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W jaki sposób przejęto w roku 2020 władzę na świecie? 

Wiedeń 24.3.2021 

Kiedy rok temu postanowiłem zacząć pisać na mojej stronie internetowej na temat pandemii, nie 

zdawałem sobie sprawy, do jakich zmian dojdzie. 

Jak większość z Was byłem przekonany, że mamy do czynienia z groźnym wirusem. 

Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, była propaganda strachu. Te sceny pokazywane w mediach, 

których tam nie powinno być. Nie to, żebym był przeciwny informowaniu ludzi w rzetelny sposób. 

Problem był inny – od razu wyczułem, że komuś bardzo zależy by ludzie się bali. 

Było to tak nieracjonalne, że nie mogłem uwierzyć, iż politycy zamiast uspakajać i pomóc, szerzyli 

jedynie wizje grozy. 

Dlatego postanowiłem sam się zabrać za zbieranie informacji i przeciwdziałać pandemii strachu. 

Wcale nie jest tak trudno dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji. Większość z nich to oficjalne strony 

takich organizacji jak WHO, niemiecki RKI, amerykański CDC, czy nasz polski Sanepid. Zdecydowana 

większość podawanych tam informacji była zgodna ze stanem faktycznym. 

Strach rozpowszechniano jedynie wyciągając z kontekstu te informacje i podawano je w sposób 

tendencyjny budząc w ludziach przerażenie. 

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie znajdziecie w tej książce. 

Wszystkie komentarze niezależnie od przekonań autorów będą przeze mnie dopuszczane. 

Zachowałem możliwość kontrolowania komentarzy, by zapobiec działaniom złośliwych troli. Jeśli ktoś 

będzie obrażał inne osoby, słusznie czy nie, nawoływał do gwałtu – dyskusja o tym jest jak najbardziej 

wskazana – musi się liczyć z tym, że taki wpis nie zostanie opublikowany. Zależy mi na kulturalnej 

dyskusji z poszanowaniem osób myślących inaczej. Nie będę blokował wpisów z użyciem 

niecenzuralnych słów, choć wolałbym by ich nie było. Jedyne kryteria do usunięcia wpisu opisałem 

powyżej. Jestem przeciwnikiem wszelkiej cenzury. 

Wraz z pojawianiem się nowych wpisów do blogu, ten ebook będzie się powiększał. 

Zapraszam do lektury i zachęcam do dyskusji. 

 

  

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php
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Plandemia - planowana pandemia. Kowidoza 

Wiedeń 2.7.2020 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września 2020, można 

obejrzeć na BitTube. 

 

Pokaż swoją twarz! Takie hasło jest teraz i słusznie, propagowane przez organizacje 

sprzeciwiające się odbieraniu nam podstawowych praw. 

Proponowane jest stworzenie krótkiego filmu, w którym opisuje się własną historię 

plandemiczną. 

 

Zastanawiałem się nad tym, ale nie za bardzo nadaję się na mówcę. Pewnie są to typowe 

objawy strachu przed wystąpieniami publicznymi. 

 

Jakby nie było, występuję tutaj pod moim prawdziwym nazwiskiem Marek Wójcik. 

Jeśli ktoś chciałby to sprawdzić zapraszam na stronę, gdzie umieściłem dwa dokumenty ze 

zdjęciem wystawione mi przez ONZ. 

 
Temat jest jak najbardziej aktualny - nasza narzucona nam moim zdaniem - plandemiczna 
rzeczywistość. 
Określenie plandemia spotkałem w internecie i bardzo mi się spodobało. 
Mamy wszyscy serdecznie jej dosyć - ja także. 
Po co więc czytać na ten temat? Nie jest to samoudręczanie się? 
Byłoby, gdyby masowe media rzetelnie podawały fakty i dopuszczały, jak to było w zwyczaju jeszcze 
cztery miesiące temu, różne poglądy różnych środowisk. 
 
Obecnie mamy jedną "jedynie słuszną" opinię i każdy kto chciałby się temu sprzeciwić jest niezależnie 
od jego stopnia naukowego czy umiejętności logicznego myślenia - z miejsca wrzucany do worka 
nazwanego "teoretycy spisku" - na równi ze zwolennikami płaskiej ziemi czy wpływu pozaziemskich 
istot na nasze życie. 
Tu muszę się zastrzec, że uważam iż także ci ostatni mają prawo przedstawiać swoje argumenty i 
opinie. Na tym polega demokracja - na wielowątkowości różnych poglądów. Takie też jest nasze 
życie. Wielowątkowe i barwne. 
 
Dlaczego zacząłem o tym pisać? Właśnie dlatego, że nagle odebrano nam prawo do swobodnego 
wypowiadania się. 
Do tego doszła masowa kampania zastraszania ludzi. Dla tych, którzy zapomnieli co pisano cztery 
miesiące temu jeden dobitny przykład: 15 mln ludzi umrze, gospodarka straci biliony. Oszacowano 
szkody, które może przynieść koronawirus. 
 
Tak straszono przeciętnego Kowalskiego. Właśnie ten bezpodstawny strach, służący komuś za 
narzędzie, stał się powodem, dla którego postanowiłem pisać powołując się na fakty i logikę. 
Tam, gdzie stawiam hipotezy - piszę o tym wyraźnie. Staram się jednak unikać w miarę możliwości 
przedstawiania mojego własnego zdania. Przebija się ono poprzez informacje, które podaję. 
Jak widać w następnym rozdziale pierwszy raz opublikowałem ten tekst 30 marca. 
Starałem się nie poprawiać napisanych wcześniej tekstów - poza stylistycznymi poprawkami. Nie 
wszędzie było to możliwe.  
Np. w rozdziale Statystyki umieralności na świecie po każdym miesiącu aktualizuję statystykę. 
W rozdziale Praktyka spiskowa dodałem dzisiaj jedenasty fakt świadczący o celowym działaniu jakiejś 
grupy ludzi. 
 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.wojcik.at/pl/Sarajevo.php
https://www.wojcik.at/pl/Sarajevo.php
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-06/15-mln-umrze-a-gospodarka-straci-23-biliony-dolarow-najnowsze-szacunki-dot-koronawirusa/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-03-06/15-mln-umrze-a-gospodarka-straci-23-biliony-dolarow-najnowsze-szacunki-dot-koronawirusa/
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Pomoc jak nawigować na tej stronie.  
Dla tych, którzy tego nie wiedzą, cały tekst można przewijać przez wszystkie rozdziały.  
Spis treści, widać go teraz na poczätku każdego rozdziału i jest podzielony na miesiące i lata 
tworzenia kolejnych rozdziałów.  
Dodatkowo wprowadziłem na początku każdego rozdziału link "Początek strony" by można było 
skoczyć na sam początek tego blogu. 
 
Kim jestem? 
Przeczytacie o mnie w "Moja historia" - menu u góry. 
Zgadzam się historia długa - trzeba poświęcić 20 minut by całość przeczytać. 
Zapewniam Was, że nudzić się przy tym nie będziecie. 
 
Zachęcam do nawiązania ze mną kontaktu.  
Nie jest wcale konieczne podawanie własnego adresu poczty elektronicznej. 
Jednak by odpowiedzieć w cztery oczy (a może raczej w dwadzieścia palców), potrzebowałbym 
jakikolwiek działający mail kontaktowy. 
 
Wiedeń 5.9.2020 
 
Postanowiłem nie pokazywać sztucznych obrazów wirusa w moim blogu. Te obrazki powstały na 
komputerze. Nie ma żadnych zdjęć prawdziwego koronawirusa. 
Od dzisiaj będę przedstawiał zdjęcia pokazujące zdrowie lub dotyczące aktualnego, ostatniego 

rozdziału.. 
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1. O co tu chodzi? 

Wiedeń 30.3.2020 

 

Każdy zna ten obraz z koroną! 

Stał się symbolem naszych czasów. Od kilku miesięcy pokazują podobny wizerunek naszego 

"wroga" wszystkie gazety i stacje telewizyjne.  

 

Kim jest ten stwór, który potrafi utrzymać w panice ponad siedem miliardów ludzi przez tyle 

miesięcy? 

 

Jest chemicznym związkiem białka. Nie jest żadną żyjącą istotą. Nie potrafi jeść, wydalać ani 

atakować z bronią w ręku swojego otoczenia. Bo nie ma ręki. Nie jest to więc żołnierz 

wrogiej armii. 

Więc czym on jest? 

Nauka odpowiedziałaby, że jest to prosty związek kwasu nukleinowego - podstawowych 

cegiełek życia. Ciąg związków C, G, A, T ustawionych w konkretnej kolejności. Budową jest 

podobny do DNA, czyli kodu genetycznego znanych nam form życia. DNA ma strukturę 

skręconej drabiny - czyli dwóch, równoległych ciągów sekwencji związków chemicznych. 

Koronawirus jest prościej zbudowany. Składa się z jednej nitki - połowy drabiny. Taką 

strukturę naukowcy nazywają RNA. 

 

Naszym wrogiem jest więc jakaś chemiczna substancja? Tak - nie inaczej. A może lepiej 

byłoby powiedzieć, że naszym wrogiem jest strach? Strach podsycany od kilku miesięcy 

przez media i organizacje takie jak WHO - Światowa Organizacja Zdrowia. 

 

Nie obawiajcie się, nie zamierzam tu wymyślać teorii spiskowych. Jestem przeciwny 

twierdzeniom, że jakaś grupa ludzi pragnie zawładnąć światem. 

[Wiedeń 29.10.2020. 

Dzisiaj uważam, że w marcu się myliłem i to zdanie napisane w zielonym kolorze dzisiaj 

inaczej bym zredagował.] 

 

Nie wiem też czy prawdą jest, że koronawirus został stworzony w laboratoriach wojskowych. 

To także nie będzie tematem rozpatrywanym na tej stronie. 

 

Wirusy to nie są żądni krwi żołnierze, którzy pragną jedynie wojny. 

Przeczytajcie o tym tutaj. 

Można się odreagować od skutków ciągłego straszenia w telewizji. 

 

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... 

 

Zamierzam zająć się bardziej konkretnymi pytaniami, jakie pojawiły się w mojej głowie, gdy 

zacząłem zastanawiać się nad przyczynami pandemii strachu. 

 

Znam oficjalne statystyki dotyczące zachorowań na grypę sezonową. Opieram się między 

innymi na źródłach takich jak CDC - Departament Zdrowia USA i RKI - Robert Koch Institut 

w Niemczech. RKI został założony w roku 1891 i "jest najstarszym biomedycznym 

instytutem na świecie" - cytat ze strony RKI po niemiecku. 

 

Otóż według WHO liczba śmiertelnych ofiar na grypę sezonową na świecie w każdym roku, 

jest szacowana na od 290,000 do 650,000. 

W oryginalnym brzmieniu: 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,wirusy----teraz-sprzymierzency,artykul,1704361.html
https://www.rki.de/DE/Content/Institut/Leitbild/Leitbild_node.html
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"Globally, the World Health Organization (WHO) estimates that the flu kills 290,000 to 

650,000 people per year." 

Strona, skąd pochodzą te informacje: 

www.health.com po angielsku. 

 

A jak wygląda sytuacja na froncie koronawirusa? 

Każdy może to sam tutaj sprawdzić: 

Worldmeter po angielsku. 

 

W dniu dzisiejszym - 30.3.2020 na jednego zmarłego ponoć z powodu Koronawirusa 

przypada od 10 do 20 przypadków śmierci z powodu grypy. 

 

Narzuca się pytanie: dlaczego w takim razie nie zamyka się granic, nie wstrzymuje się 

wszelkich przejawów życia publicznego z powodu grypy? 

Przecież grypa sezonowa jest przyczyną śmierci wielokrotnie większej ilości ludzi, niż 

koronawirus! 

 

Na to pytanie nikt jeszcze rozsądnie nie odpowiedział, chociaż jest to w dzisiejszym świecie 

pytanie fundamentalne. 

 

Jeśli ktoś chciałby odpowiedzieć na moje pytanie - to zapraszam - . 

Jestem otwarty na wszystkie choćby na pierwszy rzut oka niedorzeczne teorie. 

Potrzebuje jednak logicznego uzasadnienia. Może zbytnio wierzę w logikę, ale na czymś 

trzeba się przecież oprzeć. 

 

Łatwo byłoby rzucić teraz podejrzenie na koncerny farmakologiczne. Ta gałąź przemysłu 

stała się ostatnio, zasłużenie czy nie, celem ataków. 

Po lekturze książki John Virapen - "Skutek uboczny śmierć" chętnie dołączyłbym się do 

chóru przeciwników przemysłu farmaceutycznego. Ale nie zrobię tego - bo nie mam 

dowodów, że jakiś koncern lub ich grupa spowodowała tę epidemię paniki na świecie. Są co 

prawda pewne przesłanki, ale to nie są dowody. 

 

Moim zdaniem wystarczy wskazać na sam problem. 

Próba odpowiedzi na moje pytanie została podjęta także na stronie health.com - link podałem 

powyżej. Cytat z tej strony: 

 

Jak więc porównuje się grypę i koronawirusa? Jeszcze kilka tygodni temu grypa wydawała 

się bardziej groźnym zmartwieniem. Śmiertelność na grypę wynosi zwykle zaledwie ułamek 

1%. 

Co się zmieniło? 

Podczas przesłuchania 11 marca w Komisji Nadzoru i Reformy Izby ds. Przygotowania 

Koronawirusa, Anthony Fauci, MD, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób 

Zakaźnych, powiedział jasno:  

„Sezonowa grypa, z którą mamy do czynienia każdego roku, ma śmiertelność 0,1% ”, 

podczas gdy koronawirus jest „10 razy bardziej śmiertelny niż grypa sezonowa” według 

wiadomości STAT. 

 

Czyli żongluje się najmniej adekwatnym współczynnikiem śmiertelności choroby! 

 

Skoro w Polsce do 22 marca pobrano 20,127 próbek, a w chwili aktualnej (30.3.2020) 

wykazano obecność wirusa u 1862 osób, to przy tych testach współczynnik chorych do 

wszystkich przetestowanych na koronawirusa wynosi 9,25% 

Źródło: Ile wykonano testów na koronawirusa? 

https://www.health.com/condition/cold-flu-sinus/how-many-people-die-of-the-flu-every-year
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.termedia.pl/mz/Ile-wykonano-testow-na-koronawirusa-,37286.html


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Naturalnie że wybór osób poddanych testom wpływa znacząco na ten współczynnik. Testuje 

się osoby, które miały lub mogły mieć kontakt z chorobą. 

Pomimo tego odważę się oszacować liczbę zakażonych osób w Polsce. 

Jeśli przyjąć, teoretycznie jedną setną wyliczonego przeze mnie współczynnika i zaokrąglić 

do 0,1% to wynika z tego, że gdyby w Polsce przebadano wszystkich obywateli - powinno się 

otrzymać 40,000 osób zakażonych wirusem. 

Jest to liczba czysto hipotetyczna - jednak prawdopodobna. Przy tak oszacowanych liczbach 

wspomniany współczynnik śmiertelności (dziś mamy 22 zmarłych na koronawirusa) wynosi 

0,055%. 

Czyli na chwilę obecną współczynnik śmiertelności obu chorób jest zbliżony. 

I tyle na temat jedynego argumentu uzasadniającego wprowadzenie tak rygorystycznych 

ograniczeń. 

 

Podobnie można wyliczyć współczynnik śmiertelności na skalę całego świata. 

Wykonano w przybliżeniu 2 miliony testów i otrzymano na chwilę obecną 723,389 wyników 

pozytywnych. 

I tu niespodzianka! Współczynnik chorych do wszystkich poddanych testom wynosi cztery 

razy więcej niż w Polsce 36,17% 

Czyżby w Polsce źle wybierano osoby, które poddawane są testom? 

Nie sądzę - raczej w innych krajach odbywa się to w inny sposób. 

Przede wszystkim same testy są w różnym stopniu wiarygodne. 

 

Mimo tego policzmy teoretyczną ilość zainfekowanych osób na świecie. Jedna setna 

współczynnika wynosi po zaokrągleniu 0,36% 

I otrzymałem ponad 27 milionów osób. i znowu współczynnik umieralności wyszedł podobny 

jak przy grypie: 0,125% 

 

Domyślacie się chyba, że tych obliczeń nie można traktować poważnie - choćby sam fakt, że 

bez jakichkolwiek uzasadnień przyjąłem, że będzie dobrze gdy wezmę jedną setną, a nie na 

przykład jedną tysięczną współczynnika. 

I tutaj wychodzi na jaw, że policzyłem wcześniej ten wynik i tak manipulowałem tymi 

liczbami, by uzyskać to, na czym mi zależało. 

 

W ten oto sposób są nam przedstawiane statystyki. Szczególnie wyraźnie widać to w 

medycynie, gdy uzasadnia się nimi najbardziej bezsensowne tezy.  
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2. Szczepienia 

Wiedeń 31.3.2020 

 

Inna sprawa - dlaczego przy statystykach o śmiertelności spowodowanej grypą nie publikuje 

się informacji o tym ile z tych zmarłych osób było szczepionych przeciwko grypie? 

Tutaj można jedynie spekulować. A to dlatego, że informacje z tych czy innych powodów są 

ukrywane. 

 

Brzmi jak spisek? 

Hm. Nie nazwałbym tego spiskiem - to jest po prostu gałąź przemysłu osiągająca olbrzymie 

zyski poprzez wprowadzanie w błąd konsumentów.  

 

Jeśli ktoś sądzi, że koncerny farmakologiczne są zainteresowane poprawą zdrowia ludzkości 

to myli się. Jest wręcz przeciwnie. Większość przedstawicieli tej gałęzi przemysłu pragnie by 

na świecie było jak najwięcej, najlepiej chronicznie chorych osób. 

Dlaczego? 

Gdybyś produkował dajmy na to pralki, to jakbyś zareagował na plany produkcji odzieży, 

która się nie brudzi? Kupiłbyś patent i schował do sejfu. Tak samo jest w farmakologii.  

Zwiększenie rynku odbiorców lekarstw jest ich głównym celem.  

 

Jak to osiągają? Robią to na wiele sposobów:  

1. Skutki uboczne lekarstw wywołują nowe choroby, a co za tym idzie zapotrzebowanie 

na nowe lekarstwa ze skutkami ubocznymi... 

2. Wycofanie ze sprzedaży dawnych, skutecznych lekarstw. Dobrym przykładem jest 

boraks. Skuteczny lek przeciwko osteoporozie. Jeszcze 30 lat temu, można było go 

kupić w aptece. Ogłoszono poprzez media, że boraks jest trujący. Bo jest, z tym że sól 

kuchenna jest dwa razy bardziej toksyczna. Toksyczność każdego środka jest zależna 

od dawki. 

3. Kampania oszczerstw wobec lekarzy krytykujących szczepionki lub nie akceptujących 

propagowanych metod leczenia jak np. chemioterapii. 

4. Przedstawianie statystyk medycznych w korzystnym kontekście dla koncernów 

farmaceutycznych. Bardzo często manipuluje się tak statystyką, by lepiej przedstawić 

działanie lekarstw lub szczepionek niż to jest w rzeczywistości 

5. Nacisk na wydawnictwa naukowe, by wycofać materiały, które wykazują szkodliwość 

szczepionek. Dużo stacji telewizyjnych, czasopism jest własnością koncernów 

farmaceutycznych. 

6. Kupowanie opinii tzw. "rzeczoznawców" na temat lekarstw i szczepionek. Takie 

opinie są wykorzystywane również w procesie dopuszczania nowych lekarstw i 

szczepionek do sprzedaży w poszczególnych krajach. 

7. Korumpowanie polityków, głównie w resorcie zdrowia. 

8. Motywowanie lekarzy, by wystawiali recepty na ich produkty. 

9. Rozszerzenie i tak już dużego wpływu lobby farmaceutycznego na program studiów 

medycznych w większości krajów świata. 

Koncerny są prawnie zobowiązane do uzyskiwania jak największych dochodów. 

Przynajmniej te, które są na giełdzie.  

Jest sprawą naturalną, że firma duża, czy mała, dąży do maksymalizacji obrotów. Nie ma w 

tym nic złego dopóty, dopóki nie dzieje się to kosztem zdrowia ludzkości.  

 

Przytoczę tu cytat dotyczący próby wywołania pandemii świńskiej grypy w roku 2009 z 
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książki "Kto nam podkłada świnię?". Autor Udo Pollmer: 

 

... Taki przeskok aż do pandemii był możliwy, ponieważ wcześniej z definicji tego zjawiska 

usunięto cichcem zapis o "znacznej liczbie zachorowań i zgonów". Do grona ekspertów 

doradzających WHO w sprawie świńskiej grypy należeli przy tym - raczej przypadkiem - 

przedstawiciele firm produkujących szczepionki, Novartisa i GlaxoSmithKline (GSK). 

Wspierał ich doradca rządu Wielkiej Brytanii sir Roy Anderson, który już kilka dni po 

wybuchu świńskiej grypy ostrzegał złowieszczo przed pandemią, przed którą na szczęście 

mogą nas uchronić "dwie skuteczne szczepionki" (Relenza i Pandemrix)...  

 

...WHO ogłosiło wybuch pandemii 11 czerwca 2009 roku, a jej zakończenie 10 sierpnia 2010 

roku. Według danych tej organizacji w tym czasie na skutek świńskiej grypy zmarło 18 400 

osób. Liczba ta wydaje się niewiarygodna choćby ze względu, że szybki test na wykrycie 

wirusa nie jest wcale pewnym źródłem informacji. W Niemczech ofiarą grypy padło jakoby 

258 osób, z czego większość już wcześniej cierpiała na inne schorzenia i raczej przypadkowo 

miała styczność z wirusem. Kiedy jednak taki pacjent umierał w szpitalu , nagle jako 

przyczynę jego śmierci podawano - hokus pokus - nie na przykład raka, ale właśnie grypę. 

Dzięki temu szpital poprawiał sobie też statystyki umieralności na nowotwory...  

 

Brzmi znajomo? 

Cytowana właśnie książka została napisana w pierwszej połowie 2011 roku. 

I właśnie teraz historia się powtarza. Ci którzy to robią, wyciągnęli wnioski z błędów 

kampanii wywoływania pandemii świńskiej grypy i są bardziej skuteczni. 

 

Tu chciałbym polecić także inną książkę dotyczącą tym razem kryminalnych praktyk jednego 

z wielu koncernów farmaceutycznych. We wspomnianej wcześniej książce "Skutek uboczny 

śmierć" autorstwa Johna Virapena, można przeczytać o nieuczciwych metodach stosowanych 

przez Eli Lilly w Szwecji. Autor był przez wiele lat szefem filii Eli Lilly w tym kraju. 

 

Zachęcam również do obejrzenia filmu, w którym dr. Jaśkowski w interesujący sposób i 

rzeczowo informuje o szczepionkach.  

Film dr. Jaśkowskiego po polsku na temat szczepionek? 

 

Bardzo mnie interesuje, czy ktokolwiek z Was zna jakieś lekarstwo dostępne w aptece, które 

leczy skutecznie przyczynę choroby, nie powodując przy tym nowych chorób? Z moich 

doświadczeń wynika, że w aptekach znajdują się głównie lekarstwa, które zwalczają objawy 

chorób.  

Jeśli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, proszę się z nią podzielić  

 

Ze zdumieniem słuchałem w radiu reklamy jakiegoś lekarstwa, w której podano, że stosuje 

się je do "leczenia objawowego". 

 

To jest tak, jakby leczono ospę usuwając skalpelem jednego pryszcza za drugim. 

Ale na ospę są przecież szczepionki! 

No właśnie, są. Są również ofiary skutków ubocznych szczepionek. 

 

Wpadł mi w ręce ciekawy artykuł, którego nie chciałbym schować do szuflady: 

 

Syndrom powszechnej amnezji 

https://www.youtube.com/watch?v=5HyNAIRs7g0
https://pracownia4.wordpress.com/2020/03/18/syndrom-powszechnej-amnezji-pandemia-swinskiej-grypy-byla-oficjalnie-mistyfikacja-koronawirus-prawdopodobnie-tez-jest/#more-10929
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Cały artykuł jest interesujący, jednak w tym artykule grafika, stworzona 9. marca 2020 przez 

WHO, pokazująca choroby posortowane według zgonów każdego dnia na świecie, nie 

wymaga komentarza: 

 

Grypa sezonowa po angielsku Seasonal Flu, jest dopiero na 8-mym miejscu, COVID-19 

pomarańczowy na 17-tym. 

 

Dla zainteresowanych podaję link do ciekawego wywiadu z profesorem Stefano Montanari.  

 

 

 

  

https://gmnotizie.com/2020/03/25/coronavirus-montanari-szczepionka-to-wielki-przekret/
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3. Diagnoza 

Wiedeń 1.4.2020 

 

Przenieśmy się w przyszłość. Tak mniej więcej za rok. Jest więc kwiecień 2021 

Właśnie zostały opublikowane statystyki śmiertelności dotyczące roku 2020. 

I co widzimy? 

W okresie od marca 2020 gwałtownie spadła "w porównaniu z analogicznym okresem roku 

ubiegłego" umieralność na takie choroby jak: wieńcowa choroba niedokrwienia serca, udar 

mózgu, choroby płuc, gruźlica, rak. 

Dzieje się tak dlatego, że jeśli u osoby zmarłej na którąś z tych chorób wykryto koronawirusa, 

to przeniesiono tę osobę w statystykach do grupy, którą tak się nas straszy. 

Czy wirus był przyczyną ich śmierci? Tego nikt nie próbował nawet udowodnić.  

 

Wróćmy do obecnych czasów. 

Nie muszę dodawać, że miarodajność szybkich testów jest znikoma. 

Znaleziono przeciwciała w organizmie. 

Co to znaczy? Te przeciwciała mogły się pojawić tydzień temu, ale mogły być obecne w 

organizmie już od dwóch lat. 

Fakt, że pierwszego wirusa wykryto u człowieka pod koniec ubiegłego roku nie świadczy 

wcale o tym, że go wcześniej nie było. 

Niezależnie od wirusa większość tych osób ze statystyk i tak by zmarła. Wskazują na to 

statystyki z lat ubiegłych. 

 

I jeszcze jeden cytat: 

...1. Choroba niedokrwienna serca (wieńcowa) 

Światowy zabójca numer jeden.  

Według danych WHO za 2012 r. była przyczyną aż 7,4 miliona zgonów. W ujęciu 

procentowym odpowiada za 13,2 proc. wszystkich przypadków śmierci... Źródło 

 

Ile nowych zgonów z powodu tej choroby wprowadza się w tej chwili do statystyk 

śmiertelności koronawirusa?  

 

 

 

  

https://www.rp.pl/Zdrowie-/190119914-10-chorob-na-ktore-umiera-najwiecej-osob-na-swiecie.html
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4. I co będzie dalej? 

Wiedeń 1.4.2020 

 

Moje przypuszczenie: 

Gdzieś na świecie jest kilka zakładów, w których produkuje się pełną parą nikomu nieznaną 

jeszcze szczepionkę. 

Za pół roku większość krajów świata wyda miliardy dolarów na ten środek "ratujący świat", 

by skończyć wreszcie z tym koszmarem. 

 

I co się zmieni? 

Ano to, że przestaniemy być na jakieś 10 lat zastraszani. 

Ilość umierających się nie zmieni bo i dzisiaj jest taka sama jak rok temu  

Dojdą "jedynie" nowe przypadki śmierci - szacunkowo 400.000 na całym świecie - 

spowodowane skutkami ubocznymi nowej, "cudownej" szczepionki. 

 

Ale cóż z tego? 

Pokonaliśmy straszną pandemię, która do dzisiaj kosztowała życia 43 tysiące osób! 

Osób, które w większości zmarły z powodu innej choroby. 

 

No i Forbes będzie musiał zmienić na pierwszych miejscach swoją listę najbogatszych ludzi 

na świecie. 

 

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. 

 

Mamy do czynienia z dobrze zaplanowaną i zrealizowaną działalnością kryminalną na skalę 

całego świata. 

 

Jak sądzicie w jakim celu WHO apeluje do młodych ludzi by także uważali, bo przecież są 

przypadki śmierci z powodu wirusa (a gdzie dowody?) nawet wśród dzieci? 

Dowodem ma być obecność przeciwciał? Przecież to niczego nie dowodzi! 

Przypadki śmierci wśród dzieci zawsze się zdarzały i dzisiaj wykorzystuje się je by pogłębiać 

i tak już bardzo silny strach. 

 

Jest kilka krajów na świecie, które ignorują tę sztucznie wywołaną panikę.  

To właśnie w tych krajach można będzie udowodnić, że poza strachem żadnej epidemii nie 

było. 

Wystarczy wykazać, że umieralność w tych krajach w bieżącym roku nie wzrosła. 

Nic nie pomoże wymówka rzeczników prasowych rządu w rodzaju: "Dzięki naszym 

rygorystycznym środkom zapobiegawczym, udało nam się powstrzymać najgorsze".  

Będą tak mówić nawet gdy w bieżącym roku, śmiertelność niczym się nie będzie różniła od 

statystycznie przewidzianej liczby zgonów.  
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5. Dlaczego uważam, że nic nie tłumaczy tak drastycznych 

środków? 

Wiedeń 9.4.2020 

 

Nie dziwi mnie postawa rządów większości krajów świata. 

Z definicji muszą wykazać społeczeństwu, że mają nad wszystkim kontrolę. Choćby dlatego, 

żeby nikt im nie zarzucił, że siedzieli bezczynnie, gdy świat opanowywał "straszny wirus". 

Problemem jest, że zaakceptowali oni bez dowodu takie zagrożenie. Słuchali ekspertów. 

 

Nie twierdzę, że większość ekspertów zaangażowana jest w celowym rozszerzaniu pandemii 

strachu. 

Nie sądzę także, żeby byli oni przez kogoś przekupieni. 

Nie jest to wcale potrzebne, skoro wszyscy przyjęli bez dowodu założenie, że wirus jest 

przyczyną śmierci większości ludzi, którzy zmarli na inne choroby i u nich wykryto 

przeciwciała tego "potwora". 

 

Wystarczyło kilka gorących relacji z "naukowych badań ofiar wirusa". 

Nie trzeba było nawet udowadniać, że wirus atakuje płuca - wystarczyło tak napisać. 

 

Podejrzewam, że ten niegroźny moim zdaniem wirus, zdążył się kilka lub kilkanaście lat temu 

rozpowszechnić na całym świecie. Nie ma żadnych objawów, więc kto miałby się nim 

wcześniej zainteresować? 

Znaleźli się tacy zainteresowani w ubiegłym roku. To właśnie oni wpadli na pomysł, by 

zdobyć wielki majątek na strachu, który rozpętają. 

 

Świat ogarnęła już recesja. To wyklucza sprawców z innych gałęzi przemysłu. 

Dlaczego podejrzewam kilka koncernów farmaceutycznych jako sprawców tej psychozy 

strachu? 

Jest kilka przesłanek, które na to wskazują. 

 

Chciałbym tutaj zaznaczyć, że jestem przekonany, iż istnieją choć jest ich pewnie niewielu, 

producenci leków, którzy nie stosują takich wątpliwych moralnie metod. 

 

Oto te przesłanki: 

1. Największym beneficjentem pandemii strachu jest branża farmaceutyczna 

2. Koncerny farmaceutyczne mają wieloletnie doświadczenie w manipulowaniu opinią 

publiczną 

3. W wielu krajach mają znaczny wpływ na decyzje poprzez przekupionych polityków w 

resorcie zdrowia. 

4. Preparowanie badań "naukowych" mają we krwi. Przykład: w roku 1984 fałszywe 

badania dotyczące cholesterolu. Odsyłam do książki Uffe Ravnskov "Cholesterol 

naukowe kłamstwo" 

5. Posiadają wystarczającą wiedzę by rozpowszechniać informacje o "zagrożeniu" 

6. Zebrali doświadczenia przy nieudanej próbie wywołania epidemii świńskiej grypy w 

roku 2009 

7. Ludzie zaangażowani w koncernach farmaceutycznych są doradcami Światowej 

Organizacji Zdrowia 
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8. Mają w swoich rękach większość mediów. Jeśli nie bezpośrednio, to przez stosowanie 

nacisków ekonomicznych. Tekst tego artykułu nie ma żadnych szans na publikacje w 

mainstreamowych mediach 

Wystarczy? 

 

Kto konkretnie za tym stoi? 

Nie wiem. Jest to zadanie dla Interpolu. Mógłby się tym zająć, ale najwyraźniej nie jest 

zainteresowany.  
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6. Statystyki umieralności na świecie 

Wiedeń 10.4.2020 

 

Zdaję sobie sprawę, że statystyki są bezwzględne. Gdy mówi się o milionach zmarłych 

zatraca się tragedia poszczególnych osób i ich najbliższych. 

Śmierć jest nieodłączną częścią życia. Każdy - biedny czy bogaty, głodujący, czy żyjący w 

luksusie musi umrzeć. Chyba w tym tkwi jedyna sprawiedliwość, za którą tak wszyscy 

tęsknimy. 

 

Ważna uwaga!  

Metoda porównania dwóch szacunkowych wartości jaką tu używam, może być obciążona 

dużym błędem.  

Szczególnie dane ze strony Worldmeter choć są rzetelne, mogą zawierać błędy. Używane tam 

algorytmy nie są mi znane. Aktualne dane o ilości zmarłych, są z natury rzeczy szacowane na 

podstawie wielu czynników. Z reguły dane populacji uznane jako ostateczne, dotyczą 

informacji sprzed trzech lub więcej lat. Także te starsze dane obarczone są błędem, ale ten 

błąd mieści się w zakresie tolerancji błędu. 

Tym niemniej używane przeze mnie źródła, są jak do tej pory najbardziej wiarygodne. 

 

Te prognozy, zostały stworzone dla Wydziału Populacji ONZ w roku 2017 i są nadal 

aktualne. 

 

Źródło po angielsku 

 

 

https://ourworldindata.org/births-and-deaths
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Według prognoz statystycznych w bieżącym roku umrze na świecie 60,20 miliona ludzi. 

Pierwszy kwartał ma 91 dni, więc 91/366 * 60.200.000 = 14.970.000. Tylu zmarłych 

oszacowano według statystyki na pierwszy kwartał 2020 r. 

 

Znana już nam strona https://www.worldometers.info/pl/ podaje aktualne statystyki 

wszystkich przypadków śmierci. Między innymi także ilość zmarłych w tym roku na całym 

świecie. Nie tylko z powodu chorób. 

Do 31. marca 2020 zmarło na świecie rzeczywiście 14.650.000 osób. Mamy różnice 320.000 

tysięcy mniej zmarłych niż przewidziały to statystyki. 

Liczby te są podane z dokładnością +/- 10.000. 

 

Tak więc pomimo tej "potwornej" pandemii umiera 320.000 mniej osób niż przewidziała to 

statystyka? 

Moim zdaniem jest to wynikiem paniki na świecie, która spowodowała, że większość ludzi 

siedzi w domu. 

Jest mniej wypadków drogowych, mniej wypadków w pracy, mniej morderstw i co może 

dziwić, mniej samobójstw. 

 

Nie będę z tego wyciągał wniosków - narzucają się same. 

 

 

Wiedeń 1.5.2020 

 

Powtórzmy obliczenia z danymi z tych samych źródeł, za pierwsze cztery miesiące tego roku. 

30 kwietnia od początku roku upłynęło 121 dni. Tak więc 121/366 * 60.200.000 = 

19.900.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w okresie pierwszych 

czterech miesięcy tego roku. 

 

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy z 30 kwietnia na 1 maja 

2020 19.489.700 osób. 

 

Podczas gdy największa - raczej najbardziej rozdmuchana - pandemia wstrzymywała ludziom 

dech w piersiach, zmarło 410 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały! 

Miesiąc temu było 320 tysięcy osób. 

 

I znowu wnioski są oczywiste. 

 

 

Wiedeń 1.6.2020 

 

Minął następny miesiąc sztucznej pandemii. Od początku roku mieliśmy 152 dni. 

Tak więc 152/366 * 60.200.000 = 25.000.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na 

świecie, w okresie pierwszych pięciu miesięcy tego roku. 

 

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 maja 2020 

24.485.000 osób. 

 

W tym czasie zmarło 515 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały! 

Miesiąc temu było 410 tysięcy osób. 

 

Wiedeń 1.7.2020 

 

Minęło pół roku 2020. Od początku roku mieliśmy 182 dni. 

https://www.worldometers.info/pl/
https://www.worldometers.info/pl/
https://www.worldometers.info/pl/
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Tak więc 182/366 * 60.200.000 = 29.936.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na 

świecie, w pierwszej połowie tego roku. 

 

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 30 czerwca 2020 

29.318.000 osób. 

 

W tym okresie zmarło 618 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały! 

Miesiąc temu było 515 tysięcy osób. 

 

Wiedeń 1.8.2020 

 

Minęło siedem miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 213 dni. 

Tak więc 213/366 * 60.200.000 = 35.034.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na 

świecie, w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. 

 

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 lipca 2020 

34.313.000 osób. 

 

W tym okresie zmarło 721 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały! 

Miesiąc temu było 618 tysięcy osób mniej. 

 

Wiedeń 1.9.2020 

 

Minęło osiem miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 244 dni. 

Tak więc 244/366 * 60.200.000 = 40.133.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na 

świecie, w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku. 

 

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 sierpnia 2020 

39.308.000 osób. 

 

W tym okresie zmarło 825 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały! 

Miesiąc temu było 721 tysięcy osób mniej. 

 

Wiedeń 1.10.2020 

 

Minęło dziewięć miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 274 dni. 

Tak więc 274/366 * 60.200.000 = 45.068.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na 

świecie, w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku. 

 

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 30 września 2020 

44.142.000 osób. 

 

W tym okresie zmarło 926 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały! 

Miesiąc temu było 825 tysięcy osób mniej. 

 

Wiedeń 1.11.2020 

 

Minęło dziesięć miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 305 dni. 

Tak więc 305/366 * 60.200.000 = 50.167.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na 

świecie, w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku. 

 

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 października 2020 

49.144.000 osób. 

https://www.worldometers.info/pl/
https://www.worldometers.info/pl/
https://www.worldometers.info/pl/
https://www.worldometers.info/pl/
https://www.worldometers.info/pl/
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W tym okresie zmarło 1 023 000 mniej ludzi niż to statystyki przewidywały! 

Miesiąc temu było 926 tysięcy osób mniej. 

 

Prognozy ONZ umieralności na świecie na rok 2020 i następne lata, zostały skorygowane w 

dół i dopasowane do aktualnych danych. 

Aktualnie przewiduje się, że w 2020 roku umrze na świecie 59.230.000, a nie jak wcześniej 

podawano 60.200.000 osób.  

 

Statystyka umieralności na świecie w roku "wielkiej plandemii" została zredukowana o blisko 

milion osób! 

 

Źródło po angielsku. 

 

Z tego powodu począwszy od listopada nie będę więcej porównywał tych dwóch 

szacunkowych wartości. 

 

 

 

  

https://ourworldindata.org/births-and-deaths
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7. Pytania 

Wiedeń 19.4.2020 

 

Są ciągle jeszcze niewyjaśnione kwestie dotyczące tego tematu:  

1. Jakie są naukowe dowody na to, że COVID-19 jest przyczyną zgonów, które się mu 

przypisuje? 

2. Dlaczego inne choroby, które spowodowały więcej ofiar niż, te, przypisywane obecnej 

pandemii, nie skutkowały tak drastycznymi ograniczeniami na całym świecie? 

3. Dlaczego WHO zmieniła po cichu definicję epidemii wykreślając warunek dotyczący 

ilości zachorowań i zgonów? 

4. Dlaczego wszystkie oświadczenia WHO dotyczące COVID-19 służą jedynie 

potęgowaniu strachu, a nie są w niczym pomocne przy zwalczaniu tej przez WHO 

ogłoszonej pandemii? 

5. Czemu służy pokazywanie w mediach trumien z wieloma zwłokami we Włoszech? 

6. Dlaczego nie informuje się publicznie o negatywnych - również śmiertelnych - 

skutkach stosowania szczepionek? 

7. Dlaczego publikuje się jedynie opinie "ekspertów", że "tylko szczepionka może 

uratować świat od pandemii"? 

8. Dlaczego ignoruje się doświadczenia lekarzy z Bergamo we Włoszech? 

Pytania te posortowałem według ważności. Nie oznacza to wcale, że ostatnie pytanie jest 

nieistotne. 

 

Jestem zwolennikiem pluralizmu w mediach. Pytania 4, 5, 6 i 7 wykazują jego brak. 

Pokazywanie trumien wynika moim zdaniem przede wszystkim z chęci zwiększenia 

oglądalności, jednak przedstawianie publicznie opinii tylko popierających szczepienia jest 

przejawem "jednomyślności" godnej propagandy PRL. 

 

Dwa pierwsze pytania postawiłem już wcześniej w tym artykule. 

Pytanie trzecie narzucało się przy cytacie z książki "Kto nam podkłada świnię?". 

 

Ostatnie pytanie jest wynikiem wywiadu we włoskiej telewizji z lekarzem ze szpitala w 

Bergamo - najbardziej "skażonym" miastem we Włoszech. 

Ten doktor nazywa się Stefano Manera. Wywiad po włosku. 

Jeśli ktoś zna odpowiedź na któreś z tych pytań, proszę się z nią podzielić  

.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=wEs7kK_DbQo&t=520s&fbclid=IwAR2gFex9IRFfFV7ZrHSnfgn6tZYX-1sPfI72zBZa6Pt2Bz8IP-_gShDft3k
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8. Skutki 

Wiedeń 24.4.2020 

 

Dzisiaj chciałbym napisać o skutkach pandemii strachu. 

Zacznijmy od tych pozytywnych - bo i takie się pojawiły. W tej grupie najważniejsze są 

skutki ekologiczne. 

Czyste powietrze: z Indii widać po raz pierwszy od czasów drugiej wojny światowej szczyty 

Himalajów. 

W weneckim kanale di Grande widać teraz ryby w czystej wodzie. 

Doskonale pamiętam, gdy podczas jednej z wizyt w tym mieście plac św. Marka był zalany 

wodą na wysokość około 30 cm. Do bazyliki można było wejść po kładce. Przez płytką wodę 

nie dało się dostrzec dna. Woda była zbyt brudna. A dzisiaj widać ryby w wodzie! 

 

Znalazłem ciekawy artykuł na ten temat. 

 

Inne, pozytywne skutki odczuwają niektóre podmioty gospodarki jak producenci lekarstw 

zwiększających odporność. Także producenci maseczek, gumowych rękawiczek czy środków 

dezynfekcyjnych. 

Nie wiem czy można uznać za pozytywny meldunek o zwiększonym popycie na trumny w 

Austrii. Wzmożone zamówienia przychodziły z zakładów pogrzebowych obawiających się, że 

konkurencja wykupi trumny i dla nich zabraknie. 

 

Jestem z reguły optymistą, ale w tym temacie nie jest łatwo zachować dobre nastawienie. 

Niestety negatywne skutki światowej pandemii są horrendalne. 

Służba zdrowia, turystyka, przemysł produkcyjny, komunikacja lotnicza - wszystkich 

poszkodowanych nie sposób wymienić. Ile ludzi na świecie straciło pracę? To są jedynie 

ekonomiczne skutki tego ogólnoświatowego kryzysu. 

W związku z koniecznością wspomagania finansowego gospodarki, wzrośnie zadłużenie 

większości krajów świata. Przypuszczam, że spowoduje to wzrost oprocentowania kredytów. 

Kryzys ekonomiczny będzie odczuwalny jeszcze długo po odwołaniu pandemii. 

 

A co z osobami chorymi nie zarażonymi na ich nieszczęście wirusem? Pytanie brzmi 

dziwacznie, ale tak właśnie jest. I to nie tylko w Polsce. 

Sam potrzebowałem tydzień temu tu w Wiedniu pomocy dla opiekunki mojej chorej żony. Ta 

opiekunka skaleczyła się w kuchni w palec. Mocno krwawił. Pojechaliśmy do szpitala, który 

dawniej zajmował się pomocą medyczną po wypadkach - także ambulatoryjnie. 

Szpital dla nowych pacjentów był niedostępny. Przekwalifikowany został na szpital zakaźny. 

Na szczęście po długich poszukiwaniach znaleźliśmy lekarza, który zajął się tą panią. 

 

A co z zawałami serca, czy innymi poważnymi przypadkami, dla których pogotowie nie 

mogło przybyć, lub przyjechało za późno? 

Pracownicy służb medycznych są bardzo przeciążeni z powodu zgłoszeń dotyczących 

pandemii. 

 

Wróćmy jeszcze do pozytywów. Daje się wyraźnie odczuć, że przesilenie pandemii mamy już 

za sobą. Najwyraźniej wirus nie lubi ciepłej pogody. 

Widać to było już w Chinach, gdzie wraz z ociepleniem zmalała ilość nowych osób mających 

przeciwciała tego wirusa. Tak więc w Europie, w USA i innych krajach na świecie, powoli 

przestawia się zwrotnice w kierunku "rozmrożenia" gospodarki. 

Najwyższa pora. Pewnie ostatnią restrykcją, która zostanie wycofana jest zamknięcie granic 

państw. 

https://www.f5.pl/futopia/5-pozytywnych-skutkow-koronawirusa-dla-srodowiska


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Miejmy nadzieję, że nacisk państw żyjących z turystyki będzie na tyle silny, by nastąpiło to 

jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. 

 

Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że moją postawą nie namawiam nikogo by lekceważył 

zalecenia władz. Musimy się tego trzymać niezależnie od własnych poglądów. 

[Wiedeń 29.10.2020. 

Dzisiaj uważam, że w kwietniu się myliłem i to zdanie napisane w zielonym kolorze dzisiaj 

inaczej bym zredagował.] 

 

Ja mogę się mylić w mojej ocenie sytuacji. Jak na razie jednak nie znalazłem niczego, co by 

przeczyło moim domysłom. 

Dowody, które przedstawiłem są natury dedukcyjnej i pewnie nie przeszłyby jako dowody w 

sądzie. 

 

W następnym artykule - za tydzień zajmę się opublikowanymi statystykami zgonów na rok 

bieżący w Austrii.  
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9. Strach - narzędzie polityki 

Wiedeń 28.4.2020 

 

Austriackie statystyki pojawią się - jak zapowiedziałem pod koniec tego tygodnia. 

 

W austriackich mediach pojawił się wczoraj bardzo ciekawy artykuł. Zaistniał przeciek z 

protokołu dyskusji rządu austriackiego. 

 

Oryginalny link po niemiecku. 

Tutaj moje polskie tłumaczenie. 

 

Chciałbym zwrócić uwagę na słowa Herwig Kollaritsch - "specjalisty od chorób 

tropikalnych" (czyli szczepionek): 

 

"... populację należy uświadomić, że jest to potencjalnie śmiertelna choroba, a nie zwykła 

grypa." 

 

Cóż to znaczy? 

Ekspert rządowy twierdzi, że koronawirus jest śmiertelny, a zwykła grypa nie? 

W rzeczywistości liczba zgonów na skutek grypy wielokrotnie przekracza publicznie 

oferowane liczby zmarłych, którzy oprócz innych chorób - bywa także że grypy - mieli 

przeciwciała COVID-19. 

Nie zamierzam w żadnym wypadku dodawać do strachu przed aktualnie ogłoszoną pandemią, 

jeszcze nowe obawy przed grypą. Wiele z nas przechodziła grypę - większość każdego roku 

zimą lub latem. 

 

W wielu przypadkach, przy powtórnym badaniu na obecność przeciwciał COVID-19 

otrzymuje się wynik przeciwny do poprzedniego. 

Tak wiarygodny jest jedyny argument bezpodstawnego zastraszania ludzkości. 

 

Jak wynika z przedstawionego artykułu, strach jest najlepszym sposobem zmuszenia 

społeczeństwa do określonych działań. To prawda - tam gdzie jest strach zanika zdolność 

analizy i logicznego myślenia. 

https://orf.at/stories/3163480/
https://www.wojcik.at/pl/news.ORF.at.htm
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10. Statystyki umieralności w Austrii 

Wiedeń 1.5.2020 

 

Dotarłem do najświeższych danych statystycznych dotyczących umieralności osób w Austrii. 

Przedstawiłem tutaj pierwsze 15 tygodni w każdym roku w okresie od 2016 do 2020. 

Dane ostatnich trzech tygodni 2020 są podane szacunkowo. Statystyki zostały opublikowane 

przez Urząd Statystyczny w Austrii. 

Liczby te nie uwzględniają przyczyny śmierci. Dotyczą wszystkich zmarłych w tym okresie 

na terenie Austrii: 

 

Źródło w języku niemieckim. Z tej strony można ściągnąć pliki excela lub pdf ze 

statystykami. 

 

Proszę zwrócić uwagę na pierwsze pięć tygodni roku 2017. W sezonie 2016/2017 wyliczono 

w Austrii 4.454 przypadków śmiertelnych z powodu grypy. W poprzednim sezonie 

2015/2016 było ich 247. 

Źródło w języku niemieckim. Pod koniec roku 2016 przedstawiono w dokumencie Urzędu 

Statystycznego Austrii następujące liczby: tydzień 51/2016 - 1.847, tydzień 52/2016 - 2.160. 

 

Podczas obecnej pandemii strachu, szczyt śmiertelności został osiągnięty w 12-tym tygodniu 

czyli od 16-go do 22-go marca i wynosił 1827 osób. 

 

Interesujący artykuł pojawił się 9-tego kwietnia w austriackich mediach (ORF) Mniej 

zawałów serca, ale dlaczego? Artykuł jest w języku niemieckim. 

Pewnie ci, którzy zmarli na zawał serca i mieli przeciwciała koronawirusa, nie psuli statystyk 

zawałocowców. 

 

W Austrii żyje około 8,9 miliona mieszkańców. Jest to w przybliżeniu jeden promil 

mieszkańców świata. 

Obliczyłem dzisiaj także światowe statystyki umieralności. Są umieszczone pod koniec 

rozdziału Statystyki umieralności na świecie.  

Możliwe, że się mylę, może ten wirus rzeczywiście jest przyczyną śmierci? Jeśli ktoś ma 

dostęp do wyników badań na ten temat, proszę o  

 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gestorbene/index.html
https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/5597842/Influenza_616-Todesfaelle-durch-Grippe-in-Oesterreich
https://science.orf.at/stories/3200530/
https://science.orf.at/stories/3200530/
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#statistics
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Szukałem takich informacji na stronach Lancet niestety bez skutku. 

 

 

11. Czy to jest jeszcze demokracja? 

Wiedeń 6.5.2020 

 

Nie będę się tu zajmował polskimi wyborami na prezydenta. Nasze społeczeństwo jest za 

bardzo spolaryzowane, by je dodatkowo dzielić. 

 

Dzisiaj zajmę się innymi krajami, takimi jak Włochy, Niemcy, Wielka Brytania i USA. 

 

Przedstawię Wam znanego w kręgach naukowych, emerytowanego profesora. Nazywa się 

Sucharit Bhakdi. Pochodzi z Tajlandii. Jest on mikrobiologiem i epidemiologiem. 

Renomowany lekarz i badacz naukowy w Niemczech. 

Był kierownikiem Instytutu Mikrobiologii i Higieny Medycznej Gutenberga w Moguncji 

(Mainz). 

Dlaczego właśnie on? 

Otóż 26 marca napisał list otwarty (moje tłumaczenie na polski) z pięcioma pytaniami do pani 

Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. 

Oryginalny list w języku niemieckim można przeczytać tutaj. 

 

I cóż się stało po tym, gdy ten list pojawił się na youtube (po niemiecku)?  

Film ten obejrzano blisko 2.5 miliona razy! 

Został może zaproszony do dyskusji przez polityków lub chociaż telewizję? Niestety nie, a 

raczej zaproponowano mu 5-minutowe wystąpienie w niemieckiej telewizji. Odmówił, gdyż 

nie można przedstawić stanowiska w tak ważnej sprawie w ciągu pięciu minut.  

Pojawiło się dużo artykułów krytykujących nie jego poglądy, ale jego samego. Nikt z tych 

dziennikarzy nie wspomniał nawet treści jego listu otwartego. Nie pasowała do "jedynie 

słusznej" linii propagowanej przez światowych polityków.  

Ich najważniejszy argument:  

COVID-19 jest groźny - bo my tak twierdzimy! Także ich "eksperci" są w pełni do tego 

przekonani. 

 

Właśnie politycy odegrali znaczną rolę w tworzeniu fałszywego obrazu pandemii na świecie. 

Ważne, przeczytaj! 

Źródło po niemiecku 

 

Fakt, że politycy kilku krajów zastosowali prawie identyczne, fałszywe metody 

przedstawiania publicznie informacji o "rozszerzającej się" pandemii świadczy, że kierowali 

się podobnymi przesłankami.  

1. WHO przekazuje w autorytatywnym tonie informacje szerzące jedynie strach. Nie ma 

żadnego praktycznego pożytku z tych meldunków. Ta organizacja ogłosiła już 10 lat 

temu pandemię świńskiej grypy, której wcale nie było. 

2. Obecna sytuacja jest na rękę rządzącym. Mają duże poparcie społeczne oparte na 

strachu. Przynajmniej, jeśli chodzi o ochronę przed wrogim wirusem. Mają też prawie 

nieograniczoną władzę. 

3. Władze państwowe mogą teraz zaciągać horrendalne kredyty. Wymówka jest pod 

ręką. 

https://www.thelancet.com/
https://www.wojcik.at/pl/sucharit-bhakdi-letter-merkel.pdf
https://swprs.org/offener-brief-von-professor-sucharit-bhakdi-an-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel/
https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw
https://www.wojcik.at/pl/der-letalitats-betrug.pdf
https://www.rubikon.news/artikel/der-letalitats-betrug
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4. Istnieje możliwość przeforsowania ustaw, które bez panującego powszechnie - także 

wśród posłów - strachu, nigdy by nie przeszły. 

5. widmo orwellowskiego Wielkiego Brata w postaci obowiązkowej aplikacji do 

przymusowej dla takich, jak mój syn, którzy nie chcą mieć komórki, wisi nad nami. 

Dlatego trudno się dziwić, że "pandemia" ma się tak dobrze w krajach demokratycznych. 

 

Dla jasności - uważam, że demokracja jest jak do tej pory najlepszym, znanym sposobem 

rządzenia państwem. Sam walczyłem aktywnie w okresie stanu wojennego właśnie o 

demokrację. Zainteresowani, niech klikną w menu u góry na "Moja historia". 

 

Zostało jednak przeprowadzonych kilka wywiadów z profesorem Bhakdi. Nie w publicznej 

telewizji, ale jednak. Dla znających język niemiecki polecam wywiad z profesorem Bhakdi.  

 

 

 

  

https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
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12. Co z ostatnią dyktaturą Europy? 

Wiedeń 9.5.2020 

 

W czasie pandemii strachu w sąsiednim kraju ignoruje się zalecenia WHO. 

Dzisiaj w związku z 75-tą rocznica zakończenia wojny odbyła się jedyna na świecie parada 

wojsk w Mińsku. 

Mecze piłki nożnej odbywają się jak zwykle na stadionach. Przychodzi mniej kibiców, ale i 

tak przychodzą. Dyktator zabronił szerzenia paniki i jakie są tego rezultaty? 

Białoruś zamieszkuje około 10 milionów ludzi. 

Tak wyglądają statystyki zgonów w czterech krajach Białoruś, Polska, Rosja i Ukraina: 

 

 
Liczby zgonów w tych czterech krajach od 1 marca do 11 kwietnia 

 

Źródło tych danych po niemiecku 

 

Nasz stary znajomy Worldometer dla Białorusi podaje bardziej aktualne dane. 

Dla porównania Polska, Rosja i Ukraina. 

Dla tych, którzy nie znają angielskiego wyjaśniam: "Deaths:" oznacza zmarłych. 

 

I co na to powiecie? 

Jasne, dyktatura to na pewno dane są fałszywe. Możliwe, ale co z danymi z innych, tych 

demokratycznych krajów? Przeczytajcie poprzedni rozdział. Dokładnie tam opisałem - jak 

zawsze z podaniem źródeł - mechanizmy manipulowania statystykami zgonów w związku z 

koronawirusem w Anglii i USA. 

 

Oczywiście nie popieram dyktatury i nie o to tutaj chodzi. Jednak w jednym prezydent 

Łukaszenko ma rację - pandemia została stworzona sztucznie i z wirusem ma niewiele 

wspólnego. 

 

WHO i rząd straszą w swoich komunikatach przed tzw. drugą falą pandemii. "Nie rezygnujcie 

z wysiłków", "siedźcie w domach", "noście maski" i zachowajcie odstęp do bliźniego swego. 

 

Co mówi na ten temat człowiek, który z wykształcenia i wieloletniej praktyki w epidemiologii 

jest najbardziej predysponowany by zabrać głos? Wspomniany w poprzednim rozdziale 

profesor dr. Bhakdi twierdzi, że epidemie nie mają drugiej fali. W historii ludzkości zdarzyło 

się to jeden raz, sto lat temu, podczas grypy niesłusznie zwanej hiszpanką. Pod koniec 

javascript:showHideF()
https://www.laender-analysen.de/belarus-analysen/48/covid-19-in-belarus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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pierwszej wojny światowej, powszechny głód i złe warunki higieniczne rzeczywiście 

spowodowały, że po ogłoszeniu końca epidemii grypy, ta wybuchła jakiś czas potem 

ponownie. 

Dzisiaj jest to niemożliwe, żyjemy w innych warunkach. 

 

Jeszcze jedno stwierdzenie profesora Bhakdi jest warte zacytowania. Wykształcił on kilka 

tysięcy lekarzy i powiedział, że gdyby któryś ze zdających egzamin z epidemiologii opisał 

sytuację aktualnej pandemii i stwierdził, że jedynie szczepionka uratuje ludzkość - oblałby za 

brak wiedzy... 

 

Kolejny dowód na to, że gdyby świat sam nie doprowadził do ruiny ludzi i gospodarki przez 

wydumaną pandemię i ograniczenia praw demokratycznych, byłoby wszystko tak samo jak 

przedtem. 

Może przed epidemią nie było dobrze - o tym można dyskutować - jednak koszty za taką 

naukę są niewyobrażalnie wielkie. 
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13. Cenzura 

Wiedeń 14.5.2020 

 

Dzisiejszy temat dotyczy mediów. 

19.3.2020 MON wydał ograniczenie informowania o koronawirusie. 

20.3.2020 Polskie Ministerstwo Zdrowia wydało zakaz "wypowiadania się wojewódzkich 

konsultantów nt. epidemii koronawirusa". 

29.04.2020 YouTube blokuje amerykańskich lekarzy 

 

I co z tego wynika? 

Wniosek jest jednoznaczny: wszyscy fachowcy nie wspierający poglądów rządu mają swoje 

zdanie na temat pandemii zatrzymać dla siebie. 

 

Zachęcam gorąco do obejrzenia bardzo dobrego, polskiego filmu "Pandemia strachu i bieda w 

Polsce. Kryzys stulecia. Dopóki nie został jeszcze usunięty. 

Ten film obejrzało już na YouTube ponad 2 miliony osób! 

 

Dzięki temu filmowi znalazłem informację o zakazie Ministerstwa Zdrowia, którą 

przedstawiłem przed chwilą. 

Także w tym filmie, autor chciał pokazać kilka innych filmów z wywiadami 

przeprowadzonymi z fachowcami w dziedzinie epidemiologii. Filmy te zostały niestety 

usunięte przez YouTube. 

 

Podobne metody stosuje youtube także do innych, krytycznie nastawionych wypowiedzi. Na 

przykład w sprawie MMS (Miracle Mineral Supplement). Wiele filmów o MMS w języku 

niemieckim zostało usunięte, gdyż zagrażają interesom lobby farmakologicznego. 

 

Temat MMS jest szeroki i zamierzam poświęcić mu w przyszłości własną stronę. 

 

Dzisiaj piszę o cenzurze w temacie COVID-19. 

Chciałbym wymienić jak zwykle w punktach stosowane metody. 

1. Przedstawione w tym rozdziale przykłady nie są odosobnione. Cenzura ...opinie o 

epidemii. 

2. Filmy na YouTube są usuwane najczęściej bez podania przyczyn. Albo podają mglistą 

wymówkę: Film narusza reguły społeczności. Bez podania tych reguł. 

3. Usuwa się komentarze lub całkowicie uniemożliwia się komentowanie niektórych 

filmów. 

4. Kampania oszczerstw. Specjaliści, którzy odważyli się powiedzieć coś przeciwnego, 

niż podają oficjalne media są szufladkowani jako "twórcy teorii spiskowych", atakuje 

się ich wygląd. Niestety przy takiej krytyce nikt nie polemizuje z argumentami 

krytykowanej osoby. 

5. Dotychczas poważani naukowcy stają się "nieosobą" w orwellowskim sensie. 

6. Do głosu dochodzą powołani przez rząd eksperci. Wypowiadają się wykazując często 

brak wiedzy na temat, o którym mówią. 

Tylko czekać aż w krajach, które same siebie nazywają demokratycznymi powstaną 

Ministerstwa Prawdy. 

A może już są, tyle że jeszcze nie oficjalnie? 

 

Około 10 sekund po tym jak opublikowałem na Facebook link z nowym rozdziałem, program 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1947844,1,mon-ogranicza-informowanie-o-koronawirusie-czy-nadchodzi-cenzura.read
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25823872,ministerstwo-zdrowia-chce-kontrolowac-wypowiedzi-wojewodzkich.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25823872,ministerstwo-zdrowia-chce-kontrolowac-wypowiedzi-wojewodzkich.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200429113-YouTube-blokuje-amerykanskich-lekarzy.html
https://www.youtube.com/watch?v=SNgsnFh8YmQ
https://www.youtube.com/watch?v=SNgsnFh8YmQ
https://www.pch24.pl/w-dobie-epidemii-cenzura-na-youtube-wciaz-szaleje--powodem-opinie-o-pandemii,75148,i.html
https://www.pch24.pl/w-dobie-epidemii-cenzura-na-youtube-wciaz-szaleje--powodem-opinie-o-pandemii,75148,i.html
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firmy Facebook zaczął analizować moją stronę internetową. 

Podobnie dzieje się na YouTube, gdy w komentarzu dodam link do mojej strony. 

Właśnie z tego powodu unikam używania nazwiska właściciela firmy Microsoft, lub żony 

byłego prezydenta Stanów, znanego z przychylności dla pani Moniki. 

 

"Wielki brat obserwuje ciebie"... 

 

Z książki Georga Orwella "Rok 1984".  

 

 

 

  

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php
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14. Skąd we Włoszech tyle ofiar? 

Wiedeń 18.5.2020 

 

W piątek 24 kwietnia w parlamencie włoskim wystąpił historyk sztuki, poseł Vittorio Sgarbi. 

25 kwietnia jest dniem zakończenia dla Włochów II wojny światowej. 

Wystąpienie naturalnie po włosku. Treść wystąpienie została na filmie przetłumaczona na 

język niemiecki.  

To tłumaczenie ja z kolei przetłumaczyłem na język polski. Dla tych którzy nie znają tych 

języków: 

 

"Jutro jest 25 kwietnia i powinniśmy się zjednoczyć przeciwko dyktaturze i za prawdą. 

Parlament nie może być audytorium dla kłamstwa. 

9. marca nauka ogłosiła, że wirus nie jest niczym więcej jak grypą. Nauka zainspirowała rząd. 

Więc nie kłamcie i powiedzcie prawdę! Nie róbcie z tego Parlamentu audytorium kłamstw! 

Przynajmniej tutaj obowiązuje zasada verum ipsum factum (Giambattista Vico 1668-1744: 

możemy tylko zrozumieć, co możemy zrobić). 

Straszycie? Cóż, ja też mogę straszyć. Mówicie o 25.000 zmarłych! To nie jest prawda! Nie 

wykorzystujcie tych zmarłych dla waszej retoryki, dla waszego "terroryzmu"! 

Dane z Ministerstwa Zdrowia mówią, że przyczyną śmierci 96% tych osób są inne choroby. 

Te dane to pokazują! - wskazał na tablicę. To jest prawda, to jest cała prawda! 

Przeczytałem wszystkie informacje z Ministerstwa Zdrowia. Oni zmarli na inne choroby. To 

powiedziało ministerstwo Zdrowia. Jeśli tego nie znasz, to przestudiuj to i podczas gdy całe 

Włochy uznano za strefę zamkniętą, wszyscy tu w parlamencie siedzą bez masek. 

Jesteście śmieszni. Wy wszyscy przedwczoraj nie nosiliście masek. Tak właśnie jest. W 

Niemczech po 4 maja zacznie znowu funkcjonować życie. Jesteśmy krajem o mniejszych 

prawach w Europie. Niemcy zareagowały prawidłowo. 

Czytam: 56% w Lombardii, 14% w Emilia-Romania, 8% w Piemoncie i 5% w Wenecji 

Euganejskiej. Nie wolno przy tak różnie skażonych obszarach stosować tych samych reguł. 

Przynajmniej tutaj podano prawdziwe informacje. 

Jeśli mierzymy się z Niemcami, działajmy razem i pozbywajmy się hipokryzji i kłamstw, 

fałszerstw i niewłaściwych liczb opublikowanych w celu terroryzowania Włochów. 

Tych 25.000 zmarło na zawał serca, raka i inne choroby! Nie używajmy ich by nadal 

okłamywać obywateli. Te liczby muszą zostać ogłoszone, aby można je było sprawdzić. 

 

We Włoszech nie zmarło 25 000 osób z powodu Korony. To jest kłamstwo, aby terroryzować 

Włochów - to dyktatura konsensusu. To niedorzeczne". 

 

Taka sytuacja panuje obecnie w wielu innych krajach świata. Łatwiej byłoby wymienić kraje, 

gdzie tak nie jest: Szwecja, Korea południowa i opisywana wcześniej Białoruś. 

 

Wróćmy do Włoch. Przyczyną kolapsu systemu zdrowotnego była panika. Gdyby nie 

rozpowszechniane przez media sceny horroru, większość tych ludzi zostałaby po prostu w 

domu. 

Według Wikipedii - język niemiecki każdego roku z powodu zakażeń nabytych w szpitalu 

umiera we Włoszech 4.500 do 7.000 osób.  

 

Wyobraźmy sobie sytuację w Bergamo, gdzie tysiące ludzi za wszelką cenę chce nagle do 

szpitala widząc w tym jedyny ratunek przed potworem przypominającym koronę. Wszyscy 

widzieli przecież w telewizji co to za groźny wróg! 

Lekarze muszą decydować, kogo przyjmą, a kogo odeślą do domu? Zrobiono wszystko 

możliwe by powiększyć ilość łóżek. Ale 5% chorych na nowo zdefiniowaną chorobę, 

https://www.youtube.com/watch?v=yi8Je4tf57A
https://de.wikipedia.org/wiki/Nosokomiale_Infektion#Italien
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COVID-19 potrzebuje respiratora - maszyny wspomagającej oddychanie. 

Nie ma żadnych wskazówek jak leczyć takich pacjentów. Lekarze także oglądają telewizję. 

Są przekonani, że to w ich rękach jest ostatnia nadzieja przed zagładą ludzkości. Próbują. Tak 

próbują stosować lekarstwa, które pomagają w podobnych przypadkach, ebola malaria itd. 

Nie obwiniam tu lekarzy - zostali pozostawieni sami na placu boju. Coś trzeba przecież robić. 

Większość pacjentów to oczywiście osoby starsze. Ile z tych osób wytrzyma doświadczenia z 

lekarstwami? Choćby były stosowane z wielką ostrożnością, to jednak starsze osoby po 

naruszeniu pewnej równowagi w organizmie szybciej umierają niż młodsi pacjenci. 

Gdyby ci ludzie nie ulegli panice i pozostali w domach żyliby prawdopodobnie teraz. 

 

Jak bardzo do tego przysłużyła się WHO? Wystarczy przeczytać ich komunikaty na ten temat. 

Nie znajdziecie tam ani jednej przydatnej w takiej sytuacji informacji. To WHO ogłosiła 

pandemię na podstawie przez nich samych zmienionej kilkanaście lat temu definicji. 

Gdyby w każdym kraju znaleźć jedną osobę z katarem, to byłby powód do ogłoszenia 

pandemii kataru! Ale cóż można zarobić na katarze? I kto by się go bał? 

A strach jest tu kluczem. 

 

Nie jestem zwolennikiem czarno-białego obrazu świata. Moim zdaniem, zachowując tę 

metaforę, świat składa się z olbrzymiej ilości odcieni i dzięki temu jest taki kolorowy. 

Dotyczy to także WHO organizacji w Genewie pod patronatem ONZ. Jej "twórcza" rola przy 

wywoływaniu światowej paniki jest jednoznaczna. 

Jest także druga strona medalu. Pewnie palacze nie zgodzą się ze mną i jest to zrozumiałe, ale 

ja uważam, że WHO należy się pochwała za wprowadzenie w większości krajów świata, 

zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych. 

Także zniesienie ospy jest zasługą tej organizacji. Nie jestem zwolennikiem szczepionek, ale 

nie znaczy to, że całkowicie neguję ten sposób walki z chorobami. Jestem zdecydowanym 

przeciwnikiem szczepienia noworodków. Także szczepionka przeciwko rakowi macicy 

stosowana także dla chłopców jest jednoznacznym nadużyciem w celu zdobycia korzyści 

finansowych. 

 

W północnych Włoszech jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Europie. Już w 

poprzednim roku zaobserwowano przyrost wypadków śmierci związany z chorobami dróg 

oddechowych. 

 

Podsumujmy ten rozdział: Przyczyną większej ilości zgonów we Włoszech i pewnie w 

Hiszpanii czy Anglii była sztucznie wywołana panika.  

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą moim poglądom? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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15. Informacja z Polski 

Wiedeń 21.5.2020 

 

Ten rozdział pojawi się jedynie w polskiej wersji językowej. 

Otrzymałem dzisiaj od czytelnika interesującą informację, za którą dziękuję. 

Przekazuję te wiadomości w całości tak, jak je otrzymałem: 

 

Błędna polityka koronawirusa 

 

Uczona niewiedza koronawirusa 

 

W Polsce może być już milion osób zakażonych koronawirusem. Badania naukowe wskazują, 

że choroba Covid-19 jest znacznie bardziej powszechna niż początkowo zakładano. 

Naukowcy z UJ przy współpracy z firmą Diagnostyka, przeprowadzili w Krakowie badania 

obecności u osób zdrowych przeciwciał IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. 

Wyniki pokazały, że około 2% osób było zarażonych nie odczuwając żadnych objawów 

choroby.  

 

Z kolei według najnowszych badań na przeciwciała przeprowadzonych w Hiszpanii, osób 

zarażonych koronawirusem jest już tam około 5%, w tym około 10-15 % w Madrycie. Daje 

nam to liczbę około 2,5 miliona zarażonych koronawirusem Hiszpanów, a więc ponad 

dziesięciokrotnie większą niż 280 tysięcy jaką podają oficjalne statystyki. W Polsce mamy 

teraz oficjalnie ponad dziewiętnaście tysięcy przypadków choroby. Zakładając 

konserwatywnie, że zarażonych jest faktycznie 2-5%, osób zarażonych w naszym kraju może 

być już ponad milion.  

 

Dlaczego nie podaje się do powszechnej wiadomości, że odsetek chorujących bez objawów w 

Polsce i innych krajach jest znacznie większy niż dotychczas sądzono? Zbadanie stanu 

faktycznego i dokonanie w całym kraju podobnych badań statystycznych powinno być 

główną troską Ministerstwa Zdrowia. Pozwoliłoby to bowiem monitorować 

rozprzestrzenienie wirusa w poszczególnych regionach Polski oraz pokazałoby, jaka jest skala 

rozwoju epidemii i jakie faktycznie związane są z nią niebezpieczeństwa. Badania mogły by 

udowodnić, że koronawirus nie jest bardziej groźny niż zwykła grypa i nie ma, żadnych 

racjonalnych podstaw dla dalszego paraliżu życia społecznego.  

 

Wiedeń 22.5.2020 

 

Chciałem na tym skończyć, ale wspomniany na początku rozdziału czytelnik poprosił mnie o 

komentarz. Jestem zwolennikiem samodzielnego myślenia, a nie narzucania innym mojego 

punktu widzenia. Tym niemniej nic nie stoi na przeszkodzie bym dodał własny komentarz. 

 

Słucham polskiego radia przez internet. Lubię słuchać Radio Pogoda. 

To właśnie tutaj usłyszałem i nadal często słyszę reklamę lekarstwa do "leczenia 

objawowego", o którym wspomniałem w rozdziale Szczepienia 

 

Od jakiegoś czasu w wiadomościach radiowych pojawił się problem zachorowań na Śląsku z 

naciskiem na górników. 

Wszystko co teraz napiszę jest wynikiem moich przypuszczeń i nie mam na to żadnego 

dowodu. 

Chciałbym wykazać w jaki sposób można manipulować odbiorcami mediów - czyli nami.  

 

https://www.dorzeczy.pl/kraj/139888/bledna-polityka-koronawirusa-co-zrobic-aby-nie-bylo-drugiej-fali-pandemii.html
https://www.dorzeczy.pl/opinie/137860/uczona-niewiedza-koronawirusa-wielka-pandemia-czy-najwieksza-pomylka.html
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#Vaccinations
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Co powinien zrobić rząd w sytuacji aktualnego kryzysu, by pozbyć się problemu 

nierentownych kopalń? 

Odpowiedź jest prosta po cichu zwiększyć ilość wykonywanych testów wirusowych na 

terenie Śląska. Tak na przykład rzucić 50% wszystkich testów w Polsce właśnie na ten region. 

Jako przyczynę łatwo można tu podać troskę o górników. Nie wiem czy tak naprawdę jest. 

Dzisiaj usłyszałem, że "w kraju doszło 236 nowych zakażeń w tym większość na Śląsku". 

Tak podano w radiu dzisiaj o 11-tej. 

 

Informuje się także o fabryce mebli w Kępnie. 150 potwierdzonych "zachorowań". Wszyscy 

przechodzą tę "chorobę" łagodnie.  

Jak to się ma do 2% z powyższych wyników badań na UJ. Nie twierdzę, że badania są 

fałszywe. Jednak coś tu nie pasuje. 

 

Cóż to za choroba COVID-19? Podane objawy dobrze pasują do kilku dobrze znanych chorób 

płuc. Poza tym, że towarzyszy im wirus znany jeszcze z lat 60-tych. Wtedy koronawirus 

został zakwalifikowany jako źródło łagodnych objawów u człowieka, podobnych do grypy. 

Powiecie pewnie, że to groźna mutacja? Przynajmniej tak powiedzą zwolennicy 

mainstraemowej pandemii strachu. Tylko dlaczego nie ma na świecie zwiększonej ilości 

zgonów? 

Wręcz przeciwnie "brakuje" już prawie pół miliona zmarłych gdy się porówna ilość 

rzeczywiście zmarłych w tym roku z tą ilością, którą statystyki na rok 2020 przewidziały. 

 

Nie chcę was tu zanudzać nadmiarem wiadomości, czy komentarzy. Jesteśmy i tak dosłownie 

bombardowani przez media. Każdy z nas chętnie by odpoczął od problematyki wirusowej. 

 

Jeśli będzie to możliwe, chętnie spędzę urlop w północnych Włoszech lub w Hiszpanii... 

Powinienem się bać - należę przecież do dwóch grup zagrożenia. Mam 66 lat i od ponad 30 

lat jako diabetyk typu I wstrzykuję sobie insulinę. 

Ale się nie boję. A dlaczego? O tym przeczytacie w następnym rozdziale, który się ukarze 

jeszcze w tym tygodniu. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#statistics
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16. Dlaczego nie boję się wirusa? 

Wiedeń 23.5.2020 

 

Bez obawy, nie zamierzam wyciągać zużytych już pocisków w stylu: "na grypę umiera więcej 

ludzi", "nie ma dowodów na szkodliwe działanie tego wirusa". 

 

Byłyby to argumenty, które działają na logiczną, lewą stronę umysłu. Uspokajają, ale raczej 

na krótko. Za chwilę pojawiają się wątpliwości - a co jeśli w telewizji pokazywane sceny 

horroru są jednak prawdziwe? 

Co jeśli się po prostu mylę? Popełnianie błędów jest wręcz wpisane w historię ludzkości. 

 

Jest jedna osoba, mój mentor, który nie jest tak całkiem nieznany także w Polsce. To jemu 

zawdzięczam moje największe osiągnięcia od około 20 lat. Nigdy go nie spotkałem osobiście, 

nigdy nie byłem na żadnym z jego seminariów, a były organizowane również w Warszawie i 

w Wiedniu. 

Mentorem moim został Brian Tracy poprzez książki - najczęściej audiobooki. 

Pierwsza jego książka, na którą się natknąłem w roku 1999, "Personal leadership" w języku 

niemieckim została wysłuchana przeze mnie ponad dwadzieścia razy. 

Tak, nie pomyliłem się - słuchałem tę książkę najczęściej w trakcie podróży samochodem do 

Polski i z powrotem. 

 

I cóż takiego dowiedziałem się z tych książek? Tak zapytałby sceptyk. Moja odpowiedź 

mogłaby go nawet obrazić: Przeczytaj sam! I zastosuj się do rad! 

Ale to jest naprawdę najlepsza odpowiedź jaką mógłbym mu na takie pytanie udzielić. 

 

Mimo tego postaram się w jakiś sposób Wam przedstawić czego się z tych książek 

nauczyłem. 

 

Przede wszystkim pozytywnego podejścia do życia. Tu powstaną pesymiści, ale zignorujmy 

ich - niech zadręczają siebie i swoje otoczenie. 

To jest ich sposób na życie. Dlaczego ten sposób jest taki niedobry? Choćby dlatego, że 

pesymiści przeżywają dwa razy porażkę, która się naprawdę wydarzy. Raz w stresie, jaki 

sobie sami gotują, a potem w rzeczywistości której wcale przez to nie uniknęli. I nieprawdą 

jest, że byli na to przygotowani. Wcale nie byli. Natomiast, jak mawia Brian Tracy 80%, ich 

przewidywań wcale się nie spełnia, a stres z nimi związany i tak przeżywają. 

 

No tak, ale to nie tłumaczy wcale dlaczego nie boję się zagrożenia pandemią. Słusznie, 

ponieważ optymizm jest jednym z wielu zalecanych przez autora sposobów na życie. Rada, 

która spowodowała, że się nie boję była dużo prostsza, przynajmniej dla mnie do 

zrealizowania. 

Spotkałem się z tą radą kilkakrotnie podczas pandemii strachu w formie żartu: 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brian_Tracy
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pierwszy krok do zwycięstwa nad koronawirusem. 

 

Może lepiej nie dosłownie, bo może wtedy pojawić się pierwsza prawdziwa ofiara 

koronawirusa - przypadkowy przechodzień. 

 

Ja wziąłem sobie tę radę do serca. Od dwudziestu lat nie oglądam naprawdę telewizji. 

I co się zmieniło? Dużo! 

Przede wszystkim zyskałem mnóstwo czasu, który do tej pory poświęcałem przed 

telewizorem. Dawniej nie było dnia, bym nie oglądał głównego wydania wiadomości. 

Ale dużo ważniejsze jest, że nie dociera do mnie manipulacja polityczna. 

Są oczywiście pewne wady. Na przykład informacja o tym, że dwa kraje Rumunia i Bułgaria 

weszły do Unii Europejskiej dotarła do mnie pół roku po fakcie. To dopiero tragedia! 

Nie chciałbym być tu źle zrozumiany - te kraje są bez wątpienia ważne dla Unii Europejskiej. 

Tyle, że sama informacja, czy ją znam, czy też nie, nie ma większego znaczenia. 

Teraz muszę sam się doinformowywać, ale mogę wybrać takie źródło, w którym nie będzie 

tendencyjnych komentarzy. Tak całkiem nie da się tego uniknąć, ale można znacznie 

ograniczyć. 

 

Wyobraźcie sobie, że to zdjęcie z trumnami ofiar koronawirusa we Włoszech: 
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dotarło do mnie razem z informacją, że jest to fake new - fałszywka. Owszem, fotografia 

pochodzi z Włoch, ale z roku 2013 po katastrofie statku z uchodźcami. 

 

Nie widziałem także żadnej audycji telewizyjnej o pandemii. Oszczędziłem sobie naprawdę 

dużo. I mimo tego nie powiecie chyba, że jestem niedoinformowany? 

 

Czytam uważnie także mainstreamowe media w internecie. Również i tam opisywane są 

ciekawe fakty. A powołanie się na takie źródła powoduje co prawda, że oni bardziej uważają, 

ale pokazuje, że jestem otwarty na wszystkie w miarę logiczne poglądy. Komentarze z reguły 

opuszczam. Także w sytuacji, kiedy sam nie wiem co o tym sądzić? 

 

Czy będziesz nadal oglądać TV czy nie - to jest wyłącznie twoja decyzja. Nic mi do tego. Ja 

pokazałem ci moją drogę. Dla mnie okazała się bardzo dobra. Co bym chętnie polecił, to 

książki Briana Tracy. Sporo ich przetłumaczono na język polski. 
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Tylko... samo przeczytanie to dopiero wstęp. Trzeba przetrawić sens i po akceptacji 

wprowadzać w życie. Inaczej będzie jak z tym palaczem, który powiedział: "nie ma nic 

prostszego niż rzucić palenie, ja robię to codziennie!" 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? A może się 

po prostu boisz? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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17. Obyś żył w ciekawych czasach! 

Wiedeń 31.5.2020 

 

To chińskie przekleństwo stało się naszą rzeczywistością. 

Czyżby Feng Menglong już w XVII wieku przewidział naszą pandemię? 

Nie musiał - jest to jedynie filozoficzna metafora powszechnej tendencji ludzi do stabilnego, 

uporządkowanego życia. 

 

Jak widać ciekawe czasy odbierają nam, tak mozolnie budowaną małą stabilizację. 

Wszyscy mamy uzasadnione pragnienie do życia w bezpiecznym, i zorganizowanym 

społeczeństwie. 

Pytanie tylko, czy jest to w ogóle możliwe? Nikt nie może zagwarantować, że wychodząc 

rano do pracy wrócimy bezpiecznie do domu. Nie chcę tu wzbudzać następnej pandemii 

strachu - takie są jednak zasady naszego życia. Nie ma gwarancji na pracę, zdrowie, miłość, 

czy po prostu szczęście. 

 

Nie wypada żartować z czyjejś śmierci. Chciałbym jednak pokazać, jak tworzy się statystykę 

zmarłych na koronawirusa. 

Pewien lekarz pogotowia miał wystawić świadectwo zgonu osoby, o której wiadomo było 

wcześniej, że miała koronawirusa.  

Niezdecydowany dzwoni do przełożonego z prośbą o radę.  

"Zapisz, że zmarł na COVID-19!".  

"Ale nieboszczyk ma nóż w sercu!" 

"Nóż powiadasz, zapisz nóż jako chorobę współistniejącą." 

 

Dzisiaj przyjrzę się działalności drugiej osoby z listy Forbesa najbogatszych ludzi na świecie. 

Nie wymieniam jego nazwiska - jest i tak powszechnie znane. Był współzałożycielem firmy 

Microsoft. 

Wyszukałem dla was krótki film o wpływie prywatnej osoby na WHO. 

Zainteresowanych szczegółami działalności tej fundacji - ponoć filantropijnej - polecam 

przeczytanie o dwóch dekadach napędzania postępu. 

 

10 lat temu ten Miliarder w programie Ted Talk przyznał, że nowe szczepionki „mogą 

zmniejszyć populację”. 

Od wielu lat fundacja walczy o obniżenie poziomu przeludnienia na ziemi. 

Złośliwi twierdzą, że powinno się zacząć od zarządzającymi takimi fundacjami. 

 

W Indiach i kilku krajach Afryki podawano setkom tysięcy osób szczepionki, które 

powodowały bezpłodność. Odbiorcy szczepionek nie byli oczywiście informowani o tych 

dodatkowych skutkach ubocznych. 

 

Jeszcze jeden cytat: ...szczepionki nie powinny być dystrybuowane, dopóki rządy nie zgodzą 

się przejąć pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w razie przyszłych pozwów, gdyby 

wystąpiły niepożądane skutki. 

 

Czyż nie jest to wręcz doskonały model businessowy?  

Produkt fundacji ma być kupowany za pieniądze podatników, szczepienia muszą być 

obowiązkowe, gdyby wystąpiły jakieś powikłania, to nie odpowiada za nie producent, lecz 

klient - czyli płacący podatki. 

Szacuje się, że skutki uboczne dotkną zaledwie 10% szczepionych. Zgodnie z celem fundacji, 

która zakłada szczepienie ponad 7 miliardów ludzi, będzie to "jedynie" 700 milionów 

https://www.youtube.com/watch?v=a_sQUGtfXtU
https://www.pch24.pl/bill---melinda-gates--dwie-dekady-napedzania-postepu,75473,i.html
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przykrych przypadków. Ale pozostali, zmuszeni do szczepień będą przecież szczęśliwi.  

Ta sama fundacja, a dokładnie podległa im firma w Wielkiej Brytanii zajmująca się 

chorobami zakaźnymi u zwierząt, została pięć lat temu właścicielem patentu koronawirusa. 

 

Podsumujmy: 

1. WHO ogłosiła w lutym br. bez żadnych naukowych podstaw pandemię koronawirusa. 

2. WHO jest finansowana w dużym stopniu przez korporacje farmaceutyczne i 

wymienioną wyżej fundację. 

3. Większość krajów na świecie przyjęła zalecenia WHO i wprowadziła ograniczenia 

swobód oraz katastrofalną w skutkach blokadę gospodarki. 

4. We wszystkich tych krajach rządy oparły się bez weryfikacji na informacjach z WHO. 

 

"I to byłoby na tyle" jak powiadał niezapomniany profesor Jan Tadeusz Stanisławski w 

wykładach z Mniemanologii stosowanej. 

 

Jutro 1 czerwca dodam w rozdziale Statystyki umieralności na świecie, nowe porównanie 

przewidzianych statystycznie zgonów na świecie z faktycznymi zgonami. 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pirbright_Institute
https://wojcik.at/pl/EP3172319B1.pdf
https://wojcik.at/pl/Epidemia.php#statistics
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18. Największa filantropijna fundacja na świecie 

Wiedeń 5.6.2020 

 

Dzisiaj zajmę się działalnością Fundacji Melinda i Bill Gates. 

 

Pomysł założenia takiej fundacji przez najbogatszego wtedy (rok 2000) człowieka na świecie 

jest godny pochwały.  

Nie da się wydać miliardów dolarów w sklepie. Najwyżej można kupić cały sklep. 

Majątku w ten sposób się zauważalnie nie uszczupli. Tylko po co miliarderowi sklep? 

 

Zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby stworzenie i finansowanie dobrze zorganizowanej 

organizacji filantropijnej angażującą się w poprawę zdrowia ludzkości niezależnie od statusu 

materialnego tych ludzi. 

Gdybym był tak bogaty - choć wcale tego nie pragnę - też bym o takiej fundacji pomyślał. 

Gdzie duże pieniądze tam duże emocje. To naturalne.  

W internecie można znaleźć sporo sprzecznych informacji i spekulacji na temat tej fundacji. 

W tym rozdziale, oprę się jak zwykle na oficjalnych danych, opublikowanych także przez 

samą fundację. 

Fundacja oprócz poprawy zdrowia ma na celu zmniejszenie klęski głodu w najbiedniejszych 

krajach świata. 

Nikt nie podważa zasadności takiego postępowania.  

 

Problemy pojawiają się dopiero gdy właściciel fundacji chce urzeczywistnić własne, słuszne 

czy nie, pomysły. Bill Gates jest przekonany, że jedynie szczepionki zlikwidują wszelkie 

zakaźne choroby.  

Opiera się na sukcesie ogłoszonym w roku 1980 przez WHO o całkowitym opanowaniu ospy. 

Ponoć do największych sukcesów WHO zalicza się zwalczenie epidemii wielu groźnych 

chorób w tym gruźlicy. 

Ta Grafika pochodząca od WHO i pokazana w rozdziale o szczepieniach mówi nam coś 

zupełnie innego. To właśnie gruźlica jest pierwsza na liście zgonów. Każdego dnia z powodu 

gruźlicy umiera na świecie ponad 3.000 osób. 

 

Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Przecież działania fundacji idą w kierunku 

pomocy ludzkości.  

Możliwe, że tak, tylko największym odbiorcą pieniędzy fundacji jest Globalny Sojusz na 

rzecz Szczepionek i Szczepień GAVI - strona w języku niemieckim. 

 

W roku 2016 fundacja Bill i Melindy Gates przelała ponad 1,5 miliarda dolarów właśnie na 

GAVI. 

Zainteresowani mogą poszukać innych wypłat np dla WHO. Jest to strona fundacji naturalnie 

po angielsku. 

 

Drobna dygresja - gdy szukałem tu wypłat dla WHO wpisałem World Health Organization i 

otrzymałem co chciałem, a nawet więcej. Użytkownicy Windowsa pewnie są przyzwyczajeni 

do dziwnych efektów.  

Na liście oprócz WHO pojawiła się "GlobalGiving Foundation, Inc.". Pewnie chodzi tu o 

trudne do przetłumaczenia pojęcie, używane przez Microsoft "future_error". Błąd przyszłości, 

ale o co tu tak naprawdę chodzi? Po prostu błąd, który będzie w (pewnie dalekiej) przyszłości 

naprawiony. 

Troszkę złośliwości dla firmy, która wymaga kupna nowego Windowsa, gdy komputer odda 

ducha i trzeba kupić nowy sprzęt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia
javascript:showHideG()
https://de.wikipedia.org/wiki/Gavi,_die_Impfallianz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gavi,_die_Impfallianz
javascript:showHide('bill')
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database
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Wróćmy do Bill Gates. Jeszcze bardziej niż pomysł, przymusowego najlepiej, zaszczepienia 

wszystkich mieszkańców ziemi, wystraszył tę ludzkość, o którą tak dzielnie walczy, 

pomysłem wyprodukowania elektronicznego chipu, który miałby być implementowany 

ludziom, według jednego z pomysłów na dłoni pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym. 

Miałby on zastąpić dokument tożsamości. Czyli George Orwell dobrze przewidział 

przyszłość. Nie wpadł jednak na to, że światu będzie chciał dyktować szalone pomysły jeden 

człowiek, a nie trzy mocarstwa. 

W wizjonerskiej pasji opowiadał, jak taki zachipowany człowiek podróżując nie będzie 

musiał przedstawiać dokumentów, że był szczepiony. 

 

W październiku 2019 fundacja Bill Gatesa zorganizowała spotkanie ekspertów. Na tym 

spotkaniu nazwanym Event201 symulowano wybuch epidemii koronawirusa. 

Oddaję głos stronie internetowej, która zaprzecza finansowaniu i stworzeniu symulacji 

pandemii koronawirusa. 

Proszę zwrócić uwagę na podsumowanie, które jest skrótem odpowiedzi Światowego Centum 

Ochrony Zdrowia - John Hopkins Center - z dnia 24.1.2020: 

 

Podsumowując, fundacja Bill Gatesa, Światowe Forum Ekonomiczne i The John Hopkins 

Center for Health Security współorganizowały jesienią 2019 r. spotkanie dotyczące wybuchu 

epidemii koronawirusa. Eksperci opracowywali sposoby walki z fikcyjnym wirusem, którego 

cechy były wspólne dla kilku szczepów koronawirusa i nie miały nic wspólnego z 

koronawirusem 2019-nCoV, który obecnie powoduje epidemię w Chinach. 

 

Czyli jednak Fundacja współorganizowała i stworzyła symulację pandemii koronawirusa.  

Zachodzi pytanie skąd pomysł by wybrać w październiku 2019 akurat koronawirusa?  

W tym czasie każdy wirusolog powiedziałby, że najgorsze czego można się po koronawirusie 

spodziewać jest przeziębienie pod warunkiem, że zaatakują także inne wirusy. 

Może wynikało to z faktu, że patent koronawirusa należy do firmy z fundacji państwa 

Gatesów? 

 

W sieci spotkać można twierdzenia, że ten patent nie należy wcale do fundacji. Jeśli ktoś 

wątpi to proszę zajrzeć na tę podstronę fundacji. 

 

Ciąg dalszy nastąpi. 

https://sprawdzam.afp.com/nie-fundacja-billa-gatesa-nie-finansowala-i-nie-stworzyla-symulacji-pandemii-koronawirusa
https://sprawdzam.afp.com/nie-fundacja-billa-gatesa-nie-finansowala-i-nie-stworzyla-symulacji-pandemii-koronawirusa
https://wojcik.at/pl/EP3172319B1.pdf
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2013/11/OPP1098099
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję.  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

19. Fundacja Bill Gatesa część II 

Wiedeń 7.6.2020 

 

W maju we włoskim parlamencie wystąpiła posłanka Sara Cunial z żądaniem postawienia 

Bill Gatesa przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. 

 

Za takim podejściem jest sporo argumentów: 

1. Ogromny wpływ Bill Gatesa na WHO. W tym tylko roku wpłacił na tę organizację 

ponad 50 milionów dolarów. Jeśli ktoś chce sprawdzić, polecam link do fundacji 

podany w poprzednim rozdziale. 

2. Walka Bill Gatesa o depopulację Ziemi. Interesująca analiza. 

3. Bill Gates straszył w roku 2018 pandemią wirusa, który przyjdzie z Chin 

4. Według Bill Gatesa upowszechnienie szczepionek pomoże zmniejszyć populację 

ludzkości o 10 - 15% 

5. Podczas kampanii szczepionkowej fundacji Bill Gatesa i jego żony w Afryce, odkryto 

w szczepionkach podawanych kobietom, środek powodujący bezpłodność 

6. Zorganizowanie w październiku 2019 konferencji specjalistów od pandemii, finansów 

i public relations - Event 201.  

Ćwiczono wybuch pandemii koronawirusa. Duży nacisk położono na kontrolowanie 

środków masowego przekazu i ograniczenie publikacji opinii odmiennej od 

wytyczonej przez fundacje Bill Gatesa. 

7. Seria wypowiedzi Bill Gatesa o ogromnej groźbie niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się wirusa na świecie 

 

Przypadek? Być może, ale siedem przypadków jest wystarczającą podstawą by rozpocząć 

śledztwo. Szczególnie, gdy ważą się losy świata... 

 

W miarę obiektywne spojrzenie na historię kariery Bill Gatesa. 

Mamy tu ósmy przypadek - metody postępowania Bill Gatesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMpkzIXvEXU
https://www.youtube.com/watch?v=1R0Ae7-uWk8&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Pwj5UNOPwBA&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=hF8mlgxgacY
https://www.youtube.com/watch?v=hF8mlgxgacY
https://innpoland.pl/159315,bill-gates-ostrzega-przed-kolejnym-zagrozeniem-bioterorryzmem
https://innpoland.pl/159315,bill-gates-ostrzega-przed-kolejnym-zagrozeniem-bioterorryzmem
https://www.youtube.com/watch?v=4JIhX5q4ld8&t=18s
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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20. Czy możemy ufać testom PCR? 

Wiedeń 10.6.2020 

 

Zanosi się, że odebrane nam prawa powoli odzyskamy z powrotem. Tak, rządy zapowiadają, 

że będą stopniowo nam je zwracać. 

Od czego to zależy? 

Tylko od jednego - ilość pozytywnych wyników testów ma się zmniejszać. 

Przy najmniejszym wzroście tej liczby rozluźnienia zostaną wstrzymane, a nawet cofnięte - 

czyli ponownie restrykcje. 

 

Chciałbym dlatego zwrócić uwagę na to, jak możemy tym testom ufać? 

Zajmiemy się testem który decyduje o naszych prawach obywatelskich Test PCR. 

 

Wczoraj pojawił się na YouTube nowy film: Samuel Eckert - NichtOhneUns film na ten 

temat.  

Wideo jest w języku niemieckim, dlatego opiszę najważniejsze aspekty. 

 

Organizacja NichtOhneUns - NieBezNas, protestuje w większych niemieckich miastach 

przeciwko bezpodstawnym restrykcjom pod pretekstem pandemii. Testy kliniczne w Sztutgart 

potwierdziły skuteczność tego testu w 95%, a w przypadku większej koncentracji wirusa 

blisko 100%. 

Ciekawe, nie prawda? 

Świetnie! 

I tak być powinno. Sprawdźmy jednak dla pewności jak wygląda sprawa z wynikami tych 

badań? 

Obliczmy to sami. Na początku kwietnia jak podaje euroactiv.pl wykonano w Polsce 

1.087.853 testy. 

Z tego 27.560 testów dało pozytywną diagnozę. Widziałem kiedyś w internecie informację o 

szacowanym średnim poziomie infekcji koronawirusa w Polsce. Wynosił wtedy 1,27% 

W tabeli Excel - link do ściągnięcia poniżej - wprowadziłem te dane. 

Podałem także dwa parametry, które są wykazane przez producenta testów (te dane dotyczą 

niemieckich testów). Są to wrażliwość - współczynnik procentowy ilości prawidłowych 

pozytywnych wyników w stosunku do wszystkich pozytywnych przypadków, oraz 

specyficzność taki sam współczynnik dla negatywnych wyników. 

 

tutaj prezentuję wynik: 

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,komercyjne-testy-na-covid-19--co-o-nich-wiemy-,artykul,33991189.html
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Cd7an8vMmeY
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/testy-na-koronawirusa-na-milion-mieszkancow-krotkie-zestawienie/
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Różnica między otrzymaną ilością pozytywnych testów 27.571 a podawaną wtedy przez 

media 27.560 czyli 11, wynika z zaokrągleń formuł obliczeniowych w Excelu. 

 

Proszę zwrócić uwagę na ilość fałszywych pozytywnych wyników. Wynosi ona 13.962. Jest 

to 1,3% (100 - 98,7%) z całkowitej liczby niezakażonych, czyli z 1.074.037. 

Niezawodność testu dla wyników pozytywnych wynosi 49,36%. Czyli mniej niż połowa. 

Wśród wszystkich pozytywnych wyników 27.571 jedynie 13.608 jest rzeczywiście 

prawidłowych. 

W mediach operuje się głównie tą liczbą zakażonych. 

Jedyną rzeczą, która oddziela nas od prawdziwej wolności, można swobodnie manipulować 

poprzez ilość testów! 

 

Pobaw się sam z liczbami. Tutaj jest odpowiedni plik Excel stworzony przez Samuela Eckert. 

Przetłumaczyłem go jedynie na polski. 

 

Czy to nie ekscytujące, jak łatwo można manipulować milionami ludzi? 

Z pewnością nie dla zmanipulowanych ludzi. 

https://www.wojcik.at/pl/PCR_Efektywnosc.xlsx
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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21. Rzut monetą w porównaniu z testem PCR 

Wiedeń 16.6.2020 

 

Na wstępie chciałbym polecić możliwość włączenia polskich napisów na obcojęzycznych 

filmach YouTube. 

 

Jak pokazano w poprzednim rozdziale, porównanie w tytule tego rozdziału wyraźnie 

faworyzuje metodę rzucania monetą. 

 

W drugiej części Samuel Eckert oblicza ponownie poziom błędu testów PCR. Tym razem 

używa danych centrum badawczego non-profit - Correktiv. Jeśli informacje RKI (Robert 

Koch Institut) są prawidłowe, wiarygodność testów PCR wynosi 15%. 

Jeśli tak, to rzucenie monetą daje trzykrotnie bardziej wiarygodny wynik niż test PCR! 

 

Dzisiaj Samuel Eckert opublikował kolejny film na temat testowania PCR. 

Niektóre niespójności zostały wyjaśnione. Według prof. Drosten - doradcy niemieckiego 

rządu w sprawie Pandemii - stopień infekcji w Niemczech odpowiada około 0,85%. 

Co to znaczy? Testy PCR są jeszcze bardziej podatne na błędy (10%) niż oczekiwano. 

 

Jeśli porównać ostatnie pięć lat, śmiertelność w Niemczech spadła. 

To pokazuje, jak sensowne jest utrzymanie klęski żywiołowej w Niemczech. 

Rząd stara się utrzymać ten stan tak długo, jak to możliwe. W ten sposób można wdrożyć 

wiele projektów, które byłyby niemożliwe do zrealizowania w normalnych warunkach. 

 

Nawet media głównego nurtu mówią o nieprawdziwym obrazie pandemii, przez 

przedstawianie ilości zainfekowanych ludzi, bez podawania liczby testowych osób. Aby 

zachować twarz, stale dyskutuje się o ostrożności. Oficjalnie nikt się nie przyznaje, że to 

fikcyjna pandemia. 

 

W tym miejscu chciałbym polecić artykuł z 5 marca 2020. Tak się pisało w wielu gazetach w 

czasie, gdy nie było jeszcze cenzury! 

 

https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZcSwPsf58pU
https://www.youtube.com/watch?v=KZABEyKFFRo
http://www.grzegorzgawlik.pl/artykuly/138-felietony-i-wywiady/1371-koronawirus-covid-19-wirusowe-szalenstwo
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WHO: już wkrótce szybkie testy na obecność koronawirusa: orzeł jest pozytywny, reszka jest 

negatywna. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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22. Jak kraje w Afryce widzą pandemię strachu? 

Wiedeń 17.6.2020 

 

Madagaskar jest co prawda wyspą na oceanie Indyjskim, geograficznie należy jednak do 

kontynentu afrykańskiego. 

Zastanawiałem się jak przekazać polskim czytelnikom to wideo, które znalazłem jedynie po 

angielsku i niemiecku? Już w poprzednim rozdziale opisałem, jak włączyć na YouTube 

polskie napisy. 

Ciekawy film o dwóch krajach z Afryki przedstawiła kanadyjka Amazing Polly. 

 

Dla tych, którzy nie chcą walczyć z polskimi napisami - przyznaję, że są wątpliwej jakości - 

podam w skrócie o co chodzi: 

 

Może to niektórych zdziwić, ale ten rozdział o Afryce jest przedłużeniem dwóch poprzednich 

rozdziałów na temat testów PCR. Prezydent Tanzanii postanowił sprawdzić wiarygodność 

testów na korona wirusa. 

Wysłali do laboratorium próbki pobrane z owocu papai, kozy, królika, pobrano nawet próbkę 

z oleju silnikowego. 

Każda z tych próbek była oznaczona fikcyjnym nazwiskiem wraz z innymi wymaganymi 

danymi. Laboratorium nie było informowane o tym podstępie. Wyniki wszystkich tych 

próbek na obecność modnego dziś wirusa, okazały się pozytywne. 

Prezydent ogłosił na konferencji prasowej wyniki tej próby. 

 

I jak zareagował świat na takie publiczne wystąpienie? Może ktoś zajął się rzetelnie 

sprawdzeniem wiarygodności tych testów? 

W The Guardian pojawił się artykuł o prezydencie Tanzanii. Zarzucono mu szarlatanerię i 

szerzenie teorii spiskowych. Czyli te same bezpodstawne szykany, których doświadczyli 

znani naukowcy, gdy wystąpili publicznie z konkretnymi argumentami przeciwko 

powszechnie panującej kampanii kłamstw. Znamy to przecież z naszego podwórka. 

Takiego polityka chciałbym móc wybrać u nas. Polityka, który nie musi niczego udowadniać. 

On naprawdę dba o ludzi, którzy powierzyli mu władzę. 

 

Tanzania chce importować z Madagaskaru napój COVID Organics, który wyleczył już wiele 

ludzi z tej infekcji. Ten lek powstał z naparu z bylicy rocznej rosnącej na Madagaskarze. 

Prezydent Madagaskaru na konferencji prasowej przedstawił argumenty poświadczające 

skuteczność tego środka. Na 170 pacjentów 105 zostało po 10 dniach całkowicie 

wyleczonych z infekcji. Nie otrzymywali oni żadnych innych lekarstw. 

Na tej samej konferencji prasowej redaktor wspomniał, że WHO obawia się negatywnych 

skutków używania tego naparu z ziół. 

Prezydent Madagaskaru powiedział o badaniach profesora Bernarda Debre który zbadał 58 

dopuszczonych do sprzedaży leków i wykazał nie tylko całkowity brak skuteczności, ale 

przede wszystkim niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pacjentów, związane ze 

stosowaniem tych leków. 

Te lekarstwa pojawiły się także na rynku afrykańskim i WHO nie wykazuje żadnych obaw, że 

mogą zaszkodzić pacjentom. Natomiast lek oparty na ziołach, stosowany od czwartego wieku 

naszej ery, musi być dokładnie zbadany na nieszkodliwość? 

W komunikacie WHO dodaje, że kraje afrykańskie zasłużyły na "takie same kryteria 

stosowania środków medycznych jak na całym świecie". Czyli po prostu - Big Pharma i 

szczepionki... 

 

Chyba pierwszy raz zdarzyło mi się usłyszeć żeby politycy mówili jak zwykli ludzie. Z jaką 

https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.youtube.com/watch?v=dz46M0k1dSo&t=60s
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/koronawirus-madagaskar-covid-organics-artemizyna-bylica-zwyczajna-szczepionka-afryka/
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przyjemnością słuchałem, co mają do powiedzenia obaj prezydenci. 

Bez używania pseudonaukowego żargonu, NLP (Neuro Lingwistycznego Programowania) i 

wszystkich tych tricków specjalistów od PR. 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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23. Praktyka spiskowa 

Wiedeń 22.6.2020 

 

Spisek – tajne porozumienie grupy osób dla osiągnięcia jakiegoś celu. 

 

Taka jest definicja słowa spisek według Wikipedii. 

Definicja zrozumiała - nie powinno być z nią kłopotów dotyczących interpretacji. 

Aby mówić o spisku potrzebna jest jakaś grupa osób (osoby znane z nazwiska lub nie) oraz 

konkretny cel. 

Sprawdźmy jeszcze drugie słowo teoria. 

System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń, ustalających relacje między tymi pojęciami i 

aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy, opisujący jakąś wybraną dziedzinę fizyczną 

lub abstrakcyjną.  

 

Czym jest więc teoria spiskowa - pojęcie, które w ostatnich miesiącach oznacza tyle co 

nierozsądne, wyssane z palca zdanie. Tak przynajmniej przedstawiają to środki masowego 

przekazu? 

Takie podejście jest wygodną wymówką, by nie zajmować się postawionymi pytaniami. 

W moim blogu zebrałem fakty poparte informacją o źródle tych danych. Tam, gdzie stawiam 

hipotezy wyraźnie o tym piszę. Interpretację zostawiam czytelnikowi. 

To co czytacie jest opisem praktyki spisku.  

 

Podam teraz zebrane razem argumenty świadczące o tym, że mamy do czynienia z 

ogólnoświatowym spiskiem. 

1. Pandemia strachu została ogłoszona przez WHO bez podania jakichkolwiek źródeł 

badań naukowych na temat szkodliwości potencjalnego "zabójcy ludzkości". 

2. WHO zmieniła 10.5.2009 definicję epidemii tak, aby dowolna choroba mogłaby 

zostać ogłoszona jako pandemia - czyli epidemia w kilku sąsiednich krajach. 

3. Data ogłoszenia pandemii koreluje z wpłatą 50 milionów dolarów z Fundacji Bill i 

Melinda Gates. 

4. W październiku 2019 została zorganizowana w New York konferencja Event 201, na 

której testowano różne aspekty pandemii koronawirusa. 

5. W połowie marca 2020 zarówno WHO jak i większość środków masowego przekazu 

biły na alarm, że grozi nam straszliwa zaraza, podczas której zginie wiele milionów 

ludzi. 

6. Sposób informowania o pandemii w większości krajów świata był dokładnie taki sam: 

codziennie podawano ilość nowych zachorowań, która siłą rzeczy wraz z testami 

musiała rosnąć. Wszyscy zmarli, których podejrzewano lub odkryto u nich tego 

wirusa, byli automatycznie klasyfikowani jako ofiary koronawirusa. Nie rozróżnia się 

zmarłych z powodu koronawirusa od tych, którzy go mieli, ale zmarli np. na zawał 

serca. 

7. W związku ze zmianą kwalifikacji, mamy w tym roku najniższą od kilkunastu lat 

umieralność na grypę. 

8. W większości krajów zakazano sekcji zwłok zmarłym na koronawirusa. Byłaby to 

jedyna możliwość ustalenia prawdziwej przyczyny śmierci oraz znalezienia sposobu 

przeciwdziałania tej zarazie. 

9. Pokazywano w telewizji fałszywe informacje o przepełnionych szpitalach. 

10. Naukowcy, którzy wygłosili inne zdanie od oficjalnego zostali z miejsca 

zaszufladkowani jako teoretycy spisku. Podaję listę w języku niemieckim 250 

naukowców, w większości zasłużonych profesorów, których spotkał ten los. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spisek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria
https://www.tvp.info/47687107/media-szpital-na-4-tys-miejsc-stoi-pusty-fake-news-nt-nightingale
https://www.wojcik.at/pl/corona_250_expertenstimmen.pdf
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11. Ta pandemia strachu bazuje na testach PCR. Jak napisałem w dwóch rozdziałach te 

testy są niewiarygodne.  

Dużo więcej: testy, na podstawie których nakłada się na obywateli areszt domowy 

(nazywany kwarantanną) i podejmuje się poważne decyzje polityczne, które niszczą 

egzystencję milionów ludzi, nigdy nie były homologowane - czyli dopuszczone do 

używania w laboratoriach. 

Jedynie WHO, która sama tę histerię rozdmuchała, wydała zalecenie by je używać. 

Tak to działa bez żadnych naukowych dowodów WHO wysuwa wygodne dla 

konkretnej grupy ludzi twierdzenia. 

Sam producent napisał w instrukcji, że te testy nie nadają się do diagnostyki. To samo 

głosił twórca technologii PCR laureat nagrody Nobla Kary Banks Mullis. 

Właśnie za taką jego niesubordynację Kary Banks Mullis został przez lobby 

farmaceutyczne, które posiada ogromny finansowy wpływ na media, uznany za 

"nieosobę" w świecie naukowym dokładnie w orwellowskim stylu. 

 

 

Jedenaście punktów. Każdy z nich z osobna mógłby być przypadkowy, ale wszystkie 

występują na całym świecie w tym samym czasie. To już nie może być uznane za przypadek. 

Jest to "tajne porozumienie grupy osób dla osiągnięcia jakiegoś celu" - czyli spisek. 

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#pcr
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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24. Korona - fałszywy alarm 

Wiedeń 30.6.2020 

 

Zajmę się dzisiaj wydaną 23 czerwca 2020 książką, o takim samym tytule, jak tytuł tego 

rozdziału. 

Autorzy prof. dr Karin Reiss oraz znany nam z rozdziału Czy to jest jeszcze demokracja? 

prof. dr Suchard Bhakdi. 

 

Znalazłem tu odpowiedź na moje pierwsze pytanie z rozdziału Pytania: 

 

Pierwsze światło w ciemności pochodziło z francuskiego badania. W tym badaniu pacjentów 

z chorobami układu oddechowego badano na obecność czterech konwencjonalnych wirusów 

koronowych w porównaniu z SARS-CoV-2. Nie rozróżniając, czy pacjenci zmarli z powodu 

wirusa czy z wirusem, badacze doszli do wniosku, że nie było znaczącej różnicy w liczbie 

zgonów między obiema grupami. Nie miało znaczenia, czy nosisz normalnego, wcześniej 

niezauważonego wirusa koronowego, czy nowego „wirusa zabójcy”. Autorzy doszli do 

wniosku, że „problem COVID-19” prawdopodobnie został przeceniony. 

Od czasu publikacji tego naukowo uzasadnionego badania w dniu 19 marca 2020 r. nie 

pojawiły się żadne porównywalne badania, które przeczyłyby temu wnioskowi. 

 

Tak więc światowej sławy wirolog i epidemiolog, profesor Bhakdi, który wykształcił 12 

tysięcy lekarzy, potwierdził brak jakichkolwiek badań naukowych o szkodliwości wybranego 

przez nieznane gremium - jako narzędzie szerzenia strachu - wirusa. 

 

Gdy powiążemy to ze stosowaniem na całym świecie testu PCR jako podstawy wszelkich 

decyzji medycznych i politycznych, mamy jasny obraz sytuacji. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że test PCR nigdy nie został dopuszczony do badań w 

laboratoriach. Jedynie WHO z powodu "krytycznej" sytuacji, którą sama wywołała, zaleciła 

stosowanie tego testu.  

Chciałbym dodać, że producent testu PCR wyraźnie podał na dołączonym do produktu opisie, 

że ten test nie nadaje się do celów diagnostycznych. Można go stosować jedynie do badań 

naukowych. 

 

Dzisiaj po północy uaktualnię światowe statystyki umieralności. Minie właśnie pierwsze 

półrocze. 

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#demo
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#Questions
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#statistics
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 
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25. Orwellowski świat 

Wiedeń 1.7.2020 

 

Oglądając wywiad z Samuelem Eckert przeprowadzonym po demonstracji w Darmstadt za 

przywróceniem ukradzionych nam praw, znalazłem piękny komentarz, który przetłumaczę na 

polski. 

Komentarz podpisany - Frank Schulz. 

 

To nie rząd ani pozbawieni skrupułów lekarze niszczą kraj swoimi nieludzkimi „nakazami”, 

niszczą środki utrzymania, traumatyzują dzieci, izolują starszych ludzi wbrew ich woli i 

najsłabszą część społeczeństwa, a mianowicie biednym, starym i bezdomnym bezlitośnie 

pozwala umierać - tak, to my społeczeństwo, ludzie, posłusznie popełniamy wszystkie te 

zbrodnie. 

 

I dlaczego? 

Na pewno nie ze strachu przed śmiertelną zarazą - w każdym razie podczas demonstracji 

BLV Matters (ruch Black Lives Matters) nikt się nie bał - ale z masochistycznej potrzeby 

bycia kontrolowanym. 

 

Musisz to sobie wyobrazić: umieścić maskę przed ustami i nosem dziecka w przedszkolu, aby 

nie mógł już swobodnie oddychać, a następnie powiedzieć mu, że jest to gra - coś takiego nie 

jest grą, ale przestępstwem! A wychowawcy i wszyscy nauczyciele właśnie to robią - gdzie 

podziało się ludzkie oburzenie? 

 

Czy nauczyciel nadal radzi sobie na lekcjach języka angielskiego dyskutując książkę Orwella 

Rok 1984? 

Albo wykładając antyutopijną literaturę, lub wkładając uczniom do ręki konstytucję podczas 

świętowania matury? 

 

Jak lekarze pogodzili ze swoim sumieniem, by po prostu odrzucić osoby, które wymagały 

pilnej operacji, tylko dlatego, że łóżka szpitalne zarezerwowane były jedynie dla 

potencjalnych pacjentów korony - którzy nigdy nie przyszli? 

 

Jak personelowi domu opieki udało się zabronić komuś trzymania ręki umierającej matki w 

ciągu ostatniej godziny życia? Jak pogodzić coś takiego ze swoim sumieniem? Tylko poprzez 

wyrzucenie humanistycznych wartości za burtę. 

 

"Ale wszystko już było dobrze, wreszcie było dobrze; walka się skończyła.  

Odniósł zwycięstwo nad samym sobą.  

Kochał Wielkiego Brata."  

George Orwell, Rok 1984  

 

Tym razem zrezygnuję z żartów, choć chciałbym Was podtrzymać na duchu... 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=1WBWj3YjKpU
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26. Manipulacja 

Wiedeń 4.7.2020 

 

USA ma dzisiaj swoje święto niepodległości, a my zajmijmiemy się tematem manipulacji. 

Wyszła z tego aluzja, choć wcale nie uważam, że jedynie Stany Zjednoczone zainteresowane 

są we wpływaniu na naszą opinię. Z własnego doświadczenia wiem, że ta strona, na której 

właśnie jesteście, jest dokładnie analizowana, przez serwery w wielu krajach. Także w 

Chinach i Rosji. We wszystkich trzech językach 

 

Natrafiłem w moich poszukiwaniach na ciekawą szwajcarską stronę Fakty o COVID-19. 

Jest to podsumowanie faktów sprzecznych z tymi oficjalnie propagowanymi jednym głosem 

na całym świecie. 

Dopiero takie wyszczególnienie wszystkich nieprawidłowo przedstawionych informacji przez 

światowe media pokazuje rozmiar kampanii spiskowców korony. 

 

Również na tej stronie można znaleźć inne informacje na temat wpływania na nasz sposób 

myślenia. Głównym tematem tej platformy jest właśnie ogólnoświatowa manipulacja.  

Popatrzcie co piszą o Wikipedii, na którą i ja się często powołuję. 

 

Nie będę dalej wałkował szczegółów fałszowania rzeczywistości. Nie będę tu niczego 

udowadniał. Myślę, że wystarczy tego aż nadto w dotychczasowych rozdziałach. 

A'propos manipulacji. Mnie także można ją zarzucić. 

10 kwietnia w rozdziale o statystykach umieralności na świecie napisałem, że jest mniej 

samobójstw. Sam byłem tym zdziwiony. Przeczytałem to w którymś z internetowych 

artykułów. 

Aktualnie mam dokładne, zgoła odmienne informacje na temat samobójstw w Niemczech. Na 

tym obrazku porównuje się dwa miesiące marzec i kwiecień roku 2019 z tymi samymi 

miesiącami roku 2020. 

 

 
 

Po lewej stronie widać statystyki samobójcze w Berlinie, po prawej w całych Niemczech. 

https://swprs.org/szwajcarski-lekarz-o-covid-19/
https://swprs.files.wordpress.com/2020/03/wikipedia-disinformation-operation-polish.pdf
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Niebieskie słupki dotyczą samobójstw w roku 2019, czerwone 2020. 

Statystykę podzielono na cztery grupy. Od lewej licząc: śmiertelne skoki, przedawkowanie 

leków przeciwdepresyjnych, przedawkowanie innych leków, samobójstwa z powodu 

przemocy. 

W sumie w Niemczech wzrosła w tym czasie liczba samobójstw o 929 przypadków. 

Określenie szkody "kolateralne" znamy już od czasu wojny w Jugosławi. 

 

Cóż może zrobić szary, zastraszony człowiek, gdy bombardowany jest codzienną dawką 

paniki? 

Wbrew pozorom może sporo. Przede wszystkim dyskusje. Odebrano nam możliwość 

informowania się z wielu źródeł pokazujących zróżnicowane spojrzenia na ważne problemy. 

Dyskutowanie z ludźmi, którzy także szukają jakiejś bazy, na której mogliby się oprzeć, jest 

dobrą drogą. 

Jeśli wasze poglądy się różnią tym lepiej. Jest to gwarancją interesującej dyskusji. 

 

Jeden warunek musi być przy dyskusji spełniony: niezależnie od poziomu emocji, zawsze 

dyskutujemy z argumentami innej osoby i sami wyszukujemy argumenty. 

Wzajemne uznanie, otwartość do drugiej osoby. Przecież jeśli ktoś mnie przekona, że się 

mylę, natychmiast to opublikuję.  

Moim zadaniem nie jest mieć rację. Moim zadaniem jest dociekać. 

Otwierając się na drugiego człowieka wzbogacam samego siebie. 

 

Przeżywamy dzisiaj silną polaryzację społeczeństwa przed drugą turą wyborów. 

Gdy rozmawiamy z osobą wspierającą innego kandydata niż my, odnosimy wrażenie, że 

rozmawiamy z człowiekiem niespełna rozumu. 

Obie strony tak to odczuwają. Zamiast obrzucać się epitetami posłuchajmy, co ma do 

powiedzenia ta osoba. Nie wszystko, co powie, jest tak naprawdę sprzeczne z naszym 

widzeniem świata. To nasze uprzedzenia stoją na drodze zrozumienia drugiego człowieka. 

Pisząc "nasze" mam na myśli obie strony. Bo wszyscy jesteśmy Polakami. Każdy z nas chce 

dobrze. Każdy z nas widzi to dobro inaczej. 

 

W większości przypadków po takim spotkaniu nikt nikogo nie przekona. To nie jest problem. 

Sukces jest wtedy, gdy po dyskusji chcemy sobie podać rękę. 

Tak - wbrew ministrowi zdrowia uważam, że podanie ręki jest symbolem zdrowia i 

przyczynia się do poprawy sytuacji. 

Jeśli ktoś uważa inaczej, uszanuję jego poglądy. Właśnie szacunek do drugiej osoby, a nie 

mowa nienawiści, powinna kształtować nasze zachowania. 
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 

 

 

 



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

27. Manipulacji ciąg dalszy 

Wiedeń 7.7.2020 

 

Przez Facebooka dotarła do mnie ciakawa informacja na temat wpływu obcego kapitału na 

polskie wybory prezydenckie. 

 

Sprawdźcie to sami Manipulacja Google. 

Gdy wpisze się duda przez małe "d" pojawi się "damn thing is wrong". 

Gdy to przetłumaczyć na polski wychodzi: "cholera, coś jest nie tak" 

Zabawne? 

Pewnie tak, ale jest to wyraźna ingerencja mogąca wpływać na polskich wyborców w Polsce i 

za granicą. 

Czym to się różni od wałkowanej wiecznie afery Trumpa w związku z Ukrainą? 

Nie, żebym popierał Trumpa - nie jestem w stanie wybaczyć mu tego muru na granicy z 

Meksykiem. 

USA to przecież przyjaciele - można by tak sądzić. Ale czy prawdziwy przyjaciel manipuluje 

tobą? 

 

Wróćmy do naszego ulubionego wirusa. Naukowe badanie Covid-19 mógł zarażać ludzi od 

2013 roku. 

Korzystając z tego samego tłumacza otrzymamy taką wiadomość. 

Jeśli was nie interesują szczegóły badania naukowego przeczytajcie końcowy wniosek: 

 

W miarę postępu badań nad koronawirusem naukowcy wymyślili inną teorię, że genom 

wirusa mógł rozprzestrzeniać się wśród populacji ludzkiej od 2013 r. Jednak według 

naukowców z University of University wariant ten ewoluował przez lata. Calgary, Kanada. 

Artykuł zagłębił się w możliwe źródła pochodzenia SARS-CoV-2 i rolę, jaką odgrywają 

receptory ACE-2 w zakaźnym wirusie. Wyniki badania są obecnie dostępne na serwerze 

przedruku Biorxiv, a badanie nie zostało jeszcze zweryfikowane. 

Według badań wirus potrzebuje czasu, aby dojrzeć i zamanifestować się w bardziej 

śmiercionośną formę. Jednak mikroorganizmy nadal mogą być bardzo zjadliwe i zakaźne u 

ludzi we wczesnym stadium. 

Zespół naukowców odkrył na początku stycznia, że wirus jest obecny u nietoperzy. Jednak 

nietoperze już rozwinęły odporność na wirusa, aby utrzymać go w ryzach. Ale to samo nie 

dotyczy ludzi. W rezultacie ludzie są podatni na zachorowanie. 

W badaniu przeanalizowano obecny wariant białka szczytowego SARS-CoV-2 i to, jak silnie 

wiąże się on z receptorem ACE-2 u ludzi (hACE-2). Wiązanie między białkiem szczytowym 

nowego koronawirusa a receptorami ACE-2 na komórkach ciała pomaga wirusowi przenikać 

do zdrowych komórek. 

W ramach badań naukowcy z University of Calgary zbadali 479 sekwencji genomu nowego 

koronawirusa zebranych między 30 grudnia 2019 r. A 20 marca 2020 r. Sekwencję 

wykorzystano do rozpoznania jej filogenezy - co oznacza ewolucyjny rozwój wirusa i 

związek z innymi blisko spokrewnionymi wirusami. 

Spośród wszystkich genomów naukowcy odkryli około 16 wariantów wirusa i około 11 

mutacji missense (gdzie pojedyncza zmiana nukleotydowa powoduje, że DNA / RNA koduje 

inne białko) w ponad 5 procentach infekcji, z których każda powoduje własną drzewo 

filogenetyczne. 

Kolejnym z ich pierwszych odkryć było podobieństwo z koronawirusem nietoperza i 

łuskowca. Stwierdzono, że genom SARS-CoV-2 ma co najmniej 96 procent podobieństwa do 

koronawirusa nietoperza - RaTG13 - i około 90 procent do koronawirusa pangoliny 

(Pangolin-CoV). Wcześniej zasugerowano, że obecny wirus jest kombinacją obu tych 

https://www.facebook.com/100001234084873/videos/3307771379273966
https://www.thehindubusinessline.com/news/science/covid-19-may-have-been-infecting-humans-since-2013-study/article31932192.ece
https://www.thehindubusinessline.com/news/science/covid-19-may-have-been-infecting-humans-since-2013-study/article31932192.ece
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wirusów, które powstały w wyniku koinfekcji u gospodarza. 

Aby zbadać pochodzenie, naukowcy próbowali stworzyć sekwencję przodków domeny 

wiążącej receptor białka szczytowego SARS-CoV-2. Domena wiążąca receptor jest częścią 

białka szczytowego, która faktycznie identyfikuje i wiąże się z receptorami ACE-2. Stworzyli 

wspólną sekwencję przodków RBD dla wszystkich wirusów SARS-COV-2 i oznaczyli ją jako 

N1 i jej wspólnego przodka z najbliższym wirusem zwierzęcym - oznaczonym jako N0 (N-

zero). 

Odkrycie obejmuje: 

Jak oczekiwano, sekwencja N1 była taka sama jak sekwencja referencyjna wirusa SARS-

CoV-2, podczas gdy sekwencja N0 była unikalna, co wskazuje na unikalne pochodzenie 

wirusa. 

Dwie sekwencje RNA / DNA różnią się tylko w czterech pozycjach. 

Sekwencja przodków dała początek różnym potomkom, a RaTG13 jest jednym z najbliższych 

krewnych wirusa SARS-COV-2. Odkąd RaTG13 został znaleziony około 2013 r., Pierwotny 

przodek wirusa wywołującego COVID-19 również musiał być obecny w tym czasie. 

Co ciekawe, wcześniejsze warianty wirusa wiązały się znacznie silniej z hACE2 niż ostatnie. 

 

Wniosek: 

Możliwe, że przodek wirusa mógł zarażać ludzi przez jakiś czas, ale z niewielkimi objawami. 

 

 

Tak więc nie chodzi tu o jakąś zdegenerowaną wersję zabójczego wirusa. Jest to jeden z 

wielu, niezasłużenie sławny, wirus. 

Zacznijmy bać się dzisiaj wirusa quiproquo - takę nazwę proponuję dać następnemu, który 

czeka w kolejce by nas porządnie wystraszyć. 

 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 
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Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 
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28. Kto jest autorem fake news? 

Wiedeń 14.7.2020 

 

Początek strony 

Spis treści 

1. 2020 

2. 2021 

 

 

 

Ciekawe jak długo ewidentnie fałszywe informacje będą przełykane tylko dlatego, że 

pochodzą z oficjalnych źródeł? 

Kto straszył nas milionami zmarłych? 

Tu w Austrii kanclerz oświadczył w marcu, że niebawem każdy będzie miał wśród swoich 

bliskich osoby, zmarłe przez koronawirusa. 

 

To już nie tylko ja, czy grupa zwariowanych teoretyków spisku twierdzimy, że nie ma 

żadnych naukowych podstaw by twierdzić, że w roku 2020 mieliśmy do czynienia z 

jakimkolwiek zagrożeniem epidemiologicznym. 

W rozdziale Praktyka spisku punkt 10, znajdziecie listę 250 naukowców, którzy wyrazili 

sprzeciw wprowadzaniu w błąd opinii publicznej przez podawanie zmanipulowanych 

informacji. 

 

Gdyby nie tragiczna sytuacja milionów ludzi, nazwałbym zwolenników korony 

"monarchistami". 

Nie chciałbym także dzielić ludzi, a najbardziej nie chciałbym tego robić, gdy mają inne 

poglądy niż ja. 

Nie po to walczę z brakiem tolerancji u innych, by stać się teraz takim samym 

antydemokratycznym zwolennikiem cenzury. 

 

Podoba mi się niedawno powstały oddolny ruch społeczny w Niemczech. 

Organizują demonstracje w obronie podstawowych praw obywatelskich. Największa z nich, 

na której oczekuje się 500.000 uczestników ma odbyć się 1 sierpnia w Berlinie. 

Tak, wiem, ta data kojarzy się nam Polakom z wybuchem powstania warszawskiego. 

Tutaj jednak chodzi o bardzo dużo. Nie tylko o Niemcy, ale o Europę i cały świat dążący 

stopniowo do powrotu do czasów rządów feudalnych. 

 

Sami siebie nazwali Querdenker - co w moim tłumaczeniu brzmi: myślący wbrew. 

Chcą rozmawiać z każdym niezależnie od orientacji politycznej czy religii.  

Zachęcają ludzi do szukania prawdy. To wcale nie jest takie trudne. Wiem z własnego 

doświadczenia, choć nie jestem i nie planuję zostać dziennikarzem, bez większych 

problemów dotarłem do źródeł, które Wam potem przedstawiłem. 

 

A dziennikarze? 

Celowo nie użyłem określenia "prawdziwi dziennikarze" - bo jest to manipulacja typu 

"prawdziwy patriota" czy "prawdziwy mężczyzna" - fikcyjne postacie stworzone jedynie po 

to, by wpływać na zachowanie innych osób. 

Tak więc: a dziennikarze? 

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#verschw
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Na takie miano zasłużyło niewiele osób zamieszkujących naszą ziemię. 

Łatwo jest mi potępiać innych. Sam nie jestem zagrożony utratą pracy, czy wpisaniem na 

czarną listę. 

 

To prawda i powiem więcej - osobiście mam niewiele powodów by potępiać histerię 

koronawirusa. 

Materialnie nie poniosłem żadnych strat. 

Problem w tym, że skoro nic nie zagraża mojej egzystencji nie oznacza to, że nie czuję z 

innymi tego ogromu krzywdy wyrządzonej bliźnim. 

Osobiście także straciłem coś bardzo cennego, o co przez całe życie walczyłem. Wolność 

decyzji, wolność wypowiadania się na dowolny temat, wolność poruszania się, wolność 

wyboru tego, czy mam założyć szkodzącą memu zdrowiu maskę lub się zaszczepić. 

 

Wiem od przyjaciół mających rodzinę w Hiszpanii, że w tym europejskim kraju policja 

odbiera dzieci rodzicom przeciwnym ich szczepieniom, by je zawieźć do punktu szczepień i 

dokonać zbrodni na ciele i duszy dziecka wbrew woli ich prawnych opiekunów. 

Czy to nie w tym kraju pod koniec XV wieku zapanowała jedyna prawda szerzona przez 

świętą inkwizycję? Lubię Hiszpanię, Hiszpanów, ich kulturę, a także szanuję historię. Nie 

zgadzam się jednak z deptaniem podstawowych ludzkich praw, z których jedno mówi, że 

jedynie pacjent, lub upoważniony opiekun ma prawo decyzji, jakie leczenie zostanie podjęte i 

jakie leki będą stosowane. 

To samo dotyczy prawa rodziców. 

 

Chyba każdy z nas myślał o tym, że gdyby pół roku temu ktoś nam powiedział, do czego 

posunie się świat, by "chronić zdrowie ludzkości" przed zagrożeniem, które nigdy nie istniało, 

puknąłby się w czoło. 

Bo my mamy do czynienia z szaleństwem.  

Celowe wprowadzanie w błąd, sianie paniki, pokazywanie wyreżyserowanych filmów z 

rowami długości około 10 metrów i niesionej przez aktorów pierwszej pustej trumny w 

Brazylii. Tak ja interpretuję bezsensowne obrazy na filmach w YouTube. 

W kraju, w którym śmiertelność nadal jest niższa niż w Europie.  

Przeczytajcie proszę, tę szczerą, otwartą i niezakłamaną dyskusję międzynarodową:  
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 
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29. Kiedy skończy się ta tragifarsa? 

Wiedeń 18.7.2020 

 

Nie zastanawia was dlaczego, mimo że nie ma najmniejszych powodów, zmusza się nas do 

szkodliwych dla zdrowia kagańców zwanych pieszczotliwie maseczkami? 

Na to pytanie można dać wiele odpowiedzi. Żadna nie będzie w najmniejszym stopniu 

odpowiedzią logiczną. 

 

Można by podejrzewać, że przekupiono ministrów zdrowia w większości krajów. Moim 

zdaniem nie było to wcale potrzebne. 

Minister podlega premierowi i należy do grupy zwanej popularnie rządem.  

 

Wyobraźcie sobie, że właśnie wy jesteście członkiem takiej grupy. Wiem, to nie takie proste, 

tym bardziej, że wymaga zmiany sposobu myślenia. Pozbycia się skrupułów i pogodzenia się 

z myślą, że Twoje decyzje jakiekolwiek by nie były, na pewno skrzywdzą pewne grupy ludzi. 

To nie jest fucha dla ludzi z empatią. 

 

Każdy człowiek bez wyjątku popełnia błędy. Dla tych z rządu ustanowiono bezsensowną 

regułę, że im nie wolno się mylić. 

Zamiast zająć się rządzeniem, muszą wymyślać wymówki, szukać kozłów ofiarnych - znamy 

to przecież wszyscy. 

Ileż energii się na to marnuje. A błędy jak na złość ciągle wyskakują.  

W takiej sytuacji światowa pandemia była dla rządzących wybawieniem. 

Dlaczego mieliby to oddać? Bo my tak chcemy? To stanowczo za mało. 

Nie dość, że za wszystkie błędy można obwinić wrednego wirusa, to sytuacja aż się prosi by 

ją wykorzystać. 

To nie tylko w Polsce opozycja wspierała rząd przy decyzjach, które nie przeszłyby w 

normalnej sytuacji przynajmniej bez kłótni. Na początku marca wszyscy byliśmy otumanieni 

scenami horroru, którymi bombardowały nas media. 

 

W rozdziale "Strach - narzędzie polityki" przedstawiłem dokumenty, z których wynika, że 

rządzący w Austrii stosowali celowo strach by łatwiej im było manipulować społecznością. 

Podobny dokument ujrzał światło dzienne w Niemczech. 

Przynajmniej teraz nie powinniśmy mieć wątpliwości, że rządzącym wcale nie chodzi o nasze 

dobro - oni chcą na nas wpływać po to, byśmy łatwo przełknęli ich pomysły na nasze życie. 

 

Na pytanie postawione w tytule rozdziału nie mam pozytywnej odpowiedzi. 

Nawet gdyby jakimś cudem od dzisiaj ludzie przestali chorować i umierać, nie oddadzą nam 

dobrowolnie naszych praw. 

Znajdą inną wymówkę by nas "chronić". 

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#strach
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 
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30. Kłamstwo? 

Wiedeń 19.7.2020 

 

Czy pandemia jest kłamstwem? 

 

Uważam, że stawiamy sprawę na głowie, kiedy to my musimy udowodnić, że się nas 

bezczelnie oszukuje. 

Czy nie jest tak, że ci, którzy planowo wprowadzają cały świat w błąd, są nam winni 

dowodów na ich bezpodstawne teorie? 

Czy WHO kiedykolwiek przedstawiła jakieś naukowe badanie potwierdzające szkodliwość 

koronawirusa? 

Mija pięć miesięcy od momentu, gdy WHO otrzymała od Fundacji Bill & Melinda Gates 

swoją - jak dotąd jedyną - pandemiczną motywację w wysokości 50 milionów dolarów. 

Bezpośrednio potem, bez jakichkolwiek uzasadnień, wprowadzono na świecie stan 

wyjątkowy. 

 

Dlatego nie będę tu udowadniał plandemicznego kłamstwa. Jeśli komuś brak argumentów, 

niech przeczyta którykolwiek z poprzednich rozdziałów, a najlepiej wszystkie. 

 

Strach okazał się wystarczającym argumentem byśmy wyrzucili za burtę nasze prawa, za 

które w przeszłości tyle ludzi oddało swoje życie. 

Obecnie mamy w większości krajów świata mieszany system władzy politycznej. 

Jak dotąd jedyny w swoim rodzaju. Mamy jeszcze resztki demokracji. Mamy elementy 

władzy totalitarnej. Jednak największe zmiany idą w kierunku władzy feudalnej. 

Stąd nazwa "mieszany system władzy". Jest to jednak przejściowa sytuacja. Przyszły rząd 

światowy - a do tego najwyraźniej zdążamy - chce za wszelką cenę uniknąć protestów 

społecznych. 

To mogłoby im przeszkodzić w realizacji ich dalekosiężnych planów. 

 

Co możemy w takiej sytuacji robić? 

Pierwszy krok już macie za sobą - informujecie się w niemainstraemowych źródłach, by 

wyrobić sobie jakieś bardziej rozsądne zdanie, od tego tak usilnie propagowanego. 

Mam nadzieję, że nie ograniczacie się jedynie do czytania mojej strony. 

 

Można także czynnie coś zrobić. Na świecie są organizowane protesty przeciwko 

nieuzasadnionym ograniczeniom demokracji. 

Największy z nich ma odbyć się 1 sierpnia w Berlinie na Tempelhof. W pobliżu było lotnisko 

Tempelhof w Berlinie Zachodnim, które odegrało dużą rolę w obronie demokracji. 

 

Można też nic nie robić - siedzieć w domu i czekać. Nie wszyscy jednak będę mogli w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Blokada_Berlina
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przyszłości zadzwonić do kumpla z taką prośbą: 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 
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31. Analiza 

Wiedeń 22.7.2020 

 

Jest to mój ostatni rozdział przed urlopem. 

Gdyby coś interesującego się pojawiło, napiszę podczas urlopu. 

W przeciwnym razie następne rozdziały napiszę po 9 sierpnia 2020 r. 

 

Gdzie właściwie wylądowaliśmy jako cały świat? 

A może ciągle jeszcze lecimy? 

 

Chciałbym Wam przedstawić bardzo ciekawą analizę globalnego zrównania w języku 

niemieckim. 

 

Tutaj opisałem, jak włączyć na YouTube polskie napisy. 

 

Dla tych, którzy wolą przeczytać krótki opis zamiast oglądać cały film, oto kilka wniosków: 

1. Wszechstronna propaganda korony w prasie. Media na całym świecie bardzo często 

podają te same zdania, jakby napisane przez kogoś. 

 

2. Dobór słów do wystąpień politycznych. Urzędnicy państwowi używają identycznych 

zwrotów słowo w słowo, aby przekazać swój przekaz o koronie.  

 

3. Przykład - fragmenty konferencji UE (4 maja) prowadzonej przez Ursulę von der 

Leyen. Źródło. Wielu polityków albo zapamiętało te same zdania, albo przeczytało je 

z kartki papieru lub komputera. Jak papugi. "Diagnoza, Terapia i szczepionki". Ci 

sami politycy ogłaszają, ile milionów podatków wpłacą do globalnej puli „diagnozy, 

terapii i szczepień”. 

 

4. Kto pisze tym ludziom te teksty? Kto jest w stanie zmusić tych polityków do 

przekazywania słów jak maszyna? Czy politycy nic nie wiedzą o PR (Public 

Relations)? 

 

 

W pierwszym rozdziale z 30. marca napisałem: "Jestem przeciwny twierdzeniom, że jakaś 

grupa ludzi pragnie zawładnąć światem." 

Byłem wtedy przekonany, że tak jest. Dzisiaj wcale nie jestem tego taki pewny. 

Brzmi jak teoria spisku? Możliwe. Przeczytajcie proszę rozdział o praktyce spisku. 

 

11 faktów świadczących jednoznacznie o światowym spisku.  

Także na przedstawionym filmie Stefana Magnet Globalne Zrównanie - link powyżej.  

 

Czy można przewidzieć co się jeszcze zdarzy?  

https://www.youtube.com/watch?v=OPTPJkyhOK4
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.youtube.com/watch?v=ngBTZ4xp3HM
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#verschw
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Wkrótce zadecyduje się nasza przyszłość. 

Jeśli na to zezwolimy zostanie nam narzucony totalitarny, technokratyczny system. 

Chcemy tego na pewno? Zamkniemy oczy, gdy nasz sąsiad zostanie aresztowany za 

opublikowanie swojego zdania? 

Pragniemy by panowała jedynie słuszna prawda. którą wpierają nam od kilku miesięcy 

media? 

Naprawdę zrezygnujemy z różnorodności naszych poglądów? Tylko dlatego, że ktoś tak 

chce?  

 

Wiem o czym piszę. Pierwsze 30 lat mojego życia przeżyłem w takim totalitarnym systemie. 

W żadnym wypadku nie chciałbym tego znowu przeżywać. 

A Ty? 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 

 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

32. Statystyki śmiertelności w Niemczech 

Wiedeń 27.7.2020 

 

Właśnie otrzymałem oficjalne statystyki zgonów w Niemczech. 

Statystyki są dostępne na stronie Federalnego Urzędu Statystycznego w języku niemieckim i 

angielskim. 

Pan Hans Peter Fritz przysłał mi z Hiszpani dobre opracowanie tych danych. 

Przetłumaczyłem je na język polski 

Kolejny dowód bezpodstawnego szerzenia paniki przez media i rząd. 

 

Politycy nie trzymają się faktów ani logiki. 

Wygląda na to, że rząd stara się jak najdłużej przeciągnąć tę panikę. 

Zwykła fala grypy pojawi się jesienią - będzie nam przedstawiana jako „druga fala”. 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html
https://www.wojcik.at/pl/Sterbestatistik%202016-2020.pdf
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33. Tego Wam TV nie pokaże 

Wiedeń 4.8.2020 

 

W sobotę 1 sierpnia w Berlinie odbyła się demonstracja przeciwko niszczeniu demokracji i 

odbieraniu nam praw obywatelskich. 

To wideo, czas trwania ponad godzinę przyspieszone do pięciu minut, zostało nakręcone na 

jednej z wielu ulic wiodącej do Bramy Brandemburskiej w Berlinie 17 tysięcy osób? 

 

Do przetłumaczenia z niemieckiego jest tylko początkowy tytuł: 1 sierpnia 2020. Dzień 

wolności. Cały przemarsz w pięć minut. 

 

Dlaczego pokazałem Wam ten właśnie film? 

Otóż niemiecka policja i światowe media ogłosiły, że na niewielką demonstrację w Berlinie 

przybyło około 17 tysięcy prawicowych radykałów i teoretycy spiskowi. 

Dla tych, którzy pamiętają strajki w Polsce w roku 1980 przychodzi na myśl, że to już 

przecież było. 

Był system totalitarny, zależność od ZSRR. A teraz? 

ZSRR przestał istnieć, na miejsce tego monstrum pojawiła się grupa bardzo bogatych osób, 

którzy postanowili zainwestować w plandemię, by się jeszcze bardziej wzbogacić. 

 

Według organizatorów na demonstrację przybyło 1,3 miliona ludzi. Sami oceńcie, kto jest 

bliższy prawdy? 

Podczas demonstracji policja wkroczyła na trybunę i zakazała wcześniej dozwolonej 

demonstracji. 

Kilka osób aresztowano. Powodem było nie stosowanie się demonstrantów do nakazu 

noszenia masek i zachowanie dystansu. Przeciwko tym nakazom była właśnie ta 

demonstracja. 

 

Wybrałem dla Was jeszcze jeden krótki film, byście sami mogli ocenić jacy "ekstremiści" czy 

zwariowani teoretycy spisku, przyszli na tę demonstrację. 

 

Pomimo aresztowań demonstracja trwała do późna w nocy. Pani kanclerz musiała odczuć, że 

ta bezpardonowa propaganda strachu nie jest aż tak skuteczna jak sądziła. 

https://www.youtube.com/watch?v=HcYjo_S7L0I
https://www.youtube.com/watch?v=y2z0yjH76E8
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 
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34. Berlin 29.8.2020 

Wiedeń 14.8.2020 

 

Zanim opowiem Wam o planowanej drugiej wielkiej demonstracji w Berlinie, chcę 

wspomnieć o jednym dokumencie wydanym przez Konfederację Szwajcarską Swissmedic na 

temat testu PCR, na którym ta cała histeria wirusowa bazuje. Jest w języku niemieckim, 

dlatego przedstawię Wam wybrany urywek po polsku. 

 

Na drugiej stronie tego dokumentu jest akapit zatytułowany PCR/NAT: 

 

PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) to metoda NAT (Nucleic Acid Amplification 

Technology), nowoczesna biologia molekularna, polegająca na reprodukcji kwasów 

nukleinowych (RNA lub DNA) obecnych w próbce in vitro, a następnie w celu wykrycia ich 

za pomocą odpowiednich systemów wykrywania. 

Jednak wykrycie kwasu nukleinowego nie daje żadnych wniosków co do obecności 

zakaźnego patogenu. 

Można tego dokonać jedynie poprzez wykrycie wirusa i zwiększenie hodowli komórkowej. 

 

Jednoznacznie napisano, że wykrycie urywka patogenu nie daje żadnych podstaw do 

wysuwania wniosku o jego obecności w organizmie osoby testowanej! 

A tak właśnie przeprowadza się na całym świecie testy. W Niemczech w dni robocze 

dokonuje się dziennie około 60 tysięcy takich testów. W USA znacznie więcej. W Polsce, 

testy przesiewowe, to te same testy PCR, tyle że na większą skalę. 

 

Każdy pozytywny wynik podawany jest w mediach jako nowy przypadek choroby, lub w 

najlepszym razie jako nowa zainfekowana osoba. 

Ani jedno, ani drugie nie odpowiada prawdzie. Nie tylko dlatego, że w opisanym powyżej 

dokumencie tak stoi. Szczegóły na ten temat można przeczytać tutaj.  

 

Ponoć na ulotce do testu także jest napisane, że się nie nadaje do celów diagnostycznych.  

Nie dotarłem do takiej ulotki. Nie byłem testowany i wcale tego nie chcę. Ale każdy, kogo 

poddaje się testowi, ma prawo zażądać takiej informacji. 

 

A teraz wróćmy do tematu demonstracji w Berlinie. Jak wiecie media podawały 17 tysięcy 

uczestników, a organizatorzy 1,3 miliona. Prawda leży jak zwykle po środku. Z obliczeń 

internautów - analiza średniej gęstości osób na metr kwadratowy i dostępnej powierzchni - 

wychodzi od 300 tysięcy do 700 tysięcy, zależnie od użytej metody. 

Udokumentowany fakt - sprzedaż biletów autobusowych do Berlina tylko dla dwóch firm - 

objęła ponad 50 tysięcy osób. 

Obecni byli uczestnicy z innych krajów w tym również z Polski. 

 

Również media podały, że w demonstracji wzięły udział ugrupowania skrajnie prawicowe, 

ezoterycy i - tych nie może przecież w prasie zabraknąć - teoretycy spiskowi. 

8-my sierpnia w Augsburgu na lokalnej demonstracji z kilkoma tysiącami uczestników 

wystąpił policjant wyższy rangą, który był na służbie pierwszego sierpnia w Berlinie. 

Jego słowa: "Wiele demonstracji przeżyłem jako policjant, ale tak pokojowej jeszcze nigdy!". 

 

Decyzja o zamknięciu demonstracji z 1 sierpnia została zaskarżona w sądzie. 

 

Interesujący szczegół: podczas demonstracji policja zabroniła, w samym środku lata, 

sprzedaży wody dla demonstrantów. 

https://www.wojcik.at/Images/Merkblatt_COVID-Testung_Swissmedic_BAG_final_de.pdf
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#pcr
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Demonstracja była świetnie zorganizowana. Ci, którzy tam byli, nigdy nie zapomną tej 

wspaniałej atmosfery pełnej życzliwości i bez sztucznych podziałów politycznych, 

wyznaniowych, czy rasowych. 

 

29 sierpnia w sobotę szykuje się również w Berlinie nowa, przypuszczalnie jeszcze większa 

pokojowa demonstracja w obronie podstawowych praw obywateli. Nie tylko Niemiec - 

całego świata. 

Swoje przybycie zadeklarowali uczestnicy z Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski, USA, 

Włoch i wielu innych krajów. 

 

Wiedeń 16.8.2020 

 

Razem z moim synem Wiktorem wybieramy się na tę demonstrację do Berlina. 

Na demonstracji 1 sierpnia nie byłem bo ... 

Tu można wpisać dowolną wymówkę. Ja byłem na - bardzo udanym, zaplanowanym miesiąc 

wcześniej - urlopie w Bieszczadach. 

Gdy słyszę o tej wspaniałej atmosferze panującej wtedy w Berlinie o ludziach, którzy 

pomimo aresztowania jednego z mówców (Thorsten Schulte) postanowili zostać na swoim 

miejscu i przez wiele godzin, jak w Indiach gdy żył Mahatma Ghandii, byli spokojni z dużą 

dozą wzajemnej życzliwości, przychodzi mi na myśl sierpień roku 1980 u nas w Polsce. 30 

sierpnia minie 40 lat. Wtedy rodziła się międzyludzka Solidarność. 

 

Będę chciał nakręcić własny film i przekażę Wam z pierwszej ręki moją relację. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz jakieś informacje, które przeczą temu co tu piszę? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

Nie ma potrzeby podawać własnego adresu poczty elektronicznej. 

Ogranicza to co prawda moje możliwości by odpowiedzieć na taki kontakt. 

Jeśli jednak zagadnienie będzie pasować do tego blogu - także jako krytyka - chętnie je 

opublikuje i odpowiem. 
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35. Relacja z Berlina 

Berlin 29.8.2020 / Wiedeń 30.8.2020 

 

Do Berlina przyjechałem sam w piątek wieczorem. Mój syn postanowił protestować w 

Wiedniu. 

 

Najważniejsze moje odczucie, to atmosfera panująca wśród olbrzymiej masy ludzi. Do 

kogokolwiek się odezwiesz, każdy jest chętny by zamienić z Tobą choć kilka zdań. Nie 

ważne jak wyglądasz, w jakim języku mówisz, jakie masz poglądy polityczne, kolor skóry, 

czy też jaką religię wyznajesz. Wszystkich nas łączyła jedna jedyna sprawa: Zagrożona 

wolność każdego z nas. 

 

Rozmawiałem z wieloma ludźmi. Zawsze odnosili się z życzliwością, zainteresowani skąd 

jestem i czym się zajmuję. Kilka osób z polską flagą pozdrowiłem po polsku. Słyszałem także 

zapowiedzi również w języku polskim dotyczące spraw organizacyjnych. 

 

Ilu nas było? Na to pytanie nie mogę dać dokładnej odpowiedzi, choćby dlatego, że nie 

mogłem widzieć choćby z daleka wszystkich osób. Mogę jedynie szacować. Moim zdaniem 

na demonstrację przyszło tego dnia pomiędzy dwa, a cztery miliony osób. Możliwe, że skoro 

chciałem by nas było jak najwięcej to podświadomie podwoiłem liczbę uczestników. 

Tutaj możecie sobie wyrobić zdanie na temat liczebności uczestników demonstracji. 

 

Zrobiłem dużo zdjęć i kilka krótkich filmów. Wszystko można znaleźć tutaj.  

 

Wielu z Was nawet nie wie, że na demonstracji przemawiał Robert F. Kennedy Junior. 

Tak, to ten sam, który walczy od lat z mafią farmakologiczną. Mowa w języku angielskim. 

 

Już wcześniej opisałem, jak włączyć na YouTube polskie napisy. 

Nie byłem jedynie obserwatorem na tej demonstracji. Zgłosiłem się do grupy Björn, by w 

razie potrzeby biernie, ale skutecznie chronić najsłabszych przed ewentualną agresją policji 

lub bojówkarzy. 

Björn jest nauczycielem matematyki i fizyki. Na YouTube stworzył dużo filmów, na których 

w przystępny sposób przedstawił nawet te trudniejsze elementy obu tych nauk. 

O tym co tam robiliśmy dowiecie się najlepiej bezpośrednio od Björn po niemiecku. 

 

Polskie napisy można włączyć tak, jak opisałem - link powyżej. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jMRaC-RhXKQ
https://www.wojcik.at/pl/zdjecia.php
https://www.youtube.com/watch?v=8bv0AUrHVWI
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.youtube.com/watch?v=-j2U6k9T2Yw
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36. Demonstracja w Wiedniu 

Wiedeń 5.9.2020 

 

W Wiedniu odbyła się dzisiaj demonstracja przeciwko plandemii. 

 

Nie przyszło tak wiele ludzi jak w Berlinie. Jednak gdy porównam ilość demonstrujących 

osób przed trzema tygodniami, to ilość uczestników wzrosła 100-krotnie. 

 

Wiele osób z organizacji Querdenker przybyło do Wiednia. Między innymi Samuel Eckert i 

dr. Bodo Schiffmann. 

 
 

Przed rozpoczęciem demonstracji udało mi się zrobić zdjęcie z doktorem Bodo Schiffmann. 

 

Nakręciłem kilka filmów i opublikowałem je na YouTube.: 

 

Wiedeń demonstracja część 1. 

 

Wiedeń demonstracja część 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=bLSqlhVERVo&t=1655s
https://www.youtube.com/watch?v=Id4WS8NLvkQ&t=2s
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Wiedeń demonstracja część 3. 

 

Wiedeń demonstracja część 4. 

 

Tutaj opisałem, jak włączyć na YouTube polskie napisy. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1x2IcV_L7pE&t=512s
https://www.youtube.com/watch?v=qL7lzzLsw8g
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
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37. Kto wierzy w pandemię? 

Wiedeń 10.9.2020 

 

Zgadza się - pytanie brzmi: kto w nią wierzy? 

Niektórzy w to wierzą, a inni nie. 

Nie jest to już kwestia rozstrzygana w kręgach naukowych. Nikt nie pyta naukowców. Bo i po 

co? 

Wystarczy przedstawić w telewizji "wzrastające przypadki zachorowań na Covid-19". 

Nie są to tak naprawdę stwierdzone ilości zachorowań. Nawet nie są to liczby dotyczące 

zainfekowanych osób. To są jedynie pozytywne wyniki niehomologowanego testu PCR. 

Jedyne co naprawdę eksponencjalnie wzrosło, to właśnie liczba testów. 

Od kwietnia nie wzrasta ilość zainfekowanych. Trzeba to jednak uczciwie przedstawić.  

Ilość pozytywnych wyników testów na 100.000 testów, jest właśnie uczciwym postawieniem 

sprawy. Inaczej możemy mówić jedynie o nowej religii. 

W tym pliku znajdziecie rzetelne statystyki dla wielu krajów świata. 

Jest napisany w dwóch językach po niemiecku i angielsku.  

Wystarczy jednak znać kilka słów w tych językach by zrozumieć te informacje. 

 

A co słychać u najbardziej znanego na świecie filantropa? 

 

Sprawdziłem jakie kwoty przekazała fundacja Bill & Melinda Gates w marcu 2020 na 

Światową Organitzację Zdrowia. 

 

Znalazłem trzy przekazy pieniężne. Oto one: 

 

1. Cel: wspieranie globalnego wykrywania i reagowania na COVID-19 poprzez 

wykorzystanie platformy GISRS (Globalny system nadzoru i reagowania na grypę) do 

nadzoru kontrolnego w krajach o niskich i średnich dochodach w regionach WHO AFRO, 

SEARO i EMRO Pneumonia $ 1.478.040,00 

 

2. Cel: zapewnienie personelu technicznego i kierowniczego oraz wymaganego wsparcia dla 

Centrum Polio w Pakistanie / Afganistanie Polio $ 2.723.364,00 

 

3. Cel: umożliwienie WHO zbudowania zdolności do wykrywania i reagowania na COVID-

19. Możliwości badawcze i edukacyjne $ 7.000.000,00 

 

Jeśli pominąć wpłatę na Polio, ponad 8 milionów dolarów wpłacił w marcu na walkę o 

koronawirusa. Nie z koronawirusem, lecz o niego. To powinno być już jasne. Skoro tak 

propaguje szczepienia.  

"... Ponieważ dopóki nie zaszczepimy prawie wszystkich na całym świecie, nadal nie 

wrócimy do normalności..." powiedział Bill Gates w kwietniu w wywiadzie TV. 

Tutaj opisałem, jak włączyć na YouTube polskie napisy. 

 

Tak więc ten pan - kiepski informatyk - decyduje o tym, czym będą szczepieni ludzie na 

całym świecie. Wygląda na to, że jedynym argumentem są jego pieniądze. 

 

Bill Gates nie działa z pewnością w pojedynkę. Aby dokonać tak poważnych zmian na tak 

wielką skalę potrzeba inwestycji, które znacznie przekraczają zasoby drugiego na liście 

najbogatszych ludzi świata. 

https://www.wojcik.at/Images/Analysen,%20Grafiken%20Covid-19.pdf
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/03/INV-015900
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/03/INV-004439
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2020/03/INV-006200
https://www.youtube.com/watch?v=5oEcxMfwJnw
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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38. Jak długo to jeszcze potrwa? 

Wiedeń 19.9.2020 

 

No cóż, rola proroka nie jest tą, jaka mi odpowiada. Trochę spekulacji jednak nie zaszkodzi. 

 

Zacznijmy jednak od rekomendacji. 

Nawiązałem kontakt z twórcami strony Propagrand. 

Znajdziecie tu interesujący blog. Tematy są poddane rzeczowej analizie i stymulują do 

samodzielnych przemyśleń. 

 

https://www.propagrand.com/
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Wracając do tytułu tego rozdziału, na takie pytania odpowiada się z reguły: "To zależy..." 

Nie zamierzam się jednak asekurować. Odpowiem używając cytatów odpowiedzialnych (???) 

ludzi na odpowiednich pozycjach. 

 

1. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus „Mamy nadzieję, że pandemia skończy się w 

ciągu dwóch lat”. Sierpień 2020. 

 

https://bezprawnik.pl/ile-jeszcze-potrwa-epidemia-kornawirusa/
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2. Prof. Robert Jerzy Flisiak z Akademii Medycznej w Białymstoku: "Jeżeli, zgodnie z 

zapowiedziami, szczepionka będzie dostępna w odpowiednich ilościach w Polsce w pierwszej 

połowie 2021, to jest szansa na wygaszenie epidemii w naszym kraju do końca 2021". 

 

3. Bill Gates słynny "szczepionkolog": Korona zostanie pokonana dopiero w 2022 roku: 

„Latem przyszłego roku szczepionki będą wszędzie”. 

 

4. Marek Wójcik mało znany elektronik: Pandemii nie trzeba wcale kończyć, ponieważ w 

ogóle się nie zaczęła.  

Jeśli politycy w większości krajów świata popełnili błąd - to sprawa wygląda marnie. Politycy 

nie umieją i nie mogą się przyznać do błędu. Będą wikłać się w absurdalnych kłamstwach - 

bo to potrafią najlepiej.  

Ta patowa sytuacja może zostać zakończona jedynie oddolnie przez nas. Pokojowe protesty 

pokazały czego się boją politycy.  

Sytuacja wróci do normy dopiero wtedy, gdy politycy będą odczuwali więcej strachu przed 

nami, niż my przed wirusem... 

 

Znalazłem się w "doborowym towarzystwie". Jednak moja prognoza mocno odbiega od 

trzech pozostałych. 

 

Dlatego wybieram się dzisiaj na pokojową demonstrację Querdenker w Wiedniu. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirus-w-polsce--podsumowanie-pol-roku-trwania-epidemii,artykul,09474509.html#jak-dlugo-jeszcze-w-polsce-trwac-moze-epidemia-koronawirusa
https://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/handelsblatt-interview-bill-gates-sieht-corona-erst-2022-ueberwunden-naechsten-sommer-wird-es-ueberall-impfstoffe-geben/26187078.html
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39. Maska - ochrona, czy kaganiec? 

Wiedeń 21.9.2020 

 

Nic chyba tak nas nie podzieliło, jak właśnie problem maski. 

 

Maska chroni, owszem, ale na pewno nie przed wirusem. Zrobiono wiele badań naukowych 

na ten temat. 

Dobry, logiczny argument podał niemiecki wirusolog profesor Sucharit Bhakdi w swoim 

bestselerze "Korona - fałszywy alarm?": 

"Rozmiar wirusa koronowego: 160 nanometrów (0,16 mikrometra), rozmiar „porów” w 

prostych bawełnianych maseczkach 0,3 mikrometra. Wirusy lecą przez konwencjonalne 

maski lub materiałowe osłony na usta i nos, jakby przez otwarte okno." 

 

Także statystyki wielu krajów wykazują, że wprowadzenie obowiązku noszenia maski w 

kwietniu, nie miało żadnego wpływu na przebieg plandemii. 

 

 
 

Niebieska linia - ilość pozytywnych wyników testu PCR.  

Czerwona linia - ilość zmarłych na, lub z Covid-16.  

Białe, pionowe linie to od lewej termin shutdown i wprowadzenie obowiązku noszenia maski. 

 

Tyle na temat logicznych argumentów przeciwko noszeniu maski. 

 

A są jakieś inne argumenty - zapytacie? 

Owszem są - emocjonalne. Oparte przede wszystkim na strachu. Ale nie tylko. Jest także 

troska o innych.  

Jak widać tego typu argumenty potrafią silnie oddziaływać na ludzi, skoro zdecydowana 

większość nosi maski i dużo z tych osób chciałoby przekonać tych, którzy nie chcą ich nosić, 

do zmiany zachowania. 

Dam Wam przykład, jakiego sam doświadczyłem w ostatnią sobotę na demonstracji 

przeciwko wprowadzonym prawom antykoronawirusowym. Nagrywałem filmy wideo by je 

opublikować na YouTube. Podczas nagrywania mowy prawnika na temat pracy austriackiego 

Trybunału Konstytucyjnego, pojawiły się przede mną dwie młode dziewczyny. Poprosiłem 
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jedną z nich by się odsunęła, gdyż weszła mi w kadr. Obie stały odwrócone tyłem - nie 

wiedziałem, że miały założone maski. 

 

 
 

Możecie zobaczyć tę scenę od minuty 9:08 na tym filmie. Odwróciły się i ta, którą lekko 

dotknąłem w ramię krzyknęła: "Wy zabijacie ludzi!" 

Nie były agresywne - były mocno wzburzone. 

Pomimo, że najwyraźniej kierowały się strachem przed koronawirusem, to wykazały sporo 

odwagi by przyjść do "jaskini lwa", czyli do tych, którzy według nich zagrażają zdrowiu 

publicznemu. 

Na tym przykładzie widać jak skuteczna była i ciägle jest masowa propaganda w mediach. 

 

Chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć, że osoby kierujące się emocjami, wcale nie są głupi, jak 

chętnie twierdzą zwolennicy logicznych argumentów. 

One same określiłyby siebie jako osoby z dużą empatią. 

Jeśli chcielibyśmy przekonać takich ludzi, to na pewno nie uda się nam, gdy będziemy im 

zarzucać głupotę. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q4mzLmPL8U
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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40. Nagrobek 

Wiedeń 23.9.2020 

 

15 maja niemiecka prasa podała informację, że Nieznani sprawcy postawili nagrobek przed 

komitetem wyborczym pani kanclerz Angeli Merkel. 

 

I rzeczywiście, w miejscowości Stralsund Vorpommern-Rügen, gdzie znajduje się okręg 

wyborczy pani kanclerz, pojawił się taki nagrobek. 

W artykule przekazano z oburzeniem informację o tym wydarzeniu bez opublikowania 

zdjęcia tego nagrobka. 

Udało mi się uzyskać to zdjęcie i aby nadrobić to zaniedbanie prasy, pokażę Wam jak to 

wyglądało: 

 

https://www.tagesspiegel.de/politik/protest-gegen-corona-einschraenkungen-unbekannte-stellen-grabstein-vor-merkels-wahlkreisbuero-auf/25835576.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/protest-gegen-corona-einschraenkungen-unbekannte-stellen-grabstein-vor-merkels-wahlkreisbuero-auf/25835576.html
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Na nagrobku można przeczytać:  

 

Wolność prasy 

Wolność słowa 

Wolność poruszania się 

Wolność zgromadzeń 

DEMOKRACJA 

1990-2020 

 

Wczoraj niemiecka prasa podała, że prof. Christian Drosten otrzyma krzyż zasługi za 

"dostarczenie ważnych i uznanych na całym świecie ustaleń dotyczących procesu infekcji 

koronami, a także przekazanie je opinii publicznej w innowacyjnych formatach.". 

https://www.tagesschau.de/inland/verdienstkreuz-drosten-101.html
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Tym, którzy nie słyszeli o panu Drosten, chętnie przybliżę jego postać i zasługi dla ludzkości. 

Dał się poznać już podczas plandemii świńskiej grypy w roku 2009. Był pierwszym, który 

"obliczył" i ogłosił publicznie ile milionów ludzi umrze z powodu tej zmyślonej zarazy. 

Już wtedy niemiecki rząd uznał go za jedynego wiarygodnego eksperta.  

Jedynie dzięki zdecydowanym działaniom dr. Wolfganga Wodarga ta mistyfikacja została 

powstrzymana. Zakończyło się na tym, że Europejska Komisja Parlamentarna uznała świńską 

grypę za niegroźną chorobę. 

 

W styczniu na podstawie informacji z Wuhan prof. Drosten stworzył test oparty na 

technologii PCR i podarował go Światowej Organizacji Zdrowia. W związku z 

"podbramkową sytuacją", WHO zaleciło używanie tego testu do diagnozowania pacjentów. I 

tak rozpoczęła się ta histeria zwana koronowirusem. 

 

Chciałbym podkreślić, że taki test nie ma do dzisiaj homologacji i zgodnie ze stanem wiedzy 

naukowej może być stosowany jedynie do celów badawczych. W żadnym wypadku nie wolno 

go używać do celów diagnostycznych. 

Jak dotychczas powstało na świecie około 300 testów PCR na koronowirusa i różnią się 

jedynie sekwencją części kodu wirusa. Jednak kod tej ponoć groźnej mutacji, nie został 

dotychczas wyodrębniony tak, by można było stworzyć taki test. 

 

To właśnie pan Drosten był w marcu br. źródłem szerzenia strachu w niemieckiej prasie. 

 

I naturalnie podczas tej plandemii pan Drosten jest jedynym "ekspertem" godnym zaufania 

dla rządu pani kanclerz. 

 

W związku z przyznanie krzyża panu Drosten przychodzi mi na myśl tekst dawnej piosenki 

Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki.: 

 

Ballada o marynarzach z Titanica 

Autor: Andrzej Górszczyk 

 

"Bo gdy Titanic tonął, 

to też orkiestra grała 

Bo gdy Titanic tonął, 

To też był pełny szpan 

Dowódca miał do końca koszulę śnieżnobiałą 

A para szła za parą w tan" 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję.  

https://www.presseportal.de/pm/58964/4539086
http://teksty.org/ostatnia-wieczerza-w-karczmie-przeznaczonej-do-rozbiorki,ballada-o-marynarzach-z-titanica,tekst-piosenki
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41. Dobroczynność 

Wiedeń 1.10.2020 

 

Są ludzie, którzy postawili sobie za cel swojego życia pomaganie innym. Brzmi nieźle 

prawda? 

I w rzeczy samej tak też jest. Gdyby nie pewne ale.  

Pomagać owszem, ale nie wbrew woli tych, którym pomagamy. 

 

Tutaj tkwi poważny problem. Narzucona pomoc staje się z reguły koszmarem, dla tych, 

którzy nie życzą sobie takiej pomocy. 

W taki właśnie sposób usiłują rządy większości krajów świata "chronić" nas przed zmyśloną 

zarazą. 

Jestem przekonany, że większość tych rządzących doskonale zdaje sobie sprawę z 

bezzasadności argumentów stojących za taką sytuacją. 

 

Jeśli któryś z czytelników ciągle jeszcze nie jest pewny, czy to jest wielka ściema, czy nie, to 

zapraszam do lektury moich poprzednich 40 rozdziałów. 

 

Wystarczy, gdy spojrzycie na aktualne statystyki albo jeszcze lepiej na zestawienie 

śmiertelności od roku 2010 lat do bieżącego roku, by dojść do wniosku, że nie ma żadnych 

podstaw do histerii. 

 

 
 

Statystyka śmiertelności w Polsce 2010 do 2020. Kliknij na obrazek by go pokazać na nowej, 

całej stronie. 

 

To jest jak najbardziej medialno-polityczna plandemia. Oparta na bezczelnej manipulacji. 

 

Na pierwszy rzut oka odnosi się wrażenie, że politycy są skorumpowani. Byłoby to 

najprostsze wytłumaczenie, ale wcale tak być nie musi. 

Przecież ci u władzy, na których przypadła ta zmyślona zaraza nie mogliby sobie życzyć 

lepszej sytuacji. 

https://www.wojcik.at/Images/Analysen,%20Grafiken%20Covid-19.pdf
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1. Opozycja wsparła w marcu wszystkie środki zaradcze przeciwko tej plandemii. 

2. Można rządzić społeczeństwem za pomocą rozporządzeń ministra zdrowia. Także, 

gdy te zarządzenia stoją w sprzeczności z konstytucją. 

3. Można zablokować konstytucyjne prawo do zgromadzeń. 

4. Można narzucać bezsensowne noszenie masek, pomimo naukowych dowodów, że 

maski szkodzą zdrowiu i nie mogą powstrzymać wirusów. 

5. Ustawy, które nie miałby szans w normalnej sytuacji by przejść przez sejm, są 

tworzone na chybcika i mało kto się temu sprzeciwia. 

6. Rządzący dysponują wręcz nieograniczonymi zasobami finansowymi. To musi 

doprowadzić do ogromnej inflacji pieniędzy.  

 

 

Nie jest to wcale polski ewenement. W większości krajów rządy idą w zaparte, gdyż tak jest 

im wygodnie. 

 

W naszym świecie, jeśli polityk przyzna się do błędu, wykazując przy tym zdrowy rozsądek, 

jest natychmiast atakowany przez przeciwników. Tak, jakby ci przeciwnicy nigdy w życiu 

błędu nie popełnili. 

Jasne, że popełnili, tylko politycy potrafią takie błędy obrócić na swoją korzyść. 

I tu dochodzimy do przyczyny zaistniałej sytuacji:  

Polityk nie uczy się na błędach, bo ich po prostu nie popełnia.  

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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42. Śmierć pod maską 

Wiedeń 2.10.2020 

 

Przed czym chronią nas maski? Z pewnością nie przed wirusami. 

W Niemczech we wrześniu zmarło troje dzieci noszących maski.  

 

Opinia publiczna w szoku zareagowała na wiadomość o śmierci 13-letniej dziewczynki w 

autobusie szkolnym w Büchelberg w Niemczech. Młoda uczennica miała na sobie maskę 

mającą chronić przed koroną, kiedy nagle upadła i zmarła nieco później w szpitalu. Sekcja 

zwłok powinna przynieść jednoznaczne rezultaty - od tego czasu władze nie podały dalszych 

informacji. 

11 września gazeta „Die Rheinpfalz” poinformowała o wynikach kryminalistycznych badań 

lekarskich. W związku z tym nie było nic do zgłoszenia, ponieważ sekcja zwłok nie wykazała 

jednoznacznego wyniku co do przyczyny śmierci. W zamian prokuratura stwierdziła, że 

„bardziej szczegółowe śledztwo” zajmie więcej czasu. Nie znamy wielu przypadków, w 

których sekcja zwłok trwa trzy tygodnie lub dłużej, ale bierzemy pod uwagę opinię medyczną 

prokuratury. Wikipedia, która nie jest wiarygodna z medycznego punktu widzenia, pisze: „W 

zależności od przyczyny zgonu i złożoności sekcji zwłok trwa zwykle od dwóch do trzech 

godzin, maksymalnie czterech godzin. 

Tutaj podaję źródło po niemiecku. 

 

Upadła i zmarła 

Według artykułu w gazecie, delegaci sejmiku okręgowego w Germersheim dowiedzieli się o 

szokującej wiadomości w poniedziałek wieczorem. Według policji około godziny 13:45 do 

autobusu w Büchelberg wezwano pomoc medyczną. Zgodnie z tym mówi się, że 13-latka 

była w średnio zapełnionym autobusie szkolnym z około 32 pasażerami (z których wszyscy 

mieli miejsca) w drodze do domu, kiedy nagle straciła przytomność. Uczennica była 

reanimowana, ale pomimo pomocy lekarza pogotowia i przyjęcia do szpitala w Karlsruhe, 

dziewczyna zmarła. Kiedy wiadomość dotarła do nas podczas sejmiku okręgowego, 

konsternacja wśród członków komitetu była wyraźnie duża. Nasze myśli i kondolencje 

kierujemy do krewnych, pogrążonych w żałobie i przyjaciół dziewczynki - powiedział po 

spotkaniu administrator okręgu Germersheim, Fritz Brechtel. Prokuratura w Karlsruhe 

prowadzi śledztwo. 

Należy teraz ustalić dokładną przyczynę śmierci uczennicy. Według doniesień medialnych 

prokurator w Karlsruhe spodziewa się pierwszej informacji o przyczynie śmierci najwcześniej 

w ciągu tygodnia. Jak powiedział rzecznik, władze śledcze zażądały przeprowadzenia sekcji 

zwłok. Według władz nie ma dowodów na działanie osób trzecich. 

Tutaj podaję źródło po niemiecku. 

 

Trzecie martwe dziecko z powodu maski.  

W poniedziałek 28 września 2020 roku 6-letnia dziewczynka z okolic Schweinfurtu straciła 

przytomność w drodze do domu w szkolnym autobusie. Miała zakryte maską usta i nos. 

Opadła na siedzącą obok uczennicę, która zaczęła głośno krzyczeć. Kierowca autobusu 

zatrzymał się i umieścił dziewczynę w przejściu autobusu i niestety zostawił maskę 

dziewczyny oraz zadzwonił pod numer 112.  

Przyjechała karetka i dopiero wtedy zdjęła maskę i NATYCHMIAST zaopatrzyła dziecko w 

tlen i zabrała je do kliniki. Stamtąd poinformowano rodziców, którzy przyjechali niedługo 

później, usiedli przy łóżku dziecka i czekali, aż dziecko się obudzi. Dziecko zmarło tego 

wieczoru bez odzyskania przytomności...  

Lekarz prowadzący zadzwonił do pediatry zajmującego się tym dzieckiem. Dziewczynka nie 

miała wcześniejszych chorób i po własnym badaniu poinformował rodziców, że chodziło o 

https://www.wochenblick.at/obduktion-nach-tod-13-jaehriger-maskentraegerin-klaert-todesursache-nicht/
https://www.die-neue-welle.de/display-news/kreis-germersheim-schuelerin-bricht-in-bus-zusammen-und-stirbt
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„zatrucie CO2” i tym samym lekarz zaznaczył „nienaturalną przyczynę śmierci”!  

Następnie przeprowadzono drugie badanie (sekcję) dziecka na oddziale medycynie sądowej.  

Dziewczynka już z rana nie chciała jechać autobusem do szkoły, bo czuła się źle i nie mogła 

oddychać. Kilka dni wcześniej informowała o „migoczących obrazach”, które widziała, ale 

nie pozwolono jej zdjąć maski. Uczennica pierwszej klasy skarżyła się na skutki uboczne 

maski po tygodniu pobytu w szkole.  

Przed pójściem do szkoły rodzice kupili dziewczynie szczególnie „ładną” osłonę ust i nosa, 

która musiała być noszona na zajęciach i wychowaniu fizycznym! ... zapisy do szkoły miały 

miejsce zaledwie kilka dni temu! 

Informacje pochodzą od najlepszej przyjaciółki matki tego dziecka. 

Tutaj podaję źródło po niemiecku. 

 

Te wiadomości zostały w mediach głównego nurtu nazwane: fake news. 

Oficjalne media jak zwykle zniekształcają rzeczywistość. 

 

Za konsekwencje zdrowotne odpowiadają tylko rodzice i nauczyciele, którzy zmuszają dzieci 

do noszenia maski. Mogą również zostać oskarżeni. 

Rozporządzenie ministerialne nie jest akceptowane jako wymówka.  

 

75 lat temu w Niemczech miały miejsce precedensy, w których oskarżeni zostali ukarani, a 

odgórne rozkazy nie zostały uznane za okoliczności łagodzące. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://brd-news.de/maskentote-in-deutschland-3tes-kind-opfer/
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43. Jak zmienić świat? 

Wiedeń 4.10.2020 

 

Jaki świat chcielibyśmy zmienić?  

Dobre pytanie. 

 

Mamy na świecie w chwili gdy to piszę 7.816.211.000 ludzi i tyle samo światów. 

 

Każdy z nas tworzy swój własny świat. Nawet noworodki, czy osoby upośledzone na 

zdrowiu. 

 

To, co nazywasz światem jest tworem Twoich doświadczeń, wyobrażeń, emocji, a nawet 

czasem - choć niezmiernie rzadko - faktów. 

 

Takie postawienie sprawy oburzy wielu ludzi. Przecież świat istnieje fizycznie i jest tylko 

jeden!  

To prawda, ale dla każdego z nas ten świat jest jednak inny.  

Inaczej widzą świat ludzie uważający siebie za ofiarę przypadków. Inaczej widzą ten sam 

świat ludzie, którzy potrafią przejąć odpowiedzialność za to co się wokół nich dzieje. 

Przejęcie odpowiedzialności nie jest jednoznaczne z przejęciem na siebie winy. Oznacza 

jedynie, że takie osoby szukają w sobie i swoim postępowaniu sposobów, jak mogą wpłynąć 

na to co się dzieje. 

 

I tu dochodzimy do naszego pytania: Jak zmienić świat? 

W takim kontekście odpowiedź może być tylko jedna - należy zmienić własne postrzeganie 

świata. 

 

Zapytacie, cóż z tego, że ja będę inaczej oglądał ten świat? Przecież "wredni" politycy 

pozostaną nadal wredni, a Bill Gates nie przestanie knuć planów jak zarobić na 

szczepionkach? 

I słusznie tak właśnie będzie, ale...  

No właśnie, co się zmieni? Może wrednemu politykowi przyznamy w jakimś punkcie rację, 

może przyłączymy się czynnie do protestów przeciwko bezsensownym i bardzo szkodliwym 

decyzjom polityków. 

Jeśli uda nam się przekonać więcej osób, że szczepionka na COVID-19 nie jest dobrym 

rozwiązaniem, to w końcu Bill Gates pozostanie z 7 miliardami szczepionek w magazynie. 

Pomijając te, które już sprzedał. 

Zgadnijcie, na czyj koszt będzie musiał się pozbyć tego "cudownego" na chybcika 

przetestowanego (jak jego Windows) środka na, przy jego współudziale wymyślone 

zagrożenie?  

 

Dlatego tak ważne jest, abyśmy się informowali i przekonywali innych. 

Zgadzam się, to nie jest wcale proste - my chcemy jednak zmienić świat. 

Gdyby to było łatwe, to świat byłby codziennie zmieniany. Tutaj mam na myśli ten 

obiektywny, jeden świat. 

 

Prowadzę dyskusje komentując niektóre filmy na YouTube. Przed chwilą jeden z 

użytkowników napisał tak:  

 

Próbowałem od lat, ale większość ludzi (ponad 95%) nie przejmuje się tym i decyduje się na 

„wiadomości” i „prawdy” od propagandystów. Może po prostu mam "aurę", z którą ludzie nie 
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rezonują ... 

 

Może to jest sprawa aury - tego nie wiem. Wczoraj na demonstracji w Wiedniu dowiedziałem 

się, że w Austrii 91% mieszkańców nie chce się szczepić przeciwko koronawirusowi.  

Austria zamówiła już 8 milionów szczepionek od pana szczepionkologa. 

Mam także informację, że 25 lipca w Niemczech było 55% osób przeciwnych tym 

szczepieniom.  

Źródło po niemiecku. 

 

Jak z tego artykułu wynika "teoretycy spisku" mają duży wpływ na taką postawę 

społeczeństwa.  

"Teoretycy spisku" jest złym określeniem - my jesteśmy tymi, którzy wskazują na wpływ 

praktyków spisku na nasze życie. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-oesterreich-will-impfstoff-fuer-acht-millionen-menschen/401013422
https://www.heidelberg24.de/region/corona-impfstoff-impfung-impfpflicht-studie-uni-heidelberg-menschen-wirkstoff-regierung-virus-verschwoerung-13746722.html
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44. Pozew zbiorowy 

Wiedeń 9.10.2020 

 

Zawsze byłem przekonany, że naród niemiecki należy do najbardziej posłusznych władzy 

narodów na Ziemi. 

Historia dojścia nazistów do władzy w latach 30-tych ubiegłego wieku, była dla mnie 

przekonującym argumentem. 

Jak łatwo można się mylić w takich uogólniających ocenach!  

 

Dzisiaj właśnie niemiecka społeczność jest na całym świecie najbardziej aktywna w ruchu 

obrony wolności i w dochodzeniu prawdy. Właśnie Niemcy powtarzają do znudzenia, nie 

możemy powtórzyć błędu tamtej mrocznej historii. 

 

Pewnie mało kto w Polsce wie, że w lipcu br. w Niemczech powstała Pozaparlamentarna 

Komisja Śledcza.  

Strona, której link wyżej podałem, jest m. in. po polsku. Jednak filmy z przesłuchań są w 

języku niemieckim (już w poprzednich rozdziałach opisałem, jak włączyć na YouTube 

polskie napisy). 

 

Aby wyrobić sobie opinię o pracy tej komisji proponuję przeczytanie polskiej wersji 

dokumentu wstępnego. 

 

Komisja przesłuchała wielu ekspertów.  

W skład komisji wchodzą lekarze, dziennikarze i czworo prawników.  

W tej komisji pracuje m. in. dr Reiner Füllmich. Jest prawnikiem mającym siedzibę zarówno 

w Niemczech jak i w USA w Kalifornii. Źródło po niemiecku. 

Pozwy o odszkodowanie po angielsku. 

Pozwy o odszkodowanie po niemiecku. 

Również do tych filmów możliwe jest użycie wyżej opisanego sposobu włączenia polskich 

napisów. 

 

Tak więc wkrótce otwarty zostanie w USA zbiorowy pozew przeciwko trzem osobom:  

1. Prof. dr Christian Drosten - Wirusolog w berlińskim szpitalu Charité. Był doradcą 

niemieckiego rządu w czasie świńskiej grypy i także teraz jest głównym ekspertem, na 

którego radach bazuje rząd Angeli Merkel. Zarówno 10 lat temu podczas świńskiej 

grypy, jak i teraz, jest autorem apokaliptycznych przepowiedni dotyczących pandemii. 

Jest twórcą testu PCR, który lub którego imitacje są bezpodstawnie stosowane na 

całym świecie do diagnozowania pacjentów na COVID-19. 

2. Prof. dr Lothar H. Wieler - szef RKI Instytutu Roberta Kocha w Berlinie. Wydał 

zakaz obdukcji ofiar koronawirusa. Jest również doradcą rządu niemieckiego. 

3. Tedros Adhanom Ghebreyesus - szef WHO. Ogłosił w marcu, bez jakichkolwiek 

naukowych podstaw, pandemię i zalecił stosowanie niehomologowanego 

(niesprawdzonego badaniami) do dzisiaj testu PCR. 

 

 

Powodem pozwu są fałszywe zapewnienia, że ten test stanowi wystarczający dowód infekcji 

koronawirusem. Test PCR jest stosowany na całym świecie i jego wyniki są w większości 

fałszywe. 

Istnieje wystarczająco dużo dowodów na nieprzydatność tego testu do celów 

https://acu2020.org/wersja-polska/
https://acu2020.org/wersja-polska/
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.wojcik.at/pl/Tekst-ACU-Polski.pdf
https://www.wojcik.at/pl/Tekst-ACU-Polski.pdf
https://corona-ausschuss.de/ueber-den-ausschuss/
https://www.youtube.com/watch?v=4FtRBrS6xsQ
https://www.youtube.com/watch?v=8xyjfqs_MKw
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diagnostycznych. Nie ma natomiast dowodów potwierdzających możliwość stosowania tego 

testu do rozpoznawania zakażeń u pacjentów. 

 

Trwają przygotowania do procesu. Pierwszym krokiem będzie zadecydowanie przez 

amerykański sąd o zasadności pozwu zbiorowego. 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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45. Marsze Wolności w Polsce 

Wiedeń 12.10.2020 

 

W sobotę 10 października, odbyły się w Polsce Marsze Wolności. 

50 polskich miast zgłosiło się do zorganizowania tych marszów. 

 

Znalazłem na YouTube relacje o tych protestach z kilku miast: 

 

Bielsko Biała 

Bydgoszcz 

Gdańsk 

Gdynia 

Katowice 

Kraków 

Lublin 

Warszawa1 

Warszawa2 

Warszawa3 

Wrocław 

Zamość 

 

Nie byłem obecny na żadnym z tych marszów, ponieważ nie byłem w sobotę w Polsce. 

Za dwa tygodnie 24 października odbędzie się w Warszawie Międzynarodowy Marsz 

Protestu, w którym chcę wziąć udział. 

Będę nakręcał własne filmy i udostępnię je Wam na tym blogu. 

https://www.youtube.com/watch?v=OeX62RGMTxY
https://www.youtube.com/watch?v=SIWUVdgCGUM
https://www.youtube.com/watch?v=2eOwQ5xGARA
https://www.youtube.com/watch?v=50NJ-vj6WZw
https://www.youtube.com/watch?v=YeipqKDkSE0
https://www.youtube.com/watch?v=faRH63ZLo44
https://www.youtube.com/watch?v=D66dLaJYbXs
https://www.youtube.com/watch?v=d2nXRBD-zhc
https://www.youtube.com/watch?v=57A_bu0_BOo
https://www.youtube.com/watch?v=RxYwIAK8n64
https://www.youtube.com/watch?v=fgTXK0YGA_w
https://www.youtube.com/watch?v=DymSGmmOvok&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eoFJ-NJfJb8
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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46. Premier Bawarii wiedział o pandemii korony w maju 

2019? 

Wiedeń 14.10.2020 

 

Po wskazówce od YouTubera znalazłem coś bardzo interesującego na oficjalnej stronie 

Bawarskiej Kancelarii Państwowej. 

Ponad rok temu Ministerstwo Finansów Bawarii uzyskało zgodę na pożyczkę w wysokości do 

20 000 000 000 EUR - 20 miliardów euro! - z tytułu specjalnego funduszu pandemii 

koronawirusowej. 

Wynika z tego, że w maju ubiegłego roku istniał specjalny fundusz na wypadek pandemii 

koronawirusowych.  

Dokument został zarejestrowany 24 maja 2019 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. 

Jeśli nie można już uzyskać dostępu do dokumentu, zapisałem tę stronę. 

 

Premier Söder zabezpieczył dużo pieniędzy dla plandemii w Bawarii. 

 

Wiedeń 15.10.2020 

 

Dzisiaj dotarła do mnie wiadomość, że premier Bawarii zajął w tej sprawie stanowisko. 

Okazało się, że ta strona została wpisana w późniejszym terminie niż podano - czyli po 

ogłoszeniu przez WHO pandemii. 

Dlaczego użyto niewłaściwej daty, nie zostało wyjaśnione. Tak więc pan premier nie był 

poinformowany przed wybuchem pandemii o koronawirusie.... 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHG2019_2020-2a
https://www.wojcik.at/de/Images/bayern.jpg


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

47. Trzeci dzień protestów w Tajlandii 

Wiedeń 20.10.2020 

 

W niedzielę 18.10.2020 rozpoczęły się w Tajlandii masowe protesty przeciwko dyktaturze 

zdrowia. Nagranie z niedzieli, godzina 20-ta. 

 

Także wczoraj kontynuowano pokojowe demonstracje przeciwko ograniczaniu wolności pod 

pretekstem ochrony naszego zdrowia. 

 

Protesty w Tajlandii 18 października o 17-tej. 

 

Protesty w Tajlandii 19 października o 22-giej. 

 

Protesty w Tajlandii 20 października o 14-tej. 

 

W najbliższą sobotę 24 października odbędzie się w Warszawie Międzynarodowy Marsz 

Wolności. Początek o 12-tej pod siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów al. Ujazdowskie 

1/3. 

Szczegóły znajdziecie w zwiastunie STOP COVID-1984. 

 

Do zobaczenia w Warszawie. 

https://bittube.tv/post/03bd5890-6606-4822-b6fa-6067f83e9577
https://bittube.tv/post/03bd5890-6606-4822-b6fa-6067f83e9577
https://bittube.tv/post/d5a7fcb6-74ea-4967-9082-4592fd9367b2
https://bittube.tv/post/f5c76fb8-65cd-4030-a395-79ddd034d1d5
https://bittube.tv/post/c4b8c560-df5c-4a5e-a2e4-005bb6430c27
https://bittube.tv/post/8f46270d-a88b-44ec-9eb7-2a6de41ec470
https://www.youtube.com/watch?v=T3kli4X3cbk&t=11s
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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48. Marsz Wolności Warszawa 

Wiedeń 27.10.2020 

 

Zanim zrelacjonuję wydarzenia w Warszawie, chciałbym opowiedzieć o innej także bardzo 

ważnej demonstracji, której byłem świadkiem. 

W piątek 23 października około 21-wszej na Żoliborzu natrafiłem na wielki marsz 

protestacyjny przeciwko decyzji Sądu Konstytucyjnego dotyczącej aborcji. 

Nie byłem przygotowany i dlatego nagrałem ten przemarsz na komórkę. Wybrałem krótki 

siedmiominutowy film. Cały przemarsz którego byłem świadkiem trwał w tym miejscu około 

godzinę. 

Film jest nienajlepszej jakości, ale można się zorientować o skali protestów.  

Nie znam Warszawy - o ile się nie mylę filmowałem przemarsz na ulicy Adama Mickiewicza. 

 

Według moich szacunków koło mnie przeszło około 300 do 500 tysięcy ludzi.  

Warto tu wspomnieć, że na to miejsce dotarłem, kiedy przechodziło już tak dużo ludzi. Nie 

wiem kiedy pochód się zaczął. 

Biorąc pod uwagę liczbę uczestników, był to nieporównywalnie większy protest niż Marsz 

Wolności następnego dnia. 

Oba protesty dotyczyły ograniczenia praw obywatelskich do stanowienia o własnym losie. 

 

W sobotę 24 października dotarłem na plac Defilad pół godziny przed planowanym 

rozpoczęciem. Nowe miejsce startu marszu znalazłem w internecie. 

Od razu rzucała się w oczy olbrzymia ilość policjantów. 

Jak się później dowiedziałem było tam zebranych około 2 tysiące sił porządkowych. 

Z nieoficjalnych rozmów z policją a także według organizatorów zebrało się około 10.000 

osób. 

Nagrałem materiał filmowy, który opublikowałem na bittube.tv 

 

Marsz protestacyjny Warszawa część 1 

Marsz protestacyjny Warszawa część 2 

Marsz protestacyjny Warszawa część 3 

 

Marsz protestacyjny Warszawa jeszcze jeden film 

 

Nie wszystko co ważne udało mi się nakręcić. 

Nie widać na moim filmie prowokatorów rzucających kamieniami i butelkami na policję. 

Nikt z demonstrujących nie przyłączył się do tej rozróby. 

O ile wiem, policja nie aresztowała nikogo z tych osób rzucających przedmiotami. 

Jesteśmy ruchem pokojowym i takie działania mogą jedynie zaszkodzić walce o wolność. 

 

https://bittube.tv/post/938b25e8-7ae9-4866-bd20-b86e25ee2add
https://bittube.tv/post/938b25e8-7ae9-4866-bd20-b86e25ee2add
https://bittube.tv/post/6a5e92e9-f3ff-4c99-b7f9-685ba9c7e610
https://bittube.tv/post/538dece2-0917-4ce4-b285-91d0dea0e646
https://bittube.tv/post/cad33a44-c065-4f7c-9aab-5ad709d87b03
https://bittube.tv/post/aebff81d-c334-4385-ab2e-a2c7266c95e6
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W okresie stanu wojennego także brałem udział w demonstracjach, jednak również wtedy nie 

rzucałem niczym na ZOMO. 

 

Mimo tego, że brałem udział w legalnej, pokojowej demonstracji przeciwko bezprawiu, 

zostałem wraz ze 120 innymi osobami zatrzymany. 

 

Po 25-ciu godzinach wypuszczono mnie. Dodatkowa godzina wynikała ze zmiany czasu na 

zimowy. 

 

Chciałbym podkreślić, że policja zachowywała się wobec mnie i innych zatrzymanych osób 

neutralnie. Z drugiej strony dawało się odczuć sympatię. Nie koniecznie jako wsparcie dla 

naszych działań.  

Myślę, że ci ludzie mający codziennie do czynienie z przestępcami, nie bardzo wiedzieli jak 

nas potraktować. 

 

Wiedeń 29.10.2020 

 

Po moim zatrzymaniu poseł Grzegorz Braun wygłosił m. in. tę mowę: 

 

Grzegorz Braun do policjantów - Międzynarodowy Marsz o Wolność - Warszawa 24 

października 2020 r. 

https://www.wojcik.at/pl/Story.php
https://bittube.tv/post/a76501a1-38c3-41bb-9613-d91b2c4c915f
https://bittube.tv/post/a76501a1-38c3-41bb-9613-d91b2c4c915f
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję.  
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49. Co się stało ze światem? 

Wiedeń 29.10.2020 

 

Macie pewnie dosyć wszelkich statystyk, dowodów za i przeciw oraz samego koronawirusa. 

Wszyscy tak to odczuwamy. 

Mimo tego odważę się podać Wam pewne porównanie. Jak wygląda sytuacja w pięciu 

wybranych krajach. Są to po kolei Austria, Białoruś, Niemcy, Polska i Szwecja. 

 

 
 

Te informacje pochodzą z tej strony. 

 

Trzy kraje: Austria Niemcy i Polska wypadają w tym porównaniu znacznie gorzej niż 

Białoruś i Szwecja. Jaka może być tego przyczyna?  

Może restrykcje w tych trzech krajach powodują wzrost "zagrożenia", a w dwóch pozostałych 

brak takich ograniczeń chroni społeczeństwo? 

Każdy sam powinien się nad tym zastanowić. 

 

W moim pierwszym rozdziale z 30 marca napisałem: "Jestem przeciwny twierdzeniom, że 

jakaś grupa ludzi pragnie zawładnąć światem." 

 

Dzisiaj uważam wręcz przeciwnie - istnieje grupa ludzi, którzy chcą podporządkować sobie 

całą ludzkość, byśmy posłusznie wykonywali ich rozkazy. 

Gdyby chodziło, jak na początku sądziłem, o oszustwo na skalę światową, byłby to niewielki 

problem dla nas. Ale tutaj chodzi o więcej. Tu chodzi o władzę nad całym światem. 

https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-06..latest&country=SWE~AUT~BLR~DEU~POL&region=World&casesMetric=true&interval=daily&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc
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Dlaczego tak uważam? Do 11 faktów przedstawionych w czerwcu w rozdziale "Praktyka 

spiskowa" dochodzą nowe informacje, jakie uzyskałem czytając książkę Paula Schreyera 

zatytułowaną "Kronika zapowiedzianego kryzysu: Jak wirus mógł zmienić świat". 

Tytuł angielski: "Chronicle of an announced crisis. How a virus could change the world". 

Tytuł niemiecki: "Chronik einer angekündigten Krise. Wie ein Virus die Welt verändern 

konnte". 

 

Po upadku Związku Radzieckiego wysoko postawieni amerykańscy wojskowi poczuli się 

zagrożeni. Wiedzieli, że ich przydatność spadła. 

Wtedy właśnie w mediach pojawiło się wyolbrzymione zagrożenie terroryzmem.  

Czy zamach na World Trade Center był wspierany przez CIA tego nie wiem, choć są tacy, 

którzy twierdzą, że mają na to dowody. 

W każdym razie już wtedy ograniczono poważnie w USA, pod pretekstem walki z 

terroryzmem, swobody obywatelskie. 

20 lat temu powstała w USA, początkowo pod inną nazwą (od 1998 do 2013 Center of 

Civilian Biodefense Studies), organizacja Center for Heath Security (Centrum 

Bezpieczeństwa Zdrowotnego). 

To właśnie ta organizacja była motorem opisanych przeze mnie ćwiczeń plandemicznych 

Event 201, na kilka tygodni przed ogłoszeniem pandemii. 

Podobne ćwiczenia odbywały się co dwa lata od roku 2001.  

 

Zachęcam do lektury. Nie udało mi się znaleźć polskiego wydania tej książki. Mam nadzieję, 

że wkrótce się pojawi. 

Kupiłem ją przez internet - wydanie w języku niemieckim. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#verschw
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#verschw
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50. USA. Znaki wodne na wyborach 

Wiedeń 6.11.2020 

 

Co mają wspólnego znaki wodne z wyborami w USA? 

Niektórzy pewnie wiedzą, że na oficjalnych kartach wyborczych ze względów 

bezpieczeństwa umieszczane są specjalne znaki wodne. Robi się to po to, by utrudnić 

fałszowanie dokumentów. 

Nic w tym nadzwyczajnego. Tak robi się na banknotach oraz ważnych dokumentach. 

 

Już w dniu wyborów czyli we wtorek 3 listopada, dotarła do mnie wiadomość, że prezydent 

USA Donald Trump kazał w tajemnicy dodać dodatkowe znaki wodne by niedopuścić do 

nadużyć przez tych, którzy te standardowe znaki wodne mogą dowolnie powielać. 

Była to niepotwierdzona przez inne źródła informacja, dlatego powstrzymałem się przed jej 

opublikowaniem. 

Dzisiaj jednak pojawił się na Telegram wywiad z Dr.Steve Potasnik, jednym z 

wtajemniczonych o tajnej akcji przeciwko oszustwom wyborczym. 

Wywiad prowadzony po angielsku z niemieckimi napisami. 

 

Dla nie znających angielskiego i niemieckiego w skrócie kilka słów wyjaśnienia: 

Dr. Steve Potasnik potwierdził wcześniejsze doniesienia, że na kartach wyborczych dodano 

dodatkowe, trudne do skopiowania znaki wodne. Dzięki nim istnieje teraz możliwość 

wykazania, które z kart wyborczych są legalne, a które nie. 

Wczoraj wysłano do kilkunastu newralgicznych stanów około 20 tysięcy członków Gwardii 

Narodowej w celu zebrania dowodów i zatrzymanie głównych podejrzanych o oszustwo 

wyborcze. 

 

W związku z tym, że oficjalne media milczą na temat oszustw wyborczych, nie oczekujcie w 

najbliższym czasie wiadomości w TV o tych przekrętach. 

 

Wczoraj oglądałem na YouTube wywiad przeprowadzony dla niemieckiej Telewizji z 

Donaldem Trumpem. Trump powiedział oczywiście po angielsku, "nie pozwolimy by 

nielegalnie oddane głosy zostały uznane w tych wyborach". Tłumacz po niemiecku 

powiedział, że "Trump wstrzymuje naliczanie głosów". 

 

Chciałbym zaznaczyć, że osobiście nie jestem fanem Donalda Trumpa. Nie zgadzam się z 

wieloma jego decyzjami. Nie oznacza to jednak, że jest mi obojętne, w sytuacji gdy wybory w 

USA zostały ewidentnie sfałszowane. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

https://bittube.tv/post/8051ad2b-dd5b-4824-befb-a04ddf393bc0
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51. Wojna informacyjna 

Wiedeń 8.11.2020 

 

Zastanawialiście się pewnie co mają wspólnego opisane w poprzednim rozdziale wybory w 

USA z tematem tego blogu? 

Wspólnym mianownikiem jest właśnie wojna informacyjna. 

 

Zdecydowana większość mediów publicznych w USA jest w rękach demokratów. 

Przeciwnicy Trumpa są głównymi sponsorami oraz właścicielami największych koncernów 

tej branży. 

Tu w Europie jest podobnie. To właśnie dlatego większość z nas uważa Donalda Trumpa za 

nieokrzesanego kowboja, który powinien zająć się pilnowaniem krów w Teksasie... 

A jednak mało jest nam znana dlatego, ponieważ przemilczana w mediach, druga strona 

medalu. W ciągu czterech lat Trump zakończył siedem wojen w większości zainicjowanych 

przez jego poprzednika - laureata pokojowej nagrody Nobla Baracka Obamę. 

Znacie polityka, który dotrzymał wszystkich swoich obietnic wyborczych? Pewnie nie, ale 

już teraz znacie, gdyż aktualny prezydent USA jako jedyny, znany mi mąż stanu tego właśnie 

dokonał. 

Jasne, że nie wszystkie te obietnice popieram. Może patrzę na to zbyt jednostronnie, ale 

budowa muru w rejonie przygranicznym z Meksykiem za bardzo kojarzy mi się z 

podzielonym Berlinem. 

Jednak sposób w jaki zdobył na to pieniądze, był nietuzinkowy! 

 

Pomimo, że media ogłosiły nowego prezydenta, pomimo, że wiele głów państw na świecie 

gratulowało przeciwnikowi Trumpa przyszłej prezydentury, kwestia wyborów nie jest wcale 

jeszcze dla Trumpa przegrana.  

Nie radziłbym nie doceniać tego człowieka, już niejeden się na tym przejechał. 

Ciekaw jestem ile osób w Polsce wie, co się tak naprawdę w USA w związku z tymi 

wyborami wydarzyło?  

Obawiam się, że tylko nieliczni. Wiedzą jedynie ci, którzy sami szukali na ten temat 

informacji. 

A jest tak dlatego, że w publicznych mediach trwa na całej linii wojna informacyjna. 

 

Ta wojna nie zaczęła się w marcu. Manipulacja informacji to stale stosowany środek 

wpływania na opinię publiczną. 

Mało kto pamięta co pisano na temat Saddama Husajna i jego faktycznie nieludzkiej 

dyktaturze. 

Czy ktoś pamięta o środkach masowego rażenia w jego zbrojowniach? Czy ktoś pamięta 

płaczącą dziewczynkę w Kongresie amerykańskim w roku 1990?  

Potem okazało się, że to była Nayirah as-Sabah córka ambasadora Kuwejtu, która opisywała 

"zbrodnie" Irakijczyków w Kuwejcie zabijających niemowlęta. Informacje o tym znajdziecie 

w w akapicie "Sprawy zagraniczne". 

Wtedy chodziło o wpływ na opinię publiczną by zaakceptowano zbliżający się atak na Irak. 

 

Powiecie, że to stara historia. Prawda, ale nie jedyna. W czasie wojny w Jugosławii w latach 

90-tych celowo nastawiano opinię publiczną przeciwko Serbom.  

Jasne, oni też nie byli bez winy, ale były tam też inne strony konfliktu. 

Opinia światowa była jednak nastawiona: Serbowie byli czarni - ci źli, a reszta biali. Życie 

ma jednak więcej barw i odcieni. 

 

Wróćmy jednak do aktualnych wydarzeń. Wybuch medialnej plandemii w marcu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tom_Lantos#Sprawy_zagraniczne
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spowodował wyraźny wzrost manipulacji w mediach.  

Trwa to do dzisiaj. Jesteśmy celowo wprowadzani w błąd, by wywołać u nas pożądane 

zachowania. 

 

Byłem dzisiaj na następnej pokojowej demonstracji w Wiedniu przed gmachem opery. 

Przygotowałem dla Was dwa filmy z tego protestu. Po raz pierwszy wiedeńska policja 

rozwiązała legalną demonstrację przeciwko nieuzasadnionym restrykcjom pod pretekstem 

ochrony zdrowia. 

 

Protest przeciwko kowidowemu szaleństwu część 1 

Protest przeciwko kowidowemu szaleństwu część 2 

 

Ten protest przebiegał pokojowo i niczym się nie różnił od poprzednich.  

Oczywiście były inne przemówienia niż poprzednio, ale nie wydarzyło się nic, co mogłoby 

dać policji podstawę do rozwiązania demonstracji. 

Pomimo, że organizatorzy wielokrotnie informowali policję, że zarządzenia władz Austrii 

zostały odrzucone przez Trybunał Konstytucyjny - źródło w języku niemieckim jako 

niezgodne z ustawą zasadniczą, policja nadal usiłowała zmusić uczestników do noszenia 

maski... 

 

Podczas demonstracji pojawiła się ekipa austriackiej telewizji ORF. Protestujący zaczęli 

skandować "My jesteśmy narodem"! i ekipa TV (chroniona bez potrzeby przez policję), 

wycofała się. 

To także efekt wojny informacyjnej.  

Także moja strona internetowa bierze w tym udział. Postawiłem sobie za cel przekazywać 

rzetelne informacje, o których milczą oficjalne media. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://bittube.tv/post/e26d4690-5c69-400c-b558-e73fe4e8c002
https://bittube.tv/post/eb7ec4f6-5383-4257-8643-a82fd5a9693d
https://www.vfgh.gv.at/medien/Entscheidungen_Oktober-Session.php
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52. Czy branża farmaceutyczna to mafia? 

Wiedeń 13.11.2020 

 

Informacja dla zainteresowanych: 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

Na pomysł napisania tego rozdziału wpadłem po obejrzeniu filmu Kai Stuth "Die Pharma ist 

schlimmer als die Mafia" - Zitat der Süddeutschen Zeitung. 

Wygląda na to, że i ten film został z YouTube usunięty. 

W tym przypadku mam kopię filmu. 

 

Wszystkie informacje tu opisane pochodzą z tego filmu i gazety Süddeutsche Zeitung. 

Opisywany jest artykuł z tej gazety opublikowany w lutym 2015 roku. Jest to wywiad z 

duńskim lekarzem Peterem C. Gøtzsche. 

Tutaj podaję link do oryginalnego artykułu w języku niemieckim. 

Cały ten artykuł przetłumaczyłem na język polski. Linki zawarte w nim otwierają 

odpowiednie strony w oryginalnym języku niemieckim lub angielskim. Niektóre z linków są 

już przestarzałe. Mimo tego podałem je w formie kolorowo zaznaczonego tekstu. 

 

Wywiad w języku polskim. 

 

Naturalnie żaden pracownik apteki czy firmy farmaceutycznej nie chodzi w ciemnych 

okularach i nie nosi gotowej do strzału broni automatycznej. Bo to nie oni są w mafii. Ci 

prawdziwi mafiosi z farmacji również tak nie wyglądają. 

Dzisiaj przestępstwa takie popełnia się bez broni palnej. Czyż nie łatwiej dać politykowi 

milion dolarów, gdy od jego decyzji zależy taki drobiazg, jak uzyskanie tysiąc razy 

większego zysku? 

Że ludzie z tego powodu umieraję? Kogo to obchodzi, ważne, że kasa jest. 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php
https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php
https://bittube.tv/post/99814d77-327c-4547-9234-8d89d1ee0bfb
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kritik-an-arzneimittelherstellern-die-pharmaindustrie-ist-schlimmer-als-die-mafia-1.2267631
https://www.wojcik.at/pl/Medikamente.php
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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53. Kto zostanie 46-tym prezydentem USA? 

Wiedeń 15.11.2020 

 

Informacja dla zainteresowanych: 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września dotyczące w 

większości protestów, można obejrzeć na BitTube. 

 

Powiecie: przecież już ogłoszono kto będzie następnym prezydentem USA.  

Zgadza się, CNN ogłosił tydzień temu taką informację. Od tej pory większość mediów 

powtarza jak mantrę tę "nowinę". 

 

Jednak to nie stacje telewizyjne podejmują decyzję o tym, kto wygrał wybory. 

 

Czytaliście zapewne rozdziały tego blogu na temat cenzury i manipulacji w mediach. 

Niewiele się zmieniło. Jeśli już, to manipulacja została wzmożona i rozszerzona na inne 

tematy. 

Jak już pisałem, nie jestem zwolennikiem polityki Donalda Trumpa. Jestem natomiast 

zagorzałym wyznawcą uczciwego traktowania wszystkich - także, a może nawet szczególnie 

tych, z których opinią się nie zgadzamy. 

 

Jak powiedział Wolter: "Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę 

bronił Twego prawa do ich głoszenia". 

 

Jestem wrogiem cenzury. Uważam, że jeśli ktoś głosi brednie, sam się tym pogrąża. 

Oczywiście oczernianie i degradacja ludzi, tak powszechna w dzisiejszych mediach, nie ma 

prawa mieć miejsca. Nie ma to jednak nic wspólnego z cenzurą. 

 

Tak niestety postępuje się z prezydentem USA. Prasa zarzuca mu, że nie potrafi przegrywać. 

W sytuacji, gdy wcale nie wiadomo, kto naprawdę wygra te wybory.  

Wybory będą skończone dopiero wtedy, gdy zostanie ogłoszony ostateczny i oficjalny, a nie 

medialny wynik. 

Powiecie przecież Biden otrzymał ponad 300 głosów elektorskich. Aby zostać prezydentem 

USA wystarczy 270.  

Otóż żaden z kandydatów nie otrzymał jeszcze ani jednego głosu elektorskiego. Jest to część 

skomplikowanego i bardzo starego systemu wyborczego w USA. 

 

Zapraszam do obejrzenia dobrej analizy sytuacji wyborczej. 

 

Cóż więc nam zostało? Po prostu nie dajmy się manipulować. Poczekajmy na oficjalne 

wyniki wyborów.  

Zaoszczędzimy sobie dużo rozczarowań dotyczących skali ogólnoświatowego kłamstwa 

mediów.  

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://bittube.tv/post/7843987a-cf7a-4e28-aad6-83aaa74eb988
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54. Wolność 

Wiedeń 17.11.2020 

 

Informacja dla zainteresowanych: 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września dotyczące w 

większości protestów, można obejrzeć na BitTube. 

 

Jak myślicie, co będą mówić ludzie za dwadzieścia lat o tym, co się stało na świecie w roku 

2020? 

Wirus, maseczki, testy PCR, strach, czy przepełnione szpitale? A może kłótnie pomiędzy PIS 

i PO? 

Bardzo wątpię. Będzie się mówić o najważniejszym - w tym roku odebrano nam 

najcenniejsze co mieliśmy - wolność. 

 

Ilu ludzi oddało w przeszłości swoje życie byśmy byli wolni? A my tak po prostu siedzimy w 

domu, bo tak bezpieczniej. 

 

Nie bez powodu Niemcy porównują dzisiejszą sytuację z procesem dojścia Hitlera do władzy 

w latach 30-tych ubiegłego wieku. Czym różni się nasze milczenie od milczenia większości 

niemieckiego społeczeństwa wobec brutalnych akcji nazistów? Nie byłoby drugiej wojny 

światowej, gdyby ludzie sprzeciwili się faszystowskiej dyktaturze w okresie, gdy nie była 

jeszcze na tyle silna, by wprowadzić terror. 

Czy nie widzicie, jak krok po kroku wiele państw na świecie wprowadza faszyzm? Tak, to 

jest faszyzm z czym teraz mamy z każdym dniem coraz wyraźniej do czynienia. 

 

Jeśli ktoś jeszcze w to wątpi, to przedstawiam fakty: 

1. Wolność słowa. W systemie faszystowskim nie było możliwe wypowiadanie swojego 

zdania na temat sytuacji politycznej. Tylko popierający "jedynie słuszną" propagandą, 

byli dopuszczeni do głosu. Jeśli ktoś ma dzisiaj inne zdanie zostaje teoretykiem 

spisku, foliarzem itd. 

2. Wolność zgromadzeń. Jeszcze możemy brać udział w protestach, ale czy naprawdę? 

Dlaczego zostałem zatrzymany w Warszawie tylko dlatego, że byłem obecny na 

pokojowej demonstracji przeciwko bezprawnym działaniom rządu? 

3. Wolność poruszania się. Mamy coś takiego? Co nas czeka po powrocie z Madrytu z 

Malty czy Chorwacji? Areszt domowy. 

4. Integralność fizyczna. Czyż nie mamy przymusowych szczepień w Polsce? 

5. Wolność sumienia i religii. Skradziona Wielkanoc, Święto Zmarłych, niepewne Boże 

Narodzenie. I kościół, który wspiera te ograniczenia. 

6. Wolność twórczości artystycznej, nauczania, badań naukowych i korzystania z dóbr 

kultury. Potrzebny komentarz? 

7. Wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się. Może warto tutaj wspomnieć tu o 

aplikacji na komórkę kontrolującą Twoje kontakty i osoby w pobliżu. 

8. Wolność zachowania i rozwoju języka, obyczajów, tradycji i kultury. Czy może się 

cokolwiek rozwijać, gdy zakazane są bezpośrednie kontakty człowieka z drugim 

człowiekiem? 

 

 

Ta lista przedstawia najważniejsze, zagwarantowane przez konstytucję wolności obywateli. 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zapobieganie-oraz-zwalczanie-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi-17507739/art-17
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A jak zakwalifikować sytuację, w której większość rządów na świecie wprowadza niezgodne 

z konstytucją zarządzenia? 

Jeśli Trybunał Konstytucyjny je odrzuci, bo musi, to żaden problem. Na drugi dzień pojawi 

się lekko zmodyfikowane nowe zarządzenie i tak działa ta zabawa w kotka i myszkę. 

To jest początek dyktatury. 

 

Co możemy zrobić? Niech każdy sam sobie odpowie, co dla niego jest w życiu ważne?  

Może właśnie siedzenie w domu i czekanie aż to się wreszcie skończy? 

Nie skończy się.  

Kto poświęca wolność dla złudnego poczucia bezpieczeństwa, traci jedno i drugie.  

Beniamin Franklin. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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55. Kto kradnie nam świat? 

Wiedeń 28.11.2020 

 

Informacja dla zainteresowanych: 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września dotyczące w 

większości protestów, można obejrzeć na BitTube. 

 

Kto wymyślił plandemię? 

Jedną z możliwych odpowiedzi na to pytanie już podałem. Wskazałem na przemysł 

szczepionkowy - największy beneficjent plandemii. 

Bez wątpienia ta gałąź farmacji bierze w tym udział. Jednak gdyby tu chodziło jedynie o 

pieniądze, nie ciągnęli by tego dalej doprowadzając do ruiny gospodarkę światową, a co za 

tym idzie, ograniczając możliwości płatnicze przyszłych klientów. 

Nie oznacza to wcale, że koncerny produkujące szczepionki są tu bez winy, jednak ten numer 

jest dla nich zbyt wielki. To jedynie wspólnik ogólnoświatowego - na niespotykaną 

dotychczas w historii skalę - przestępstwa, oraz światowego przewrotu politycznego. 

 

Plandemia była przygotowywana przez dziesiątki lat. Jej zwiastun mieliśmy ponad 10 lat 

temu, pod postacią pandemii świńskiej grypy. 

Tamta nieudana pandemia posłużyła tym przestępcom jako test. I wyciągnęli odpowiednie 

wnioski. 

Najważniejszym z nich było opanowanie środków masowego przekazu - a co za tym idzie - 

wpływanie na opinię publiczną. 

Nie ulega wątpliwości, że udało im się tego dokonać. Bezsprzecznym dowodem na to jest 

jednogłośna propaganda mediów oraz całkowita cenzura jakichkolwiek niezgodnych z ich 

linią informacji. 

Używają tego środka także w stosunku do prezydenta USA Donalda Trumpa, który stoi im na 

drodze. 

 

Słyszeliście o pojęciu "wielki reset"? 

W szwajcarskim mieście Davos co roku organizuje się konferencje Światowego Forum 

Ekonomicznego. 

 

"Reset" oznacza wyzerowanie, skasowanie. Szczegóły poznacie na filmie - link powyżej. 

 

Tak więc kto za tym stoi?  

Na pewno grupa bardzo bogatych ludzi. Zainwestowali miliardy dolarów aby przejąć stacje 

telewizyjne, radiowe, czy prasę. Podobne sumy użyto do skorumpowania na całym świecie 

polityków, naukowców oraz organizacji jak WHO, czy niemiecki odpowiednik Sanepidu - 

RKI. Nie wszystkich polityków musieli przekupywać. Niektórym wystarczyła obietnica, że 

będą mieli władzę w kraju, w którym nie będzie już wyborów. 

To, że nad nimi będzie stał nowy, światowy, niewybieralny przez szarych ludzi rząd, pewnie 

zostało pominięte milczeniem. 

 

Jak inaczej można wytłumaczyć w większości krajów świata, pozbawione jakichkolwiek 

podstaw, niekonstytucyjne zarządzenia władz?  

Jak wytłumaczyć w krajach ponoć demokratycznych, zachowanie policji? 

Na Białorusi, jak podaje 11 października Süddeutsche Zeitung, Siły bezpieczeństwa 

ponownie użyły armatek wodnych przeciwko tłumowi.  

18 listopada podczas pokojowej demonstracji przed bramą Brandenburską niemiecka policja 

"pokropiła" demonstrantów. Nie muszę chyba dodawać, że demonstranci nie dali policji 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.youtube.com/watch?v=ICBALdNpKTo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Forum_Ekonomiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Forum_Ekonomiczne
https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-massive-polizeigewalt-gegen-demonstranten-in-belarus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201011-99-901469
https://www.sueddeutsche.de/politik/demonstrationen-massive-polizeigewalt-gegen-demonstranten-in-belarus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201011-99-901469
https://www.sueddeutsche.de/panorama/corona-berlin-demonstration-wasserwerfer-oesterreich-1.5121022
https://www.sueddeutsche.de/panorama/corona-berlin-demonstration-wasserwerfer-oesterreich-1.5121022


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

najmniejszych powodów by użyła działek wodnych. 

Wszelkie akty gwałtu były przeprowadzone jedynie przez siły porządkowe.  

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://bittube.tv/post/eef068bf-cde5-4bb6-aaad-99efdd0b2f9b
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56. Pieniądze 

Wiedeń 2.12.2020 

 

Informacja dla zainteresowanych: 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

O pieniądzach się ponoć nie mówi - więc ja napiszę. 

Pytanie z zakresu ekonomii: 

Co się stanie, gdy drukuje się pieniądze na dużą skalę i jednocześnie ogranicza się ilość 

produktów i usług na rynku? 

Odpowiedź może być tylko jedna - inflacja. Prawa ekonomii są nieubłagane. Zaczyna się od 

wzrostu cen. No tak, to mieliśmy i wcześniej. Ale mieliśmy także, co prawda mniejszy, 

spadek cen. 

Jeśli przy tym coraz więcej firm ogłosi bankructwo i ludzie stracą pracę, spowoduje to 

zmniejszenie produkcji i co za tym idzie dalszy wzrost cen. Jeśli państwo będzie temu 

przeciwdziałać drukując nowe pieniądze, to otrzymamy hiperinflację. 

Nie jestem ekonomistą i nie wyrażam się fachowo, ale efekt będzie właśnie taki. 

 

Większość fachowców twierdzi, że hiperinflacja przyjdzie w przyszłym, 2021 roku. 

Ocenia się, że jak tylko skończy się ochrona prawna pozwalająca nie ogłaszać upadłości, 

pomimo, że firma jest niewypłacalna, około 25% firm na świecie przestanie istnieć. 

 

Już teraz osoby, którym udało się odłożyć pieniądze, zamieniają je na metale szlachetne, 

krypto waluty (np. bitcoin) czy kupują akcje firm takich jak Amazon lub Google. 

 

A jak zmieniła się w tym roku sytuacja wśród najbogatszych ludzi na świecie? 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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Źródło. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że amerykańskie biliony są odpowiednikiem naszych miliardów. 

 

Jak widać, wszyscy bez wyjątku, licząc od 28 marca 2020, powiększyli swój majątek. Na 

pierwszym miejscu, bez zmian, uplasował się właściciel Amazon Jeff Bezos. Dorobił się 

dodatkowo około 75 miliardów dolarów. 

Nasz filantrop Bill Gates, spadł z drugiego na trzecie miejsce, gdyż udało mu się zwiększyć 

majątek o "jedyne" 21 miliardów dolarów. 

Przegonił go Elon Musk - ten od elektrycznych samochodów Tesla i gwiezdnych podróży, 

właściciel firmy SpaceX. 

Właśnie Elon Musk zwiększył w tym okresie swój majątek ponad czterokrotnie. 

Ci miliarderzy nie trzymają swoich majątków na kontach bankowych. Dlaczego? Ponieważ 

wtedy zamiast rosnąć, w związku z inflacją, by się kurczyły. 

Oni inwestują. Bill Gates w koncerny szczepionkowe, ale nie tylko. Nie gardzi także 

przemysłem zbrojeniowym. Jako zwolennik eugeniki wpływa w ten sposób na problem 

przeludnienia Ziemi. 

 

Jaki problem jest z wprowadzeniem pieniędzy wirtualnych - cyfrowych i wstrzymaniem 

stosowania banknotów i monet?  

https://americansfortaxfairness.org/billionaire-people/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
https://pl.wikipedia.org/wiki/SpaceX
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika
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Technicznie biorąc żaden. Przed inflacją co prawda taka zmiana nie chroni, natomiast daje 

wręcz olbrzymie możliwości kontrolowania każdego z nas. 

 

Sam uważałem, że z tą ochroną danych osobowych (RODO) to wielka przesada. Nie jestem 

przestępcą i nie interesuje mnie, czy ktoś wie, jaką kawę dzisiaj wypiłem?  

Niby tak, ale jeśli tak olbrzymia ilość informacji jest zbierana o każdym z nas i 

przechowywana przez całe życie, a nawet dłużej, to otwierają się możliwości do nadużyć. 

Kradzież osobowości - gdy ktoś inny podaje się za mnie - jest zdecydowanie łatwiejsza, gdy 

ma się dostęp do wszystkich informacji dotyczących tego, kiedy, gdzie i za co płacę. 

Zobaczcie, jak łatwo udało się miesiąc temu sfabrykować miliony fałszywych głosów w 

wyborach USA. 

 

Wiedeń 19.1.2021 

 

Otrzymałem wiadomość z Kanady, że przedstawione przeze mnie porównanie dochodów 

najbogatszych osób na świecie jest co prawda zgodne z prawdą, ale... 

No właśnie, takie przedstawienie faktów nie różni się niczym od podawanych przez media 

stanu "zachorowań" i "infekcji". 

Najlepiej można to zrozumieć patrząc na kurs S&P 500 w skali roku: 

 

 
Źródło. 

 

Wynika z tego, że data 18 marca została tak dobrana by uzyskać największy przychód tych 

najbogatszych bez uwzględnienia dużej straty tuż przed tym terminem. 

W efekcie końcowym ci ludzie i tak się wzbogacili, ale nie o tyle miliardów jak to wcześniej 

podałem. 

https://www.finanzen.net/index/s&p_500
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Ich ranking jest dobrze przedstawiony i nie wymaga korektury. 

Za wprowadzenie w błąd przepraszam. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

57. Zaczyna się, szczepionki już są 

Wiedeń 17.12.2020 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

Przed chwilą austriackie media - artykuł ORF w języku niemieckim - podały, że od 27 

grudnia rozpoczyna się dla Unii Europejskiej nowa era "dobrowolnych" szczepień. 

 

Niektórzy czekali na ten moment z nadzieją, inni z obawą. 

Czy takie sceny staną się naszą rzeczywistością? 

By Was za bardzo nie wystraszyć, przedstawię bardziej łagodną wersję dobrowolnych 

szczepień. 

 

Nie zamierzam nikogo przekonywać za, czy przeciw szczepieniom. Taką decyzję każdy 

powinien podjąć sam. 

Jak większość osób, z którymi na ten temat rozmawiałem, jestem za prawdziwą wolnością w 

podejmowaniu takiej decyzji. 

 

Nie będę pisał o nowym rodzaju szczepionki, który nie mógł być w tak krótkim czasie 

rzetelnie zbadany na skuteczność i nieodwracalne przemiany genotypu. 

Jeśli kogoś to interesuje, polecam odpowiednie źródła. 

 

Jeden argument chciałbym jednak tutaj rozważyć. Osoby zaszczepione, obojętnie na jaką 

chorobę, skłaniają się do tego by namówić, a nawet zmusić do szczepienia, tych którzy tego 

nie chcą. 

Abstrahując od argumentów dotyczących skuteczności szczepionki, czy jej niepożądanych 

skutków, nasuwa się pytanie: Skoro ci ludzie zaszczepili siebie, są przecież bezpieczni przed 

tą chorobą. Dlaczego więc pragną by ci "niewierni" też to zrobili? 

Z pewnością nie ze względu na własne bezpieczeństwo - oni są już bezpieczni. Może właśnie 

dlatego by wesprzeć własną, niepewną psychikę argumentem, że "przecież wszyscy się 

szczepią"? 

Jest to jak najbardziej problem psychologiczny, nie medyczny. 

 

Dzisiaj, 18.12.2020 dotarłem do filmu, na którym pielęgniarka z Tennessee USA, kilka minut 

po przyjęciu szczeiopnki, traci przytomność - film w języku angielskim. 

Nie wiadomo czy przyczyną była szczepionka, czy zatrucie dwutlenkiem węgla - maska. 

Może obie te przyczyny. W każdym razie media twierdzą, że osoby zaszczepione nie będą 

zwolnione z obowiązku noszenia maski. 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://orf.at/stories/3194142/
https://bittube.tv/post/ea2f579f-dde3-4ab9-a337-2092f1bcaab3
https://bittube.tv/post/70dcc9e5-25a0-4362-925f-63e2ea62ea46
https://bittube.tv/post/70dcc9e5-25a0-4362-925f-63e2ea62ea46
https://www.youtube.com/watch?v=aYn9pGqh3J8
https://bittube.tv/post/05d03f42-ed66-444c-ba45-2f82ed62d693
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Ulotka szczepionki firmy Pfizer: 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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58. Wigilia 2020 

Wiedeń 24.12.2020 

 

 

 
 

Grudniowa, świąteczna cisza, 
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koniunkcja Saturna z Jowiszem, 

a z rozdartego afisza 

„maska i dystans” – tak pisze. 

 

Smutne to Święta gdy wokół 

ludzkich uśmiechów nie widać 

i znów ktoś pcha się na cokół 

i znowu ktoś chce cię wydać. 

 

Ciekawe czasy i trudne, 

jak pojąć, co tu się dzieje? 

Wierzyć w teorie obłudne, 

a może wirus szaleje? 

 

Niepewność, brak zaufania, 

jak dotrzeć do prawdy sedna? 

Słuchać radiowe nagrania? 

Odpowiedź jest tylko jedna. 

 

By znaleźć co jest tu grane, 

podążyć musisz tą drogą. 

Sam sprawdzaj co już zbadane,  

tak trzeba - wszyscy tak mogą. 

 

Autor Marek Wójcik 
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59. Trzech Króli 2021 

Wrocław 3.1.2021 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

Już dwa razy pisałem na temat wyborów w USA. 

Są to bardzo ważne wybory, które mogą zadecydować o losach świata. 

Pewnie większość z Was zapyta, o czym tu jeszcze można pisać? Wiadomo, kto wygrał, 

sprawa jest jednoznaczna. 

Otóż wcale tak nie jest. Tak przedstawiają te wybory skorumpowane media. I dla większości 

ludzi są one jedynym źródłem informacji. 

 

Wystarczy jednak otworzyć się na inne stacje, takie jak wRealu24, Epoch Times, czy 

niemieckojęzyczny NTD Deutsch, by dotrzeć do informacji, które są przed nami skrupulatnie 

ukrywane. 

 

Gdyby dajmy na to w Polsce, odbyły się wybory i były ewidentnie oszukańcze, to nawet 

gdyby przegranym był znienawidzony przeze mnie polityk, a takich jest sporo, stanąłbym w 

obronie oszukanego, i nie cieszyłbym się, że wreszcie mam go z głowy. 

Chociaż jeszcze pół roku temu uważałem prezydenta USA za niesfornego kowboja z Teksasu 

- zapewne w głównej mierze dzięki informacjom z mediów - dzisiaj byłbym bardziej ostrożny 

z takimi pochopnymi ocenami. Nie na tym polega demokracja, by wszelkimi sposobami 

niszczyć przeciwników politycznych. 

 

Wróćmy jednak do sytuacji w Stanach. Masowe media, także tu w Europie, twierdzą wbrew 

oczywistym faktom, że Trump nie przedstawił żadnych dowodów oszustwa wyborczego. 

Fakty są jednak inne. Dowody są, jednak żaden z sądów w USA nie zechciał się nimi zająć. 

Nikt nie zainteresował się tym, co to za dowody. Po prostu odrzucano wszystkie pozwy z 

powodów proceduralnych - nie zawsze w zgodzie z obowiązującym prawem. 

Wygląda na to, że sędziowie się po prostu boją polityków i ulegają naciskom. 

 

Dlaczego tytuł tego rozdziału mówi o Trzech Królach? Ponieważ właśnie w tym dniu 6 

stycznia odbędzie się w Waszyngtońskim budynku Kongresu połączona sesja parlamentarna 

obu izb, by podjąć decyzję w sprawie tych właśnie wyborów. 

Początek obrady zaplanowany jest na 19-tą czasu polskiego. 

 

I cóż takiego poza nudnymi obradami czeka nas w tym dniu? Otóż te obrady w żadnym 

wypadku nie będą nudne. Wręcz przeciwnie zapowiada się jedna z najciekawszych w historii 

USA sesja parlamentu. 

Już ponad dwudziestu posłów z obu partii zapowiedziało, że złożą obiekcje w sprawie 

nieuczciwie przeprowadzonych wyborów w kilku stanach USA. Jakie będą wyniki - nie wie 

jeszcze nikt 

Pan kandydat Joe Biden także tego nie wie. 

Zapewne mało kto wie o pozwie rządu Ukrainy przeciwko niemu w sprawie zwrotu 14 

miliardów dolarów USA, które otrzymał w formie łapówki. Dowody są jednoznaczne. Także 

inne sprawy karne toczą się przeciwko niemu i jego synowi Hunterowi Bidenowi. 

 

Ale to jest jedynie drugorzędna sprawa. Podczas obrad w Kongresie USA zostaną wreszcie 

przedstawione dowody oszustwa wyborczego na największą skalę w historii świata. 

Tym obradom będzie przewodniczył wiceprezydent USA Mike Pence. Wczoraj ogłosił 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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publicznie, że zamierza się przyłączyć do zbadania oszustw wyborczych z 3-go listopada 

2020. 

Na samo przedstawienie posiadanych przez adwokatów Trumpa dowodów, trzeba będzie 

poświęcić 10 dni! Tak, dobrze przeczytaliście, te przez wszystkich lekceważone zeznania, 

rzeczowe dowody i wypowiedzi rzeczoznawców stanowią w tej chwili tak olbrzymią masę 

dowodową. 

Dowody korupcji pana Bidena są tam też zawarte. 

Jeżeli wiceprezydent dotrzyma słowa, a pewności nigdy nie ma, to właśnie ta sesja 

amerykańskiego parlamentu przejdzie do historii jako najbardziej burzliwa. Pewnie i parę 

innych rekordów zostanie pobitych. 

To już tylko kilka dni... 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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60. Gdzie jest Tiffany Dover? 

Wiedeń 14.1.2021 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

W rozdziale 57 wspomniałem o pielęgniarce z Tennessee w USA, która się zaszczepiła i 

wystąpiła przed kamerami TV. Kilka minut potem zemdlała przed kamerami telewizyjnymi. 

Film o tym przedstawiłem pod koniec tego rozdziału "Zaczyna się, szczepionki już są". 

 

Kilka godzin potem nakręcono wywiad z nią gdzie tłumaczy się, że jest wrażliwa na ból i 

mdleje regularnie... 

 

I to była ostatnia oznaka że znajduje się wśród żywych. 

Jej konto na Facebooku zostało skasowane, na Instagram pomimo wielu tysięcy zapytań o 

zdrowie nie odezwała się. 

Przed zaszczepieniem dodawała średnio co dwa dni nowe zdjęcie. 

Szpital, w którym pracowała opublikował krótki 20 sekundowy film, na którym występują 

pielęgniarki z tego szpitala i jedną z nich miała być Tiffany Dover. Wygląda podobnie, ale to 

nie jest ta sama kobieta. 

 

Możecie obejrzeć trzy filmy w języku niemieckim, które zajmują się jej losem po tym jak 

zemdlała. 

Jak włączyć na YouTube polskie napisy? 

 

Tiffany Dover część 1. 

Tiffany Dover część 2. 

Tiffany Dover część 3. 

 

A tutaj relacja po polsku. 

 

Gdyby te filmy nie były dostępne już na YouTube, można je obejrzeć - niestety bez polskich 

napisów - na moim kanale na BitTube. 

 

To nie jest jedyny śmiertelny przypadek. Prawie codziennie pojawiają się w prasie 

informacje, że ktoś zmarł po zaszczepieniu. Dziennikarze od razu wiedzą, że to nie 

szczepionka była przyczyną zgonu. 

 

5 stycznia, artykuł o portugalskiej pielęgniarce, która zmarła dwa dni po zaszczepieniu. 

Pielęgniarka pracująca u chirurga pediatrycznego w Porto została znaleziona martwa dwa dni 

po podaniu szczepionki na Covid. 

 

9 stycznia, artykuł o lekarzu z Miami na Florydzie. 

56-letni lekarz z Florydy zmarł dwa tygodnie po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki na 

korona wirusa produkowanej przez firmę Pfizer-BioNTech. Uznano, że przyczyną jego 

śmierci było rzadkie zaburzenie krwi. Tym razem przeprowadzono sekcję zwłok. 

 

19 stycznia, artykuł Koronawirus. Zgony po szczepieniach w domach opieki w Norwegii. 

Eksperci uspokajają. 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://www.youtube.com/watch?v=eD7OC23rVY8
https://www.youtube.com/watch?v=UzBhvOp-Q_Q
https://www.youtube.com/watch?v=wIqk2N9sAzg
https://www.youtube.com/watch?v=HbVf_siUoIo
https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.wionews.com/world/portuguese-nurse-dies-two-days-after-getting-the-pfizer-covid-vaccine-354526
https://www.wionews.com/world/miami-doctor-dies-after-taking-pfizers-coronavirus-vaccine-cdc-launches-investigation-355619?fbclid=IwAR3PWHq0QHm_hsdlZkX-3ezSvUDEWXJ0VZD2KVPqcD4SMZG11mbn7xlYdMA
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210119379-Koronawirus-Zgony-po-szczepieniach-w-domach-opieki-w-Norwegii-Eksperci-uspokajaja.html
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210119379-Koronawirus-Zgony-po-szczepieniach-w-domach-opieki-w-Norwegii-Eksperci-uspokajaja.html
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

61. Największa demonstracja przeciwko Lockdown w 

Wiedniu 

Wiedeń 16.1.2021 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

Byłem na prawie wszystkich demonstracjach w Wiedniu. Zawsze wtedy, gdy nie wyjechałem 

gdzieś dalej. Latem na demonstracje przychodziło z reguły 50 do 100 osób. Zazwyczaj te 

same osoby. 

Sporadycznie pojawiało się więcej ludzi. Jednak dzisiejsza demonstracja przejdzie do historii 

jako największa z dotychczasowych. Według mojej, subiektywnej oceny, demonstrujących 

było około 50 tysięcy. 

 

Demonstracja zaczęła się na dwóch placach położonych niedaleko od siebie. 

Były przemówienia i gorący, ale pokojowy nastrój. 

Nakręciłem trzy filmy z tej demonstracji. Znajdziecie je na BitTube. 

 

Jeśli ktoś szukałby wśród uczestników agresji, to znajdzie ją w okrzykach typu "Kurz 

(kanclerz Austrii) musi odejść" po niemiecku: Kurz muss weg! 

Jedyny sens w takich okrzykach leży w zagrzewaniu zmarzniętych uczestników demonstracji. 

Jeśli nawet ten kanclerz odejdzie, to na miejscu kanclerza Kurz (po polsku krótki) przyjdzie 

kanclerz Lang (długi) czy jakakolwiek inna marionetka i będzie dalej służyć globalistom i 

wielkim koncernom. 

 

Po godzinie rozpoczął się marsz wzdłuż wiedeńskiego Ring(u). Jest to szeroka, trzypasmowa 

ulica, około 8 kilometrów długa, okrążająca pierwszą dzielnicę, centrum Wiednia. 

Policja wiedeńska zachowywała się tak, jak powinna - pozwoliła nam pokojowo 

demonstrować i tym razem nawet nie sprawdzała, czy osoby bez maski mają lekarskie atesty. 

Kilkakrotnie nasz pochód był wstrzymywany przez policję. Robiono to ze względu na 

niewielkie grupki ludzi deklarujących się przynależnością do Antify. 

Trudno jednak uwierzyć, że oni naprawdę walczą przeciwko faszystom i skrajnej prawicy. 

Widziałem kilka małych transparentów rodzaju "Bierzcie szczepionki, a nie udział w 

faszystowskich demonstracjach"! 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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Jest wyraźna sprzeczność pomiędzy walką z faszyzmem i jednoczesnym wspieraniu 

faszyzującego reżimu. 

Ludzie z grupy Antify nie chcą dyskutować - wykrzykują jedynie oklepane i całkowicie 

nieprzystające do rzeczywistości slogany. 

 

Jeden z demonstrantów protestuje przeciwko faszystowskim rozoprządzeniom rządu: 
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Nasza demonstracja nie była politycznie ukierunkowana. Ani mnie, ani innych uczestników 

nie interesowały poglądy polityczne współdemonstrujących. 

Wszyscy chcemy przywrócenia w pełni należnych nam praw, by samodzielnie decydować o 

sobie i naszym życiu. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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62. Szwecja 2020 

Wiedeń 18.1.2021 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

Zauważyliście pewnie, że już od dawna nie przedstawiam dowodów przeciwko fałszywej 

pandemii. 

Robię to dlatego, że według mojej opinii, te już przedstawione wystarczą w zupełności.  

Ponadto uważam, że to zjawisko zostało wymyślone i wykorzystane jako pretekst do zmiany 

naszego świata. 

 

W tym rozdziale zrobię jednak wyjątek i zajmę się sytuacją w Szwecji. Wszystkie informacje 

statystyczne możecie ściągnąć na tej stronie klikając w menu u góry na "Statystyka 22.1.21". 

Jest to dokument w formacie pdf. 

Wszystkie dane, dotyczące wirusa C w Szwecji, pochodzą ze strony Eurostat. 

Dlaczego akurat Szwecja? Ponieważ ten kraj wybrał inny sposób reagowania na plandemię. 

Przedstawię w punktach co się działo w Szwecji (źródłem jest wspomniana wcześniej 

statystyka).  

1. Nie wprowadzono Lockdown(u)! Szwedzkie władze tak to wyjaśniały: „Bez blokady, 

ponieważ jesteśmy Szwedami“ 

2. Szkoły pozostają otwarte do 9 klasy, wyższe stopnie i uniwersytety kształcą się na 

odległość 

3. Liczba posłów do parlamentu została zmniejszona z 349 do 55 

4. 13.6. Zakaz wjazdu dla obywateli spoza EWG (Uwaga: EWG to nie to samo co UE, 

Szwecja wybrała tutaj specjalną drogę ze względu na bliskie stosunki handlowe z 

Islandią !!!) 

5. Od 27 marca imprezy powyżej 50 osób zabronione 

6. Od 1 kwietnia - 01.10. Zakazy odwiedzin w domach dla osób w podeszłym wieku (w 

Polsce DPS) 

7. 01.11. - 24.11. Dozwolone są imprezy z maksymalnie 300 uczestnikami, ale tylko 

wtedy, gdy uczestnicy będą siedzieć stale na swoich miejscach 

8. Od 20.11. Zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22:00 

9. Od 24 listopada Ponowne zakazy odwiedzin, imprezy ograniczone do 8 uczestników 

 

W Szwecji przez cały czas noszenie masek nie było obowiązkowe - jedynie na własne 

życzenie. 

Nie było też przymusowych testów na wirusa C przed przyjęciem do szpitala. 

Sklepy, restauracje i kawiarnie nie były zamknięte. 

Szwecja nie zna także pojęcia pracy w trybie skróconym z powodu plandemii. 

Problemy gospodarcze pojawiły się jedynie w firmach, gdzie była zależność od produkcji w 

krajach z lockdown(em). 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 
 

Aby powiększyć ten obraz na PC, wystarczy na niego kliknąć. Na smartfonach i tabletach 

można powiększyć w klasyczny sposób, dwoma palcami. 

Widzimy tu, w ostatniej linijce, ranking umieralności w Szwecji w latach od 2010 do 2020. 

Trzy ostatnie tygodnie roku 2020 zostały statystycznie przewidziane (ekstrapolowane), gdyż 

w momencie publikacji tej statystyki 5.1.2021, dane nie były jeszcze dostępne. 

W rankingu tym pozycja 1 (rok 2010) oznacza największą ilość zmarłych. Pozycja 11 - rok 

2019 - z kolei oznacza najlepszy rok dla Szwecji. 

Ranking uwzględnia zmiany populacji. Rok 2020 uplasował się na miejscu 9 po 2019 i 2018. 

Oznacza to, że ubiegły rok był trzecim najlepszym rokiem ze względu na niską ilość zmarłych 

w ciągu ostatnich 11 lat. 

Pamiętajcie o tym, gdy ktoś usiłuje Wam wmówić, że jedynie dzięki lockdown udało się w 

Polsce uniknąć większej tragedii. 

 

Wiedeń 28.1.2021 

 

Właśnie otrzymałem aktualne statystyki dotyczące Szwecji. Zawierają także późniejsze 

meldunki o zmałych i dlatego przedstawię Wam tutaj te wyniki: 
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Aby powiększyć ten obraz na PC, wystarczy na niego kliknąć. Na smartfonach i tabletach 

można powiększyć w klasyczny sposób, dwoma palcami. 

W ostatniej linijce widzimy, ranking umieralności w Szwecji w latach od 2010 do 2020. 

W związku z dodaniem do tych statystyk ostatnio zgłoszone przypadki śmierci zmienił się 

także ranking dotyczący umieralności w Szwecji. 

Najgorszym rokiem, w ciągu ostatnich dziewięciu lat był rok 2012, po nim 2013. Poprzedni 

rok 2020 osiągnął zbliżony poziom - 0,95% zmarłych na tysiąc mieszkańców, jak lata 2014 i 

2015. Uwzględniono tu zmiany demograficzne i strukturę wiekową. 

W porównaniu z ubiegłym rokiem 2020 lepsze były cztery lata: 2016, 2017, 2018 i 2019, przy 

czym największa różnica do roku 2020 pojawiła się w roku 2019 i wyniosła 0,05%. 

Umieralność w Szwecji była w ubiegłym roku wyraźnie niższa niż w większości krajów 

europejskich. Także jak w innych krajach raptownie zniknęły w marcu przypadki grypy.  

Czyli odpada argument, że maseczki i dystans uchroniły świat przed grypą. W Szwecji nie 

zastosowano ani masek, ani dystansu, a grypa została w statystykach przeniesiona do grupy 

nazwanej Covid. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

63. Światowa Organizacja Zdrowia 

Wiedeń 27.1.2021 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

20 stycznia w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta USA, Światowa Organizacja Zdrowia 

opublikowała ten dokument. 

 

Z tego dokumentu wynika, że WHO zmieniła sposób interpretacji wyników testu PCR. 

Okazało się, że nawet ta skorumpowana organizacja, nie proponuje już więcej stosowania 

samego testu jako jedynej podstawy diagnozy infekcji koronowirusem. Zaleca się, by w 

przypadku pozytywnego wyniku testu zrobić jeszcze badania lekarskie. 

 

I tu zakończyła swój żywot "wspaniała" teoria pana Christiana Drosten(a) z Niemiec. Już 

także prasa mainstreamowa nie używa pisząc o nim tytułu profesora, skoro nie ma pracy 

doktorskiej. Czyżby by hochsztaplerem?  

Według tej teorii pana Drosten, bardzo groźna i niesamowicie zakaźna odmiana COVID-19 

przechodzi bezobjawowo. 

 

Na całym świecie - także w Szwecji czy w Japonii - wynik tego testu jest praktycznie 

jedynym kryterium do decyzji o kwarantannie, a co jeszcze gorsze do statystycznych obliczeń 

będących przyczyną katastrofalnego w skutkach i nieprzynoszącego żadnych pozytywnych 

efektów lockdownu. 

 

Rok temu, gdy WHO ogłosiła pandemię i zaleciła rządom stosowanie na całym świecie testu 

PCR, większość krajów poszła tą drogą. 

Dlaczego więc WHO robi takie zmiany w narracji? Tu możemy jedynie spekulować.  

 

Są głosy, że WHO chce wesprzeć nowego prezydenta USA, wykazując, że to za jego 

prezydentury nastąpi poprawa sytuacji plandemicznej. 

Złośliwi twierdzą, że WHO w ten sposób chce wyłudzić jeszcze więcej dolarów od swoich 

dobroczyńców np. Fundacji Bill & Melinda Gates.  

A'propos tego pana. Czy wiecie kto jest największym rolnikiem w USA? Kto posiada 

najwięcej hektarów w tym kraju? No właśnie, pan Bill Gates - sławny szczepionkolog.  

Jest to ponoć dobra lokata pieniędzy, chroniąca przed skutkami inflacji, podobnie jak metale 

szlachetne. Trudniej byłoby to ukraść włamywaczom. 

 

Wracając do artykułu WHO, również wiarygodność statystyk dotyczących COVID-19 jest 

wątpliwa, skoro właśnie sam test PCR jest tu jedynym kryterium oceny, czy pacjent był na tę 

medialną chorobę chory czy nie.  

Jeszcze gorzej wygląda to przy statystykach śmiertelności. Tu wystarczy, by zmarły miał 

pozytywny wynik tego testu w przeciągu ostatnich czterech tygodni życia, by uznać go za 

zmarłego z lub przez kowida. Nawet gdy był ofiarą wypadku. 

Dlaczego nie robi się tego np. przy różyczce?  

Wyraźnie widać dyskryminację chorób i tendencje do nieuczciwego zawyżania statystyk 

kowidowych. 

 

Lubicie bawić się folią bąbelkową? 

 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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Radzę uważać. 

Uwalniacie powietrze z Chin!  

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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64. Bankructwo świata 

Wiedeń 29.1.2021 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

Skąd ten dziwaczny tytuł? A stąd, że wolę nazywać rzeczy po imieniu - tak jak na to 

zasługują. 

Tematem tego rozdziału będzie zaplanowane bankructwo świata, nazywane eufemistycznie: 

Great Reset.  

Słowo "reset" weszło przed laty szturmem do polskiego języka i oznacza wyzerowanie, 

skasowanie, lub powrót do stanu pierwotnego. 

Czyli tak po prostu wielkie kasowanie, a tak naprawdę wielka plajta. 

 

Większość ekonomistów już od lat ostrzegała przed nadmiernym zadłużeniem świata. 

Zadłużanie odbywa się zarówno w skali mikro - kredyt bankowy Kowalskiego - lub makro - 

długi państwowe. 

 

Co się naprawdę dzieje, gdy pan Kowalski idzie do banku by wziąć kredyt?  

Bank sprawdza, jakie są szanse na zwrot kredytu (czasem nawet i tego nie robi) i po 

podpisaniu umowy przelewa kwotę kredytu na konto pana Kowalskiego. 

Skąd bank bierze te pieniądze na kredyt? Powiecie pewnie, że to są pieniądze tych klientów 

którzy założyli lokaty w tym banku, lub trzymają pieniądze na własnych kontach. 

Nic bardziej błędnego - te pieniądze na kredyt są czysto wirtualne. Banki mają prawo do 

przelewania, określonych przez prawo bankowe kwot i tworzą nowe pieniądze z powietrza. 

Tak właśnie jest, te pieniądze nie mają pokrycia na rynku w nowych towarach, czy usługach. 

 

Statystyczny, dorosły Polak posiadał w roku 2019 średnio około 9 tys. zł. w formie 

depozytów terminowych. 

Statystyczny, dorosły Polak posiadał w roku 2019 średnio ponad 22 tys. zł. otwartych 

kredytów. 

 

Skoro tak się dzieje od dawna, dlaczego nie ma inflacji, wręcz przeciwnie stopa 

oprocentowania jest bliska zero, a czasem nawet poniżej? 

Odpowiedzialny za to jest nadmiar towarów na rynku oraz polityka deflacyjna banków 

światowych. 

 

I teraz powstaje pytanie: jak długo? 

Nie oczekujcie ode mnie precyzyjnej odpowiedzi - nie mam szklanej kuli i nawet gdybym ją 

miał nie potrafiłbym się nią posłużyć. 

Mam natomiast informacje od ludzi, którzy posiadają dużą wiedzę ekonomiczną. Spektrum 

prognoz od tych osób jest niewiarygodnie szerokie. 

Od postaw, że gospodarka w roku 2021 wróci do normy i szybko nadgoni straty (są to 

najczęściej eksperci wspierający rządy), do tych, którzy twierdzą, że w tym roku musi dojść 

do galopującej inflacji, ograniczeń wypłat z banków, zakaz handlu złotem itd. 

Mamy więc dwie skrajne pozycje i rzeczywisty przebieg wydarzeń powinien leżeć gdzieś 

pomiędzy. Tak, ale... 

 

Tu pojawia się pan Klaus Schwab i jego Światowe Forum Ekonomiczne. 

 

Może zainteresuje Was co jest na ich stronach publikowane? Weźmy taki cytat: 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://najlepszelokaty.pl/oszczednosci-polakow-w-bankach
https://najlepszelokaty.pl/oszczednosci-polakow-w-bankach
https://www.totalmoney.pl/artykuly/zadluzenie-polakow-w-bankach-w-2020-roku-sprawdz-strukture-i-statystyki-dlugow-polskich-kredytobiorcow
https://www.totalmoney.pl/artykuly/zadluzenie-polakow-w-bankach-w-2020-roku-sprawdz-strukture-i-statystyki-dlugow-polskich-kredytobiorcow
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Forum_Ekonomiczne
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
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"Welcome to the year 2030. Welcome to my city - or should I say, "our city". I don't own 

anything. I don't own a car. I don't own a house. I don't own any appliances or any clothes." 

 

Po polsku brzmi to tak: 

 

Witajcie w roku 2030. Witajcie w moim mieście - a właściwie „naszym mieście”. Niczego nie 

mam. Nie mam samochodu. Nie mam domu. Nie posiadam żadnych urządzeń ani ubrań. 

 

Jest to utopijna wizja niepoprawnego zwolennika choroby zwanej komunizmem. Według 

zasady: będziesz szczęśliwy, gdy niczego nie będziesz posiadał. Nie jest to nic nowego, znają 

to starsi, którzy nie zdążyli zapomnieć dobrodziejstw PRL-u. Przez to doświadczenie przeszło 

wiele pokoleń w 20-tym wieku. Najbardziej radykalnym, ciągle działającym systemem jest 

komunizm Korei Północnej, z obozami koncentracyjnymi i jednakowymi ubraniami dla 

wszystkich. 

Wielu już zapomniało, czego dokonał Pol Pot w Kambodży. 

 

Nie zrozumcie mnie proszę źle, nie zamierzam tu pisać czegokolwiek przeciwko lewicy - to 

nie ten temat.  

W dzisiejszych czasach, gdy konserwatywna partia urzeczywistnia wielką socjalną reformę, o 

której lewica nie odważyła się pomyśleć (np. 500 plus) trudno traktować poważnie sztuczne 

podziały polityczne. 

Jednak argument, że komunizm padł, gdyż był w zły sposób wprowadzany, jest wyjątkowo 

bezmyślny - żadne społeczeństwo, nawet pod przymusem, nie będzie się poświęcać pracując 

jedynie dla dobra ogółu. 

Wolność i motywacja poprawy sytuacji własnej i rodziny jest głównym źródłem dobrobytu na 

zachodzie. 

 

Dzisiaj dobiega końca coroczna agenda Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim 

Davos. 

Wzięli w niej udział przywódcy wielu krajów UE, Rosji, Chin, Indii, Japonii i wielu innych. 

 

Klaus Schwab wydał książkę zatytułowaną "COVID-19: Wielka zmiana". Tytuł oryginału 

"COVID-19: Der Grosse Umbruch". 

 

Jest to dokładne opracowanie, w którym proponuje się prosty sposób wyjścia z grożącego 

światu kolapsu finansowego. 

Doprowadzić świat do bankructwa i rozpocząć od nowa.  

Tak postąpił Lenin po rewolucji 100 lat temu, gdy anulował wszelkie umowy cara. Wszyscy 

wierzyciele cara Rosji musieli pożegnać się z roszczeniami zwrotu długów. 

Czyżby czekała nas powtórka tej historii?  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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65. Zakazane demonstracje 

Wiedeń 1.2.2021 

 

Wszystkie moje i nie tylko moje filmy, powstałe począwszy od września, można obejrzeć na 

BitTube. 

 

Wczoraj miała się odbyć wielka demonstracja wolności w Wiedniu. Dzień wcześniej, w 

piątek, organizatorzy otrzymali mailem wiadomość, że demonstracja została przez ministra 

spraw wewnętrznych zabroniona. Dostali 90 minut na odwołanie. Odwołanie napisali. 

 

Zameldowanych było 17 demonstracji i tylko dwie z nich uzyskały zezwolenie. Jedna 

przeciw dyktaturze na Białorusi, a druga za uwolnieniem pana Nawalnego, który moim 

zdaniem jest oszustem. Nie dlatego bym popierał wszystko, co Putin robi, ale Nawalnego 

teorie, że został otruty, przeczą zasadom zdrowego rozsądku. 

Wszystkie demonstracje, które choć trochę sprzeciwiały się poczynaniom austriackiego 

narcystycznego rządu, zostały po prostu zakazane. 

 

Mimo zakazu, zorganizowano procesje religijne dla wyznawców wszystkich religii 

wspierających pokój na świecie. Stąd na filmach - link na BitTube do trzech moich filmów z 

demonstracji powyżej - są sceny z modlitwami. 

 

Policja zablokowała w dwóch miejscach jedną z głównych ulic Wiednia: Ring, tak aby 

oddzielić zebranych protestujących od tych, którzy chcieliby się dołączyć. 

Według mojej oceny na ten protest przyszło więcej osób niż dwa tygodnie temu. Wtedy było 

50.000, a wczoraj... 

 

Austriacka policja aresztowała kilka osób, jednak zachowywała się tak, by nie eskalować 

emocji. Na moim filmie widać, jak policja zwalnia stopniowo blokadę, by w końcu, po dwóch 

godzinach - całkowicie ją usunąć. 

 

Jestem przekonany, że jak w Polsce, także tutaj policjanci nie stoją murem za panem 

ministrem do spraw ucisku wewnętrznego. Świadczy o tym film o policjantach, którzy zdjęli 

hełmy i poszli razem z demonstrantami. Także na tym filmie widać (Minuta 3:20) 

manifestujących policjantów. 

 

Najwyraźniej rządowa taktyka zakazów odniosła odwrotny skutek od zamierzonego.  

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
https://www.youtube.com/watch?v=W7fBtGDGpOo
https://www.youtube.com/watch?v=W7fBtGDGpOo
https://www.youtube.com/watch?v=gDeSnWge2ds
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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66. Wy szczepieni 

Wiedeń 14.2.2021 

 

Tytuł tego rozdziału, to parafraza tak powszechnego ostatnio w mediach słowa 

"wyszczepieni". 

Pewnie większość z Was jak ja nie znosi tej orwellowskiej nowomowy. Użyłem tego zwrotu 

z protestu, przeciwko zaśmiecaniu naszego języka. 

 

W tym rozdziale chcę kontynuować temat z rozdziału Gdzie jest Tiffany Dover? 

 

Przeczytałem w amerykańskim piśmie Health Impact News ze stanu Texas, artykuł na temat 

przypadków śmierci w USA po przyjęciu szczepionki na COVID19. 

Monarchiści - jak nazywam zaprzysiężonych zwolenników korony - zaliczą ten artykuł do 

kolejnej teorii spiskowej.  

Przy okazji, czy zauważyliście ile tak właśnie określanych teorii przestało być teorią i stało 

się naszą codzienną praktyką? 

Tak, ta gazeta nie zalicza się do tych posłusznych władzy i wielkim korporacjom gazet, które 

głoszą jedynie słuszną prawdę. Tym niemniej w artykule podaje się informacje pochodzące z 

amerykańskiego odpowiednika naszego Sanepidu czyli od CDC. 

 

Tytuł artykułu: Ponad 500 zgonów po eksperymentalnych wstrzyknięciach mRNA - rośnie 

brak zaufania do szczepionki. 

 

 
 

W statystyce uwzględnione zostały szczepienia Pfizer i Moderna w USA.  

I znowu podniesie się krzyk, że nie ma dowodów na to, że przyczyną śmierci była 

szczepionka. Zgadza się, nie ma. A jakie są dowody na to, że gdy ktoś umrze po pozytywnym 

wyniku testu PCR, który nie jest w stanie wykazać obecności aktywnego wirusa, zmarł z 

powodu tego wirusa? 

 

Pokażę Wam jeszcze jeden artykuł tym razem po hiszpańsku. 

Nie znam hiszpańskiego, ale od czego mamy tłumaczy? 

Tragedia w Hiszpanii: 761 starszych osób zmarło w ciągu tygodnia w domach opieki, 

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php#tiffany
https://healthimpactnews.com/2021/cdc-over-500-deaths-now-following-mrna-experimental-injections-vaccine-hesitancy-increasing/
https://actualidad.rt.com/actualidad/382634-peor-cifra-fallecimientos-ancianos-residencias-abril
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większość z nich po szczepieniu.  

 

 

 
 

Starsza kobieta rozmawia przez szybę z krewnym mieszkającym w domu opieki w 

Barcelonie, 28 sierpnia 2020 r. 

 

Dla dociekliwych podaję listę zebranych powikłań i przypadków śmierci na świecie, po tych 

cudownych szczepionkach. 

Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

 

 

  

https://greatreject.org/corona-vaccine-deaths-overview/
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67. Rząd Światowy 

Wiedeń 22.2.2021 

 

Dla tych, którzy nie wierzą w istnienie takiego rządu z ambicjami globalnej władzy, 

zapraszam na stronę tego rządu. 

Na YouTube można obejrzeć film 75 lat ONZ, który zapewniam Was, nie zostanie 

ocenzurowany jak moje filmy. 

 

Tutaj opisałem, jak włączyć na YouTube polskie napisy. 

 

W sobotę opublikowałem na YouTube film z happeningu na wiedeńskiej Mariahilfer Straße.  

Po upływie pół godziny mój film został przez YouTube skasowany, jak dwa inne filmy w 

poprzednim roku, z takim oświadczeniem: 

 

Ostrzeżenie za naruszenie Wytycznych dla społeczności 

 

Twoje treści zostały usunięte, ponieważ naruszały nasze wytyczne dla społeczności. 

Nie możesz przesyłać filmów, publikować ani transmitować treści na żywo przez 1 tydzień. 

 

Dla nieznających niemieckiego wyjaśniam, że na tym filmie słychać fragmenty wystąpień 

austriackich polityków w TV. Jeden z nich powiedział, że uważa, iż Austriacy są głupi. 

 

Wróćmy jednak do tematu tego rozdziału, rządu nad światem. 

Narzuca się pytanie: kto będzie sprawował władzę nad światem? 

Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi wiem jednak z jakimi organizacjami ten rząd już 

teraz współpracuje. Jest to ONZ, MFW (Międzynarodowa Fundusz Walutowy) i jakże by 

inaczej: WHO. 

W filmie ONZ - link powyżej - przedstawione są dobrze nam znane globalne strategie 

dotyczące przyszłych planów w dziedzinie gospodarczej, politycznej i ekologicznej. 

Brzmi to jak symfonia do świetlanej przyszłości, dzięki wykorzystaniu plandemii i wielkiego 

resetu - czyli rozpoczęcia na nowo i oczywiście znacznie lepiej niż dotychczas - stworzenia 

"nowego wspaniałego świata". 

 

Czy ktoś nas zapytał, co my - mam na myśli samodzielnie myślących mieszkańców tego 

globu - o tym sądzimy? 

A może wierzycie, że 18-latka ze Szwecji sama sfinansowała swoją ogólnoświatową 

kampanię ekologiczną? 

Może wierzycie, że słupy z wiatrakami poprawiają nasze środowisko w znaczący sposób 

przyczyniając się do zaspokojenia zapotrzebowania na energię? 

Może wierzycie, że ludzkość jest w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na poziom 

dwutlenku węgla i zmienić temperaturę na świecie? 

Może wierzycie, że ci sami ludzie, którzy w największym stopniu przyczynili się do 

rozpowszechniania głodu na świecie, teraz pokażą nam jak ten głód zwalczać? 

 

Takich pytań jest wiele, a odpowiedź jedna - tworząc nową rzeczywistość stosuje się te same 

metody manipulacji, które się do tego kryzysu przyczyniły. 

https://www.worldgovernmentsummit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kuw9alBaCZk
https://www.wojcik.at/pl/youtube.php
https://bittube.tv/post/a37e6288-1e0b-477d-95c4-3c2a28057fa1
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 
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68. Trzecia wojna światowa 

Wiedeń 10.3.2021 

 

Zanim zajmę się tematem trzeciej wojny światowej, chciałbym przedstawić zbiór 

udokumentowanych przypadków śmierci i powikłań po "wyszczepieniu" głównie starszych 

ludzi. Oryginalny artykuł w języku niemieckim możecie przeczytać tutaj. 

Dla nieznających języka Gethego, przetłumaczyłem całość na język polski. 

 

"To jest trzecia wojna światowa bez użycia broni". 

Tak określiła obecną sytuację dyrekcja jednego z niemieckich Domów Opieki Społecznej dla 

osób w podeszłym wieku. 

Jeżeli obawiasz się stracić poczucie bezpieczeństwa, to lepiej nie oglądaj tego filmu. Twoje 

złudzenia mogą zostać zagrożone przez okrutne fakty. 

Poświęciłem dużo pracy, by przetłumaczyć i stworzyć polskie napisy do tego filmu. Zrobiłem 

to ponieważ uważam, że jeśli go obejrzysz, będziesz należał do tych odważnych, którzy nie 

boją się faktów, a takich osób jest naprawdę niewiele. 

 

A może należysz do tych ludzi, dla których słowo empatia nie ma żadnego znaczenia? 

Może jest ci obojętne, że głównie starsi ludzie masowo umierają po przyjęciu 

eksperymentalnej szczepionki? 

Poczekaj, kiedyś dobiorą się także do ciebie. Nie będziesz wiecznie młody. Może będziesz 

miał szczęście i znajdzie się ktoś odważny i stanie wtedy w twojej obronie. 

 

Jeżeli w domu spokojnej starości co trzeci mieszkaniec nie przeżywa szczepienia, to można 

śmiało zakwalifikować ten farmaceutyczny środek do arsenału broni masowej zagłady. 

 

 

https://www.rubikon.news/artikel/das-sterben-nach-der-impfung
https://www.wojcik.at/pl/Rubikon.php
https://www.wojcik.at/pl/Images/Altersheim_pl.mp4
https://www.wojcik.at/pl/Images/Altersheim_pl.mp4
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Nie zgadzasz się ze mną? Masz pytania? 

Napisz do mnie proszę:  

 

Ja się nie kłócę - ja dyskutuję. 

 

69. Gdzie jest ten wirus? 

Wiedeń 13.3.2021 

 

Czy ktoś naprawdę widział wirusa korony? 

To dziecinne pytanie zostało zadane pół roku temu. Od roku mamy już około 7 miliardów 

wirusologów na tej ziemi. Pomijam tu małe dzieci. 

I większość z nich wie, że wirusa nie można zobaczyć. Nawet pod zwykłym mikroskopem. 

Więc co to za niedorzeczne pytanie?  

Nie jest to całkiem bezcelowe - wirusologia potrafi czegoś takiego dokonać, jak izolowanie 

wirusa. 

Setki artykułów na ten temat pojawiło się od roku w prasie i TV. Także w Polsce ponoć 

wykonano ten proces - ja czytałem, że we Wrocławiu. 

 

Jeśli dokładniej przypatrzymy się sposobom działania wirusologów, dojdziemy do wniosku, 

że nie stosują się do nałożonych im przez twórców mikrobiologii zasad. 

Ani jeden z wymienionych procesów wyizolowania tego wirusa nie spełnia wszystkich, dla 

laika prostych do zrozumienia i logicznych postulatów Roberta Kocha. 

 

I tu pojawił się problem. Grupa osób w Niemczech postanowiła przekazać pierwszej osobie, 

która prawidłowo wyizoluje wirusa korony, lub przedstawi naukowo udokumentowany 

proces izolacji tego wirusa, niemałą sumę 225 tysięcy euro. Strona w języku niemieckim i 

angielskim. 

 

Do tej sumy dodano dodatkowo zafundowane przez inną grupę 11.250 euro. Ta oferta została 

publicznie ogłoszona w listopadzie 2020. 

 

Interesujące, że od wielu miesięcy nikt się nie zgłosił po tak łatwe do zdobycia duże 

pieniądze. 

A może któryś z czytelników pracuje w tej branży i chciałby znacznie poprawić w prosty 

sposób swoje zasoby finansowe? 

 

W każdym razie radzę się zastanowić nad wiarygodnością informacji, gdy w prasie znowu 

przeczytacie, że naukowcy wyizolowali wirusa... 

https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#Filogenetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2#Filogenetyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Postulaty_Kocha
https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/
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Stworzyłem dla Was nową platformę 

Wiedeń 26.3.2021 

 

Byłem wielokrotnie krytykowany, że moja strona, na której właśnie jesteście jest przestarzała, 

w stylu lat 90-tych. 

Krytyka jak najbardziej uzasadniona - stworzyłem tę stronę rzeczywiście na przełomie 

wieków. 

Celem moim było wtedy zaprezentowanie własnych osiągnięć zawodowych. 

 

Gdy rok temu nadeszła pandemia, wykorzystałem istniejącą platformę, by móc natychmiast 

pisać o rozprzestrzenianiu się pandemii strachu i zapobiegać jej. 

 

Tak, właśnie zapobiegać. Rozpowszechniając ukrywane i przywracając do właściwego 

kontekstu udokumentowane fakty, zapobiegam pandemii. Tej polityczno-medialnej.  

Robię to umożliwiając wszystkim czytelnikom dotarcie do niewygodnych rządzącym faktów, 

oraz zachęcając Was do szukania prawdy i przede wszystkim do samodzielnego myślenia. 

 

Im więcej nas będzie - ludzi wymykających się z ograniczeń propagandy - tym trudniej 

będzie wprowadzić na świecie totalitarny system, który jeszcze tak niedawno - ponad 30 lat 

temu - tłumił wszelkie oznaki niezależnego myślenia w Polsce. 

 

Chociaż większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy zapanowała na świecie globalna wojna 

informacyjna: 

Z jednej strony powtarzająca jak mantrę, działająca w ten sam sposób i rozpowszechniająca te 

same treści w większości krajów świata, oficjalna propaganda. 

Z drugiej strony wiele małych i średnich, stworzonych z potrzeby chwili ośrodków 

rozprowadzania informacji niezgodnej z linią tej oficjalnej narracji. 

 

Nie twierdzę, że ta pierwsza strona rozpowszechnia jedynie kłamstwa, a ta druga samą 

prawdę. Takie czarno-białe widzenie nigdy nie może być prawdziwe.  

Gdybym coś takiego głosił - niewiele bym się różnił od propagandystów i szerzycieli 

dyktatury zdrowia. 
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Symbol naszych czasów: wolność i jej ograniczanie.  

 

Ten rozdział jest ostatnim, który tutaj opublikowałem.  

Wszystkie nowe pojawią się jedynie na nowej platformie. 

 

Moją nową platformę znajdziecie tutaj: 
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Link do tej platformy: 

 

world-scam.com 

 

Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Do zobaczenia na nowej witrynie. 

 

 

  

https://www.world-scam.com/
https://www.world-scam.com/
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70. Strach przed śmiercią 

Wiedeń 28.3.2021 

Prawdopodobnie wszyscy boimy się śmierci, chociaż jest nieunikniona. Moim zdaniem to 

strach przed czymś nieznanym, tajemnicą i niemożliwością powrotu. 

Niektórzy ludzie boją się bólu związanego ze śmiercią, inni nawet nie wiedzą, czego tak 

naprawdę się boją. 

Większość z nas po prostu nie chce umierać. Ja też, chociaż nie panikuję, myśląc o tej damie 

z kosą. 

Kocham życie ze wszystkim, co dobre i złe. Uwielbiam też te złe chwile – bez nich niczego 

byśmy się w życiu nie nauczyli. To te małe, prywatne tragedie zmuszają nas do podjęcia 

decyzji, o której nigdy byśmy się nie odważyli pomyśleć. Dopiero, gdy nie ma sensu lub 

możliwości pozostania w zaciszu nawyków, z duszą na ramieniu wskakujemy w otchłań 

nieznanych i niedoświadczonych wcześniej sytuacji. 

Dlaczego więc, skoro boimy się umierać wszyscy jesteśmy skłonni podjąć niebezpieczną, 

wręcz samobójczą drogę, która dla wielu z nas skończy się śmiercią? 

Wczoraj na marszu protestacyjnym w Wiedniu, jedna z uczestniczek miała na sobie taki 

napis: 

Ludzkość jest bliska popełnienia samobójstwa, ze strachu przed śmiercią. 

I tak właśnie działa dzisiejsze społeczeństwo. Z powodu przyczyn, które zawsze były, z 

powodu stworzonej na potrzeby pandemii choroby, doprowadzono świat, do katastrofy 

nieznanych dotychczas rozmiarów. Jedyne, co się zmieniło, to powtarzana od roku w kółko 

propaganda strachu.  

Żadne nowe choroby się nie pojawiły. Nie ma żadnych naukowo potwierdzonych faktów o 

jakimś niebezpiecznym wirusie. Tylko, ta medialna pandemia kłamstw sztucznie napędzana 

w publicznych mediach.  

Oczywiście, że ludzie umierają także na choroby płuc. Czy dwa lata temu nie umierali? 

Umierali, tyle że po cichu, bez medialnej nagonki. 



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

71. Statystyki szczepień 

Wiedeń 31.3.2021 

26 marca europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała statystyki związane ze skutkami ubocznymi 

szczepionek na COVID 19 w Europie. Według tych danych w całej Europie wystąpiło 105.068 

przypadków poważnych objawów, w tym 3.350 zgonów. 

Ta statystyka obejmuje wyłącznie te oficjalnie zebrane informacje o skutkach ubocznych szczepień 

Statystycznie jest to niewielki procent, gdyż w Europie zaszczepiono już około 100 milionów 

mieszkańców. W tym rankingu prowadzi Wielka Brytania, gdzie poddano szczepieniu ponad 30 

milionów osób. Tak więc przypadki uboczne stanowią „jedynie” 0,1%. Przypadki śmierci odpowiednio 

mniej. 

I cóż z tego? Czy osoby, które straciły wzrok, zostały sparaliżowane poczują się z tego powodu lepiej? 

A może krewni zmarłych pokrzepią się myślą o tym, że umarł tylko niewielki procent poddanych 

szczepieniu ludzi? 

Jesteśmy wprowadzani w błąd przez polityków i dziennikarzy, którzy wypowiadają się jedynie 

pozytywnie o tych szczepieniach, choć wcale tak naprawdę szczepieniami nie są. 

Nie poruszałbym tego tematu, gdyby podawano rzetelne informacje w środkach masowego przekazu 

o wadach i zaletach tych szczepień. Niestety dzisiejsza praca dziennikarza mediów oficjalnych bardzo 

przypomina tę z czasów PRL. Także wtedy publikować mógł tylko ten, kto pisał zgodnie z linią rządu, a 

dokładniej z wytycznymi działu propagandy PZPR. 

Jedynie dobrze poinformowany człowiek jest w stanie podjąć prawidłową decyzję. Tylko rzeczowe 

argumenty oparte na prawdziwych, naukowych badaniach mogą tu coś zmienić. 

  

https://www.world-scam.com/Files/Serious_Vaccination_Cases_Europe.xlsx
https://www.world-scam.com/Files/Serious_Vaccination_Cases_Europe.xlsx
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72. Nowa rzeczywistość 

Wiedeń 1.4.2021 

Trwa już od roku, ale nikt tak naprawdę nie wie co to takiego?  

Maska, test, szczepionka? To tylko objawy, może także symbole, ale nie są to wyznaczniki tej nowej 

rzeczywistości. Wszak kaganiec nie jest dla psa najważniejszą oznaką niewoli. Jest nią głównie długość 

smyczy, lub łańcucha.  

Nie jesteśmy przecież jeszcze sprowadzeni do roli psa! Zgadza się – szczególnie gdy podkreśli się 

słowo „jeszcze”. 

Jacek Kaczmarski śpiewał w Balladzie pozytywnej: 

Jeśli kochasz swoją budę, 

To pokochaj łańcuch swój! 

Śmierdzi gnojem twój ogródek? 

– Przecież to twój własny gnój! 

A może podzielony świat dokładniej opisuje naszą nową rzeczywistość? Podzielony był od dawna, 

jednak nowe podziały dotyczą wszystkich. Tracimy przyjaciół, rodzinę dlatego, że uważamy inaczej. A 

przecież nigdy tak nie było żeby – poza oficjalną wersją propagandy PRL-u – wszyscy uważali tak 

samo. 

Dlaczego nie możemy zaakceptować innych ludzi nie zgadzając się z ich poglądami? To właśnie ta 

różnorodność jest najpiękniejszą stroną naszego życia. Podział na prawicę i lewicę trwa już od połowy 

XIX wieku. Niedługo upłynie 200 lat i jakoś niewiele osób doszło do wniosku, że skoro oba te nurty 

przetrwały tak długo, to mają prawdopodobnie dobre argumenty po obu stronach barykady. 

Nie będę przecież dyskutował z kimś, kto ma takie same poglądy jak ja. Można odczuwać do siebie 

nawzajem sympatię, gdyż myślimy w podobny sposób, ale ciekawa dyskusja jest dopiero wtedy, gdy 

dyskutanci mają odmienne zdanie.  

Jeszcze jedno, traktowanie inaczej myślących jak głupców – bo przecież jak można mieć takie zdanie! 

– świadczy więcej o oceniającym niż ocenianym. Jedynie otwarte podejście wzbogaca własną 

osobowość. Możemy się nie zgadzać i najczęściej po dyskusji nadal się nie zgadzamy, ale zastanowić 

się nad innymi możliwościami patrzenia na nasz świat jeszcze nikomu nie zaszkodziło. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mVz_gBsjCIY
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73. Emer Cooke 

Wiedeń 3.4.2021 

Pani Emer Cooke urodziła się w roku 1961 w Irlandii. Wykształcenie wyższe kierunek Farmacja i 

Administracja biznesowa. 

Od 16 listopada 2020 jest dyrektorem EMA – Europejskiej Agencji Leków w Amsterdamie. Wszystko 

byłoby w porządku, w końcu przecież fachowcy powinni zajmować takie ważne stanowiska.  

Jest jednak jedno ale.  

Pani Cooke w 1991 roku objęła stanowisko kierownika ds. Naukowych i regulacyjnych w EFPIA, 

europejskim stowarzyszeniu przemysłu farmaceutycznego z siedzibą w Brukseli. Według 

niemieckojęzycznej strony na Wikipedia.org głównym celem EFPIA jest poprawa konkurencyjności 

firm farmaceutycznych prowadzących badania naukowe w Europie w środowisku regulacyjnym i 

politycznym. Czyli zajmowała się pracą lobbingową dla 33 największych koncernów 

farmaceutycznych – członków EFPIA. 

Jeśli weźmie się pod uwagę, że 86% budżetu EMA stanowią opłaty koncernów farmaceutycznych 

(źródło po angielsku) , to kogo mogą dziwić pochopne decyzje dopuszczenia niebezpiecznych 

środków – bezpodstawnie nazywanych szczepionkami – mających zwalczać plandemię. Ta sama 

organizacja stawia bariery nie do pokonania dla alternatywnych sposobów obniżenia występowania 

pozytywnych wyników testu PCR. 

Mamy do czynienia z mafijnymi strukturami, używającymi korupcji jako najważniejszego instrumentu 

do osiągnięcia swoich celów – maksymalizacji zysków. Gdyby ten cel był osiągany i jednocześnie 

pomagał poprawić zdrowie mieszkańcom Europy, sam bym pochwalał takie działanie. Niestety tutaj 

zdrowie jest jedynie ideologicznym kamuflażem, przykrywką.  

Leczenie ludzi jest ostatnią rzeczą, która mogłaby być popierana przez tę mafię. To powinno być dla 

wszystkich logiczne. Kto na ich miejscu pozwalałby na leczenie chorób i pomniejszanie rynku klienteli 

farmaceutycznych środków nazywanych eufemistycznie lekarstwami? Te koncerny są prawnie 

zobowiązane do osiągania jak najlepszych wyników gospodarczych i czynią to z gorliwością godną 

pochwały. 

Szkoda tylko, że zamiast leczyć, sztucznie tworzą nowe choroby. 

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Federation_of_Pharmaceutical_Industries_and_Associations
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/funding


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

74. Polski pastor z Kanady 

Wiedeń 6.4.2021 

Pro pandemiczna postawa kościoła katolickiego zaskoczyła chyba nas wszystkich. Kiedy rok temu 

zamknięto na Wielkanoc kościoły nie było słychać żadnego głosu sprzeciwu.  

Kościół, który w czasie wojny pomagał z narażeniem życia kleru, ratować ludzi, który w czasie stanu 

wojennego był ostoją i często azylem dla działaczy Solidarności, tym razem nie wypełnił swojej 

podstawowej misji – służby Bogu i wiernym. 

Oczywiście jak zawsze były wyjątki, jednak zdecydowana większość kleru, łącznie z głową kościoła 

potulnie poddała się ciemnej stronie i posłusznie, czasem wręcz nadgorliwie pilnowała przestrzegania 

reguł niezgodnych z etyką i religią. Zniknęła z kościołów woda święcona, ograniczono ilość 

uczestników mszy, a owieczkom bez maski, pokazuje się drzwi. 

Chciałbym wam pokazać postawę polskiego pastora protestanckiego Artura Pawłowskiego z Calgary 

w Kanadzie. Przegonił z kościoła policjantów, którzy bezprawnie wkroczyli do świątyni by ukarać 

mandatami wiernych. Krzyczał za nimi by się wynosili, że w kościele nie ma miejsca dla Gestapo, 

wyzywał od nazistów.  

Jego interwencja, jak widać na filmie była skuteczna, policja nie powróciła więcej do tego kościoła. 

A polski kler? No cóż może za mało się modli? 

https://www.youtube.com/watch?v=ziWXH7T15zw
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75. Globalresearch.org 

Wiedeń 8.4.2021 

Chciałbym dzisiaj pokazać jak bez znajomości języków obcych można znaleźć ciekawe informacje 

niekoniecznie pokrywające się z narzuconą nam oficjalną linią kowidową. 

Na przykładzie strony Globalresearch.org, bo takich stron jest znacznie więcej, dam wam wskazówkę 

jak się w tym połapać. 

Ta platforma publikuje wszystkie artykuły w 51 różnych językach.  

Jak wybrać język polski?  

Gdy otworzycie po raz pierwszy tę stronę ukaże się ona w języku angielskim. Na samej górze 

zobaczycie coś takiego: 

 

Jeśli klikniecie na ten na żółto zamarkowany przeze mnie element otworzy się lista tych 51 różnych 

języków do wyboru. Trzeba trochę poszukać, ale zapewniam, że język polski tu także jest. Po 

wybraniu języka Wszystkie artykuły poniżej pokażą się w języku polskim: 

 

Jeśli zezwoliliście na używanie ciasteczek (cookies) to wasz komputer zapamięta ten wybór i nie 

musicie go więcej powtarzać. 

Czego możecie oczekiwać na tej stronie? Przede wszystkim jest to platforma zaangażowana w 

odkrywaniu ciemnych stron globalizmu światowego. Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale globalizm ma 

także pozytywne aspekty. Ja zawsze chwaliłem możliwość przekraczania europejskich granic bez 

jakiejkolwiek kontroli. To też jest globalizm.  

Dla początkujących może być szokiem artykuł o zaangażowaniu CIA w zakłamanej, prowojennej 

propagandzie, która spowodowała 2.8.1990 roku bezprawną w świetle prawa międzynarodowego 

wojnę w Iraku. Zginęło wtedy ponad milion ludzi. 

Nasze ponoć prawdomówne media nie napisały nigdy prawdy na ten temat. A dlaczego? Odpowiedź 

jest prosta – media stracą podstawy ekonomicznego bytu, jeśli coś takiego by napisały. Dotacje 

państwowe są doskonałym środkiem do przekonania redaktorów co jest słuszne, a co nie. 

Nie musicie się ze wszystkim zgadzać, bo nie o to tu chodzi. Wy potrzebujecie więcej różnych 

spojrzeń na nasz świat, by wybrać zgodnie z własnymi przekonaniami jaka gra jest na świecie 

prowadzona. Kto ma dostęp tylko do jednostronnych informacji, siłą rzeczy jest skazany na tą 

„jedynie słuszną” ideologię. 

https://www.globalresearch.ca/
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76. Czy wirusologia to nauka? 

Wiedeń 9.4.2021 

„Pytanie to w tytule, postawione tak śmiało 

choćby z największym bólem rozwiązać by należało”. 

Pozwólcie, że rozpocznę cytatem naszego wspaniałego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z 

wiersza Dlaczego ogórek nie śpiewa? 

Tak więc odpowiem bez bólu na to pytanie: 

Nie – wirusologia nie jest nauką.  

Już słyszę ten okrzyk oburzonych przedstawicieli tego zawodu. Przykro mi dziewczynki i chłopcy – nie 

jesteście naukowcami. Nie spełniacie, a raczej wirusologia nie spełnia podstawowych warunków, by 

zaliczyć ją do – ostatnio coraz mniej – szacownego grona nauki.  

Ale skoro już do was przemawiam drodzy wirusolodzy, podpowiem jak możecie bez większego 

wysiłku zarobić milion euro? To nie żart – prima aprilis mamy już dawno za nami. Pisałem w rozdziale 

Gdzie jest ten wirus? o kwocie 225 tysięcy euro dla pierwszej osoby, która przedstawi naukowo 

udokumentowaną izolację wirusa korony. Otóż w związku z tym, że nikt się nie zgłosił podwyższono 

tę nagrodę do miliona euro. Strona jest co prawda w języku niemieckim, ale jeżeli na sprytnego 

wirusologa czeka zdeponowane milion euro, to taki drobiazg nie powinien stanowić problemu. 

(Wiedeń 27.4.2021 Aktualnie kwota nagrody wynosi 1,5 miliona euro). 

No tak, ale to wcale nie uzasadnia mojej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Myślę jednak, że ten 

materialny argument przekona każdego sceptyka. To prawda, jeszcze nie poznaliście argumentów 

potwierdzających nienaukowe postępowanie w wirusologii. 

Natrafiłem na niemiecką stronę Trzy czerwone karty dla korony. Na tej stronie mobilizuje się 

Niemców by wysyłali listy do urzędów sanitarnych, gdzie udokumentowany jest brak naukowych 

dowodów dla działań wprowadzanych w życie dla zwalczenia korony. W Polsce nie ma jeszcze takiej 

inicjatywy, przynajmniej ja o niej nie słyszałem, ale skoro właśnie tym najniższym urzędnikom grożą 

największe kary za udział w unicestwianiu narodu, może się to okazać skuteczną bronią przeciwko 

samowoli skorumpowanych władz. 

Przetłumaczyłem na polski dokument z tej strony, gdzie przedstawiono siedem faktów świadczących 

o nienaukowym podejściu w wirusologii. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdaiyv6D4sk
https://www.world-scam.com/pl/archive/736
https://www.samueleckert.net/isolate-truth-fund/
https://rotekartefuercorona.de/drei-rote-karten.php
https://www.world-scam.com/Files/czerwona-karta-dla-korony-v0.2-2021.pdf
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77. Dwadzieścia cztery Stany w USA bez masek. 

Wiedeń 22.4.2019 

Tym razem pozytywne nowiny z USA.  

Na niemieckojęzycznej stronie tkp.at znalazłem dzisiaj ciekawy artykuł dotycząca USA. 

Już w 24 stanach USA nie ma obowiązku noszenia maski i w 12 z nich obowiązuje zakaz używania 

paszportów szczepień. 

Jest ich coraz więcej – teraz doszły kolejne dwa z Alabamą i New Hampshire. Wydaje się, że 

pozytywne i udane przykłady państw, które zniosły wymóg dotyczący maski, są jak magnes. Nie tylko 

dlatego, że pomimo wszystkich przepowiedni zagłady, właśnie te państwa rozwinęły się lepiej niż te, 

w których obowiązują surowe środki, w tym obowiązkowe noszenie masek. 

Floryda zniosła już wszystkie środki, w tym wymóg maski, pod koniec września 2020 r. W ten sposób 

państwo udowodniło w praktyce to, co zawsze powtarzali czołowi światowi epidemiolodzy, 

immunolodzy i eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego – strona w języku niemieckim Blokady, 

zamykanie szkół i firm, kwarantanna i śledzenie kontaktów, a także wymogi dotyczące maskowania 

wcale nie pomagają, ale powodują znaczne szkody. 

Floryda – i oczywiście w Europie Szwecja – w imponujący sposób pokazały, że te odkrycia naukowe są 

poprawne, podczas gdy wirusolodzy zawiedli praktycznie na całej linii i udzielili błędnych porad. W 

końcu chodzi o politykę dla ludzi, a nie o wirusy. Florydę można bardzo dobrze porównać z Kalifornią 

– strona w języku niemieckim, która od wielu miesięcy wdraża drakońskie środki. Kalifornia nie 

osiągnęła jakiejkolwiek przewagi w zakresie infekcji, hospitalizacji i zgonów, odnotowano większe 

bezrobocie i znacznie gorsze dane ekonomiczne. 

https://tkp.at/2021/04/22/bereits-24-us-bundesstaaten-ohne-maskenzwang-und-12-mit-verbot-vom-impfpass/
https://tkp.at/2020/09/25/wenn-sich-politiker-in-zeiten-von-corona-rat-von-spitzenwissenschaftlern-holen/
https://tkp.at/2020/09/25/wenn-sich-politiker-in-zeiten-von-corona-rat-von-spitzenwissenschaftlern-holen/
https://tkp.at/2021/02/23/florida-vs-kalifornien-keine-auswirkung-von-lockdown-und-strikten-massnahmen/
https://tkp.at/2021/02/23/florida-vs-kalifornien-keine-auswirkung-von-lockdown-und-strikten-massnahmen/
https://tkp.at/2020/09/25/wenn-sich-politiker-in-zeiten-von-corona-rat-von-spitzenwissenschaftlern-holen/
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Jak widać z tweeta, Floryda wcale nie była pionierem. W sumie 10 stanów nigdy nie miało wymogu 

maski. Najpierw Floryda, a potem na początku marca, kiedy nastąpiło to w Teksasie i Missisipi – 

strona w języku niemieckim – ku irytacji prezydenta USA i kohorty demokratycznych gubernatorów, 

którzy opierają swoją politykę na życzeniach przemysłu farmaceutycznego, cyfrowego i finansowego. 

Północna Dakota już wcześniej wszystko odwołała, ponieważ okazało się, że sąsiedni stan Dakota 

Południowa lepiej funkcjonował bez żadnych środków. Potem dołączyły się Iowa i Montana, a 2 

marca Teksas i Mississippi. 

Jak widać, pozostałe 26 stanów i DC, które od roku były zamaskowane, ma więcej potwierdzonych 

przypadków niż inne stany obecnie. Chociaż może to być również spowodowane mniejszą liczbą 

testów w stanach bez przymusu noszenia masek. 

Na korzyść stanów bez masek i bez ograniczeń przemawia z pewnością też to, że ludziom tam żyje się 

lepiej, a ich zdrowiu nie szkodzą maski, kwarantanna i propaganda strachu. 

https://tkp.at/2021/03/07/weitere-us-bundesstaaten-beenden-corona-massnahmen-und-maskenpflicht/
https://tkp.at/2021/03/07/weitere-us-bundesstaaten-beenden-corona-massnahmen-und-maskenpflicht/
https://tkp.at/2020/09/25/wenn-sich-politiker-in-zeiten-von-corona-rat-von-spitzenwissenschaftlern-holen/
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Z niecierpliwością czekamy, kiedy przewróci się kolejna kostka domina i kiedy inne stany zniosą 

ograniczenia. Dla Bidena i gubernatorów Demokratów coraz trudniej jest utrzymać swoją politykę, a 

główny doradca Bidena Anthony Fauci, który zakłada dwie maski na twarz, zachowuje się całkowicie 

absurdalnie. 

W Stanach Zjednoczonych fałszywa nauka jest coraz bardziej odrzucana. Polityka jest stworzona dla 

ludzi, nie dla wirusów, konsultanci są ekspertami zdrowia publicznego i immunologami, a nie 

wirusologami. Dlatego wymóg maski znika w coraz większej liczbie stanów USA. 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

78. Faszyzm 

Wiedeń 25.4.2021 

Chciałbym porównać wspólne cechy niemieckiego faszyzmu w pierwszej połowie dwudziestego 

wieku – w jaki sposób był wprowadzany – z dzisiejszymi zmianami na świecie. Zapytacie pewnie co 

ma jedno z drugim wspólnego? No właśnie, szukam odpowiedzi na to pytanie. 

Jako pierwsza nasuwa się kwestia walki rasowej nazistów. Dyskryminacji narodów w tak 

bezpośredniej formie jak w hitlerowskich Niemczech na pewno dzisiaj nie znajdziemy.  

Jakkolwiek tożsamość narodowa stoi na przeszkodzie wcielenia w życie wielkiej zmiany (Great Reset), 

to jednak nie stała się ona bezpośrednim celem ataków globalistów. Podejrzewam, że tę kwestię 

rozwiążą po zwycięstwie, gdy będą już mieli pełną władzę. Na obecnym etapie groziłoby to 

konsolidacją sił przeciwników światowego rządu. 

Dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy z już istniejących struktur globalnego rządu zapraszam do 

rozdziału Rząd Światowy, w którym ten temat opisałem. 

Demokracja i suwerenność narodowa są zgodne tylko wtedy, gdy globalizacja zostanie odrzucona – 

cytat z książki Klausa Schwaba „COVID-19: wielki przewrót”. Klaus Schwab jest założycielem 

Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) – jeden z głównych przedstawicieli globalistów, oraz 

propagator Great Reset czyli wielkiej zmiany. 

Na pewno nie zostanie wybrany żaden naród jako ten najlepszy. Także globaliści uczą się na błędach 

historii. Poza tym ich celem jest stworzenie nowej elity władzy, niezależnie od przynależności 

narodowej. Tą elitą to są najbardziej zamożni ludzie na świecie. Tak więc ten aspekt faszyzmu nie 

znajduje odzwierciedlenia w pandemicznej rzeczywistości. Ale tylko wtedy, gdy traktuje się go 

dosłownie jako holokaust konkretnych grup narodowych. 

Wprowadzany właśnie zielony paszport jest bezsprzecznie pierwszym krokiem w kierunku 

dyskryminacji osób, które nie chcą się szczepić przeciwko naukowo niepotwierdzonemu (zobacz 

rozdział Czy wirusologia to nauka?) zagrożeniu.  

Jest to przemoc psychiczna oparta o nową religię – Covidianizm. Wiara w pandemię nie ma podstaw 

naukowych, nie ma żadnego poparcia w badaniach klinicznych, opiera się jedynie na dogmatach. Jej 

świątynie to telewizja, radio i prasa. 

Pozostawiam do Waszej decyzji, czy taka dyskryminacja może być uznana za cechę faszyzmu? 

Przejdźmy do pozostałych, mniej kontrowersyjnych współczesnych aspektów ideologii faszyzmu. Są 

to według historyka Rogera Eatwell (Źródło: Wikipedia): 

Plan zmiany natury ludzkiej i stworzenie lepszego społeczeństwa. Czyż od roku nie wprowadza się 

drastycznych zmian dotyczących stosunków międzyludzkich, podziały, namawianie do denuncjacji, 

potępianie ludzi o odmiennych poglądach jako niesolidarnych z pandemią strachu. 

Krytyka kapitalizmu, liberalizmu i socjalizmu jako systemów rozbijających lub osłabiających 

wspólnotę. Posłużę się cytatem z wspomnianej już książki pana Schwaba: Biorąc pod uwagę 

niepowodzenia i słabości w okrutnym świetle dnia kryzysu koronowego, moglibyśmy zostać zmuszeni 

do szybszego działania, zastępując nieudane pomysły, instytucje, procesy i zasady nowymi, które 

lepiej odpowiadają obecnym i przyszłym potrzebom. 

Wpajanie ludzkim umysłom faszystowskich wartości poprzez media i propagandę. Nie sądzę bym 

musiał komukolwiek w tej kwestii coś udowadniać, chociaż większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że 

dzisiejsza manipulacja medialna, działa bardzo podobnie jak przed 90 laty działała propaganda 

https://www.world-scam.com/pl/archive/721
https://www.world-scam.com/pl/archive/721
https://www.world-scam.com/pl/archive/1516
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faszyzm
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Goebbelsa. Jednostronne komunikowanie, skazywanie na niebyt wszystkiego, co nie wspiera tej 

„jedynie słusznej” ideologii. 

Faszyzm kojarzy się nam z politycznymi morderstwami, z bojówkami nazistowskimi. Jednak 

największe wsparcie uzyskał faszyzm w cichym przyzwoleniu przeciętnego i obojętnego na los innych 

obywatela.  

Jeśli sądzicie, że morderstwa polityczne to jedynie historia, namawiam, do obejrzenia filmu 

Morderstwo, czy tragiczny wypadek? Film jest w języku niemieckim, ale można włączyć polskie 

napisy. 

No i jeszcze jedna najbardziej drastyczna sprawa – obozy zagłady. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f6_6NiYZI60&t=909s
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.youtube.com/watch?v=dazmSyRMtfM
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79. Dlaczego? 

Wiedeń 28.4.2021 

Do napisania tego rozdziału zainspirował mnie niemieckojęzyczny film. 

Postawione tutaj pytania pochodzą właśnie z tego filmu i powinny być postawione wszystkim 

monarchistom – tak nazywam wyznawców korony. 

Oto one: 

1. Dlaczego nie widać na ulicy pokazywanych w telewizji karetek pogotowia na sygnale? 
2. Dlaczego zakłady pogrzebowe nie są bardziej przeciążone pracą niż w latach poprzednich? 
3. Dlaczego nie ma kolejek konduktów pogrzebowych na cmentarzach? 
4. Dlaczego statystyka pokazuje, że w roku 2020 śmiertelność nie wzrosła? 
5. Gdzie się podziali zmarli na grypę? 
6. Jeżeli pierwszy lockdown był skuteczny, dlaczego go powtarzamy? 
7. Dlaczego rząd słucha jedynie wybranych przez siebie ekspertów i ignoruje przy tym uznanych 

ekspertów naukowych? 
8. Dlaczego oglądamy w TV przepełnione stacje intensywnej opieki, skoro nie są one wcale 

przepełnione? 
9. Dlaczego wykształcone pielęgniarki nie mają pracy, a kliniki mają niskie obłożenie łóżek 

szpitalnych? 
10. Jeżeli maski są skażone groźnym wirusem, dlaczego spotykamy je na każdym kroku jak leżą 

na ulicy? 
11. Dlaczego mamy w wielu krajach różne reguły dotycząca odstępu między ludźmi? 
12. Dlaczego skoro dzieci nie są nośnikami wirusa – zamyka się szkoły? 
13. Jeżeli maski są tak skuteczne, dlaczego nie stosowało się ich przeciwko grypie? 
14. Dlaczego nie widać ludzi umierających na ulicy? 
15. Dlaczego otwiera się duże sklepy, gdzie setki ludzi przychodzi, a małe gdzie jedynie dwoje – 

troje może wejść są zamknięta? 
16. Dlaczego osoby z pozytywnym wynikiem testu PCR nazywa się skażonymi kowidem, zamiast 

po prostu z pozytywnym wynikiem testu? 
17. Dlaczego zapomniano poinformować, że WHO przyznała, iż test PCR jest niewiarygodny? 
18. Dlaczego zaleca się dezynfekcje rąk wielokrotnie w ciągu dnia, skoro to bardzo szkodzi skórze 

dłoni? 
19. Dlaczego potrzebujemy eksperymentalnej szczepionki przeciw wirusowi ze wskaźnikiem 

przeżycia 99,9%? 
20. Jeśli szczepionka działa, dlaczego zaszczepiony może być pomimo tego zarażać innych? 
21. Jeśli jesteś zaszczepiony, dlaczego musisz nadal nosić maskę i zachować odstęp? 
22. Ilu ludzi zmarłych na kowida znasz osobiście? 
23. Ilu ludzi, którzy cierpią z powodu powikłań szczepionkowych znasz osobiście? 
24. Dlaczego nie informuje się o setkach tysięcy szkód poszczepiennych, oraz o przypadkach 

śmierci spowodowanych szczepieniem? 
25. Dlaczego producenci szczepionek nie odpowiadają prawnie za spowodowane szkody? 
26. Dlaczego nie zamknięto wszystkiego, skoro ten wirus jest śmiertelnie niebezpieczny? 
27. Dlaczego możemy spokojnie żyć z tysiącami różnych wirusów, ale z koroną nie? 
28. Dlaczego skoro w niektórych krajach – Szwecja, Białoruś, Tanzania – nie stosuje się żadnych 

restrykcji antykowidowych i dlaczego nie umiera tam więcej osób? 

Te rozsądne pytania postawiła niemiecka młodzież szkolna. Dlaczego brak na nie odpowiedzi? 

  

https://bittube.tv/post/a53d765e-2c6d-4ceb-ba82-8f3e39fa9038


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

80. Biała róża 

Wiedeń 2.5.2021 

Historia z okresu drugiej wojny światowej. Południowe Niemcy, Monachium lato 1942.  

Grupa studentów i profesor uniwersytetu postanowili przeciwdziałać goebbelsowskiej propagandzie. 

Zaczęli drukować ulotki informujące o zbrodniach nazistów głównie w Polsce i na terenach 

okupowanych na wschodzie. Ich ruch znany jest pod nazwą Biała Róża. 

Początkowo ulotki były rozprowadzane w Monachium, potem ten ruch zaczął się rozwijać na inne 

większe miasta Niemiec. W szczytowym okresie wydrukowano i rozpowszechniono za jednym razem 

9 tysięcy ulotek. 

Działalność tej grupy trwała do połowy lutego 1943 roku. Wtedy to rodzeństwo Hans i Zofia Scholl 

zostali przyłapani na uniwersytecie przez kolegów studentów na akcji rozpowszechniania i 

przetrzymani aż do przybycia Gestapo. 

Kilka dni później zostali skazani na śmierć i ucięto im głowy w Monachium 22 lutego 1943 roku. 

Tyle na temat tej tragicznej historii. Przejdźmy do czasów współczesnych. 

8 kwietnia 2021 sąd rodzinny w Weimarze wydał wyrok w sprawie noszenia masek i testów w 

niemieckich szkołach. Wyrok zakazujący działania na szkodę uczniów, został uzasadniony na 178 

stronach z podaniem zeznań ekspertów oraz wielu świadków. 

26 kwietnia policja niemiecka dokonała rewizji w prywatnym mieszkaniu sędziego, który wydał ten 

wyrok oraz w pomieszczeniach sądu. Skonfiskowano jego komputer i komórkę. 

Dlatego właśnie została powołana inicjatywa wsparcia tego sędziego w formie białych róż oraz zniczy 

na znak żałoby po demokracji. 

Także w Wiedniu przed niemiecką ambasadą pojawiły się białe róże. 

https://www.world-scam.com/Files/Amtsgericht_Weimar_9_F_148_21_EAO_Beschluss_anonym_2021_04_081.pdf
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Znajdą się pewnie tacy, którzy oburzą się na to porównanie. Oni woleliby byśmy poczekali, aż zaczną 

ścinać głowy. 

Także faszyzm był wprowadzany stopniowo krok po kroku, aż się na tyle wzmocnił, że skuteczny 

protest przestał być możliwy. 
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81. Świat zwariował 

Wiedeń 3.5.2021 

Niechby ktoś spróbował powiedzieć mi jeszcze rok temu, że będąc na demonstracji ucieszę 

się słysząc dźwięki międzynarodówki.  

Odpowiedziałbym, że na demonstracje z reguły nie chodzę i na pewno nie takie, gdzie 

musiałbym wysłuchiwać „Wyklęty powstań ludu ziemi…”  

W sobotę, 1. maja tak właśnie się stało. Jak zwykle przyszedłem na zakazaną demonstrację 

przeciwko plandemii przed wiedeńskim ratuszem i tam właśnie usłyszałem, oczywiście po 

niemiecku, ten hymn zarówno komunistów jak i socjaldemokratów. Melodia ta sama. 

Dlaczego mnie to ucieszyło? Komunisty nikt ze mnie nie zrobi. W PRL się to nie udało więc 

tym bardziej teraz. Ucieszyłem się z tego powodu, gdyż media wygłupiłyby się zarzucając 

austriackiej partii komunistycznej (KPÖ) nazizm. Demonstranci antykowidowi są określani w 

mediach jako skrajnie prawicowi. Do tej pory KPÖ siedziała jak mysz pod miotłą z obawy, że 

wirus może zaatakować ich nieśmiertelną ideologię. Podążyłem więc za tymi dźwiękami i 

trafiłem na ich demonstrację. 

Posłuchałem co mają do powiedzenia i byłem zaskoczony. Zdziwiło mnie, że nie poruszali 

tematu walki klasowej ani nawet nie potępiali kapitalizmu. Tym razem protestowali 

przeciwko wprowadzaniu dyktatury, odbieraniu praw obywatelskich oraz parę innych 

tematów dziwnie pokrywających się z naszymi. 

Nie mam złudzeń i wiem, że gdy się ten koszmar z plandemią skończy zajmą się na nowo 

propagowaniem swoich nigdy nie spełnionych idei. 

W czasach PRL-u kursował taki dowcip: Jak woła się na kaczkę dziennikarską? Odpowiedź – 

TASS 

Dla tych, którzy tego nie wiedzą wyjaśniam, że TASS jest skrótem radzieckiej Agencji 

Prasowej, wydającej wtedy gazetę Prawda. Z prawdą miała wtedy tyle wspólnego, co ja ze 

szczeżujami – czyli nic.  

Dlaczego o tym piszę? Otóż jeśli chcielibyście być rzeczowo i rzetelnie informowani na temat 

tzw. pandemii to proponuję zajrzeć do oficjalnych mediów z Moskwy. To nie żart – tam 

naprawdę nie znajdziecie propagandy strachu. Co innego gdy trafi się jakiś artykuł o polityce 

Putina, to i owszem takie informacje podobnie jak w zachodnich mediach są mocno 

tendencyjne – tyle że z natury rzeczy w innym kierunku. 
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A może to nie świat zwariował, tylko ja wbrew awersji do komunistycznej ideologii, 

zmusiłem się do wysłuchania co mają do powiedzenia? 
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82. Pokaż mi 

Wiedeń 6.5.2021 

Ten krótki film na YouTube zainspirował mnie do napisania tego rozdziału. Film jest w języku 

niemieckim, ale można włączyć polskie napisy. 

1. Pokaż mi badania, które pokazują, że test PCR może wykryć infekcję. 
2. Pokaż dokumenty, że test PCR jest rzetelnie wykonany przy wartości CT mniejszej niż 25. 
3. Pokaż mi badanie, które udowadnia, że publikowane liczby zachorowań odzwierciedlają 

rzeczywisty proces infekcji. 
4. Pokaż mi dowody na to, że szybkie testy antygenowe są zawsze wiarygodne i sensowne. 
5. Pokaż mi badanie, które dowodzi, że istnieje bezobjawowa infekcja, którą mogą przenosić 

bezobjawowe wirusy zdolne do replikacji i że ta forma przenoszenia jest istotna dla procesu 
infekcji. 

6. Pokaż mi badania, które pokazują, że duża liczba infekcji koreluje z dużą liczbą zgonów. 
7. Pokaż mi dowody na to, że wirus korony w rzeczywistości był przyczyną zgonu zmarłych 

pokazywanych w statystykach. 
8. Pokaż mi dowody na to, że nadmierna śmiertelność była znacznie wyższa w krajach, w 

których lockdown był niewielki lub nie wprowadzono go wcale. 
9. Pokaż mi dowody na to, że systemy opieki zdrowotnej w krajach, w których podejmowano 

niewiele działań przeciwko pandemii, załamały się lub przynajmniej załamały się bardziej niż 
w poprzednich latach. 

10. Pokaż mi dowody na to, że prognozy horroru sprawdziły się w krajach bez lockdownu. 
11. Pokaż mi badania, które pokazują, że poprzednie epidemie grypy nie są pandemiami według 

nowej definicji WHO. 
12. Pokaż mi badania, które pokazują, że tylko szczepionka mRNA może nas uratować. 
13. Pokaż mi badania, które pokazują, że ci, którzy zmarli po szczepieniu, nie umarli z powodu 

szczepienia. 
14. Pokaż mi badania, które pokazują, że odporność stadną można osiągnąć tylko po masowych 

szczepieniach. 
15. Pokaż mi badania, które pokazują, że wszyscy ludzie muszą zostać zaszczepieni, zanim 

pandemia dobiegnie końca. 
16. Pokaż mi badania, które pokazują, że inne metody leczenia, inne lekarstwa są całkowicie 

nieskuteczne. 
17. Pokaż mi badania, które pokazują, że częściowo anonimowe śledzenie kontaktów jest 

skuteczne w walce z pandemiami. 
18. Pokaż mi badania, które pokazują, że otwarte szkoły przyczyniają się do rozprzestrzeniania się 

infekcji. 
19. Pokaż mi badania, które pokazują, że noszenie masek ma sens w przypadku dzieci i nie 

szkodzi im fizycznie ani psychicznie. 
20. Pokaż mi dowody na to, że godzina policyjna i zakazy demonstracji zmniejszają liczbę infekcji. 
21. Pokaż mi dowody na to, że lockdown przynosi więcej korzyści niż szkody. 

Pokaż mi, pokaż mi dowody. Jeśli popierasz ograniczenia i uważasz, że nauka jest kluczowa, powiedz 

mi, co mówi nauka. Jeśli uważasz, że nauka powinna mieć ostatnie słowo w naszej demokracji, pokaż 

mi, jakie jest to ostatnie słowo. 

Pokaż mi. Jeśli popierasz ograniczanie naszej wolności i akceptujesz zagrożenie dla zdrowia naszych 

dzieci, izolację osób starszych, wzrost ubóstwa i bezrobocia, całkowitą recesję gospodarczą i śmierć 

życia kulturalnego i społecznego, to pokaż mi, że jest to konieczne i że nie ma innego wyjścia. 

Pokaż mi. Jeśli chcesz zawiesić naszą konstytucję, naruszyć nasze prawa i wolności obywatelskie – 

ciężar dowodu spoczywa na Tobie. Wszystko inne to samowola i dyktatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=0i7Cr6LTUwA
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Nie mam nic więcej do dodania. 

83. Nowe szaty cesarza 

Wiedeń 7.5.2021 

Napisana przez Hansa Christiana Andersena w XIX wieku bajka „Nowe szaty cesarza” 

również dzisiaj nie straciła na aktualności. Przeczytajcie ją proszę z uwagą i porównajcie z 

aktualnymi „cesarzami” wraz z całym dworem. 

Przed wielu laty żył cesarz, który tak bardzo lubił nowe, wspaniałe szaty, że wszystkie 

pieniądze wydawał na stroje. Nie dbał o swoich żołnierzy, nie zależało mu ani na teatrze ani 

na łowach, szło mu tylko o to, by obnosić przed ludźmi coraz to nowe stroje. Na każdą 

godzinę dnia miał inne ubrania, i tak samo, jak się mówi o królu, że jest na naradzie, 

mówiono o nim zawsze: „Cesarz jest w garderobie”. 

W wielkim mieście, gdzie mieszkał cesarz, było bardzo wesoło; codziennie przyjeżdżało 

wiele cudzoziemców. Pewnego dnia przybyło tam dwu oszustów, podali się za tkaczy i 

powiedzieli, że potrafią tkać najpiękniejsze materie, jakie sobie tylko można wymarzyć. Nie 

tylko barwy i wzór miały być niezwykle piękne, ale także szaty uszyte z tej tkaniny miały 

cudowną własność: były niewidzialne dla każdego, kto nie nadawał się do urzędu albo też był 

zupełnie głupi. 

„To rzeczywiście wspaniałe szaty! — pomyślał cesarz. — Gdybym je miał na sobie, 

mógłbym się przekonać, którzy ludzie w moim państwie nie nadają się do swoich urzędów; 

odróżniłbym mądrych od głupich. Tak, ten materiał muszą mi utkać jak najprędzej”. I dał obu 

oszustom z góry dużo pieniędzy, aby mogli rozpocząć pracę. Oszuści ustawili warsztaty 

tkackie, udawali, że pracują, ale nie mieli nic na warsztatach. Zażądali od razu najdroższych 

jedwabi i najwspanialszego złota; chowali je do własnej kieszeni i pracowali przy pustych 

warsztatach, i to często do późnej nocy. 

„Chciałbym jednak wiedzieć jak postąpiła robota” — pomyślał cesarz, ale zrobiło się mu 

nieswojo na myśl, że człowiek głupi albo niezdatny do urzędu, który piastuje, nic nie 

zobaczy; uspokoił się wprawdzie, że o siebie nie potrzebuje się obawiać, ale postanowił 

jednak posłać kogoś aby dowiedzieć się jak rzeczy stoją. Wszyscy ludzie w mieście wiedzieli 

jaką cudowną własność miała mieć ta materia, i wszyscy pragnęli się przekonać, że ich sąsiad 

jest głupi lub zły. 

„Poślę do tkaczy mojego starego, poczciwego ministra — pomyślał cesarz — ten będzie mógł 

najlepiej ocenić ich pracę, bo ma dużo rozumu i nikt lepiej niż on nie sprawuje swojego 

urzędu”. 

I oto stary poczciwy minister poszedł do sali, gdzie siedzieli dwaj oszuści i pracowali przy 

pustych warsztatach tkackich. „Boże drogi — pomyślał stary minister i wytrzeszczył oczy — 

ależ ja nic nie widzę”. Ale głośno nie przyznał się do tego. 

Obaj oszuści prosili go, aby łaskawie zbliżył się do nich, i pytali, czy wzór nie jest piękny i 

barwa wspaniała. Wskazywali przy tym na puste warsztaty i biedny, stary minister otwierał w 

dalszym ciągu oczy, ale nie mógł nic dostrzec, bo nic tam nie było. „Wielki Boże! — 

pomyślał. — Czyżbym był głupi? Tego nigdy nie przypuszczałem i nikt nie powinien się o 

tym dowiedzieć. Czyżbym nie nadawał się do swojego urzędu? Nie, nie mogę nikomu 
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powiedzieć, że nie widziałem tkaniny”. — No i co, nic pan nie mówi? — powiedział jeden z 

tkaczy. 

— O, to jest śliczne, bardzo ładne! — powiedział stary minister i patrzał przez okulary. — Co 

za wzór i jakie kolory! Tak, powiem cesarzowi, że mi się tkanina niezwykle podoba. 

— To nas cieszy — powiedzieli tkacze i wymienili nazwę barwy oraz objaśnili rysunek 

wzorów. 

Stary minister pilnie uważał, aby móc dokładnie powtórzyć wszystko cesarzowi, co też 

uczynił. 

Po czym oszuści zażądali więcej pieniędzy i nowego zapasu jedwabiu i złota, potrzebnego 

jakoby do dalszej pracy. Ale znów wszystko schowali do kieszeni, a na warsztatach tkackich 

nie było ani jednej nitki. Pomimo to siedzieli jak przedtem przy pustych warsztatach. 

Cesarz posłał wkrótce innego uczciwego urzędnika, aby zobaczył, jak postępuje praca tkaczy 

i czy tkanina będzie już wkrótce skończona. Powiodło mu się zupełnie tak samo jak 

ministrowi. Patrzał i patrzał, ale ponieważ nie było nic na warsztatach, nie mógł więc nic 

zobaczyć. 

— Czyż to nie cudowna tkanina? — zapytali obaj oszuści i pokazali mu, objaśniając, 

wspaniały wzór, który wcale nie istniał. 

„Głupi nie jestem — pomyślał posłany człowiek. — A więc chyba nie nadaję się do mojego 

świetnego stanowiska. Było to dość dziwne, ale nie trzeba tego po sobie okazać”. Pochowali 

tkaninę, której nie widział, i zapewnił oszustów, jak bardzo mu się podobają piękne barwy i 

ładny wzór. 

— Tak, to przepiękne — powiedział do cesarza. 

Wszyscy ludzie w mieście mówili o wspaniałej tkaninie. 

Wreszcie cesarz sam zapragnął zobaczyć materię na warsztacie. Wybrał się więc z całą 

gromadą oddanych mu ludzi, wśród których znajdowali się tamci dwaj dzielni urzędnicy, 

którzy już tu byli, i zastał sprytnych oszustów pracujących jak najgorliwiej, lecz bez nici i bez 

osnowy. 

— Czyż to nie wspaniałe? — powiedzieli dwaj dostojni urzędnicy. — Niech jego cesarska 

mość tylko spojrzy, co za wzór, co za barwy! — I pokazali puste krosna, gdyż myśleli, że 

wszyscy prócz nich widzą tkaninę. 

„Cóż to? — pomyślał cesarz. — Nic nie widzę. To straszne! Czyżbym był głupi? Czy jestem 

niewart tego, aby być cesarzem? To byłoby najstraszniejsze, co mi się mogło przytrafić”. 

— O tak, to jest bardzo piękne — powiedział cesarz — raczę to bardzo pochwalić! — kiwnął 

z zadowoleniem głową i zaczął oglądać puste krosna, bo nie chciał powiedzieć, że nic nie 

widzi. Cały orszak, który otaczał cesarza, patrzał i patrzał, ale także nic nie widział, wszyscy, 

wszyscy jednak mówili tak jak cesarz: 

— Tak to jest bardzo piękne. 
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I radzili monarsze, aby szaty z tego nowego wspaniałego materiału włożył po raz pierwszy na 

wielką procesję, która miała się wkrótce odbyć. 

— Magnifique, zachwycające, excellent! — powtarzał jeden za drugim, i wszyscy byli 

niezwykle radzi. 

Cesarz ofiarował każdemu z oszustów krzyż do noszenia w dziurce od guzika i nadał 

każdemu tytuł nadwornego tkacza. 

Przez całą noc poprzedzającą procesję oszuści nie spali i szyli szaty przy szesnastu świecach. 

Ludzie widzieli, jak się śpieszyli, aby wykończyć szaty cesarza. Wykonywali takie ruchy, 

jakby zdejmowali materiał z krosien, cięli wielkimi nożycami w powietrzu, szyli igłami bez 

nici i wreszcie powiedzieli: 

— Oto szaty gotowe. 

Cesarz przyszedł do nich z najdostojniejszymi dworzaninami, a dwaj oszuści podnosili 

ramiona takim ruchem, jakby coś trzymali w ręku, i mówili: 

— Oto spodnie, oto frak, a oto płaszcz! — I tak dalej. 

Wszystko takie lekkie jak pajęczyna; takie cienkie, że się nic na ciele nie czuje, ale na tym 

polega cała zaleta tych szat. 

— Istotnie — powiedzieli wszyscy dworzanie, ale nie mogli nic zobaczyć, bo przecież nic nie 

było. 

— Może jego cesarska mość raczy łaskawie zdjąć swoje suknie — powiedzieli oszuści — 

przymierzymy nowe szaty tu przed tym wielkim lustrem! 

Cesarz zdjął ubranie, a oszuści udawali, że wkładają na niego różne części nowo uszytych 

szat. Objęli go wpół tak, jak gdyby coś zawiązywali, niby to tren; cesarz zaś kręcił się i 

obracał przed lustrem. 

— Boże, jak to dobrze leży, jak cesarzowi w tym do twarzy — mówili oszuści. 

— Jaki wzór, jakie barwy! To wspaniały strój! 

— Baldachim, który będą nieść podczas procesji nad jego cesarską mością, czeka przed 

domem — oznajmił najwyższy mistrz ceremonii. 

Ilustracja autorstwa Vilhelma Pedersena, 1849 

— Dobrze, jestem gotów — powiedział cesarz. — Czy dobrze leży? — I wykręcił się jeszcze 

raz przed lustrem, żeby się wydawało, że ogląda swój wspaniały strój. 

Dworzanie, którzy mieli nieść tren, schylili się do ziemi i czynili takie ruchy rękami, jakby 

ów tren podnosili; a potem szli i udawali, że coś niosą w powietrzu; nie ośmielili się okazać, 

że nic nie widzą. 

I tak oto kroczył cesarz w procesji pod wspaniałym baldachimem, a wszyscy ludzie na ulicy i 

w oknach mówili: 
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— Boże, jakież te nowe szaty cesarza są piękne! Jaki wspaniały tren, jaki świetny krój. 

Nikt nie chciał po sobie pokazać, że nic nie widzi, bo wtedy okazałoby się, że nie nadaje się 

do swego urzędu albo że jest głupi. Żadne szaty cesarza nie cieszyły się takim powodzeniem 

jak te właśnie. 

— Patrzcie, przecież on jest nagi! — zawołało jakieś małe dziecko. 

— Boże, słuchajcie głosu niewiniątka — powiedział wtedy jego ojciec i w tłumie jeden 

zaczął szeptem powtarzać drugiemu to, co dziecko powiedziało. 

— On jest nagi, małe dziecko powiedziało, że jest nagi! 

— On jest nagi! — zawołał cały lud. Cesarz zmieszał się, bo wydało mu się, że jego 

podwładni mają słuszność, ale pomyślał sobie: „Muszę wytrzymać do końca procesji”. I 

wyprostował się jeszcze dumniej, a dworzanie szli za nim, niosąc tren, którego wcale nie 

było. 
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84. Hiszpańska grypa 

Wiedeń 8.5.2021 

Już ponad 100 lat minęło od jednej z największych w historii pandemii. Według Wikipedii do Europy 

została sprowadzona przez żołnierzy USA. Wyjątkowo wysoka śmiertelność 5 – 10% spowodowała, że 

– zależnie od źródeł informacji – z powodu grypy zmarło na świecie od 21 do 100 mln ludzi. 

Znalazłem artykuł z Nowej Zelandii sprzed 100 lat, w którym można przeczytać jak przed wiekiem 

naukowcy badali przyczyny, sposoby rozpowszechniania się i leczenia grypy. Źródło w języku 

angielskim. 

Także przed 100 laty przeprowadzano badania naukowe, by zrozumieć w jaki sposób się 

rozprzestrzenia grypa. W USA (Boston i San Francisco) przeprowadzono w okresie od listopada 1918 

do marca 1919 serię takich badań. W sumie stworzono 10 różnych eksperymentów w celu 

wyjaśnienia jaką drogą można zarazić się grypą. W tych eksperymentach wzięło udział 62 młodych i 

zdrowych ochotników, którzy nie przechodzili wcześniej – zbadano to dokładnym wywiadem 

lekarskim – grypy. 

Ochotników tych poddawano coraz bardziej – według dzisiejszej wiedzy – niebezpiecznym kontaktom 

z osobami zakażonymi. W pierwszym eksperymencie badano wpływ samego bliskiego przebywania w 

pobliżu osoby zakażonej. Potem wprowadzano do nosa, gardła i oczu wydzielinę uzyskaną z płuc nosa 

i gardła skażonych pacjentów. W ćwiczeniu 5 wstrzyknięto podskórnie taki skażony płyn. 

We wszystkich 10 eksperymentach nie stwierdzono przypadków przenoszenia grypy na osoby 

poddające się tym badaniom.  

Jeśli kogoś interesuje dokładny opis tych eksperymentów to może przeczytać ten dokument w języku 

angielskim. Można też pobrać ten plik pdf na stronie źródłowej. Opis tych eksperymentów znajdziecie 

na stronach pliku pdf 172 – 272. 

Wiemy z doświadczenia, że takie choroby jak grypa są zakaźne. Jednak nie każdy, kto ma kontakt z 

zakażonym staje się automatycznie chorym. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie mogę 

odpowiedzieć przedstawiając moją teorią – tak jak to rozumiem.  

Według mnie to, czy człowiek się zarazi czy nie, zależy od stanu jego systemu immunologicznego. 

Wiem – nie odkrywam tu Ameryki, jednak czytając mainstreamowe media można dojść do 

przekonania, że nasza immunologia jest bardziej przeszkodą w leczeniu.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_grypy_hiszpanki
https://www.world-scam.com/Files/NewSealand_pl.pdf
https://www.nzma.org.nz/journal-articles/etiology-and-treatment-of-influenza
https://www.nzma.org.nz/journal-articles/etiology-and-treatment-of-influenza
https://www.world-scam.com/Files/influenza_1919.pdf
https://archive.org/details/experiments-upon-volunteers-to-determine-the-cause-and-mode-of-spread-of-influen/page/n301/mode/2up
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Po I wojnie światowej sytuacja była idealna dla pandemii. Głód, bieda i zła higiena nie mogły 

powstrzymać tej okrutnej plagi. 
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85. Skutki szczepień w Niemczech 

Wiedeń 13.5.2021 

Znalazłem dzisiaj na niemieckojęzycznej stronie informacje od niemieckiego Ministerstwa Zdrowia na 

temat powikłań po szczepionkowych w tym kraju.  

Jest to odpowiedź na pytanie jaka ilość osób przyjmujących szczepionki trafiła do szpitala i ile osób 

zmarło? 

Dzisiaj 13. maja przyszła do tego dziennikarza (Borys Reitschuster) odpowiedź: 

Witam panie Reitschuster, 

W odpowiedzi na Pańskie wczorajsze pytanie, czy są badania odsetka osób, które uzyskały pozytywny 

wynik testu, osób przyjętych do szpitali i zmarłych na COVID-19, złożono następujący wniosek: 

Po podaniu ponad 36 milionów dawek szczepień odnotowano łącznie 57146 (0,016%) zaszczepionych 

przypadków COVID-19, z czego 44 059 (77%) zaszczepiono raz, a 13087 (23%) zaszczepiono 

dwukrotnie. Ze względu na krótki czas odpowiedzi u zaszczepionych 2x, nie można stwierdzić, czy 

choroba wystąpiła 15 dni po drugim szczepieniu (rozpoczęcie zakładanej pełnej ochrony 

immunologicznej poprzez szczepienie) i dlatego należy ją uznać za szczepienie przełomowe. 

Spośród zaszczepionych 1x (n = 44 059), 28270 (64%) osób zgłosiło początek choroby, 4562 (10%) 

zgłosiło hospitalizację, a 2045 (4,6%) zmarło. 

Spośród dwukrotnie zaszczepionych (n = 13087), 4999 (38%) osób zgłosiło początek choroby, 1659 

(13%) zgłosiło hospitalizację, a 662 (5,1%) zmarło. 

Dla żadnej z grup nie są dostępne informacje na temat odsetka osób objętych intensywnym 

leczeniem. 

Z poważaniem 

XXXX XXXX 

Dział prasowy 

Federalne Ministerstwo Zdrowia 

Od początku akcji eksperymentalnych szczepień, w grudniu 2020 w samych Niemczech zmarło po 

przyjęciu szczepienia 2.707 osób. 2.045 po pierwszej dawce i 662 po drugiej. W tym samym okresie z 

powodu szczepień przeciwko COVID-19 w szpitalu przebywało 6.221 osób. Po pierwszej dawce 4.562, 

a po drugiej 1.659. 

57.146 osób zgłosiło chorobę spowodowaną szczepieniami na COVID-19. 44.059 osób po pierwszej 

dawce i 4.999 po drugiej. 

https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

86. Mutacje z Indii 

Wiedeń 24.5.2021 

Długo tu nie pisałem. Nie dlatego, że się nic nie dzieje – wprost przeciwnie. W tych czasach nie można 

narzekać na sezon ogórkowy. Wybrałem się na tydzień do Polski.  

Znalazłem dzisiaj aktualne pismo rządu Indii skierowane do mediów socjalnych. Dotyczy ono tzw. 

hinduskiej mutacji koronowirusa. 

List został napisany w języku angielskim i w oryginale wygląda tak: 
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Po polsku: 

Rząd Indii 

Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych 
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Elektronics Niketan, 6 CGO Complex, New Delhi -11003 

Strona internetowa: www.meity.gov.in 

Nr 16 (1) / 2020-CLES – 3 

Do 

Wszystkich platform mediów społecznościowych: 

Zapraszam do publikacji poradnika z dnia 20.03.2020 r. oraz 07.05.2021 r. Wydanego przez 

Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych rządu Indii w sprawie ograniczenia fałszywych 

wiadomości / dezinformacji dotyczących wirusa koronowego na platformach mediów 

społecznościowych. 

1. Doszło do naszej wiedzy, że w Internecie krąży oświadczenie, które sugeruje, że „indyjska 
odmiana” wirusa koronowego rozprzestrzenia się po krajach. To jest całkowicie FAŁSZYWE. 
Nie ma takiego wariantu Covid-19 naukowo cytowanego jako taki przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). WHO nie kojarzyło terminu „wariant indyjski” z wariantem 
koronawirusa B.1.617 w żadnym ze swoich raportów. 

2. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Rodzinnej wyjaśniło to już 12 maja 2021 r. W komunikacie 
prasowym dostępnym pod adresem 
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1717876 

3. W związku z tym jesteś proszony o natychmiastowe usunięcie z platformy całej treści, która 
nazywa, odnosi się lub sugeruje „indyjski wariant” wirusa koronowego z Twojej platformy. 

Jeszcze jedno kłamstwo służące wywoływaniu paniki w społeczeństwach wielu państw na świecie. 

http://www.meity.gov.in/
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1717876
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1717876
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87. Ministerstwo Zdrowia informuje 

Wiedeń 27.5.2021 

Kilka dni temu na Facebooku pojawił się list przekazany przez panią Sylwię K., która otrzymała z 

Ministerstwa Zdrowia odpowiedź na pytanie o statystyki skutków ubocznych „szczepień” przeciwko 

COVID-19. 
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Zastanawiałem się czy mam go opublikować w tym blogu. Nie mam w zwyczaju przekazywać 

niesprawdzonych informacji. Dlatego wstrzymałem się z wykorzystaniem tego dokumentu. Dzisiaj 

dotarłem do filmu – także na FB, w którym lekarz specjalista nawiązuje do informacji zawartych w 

tym liście.  

https://pl1.tv/title/ministerstwo-zdrowia-informuje-zaszczepieni-umieraja-dwa-razy-czesciej-na-covid-19/?fbclid=IwAR02XOqssFU4itDCzG4mYl73f8LpyevRHB1l_wRDAnFvj-WoGyFmEl_oYB8
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Jeśli list jest autentyczny, wynika z niego, że dwa razy więcej osób umiera po przyjęciu szczepienia, 

niż wśród osób niezaszczepionych. Prawdopodobnie 3.500 ludzi nadal by żyło, gdyby się nie 

zaszczepili. 
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88. Kolejne globalne kłamstwo 

Wiedeń 28.5.2010 

Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze dziennikarze niemieckiego pisma Die Welt umieli prawidłowo 

wykonywać swój zawód, wydarzyło się coś dzisiaj niewyobrażalnego: zamiast jak to się teraz robi 

skopiować informacje CNN czy Reutera, dziennikarz wykonał rzetelną pracę. 

To o czym piszę, działo się prawie dokładnie 10 lat temu. W kwietniu 2011 powstał w tym ongiś 

szanowanym czasopiśmie artykuł na temat globalnego ocieplenia. 

Spytacie pewnie co ma problem z ociepleniem klimatu z plandemią wspólnego? Na pierwszy rzut oka 

niewiele. Jednak gdy się w tematykę tę zgłębimy, wychodzi na jaw, że już dziesięć lat temu 

stosowano, choć nie na taką skalę jak dzisiaj, podobne metody, by przekonać opinię publiczną o 

teorii, którą wmawia się społeczeństwom jako jedynie prawdziwą, a która z rzeczywistością ma tyle 

wspólnego co dzisiejsze audycje w TV.  

Także tutaj stosuje się prawidła wojny psychologicznej, szerzy się strach na podstawie 

nieuzasadnionych naukowo twierdzeń. Także i tutaj walczy się z osobami, mającymi inne zdanie, 

zamiast dyskutować z tymi poglądami. Przed dziesięciu laty globaliści nie mieli jak dzisiaj większości 

mediów uzależnionych od ich reklam, czy po prostu wpłat rzędu milionów dolarów.. 

Stworzono „ogromne zagrożenie” dla ziemi i wywołuje się strach przed załamaniem się klimatu. Od 

czasów rewolucji przemysłowej czyli ponad 150 lat niszczymy rzeczywiście nasze środowisko na skalę 

dotychczas niespotykaną. To jest prawda i trzeba się naprawdę tym zająć. Jednak wszelkie takie 

działania muszą być oparte na uczciwych badaniach. Zamiast ograniczać emisję Co2, która jest 

niezbędna do życia dla całej flory, a co za tym idzie pośrednio dla fauny, powinniśmy poświęcić więcej 

energii na szukanie nowych, bardziej ekologicznych sposobów produkcji. I na pewno nie angażować 

się w takie akcje jak budowa wiatraków prądotwórczych. Wpływ tych ostatnich na bilans 

energetyczny jest niezauważalny, a szkodliwość dla środowiska znaczna. 

Zdecydowana większość działań w celu ochrony ekologicznej przynosi więcej szkody dla środowiska. 

Jedyny pożytek mają politycy, którzy chwalą się potem takimi „osiągnięciami” skrzętnie ukrywając 

szkody, jakie sami wyrządzili. 

https://www.world-scam.com/Files/OcieplenieKlimatyczne.html
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Podczas największej demonstracji w Europie w obronie wolności i demokracji, która odbyła się w 

Berlinie 29 sierpnia ubiegłego roku miałem okazję poznać nauczyciela matematyki i fizyki Björna 

Köhlera. Ponad rok temu przeprowadził on szereg doświadczeń z fizyki na poziomie 

przedmaturalnym wykazujących, że globalne ocieplenie w żadnym wypadku nie może być zasługą 

dwutlenku węgla. Doświadczenia te opublikował na YouTube. Tutaj jest link do pierwszego 

doświadczenia Kłamstwo CO2 czy gaz cieplarniany? Część 1 próba z zaskakującymi rezultatami. Film 

jest w języku niemieckim. Tutaj znajdziecie informacje jak włączyć polskie napisy.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=EwOCGWv8wH8
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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89. Sztuczna inteligencja 

Wiedeń 30.5.2021 

W angielskim Daily Mail pojawił się w czwartek wywiad z prezesem firmy Microsoft Bradem Smithem 

na temat sieci neutronowych. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, w końcu właśnie ten koncern 

zainwestował duże kwoty w rozwój tej nowoczesnej technologii. 

Link do oryginalnego artykułu w języku angielskim: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-

9625719/Microsoft-president-Brad-Smith-warns-life-like-Orwells-1984-2024.html?ico=embedded 

Nadzwyczajne jest to, że pan prezes tego technologicznego giganta z Redmond/Seatle w USA, 

ostrzega przed totalną inwigilacją w orwellowskim stylu. Jeszcze bardziej zadziwiło mnie 

nawoływanie do ograniczenia rozprzestrzeniania się sztucznej inteligencji. Owszem wskazane 

zagrożenie jest jak najbardziej realne. I prawdą jest, że Chiny są najbardziej zainteresowane w 

zastosowaniu tej technologii do szeroko pojętej kontroli własnych (i nie tylko) obywateli. 

Jest jednak druga strona medalu – USA. Kraj z największymi tradycjami wolnościowymi. Tylko czy te 

dumne tradycje są jeszcze uznawane przez rząd USA? Wystarczy zauważyć, że po drugiej wojnie 

światowej 87% wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie, wynikały z inicjatywy rządu USA.  

Pomimo, że mam wykształcenie techniczne, jestem zdecydowanym przeciwnikiem technokracji. 

Dostrzegam niebezpieczeństwa wynikające z czysto technicznego pojmowania świata. Aktualnie 

panuje powszechna opinia, że Covid się testuje, a nie diagnozuje – to także jest technokracja. Jestem 

za wprowadzaniem mechanizmów zabezpieczających przed nadużywaniem nowych technologii w 

celach sprzecznych z interesem ludzi i natury. Tu przyznaję panu prezesowi rację, że należy zająć się 

kwestiami prawnymi. 

Problem tkwi nie w samej technologii, tylko w intencjach ludzi ją stosujących. Równie sensowna 

byłaby walka o zakaz sprzedaży siekiery, ponieważ któryś z sąsiadów użył jej do zamordowania w 

afekcie innego człowieka. 

https://www.world-scam.com/Files/Microsoft-Orwells-1984-2024.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9625719/Microsoft-president-Brad-Smith-warns-life-like-Orwells-1984-2024.html?ico=embedded
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9625719/Microsoft-president-Brad-Smith-warns-life-like-Orwells-1984-2024.html?ico=embedded
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90. Homo Hygienicus 

Wiedeń 3.6.2021 

Stopniowo powraca do mnie świadomość nowego dnia. Mam zamknięte oczy. Jeszcze chwila 

– tak jest dobrze. Radio budzik się jeszcze nie włączył, więc mogę nie otwierać oczu. Sięgam 

ręką do twarzy. Jest! Nie spadła podczas snu. Moja ochrona, moja najważniejsza broń. Dzięki 

niej jeszcze żyję. 

Słyszę radio – więc pora wstawać. „W dniu dzisiejszym zmarły na koronawirusa 684 osoby”. 

A ja ciągle żyję! 

W łazience dezynfekuję ręce. Tak, to jest bardzo ważne. Stosuję najlepszy środek, jaki udało 

mi się kupić. To samo robię ze szczoteczką do zębów. Lekko odchylam maseczkę by umyć 

zęby. Jedynie dzięki temu, że jestem ostrożny udało mi się dotrwać do dzisiaj.  

W windzie nie ściągam rękawiczek. Na szczęście była pusta. Gdyby ktoś był w środku, 

musiałbym iść po schodach nie dotykając poręczy. 

I znowu w drodze do redakcji spotkałem na ulicy Nowaka. Szedł bez maseczki i nawet 

uśmiechnął się do mnie. Bezczelny egoista. Nie rozumiem takich ludzi. Jeśli im życie nie 

miłe, to jest ich sprawa, ale dlaczego ignorują podstawowe zasady higieny. To przecież jest 

zagrożenie dla rozsądnych. Raz nawet zadzwoniłem na policję, że sąsiad chodzi po ulicy bez 

maski, ale mnie zignorowali. Powiedzieli, że jak przyjadą, to go już tam nie będzie. I nie 

przyjechali. 

Na szczęście mój szef jest rozsądnym człowiekiem. Gdy mu tydzień temu powiedziałem, że 

koleżanka z sekcji rodzinnej szła korytarzem bez maseczki i chciała mi nawet podać rękę na 

przywitanie, zwolnił ją dyscyplinarnie i nikt się nie dowiedział, że ja zainterweniowałem w 

słusznej sprawie. 
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W naszej redakcji już od ponad roku walczymy o prawdę. Tak, to jest walka, gdyż są jeszcze 

foliarze i zwolennicy teorii spiskowych – sam już nie wiem jak ich nazywać. Ciągle dociera 

do nas, informacja, że są grupy ludzi, którzy podają pseudonaukowe „dowody”, że pandemia 

została zmyślona. Co za bzdura! Przecież cały świat o tym mówi i pisze, a cały świat nie 

może się mylić. 

Napisałem dzisiaj artykuł o jednym takim. Wystarczyło podać, że jest prawicowym 

ekstremistą i wyznawcą teorii o płaskiej ziemi. Nawet jeśli tak nie jest, to i tak nie będzie miał 

możliwości przedstawić swoich racji. Tak jest lepiej, zamiast rozbijać jeden po drugim jego 

bezpodstawne argumenty. Po co dyskutować z półgłówkami? 

W Biedronce, w kolejce do kasy jakaś atrakcyjna kobieta, co prawda w masce, stanęła tuż za 

mną, że prawie poczułem jej biust na moich plecach. Jakoś przed pandemią takie cuda mi się 

nie zdarzały. Zwróciłem jej uwagę, że nadal obowiązuje zachowywanie dystansu. Po 

powrocie do domu musiałem wskoczyć do wanny i po kąpieli poddać się dokładnej 

dezynfekcji. 

Mieszkam sam, bo żona ode mnie odeszła rok temu. Nie podobała się jej moja postawa 

wobec pandemii. No cóż, zawsze była głupia – dlatego z nią byłem. Teraz jest mi łatwiej 

zachować reżim sanitarny. Czuję się szczęśliwy i spełniony. 
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91. Homo Libertatis 

Wiedeń 3.6.2021 

Zadzwonił budzik. Wraca świadomość nowego dnia. Dzisiaj będzie ważny dzień. Jest sobota i mamy 

zapowiedzianą wielką demonstrację.  

Jestem zapisany jako mówca na trybunie. Temat: ochrona dzieci przed eksperymentami medycznymi. 

Muszę jeszcze raz przeczytać tekst i wprowadzić poprawki. Każde słowo jest ważne. Szybkie śniadanie 

i włączam komputer. Tak wiele zostało już powiedziane, że niełatwo jest wymyślić coś oryginalnego. 

Przed południem muszę jeszcze zrobić zakupy. Mogą być problemy, bo ja nigdy nie zakładam tej 

szmaty na twarz. 

I problemy były. To nie sprzedawcy, ale mój sąsiad wszczął awanturę w sklepie. Wyzywał mnie od 

niesolidarnych egoistów. Jestem zagrożeniem dla wszystkich ludzi. Moim zdaniem nie brak maski jest 

tu zagrożeniem. Moja postawa grozi zawaleniem się jego poglądów. A tego boi się najbardziej. 

Dlatego jest odporny na wszelkie logiczne i naukowe argumenty. No cóż nie jestem niczyim terapeutą 

i nie zamierzam nim być. I tak kupiłem co chciałem. 
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Wychodzę na demonstrację. Już czuję tę energię towarzyszącą takim wydarzeniom. Kiedy tysiące 

ludzi takich jat ty i ja spotykają się by zaprotestować przeciwko jawnie dokonywanej zbrodni. Później 

zobaczymy w telewizji, że jesteśmy skrajnymi nacjonalistami, czy prawicowymi ekstremistami. Taka 

obłędna narracja sprzeczna z bezpośrednim odbiorem rzeczywistości, ma za zadanie powstrzymać od 

udziału w takich demonstracjach tych, którzy ich jeszcze na żywo nie przeżyli. Pozostali są tak czy siak 

„straceni dla reżimu”, jak o swoim pokoleniu powiedział pewien przedszkolak w czasie stanu 

wojennego (według Jacka Kaczmarskiego). 

Wychodzę na trybunę, serce dudni jak zawsze w takich sytuacjach. Tremy to ja się chyba nigdy nie 

pozbędę. Dobrze, że przetrenowałem moją mowę w domu. Teraz mówię płynnie i widzę 

zainteresowanie w oczach odbiorców. „Nie pozwólmy wstrzykiwać niezbadanych środków naszym 

dzieciom. Pierwsze przypadki śmierci u zaszczepionych dzieci muszą być przestrogą dla rodziców. 

Wiem, że chcecie jak najlepiej dla nich. Nie dopuście byście musieli do końca życia opiekować się 

sparaliżowanymi, albo niewidzącymi waszymi dziećmi”. 

Wiem, że jest to oddziaływanie na emocje, ale jak inaczej przekonać rodziców by nie krzywdzili 

swoich od nich tylko zależnych dzieci? Mamy z drugiej strony do czynienia z wielką maszynerią 

propagandową, która stosuje wszystko by zwiększyć obroty szczepionkowym koncernom. 

Dostałem duże brawa i parę gwizdów jak to zwykle bywa. Jestem z siebie zadowolony. Działam 

zgodnie z moją wiedzą i przekonaniami. Czuję się szczęśliwy i spełniony. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ADnWZ0pMrQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ADnWZ0pMrQ4
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92. Homo Sapiens 

Wiedeń 3.6.2021 

Napisałem dzisiaj dwa rozdziały o ludziach czasu plandemii. Ten właśnie czas zmusza nas 

byśmy wyraźnie deklarowali co mieliśmy na myśli. Nawet wtedy, gdy z kontekstu wynika, że 

tylko jedna interpretacja jest prawidłowa. W obu rozdziałach przedstawiłem dwie skrajnie 

odmienne postawy ludzkie. W żadnym wypadku nie twierdzę, że każdy, kto boi się wirusa i 

nawet śpi z maską, jest automatycznie donosicielem. Twierdzenie z gruntu absurdalne, a 

jednak są tacy, którzy czuliby się oburzeni. Celowo wybrałem postawy postrzegające świat 

przez pryzmat ideologii. 

Jest to co prawda dzisiaj często spotykany sposób postępowania – nie jest jednak w żadnym 

wypadku regułą. Przepraszam tych, dla których to, co piszę, jest samo przez się zrozumiałe, 

ale są także i inni, którzy sami siebie określają mianem empatycznych. To oni właśnie 

występują głośno w obronie tych, którym ta obrona wydaje się znacznie przesadzona. 

Jesteśmy homo sapiens, ale czy zawsze korzystamy z daru, jakim jest nasz umysł? Kiedy nie 

potrafię odnaleźć odłożonego klucza, znaczy, że wykonując tę czynność zdałem się 

całkowicie na automatyczne, bezmyślne i kierowane podświadomością działanie. Co to jest 

myślenie? Nazwałbym je wykorzystywaniem wiedzy i doświadczenia do wyciągania 

wniosków z aktualnej sytuacji. Gdy oglądamy telewizję, to informacje, które nie są jawnie 

sprzeczne z naszym obrazem świata, są odbierane jako fakty. Jeśli podczas oglądania 

prognozy pogody usłyszymy, że zapowiada się pogodny dzień, to na taką pogodę się 

nastawiamy. 

Trudno jednak sobie wyobrazić, że sami tworzymy prognozę pogody zbierając z mozołem 

informacje ze stacji meteorologicznych i budujemy modele komputerowe, które z większym 

lub mniejszym prawdopodobieństwem generują prognozę na przyszłość. Nie robimy tego, bo 

jest to zbyt duża praca, a korzyść raczej niewielka. Łatwiej zdać się na TV, nawet gdy na 

drugi dzień zaskoczy nas ulewa. 

Takie powszechne zachowanie jest wykorzystywane od lat przez medialną propagandę, by 

narzucić ludziom konkretny sposób myślenia. Większość wojen była poprzedzana masową 

dezinformacją, by przekonać swoich obywateli, że wróg jest bezwzględny i zasługuje na karę. 
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Zarówno Muammar al-Gaddafi w Libii, jak i Saddam Hussein w Iraku byli dyktatorami. Obaj 

zostali pokonani dzięki przygotowanej przez medialną manipulację wojnie pozbawionej 

jakiegokolwiek uzasadnienia w prawie międzynarodowym. Rząd jednego z krajów na świecie 

postanowił sobie, że się ich pozbędzie, gdyż stali na drodze do zasobów ropy w ich własnych 

krajach i dokonano tego bezprawia. 

Piszę o tym w tylko jednym celu – zacznijmy więcej używać własnej głowy. Szczególnie 

wtedy, gdy nie potrafimy odstawić źródła informacji z TV na miejsce, na które zasługują. Na 

śmietnik. 
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93. 12 tysięcy śmiertelnych ofiar eksperymetu 

Wiedeń 5.6.2021 

Do 22 maja zmarło w Europie po wstrzyknięciu jednej z czterech eksperymentalnych substancji 

mRNA 12.184 osób. Liczba osób z poważnymi powikłaniami: 1.196.190 czyli ponad milion. Tak podała 

Europejska Agencja Leków EMA.Informacje z niemieckojęzycznej strony – źródło w języku francuskim 

 

Dwa tygodnie wcześniej, 8 maja ta sama Agencja opublikowała podobne dane: 

https://unser-mitteleuropa.com/die-nebenwirkungen-der-anti-covid-pseudo-impfstoffe/#comment-16539
https://nouveau-monde.ca/quelle-est-lampleur-des-effets-secondaires-des-pseudo-vaccins-anticovid/#identifier_1_15481
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Nie będę wyliczał tutaj prędkości wzrostu tej masowej eksterminacji ludności. Nie byłoby to 

rozsądne, ponieważ jedynie część – oceniana przez statystyków na 10% – jest zgłaszana do bazy 

danych. Dlatego prędkość wzrostu przypadków może wynikać z poprawy metody zbierania danych. 

Przedstawię Wam jak wyglądała sytuacja – stan 8. maja 2021 – przy poszczególnych produktach: 

Pfizer: 5.368 przypadków śmiertelnych, 170.528 poważne powikłania 

Moderna: 2.865 przypadków śmiertelnych, 22.985 poważne powikłania 

Astrazeneca: 2.102 przypadków śmiertelnych, 208.873 poważne powikłania 

Janssen: 235 przypadków śmiertelnych, 2.873 poważne powikłania 

Aktualne dane dotyczące powikłań po przyjęciu eksperymentalnej substancji genetycznej wykazują 

na dzień dzisiejszy 5.6.2021 ponad trzy miliony przypadków poważnych skutków ubocznych. 

Te informacje choć dostępne, nie są publikowane ani ogłaszane w masowych mediach. Przecież 

trzeba napędzać interes. Na przykład proponując nagrody w loterii. A to że ludzie są przy tym zabijani 

lub kaleczeni na całe życie? Kogo to obchodzi – kasa się liczy. 

Chciałbym Wam przypomnieć, że ci sami ludzie rok temu powoływali się na uczucie solidarności i 

odpowiedzialności za życie bliźnich. 

  

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages
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94. Język kwiatów 

Wiedeń 9.6.2021 

Wczoraj 8. czerwca ukazał się w niemieckojęzycznym Epoche Times artykuł o berlińskim sklepie z 

kwiatami, który podczas plandemii ani jeden dzień nie był zamknięty. Coś w rodzaju Otwieramy się 

po niemiecku. Jeśli klient tej kwiaciarni pojawił się bez ukrytej twarzy, otrzymywał od sprzedawcy w 

prezencie dodatkowego kwiatka i uśmiech. 

Jak to było możliwe? Przecież w Niemczech wprowadzono największy zamordyzm wirusowy w całej 

Europie? To prawda. Pojawiali się urzędnicy z niemieckiego Sanepidu. Właściciel sklepu rozmawiał z 

nimi. Urzędnik jest zmotywowany do zamknięcia sklepu, ale odmawia wzięcia za to 

odpowiedzialności. W międzyczasie moja standardowa wiadomość do urzędników brzmi: 

potrzebuję osobistego powiadomienia od ciebie, aby moje ubezpieczenie pokryło straty, lub, jeśli 

postąpiłeś niewłaściwie, abyś ty zapłacił. Wszyscy się tego boją. Dwukrotnie podali go do sądu i 

dwukrotnie niemiecki sąd odmówił zajmowania się tą sprawą. 

Klienci chętnie do nich przychodzili, także policjanci. 

Filozofia właściciela kwiaciarni była prosta: Kiedy już zrozumiesz, jak działają media i nie dasz się w 

nie wciągnąć, wystarczy normalny, zdrowy rozsądek. Mówi mi, że musimy żyć tak, jak żyliśmy 

wcześniej. Że rodziny muszą trzymać się razem w kryzysie, a nie rozdzierać. Że najważniejszą rzeczą 

dla osób starszych jest kontakt ze swoimi dziećmi i wnukami. Moim zdaniem to tutaj czerpie się 

największa energia życiowa. 

Pomimo trudności zaopatrzeniowych, określenie doskonale znane tym, którzy żyli w PRL-u, właściciel 

sklepu z kwiatami uratował swoją kwiaciarnię, w którą włożył tyle pracy i oszczędności. Inni tak 

bardzo boją się tego wirusa, że akceptują go bez narzekania, że ich własne środki do życia, z 

których część zbudowano przez dziesięciolecia, zostaną zniszczone. 

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/trotz-lockdown-berliner-ladenbesitzer-haelt-blumengeschaeft-waehrend-corona-pandemie-geoeffnet-a3529437.html
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/trotz-lockdown-berliner-ladenbesitzer-haelt-blumengeschaeft-waehrend-corona-pandemie-geoeffnet-a3529437.html
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95. Wiadomości z wyprzedzeniem 

Wiedeń 9.6.2021 

Z wyprzedzeniem podaję wiadomości medialne, jakich spodziewam się przeczytać za trzy 

lata. 

Poniedziałek 10 czerwca 2024 

Tragiczne skutki spisku globalistów. 

Z danych https://ourworldindata.org/covid-vaccinations-death wynika, że wczoraj 

przekroczyliśmy liczbę 10 milionów przypadków śmiertelnych spowodowanych przez 

wprowadzenie trzy i pół roku temu nielegalnego, eksperymentalnego doświadczenia 

genetycznego na ludziach. Do momentu ogłoszenia zakazu tego eksperymentu, czyli do 12 

listopada 2021 substancję zmieniającą kod genetyczny przyjęło na świecie ponad 874 miliony 

osób. Aktualnie liczba zarejestrowanych przypadków z poważnymi komplikacjami 

medycznymi wynosi około 297 milionów czyli blisko 34% wszystkich wprowadzonych w 

błąd ofiar tej ludobójczej kampanii. 

Przygotowania do procesu stulecia. 

W Norymberdze trwają intensywne przygotowania do procesu przeciwko trzem osobom 

oskarżonym o masowe ludobójstwo. Na ławie oskarżonych zasiądzie wirusolog prof. 

Christian Drosten odpowiedzialny za rozpowszechniania fałszywych informacji oraz 

manipulowanie testu PCR, którego stworzył by uzasadnić teorię spisku o pandemii z roku 

2020, prof. Lothar Wieler – były szef niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (RKI), 

propagujący nieprawdziwe informacje w celu szerzenia strachu przed zmyśloną pandemią, 

oraz Tedros Adhanom Ghebreyesus były szef Światowej Organizacji Zdrowia. Wszystkim 

oskarżonym w przypadku uznania winy, grozi kara dożywotnego więzienia. Przed budynkiem 

sądu odbyła się wielka demonstracja z udziałem przeszło 100 tysięcy demonstrantów. Żądają 

przywrócenia kary śmierci za zbrodnie ludobójstwa. 

Śledztwo w sprawie śmierci Gao Fu 

Chiński wydział sprawiedliwości zapowiedział wszczęcie śledztwa w sprawie zmarłego 

wczoraj w niewyjaśnionych okolicznościach byłego szefa chińskiego Centrum Kontroli 

Chorób CDC Gao Fu. Gao Fu uczestniczył w konferencji Event 201 w Nowym Yorku, gdzie 

w listopadzie 2019 roku prowadzono ćwiczenia na wypadek wybuchu pandemii wirusa 

korony. W grudniu 2019 wysłał listy do WHO z informacją o „śmiertelnym zagrożeniu” 

nowego rodzaju wirusem co zapoczątkowało proces ogłoszenia przez WHO w lutym 2020 

fałszywej, światowej pandemii.. 

Proces za oceanem. 

Również w Nowym Yorku trwają przygotowaniu do procesu o ludobójstwo. Oskarżeni to: 

Anthony Fauci doradca prezydenta w sprawach związanych z ochroną zdrowia, Bill Gates – 

jeden z głównych inspiratorów fałszywej pandemii i propagatorów zbrodniczego 

eksperymentu genetycznego oraz George Soros, który szerzył zbrodniczą propagandę 

pandemii m. in finansując zabroniony dzisiaj tzw. Correctiv, który pseudonaukowymi 

argumentami szkalował naukowców i przeinaczał fakty dotyczące pandemii. W przypadku 

skazującego wyroku wszystkim trzem grozi kara śmierci. 
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Wracamy do testów? 

Aż trudno w to uwierzyć, ale rządy wielu krajów dopuszczają stosowanie testów 

wykrywających obecność substancji mRNA, która jest pozostałością po zbrodniczym 

eksperymencie zapoczątkowanym w grudniu 2020 i trwającym blisko rok. Problem dotyczy 

chętnych zawarcia związku małżeńskiego. Prawo w tych krajach dopuszcza żądanie 

dokonania takich testów- zawsze dla obojga kandydatów – w celu wykluczenia obecności 

niebezpiecznej dla życia i zdrowia przyszłych dzieci pozostałości po udziale w tym 

eksperymentalnym doświadczeniu genetycznym. Znowu słyszymy uzasadnienia związane z 

troską o zdrowie nas i naszych pokoleń… 

 

Tak wyobrażam sobie zakończy się ta zbrodnia. Skutki zdrowotne, gospodarcze i 

psychologiczne świat będzie odczuwał jeszcze przez dziesiątki lat. 
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96. Oszukani 

Wiedeń 27.6.2021 

Długo niczego nie napisałem. Byłem blisko dwa tygodnie w Polsce – taka wymówka powinna 

wystarczyć . Poważnie: chociaż tematów nie brak, ja piszę wtedy, gdy chcę coś – moim 

zdaniem ważnego – przekazać. 

Bardzo łatwo jest kogoś oszukać powtarzając kłamstwo jak mantrę. Zdecydowanie trudniej jest 

przekonać ofiarę oszustwa, że jest oszukiwana. 
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Skąd się to bierze? Dlaczego rozsądni ludzie zamykają się na logiczne, zdroworozsądkowe argumenty 

i bronią swojej pozycji jakby to była niepodległość. Podświadomie czują, że są na przegranej pozycji. 

Widać to wyraźnie po ich reakcjach. Najczęstsza z nich to zmieszanie z błotem tego, kto się ośmielił 

podważyć ich „doskonały obraz świata”. Nie są przy tym zbyt oryginalni. Powtarzają oklepane epitety 

zasłyszane w TV. Foliarze, teoretycy spisku, płaskoziemcy, kowidioci. Mało zróżnicowane określenia 

mogące śmiało być stosowane w stosunku do nich samych  

By odpowiedzieć na pytanie skąd biorą się takie na pierwszy rzut oka niedorzeczne postawy, trzeba 

by było zwrócić się do psychologa. Godnym polecenia w tym kontekście jest myślenie bez 

fundamentów. 

https://www.youtube.com/watch?v=gF6l0WJSdrs
https://www.youtube.com/watch?v=gF6l0WJSdrs
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Ludzie ulegający łatwo propagandzie są podatni na strach. My wszyscy jesteśmy manipulowani 

poprzez reklamy, książki TV czy radio. Strach jest najsilniejszą po miłości ze znanych emocji ludzkich. 

Obawa zarażenia się bardzo modnym wirusem jest w dzisiejszych czasach bardzo powszechna. Czyż 

jednak nieuświadomiona obawa przed zawaleniem się naszego sposobu oceniania świata nie jest 

jeszcze silniejsza? 

Ludzie oszukani przez propagandę należą do grupy osób, które pozwalają, by inni za nich myśleli. 

Wystarczy, że w TV dziennikarz oprze się na nikomu nie znanym ekspercie naukowym i już przyjmują 

bezkrytycznie wszystko co usiłuje się im przekazać. 

Nauka nie jest monolitem. Jest dynamicznym procesem, w którym ścierają się zróżnicowane i często 

skrajnie przeciwne teorie. Abstrahując od skorumpowanych pseudonaukowców, których nie brakuje, 

istnieje także grupa ludzi, którzy zgodnie z zasadami nauki i z własnymi przekonaniami, stawiają 

kontrowersyjne tezy. I to w różnych kierunkach. Wielu dziennikarzy wybiera takie tezy, które pasują 

do propagandy, całkowicie pomijając milczeniem egzystencję innych koncepcji. Ma to dużo 

wspólnego z propagowaniem, ale czy prawdy? 

Ktoś mógłby powiedzieć, że ja także stosuję propagandę i chcę koniecznie przekonać ludzi, że są 

oszukiwani. Nie chcę nikogo przekonywać. Chcę nakłonić jedynie do zastanowienia się i – co dla 

większości ludzi wydaje się niewykonalne, a jest dziecinnie proste – do samodzielnego szukania 

źródeł informacji w sieci internetowej. 

Takich źródeł jest bardzo dużo. Także po polsku. Polecam cotygodniowe komentarze Witolda 

Gadowskiego na YouTube. Także i tutaj stosowana powinna być reguła: nie wierzymy nikomu na 

słowo – sprawdzamy podane źródła. Takie postępowanie przez większość z nas rzadko stosowane, 

nauczy nas jak docierać do bardziej rzetelnych źródeł niż TVP lub TVN. 

Powiecie, nie jesteście dziennikarzami, niech oni wykonują tę pracę. Jasne, ale potem nie dziwcie się, 

gdy coś, w co święcie wierzycie, okazuje się doskonale przygotowaną manipulacją. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dEcNzTgHWcc
https://www.youtube.com/watch?v=dEcNzTgHWcc
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97. Moja teoria 

Wiedeń 2.7.2021 

Jeśli przeczytaliście kilka artykułów z tego blogu, to na pewno domyślacie się po której stronie 

barykady, kowidowej czy krytycznej, stoję. 

W tym rozdziale przedstawię Wam moją opinię o tym co się od 16 miesięcy dzieje na naszym 

zwariowanym świecie. Opinia jak najbardziej subiektywna. Oparta na moich przemyśleniach i 

doświadczeniach podczas poszukiwań źródeł do moich poprzednich artykułów tego blogu. 

Przedstawię moje stanowisko i nie zamierzam niczego udowadniać. Moje zadanie od początku widzę 

nie w tym, by kogokolwiek przekonywać do mojej racji. Moim zadaniem jest sprowokowanie 

czytelnika do samodzielnych poszukiwań prawdy – także jeśli znajdzie coś, co przeczy tezom, które ja 

tutaj stawiam.  

Byłbym nieszczęśliwy, gdyby wszyscy myśleli w podobny sposób jak ja. Byłby to taki sam koszmar jak 

ten, który widzimy w mediach – tylko jedna opinia może być słuszna! Nie ma niczego bardziej 

mylnego niż taka jednomyślność. To właśnie wielowątkowość dociekliwość i zwątpienie jest motorem 

rozwoju życia. Doskonale pamiętam ten jedynie słuszny kierunek narzucany przez TVP i Trybunę Ludu 

w czasach PRL-u. 

Dość długi wstęp, więc przejdźmy już do meritum sprawy – do mojej teorii. Dzisiaj usłyszałem w 

niezależnej, niemieckojęzycznej telewizji Auf1, że firmy produkujące szczepionki przeciwko COVID-19 

oczekują zysków rocznych do roku 2025 w wysokości 132 Miliarda dolarów USA. Właśnie ta audycja 

poddała mi pomysł napisania tego artykułu. Idąc tropem pieniędzy najłatwiej dotrzesz do prawdy. Dla 

niewielkiej części tej sumy znalazłoby się sporo ludzi skłonnych do największych podłości. 

Uważam, że pandemia została starannie zaplanowana i przećwiczona. Od przynajmniej dwudziestu 

lat istnieją organizacje – głównie w USA – zajmujące się wyłącznie tą sprawą. Przed dziesięciu laty 

podjęto największą próbę – pandemię świńskiej grypy. Także wtedy profesor Drosten w Niemczech 

propagował strach, mówiąc o milionach przyszłych ofiar świńskiej grypy. Wtedy popełniono błąd. Nie 

uzyskano wpływu na wszystkie media i po roku świńska grypa sama siebie unicestwiła. Tym razem nie 

powtórzono tych błędów. Teraz większość mediów na świecie została uzależniona od subwencji 

rządowych oraz reklam firm farmaceutycznych. Dlatego jest tak trudno przekonać kogoś, kto 

informuje się wyłącznie w TV, że jest po prostu oszukiwany. 

Po lekturze książki „Great Reset” Klausa Schwaba, nie mam wątpliwości, że Światowe Forum 

Ekonomiczne jest platformą koordynującą działania większości rządów w celu wprowadzenia rządu 

światowego wzorując się na modelu chińskim. Tak, najbogatsi ludzie na świecie wspierają totalitarny 

chiński system, gdyż jest przeciwwagą dla demokracji. A demokracja stoi na drodze do pełnej kontroli 

nad społeczeństwami. Niedawno niemieckie Ministerstwo Edukacji opublikowało dokument, w 

którym przedstawiane są możliwe kierunki rozwoju przyszłych społeczeństw. Są tu propagowane 

także chińskie modele. Nie tłumaczyłem z niemieckiego tego pliku. Zostawiam to dociekliwym, w 

końcu każdy może użyć bezpłatnego tłumacza z Google. 

Dlatego twórców plandemii nazywam globalistami. Jest to grupa, moim zdaniem, około 3 tysiące 

najbardziej bogatych ludzi biorących udział w tym spisku. Są wśród nich znane nam już osoby jak Bill 

Gates, George Soros czy Jeff Bezos. Ale należą do tej grupy także członkowie rodzin królewskich czy 

innych grup działających w ukryciu. Bez wątpienia Anthony Fauci, którego maile zostały 

opublikowane także był członkiem tych elit. 

W pierwszym rozdziale tego blogu pisałem: Nie wiem też czy, prawdą jest, że koronawirus został 

stworzony w laboratoriach wojskowych. To także nie będzie tematem rozpatrywanym na tej stronie. 

https://auf1.tv/fact-check-friday-auf1/ignoranz-indoktrination-und-impfung
https://www.world-scam.com/Files/BMBF_Foresight_Wertestudie_Langfassung.pdf
https://www.world-scam.com/Files/BMBF_Foresight_Wertestudie_Langfassung.pdf
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Jednak media same zaczęły o tym pisać. Najwyraźniej globaliści zaczęli walczyć między sobą. Rok 

temu każdego, kto by ośmielił się pisać o sztucznie stworzonym w laboratorium wirusie, obrzucono 

by mianem teoretyka spiskowego. Dzisiaj 90% tych teorii spiskowych jest naszą rzeczywistością. 
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98. Koniec pandemii w Anglii 

Wiedeń 7.7.2020 

Największe protesty przeciwko restrykcjom sanitarnym odbywają się ostatnio w Londynie. Ocenia się, 

że w ostatnią sobotę i poprzednią na ulicę tej stolicy Anglii wyszło ponad milion osób. 

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson postanowił wykorzystać kolejną aferę – tym razem żonatego 

ministra zdrowia przyłapanego przez kamerę ochronną na obejmowaniu się z jedną z pracownic jego 

resortu  – by zmienić o 180 stopni politykę wobec plandemii. 

Nowy angielski minister zdrowia Sajid Javid ogłosił, a premier dzień później to potwierdził, że 19 lipca 

2021 Wielka Brytania będzie traktowała COVID19 jak każdą inną chorobę. Jeśli ktoś sobie tego życzy, 

może nadal nosić maski i zachowywać dystans, jednak nie będzie to nikomu narzucane. Również 

szkoły, lokale, kina, teatry oraz wszelkie imprezy będą mogły się odbywać bez ograniczeń jak przed 

laty. 

Moim zdaniem jest to najprostszy sposób wyjścia z impasu. Większość rządów na świecie po prostu 

nie wie jak wyjść z twarzą po półtora roku kłamstw i manipulacji na tak olbrzymią skalę. Wczoraj 

przeczytałem informację, że austriacki rząd wydał w ubiegłym roku na propagowanie swojej polityki 

w mediach ponad miliard euro – czyli każdego dnia 2,7 miliona euro. 

 

Oczywiście czas pokaże, czy podczas jesiennego sezonu zapomnianej grypy znowu nie wrócą pomysły 

by nas pozamykać. 

https://www.world-scam.com/Files/UK%20must%20‘learn%20to%20live’%20with%20Covid,%20says%20new%20health%20secretary%20Financial%20Times.htm
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Wielka Brytania będzie drugim w Europie krajem nieuznającym ogłoszonej przez WHO pandemii. 

Pierwszym była i jest Białoruś. Czy to nie dlatego, że Wielka Brytania nie jest już częścią Unii 

Europejskiej? 

Nasuwa się jeszcze jedno pytanie: czy można wierzyć deklaracjom angielskiego rządu? Do tej pory nie 

można było. Równie dobrze może się to okazać elementem wojny psychologicznej. Pokazuje się 

dziecku cukierka by mu go w końcu nie dać. Taka taktyka doprowadza wielu do stanu apatii. No cóż 

poczekajmy do 12 lipca, a potem jeszcze tydzień. W następny poniedziałek 12 lipca, angielski rząd 

dokona analizy sytuacji „epidemiologicznej” i podejmie decyzję. 
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99. CT – parametr testu PCR 

Wiedeń 8.7.2021 

Wracam do tematu testu PCR. Na tle tej technologii powstało tyle nieporozumień, że nawet ludzie 

wykształceni, jak np. pani Kanclerz Niemiec Angela Merkel, wypowiadając się na ten temat myli 

pojęcia. 23 czerwca w niemieckim Bundestagu (w niemieckim parlamencie) wykazała, że zupełnie nie 

uświadamia sobie o czym mówi. Pani kanclerz ma wykształcenie wyższe z fizyki. 

Technologia PCR została opracowana w roku 1983 przez Kary’ego Mullisa, za co otrzymał w roku 

1993 nagrodę Nobla w chemii. Ta technologia stała się krokiem milowym w nauce badań 

genetycznych. Stosowanie jej umożliwia powielanie próbki genetycznej tak, aby można ją było 

wielokrotnie wykorzystać do badań naukowych. Technologia PCR znalazła szerokie zastosowanie w 

nauce, a także w kryminalistyce laboratoryjnej. Kiedy na bazie tej technologii zaczęto produkować 

testy na AIDS, ten wykazał u Kary’ego Mullisa wynik pozytywny. Wiele lat był leczony na chorobę, 

której jak się później okazało wcale nie miał. Od tego czasu niestruzenie walczył przeciwko 

stosowaniu technologii PCR do diagnozy medycznej. Od tej pory stał się „nieosobą” w sensie 

Orwellowskim. 

Dzisiaj w Wikipedii można przeczytać o Karym Mullis’ie, że był alkoholikiem i niezdolnym do myślenia 

ćpunem – ponoć zażywał LSD. Możecie sami ocenić jak mówił Kary Mullis. Jeśli chcecie mieć polskie 

napisy w obu podanych tutaj linkach do YouTube przeczytajcie instrukcję. 

Wróćmy jednak do parametru CT z angielskiego: cycle threshold. Pani kanclerz opisała go jakby był 

wynikiem badań zależnym od stanu chorobowego osoby testowanej. Nic bardziej błędnego – to jest 

jeden z parametrów, który określa laboratorium przed wykonaniem testu. Jest to jedyny, powodujący 

wykładniczy wzrost współczynnik podczas tej półtorarocznej plandemii, którego wynikiem jest 

powielanie pobranej próbki. Wynika to z samej technologii PCR. Jeśli CT wynosi 1, to próbka zostanie 

podwojona, przy wartości 2 otrzyma się cztery razy więcej cząsteczek do testowania. Przy wartości 20 

ilość próbka zostaje pomnożona 1.048.576 razy. Wszystko w naturze ma swoje granice – dlatego 

przyjęto, że wartość CT nie powinna przekraczać 28 (268.435.456 razy), ponieważ nie można m. in. 

zagwarantować czystości takiego powielania. Te wielomilionowe powielanie potrzebuje materii, a ta 

wprowadza zakłócenia w tym procesie.  

Tak można w skrócie opisać ten parametr CT. Przez ponad rok laboratoria na świecie same dobierały 

współczynnik CT na bazie własnych doświadczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=cB8MZ8TfXKE
https://www.youtube.com/watch?v=cB8MZ8TfXKE
https://www.youtube.com/watch?v=0zEoRmJgt00
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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Kilka dni temu w austriackim parlamencie wybuchła wielka afera, ponieważ członek parlamentarnej 

komisji śledczej został w piątek zbadany tym testem, w sobotę poinformowano go, że wynik jest 

pozytywny. Sam sobie zarządził dobrowolną kwarantannę, poinformował wszystkich, z którymi miał 

kontakt i w poniedziałek przesłał informację o wyniku testu do władz parlamentu. 10 minut później 

media dudniły o tym, że poseł opozycji (FPÖ) zaraża innych parlamentarzystów i jest źródłem infekcji. 

Stosowana wartość CT była w tym przypadku powyżej 30. Przy takim CT kwarantanna nie jest 

obecnie zalecana. 

Ktoś niedawno powiedział: Gdybyśmy nie mieli testu PCR, nikt by nie zauważył jakiegokolwiek 

zagrożenia zdrowia, wyższego niż w poprzednich latach. 
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100. Eksperymentalne paszporty 

Wiedeń 9.7.2021 

Podczas gdy Unia Europejska z pełnym impetem usiłuje wprowadzić „zielony paszport” 

poświadczający przyjęcie eksperymentalnej substancji bezpodstawnie nazywanej szczepionką, w 

innych krajach, np. w Izraelu rządy wycofują się z tego pomysłu nowej formy apartheidu. 

Jeszcze dobitniej widać tę tendencję w USA. 1 lipca pojawił się w amerykańskim magazynie MIT 

Technology Review artykuł Twój przewodnik po tym, co dzieje się z paszportami szczepionek w USA. 

Jedynie w czterech z 50 stanów USA ten dokument jest stosowany. Są to Hawaje, Kalifornia, Luizjana i 

Nowy York. W 19 Stanach obowiązuje całkowity zakaz stosowania takiego paszportu (banned). w 7 

następnych są przygotowywane odpowiednie przepisy prawne (ban proposed). W trzech stanach jest 

właśnie rozważane wprowadzenie takiego zakazu (under consideration). W pozostałych 21 stanach 

nie podjęto żadnej decyzji. 

 

A jak to wygląda w Europie? Otóż 7 z 27 krajów UE wprowadziło od 1 lipca ten dokument do użytku. 

Są to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Grecja, Niemcy i Polska.  

Jak to działa: Certyfikat ma postać kodu QR, który można przechowywać na telefonie komórkowym 

lub wydrukować na papierze. Według komisji dane nie są następnie nigdzie zapamiętywane ze 

względów bezpieczeństwa i prywatności. 

https://www.technologyreview.com/2021/07/01/1027768/us-vaccine-passport-guide/
https://www.technologyreview.com/2021/06/02/1025633/seven-eu-countries-just-got-a-digital-vaccine-passport/
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101. Tlenek grafenu 

Wiedeń 13.7.2021 

W ubiegłą środę pojawił się w szwajcarskim piśmie uncatnews.ch, artykuł Szczepionka Pfizer zawiera 

99,99% tlenku grafenu: „Chcą zabijać ludzi”. Hiszpańscy naukowcy odkryli, że w substancji określanej 

jako szczepionka przeciwko COVID19 znajduje się olbrzymia ilość tlenku grafenu.  

Wybrali losowo jedną ampułkę produkowanej przez firmę Pfizer i rozdzielili ją na sześć dawek, tak jak 

to się robi podczas iniekcji. Następnie poddali analizie skład chemiczny i okazało się że 99,99103% 

czyli prawie całość to właśnie tlenek grafenu. Reszta to RNA, czyli substancja genetyczna. 

Jakie skutki może przynieść wprowadzenie do organizmu takiej ilości tlenku grafenu nie zostało do 

końca zbadane. Mamy przecież do czynienia z „dobrowolnym” eksperymentem. W artykule pisma 

naukowego nanopartikel.info na temat grafenu (w języku niemieckim i angielskim), można znaleźć 

następujący akapit: 

Jak niebezpieczny jest materiał dla ludzi i środowiska? 

Jest jeszcze za wcześnie, aby wnioskować o pozytywnych lub negatywnych skutkach, jakie grafen ma 

na ludzi. Jednak wstępne eksperymenty na zwierzętach wykazały, że po inhalacji grafenu płuca mogą 

ulec uszkodzeniu. Stąd pierwsze obawy specjalistów od płuc o bezpieczeństwo stosowania tlenku 

grafenu. Ich zdaniem pilnie konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań nad absorpcją 

grafenu w celu lepszego zrozumienia działania tej grupy substancji. 

Dla bardziej dociekliwych podaję link do naukowego badania w języku angielskim z roku 2016 w 

czasopiśmie Particle and Fibre Toxicology , właśnie na temat co się dzieje gdy tlenek grafenu dostanie 

się do wnętrza ludzkich komórek.  

https://uncutnews.ch/pfizer-impfstoff-besteht-zu-9999-aus-graphenoxid-sie-wollen-menschen-toeten/
https://uncutnews.ch/pfizer-impfstoff-besteht-zu-9999-aus-graphenoxid-sie-wollen-menschen-toeten/
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/grafen-wyjatkowy-ale-czy-bezpieczny-3565.html
https://nanopartikel.info/wissen/materialien/graphen/
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
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Jeszcze jedna „teoria spisku” okazała się prawdziwa. Stosuje się jednak nanocząsteczki, aby 

oznakować nimi ludzi. 
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102. Mutanci 

Wiedeń 17.7.2019 

Dzisiejsza austriacka gazeta Kurier donosi, że w oczyszczalni ścieków nad jeziorem Wörtersee 

niedaleko granicy z Włochami, odkryto ślady, groźnej oczywiście mutacji, modnego wirusa. 

Podejrzewam, że w związku z żartami na temat mutacji delta, ponoć z Indii – chociaż rząd Indii 

opublikował dementi na temat tego wariantu – nowa wersja nie otrzymała litery greckiego alfabetu i 

została nazwana: kolumbijski korona wirus wariant B.1.621. I słusznie – brzmi bardziej naukowo – 

może uda się tym przekonać więcej osób do absurdów dzisiejszego świata.  

Jaka powinna być nasza reakcja – oczywiście powinniśmy się bać, bo wtedy działamy na pełnych 

obrotach i wykazujemy najwięcej kreatywności. Pisałem rok temu, że w Niemczech znajdowano w 

mieszkaniach nieżyjących ludzi hermetycznie ubranych w folie, którzy zabarykadowali i uszczelnili 

wszystkie okna do mieszkania, by nie dopuścić pandemii do ich pomieszczeń. Najczęściej przyczyną 

śmierci było uduszenie, nieraz połączone z niedożywieniem i odwodnieniem. Jeśli celem 

plandemistów było pozbycie się w pierwszej linii ludzi kierujących się strachem do tego stopnia, że 

nie dopuszczają nawet myśli, że jest tu coś nie tak, to w pełni się im udało. Jestem jednak 

przekonany, że takich ludzi, którymi mogą dowolnie poprzez strach manipulować, nie chcieliby się 

pozbywać. W ten sposób zwiększa się ilość sceptyków, a to jest groźne dla i tak mocno osłabionej i 

nie posiadającej jakichkolwiek podstaw naukowych pandemii. 

 

Ale skoro coraz mniej się boimy i o grozo częściej się z tego śmiejemy, to cóż im pozostało innego niż 

wymyślać te brednie? Zgodnie z teorią wirusy zawsze będą mutowały, ponieważ jest to ważny 

https://kurier.at/wissen/gesundheit/kolumbianische-corona-variante-ist-in-oesterreich-angekommen/401446675
https://www.world-scam.com/pl/archive/2058
https://www.world-scam.com/pl/archive/2058
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element naturalnej selekcji wg. Karola Darwina. Tylko poprzez zmiany, czyli właśnie mutacje powstają 

nowe warianty. I te, które przetrwają pozostaną dłużej zanim nie zostaną zastąpione jeszcze lepiej 

dopasowanymi wersjami. Ten naturalny i przebiegający tak długo, jak jest życie na ziemi proces, 

wykorzystuje się teraz by nas straszyć. 

To może zgodnie z pomysłem Janusza Korczaka przedstawionym w „Król Maciuś pierwszy” wszyscy 

tupniemy, dmuchniemy, aż armia niegodziwców i kłamców ucieknie podkulając ze strachu ogony. 
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103. Kto naprawdę nami rządzi. 

Wiedeń 18.7.2021 

Na to pytanie w Polsce każdy odpowie, że pan Prezes. Pociąga za sznurki swoich marionetek jak mu 

się podoba. Moje pytanie dotyczy tego, kto ma poważny wpływ na tę szarą eminencję. Kto wpływa 

na panią kanclerz Merkel, prezydenta Macrona i prawie wszystkich rządzących na świecie. Kto 

spowodował, że gdy wybieramy, to mamy do dyspozycji prawie wyłącznie tych polityków i partie, 

które sprzyjają – no właśnie komu? 

Najbardziej prawdopodobną organizacją wydaje się być Światowe Forum Ekonomiczne (World 

Economic Forum WEF). Dlaczego? Ponieważ od roku 1971 zajmuje się szkoleniem osób popierających 

światowy globalizm. I co z tego zapytacie? Nie każdy jest predysponowany do wzięcia udziału w tych 

szkoleniach. Trzeba nie tylko mieć poglądy wspierające globalizm, lub być skłonnym je popierać. 

Trzeba mieć poważny wpływ na społeczeństwo. Dlatego na takie szkolenia dopuszczani są politycy, 

przedstawiciele mediów, a także znani lub potencjalnie znani muzycy i pisarze. W raporcie wydanym 

przez WEF z okazji 40 lecie tych szkoleń można znaleźć prominentne nazwiska. 

Powstała organizacja pod nazwą Global Leaders for Tomorrow (dzisiaj Young Global Leader), której 

członkami są absolwenci tych kursów. Przytoczę fragment z tej książki – link powyżej: 

Globalni liderzy jutra  

W 1992 roku Forum uruchomiło nową społeczność, Global Leaders for Tomorrow (GLTs), składającą 

się z 200 młodych liderów ze świata biznesu, polityki, środowiska akademickiego, sztuki i mediów, 

wszyscy poniżej 43 roku życia są zintegrowani dzięki swoim osiągnięciom i wpływowym pozycjom. 

Wśród nominowanych w pierwszym roku znalazło się wiele osób (wskazanych poniżej z ich 

ówczesnymi tytułami), które później przejmą kluczowe obowiązki lub wyróżnią się dalej w swoich 

dziedzinach:  

Martine Aubry, Minister Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego Francji  

José Maria Aznar, prezes Partido Popular, Hiszpania  

José Manuel Durao Barroso, Minister Spraw Zagranicznych Portugalii  

Anthony C. L. Blair, poseł, minister gabinetu cieni, Wielka Brytania  

Gordon Brown, Kanclerz Skarbu Cienia, Wielka Brytania  

Yuriko Koike, senator, Japonia Nowa Partia, Japonia  

Anne Lauvergeon, Zastępca Sekretarza Generalnego, Pałac Elizejski, Francja  

Yo-Yo Ma, Muzyk  

Angela Merkel, Federalna Minister ds. Kobiet i Młodzieży Niemiec  

Nicholas Sarkozy, zastępca sekretarza, RPR, Francja  

Lawrence Summers, wiceprezes i główny ekonomista Banku Światowego w Waszyngtonie  

Grupa, która miałaby organizować własne cele, częściowo w połączeniu z dorocznym spotkaniem w 

Davos, została przekształcona w 2003 r. w Forum Młodych Globalnych Liderów. 

Pewnie większość z Was rozpoznała niektóre osoby jak Toni Blair, Nicholas Sarkozy, czy Angela 

Merkel. Prominentnych uczniów WEF było więcej. Na przykład Jeff Bezos Właściciel firmy Amazon (w 

1998). W ubiegłym roku w szkoleniach uczestniczyła kandydatka na kanclerza Niemiec z partii 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
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zielonych pani Analena Berbock – poważnie skompromitowana poprzez kłamstwa deklaracji majątku, 

nieprawidłowości w opublikowanym życiorysie oraz przez wydanie książki, której treść składa się 

głównie z nieautoryzowanych i przedstawionych jako własnych tekstów znalezionych w przestrzeni 

internetu. 

Liczbę takich absolwentów liczy się obecnie w tysiącach. W samym roku 2015 w szkoleniach wzięło 

udział 949 osób. 

A teraz zajmę się drugą stroną medalu – tymi politykami, którzy nie zaakceptowali globalistycznych 

idei w swoich krajach. W lutym br brytyjski dziennik The Guardian opublikował ten artykuł Nadszedł 

czas, aby Afryka powstrzymała antyszczepionkowego prezydenta Tanzanii.  

Pismo The Guardian jest od przynajmniej 10 lat finansowane przez Fundacje Bill & Melinda Gates: 

 

Prezydent Tanzanii John Magufuli nie wyraził zgody na zmianę konstytucji, aby móc ponownie 

kandydować w wyborach. Obniżył wynagrodzenie sobie i innym politykom by wesprzeć środki na cele 

rozbudowy infrastruktury. To ten sam, który ośmieszył stosowanie testu PCR do diagnozy ludzi, 

posyłając ponad rok temu próbki papai, królika i oleju silnikowego do laboratorium. Wyniki tych 

badań dały wynik pozytywny. W artykule przedstawiono szereg polityków afrykańskich, którzy byli 

przeciwni uznaniu pandemii i zmarli na „koronę”. Miesiąc później prezydent Tanzanii zaginął i kilka 

dni później znaleziono go w szpitalu. Oficjalną przyczyną śmierci była choroby serca. Jego polityczni 

przeciwnicy twierdzili, że zmarł na obecnie najbardziej popularną medialnie chorobę. Kilka dni 

później zmarł prezydent Madagaskaru, także przeciwnik teorii pandemii Didier Ratsiraka. 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president
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Prezydent Haiti Jovanel Moise 

7 lipca zmarł prezydent Haiti Jovenel Moise. Jak donosi Arte.tv został zastrzelony podczas napadu na 

jego dom. Nie wyrażał zgody na powszechne szczepienia. Dwa dni po jego śmierci prezydent USA 

Biden ogłosił, że wszczęto dostawy tych eksperymentalnych substancji na Haiti… 

  

https://www.arte.tv/de/videos/104674-000-A/haiti-praesident-jovenel-moise-ermordet/
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104. Wartość naszego życia dla rządu 

Wiedeń 20.7.2021 

Katastrofa powodzi w zachodnich Niemczech była przewidziana przez meteorologów. Cztery dni 

wcześniej odpowiedzialne za ochronę powodziową urzędy w Niemczech i za granicą uderzyły na 

alarm. W Niemczech nie ostrzeżono nikogo ani w TV ani w radiu czy w prasie. 

Jak pisze The Guardian, europejski system ostrzegania przed powodzią EFAS, wydał na początku 

ubiegłego tygodnia ostrzeżenie przed powodzią i pyta dlaczego w Niemczech jest ponad 180 ofiar 

żywiołu? Mieszkańców regionu objętego tą tragedią zalała fala wody, która osiągała wysokość do 9 

m. Ludzie zostali zaskoczeni w domach, czy podczas próby ratowania dobytku. Nikt poza rządem nie 

wiedział co nadchodzi. 

120 austriackich strażaków wraz z 16 specjalnymi pojazdami i 26 łodziami skończyli akcję pomocy 

powodzianom w Belgii i byli w drodze powrotnej do Austrii. Austriacki Minister Spraw Wewnętrznych 

zaproponował niemieckiemu koledze pomoc. Ta została odrzucona. W tym samym czasie na terenach 

objętych powodzią znajdowały się głównie prywatne osoby, które spontanicznie usiłowały pomóc 

poszkodowanym. Początkowo także tym samarytanom stawiano poważne przeszkody, tłumacząc 

tym, że są zbyt blisko Querdenken i nie są mile widziani. 

Szef sztabu kryzysowego w Ahrweiler nie wyraził zgody na udział w pomocy poszkodowanym 

dzieciom przez organizację Eltern Stehen Auf (Rodzice powstają) tłumacząc, że ta organizacja jest 

zbyt blisko Querdenker. Podobno tylko ludzie, którzy nie są „querdenker”, mogą pomagać w 

Niemczech. Mimo tych przeszkód udało się uzyskać pomieszczenia szkoły, dla stworzenia bazy 

logistycznej i jak dotychczas jest to najbardziej efektywna pomoc w regionie.  

Kandydat na stanowisko kanclerza Niemiec Armin Laschet śmieje się podczas wizyty w rejonie 

objętym katastrofą: 

 

Zdjęcie z artykułu w Stern.de 

https://www.bild.de/news/inland/news-inland/deutscher-wetterdienst-zur-flut-wir-haben-drei-tage-vorher-alle-gewarnt-77128392.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/deutscher-wetterdienst-zur-flut-wir-haben-drei-tage-vorher-alle-gewarnt-77128392.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/deutscher-wetterdienst-zur-flut-wir-haben-drei-tage-vorher-alle-gewarnt-77128392.bild.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/16/western-germany-floods-angela-merkel-horror-catastrophe-deaths-missing-search-flooding-belgium
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210717_OTS0022/oesterreich-beendet-hilfseinsatz-in-belgien
https://www.stern.de/politik/deutschland/armin-laschet-fuer-lachanfall-waehrend-hochwasser-besuchs-in-der-kritik-30620366.html
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Natomiast pani kanclerz Angela Merkel, zamiast wytłumaczyć dlaczego władze nie zrobiły nic by 

pomóc ofiarom kataklizmu oświadczyła, że ta tragedia jest skutkiem spowodowanej przez człowieka 

katastrofy ekologicznej. Odpowiedział jej burmistrz gminy Schuld, Helmut Lussi: 

Czy podczas pierwszej powodzi stulecia w 1790 lub drugiej w 1910, także powodem by klimat, czy po 

prostu pogoda? 

Ktoś powiedział, że pomoc jednego rolnika na miejscu tragedii, jest wielokrotnie więcej warta, niż 

700 polityków siedzących w Berlinie. 

Rząd Niemiec celowo czy nie, wykazał całkowitą ignorancję i obojętność dla wartości życia ludzkiego. 

Tak wygląda naprawdę ta solidarność, o której tak dużo mówiła pani kanclerz na początku plandemii. 

Czy ktoś jeszcze wierzy w dobre intencje polityków? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Wojna psychologiczna. 

Wiedeń 25.7.2021 

https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
https://reitschuster.de/post/angela-merkel-erhaelt-lektion-in-klimawandel-vom-ortsbuergermeister/
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Wczoraj odbyła się ogólnoświatowa demonstracja przeciwko bezpodstawnym restrykcjom zmyślonej 

pandemii. Nie będę uzasadniał przymiotnika „zmyślonej” – odsyłam do ponad setki rozdziałów tego 

blogu. Również w Wiedniu na Marie-Theresien-Platz miał miejsce pokojowy protest. Według moich 

szacunków przybyło około 10 tysięcy osób. Całość udokumentowałem na dwóch filmach, które 

znajdziecie klikając w menu na pozycję Filmy. 

Dla tych, którzy zamiast klikać na poszczególne rozdziały preferują czytanie książek, stworzyłem w 

trzech wersjach językowych chronologiczne wersje tego blogu. Będę je aktualizował za każdym 

razem, gdy opublikuję nowy rozdział. Bezpłatny EBook w formacie pdf znajdziecie w menu – pozycja 

eBook. Każdy może ściągnąć tę książkę i rozpowszechniać, pod warunkiem, że nie będą dokonywane 

żadne zmiany w treści i formie książki. 

Wczoraj wystąpiła między innymi na demonstracji psycholog społeczny pani Mag. Katayun PRACHER-

HILANDER. Jej wystąpienie w języku niemieckim możecie obejrzeć na tym filmie. Do tego wystąpienia 

nawiązuje dzisiejszy rozdział. 

Aspekty wojny psychologicznej:  

1. Celowe podziały społeczeństwa 
2. Wbijany klin między rodziców i dzieci 
3. Nielogiczne i sprzeczne zasady 
4. Powszechnie postrzegana utrata kontroli 
5. Alienacja społeczna i ludzka – izolacja i maski. 

Wyraźnie można dostrzec solidnie wykonaną i przez wiele lat przygotowaną pracę psychologów, 

których moralność stoi pod znakiem zapytania. 

Pani Mag. zwraca się bezpośrednio do austriackiego ministra zdrowia pana Wolfganga Mücksteina. 

Panie Mückstein, jako psycholog socjalny jest moim obowiązkiem powiedzieć panu, że kampanie i 

imprezy, które dzieci i młodzież pod przykrywką marketingową „ochrona młodzieży” w kierunku 

szczepień, są absurdalne, niemoralne, nieodpowiedzialne, perfidne. I uważam, tak jak to mówię są 

przestępstwem. Przede wszystkim dlatego, że pod pana kierunkiem, kampanie szczepionkowe 

manipulują grupę wiekową, która jak powszechnie wiadomo podlega słabości wieku dojrzewania. 

Wiemy przecież, że młodzież znajduje się w trakcie poszukiwania własnej tożsamości i dlatego jest 

wyjątkowo podatna na zewnętrzne wpływy. Jako doświadczeni psycholodzy, możemy powiedzieć, że 

ta grupa nie jest w stanie podjąć odpowiedzialnych decyzji w sprawie szczepień. 

Widzimy także, że lekarze mają swoje problemy z logicznym myśleniem, inaczej nie stalibyśmy tutaj 

na demonstracji. Prze pana organizowane akcje w szkołach, kościołach, klubach piłkarskich i nawet 

na dyskotekach, nie mają sobie równych pod względem przestępczej energii. W tej psychologicznej 

pułapce tkwi taktyka, która może na praterze (znany park rozrywki w Wiedniu) pasuje, ale nie z 

pewnością nie w akcji szczepienia eksperymentalną substancją awaryjnie dopuszczonej. Innymi słowy 

pan i rząd odkryliście dla siebie czarodziejską różdżkę zwaną psychologią. Od półtora roku korzystacie 

z praw psychologii, by je wykorzystać w niecnych celach, żeby użyć ją jako niewidoczną broń, 

przeciwko ludziom. Nic nie powstrzymuje was by używać broni psychologicznej przeciwko dzieciom i 

młodzieży. 

Odkrycia psychologii są po to by służyły ludziom, a nie były wykorzystywane by wywoływać im 

szkody. Tylko ludzie bez skrupułów mogli wpaść na pomysł użycia psychologii jako broni. Takie 

działania nie mogą być w społeczeństwie tolerowane i odpowiedzialni muszą zostać ukarani. 

Psychologia jest także dla nas prawdziwą czarodziejską różdżką. Pokazuje nam, że jest nas 

wystarczająco dużo, by tę próbę sił dla nas rozstrzygnąć panie Mückstein. Powtarzam, jest nas 

https://www.world-scam.com/Files/MAH00229.MP4
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wystarczająco dużo i możemy już jutro prowadzić samookreślone i wolne życie. Panie Mückstein, 

pan, pański kanclerz i wasi psychologowie z zaplecza, wiedzą to i teraz wie o tym także 

społeczeństwo.  
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106. Dr. Anthony Fauci 

Wiedeń 27.7.2021 

Czołowym wirusologiem w USA jest dr Anthony Fauci. Od roku 1984 jest on dyrektorem Narodowego 

Instytutu Alergii i Chorób Infekcyjnych (NIAID). Od czasów prezydentury Ronalda Regana (1981 – 

1989), jest doradcą wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych w kwestiach chorób zakaźnych i 

pandemii. 

W czasie plandemii koronowirusa zasłynął szerzeniem strachu oraz wystąpieniami w TV, gdzie 

propagował dla większego bezpieczeństwa – noszenie dwóch masek jednocześnie. 

W maju br. został przesłuchany przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, gdzie twierdził, że nie ma 

nic wspólnego z badaniami prowadzonymi w chińskim laboratorium w Wuhan dotyczącym tzw. gain 

of function, czyli preparowania wirusa tak, aby mógł być użyty jako broń biologiczna. Takie badania 

zostały w USA od roku 2014 zabronione. 

Podczas ponownego przesłuchania w Senacie, republikański senator Rand Paul przedstawił dowody 

w postaci poczty elektronicznej z laboratorium w Wuhan do pana Fauci, w której pracownik 

laboratorium dziękuje za finansowe wsparcie badań nad rozszerzeniem możliwości 

chorobotwórczych wirusa. 

Informacje, na których się opieram pochodzą głównie z artykułu przesłuchanie dr. Fauci w Senacie w 

języku niemieckim. 

Podczas tego przesłuchania pan Fauci nie zaprzeczał już więcej faktom finansowania chińskiego 

laboratorium przez organizację, której jest szefem, bronił się twierdząc, wbrew oczywistym faktom, 

że nie były to zabronione badania typu gain of function. 

Senator Rand Paul zarzucił dr. Fauci współwinę za śmierć 4 milionów ludzi. Jak długo jest chroniony 

przez polityków, nie grozi mu proces, gdyż tak jak w Polsce niektóre osoby stoją ponad prawem. 

I w ten sposób kolejna teoria spiskowa staje się faktem. 

https://kenfm.de/anhoerung-von-dr-fauci-im-us-senat-von-thomas-roeper/
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107. Wymiar gigantycznego oszustwa 

Wiedeń 29.7.2021 

Bez żadnego echa w oficjalnych mediach, przeszła decyzja portugalskiego sądu w sprawie 

klasyfikowania ofiar śmiertelnych na Covid-19. Zgodnie z wyrokiem sądu prawdziwa liczba wszystkich 

zmarłych na tę modną chorobę jest przeszło 100 razy mniejsza niż do tej pory propagowano. 

Liczba osób, które można zaliczyć do ofiar korony wynosi w Portugalii 152. Obejmuje cały okres od 

ogłoszenia plandemii do kwietnia 2021. Dotychczas podawano liczbę 17.320. 

Źródła: po niemiecku, po polsku i po angielsku. 

Wymiar gigantycznego wprowadzania w błąd, gdzie irracjonalny strach był głównym motorem tej 

pandemii, staje się coraz wyraźniejszy z każdym nowym wyjaśnieniem i retrospektywną analizą tła – 

ale jak zawsze prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw – nawet jeśli minie dużo czasu zanim 

zostanie ona również rozpoznana w wypranych mózgach większości ofiar paniki na świecie. To, co 

zostało teraz prawnie potwierdzone w Portugalii na podstawie petycji obywateli, to kolejne pęknięcie 

w murze budynku, który otacza nas przez 16 miesięcy. 

Obywatelska inicjatywa w Portugalii miała na celu ostateczne upublicznienie zweryfikowanych 

danych dotyczących śmierci spowodowanej przez Covid-19. Skuteczna petycja zmusiła sąd w Lizbonie 

do nakazania jej upowszechnienia i stosowania. Wyrok, który portale takie jak „AndreDias.net” i 

amerykańska strona „Frontline Doctors” podają jako pierwsze, zawiera wszystko: według wyroku 

liczba zweryfikowanych przez sąd zgonów na COVID-19 w okresie od stycznia 2020 do kwietnia W 

2021 r. nie – jak oficjalnie zapowiada rząd i władze zdrowotne, a także kierowana przez WHO – 17 

tys., ale zaledwie 152, co odpowiada 0,9 proc. 

Jeśli zastosować ten naukowo poprawny sposób liczenia zmarłych, bazując na przykładzie Portugalii, 

na całym świecie zamiast ponad 4 milionów otrzymalibyśmy mniej niż 37 tysięcy zmarłych. Pozostali 

zmarli na inne choroby takie jak grypa, choroby serca, rak, czy gruźlica. 

Tak jak do tej pory, niewygodne decyzje sądu są po prostu ignorowane. W Niemczech ukarano 

sędziego z Weimaru przeprowadzając rewizje w jego prywatnym domu oraz w domach 

rzeczoznawców występujących na weimarskim procesie w kwietniu 2021.  

  

https://journalistenwatch.com/2021/06/29/nicht-corona-tote/
https://web.archive.org/web/20210630115411/https:/dorzeczy.pl/swiat/189783/sad-w-lizbonie-zweryfikowal-dane-dot-smiertelnosci-na-covid.html
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-cases-died-of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/
https://andre-dias.net/152-mortes-de-covid-em-portugal-desde-janeiro-2020/
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-cases-died-of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/
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108. Lepiej późno niż wcale 

Wiedeń 5.8.2021 

Od niedawna pojawiają się na YouTube nowe filmy z wiadomościami i opiniami produkowane przez 

niemieckie czasopismo Bild, które mnie bardzo zaskakują. Już miesiąc temu 8.7.2021 pojawił się ten 

film Niekończące się reguły korony: kiedy kończy się szaleństwo?, który obejrzało ponad milion osób. 

W tym filmie występuje osobiście szef tego pisma Julian Reichelt i rzeczowo krytykuje postępowanie 

niemieckiego rządu w sprawie pandemii. Film jest po niemiecku – tutaj sprawdzicie jak włączyć 

polskie napisy. 

Film zaczyna się mową niemieckiego ministra zdrowia, który zapowiada przedłużenie obowiązku 

noszenia maski i zachowania dystansu. Pan Reichelt powiedział: Pytaniem nie jest dlaczego my 

musimy takie reguły przestrzegać – pytanie powinno brzmieć: czy rząd ma prawo narzucać nam takie 

reguły?  

Minister zdrowia powiedział, że działania rządu spowodowane pandemią zakończą się, gdy 85% 

obywateli Niemiec zostanie zaszczepionych. Stąd tytuł tego filmu – niemiecki rząd nie zamierza wcale 

zakończyć pandemii – za bardzo mu się to spodobało i dla rządu mogłoby się bardzo źle skończyć, gdy 

zostaną zadane pytania o powody wprowadzenia stanu zagrożenia pandemią. 

Gdyby to pismo od początku krytykowało postępowanie pandemiczne władzy, nie byłoby w tym nic 

dziwnego. Od półtora roku pojawiały się w nim codziennie informacje o nowych infekcjach i zmarłych 

z powodu Covid19. Opierano się najczęściej na prawdziwych informacjach, ale tak przedstawionych, 

by wywołać pożądany efekt – czyli strach. Przykładem może być artykuł z 17 listopada 2020 opisujący 

jak więźniowie w Teksasie przenoszą tuziny zmarłych na koronę do samochodów chłodni. Dziś 

wiemy, że te informacje były specjalnie preparowane na potrzeby pandemii strachu. 

Takich filmów jak ten przedstawiony, obejrzałem w ostatnim czasie przynajmniej dziesięć. Rozsądna, 

nie agresywna krytyka poparta dobrymi argumentami. Dawno nie mieliśmy z czymś takim do 

czynienia – stąd moje zdziwienie. 

Przyczyny zmiany sposobu informowania na bardziej rzetelne mogą być różne. Może to być próba 

szantażu wobec władz. Na zasadzie dajcie nam więcej kasy to przestaniemy tak pisać. Może to być 

próba wpłynięcia na wyniki wyborów do niemieckiego parlamentu pod koniec września. Może to być 

– czego w mojej naiwności najbardziej bym sobie życzył – próba zakończenia medialnej propagandy i 

przełamanie monopolu „jedynie słusznej prawdy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xwkgUc_g7HY
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/corona-in-texas-usa-haeftlinge-laden-dutzende-tote-in-kuehlwagen-73983160.bild.html
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109. Dyktatura z Davos 

Wiedeń 24.8.2021 

Po udanym urlopie spędzonym w Małopolsce powracam do publikowania informacji, na które udało 

mi się natrafić. 

Tym razem zainspirował mnie Metafizyczny Konspirator na YouTube. W tym filmie wymienia się 

nazwisko byłego doradcy i ministra spraw zagranicznych USA Henry Kissingera. Jest on (w chwili 

obecnej ma 98 lat) zagorzałym globalistą i aktualnie także popiera wszystkie kłamstwa propagowane 

przez globalistów z Davos.  

Ponoć Henry Kissinger powiedział przed WHO w lutym 2009: 

Gdy tylko stado zaakceptuje przymusowe szczepienie, gra się kończy. Przyjmą wszystko – wymuszone 

oddanie krwi czy organów – dla „większego dobra”. Kto kontroluje umysły owiec, kontroluje również 

trzodę. Producenci szczepionek mogą zarobić miliardy, a wielu z was w tej przestrzeni to inwestorzy. 

Świetna sytuacja, w której wszyscy wygrywają! Przerzedzamy stado, które płaci nam za nasze usługi 

eksterminacyjne. 

https://www.youtube.com/watch?v=QW0-r_udkxQ
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I miałby rację, gdyby nie jeden błąd: zapomniał, że są także ci, którzy na tym przegrywają. I to 

zdecydowana większość. Ale tacy globaliści nie uwzględniają maluczkich w swoich kalkulacjach. 

Jedynie wtedy się z nimi liczą, gdy protestują przeciwko wyrządzonym krzywdom. 
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110. Zima w Australii 

Wiedeń 26.8.2021 

Miałem kiedyś taki pomysł, żeby pół roku spędzać w Europie, a drugie pół na południowej półkuli np. 

w Australii, aby zawsze mieć lato. Spotkałem nawet człowieka, który ten pomysł w praktyce 

zrealizował. Ja już dawno przestałem cenić lato i upały, a zima choć wielu w to nie wierzy, też ma 

swoje uroki. 

Polityka „NoCovid” w Australii polega na tym, że jeśli znajdzie się jedna osoba z pozytywnym 

wynikiem testu na C19, zamyka się cały region. Jeśli ktoś łamie reguły kwarantanny zostaje zamknięty 

w obozie za drutem kolczastym. 

Jeden przykład szokuje globalną opinię publiczną. W czerwcu młody mężczyzna, który przybył do 

Australii z Belgii, aby zobaczyć swoją umierającą matkę, został zmuszony do wynajęcia specjalnego 

samolotu, aby dostosować się do szalonych australijskich zasad Covid-19. Młody mężczyzna 

zaprotestował strajkiem głodowym, a matka zmarła później samotnie w szpitalu. Zgłaszane są 

również inne podobne przypadki.  

Psy są rozstrzeliwane w schroniskach dla zwierząt, aby nie zostały odebrane przez miłośników 

zwierząt. Ponieważ mogą oni również zagrażać personelowi schroniska. Australijskie obozy 

internowania objęte kwarantanną od miesięcy wywołują krytykę w międzynarodowych mediach. 

Nawiasem mówiąc, każdy, kto złamie obowiązujące tam wymogi kwarantanny, jest natychmiast 

upubliczniany ze zdjęciem i nazwiskiem do poszukiwania listem gończym. Policja ściga ludzi jak 

terrorystów. Szczególnie rażąca jest sytuacja w Nowej Zelandii. Tam, po ujawnieniu pojedynczej (!) 

infekcji Covid wariantem Delta, premier wzywa ludność do zaprzestania rozmów z sąsiadami. 

 

Obiekt kwarantanny Howard Springs był pierwotnie wioską dla pracowników przemysłu naftowego i 

gazowego. 
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Niewątpliwie prawdą jest, że w pandemii konieczne są ogromne wysiłki, aby zapobiec śmierci i 

poważnym chorobom. Ale ekstremalna polityka, której celem jest wyłącznie kontrolowanie choroby, 

niesie ze sobą ryzyko stworzenia systemu politycznego, który jest niezgodny z naszymi 

podstawowymi wartościami – i który w końcu powoduje więcej cierpienia i więcej ofiar niż pandemia 

mogłaby kiedykolwiek zrobić w nowoczesnym i otwartym świecie. 

Tak na ten temat pisze niemiecki Welt. W Nowej Południowej Walli rada miejska postanowiła 

zastrzelić kilkanaście psów ze schroniska, gdyż obywatele chętni, by się nimi zaopiekować mogliby 

zarazić personel schroniska. Skoro doszliśmy już do takiego bestialstwa, cóż stoi na przeszkodzie by 

rozstrzeliwać ludzi, których ten bezsensowny test skaże na egzekucję? 

  

https://www.welt.de/kultur/plus233329053/Corona-Politik-Jetzt-zeigt-sich-das-wahre-Gesicht-von-NoCovid.html
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111. Dziesięć procent 

Wiedeń 28.8.2021 

W rozdziale Wojna psychologiczna wspomniałem o pani psycholog z Austrii Mag. Katayun PRACHER-

HILANDER. Tydzień temu w wywiadzie dla austriackiej niezależnej telewizji AUF1 wystąpiła z tezą, że 

wcale nie potrzebujemy wielkiej masy niezdecydowanych by dokonać zmiany polityki. 

Z punktu widzenia psychologii wojna psychologiczna dopiero się zaczyna. Aktualnie mamy chwilę 

spokoju przed burzą. Mieliśmy do tej pory małe potyczki, ale decydująca wojna (psychologiczna) jest 

jeszcze przed nami. Już w jesieni ruszy propagandowa bitwa przeciwko tym „niezaszczepionym 

egoistom”. Pierwsze sygnały słyszymy już w mediach. Jeśli się nie zaszczepisz, nie wypłacimy ci pensji, 

nie będziesz leczony i tak dalej. Propozycje wysyłania nie poddających się medycznemu 

eksperymentowi by wysłać ich na bezpłatny urlop były już głoszone w TV. W ten sposób łatwo będzie 

doprowadzić gospodarkę do całkowitej ruiny – półmetek już osiągnęliśmy. Skoro połowa 

pracowników zostanie pozbawiona możliwości wykonywania pracy, to i druga połowa niewiele 

będzie mogła dokonać. 

Kiedy prezentuje się ludziom niewidoczne niebezpieczeństwo – wirusa – można wszystko wmówić 

tym, którzy się tego boją. Wystarczy by 10% społeczeństwa aktywnie sprzeciwiło się temu 

szaleństwu, a ten karciany domek z kłamstw zawali się sam.  

Dobrym przykładem takiego aktywnego sprzeciwu jest dr Anna Martynowska – lekarz z przechodni w 

Lądku Zdroju. Wbrew zakazowi nie przestała wykonywać swoich obowiązków – przez cały czas 

pierwszego lockdownu (od marca 2020) przyjmowała pacjentów w przechodni bez zasłaniania ust 

szmatą. Oficjalnie głosiła, że nie ma chorób bezobjawowych, jest tylko kampania strachu w mediach. 

Ponad rok temu wrocławski oddział izby lekarskiej – celowo piszę małymi literami gdyż nie chcę 

oddać szacunku tej w poważnym stopniu skorumpowanej przez lobby farmaceutyczne placówce – 

zawiesił ją w prawie wykonywania zawodu. Właśnie wygrała proces w sądzie i może powrócić do 

opieki nad swoimi pacjentami. 

 

https://www.world-scam.com/pl/archive/2702
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/psychologin-pracher-hilander-wir-brauchen-die-masse-nicht
https://nczas.com/2021/08/25/zawieszona-za-wypowiedzi-o-covid-19-dr-martynowska-wygrala-przed-sadem-moze-wrocic-do-wykonywania-zawodu/
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Doktor Anna Martynowska. (Zdj. screen/YT/Media Narodowe) 

Skoro połowa społeczeństwa poddała się propagandzie i przyjęła tę eksperymentalną substancję, to 

istnieje przecież druga połowa, która tego po prostu nie chce. Nawet za cenę rezygnacji z 

„darmowej” hulajnogi! Także wśród nosicieli skutków eksperymentu z mRNA, jedynie mniejszość 

przyjęła ten preparat z obawy przed wirusem. Główną, choć zupełnie pozbawioną logiki przyczyną, 

była chęć powrotu do normalnego życia – podróże, lokale, imprezy czy teatry. Maski muszą nosić tak 

samo jak reszta, a w oficjalnych mediach coraz częściej pojawiają się wiadomości, że większość – ok 

70% – nowo „zarażonych” czyli tych z pozytywnym wynikiem testu, przyjęli pełną dawkę 

eksperymentu medycznego. Jeśli ta grupa współobywateli nie czuje się oszukana, to może jedynie 

świadczyć o samookłamywaniu się. 

Trudno oczekiwać od ludzi, którzy tak łatwo poddali się propagandowej reklamie niebezpiecznego 

eksperymentu, że wyjdą teraz na ulicę by protestować, chociaż kto wie do czego może doprowadzić 

desperacja? Według moich szacunków około 75% dorosłej części społeczeństwa nie popiera, 

przynajmniej biernie niezrozumiałych działań rządu w celu „ochrony” nas przed niewidzialnym 

niebezpieczeństwem. 

Nie zastanawia Was, dlaczego politycy od wielu lat usiłują nas straszyć? Narkotyki, terror, nieudane 

pandemie, kłamliwe twierdzenia o ocieplaniu klimatu spowodowanego przez przemysł. Za dwa 

tygodnie minie 20 lat od zamachów na WTC w Nowym Yorku. Właśnie przygotowuję interesującą 

dokumentację na ten temat. 
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112. Iwermektyna 

Wiedeń 30.8.2021 

Wczoraj ukazał się w niemieckojęzycznym tkp.at artykuł Dramatyczna różnica dzięki Iwermektynie w 

Afryce: 31 państw stosuje to lekarstwo, a 22 nie.  

Badania nad iwermektyną z 200 uczestnikami, które rzekomo okażą się nieskuteczne, są popularne 

wśród przemysłu farmaceutycznego i jego przyjaciół. Po drugiej stronie są Indie i Afryka, które 

udowadniają skuteczność dla 2,7 miliarda ludzi. 

Na przykład stany indyjskie, takie jak Uttar Prahdesh, z populacją 236 milionów, przez jakiś czas 

stosowały iwermektynę w profilaktyce i wczesnej terapii i nie miały żadnych problemów, potem 

zawieszono, liczba zachorowań wzrosła, a następnie została przywrócona i przypadki natychmiast 

zawrócił. Z drugiej strony mały stan Tamil Nadu z populacją 10 milionów, polegał na remdesivir i miał 

znacznie gorsze wyniki. W sumie Indie miały około 952 miliony ludzi, którzy uzyskali odporność na 

infekcje na początku lipca, zgodnie z ogólnokrajowym badaniem przeciwciał, co oznacza śmiertelność 

infekcji wynoszącą 0,045%, znacznie poniżej śmiertelności w przypadku grypy. Wielki sukces przy 

użyciu iwermektyny w większości Indii. 

Wróćmy jednak do Afryki. Użytkownik Twittera KBirb ułożył interesujący wątek, który pokazuje 

dramatyczną skuteczność iwermektyny: 

 

https://tkp.at/2021/08/29/dramatischer-unterschied-dank-ivermectin-in-afrika-31-staaten-nutzen-es-und-22-nicht/
https://tkp.at/2021/08/29/dramatischer-unterschied-dank-ivermectin-in-afrika-31-staaten-nutzen-es-und-22-nicht/
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Diagramy zgonów na COVID19 

Na niebiesko widzimy kraje stosujące iwermektynę, a beżowe te bez. Poniżej znajdują się krzywe 

zgonów z (niebieskim) i bez (beżowym) iwermektyny. Imponujący. 

W większości europejskich krajów i w USA preferuje się stosowanie niezbadanych preparatów z 

milionami probantów nieświadomych faktu, że biorą udział w tym bardzo niebezpiecznym 

eksperymencie.  
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113. NOP 

Wiedeń 31.8.2021 

W niedzielę ukazał się na niemieckojęzycznej platformie tkp.at artykuł: Ogromne zaniżanie 

zgłaszanych skutków ubocznych i zgonów po szczepieniach. To już chyba drugi raz w ten sposób 

rozpoczynam mój wpis do blogu. Wynika to z tego, że ta strona internetowa jest doskonałym i 

solidnym źródłem niepublikowanych informacji w oficjalnej przestrzeni medialnej. Autor zajął się 

analizą dotyczącą zbieranych na świecie danych o niepożądanych odczynach poszczepiennych – NOP. 

Zainteresowanie tłumieniem informacji o skutkach ubocznych szczepionek tak bardzo, jak to 

możliwe, jest w niektórych krajach znacznie większe niż w innych. W bazie danych EudraVigilance, w 

której Europejska Agencja Medyczna (EMA) gromadzi skutki uboczne, holenderski analityk Wouter 

Aukema określił liczbę skutków ubocznych na 100 000 szczepień dla każdego kraju na dzień 28 maja. 

 

Nasz kraj jest tutaj na ostatnim miejscu z 15 meldunkami NOP na 100.000 przypadków.  

W Holandii jest 701 szczepień na 100 000, w Austrii tylko 331, w Niemczech łącznie 38, co oczywiście 

nie może być prawdą. W Austrii stowarzyszenie farmaceutów Pharmig oszacowało wskaźnik 

zgłaszania na zaledwie 6%. 

Public Health Scotland opublikował interesującą statystykę obejmującą wszystkie zgony, które miały 

miejsce w ciągu 28 dni od szczepienia. Ostatni tego typu został wydany 23 czerwca 2021 roku. 

Istnieje skrupulatna lista, w zależności od przygotowania, łącznie 5522 zgonów w okresie 28 dni po 

szczepieniu. Okres raportowania trwa od 8 grudnia 2020 r. do 11 czerwca 2021 r. Do 11 czerwca 3,47 

mln osób w Szkocji zostało zaszczepionych przynajmniej raz. Śmiertelność po szczepieniu wynosi 

zatem 0,16%. Oznacza to, że 905 osób miesięcznie umierało w ciągu 28 dni od szczepienia. 

W badaniu zatytułowanym „Szacowanie liczby zgonów spowodowanych szczepionką COVID w 

Ameryce” Steve Kirsch, Jessica Rose i Mathew Crawford obliczyli, jak poważne jest niedoszacowanie 

https://tkp.at/2021/08/29/massive-unterfassung-von-nebenwirkungen-und-todesfaellen-nach-impfungen/
https://tkp.at/2021/08/29/massive-unterfassung-von-nebenwirkungen-und-todesfaellen-nach-impfungen/
https://tkp.at/
https://science.orf.at/stories/3206228/
https://science.orf.at/stories/3206228/
https://beta.publichealthscotland.scot/media/8183/21-06-23-covid19-publication_report.pdf
http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
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skutków ubocznych i zgonów w amerykańskiej bazie danych VAERS. Dochodzą do wniosku, że 

zaniżanie danych jest współczynnikiem 41, a zatem od 148 000 do 226 000 Amerykanów zmarło z 

powodu szczepień. 

Dlaczego w związku z tą plandemią codziennie wychodzą na jaw kłamstwa propagandowe, podawane 

wczoraj powszechnie w mediach jako jedyna, niepodważalna prawda? Na to pytanie każdy powinien 

sam sobie odpowiedzieć. Nie brakuje informacji, wystarczy tylko się porozglądać. Nie mam na celu 

przekonywać kogokolwiek do przedstawianych tu wiadomości. Zdecydowanie bardziej pragnąłbym 

zmotywować Was do poszukiwań na własną rękę. Tylko w ten sposób moglibyście sobie wyrobić w 

miarę niezależny – także ode mnie i tego blogu – pogląd na tę ważną dla wszystkich kwestię. W 

przeciwieństwie do redaktorów w TV uważam, że każdy z Was potrafi samodzielnie myśleć i wyciągać 

wnioski. 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

114. Technokracja i pieniądze 

Wiedeń 2.9.2021 

Amerykański prezydent Franklin Delano Roosvelt powiedział kiedyś: w polityce nic nie dzieje się 

przypadkiem. Jeśli coś się dzieje, to możesz się zakładać, że dokładnie tak było zaplanowane. Tak 

rozpoczął Ernst Wolff swoje wystąpienie na forum WEFF w szwajcarskim Davos. W odróżnieniu do 

Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Klausa Schwaba, WEFF jest organizacją także w Davos, 

której nazwa pochodzi od pierwszych liter słów: Wachstum Erde Friede Freiheit – po polsku wzrost, 

ziemia pokój i wolność. 

Każdy lekarz może poświadczyć, że obecny stan zdrowia większości ludzi jest zdecydowanie gorszy niż 

przed wirusowym kryzysem. Także z punktu widzenia tych, którzy narzucili nam te bezsensowne 

reguły, stoimy dzisiaj przed gruzowiskiem. Ta ponoć grożąca nam „czwarta fala”, zapowiedź 

konieczności trzeciej, czwarte i piątej dawki preparatu, świadczą wyraźnie, że dotychczasowe środki 

powstrzymania choroby całkowicie zawiodły. 

Klasa średnia – największy światowy pracodawca i płatnik podatków jest bezprzykładnie niszczona. 

Kto ustanowił takie destruktywne cele? Odpowiedź jest jedna: kompleks techniczno-finansowy. Jest 

ro rodzaj wspólnoty interesów, na której szczycie stoją największe korporacje informatyczne oraz 

najwięksi zarządcy aktywów finansowych. Do największych koncernów technologii cyfrowej zaliczane 

są: Apple, Alphabet (właściciel Google), Amazon, Microsoft i Facebook. Wartość na giełdzie jedynie 

tych pięciu korporacji wynosi aktualnie 9.100 miliardów dolarów. Dla porównania, łączny produkt 

krajowy brutto Francji, Niemiec i Włoch w roku 2020 wynosił 8.600 miliardów dolarów. 

 

Najwięksi zarządcy finansowi to BlackRock, Vangard, State Street i Fidelity. Są udziałowcami we 

wszystkich wcześniej wymienionych korporacjach technologii cyfrowej. Te cztery firmy zarządzają 

aktualnie łączną sumą 22.600 miliardów dolarów. Dla porównania produkt krajowy brutto wszystkich 

28 krajów Unii Europejskiej wynosił w roku ubiegłym 15.700 miliardów dolarów. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mz2IpF0ajs
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Korporacje informatyczne kontrolują większość danych swoich klientów. Np Microsoft ma możliwość 

zbierania wszelkich informacji dotyczących zachowań klientów używających Windows. Przemysł 

informatyczny jest jak rak, który tworzy przerzuty we wszystkich gałęziach przemysłu, uzależnił je od 

siebie i całkowicie opanował. 

Nie inaczej wygląda sytuacja wielkich zarządców finansowych. Są udziałowcami we wszystkich 

większych firmach na świecie i są w stanie każdą sferę rynku akcji przesunąć w dowolnym kierunku. 

Największy z nich BlackRock posiada stworzony przed 40 laty największy na świecie bank danych 

finansowych Alladyn. BlackRock jest doradcą największych banków centralnych świata – w USA FED 

w Europie Europejski Bank Centralny. Przy tak wielkiej przewadze informacyjnej, jasne jest kto tutaj 

nadaje ton. 

Wymienione tu firmy w drugim kwartale 2021 osiągnęły największe dotychczasowe zyski finansowe. 

Ten finansowo cyfrowy kompleks jest w każdym momencie w stanie rząd każdego państwa na 

świecie sprowadzić do parteru i wymusić działania według własnego uznania. 

Na pierwszy rzut oka wygląda jakby ci technokraci usiłowali zniszczyć źródła własnych dochodów 

doprowadzając do ruiny największego płatnika podatków, jakim jest klasa średnia. Rzeczywistość jest 

jednak inna – oni nie mają żadnego innego wyboru, niż robić właśnie to co robią. To co obecnie 

przeżywamy nie jest efektem planu biznesowego wielkich korporacji.  

Przeżywamy właśnie gigantyczny akt desperacji. Największy w dotychczasowej historii świata. 

Dotychczasowy system pieniężny nie można utrzymać przy życiu stosując dotychczasowe metody. Już 

podczas kryzysu roku 2008 udało się z wielkim wysiłkiem utrzymać przy życiu ten chory system 

finansowy pompując w niego pieniądze bez pokrycia. Te zastrzyki wirtualnych pieniędzy musiały być 

w przeciągu 12 lat regularnie zwiększane zaś oprocentowanie regularnie obniżane. Ten system stawał 

się coraz bardziej niestabilny. 

W marcu 2020 poziom oprocentowania osiągnął zero i drukowanie pustych pieniędzy była liczona nie 

w miliardach. lecz w bilionach. Banki nie przeżyłyby długo negatywnego oprocentowania. Oznacza to, 

że dotarliśmy jako świat do granicy jakiejkolwiek kontroli nad tą sytuacją. Dalsze pompowanie 

pieniędzy spowoduje zwiększenie i tak już wysokiej inflacji i groźbę hiperinflacji podobnej do tej 

sprzed 100 lat. 

W takiej sytuacji bez wyjście kompleks finansowo technokratyczny zdecydował się na podwójną 

strategię: z jednej strony przygotowuje się bez informowania nikogo nowy system finansowy, z 

drugiej strony wykorzystują tę sytuację by według wszelkich znanych reguł, grabić świat. 

Nowy system miałby polegać na całkowitym wyeliminowaniu gotówki i zastąpienie jej poprzez w 

pełni kontrolowany system informatyczny banków centralnych. Końcowym celem jest sytuacja, w 

której każdy z nas posiada tylko jedno konto w banku centralnym. Banki centralne mogą według 

uznania tworzyć pieniądze z niczego i dla nich ujemne oprocentowanie nie stanowiłoby problemu. 

Wszystkie transakcje finansowe byłyby pod pełną kontrolą państwa. Możliwe także będzie 

przydzielać dowolnej kwocie termin ważności, aby nas zmusić do wydawania pieniędzy. Także 

możliwe byłoby ograniczenie celów zakupów, do przez państwo stwarzanej listy towarów oraz 

regionów geograficznych. 
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W takim systemie wystarczy kliknięcie myszką jakiejś upoważnionej przez państwo do tego osoby, by 

zamknąć niewygodnym dla państwa ludziom możliwość płacenia. Byłby to najbardziej skuteczny 

mechanizm kontroli, jaki w powstałby w dziejach całej ludzkości. 

Oczywiście, że pomysłodawcy zdają sobie sprawę, że powstaną masowe sprzeciwy przeciwko 

takiemu uwłaszczeniu. Dlatego właśnie postanowili doprowadzić świat do chaosu, aby ten nowy 

„wspaniały” system został przyjęty jako wybawienie i jedynie możliwe (znamy to skądś?) wyjście z 

kryzysu. Cukierkiem – zamiast hulajnogi – byłaby możliwość otrzymywania uniwersalnego dochodu 

podstawowego za siedzenie w domu. Dużą część prac wykonywanych dotychczas przez ludzi mogłyby 

przejąć np roboty oraz produkty sztucznej inteligencji. Mamy w końcu do czynienia z technokratami. 

Ten okrutny plan, opublikowany w książce Klausa Schwaba Covid19 The Great Reset, skazany jest na 

niepowodzenie. Wszystkie kłamstwa tej plandemii powoli wychodzą na jaw i coraz mniej osób 

podąża za masową propagandą. Gwałtowność i coraz większa rozbieżność z rzeczywistością świadczy 

o słabości, nie o sile tej totalitarnej agendy. Kłamstwa w rodzaju pandemii niezaszczepionych, gdzie 

zdrowych ludzi ogłasza się zagrożeniem dla zdrowia publicznego, mają coraz krótsze nogi. Kto z 

powodu jednej chorej lub pozytywnie przetestowanej osoby cały region zamyka, ten robi tak, 

ponieważ brakuje mu jakichkolwiek argumentów i z rozpaczy zadaje ślepo ciosy. 

Nigdy nie było tak dużych możliwości by docierać do milionów ludzi z rzeczowymi argumentami, 

których brakuje globalistom. 
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115. Sytuacja w Izraelu 

Wiedeń 8.9.2021 

Cztery dni temu w amerykańskim lewrockwell.com ukazał się artykuł Dane z Izraela ukazują 

nieskuteczność szczepionek. 

W Izraelu zostało ponad 80% ludności poddane eksperymentowi medycznemu, który miał zapobiec 

rozprzestrzenianiu się tak modnej dzisiaj medialnie choroby. Następujące pytanie zostało postawione 

w tym artykule: Jakie wnioski możemy wyciągnąć z faktu, że jeden z najbardziej zaszczepionych 

krajów na świecie ma jeden z najwyższych wskaźników zakażeń Covid na świecie? 

Wykazano, że szczepionka firmy Pfizer, szeroko stosowana w tym kraju, jest nieskuteczna. Rząd 

izraelski dostrzegł to, gdy 30 lipca zaczął podawać szczepionki odświeżające. Szczepienia 

odświeżające to nic innego jak przyznanie się izraelskich władz zdrowotnych, że oryginalne 

szczepionki nie wykonują swojej pracy właściwie. 

Według dr Kobi Haviv, dyrektora szpitala Herzog w Jerozolimie, osoby w pełni zaszczepione 

odpowiadają za 85-90 procent hospitalizacji w jego placówce. Biorąc pod uwagę, że mniej niż ten 

odsetek populacji Izraela jest w pełni zaszczepiony, wydaje się, że szczepienie nie tylko nie zapobiega 

zarażeniu się chorobą, ale może w rzeczywistości zwiększyć szanse na zostanie poważnym 

przypadkiem Covid. 

Jednak większość ludzi nie jest w stanie dostrzec tej oczywistej prawdy, ponieważ wyprano im mózgi, 

aby uwierzyli, że szczepionki są sposobem na wyjście z pandemii. Propagandyści szczepionek byli w 

stanie wywołać u swoich ofiar dysonans poznawczy. 

Co gorsza, te szczepionki są nie tylko nieskuteczne. Z całego świata napływają doniesienia o 

poważnych skutkach ubocznych i urazach. Według raportu wydanego przez Izraelski Komitet Ludowy 

(IPC), kierowaną przez obywateli grupę izraelskich ekspertów w dziedzinie zdrowia, szczepionka 

Pfizer/BioNTech może uszkodzić praktycznie każdy system w ludzkim ciele. Na podstawie danych 

uzyskanych z Centralnego Biura Statystycznego i izraelskiego Ministerstwa Zdrowia grupa szacuje, że 

śmiertelność wśród zaszczepionych wynosi około 1:5000. Oznaczałoby to, że ponad tysiąc obywateli 

Izraela niepotrzebnie zmarło z powodu szczepionek. 

https://www.lewrockwell.com/2021/09/vasko-kohlmayer/recognizing-the-obvious-hard-data-from-israel-reveals-vaccine-failure/
https://www.lewrockwell.com/2021/09/vasko-kohlmayer/recognizing-the-obvious-hard-data-from-israel-reveals-vaccine-failure/
https://twitter.com/bryanvilleneuve/status/1429112778489483268
https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/07/26/pfizer-covid-vaccines-destroy-every-system-of-the-human-body-warns-israeli-health-experts/
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Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że na logiczne i poparte naukowymi badaniami argumenty, 

media reagują atakiem na osobę, która ośmieli się je ogłosić, zupełnie pomijając sam temat. I z tego 

można wyciągnąć logiczny wniosek – łatwiej szkalować, niż podjąć dyskusję. Tym bardziej gdy nie ma 

się na poparcie swoich tez, żadnych sensownych argumentów.  

Pozostają jedynie oklepane frazesy powtarzane od półtora roku. Solidarność jest dobra gdy się broni, 

nie pytając o zdanie osoby zagrożone. Jednak skazując starsze osoby na śmierć w opuszczeniu i 

bardzo często w urągających warunkach solidarność przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. 
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116. 20 lat ground zero 

Wiedeń 11.9.2021 

Dzisiaj mija dokładnie 20 lat od wydarzeń na Manhattanie w Nowym Yorku. 

Ponoć większość z nas, wtedy dorosłych pamięta, co w tym dniu robili. Ja też doskonale pamiętam 

ten dzień. 

Jechałem właśnie na rozmowę kwalifikacyjną z wiedeńską filią amerykańskiej firmy Scientific Games 

International GmbH, gdy w radiu usłyszałem o tym, że (pierwszy) samolot uderzył w wieżowiec w NY. 

Ale nie o moich wspomnieniach chcę dzisiaj pisać. 

Wszyscy wiemy, że ponoć dwa samoloty pasażerskie przebiły dwie wieże World Trade Center WTC1 i 

WTC2. Mało kto jednak wie, że w tym dniu zawalił się także trzeci niższy, 47 piętrowy wieżowiec 

WTC7, w którym było m. in. centrum zarządzania WTC, kilka banków, biura CIA, a także siedziba 

gubernatora Nowego Yorku i jego schron. Budynek ten zapadł się dopiero o godzinie 17:20-tej czasu 

lokalnego, czyli siedem godzin po zawaleniu się dwóch wież WTC. Nie było ofiar, ponieważ wszystkich 

wcześniej ewakuowano. 

Interesujący jest fakt, że reporterka BBC Jane Standley podała informację o zapaści WTC7 

dwadzieścia minut wcześniej, niż to miało faktycznie miejsce. 

 

Podczas gdy przekazywała tę informację na żywo, budynek jeszcze stał. Dym pochodził z 

zapadniętych dużo wcześniej obu budynków WTC1 i WTC2. 

[20.2.2023] Znalazłem właśnie film pokazujący wybuchy w WTC7 tuż przed zapadnięciem 

się budynku. Źródło. 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=594971642487069&message_id=mid.%24cAABa9SdDJw6Mnb4GUWGbHhqClb2K&thread_id=100010098286112
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W ciągu tych 20 lat powstało wiele teorii na temat, co było prawdziwą przyczyną tych wydarzeń. 

Sporo z nich wyklucza się nawzajem. Wszystkie są przedstawiane przez mainstream media jako teorie 

spiskowe. Według mnie najbardziej spiskową i wręcz nierealną teorią jest oficjalna wersja 

przedstawiona przez prezydenta USA Georga Busha. 

Niedawno dotarł do mnie interesujący film na YouTube, który w zupełnie zaskakujący, choć  w pełni 

poparty argumentami sposób, tłumaczy tę katastrofę. Zachęcam do obejrzenia. Film jest po angielsku 

z polskimi napisami. Trwa ponad cztery godziny, jednak zapewniam że nie będziecie się nudzić. 

Dla niecierpliwych przedstawię w punktach kilka tez z tego filmu. 

1. Samo pojęcie ground zero, jakim nazwano teren gdzie stały wcześniej zniszczone wieżowce, 
miał przed tym atakiem inne znaczenie. W ten sposób definiowano miejsce na ziemi po 
wybuchu bomby nuklearnej. Po 11 września definicja ta została w wielu leksykonach 
zmieniona. W nowej definicji nie ma już mowy o bombie atomowej; 

2. WTC zbudowane zostało w latach 70-tych ubiegłego wieku i jednym z warunków uzyskania 
zezwolenia na budowę, było stworzenie możliwości usunięcia wieżowców kiedy przestaną 
być użyteczne. W tamtych czasach powstała koncepcja podziemnego wybuchu nuklearnego 
odpowiadającego maksymalnie do 150 kilotonom trotylu, do kontrolowanego zawalenia 
wieżowca. I taką koncepcję właśnie zastosowano przy budowie WTC; 

3. Prawa fizyki przeczą możliwości przebicia solidnej stalowej konstrukcji (elementy stali były 
grubsze niż w czołgu) przez samolot zbudowany z aluminium poruszający się z prędkością 
poddźwiękową. Mógł spowodować najwyżej wgłębienie i zniszczenie pomieszczeń na które 
wpadł. Taki samolot po uderzeniu zostałby sam zmiażdżony i upadłby na ziemię. Samoloty w 
relacjach telewizyjnych były cyfrową manipulacją. Na tych filmach aluminiowy samolot 
przebija stalową wieżę i wychodzi z niej również aluminiowy przód samolotu w takim samym 
kształcie jak przed uderzeniem, po spenetrowaniu ośmiu rzędów stalowych kolumn  każda o 
grubości pancerza czołgowego (6,3 cm stali): 

https://www.youtube.com/watch?v=Vmy8k_k91tc&t=9669s
https://world-scam.com/Files/331201993_6157728984277465_6621766186193525762_n.mp4
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Także kąt, pod którym ten samolot wlatywał ponoć w wieżę, nie odpowiada miejscu wyjścia z niej; 

1. Ślady w Pentagonie jednoznacznie wskazują, że użyto tu rakiety, z pewnością nie samolotu. 
Taka trajektoria lotu nie jest możliwa nawet dla najlepszego pilota, a tu był ponoć amator. 
Odkryto w miejscu wybuchu ładunek nuklearny o sile pół megatony, który nie eksplodował i 
pochodził prawdopodobnie z rakiety (skradzionej wcześniej z sowieckiego okrętu 
podwodnego Kursk – katastrofa sierpień 2000), która to rakieta trafiła w Pentagon; 

2. Trzy miesiące później, podczas prac porządkowych przy ground zero, natrafiono na 
roztopiony ciągle jeszcze metal. Gdyby WTC zostało wysadzone, jak twierdzi jedna z teorii 
środkiem wybuchowym zwanym termitem, to taka temperatura utrzymałaby się najwyżej 15 
minut, a nie 90 dni; 
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1. Zmarło ponad 10.000 pracowników zajmujących się porządkowaniem ground zero. 
Przeważnie na choroby takie, jak białaczka czy rak; 

2.  
3. Mieszkańcom Manhattanu w pobliżu ground zero pozwolono powrócić do domu dopiero po 

6 miesiącach od katastrofy; 
4. Obie wieże zostały przez właściciela dwa miesiące wcześniej – latem 2001 ubezpieczone na 

wypadek ataku terrorystycznego. Po procesie otrzymał podwójne odszkodowanie, bo wieże 
były dwie, około 8 miliardów dolarów; 

5. Dziennikarze relacjonujący na żywo wydarzenia dowiadywali się od kolegów przez telefon, 
że  w telewizji pokazano nadlatujące samoloty – sami słyszeli jedynie wybuch. 

Ten krótki opis nie jest w stanie przekazać technicznej możliwości zawalenia przy użyciu podziemnych 

bomb nuklearnych. Oglądając film łatwiej można zrozumieć, dlaczego koncepcja ta tłumaczy 

wszystkie zjawiska występujące podczas i po tej tragedii. Na przykład, w jaki sposób tysiące ton stali 

mogło zostać zamienione w pył? Dlaczego wszystkie 110 pięter zapadło się w obu przypadkach w 

czasie nie przekraczającym 10 sekund? Gdyby zgodnie z oficjalną wersją wydarzeń zapadanie 

spowodowane było pożarem na górnych piętrach, zapaść musiałaby trwać 13 razy dłużej. Nie 

znaleziono niczego co należałoby do wyposażenia tych biur. Ani mebli, ani części komputerów ani 

także szczątków blisko 3 tysięcy ludzi. Wszystko zamieniło się w mikroskopijny proszek, który pokrył 

grubą warstwą duże obszary na Manhattanie. 
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Ta gruba warstwa pyłu pokryła pobliskie obszary katastrofy. Składał się głównie z cząstek żelaza, a 

stal była podstawowym budulcem wież WTC. Po zawaleniu się gmachów spowodowanym pożarem 

powstałoby olbrzymie rumowisko właśnie z żelaza. Nie ma takiego pożaru, który potrafi zamienić stal 

w pył. Dokonać tego może jedynie wybuch nuklearny. 

Skutki wydarzeń: 

1. Wprowadzenie na całym świecie szczegółowej kontroli pasażerów linii lotniczych; 
2. Wydawanie paszportów jedynie po pobraniu odcisków palców – powstał bank; odcisków 

papilarnych, gdzie są także ślady do nas wszystkich; 
3. Bezpodstawne rozpoczęcie dwudziestoletniej wojny w Afganistanie, której zakończenie 

właśnie możemy obserwować; 
4. Bezprawne zaatakowanie Iraku; 
5. Bezprawne zaatakowanie Libii; 
6. Bezprawne zaatakowanie Syrii; 
7. Zamordowanie Osama Bin Ladena. Niezależnie od tego, czy był terrorystą, czy nie, nie było 

procesu sądowego – była egzekucja; 
8. Zamordowanie Muammara Kaddafiego. Niezależnie od tego, czy był terrorystą, czy nie, nie 

było procesu sądowego – była egzekucja; 
9. Zamordowanie Irańskiego generała Soleimaniego w styczniu 2020. Niezależnie od tego, czy 

był terrorystą, czy nie, nie było procesu sądowego – była egzekucja; 
10. Guantanamo. 

Kto tego wszystkiego dokonał? Na to pytanie możecie przecież sami odpowiedzieć. 

Jest jak u Orwella w „1984” trzy mocarstwa na świecie – czy to jest przypadek? Czy przy wydaniu 

nowych leksykonów – opisana powyżej sprawa zmiany definicji ground zero – zaangażowany był 

Winston Smith z Ministerstwa Prawdy? 

Czy taka wersja tłumacząca co się wtedy wydarzyło jest prawdziwa? Tego nie wiem. Ja uważam, że 

jest bez porównania bliższa prawdy, niż wersja oficjalna. 

Zwróciłem uwagę w tym filmie na historię wydania książki Dymitra Khalezowa i jego kontakt z FBI. 

Jaki interes miałaby FBI by udzielać mu nieznanych dotychczas informacji wiedząc, że pojawią się w 

jego książce? Takie firmy zbierają informacje dla siebie i polityków. Jeśli je podają do publicznej 

wiadomości, to tylko wtedy, gdy chcą przekazać nową wersję „prawdy”. Możliwe, że prawda jest 

znacznie gorsza i ta wersja jest w chwili obecnej na rękę politykom. 
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Co ta historia ma wspólnego z dzisiejszą plandemią? Widzę podobieństwa w propagandzie, w 

kłamstwach mediów, w walce z ludźmi, którzy pytają o prawdziwe tło wydarzeń, w postawach 

mediów i polityków oraz w horrendalnych konsekwencjach takiej polityki. 
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117. Poznań wrzesień 2021 

Wiedeń 19.9.2021 

Moją ostatnią podróż do Polski powiązałem z dwoma wydarzeniami, które odbyły się w Poznaniu. 

Wziąłem udział w Marszu Wolności w sobotę 11 września. W niedzielę 12 września byłem ponownie 

w Poznaniu na spotkaniu z Arturem Kalbarczykiem publicystą mieszkającym w Kanadzie. Artur 

Kalbarczyk publikuje filmy na YouTube i Facebook, gdzie w miarę obiektywnie przedstawia fakty oraz 

trafne analizy sytuacji geopolitycznej z punktu widzenia Ameryki Północnej. 

Pomimo padającego deszczu w Poznaniu, na Marsz Wolności przyszło kilka tysięcy osób. Pierwszy 

mój udział w Marszu Wolności w Warszawie w październiku 2020 zakończył się dla mnie 

zatrzymaniem przez policję na 25 godzin. Tym razem obeszło się bez takich bezprawnych działań 

organów porządkowych. Ze względów organizacyjnych byłem obecny jedynie na początku marszu. 

Jeśli jesteście zainteresowani co się później wydarzyło, możecie obejrzeć film z tego marszu. 

W niedzielę przyjechałem ponownie do Poznania na spotkanie z Arturem Kalbarczykiem. Całe 

spotkanie nagrałem na dwóch filmach: 

Część pierwsza. 

Część druga. 

Pan Artur opowiedział o swojej podróży z przygodami z Kanady do Polski. Bardzo ciekawe jest jego 

spojrzenie na polskie sprawy. Ja także nie jestem w pełni zaangażowany w sprzeczki sejmowe posłów. 

Również i ja widzę kwestię plandemii w kontekście ogólnoświatowym. Czy polski minister niezdrowia 

zarządził tak, czy inaczej, czy poseł Braun powiedział mu prosto w oczy, że będzie wisiał, jest może 

ciekawe, ale praktycznie nieistotne, gdy weźmie się pod uwagę, że jest to problem, który dotyczy 

całego świata. I wierzcie mi, są kraje, w których koszmar pełnej kontroli społeczeństwa już został 

wprowadzony. I nie mam tu na myśli Chin, czy Korei Północnej. Spójrzcie na Australię, czy Kanadę 

skąd pan Artur przybył. Tam jest sytuacja zdecydowanie bardziej krytyczna.  

Ci Polacy, którzy pracują np. w Niemczech widzą różnicę gdy pójdą do jakiegokolwiek sklepu w 

Niemczech i w Polsce. Noszenie masek choć obowiązkowe, w większości polskich sklepów jest 

praktycznie dobrowolne. Do fryzjera, czy na basen idzie się bez konieczności przedstawienia wyniku 

bzdurnego testu, który niczego nie testuje.  

Jesteśmy narodem, który ma we krwi sprzeciwianie się zaborcom. Zapytacie pewnie, gdzie są w 

Polsce ci nowi zaborcy? Oni nie są w Polsce, bo być nie muszą. Wystarczy, że uzależnili od siebie 

również naszych polityków, pieniędzmi, szantażem, czy po prostu globalistyczną ideologią. Dlatego 

mamy wrażenie jakby politycy czekali na jakieś zdalne zalecenia – tydzień temu mówili coś, czemu 

dzisiaj przeczą. 

W PRL-u popularny był dowcip: Kto jest najlepszym zegarmistrzem w Polsce? Edward Gierek – I 

sekretarz PZPR, ponieważ jeździ po wskazówki aż do Moskwy. Politycy współcześni wybrali sobie inne 

miasta, i kraje skąd te wskazówki otrzymują. Najwyraźniej wartość rubla jest niedoceniana. 

https://bittube.tv/post/ea3593e2-efe5-4f26-aca9-3a5e6634f589
https://www.world-scam.com/pl/archive/587
https://www.youtube.com/watch?v=6RMha-gclhU
https://bittube.tv/post/b51eea99-8d4c-4ff1-bca4-b824160a17cc
https://bittube.tv/post/96cc2cba-f1e9-4e48-ace2-eeeae98cfb24
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Pan Artur uważa, że gdy USA odejdzie od globalizmu poprzez np. wygraną odnowionej przez Donalda 

Trumpa partii republikańskiej w nadchodzących wyborach 2022, to WEF (Światowe Forum 

Ekonomiczne Klausa Schwaba) z Davos przestanie się liczyć na świecie. Tylko że właśnie globaliści 

starają się zakończyć dominację USA osłabiając znaczenie tego kraju choćby poprzez wprowadzenie 

na urząd prezydenta nieudolnego Bidena. I są na najlepszej ku temu drodze. Poza tym jeśli Trump 

zostanie w następnych prezydenckich wyborach 2024 wybrany, nie będzie się troszczył o losy świata, 

ale jedynie USA. My Polacy nie dostaniemy wolności w prezencie od innego narodu walczącego 

właśnie o przetrwanie. Wolność zawsze musieliśmy sami sobie wywalczyć. 

Jak to powiedział w Poznaniu pan Artur: Jesteśmy w trakcie wojny i śmiertelne ofiary są po obu 

stronach. 
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118. Badania w Izraelu na szeroką skalę 

Wiedeń 20.9.2021 

W austriackim tygodniku ZurZeit ukazał się interesujący artykuł na temat badania naukowego 

przeprowadzonego w Izraelu, w którym wykorzystano dane dotyczące zdrowia 2,5 miliona osób. 

Badania rozpoczęto w marcu 2020 i trwały do lipca 2021 i dotyczyły porównania naturalnej 

odporności immunologicznej po przebyciu SARS-CoV-2 z tą osiągniętą poprzez użycie preparatu firmy 

BioNTech/Pfizer. 

Badanie to zostało przeprowadzone przez najlepszych naukowców z Maccabi Healthcare Services, 

drugiego co do wielkości dostawcy usług medycznych w Izraelu, który obsługuje ponad jedną czwartą 

populacji kraju, Szpitala Uniwersyteckiego w Ashdod i Uniwersytetu Medycznego w Tel Awiwie.  

Oryginalny tekst badania, który został opublikowany do recenzji w dniu 25 sierpnia, jest dostępny 

tutaj. 

Wyniki badania: Ryzyko zakażenia koroną u osób zaszczepionych jest 13-krotnie wyższe niż u osób, 

które wyzdrowiały z choroby SARS-CoV-2 i które nabyły odporność w sposób naturalny. Nowy 

wariant delta został wyraźnie uwzględniony; wszyscy zaszczepieni otrzymali dwie dawki BioNTech / 

Pfizer (BNT162b2). Prawdopodobieństwo poważnej choroby objawowej było nawet 27-krotnie 

wyższe u osób zaszczepionych niż u tych, którzy wyzdrowieli. 

To badanie, według autorów największe i najdłuższe jak dotąd na świecie badanie terenowe na ten 

temat, dostarcza jasnych i jednoznacznych wyników: pod względem epidemiologicznym osoby 

zaszczepione są ponad dziesięciokrotnie bardziej niebezpieczne niż osoby, które wyzdrowiały, jeśli 

chodzi o zakażenie i możliwe przeniesienie wirusa koronowego! 

https://zurzeit.at/index.php/israelische-grossstudie-geimpfte-viel-gefaehrlicher-als-genesene/
https://www.world-scam.com/Files/2021.08.24.21262415v1.full_.pdf
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Nasz minister (nie)zdrowia pan Niedzielski nie będzie się z pewnością zajmował tymi izraelskimi 

badaniami, skoro nie pasują do jego koncepcji szerzenia strachu i stosowania ograniczeń tak daleko, 

jak to jest tylko możliwe. 
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119. Powrót doktora Mengele 

Wiedeń 22.9.2021 

W Polsce powstaje niezależny od wielkich koncernów i od ogólnoświatowej propagandy, konkurencja 

dla YouTube. Już niedługo, bo do końca tego roku pierwsza wersja tego wielkiego przedsięwzięcia 

pojawi się w naszym życiu internetowym. Już teraz można zobaczyć jak to będzie wyglądać. Nigdy w 

tym blogu tego nie robiłem, ale chciałbym namówić Was na wspieranie tego dużego projektu. Ja 

przekazuję co miesiąc pełną kwotę na wRealu24, którą otrzymuję od Urzędu Kombatantów za moją 

działalność w opozycji antykomunistycznej. 

Mało jest dzisiaj okrutnych rzeczy, które potrafią nas zaszokować. Tym razem jednak wiadomość o 

nielegalnych eksperymentach na dzieciach w wieku od trzech miesięcy musi działać na nasze 

sumienie – przynajmniej na tych, którzy je mają. Wczoraj pojawił się na YouTube wywiad z lekarzem, 

panią dr Katarzyną Ratkowską i z prawnikiem panią mec. Katarzyną Tarnawą-Gwóźdź. Film trwa 

godzinę, ale zalecam do obejrzenia go w całości, gdyż tylko wtedy będziecie w stanie ogarnąć skalę 

tego bezprawnego procederu. 

W czterech krajach na świecie prowadzi się badania kliniczne na dzieciach do 11-tego roku życia w 

celu wprowadzenia na rynek, dla dzieci w tym wieku, eksperymentalnego preparatu firmy Pfizer 

przeciwko najmodniejszemu od półtora roku zakażeniu wirusowemu. Te cztery kraje to Finlandia, 

Hiszpania, Polska i USA. W tym badaniu zaplanowany jest udział 4,5 tysiąca dzieci. Wygląda na to 

więc, że w Polsce ponad tysiąc dzieci ma być ofiarowane do takich eksperymentów niezgodnych z 

prawem polskim i międzynarodowym. Także kodeks norymberski, który powstał po II wojnie 

światowej, aby zapobiec doświadczeniom na ludziach bez ich zgody lub zgody ich opiekunów 

prawnych nie zezwala na takie działania. 

 

Obraz Władysława Siwka, Brama z napisem „Arbeit macht frei”. 

https://wrealu24.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=kLNHkUQlnA8
https://www.youtube.com/watch?v=kLNHkUQlnA8
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Skoro udało się tak szybko zmobilizować ponad tysiąc dzieci do udziału w tej zbrodni, podejrzewa się, 

że są to dzieci z domów dziecka, których opiekunami prawnymi są urzędnicy w tych domach. 

80 lat temu łatwiej było nie wiedzieć co dzieje się za drutami obozów koncentracyjnych. A dzisiaj? 
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120. Sześć wolnych od pandemii krajów w Europie 

Wiedeń 24.9.2021 

Ostatnia dyktatura Europy Białoruś, była od początku krajem wolnym od covidowej histerii. 

Do Białorusi dołączyło już pięć krajów w Europie i zakończyło to wirusowe szaleństwo. 19 lipca Wielka 

Brytania zaczęła traktować koronę, podobnie jak grypę i inne choroby zakaźne. Potem weszły na tę 

drogę kolejno Dania, Holandia, Norwegia i Chorwacja. 

Na temat Chorwacji napisał Najwyższy Czas (NCZAS) w artykule Covidianie w szoku. 

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović idzie pod prąd covidowej narracji. W telewizyjnym wywiadzie 

podkreślił, że obywatele jego kraju nie są słabo wyszczepieni, jak sugerują media, oskarżył te media o 

szerzenie covidowej paniki i podkreślił, że na świecie istnieją tysiące innych chorób, na które również 

należy uważać. – Nie ma życia bez ryzyka – zaakcentował. 

Aktualnie odbywa się w Nowym Yorku Zgromadzenie Ogólne ONZ. Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro 

nie przyjął „eliksiru szczęścia” i dlatego nie pozwolono mu wejść do restauracji. Postanowił więc zjeść 

pizzę na nowojorskiej ulicy. 

 

Prezydent Bolsonaro je pizzę na ulicy. Zdjęcie z Twittera 

Globalistom pali się grunt pod nogami. Domyślam się ile bezsennych nocy, dotknęło ostatnio szefa 

Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba. W stanach przyparto do muru Antony’ego 

Fauciego, który przyznał się przed Kongresem do finansowania od kilku lat zabronionych w USA 

badań nad stworzeniem nowej, groźnej dla ludzi odmiany wirusa korony. Ale że zlecił to chińczykom, 

to otrzymał też produkt made in China odpowiedniej jakości. 

https://nczas.com/2021/09/22/covidianie-w-szoku-chorwacja-konczy-zabawe-prezydent-milanovic-o-szczepieniach-i-nakrecaniu-paniki-przez-media-video/?fbclid=IwAR0bQhB23gUTQfNiocLsZROF_H3GXKBguyCX1xiSumyf7hb7JVdw-SioMxo
https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-usa-prezydent-brazylii-jadl-pizze-na-ulicy-nowego-jorku-bo-w,nId,5496214
https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-usa-prezydent-brazylii-jadl-pizze-na-ulicy-nowego-jorku-bo-w,nId,5496214
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Pomyślicie pewnie także o Szwecji. Ten kraj wybrał słusznie własną drogę nie wprowadzając w życie 

większości narzuconych światu zakazów. Szwecja wstrzymała oficjalnie stosowanie paszportów 

kowidowych i planuje przyłączenie się do wolnych krajów Europy. 

Nasz minister – szef ministerstwa od jednej choroby wirusowej pan Adam Niedzielski, także ma 

wystarczająco dużo powodów do nieprzespanych nocy.  

Prezydent Andrzej Duda również wystąpił na forum ONZ. Wspominał coś o solidarności – raczej mało 

interesująca mowa. Jeśli usiłował mówić po angielsku jak ponad rok temu przed wyborami w Polsce, 

gdy rozmawiał na stojąco przed siedzącym Donaldem Trumpem, to na szczęście dla niego nikt go nie 

zrozumiał. 

Wczoraj rząd Portugalii zniósł certyfikaty potwierdzające, że obywatel nie choruje na jedną konkretną 

chorobę. Nie jest to co prawda jeszcze przyłączenie się Portugalii do klubu krajów nieuznających 

fałszywej pandemii, ale jest to krok we właściwym kierunku. 

  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-23/portugalia-rzad-znosi-certyfikaty-covid-19-nie-bedzie-trzeba-ich-okazywac/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-23/portugalia-rzad-znosi-certyfikaty-covid-19-nie-bedzie-trzeba-ich-okazywac/
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121. Blackout 

Wiedeń 25.9.2021 

Do napisania tego artykułu zainspirował mnie niemieckojęzyczny film w niezależnej, wolnej 

austriackiej telewizji AUF1 zatytułowany: Ciężka jesień? Sytuacja prawie na pewno ulegnie eskalacji. 

Czy grozi nam duża awaria zasilania w energię elektryczną? Jeśli potraktować to pytanie czysto 

technicznie, istnieje małe prawdopodobieństwo by coś takiego wydarzyło się na wielką skalę np. w 

całej Europie. Nie jest to oczywiście niemożliwe, ale nasz system energetyczny jest w stanie sporo 

znieść. 

Jest jednak inne spojrzenie na tę kwestię. Co się stanie gdy plandemiczne kłamstwo zawali się – bo 

prędzej czy później musi – jak domek z kart? Czy szef od jednochorobowego ministerstwa powie: 

przepraszam, pomyliłem się? Przykro mi, że z powodu mojej decyzji zmarło 180 tysięcy Polaków. A 

my wybaczymy mu, bo tak robią przecież chrześcijanie? Jakoś trudno mi sobie wyobrazić taki rozwój 

wydarzeń. Wisieć on raczej nie będzie, chyba żeby doszło do linczu, ale mam nadzieję, że uda się 

zachować rozsądek. Nie dlatego, żebym chciał bronić człowieka, który w moim odczuciu jest 

zbrodniarzem. Jednak to, czy nim jest powinien zadecydować niezależny sąd. Skoro chcemy żyć w 

praworządnym kraju, to zaakceptujmy także reguły panujące w takim państwie. 

Wiem, wiele osób powie: przecież Adam Niedzielski nie przejmował się obowiązującym prawem, gdy 

wprowadzał zabójcze restrykcje w Polsce. To prawda, jednak bezprawia nie pokona się innym 

bezprawiem. Poza tym większość polityków w tym posłów większości partii politycznych to jedynie 

marionetki podlegające wpływom niekoniecznie polskich szarych eminencji. Poprzez korupcję, 

szantaż czy przez pranie mózgów. Niektórzy po prostu wskoczyli na kowidowego konia dla osiągnięcia 

własnych celów.  

Takie czasy ukazują jak rzadko kiedy, charaktery wielu ludzi. Te prawdziwe. Problem sprawiedliwego 

ukarania winnych marionetek co prawda ważny, nie wydaje mi się dzisiaj najważniejszy. Dlaczego o 

tym piszę w artykule zatytułowanym Blackout? Ponieważ jestem przekonany, że tacy mierni 

charakterem ludzie zrobią wszystko, żeby nie odpowiadać za popełnione zbrodnie. Posłów chroni 

immunitet, ale rząd z premierem włącznie w pełni odpowiada za swoje działania. 

W połowie września przykład takiej katastrofy na małą skalę przeżyło niemieckie Drezno. Nastąpiła 

awaria jednego systemu zasilającego miasta i przy próbie ratowania sytuacji doszło do znacznie 

większej awarii. Podejrzewam, że była to rzeczywiście techniczna awaria, ale co, jeśli ktoś postanowi 

położyć na łopatki większość systemów zasilania prądem, by odwrócić uwagę od odpowiedzialności 

za ofiary plandemii? 

https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/heftiger-herbst-die-lage-wird-ziemlich-sicher-eskalieren
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Zgodnie z prorokiem kowidozy, panem Klausem Schwabem ze Światowego Forum Ekonomicznego 

grozi nam 10 razy gorszy od wirusa korony, atak hakerski skierowany m. in. przeciwko wielkim 

zakładom energetycznym, a w szczególności informatycznemu systemowi sterowania produkcją i 

dystrybucją energii elektrycznej. Pan Schwab doskonale „przewidział” dotychczasowy rozwój 

plandemii. Nic dziwnego, skoro moim zdaniem jest jednym z kreatywnych twórców tego kryzysu. 

Dlatego biorę poważnie to ostrzeżenie i uważam, że grozi nam właśnie światowy kryzys energetyczny 

po postacią wyłączenia prądu na, dajmy na to dwa tygodnie. 

I co się stanie jeśli przez 14 dni nie będzie na świecie prądu? Przez pierwsze kilka godzin stanie się to, 

co się działo dotychczas w takich sytuacjach. Staną windy, nie otworzą się bramy garaży, zabraknie 

światła, telewizji. Nawet jeśli ktoś ma odbiornik zasilany na niezależne od sieci źródło, to i tak niczego 

nie odbierze, bo stacje nadające program (także do satelitów) nie będą miały jak nadawać bez prądu. 

Jedzenie w lodówkach i zamrażarkach się popsuje. Pociągi, tramwaje i autobusy staną. Ruch 

samochodowy w nocy byłby oświetlany jedynie światłami samochodów, które nie będą mogły 

tankować – dystrybutory paliwa także potrzebują prądu. 

https://bitdefender.pl/trzy-najwieksze-cyberazagrozenia-w-2021-roku-specjalisci-bitdefendera-radza-jak-powstrzymac-hakerow/
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Zasilanie awaryjne trwa w takich sytuacjach bardzo krótko. Pieniędzy z bankomatu nikt nie wyjmie, 

bo nie ma prądu. Woda na wyższych piętrach zniknie, bo była pompowana silnikami elektrycznymi. 

Sklepy będą przyjmować o ile w ogóle tylko gotówkę, by nie ma prądu. Internet przestanie działać, 

telefonia komórkowa przestanie działać. W szpitalach będą zasilane awaryjnie jedynie urządzenia 

utrzymujące życie pacjenta lub zasilające sale operacyjne do zakończenia rozpoczętych operacji.  

Opisałem jedynie w skrócie jakie byłyby konsekwencje takiej awarii. Ludziom zaczęłoby brakować 

wody i jedzenia. To spowoduje protesty społeczne. Przestępcy wykorzystywaliby sytuację by 

obrabować sklepy czy mieszkania. I bardziej szukaliby żywności, zapasu wody niż biżuterii… I gwałt 

stanie się codziennością. Prawo pięści będzie prawem panującym. 

Półtora roku temu nie kupiłem ani jednej rolki papieru toaletowego, nie dlatego, że go zabrakło – 

dlatego, że go wcale nie szukałem. Miałem kilka rolek w zapasie i jak się później okazało wystarczyły. 

Teraz nie jestem taki spokojny. Do takiego kryzysu trzeba się dobrze przygotować, by mieć szansę go 

przetrwać. Zebranie dużej ilości wody w plastikowych butelkach nie wystarczy. Trzeba posiadać do 

tego środek uzdatniający wodę. Najlepiej na bazie dwutlenku chloru. 

Autor bestselera Blackout Marc Elsberg napisał, że nasza cywilizacja po dwóch tygodniach blackout 

(braku prądu) przeniesie się do poziomu średniowiecza, po miesiącu do epoki kamiennej. To mogłaby 

być jedyna szansa dla historyków, ich teren badawczy tak bezpośrednio przeżyć. 

Przykro mi, że roztaczam przed Wami te negatywne wizje. Jestem z natury optymistą i mam nadzieję, 

że do tego nie dojdzie. Jednak logika podpowiada mi, że globaliści tak łatwo się nie poddadzą. Nie 
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będą mieli innego wyboru, by ratować skórę. Pozytywnym aspektem jest fakt, że będzie to już ich 

ostatnia, rozpaczliwa próba. 
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122. Blackout – ciąg dalszy 

Wiedeń 28.9.2021 

Otrzymałem kilka zapytań w związku z poprzednim artykułem i postanowiłem napisać ciąg dalszy. Nie 

chciałbym nikogo straszyć – wystarczy tej propagandy strachu szerzonej przez media. Chciałbym 

jednak informować Was o zagrożeniach, które są realne i które mam nadzieję, nie zagrożą nam i 

naszej egzystencji. 

O intencjach i powodach możliwego blackout’u pisałem już w poprzednim artykule. Dla tych, których 

interesują te powody, polecam artykuł 114. Technokracja i pieniądze. 

Czy są możliwe poważne awarie prądu w Polsce? Owszem, są możliwa i nawet do nich w przeszłości 

dochodziło. Nie na skalę którą opisałem w poprzednim artykule, ale były na tyle poważne, że ludzie 

odpowiedzialnie za bezpieczeństwo dostaw energii potraktowali to bardzo poważnie. Możecie o tym 

poczytać tutaj oraz tutaj. 

Proszę jednak zwrócić na to uwagę, że przewiduje się tutaj problemy natury technicznej, a nie 

celowe, dywersyjne działanie poważnych sił politycznych chcących wywołać sytuację kryzysową na 

większą skalę. Jeśli wątpicie o istnieniu takich sił, to przeczytajcie poprzedni artykuł oraz wymieniony 

wcześniej na temat technokracji i finansach. 

Podałem Wam jedynie źródła dotyczące Polski. Jest to jednak problem dużo większej skali. W Austrii, 

minister spraw wewnętrznych Nehammer postanowił zabezpieczyć oddziały policji na wypadek 

wstrzymania dopływu energii elektrycznej. Także wczoraj ukazał się artykuł w również 

mainstreamowym ORF na temat ochrony przed blackoutem. 

 

https://www.world-scam.com/pl/archive/2986
https://zielona.interia.pl/polityka-klimatyczna/polska/news-blackout-w-polsce-to-nie-takie-proste,nId,5314651
https://www.cire.pl/pliki/2/przygotblackout.pdf
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-polizei-ruestet-sich-fuer-blackout-szenario/401749821
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-polizei-ruestet-sich-fuer-blackout-szenario/401749821
https://wien.orf.at/stories/3123382/
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Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytania. Nie oczekujcie ode mnie, że wytłumaczę 

wszystkie niewyjaśnione zjawiska. Szanuję Waszą inteligencję i liczę na Wasze własne przemyślenia. 

Jest już najwyższy czas, by samemu zacząć dociekać prawdy. Nikt jej Wam nie poda na talerzu. Cóż 

byłaby wtedy warta? Nie wiecie jak się za to zabrać? Przeczytajcie artykuł 75. Globalresearch. Także 

bez znajomości obcego języka możecie dotrzeć do ważnych informacji. 

  

https://www.world-scam.com/pl/archive/1487
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123. Histo(e)ria z wariantem delta 

Wiedeń 29.9.2021 

W maju pisałem o mutacjach z Indii gdzie Ministerstwo Zdrowia Indii dementowało fałszywe 

wiadomości rozpowszechniane na całym świecie na temat nowej, niezwykle groźnej i zaraźliwej 

odmiany delta modnego wirusa. 

Tydzień temu opublikowano w USA wyniki badań nad tym właśnie wariantem. Wyniki możecie 

zobaczyć w angielskojęzycznym artykule JPMorgan dokonuje nieoczekiwanego odkrycia: wariant 

Delta tylko „w połowie tak zakaźny, jak zakładano”.  

…Nowa analiza JPMorgan wykazała, że w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, z których wiele 

narzuciło drakońskie blokady, w szczególności Australia, kraje rozwijające się doświadczyły fali delty, 

która była „znacznie łagodniejsza” niż oczekiwano. 

Analityk JPMorgan zajmujący się analizą polityki, David Mackie, stwierdził, że „fala Delta była 

znacznie łagodniejsza niż oczekiwano: żaden z badanych krajów (Filipiny, Peru, Kolumbia, Południowa 

Afryka, Ekwador, Tajlandia i Meksyk) nie odnotował oczekiwanych przez nas zakażeń”. 

O ile średnio oczekiwano wzrostu Re o 0,58 od końca czerwca do pełnego rozpowszechnienia 

wariantu Delta (z 1,07 do 1,65), to średni wzrost wyniósł tylko 0,24 (z 1,07 do 1,31); innymi słowy, 

około połowa oczekiwanego wzrostu Re nie wystąpiła. Re – to współczynnik zakażalności mówiący o 

tym, ile osób może się zarazić od jednej zakażonej osoby. 

 

Co to znaczy? Proste: jak wyjaśnia Mackie, „jest bardzo możliwe, że wariant Delta jest w połowie tak 

zaraźliwy, jak początkowo zakładano”. Chociaż to – wykrzykuje optymistycznie JPM – byłoby bardzo 

pozytywne i ograniczyłoby wzrost liczby infekcji w nadchodzących miesiącach, byłoby to druzgocące 

dla takich instytucji jak NIH, nie wspominając o głównym doradcy Bidena, Faucim, którego cały 

argument że na początku wariant delta był znacznie bardziej zaraźliwy niż którykolwiek z poprzednich 

wariantów wirusa; to również po raz kolejny wyśmiewałoby „naukę”, która w pełni wspierała teorię, 

że Delta ma znacznie większą zaraźliwość. NIH – Narodowy Instytut Zdrowia w USA. 

https://www.world-scam.com/pl/archive/2058
https://invesbrain.com/jpmorgan-makes-an-unexpected-discovery-delta-variant-only-half-as-infectious-as-assumed/
https://invesbrain.com/jpmorgan-makes-an-unexpected-discovery-delta-variant-only-half-as-infectious-as-assumed/
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Oczywiście, nawet posuwając się tak daleko, analityk JPMorgan mógł złamać większość najbardziej 

kardynalnych tabu dyskusji o wariantach delta w „politycznie poprawnym społeczeństwie”, więc nie 

dziwi nas, że nie odważył się nawet wypowiedzieć słowa „iwermektyna” (zobacz artykuł 112. 

Iwermektyna) i jego skuteczne stosowanie w Peru, Filipinach, RPA, Ekwadorze, Tajlandii i Meksyku. 

 

  

https://www.world-scam.com/pl/archive/2934
https://www.world-scam.com/pl/archive/2934
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124. Rzym – Deklaracja Lekarzy 

Wiedeń 2.10.2021 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy i Naukowców Medycznych we wrześniu 2021 ogłosiło w 

Rzymie deklarację, którą do 1 października 2021 podpisało na całym świecie już ponad 8.600 lekarzy i 

naukowców w dziedzinie medycyny. Podaję tutaj polskie tłumaczenie: 

My, lekarze świata, zjednoczeni i lojalni wobec Przysięgi Hipokratesa, uznajemy, że zawód lekarza, 

jaki znamy, znajduje się na rozdrożu i jesteśmy zmuszeni oświadczyć: 

1. biorąc pod uwagę, że naszym najwyższym obowiązkiem i obowiązkiem jest podtrzymywanie i 
przywracanie godności, integralności, sztuki i nauki medycyny; 

2. mając na uwadze, że nasza zdolność do opieki nad naszymi pacjentami jest atakowana w 
bezprecedensowym zakresie; 

3. biorąc pod uwagę, że decydenci zdecydowali się egzekwować ujednoliconą strategię 
leczenia, która prowadzi do niepotrzebnych chorób i śmierci, zamiast utrzymywać 
podstawowe koncepcje zindywidualizowanej, spersonalizowanej opieki nad pacjentem, która 
okazała się bezpieczna i skuteczna; 

4. uwzględniając fakt, że lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, którzy pracują na pierwszej 
linii frontu i stosują swoją wiedzę z zakresu epidemiologii, patofizjologii i farmakologii, często 
jako pierwsi odkrywają nowe, potencjalnie ratujące życie metody leczenia; 

5. mając na uwadze, że lekarze są coraz bardziej zniechęcani do angażowania się w otwarty 
dyskurs zawodowy i wymiany poglądów na temat nowych i pojawiających się chorób, co nie 
tylko zagraża samej istocie zawodu lekarza, ale, co ważniejsze i tragicznie, życie naszych 
pacjentów; 

6. biorąc pod uwagę, że bariery stawiane przez apteki, szpitale i służby zdrowia uniemożliwiają 
tysiącom lekarzy leczenie swoich pacjentów, co uniemożliwia zdecydowanej większości 
świadczeniodawców ochronę pacjentów przed chorobami. Lekarze doradzają teraz swoim 
pacjentom, aby po prostu poszli do domu (aby wirus mógł się rozmnażać) i wrócili, jeśli ich 
choroba się pogorszy, powodując setki tysięcy niepotrzebnych zgonów pacjentów z powodu 
braku leczenia. 

To nie jest medycyna. To nie jest opieka medyczna . W rzeczywistości, ta polityka może być zbrodnią 

przeciwko ludzkości. 

Dlatego postanowiliśmy: 

1. zdecydować, że należy przywrócić relacje między lekarzem a pacjentem. Sednem medycyny 
jest ta relacja, która umożliwia lekarzom najlepsze zrozumienie swoich pacjentów i ich 
chorób oraz opracowanie terapii, które mają największe szanse powodzenia, gdy pacjent jest 
aktywnie zaangażowany w ich leczenie; 

2. zdecydować, że polityczna ingerencja w praktykę medyczną i relacje lekarz-pacjent musi się 
skończyć. Lekarze i wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą mieć swobodę uprawiania 
sztuki i nauki medycznej bez obawy przed odwetem, cenzurą, zniesławieniem lub 
postępowaniem dyscyplinarnym, w tym możliwości utraty licencji i przywilejów szpitalnych, 
utraty umów ubezpieczeniowych i ingerencji ze strony agencji rządowych i organizacji, które 
nadal uniemożliwiają nam opiekowanie się pacjentami w potrzebie. Bardziej niż kiedykolwiek 
należy chronić prawo i zdolność do dzielenia się obiektywną wiedzą naukową, która pogłębia 
nasze zrozumienie choroby; 

3. zdecydować, że lekarze muszą bronić swojego prawa do decyzji o sposobie leczenia, 
przestrzegając zasady: PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ. Lekarze nie powinni być powstrzymywani 
przed przepisywaniem bezpiecznych i skutecznych terapii. Te ograniczenia nadal powodują 
niepotrzebne choroby i śmierć. Pacjenci muszą mieć prawo do ponownego otrzymywania 
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tych zabiegów po pełnym poinformowaniu o zagrożeniach i korzyściach wynikających z 
każdej opcji; 

4. zdecydować, że zapraszamy światowych lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia do 
przyłączenia się do nas w tej szlachetnej sprawie, w której dążymy do przywrócenia zaufania, 
uczciwości i profesjonalizmu w praktyce lekarskiej; 

5. zdecydować, że zaprosimy światowych naukowców, dobrze zorientowanych w badaniach 
biomedycznych i przestrzegających najwyższych standardów etycznych i moralnych, aby 
nalegali na ich zdolność do prowadzenia obiektywnych, empirycznych badań i 
rozpowszechniania swojej reputacji bez represji i bez obawy o własne środki do życia; 

6. postanowić, że apelujemy do tych pacjentów, którzy wierzą w wagę relacji lekarz-pacjent i 
możliwość aktywnego udziału w ich leczeniu, aby żądali dostępu do naukowej opieki 
medycznej. 

Źródło w języku angielskim. Stronę źródłową można przełączyć na język włoski, słowacki, holenderski 

lub hiszpański. 

  

https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
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125. Nowa Zelandia 

Wiedeń 3.10.2021 

Australijski GumshoeNews wydał we wtorek artykuł Post Jacindy na Fakebooku — 30 000 

komentarzy ujawnia obrażenia i zgony poszczepienne.  

Wpis na Fakebook pani premier Nowej Zelandii Jacindy Ardern, w dramatyczny sposób przyniósł 

odwrotny skutek. 26 września 2021 r. opublikowała: 

“Czytałem dzisiaj kilka badań, dlaczego niektórzy ludzie zdecydowali się jeszcze nie szczepić, aby 

chronić ich przed COVID 19. Jednym z najczęstszych jest to, że martwią się skutkami ubocznymi. 

Porozmawiajmy więc o tym! 

Jak w przypadku wszystkich leków, 1-2 dni po szczepieniu mogą wystąpić łagodne działania 

niepożądane. To całkowicie normalne, a także znak, że twoje ciało uczy się walczyć z wirusem. 

Większość skutków ubocznych nie trwa długo. U mnie po pierwszej dawce bolała mnie ręka 

(przypominało mi to szczepienie przeciw tężcowi) i czułam się trochę zmęczona po drugiej, ale nie na 

długo! Jeśli martwisz się skutkami ubocznymi, skontaktuj się z kimś, kogo znasz i ufasz, kto otrzymał 

szczepionkę i zapytaj, jak się czuł? Albo porozmawiaj ze swoim lekarzem. Więcej znajdziesz również 

na https://covid19.govt.nz/…/side-effects-of-covid-19…/“. 

W chwili, gdy to piszę, ten facebookowy wpis pani premier otrzymał 34.174 komentarzy. W 

większości przypadków są to relacje z przypadków śmierci lub bardzo poważnych szkód zdrowotnych, 

które wystąpiły po poddaniu się temu eksperymentowi. Oto kilka przykładów: 

Mój ojciec miał atak serca tydzień po pierwszej dawce. Został przetransportowany helikopterem do 

Waikato w ciężkim stanie. Wprawdzie ma 81 lat, ale sześć tygodni wcześniej przeszedł dokładną 

kontrolę serca i powiedziano mu, że jego serce jest w doskonałej kondycji jak na jego wiek. Jest/był 

bardzo aktywny i jeździł na rowerze 40 kilometrów 5 dni w tygodniu. Atak serca był spowodowany 

zakrzepami krwi. Nie dostanie drugiego strzału. Al Jonson Kim L. Coppersmith Wysyłam dużo miłości 

tobie, Danielowi i twojemu tacie. Kłamstwa muszą się skończyć. Julie King 

Jeden z naszych kierowców miał atak serca 2 dni temu tydzień po iniekcji. Nasz przyjaciel został 

sparaliżowany do połowy miesiąc później, nadal nie czuje się dobrze Stace Da Ace Thompson 

Zmarł szwagier dobrego przyjaciela, a inny przyjaciel zmarł w pracy. Dziewczyna z moich czasów 

szkolnych prawie zemdlała w centrum szczepień i nie mogła się ruszać przez kilka dni i słyszała o 

innym przypadku, z porażeniem Bella… moja najbliższa rodzina miała tylko obolałe ramiona i 

zmęczenie. Wiele osób jest w porządku, ALE wielu nie jest, to bardzo niepokojące Letetia Kelly 

https://gumshoenews.com/2021/09/28/jacindas-fakebook-post-30000-comments-expose-vax-injury-and-deaths/
https://gumshoenews.com/2021/09/28/jacindas-fakebook-post-30000-comments-expose-vax-injury-and-deaths/
https://www.facebook.com/jacindaardern/posts/10158140116102441
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcovid19.govt.nz%2Fcovid-19-vaccines%2Fhow-to-get-a-covid-19-vaccination%2Fwhat-to-expect-when-you-get-your-vaccinations%2Fside-effects-of-covid-19-vaccines%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WCfReSo_-kMBOK6TdKCSrIgqeQteUIbyvcM9RINQEuBPJP5v46XvhwT4&h=AT125KDymejwCEsHQoXoCcqNqwEUP8g6qdPsc3bQDyAGPjp-yw7ZHkctjzem_bWyQw934gG8u_mSBsKs-kaQmhs1trx1hDpIndIgmtvgO84gS1eKOoKgjvZ3hcK3Dtur&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1e4vRl-4-NdlXea4Q30bFoKivowmQsm8jwdN9TA7dWp0-p2n5QhKRRQA-7uPUVby__0csk5qU6jwWIr6lpVHqES-Jp0bxJLQ4sftd_uTOFeoMetCZEeMBMdyjivTd1aiUF2caEMDzWy0EMbn1KRSGVHrPzWlW-9FTzArWLxTAD9aMm
https://www.facebook.com/jacindaardern/posts/10158140116102441
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Zaangażowana globalistka Jacinda Ardern jest członkiem „Młodych Globalnych Liderów” Klausa 

Schwaba. O tym towarzystwie pisałem w artykule 103. Kto naprawdę nami rządzi? Swojemu 

narodowi z pełną mocą forsuje każdy program globalnej lewicy, taki jak kwestie „transpłciowe”. 

Skorumpowani politycy mogą wyrządzić wiele szkód, ale bardziej niebezpieczni są naiwni politycy, 

dający się manipulować dla  utopijnej idei globalizmu. 

  

https://www.younggloballeaders.org/community?utf8=%E2%9C%93&q=Jacinda&x=17&y=7&status=&class_year=&sector=&region=#results
https://www.world-scam.com/pl/archive/2623
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126 Awaria Fakebooka? 

Wiedeń 5.10.2021 

Wczoraj około 17:30 naszego czasu przestała działać popularna strona internetowa 

Facebook.com. Pewnie dla solidarności dołączyły do niej także WhatsApp i Instagram. 

Wszystkie należą do imperium pana Marka Zuckerberga. 

 

Tak wyglądały wczoraj w Austrii meldunki zaniepokojonych użytkowników na temat awarii 

Facebooka, który przestał działać. 

Po sześciu godzinach pokonano techniczne kłopoty i wszystkie trzy platformy wznowiły 

działalność. Jednocześnie komunikat wywołał spore zamieszanie mianowicie, że domena 

www.facebook.com jest na sprzedaż. 

 

Według Domaintools.com strona jest teraz ponownie w rękach Facebook Inc. w Menlo Park 

(Kalifornia). 

Nasuwa się podejrzenie, że Marek Zuckerberger po prostu zapomniał uiścić opłaty za tę 

domenę. Normalnie domena kosztuje około 30 euro na rok. Może ogłosimy składkę by go 

wspomóc? Przecież lubimy korzystać z dobrodziejstw Facebooka, Messengera & Co. 

W czasie trwania awarii dokonałem prostej próby, aby sprawdzić prawdopodobną przyczynę 

awarii. Sprawdziłem przy pomocy rozkazu ping, czy strona facebook.com jest osiągalna. Nie 

była. Co to znaczy? Pierwsze co robi przeglądarka internetowa, jak Chrome, Firefox, itp. gdy 

otrzyma zlecenie połączenia się z jakąś stroną, sprawdza w najbliższym tzw. serwerze DNS 

(Domain Names Server) jaki jest adres IP żądanego serwera. Dla laików brzmi to mocno 

technicznie, jest jednak prostą standardową operacją, bez której internet nie mógłby działać 

jak działa. 
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W naszym przypadku, niezależnie od tego czy klikamy na ikonę Facebooka na PC, Tablecie, 

czy włączamy FB na komórce, takie zapytanie jest tworzone automatycznie. Gdy wszystko 

działa jak trzeba, serwer DNS odpowiada np. jak u mnie 69.171.250.35 – jest to tzw. adres IP, 

którego komputer potrzebuje by się połączyć z serwerem Facebooka. 

Wczoraj, gdy wysyłaliśmy z naszych urządzeń takie zapytanie przychodziła odpowiedź z 

serwera DNS – nie znam serwera o nazwie facebook.com. Co to znaczy? Znaczy to, że ktoś 

postarał się by na całym świecie wpisy na tych serwerach zostały usunięte. 

Trudno jest mi sobie wyobrazić, że stało się to przypadkowo. Nie wiem kto stoi za tym 

atakiem na konsorcjum pana Zuckerbergera? Możliwości jest sporo. Wspomniana powyżej 

opłata za domenę. Konkurencja, tej nie brakuje, choćby Twitter. Wkurzony użytkownik FB za 

to, że ta platforma go ocenzurowała. Hacker (koniecznie z Rosji, bo to brzmi w mediach 

lepiej) dla zabawy, czy satysfakcji wyrządzenia poważnej szkody niedobremu kapitaliście. 

Teoretyzować można w nieskończoność.  

A szkody się naprawdę pojawiły – około 7 miliardów euro stracił na giełdzie pan 

Zuckerberger przez wczorajszą przygodę. Jego pozycja na liście najbogatszych ludzi świata 

także się zmieniła. Spadł z drugiego, na trzecie miejsce. Drugi jest teraz Bill Gates a pierwszy 

szef Amazon Jeff Bezos.  

A może to największy specjalista od szczepień za tym stoi po to, by właśnie poprawić swoją 

zagrożoną pozycję? W takim przypadku szef Amazon miałby poważny problem. Co prawda 

Bill Gates DOS-u sam nie programował, ale nie sądzę by sprawiało mu trudność hakowanie 

serwerów DNS. Czyżby amazon.com był następny w kolejce? Kto wie? 
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127. Pfizer 

Wiedeń 7.10.2021 

Ten film na YouTube obejrzało w ciągu 24 godzin milion osób. Gdyby ten link nie działał, udostępniam 

Wam jego kopię. Film jest w języku angielskim i na YouTube istnieje możliwość włączenia polskich 

napisów.  

 

Zacytuję tu słowa polskiego publicysty z Kanady, pana Artura Kalbarczyka, który tak na mewe.com 

polecił obejrzenie tego filmu:  

Warte jest uwagi video na YT, które zgarnęło prawie 1 milion obejrzeń w ciągu 24 godzin. Project 

Veritas wykonał kawał dobrej roboty, w tajemnicy nagrał naukowców z Pfizera. Okazuje się że nawet 

sami naukowcy potwierdzają, że twój własny system odpornościowy jest lepszy, bardziej skuteczny 

jak szczepionki Pfizera… potwierdza to 3 naukowców, wszyscy pracują dla firmy Pfizer i mówią to 

przed kamerą. 

To jest poważna sprawa, jedna z tych spraw, która powinna zatrzymać całą akcję szczepionkową na 

Świecie. 

Mój ulubiony cytat to ; “pracuje dla korporacji z piekła rodem, wszystko sprowadza się tam do 

pieniędzy, oni kierują się tylko zyskami, to nie ma nic wspólnego z pandemią. Mój pracodawca 

istnieje tylko pod covid”. 

Dodałbym może do tego, że nawet tak popularna na świecie Viagra, była dla Pfizera jedynie 

epizodem w porównaniu z ponad 200 milionami dolarów dziennie, które ta firma zarabia na tym 

eksperymentalnym preparacie. 

https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY
https://www.world-scam.com/Files/Pfizer%20Scientists.m4v
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY
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Firma Merck – producent taniego i skutecznego lekarstwa przeciw COVID19 Iwermektyny, 

postanowiła stworzyć dla Iwermektyny własną konkurencję. Znany nam już pan Fauci z USA – 

dyrektor NIAID, Instytutu ds Alergii i Chorób Zakaźnych – bardzo propaguje ten mało skuteczny, ale 

za to bardzo drogi produkt pod nazwą molnupiravir. Możecie o tym poczytać w artykule Nowy lek na 

Covid-19 po badaniach klinicznych w USA. 

https://www.world-scam.com/pl/archive/2934
https://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/koronawirus-covid-19/news-nowy-lek-na-covid-19-po-badaniach-klinicznych-w-usa,nId,5559865#crp_state=1
https://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/koronawirus-covid-19/news-nowy-lek-na-covid-19-po-badaniach-klinicznych-w-usa,nId,5559865#crp_state=1
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Business is business! 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

128. 40 dowodów fałszywej pandemii 

Wrocław 12.10.2021 

We wrześniu ukazały się w piśmie TruthUnmuted.org z Richmond w Texasie, dwie części artykułu 

zatytułowanego 40 powodów dlaczego covid-19 pandemia nigdy nie istniała. Pewnie zauważyliście, 

że już dawno przestałem udowadniać fałszywość tak modnej obecnie plandemii. Ciągle jednak 

spotykam ludzi, których jedynym źródłem informacji są publiczne media głównego ścieku. Ze 

zdziwieniem dowiadują się o przemilczanych przez te media zdarzeniach oraz argumentach. Właśnie 

dla takich osób postanowiłem napisać ten artykuł. 

Jak zwykle podam link do tych oryginalnych artykułów w języku angielskim: 

Część 1 

Część 2 

To całkowicie zrozumiałe, że ludzie chcą żyć dalej, ale nie wrócimy do starej normalności. – Dyrektor 

Generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Wielu z nas zastanawia się, kiedy wszystko wróci do normy… Krótka odpowiedź brzmi: nigdy. Nic 

nigdy nie powróci do „złamanego” poczucia normalności, które panowało przed kryzysem, ponieważ 

pandemia koronawirusa wyznacza fundamentalny punkt zwrotny na naszej globalnej trajektorii. – 

Klaus Schwab, World Economic Forum. 

To jest kryzys mojego życia. Jeszcze przed wybuchem pandemii zdałem sobie sprawę, że jesteśmy w 

rewolucyjnym momencie, w którym to, co w normalnych czasach byłoby niemożliwe lub wręcz 

niewyobrażalne, stało się nie tylko możliwe, ale prawdopodobnie absolutnie konieczne… Nie 

wrócimy tam, gdzie byliśmy, gdy wybuchła pandemia . To jest całkiem pewne… – George Soros 

Rządy autorytarne uwielbiają nadzwyczajne uprawnienia i nakazy wykonawcze, ponieważ zapewniają 

przykrywkę do wdrażania wszelkiego rodzaju drakońskich nakazów, zasadniczo niszcząc wolność 

słowa, wolność zgromadzeń i wolność prasy, a wszystko to w imię zapewnienia ludziom 

bezpieczeństwa. 

Co by było, gdyby pretekst do ogłoszenia pandemii i zablokowania miliardów ludzi był tylko 

podstępem? A gdyby to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 18 miesięcy, nie miało nic 

wspólnego z globalnym kryzysem zdrowotnym? A jeśli wiele zgonów przypisywanych COVID-19 

mogło wynikać z innych przyczyn? Co by było, gdyby powodem ogłoszenia pandemii było zniszczenie 

obecnego systemu światowego i ustanowienie „nowego normalnego” Nowego Porządku Świata? 

Istnieje wiele dowodów sugerujących, że „pandemia” koronawirusa to nic innego jak globalny projekt 

socjotechniczny, którego celem jest przyzwyczajenie ludzi do przestrzegania nakazów i nakazów 

władz lokalnych, stanowych, federalnych, a nawet międzynarodowych. Poniższa wypowiedź lidera 

Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba zdaje się wskazywać, że rzeczywiście istnieje 

inny cel kryzysu: 

https://truthunmuted.org/40-reasons-why-a-covid-19-pandemic-never-existed-part-1/
https://truthunmuted.org/40-reasons-why-a-covid-19-pandemic-never-existed-pt-2/
https://summit.news/2020/11/10/globalist-klaus-schwab-world-will-never-return-to-normal-after-covid/
https://www.project-syndicate.org/onpoint/the-crisis-of-a-lifetime-by-george-soros-and-gregor-peter-schmitz-2020-05
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Pandemia stanowi rzadkie, ale wąskie okno okazji do refleksji, ponownego przemyślenia i 

zresetowania naszego świata Klaus Schwab. 

Ten dwuczęściowy artykuł połączy wiele faktów, które rozpatrywane razem zniszczą iluzję, że 

ludzkość kiedykolwiek stanęła w obliczu straszliwej „pandemii”. Lista nie jest ułożona w określonej 

kolejności, a linki do materiałów źródłowych są zawarte w celach informacyjnych i dalszych 

badaniach. 

Teraz zacznijmy podróż i zagłębimy się w czterdzieści powodów, dla których pandemia COVID-19 

nigdy nie istniała. 

Przedstawię tu jedynie w punktach 40 nagłówków. Uzasadnienie i dowody z linkami do źródeł 

znajdziecie w oryginalnym artykule. 

1. 1 Objawy COVID-19 są w dużej mierze nie do odróżnienia od objawów innych powszechnych 
chorób; 

2. 2. Pierwsze zestawy testowe opracowane przez CDC miały poważne błędy; 
3. 3. Test RT-PCR używany do diagnozowania COVID-19 jest fałszywy; 
4. 4. Wyniki szeroko zakrojonych testów PCR doprowadziły do wzrostu liczby fałszywie 

pozytywnych „przypadków”, stwarzając iluzję pandemii; 
5. 5. Delta i wszystkie inne warianty COVID-19 to fikcja; 
6. 6. Transmisja bezobjawowa to mit; 
7. 7. Ponad 80% osób, u których zdiagnozowano COVID-19 i podłączono do respiratorów, 

zmarło; 
8. 8. Domy opieki i placówki opieki długoterminowej stanowiły dużą część zgonów z powodu 

COVID-19 na całym świecie; 
9. 9. Niektórym pacjentom z COVID-19 odmówiono leczenia ratującego życie; 
10. 10. Lekarze i szpitale otrzymywali więcej pieniędzy za diagnozowanie pacjentów z COVID-19; 
11. 11. CDC (odpowiednik Sanepidu w USA) nieuczciwie mieszało dane dotyczące śmiertelności z 

powodu zapalenia płuc, grypy lub COVID-19 (PIC), aby manipulować wskaźniki śmiertelności; 
12. 12. Liczba zgonów związanych z COVID-19 została zawyżona; 
13. 13. Nadmierna liczba zgonów w 2020 r. wykraczała poza te, które można wytłumaczyć 

COVID-19; 
14. 14. W 2009 roku skorumpowana Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła definicję 

pandemii; 
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15. 15. WHO usunęła ze swojej strony internetowej odniesienia do naturalnie nabytej 
odporności; 

16. 16. Dyrektor Generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, osoba, która 11 marca 2020 
r. ogłosiła ogólnoświatową pandemię, nie jest nawet lekarzem; 

17. 17. WHO, CDC i wielu urzędników zdrowia publicznego potwierdziło, że COVID-19 nie jest 
bardziej niebezpieczny niż grypa; 

18. 18. Prognozy oparte na fałszywych modelach pandemicznych doprowadziły do 
wprowadzenie surowych metod w celu „zatrzymania rozprzestrzeniania się” „wirusa”; 

19. 19. Deborah Birx, była koordynatorka odpowiedzi na koronawirusa w Białym Domu, poparła 
kolejny fałszywy model koronawirusa; 

20. 20. Wirus SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany przez 
komputer; 

21. 21. Hydroksychlorochina została zignorowana, aby zapewnić, szczepionkom jedyny dostępny 
sposób leczenia COVID-19; 

22. 22. Użyto rekwizytów, aby „pandemia” wyglądała gorzej niż w rzeczywistości; 
23. 23. Big Tech, Biały Dom, media i rządy na całym świecie przyłączyły się do cenzurowania 

informacji; 
24. 24. Niespodzianka! COVID-19 zaraża nie tylko ludzi; 
25. 25. Według prawdziwej nauki maski na twarz nie zatrzymują transmisji wirusa; 
26. 26. Istnieje kilka innych powodów, które mogą wyjaśnić chorobę i śmierć rzekomo 

spowodowane przez COVID-19; 
27. 27. Dystans społeczny to fikcja; 
28. 28. Lockdowny nie powstrzymują transmisji wirusa, ale niszczą życie ludzi i gospodarkę; 
29. 29. Poddawanie zdrowych ludzi kwarantannie jest tyranią i sprzeciwia się wszelkiej 

konwencjonalnej mądrości; 
30. 30. Ryzyko zachorowania dla dzieci jest niezwykle małe; 
31. 31. Choć często oczerniane, marginalizowane i cenzurowane, istnieją inne metody leczenia 

COVID-19, które okazały się bardzo skuteczne; 
32. 32. Szpitale zapełnione po brzegi pacjentami z COVID-19 są medialnie przesadzone; 
33. 33. Protesty Black Lives Matters dowiodły, że „środki zapobiegawcze COVID-19” nie mają nic 

wspólnego ze zdrowiem publicznym; 
34. 34. Hipokryzja urzędników publicznych w naruszaniu własnych zasad dowodzi również, że 

„środki zapobiegawcze COVID-19” nie mają nic wspólnego ze zdrowiem publicznym; 
35. 35. Istnieją mocne dowody na to, że „pandemia” koronawirusa została zaplanowana z góry; 
36. 36. Rządy próbowały już wcześniej straszyć pandemią bez naukowego uzasadnienia;. 
37. 37. WHO celowo zareagowała z opóźnieniem i pozwoliła Chinom na kontynuowanie podróży 

lotniczych, co pozwoliło „wirusowi” rozprzestrzenić się na arenie międzynarodowej; 
38. 38. Ciągłe zamieszanie i dezinformacja ze strony pracowników zdrowia publicznego jak i 

urzędników państwowych sprawia, że ludzie są przestraszeni i zdezorientowani; 
39. 39. „Pandemia” zapoczątkowała wzrost autorytarnego przywództwa, tak jak przewidywano 

w Raporcie Rockefellera z 2010 roku (patrz strona 18); 
40. 40. Wielokrotnie mówiono nam, że tylko szczepionka może zaradzić „pandemii” i przywrócić 

nas do normalności. 

Jeśli jesteście zainteresowani dowodami dotyczącymi tych punktów, to proszę o komentarz i chętnie 

przetłumaczę odpowiednie uzasadnienia do wybranych punktów. 

https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb
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129. Wiadomości z Teksasu I Florydy 

Wrocław 15.10.2021 

Liczba ludności w drugim najbardziej zaludnionym ze stanów USA wynosiła w roku 2020 ponad 29 

milionów.  

Informacje w tym artykule pochodzą z niemieckojęzycznego artykułu w RT-DE Korona: Zakaz 

obowiązkowych szczepień w Teksasie.  

W poniedziałek, gubernator Teksasu Greg Abbott wydał zarządzenie wykonawcze, w którym 

podejmuje działania przeciwko wymogowi szczepień na wirusa korony. Rozporządzenie zakazuje 

wszystkim firmom i urzędom w Teksasie wymagania szczepień dla pracowników lub klientów. Stawia 

to, obowiązujące prawo w stanie Teksas, w bezpośredniej sprzeczności z wymogami rządu 

federalnego USA. 

Dla dociekliwych podaję link do tego dokumentu w języku angielskim. Regulacja dotyczy również firm 

prywatnych. Gubernator Abbott twierdzi, że chociaż jest za szczepieniami, nigdy nie należy do nich 

nikogo wbrew woli zmuszać. 

W podpisanym rozporządzeniu stwierdza się, że „żadna placówka w Teksasie nie może wymusić 

szczepienia koronowego na osobie, która – z jakiegokolwiek powodu – opiera się takiemu 

szczepieniu”. Niezależnie od tego, czy są to przekonania religijne, problemy medyczne czy inne 

powody np. „osobistego sumienia”. Nieprzestrzeganie może skutkować grzywną w wysokości do 

1000 USD. 

W oddzielnym liście do legislatury Teksasu Abbott wezwał prawodawców do sporządzenia projektu 

ustawy podobnej do własnego zarządzenia wykonawczego, mając nadzieję, że w ten sposób zmieni 

sytuację prawną, i nie trzeba będzie polegać wyłącznie na rozporządzeniu wykonawczym. 

https://de.rt.com/nordamerika/125577-corona-texas-verbietet-pflichtimpfungen/amp/
https://de.rt.com/nordamerika/125577-corona-texas-verbietet-pflichtimpfungen/amp/
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-40_prohibiting_vaccine_mandates_legislative_action_IMAGE_10-11-2021.pdf
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Gubernator Abbott podpisał również w czerwcu ustawę grożącą cofnięciem licencji i pozwoleń na 

działalność firmom, które wymagają szczepienia swoich klientów. To skutecznie zapobiegło 

paszportowi szczepionkowemu. Przekonywał, że „Teksas jest w 100 procentach otwarty. Chcemy 

mieć pewność, że mieszkańcy mają swobodę poruszania się tam, gdzie chcą, bez ograniczeń”. 

Te działania przeciwko obowiązkowi szczepień odzwierciedlają podobne aspiracje gubernatora 

Florydy Rona DeSantisa, który jest jednym z najgłośniejszych przeciwników takich przepisów w kraju. 

W zeszłym miesiącu DeSantis zagroził każdej agencji rządowej, która wymagała szczepień jako 

warunku wstępnego zatrudnienia, grzywnami do 5000 dolarów. Podkreślił, że na Florydzie 

szczepionki będą „dostępne dla wszystkich, ale nigdy nie będą obowiązkowe”. 

DeSantis nie tylko zakazał wprowadzania paszportów kowidowych dla instytucji rządowych i 

prywatnych, ale także wywołał zaciekłą walkę prawną z restrykcjami dotyczącymi masek w wielu 

instytucjach, w tym w szkołach publicznych. 
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130. Statystyki poszczepienne w Szkocji 

Wiedeń 18.10.2021 

Szkocja jest najbardziej “wyszczepioną” częścią Wysp Brytyjskich. Na 8,16 miliona mieszkańców 3,88 

milion osób otrzymało pełną dawkę, co wynosi 71,1%. Później w tym rankingu jest Walia 70,9%, 

Anglia 67,5% i Irlandia północna 64,0%. Szkocja podaje także solidne dane statystyczne dotyczące 

tego eksperymentu. Informacje o sytuacji w Szkocji przeczytałem w austriackim niemieckojęzycznym 

artykule: Nadmierna śmiertelność w Szkocji nawet o 30 procent wyższa niż w zeszłym roku. 

23 czerwca 2021 szkocki Sanepid – Public Health Scotland – podał do publicznej wiadomości, że w 

Szkocji od 8 grudnia 2020 do 11 czerwca 2021 w ciągu do 28 dni po zaaplikowaniu dawki mRNA 

zmarło 5.522 osób. Wynika z tego, że 0,1423% osób ze wszystkich biorących w tym udział, zmarło po 

otrzymaniu tego preparatu. Na preparat firmy Pfizer przypadło 1877 zgonów. AstraZeneca 

zaszczepiła 3643 zmarłych, natomiast Moderna 2 osoby. Na 700 uczestników eksperymentu przypada 

jeden śmiertelny przypadek. Nie uwzględnia się tu przypadków ciężkich powikłań. 

Jeśli założyć podobne warunki w Polsce, to w dniu 23.6.2021 było 16.41 miliona osób, które zgodziły 

się przyjąć ten eksperyment, można wyliczyć: 16.410.000 x 0,001423 = 23.346 zmarłych w ciągu 4 

tygodni po przyjęciu tej substancji. Tylu Polaków nadal by żyło, gdyby nie dali się zwieść nieuczciwej 

propagandzie w TV. 

Dlaczego nie można wyliczyć tej statystyki bezpośrednio ze źródeł polskich? Ponieważ nasz rząd, tak 

jak rządy wszystkich krajów Unii Europejskiej ukrywa wszystkie informacje mogące zaszkodzić 

bezprzykładnej kampanii kłamstw namawiających do wsparcia mafijnych korporacji 

farmaceutycznych. One przecież walczą z każdym tanim i skutecznym lekarstwem (jak Iwermektyna, 

Amantadyna, witamina D3 itd.) by chronić przed upadkiem te masowe eksperymenty. 

https://tkp.at/2021/10/16/uebersterblichkeit-in-schottland-um-bis-zu-30-prozent-hoeher-als-im-vorjahr/
https://publichealthscotland.scot/media/8184/deaths-within-28-days-of-vaccination.xlsx
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Według opublikowanych przez National Records of Scotland danych wynika, że w 40 tygodniu roku 

2021 (3 do 10 października) w Szkocji zmarło – niezależnie od przyczyny śmierci – 315 ludzi (30%) 

więcej, niż wynosi dla tego tygodnia średnia z lat 2016 – 2019. Jest to także rekordowy tygodniowy 

nadmiar zgonów w tym roku.. 

 

  

https://www.nrscotland.gov.uk/files/statistics/covid19/covid-deaths-21-report-week-40.pdf
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131. Giorgio Agamben 

Wiedeń 19.10.2021 

Giorgio Agambe włoski filozof, eseista i autor książek, urodzony w 1942 roku w Rzymie, uznawany 

jest jako jeden z najbardziej znanych współczesnych filozofów. 

Dwa dni temu, 17 września napisał: 

Giorgio Agamben: Wspólnota w społeczeństwie 

Włochy, jako polityczne laboratorium Zachodu, w którym strategie dominujących mocarstw są z góry 

opracowywane w ich skrajnej formie, są dziś krajem podupadłym po ludzku i politycznie, w którym 

pozbawiona skrupułów i zdeterminowana tyrania sprzymierzyła się z masą w szponach 

pseudoreligijnego terroru, gotowego poświęcić nie tylko to, co kiedyś nazywano konstytucyjnymi 

wolnościami, ale nawet wszelkie ciepło w stosunkach międzyludzkich. 

W rzeczywistości przekonanie, że greenpass oznacza powrót do normalności, jest naprawdę naiwne. 

Tak jak trzecia szczepionka jest już nakładana, nowe zostaną nałożone, nowe sytuacje nadzwyczajne i 

nowe czerwone strefy zostaną ogłoszone, o ile rząd i władze, uznają to za przydatne. 

Najwyższą cenę zapłacą przede wszystkim ci, którzy byli niemądrze posłuszni. 

W tych warunkach, bez odrzucania wszelkich możliwych instrumentów bezpośredniego oporu, 

dysydenci muszą pomyśleć o stworzeniu czegoś na kształt wspólnoty w społeczeństwie, wspólnoty 

przyjaciół i sąsiadów w społeczeństwie wrogości i dystansu. 

Formy tej nowej tajności, która będzie musiała stać się jak najbardziej niezależna od instytucji, będą 

od czasu do czasu rozważane i eksperymentowane, ale tylko one będą w stanie zagwarantować 

ludzkie przetrwanie w świecie, który poświęcił się mniej lub bardziej świadomie samozniszczenie. 

Żródło po włosku. 

https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-una-comunit-14-ella-societa
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132. Iluzja pełnej kontroli 

Wiedeń 21.10.2021 

Istnieje choroba nazywana fachowo: zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. W skrajnych przypadkach 

może ona doprowadzić do poważnych zaburzeń zachowania pacjenta, jednak każdy z nas ma w sobie, 

najczęściej mało zauważalne, elementy tego zaburzenia. 

Jeśli odczuwasz nieuzasadnioną logicznie obawę przed np. wejściem do ciasnego pomieszczenia 

(klaustrofobia) lub pochylenia się nad przepaścią (agorafobia), to jest to właśnie zaburzenie 

obsesyjno-kompulsywne. W większości przypadków czyli u większości zdrowych ludzi rozsądek nie 

pozwala się kierować strachem i choć niechętnie, jeśli jest to konieczne, przezwyciężamy takie fobie. 

Wspólną cechą przeżywaną w takich sytuacjach jest strach. Kto z nas nie czuje się nieswojo po 

ciemku, wśród pobudzających wyobraźnię cieni padających z ledwie widocznych prześwitów, 

dziwacznie powykręcanych przez naszą świadomość kształtów. 

Najbardziej powszechną z fobii jest strach przed utratą kontroli. 

 

Wszyscy chcemy kontrolować swoje życie. Udaje się to nam najczęściej, jeśli sprawdzamy samochód, 

czy stan budynku, w którym mieszkamy. Dużo trudniejsza jest kontrola innych osób. Kontrolowanie 

własnych dzieci najczęściej kończy się, gdy osiągną one okres dojrzewania. Może nam się wydawać, 

że znamy naszego partnera, czy partnerkę. Jednak także i oni potrafią nas całkowicie zaskoczyć. 
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Inną sprawą jest sam sens takich kontroli. Jeśli nie ufamy bliskim, to problem tkwi raczej w nas 

samych. Może to właśnie my chętnie okłamujemy innych? Naturalnie można podać tysiące 

przykładów nieuczciwych partnerów, czy także kłamstw własnych dzieci. 

Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi najczęściej po obu stronach. Może to właśnie nadmiar kontroli 

powoduje, że druga osoba czuje się osaczona i kłamie nawet wtedy, gdy to niczego nie zmienia. To 

jest diabelskie koło. Kontrola nie rozwiązuje problemu braku zaufania. Wręcz przeciwnie – w 

przypadku, gdy nie uda się przyłapać kogokolwiek, kontrolujący zaczyna wątpić w skuteczność 

metody, a nie we własne podejrzenia. 

Udoskonala więc sposoby kontrolowania. Jak mylicie, czy wszyscy Chińczycy, jak bezwolne owce 

poddają się wszechobecnemu monitorowaniu na ulicach? Nie istnieje sposób kontroli, którego nie 

można obejść. Ci Chińczycy, którym na tym zależy doskonale znają miejsca umieszczenia kamer 

kontrolujących. Tak jak w oblężonym Sarajewie (w maju 1993) pokazywano mi miejsca, których 

trzeba unikać z powodu snajperskiego ostrzału. 

Globaliści i technokraci usiłują stosować sztuczną inteligencję aby zaspokoić swoją obsesję kontroli 

nad całym światem. Tak właśnie działa cenzura na Facebooku, Instagramie i na YouTube. Wyławiają 

słowa kluczowe, aby odrzucić treści dotyczące obsiewania pola pietruszką od “niebezpiecznych” czyli 

niezgodnych z ich filozofią treści głoszonych przez teoretyków spiskowych czy foliarzy. Przepraszam 

zainteresowanych tematem pietruszki, ale jest to jedynie przykład apolitycznych treści. 

Także Noe był teoretykiem spisku… 

 

…dopóki nie nadszedł potop. 

Niedawno u znajomych w Polsce w ich mieszkaniu zobaczyłem kilka urządzeń, które ponoć miały po 

wetknięciu do gniazdka zmniejszać zużycie prądu. Jako fachowiec elektronik zainteresowałem się 

tym. Wiedziałem, że nie ma zgodnego z prawami fizyki sposobu oszczędzania prądu poprzez 

podłączenie czegokolwiek, nie pomiędzy odbiornikiem prądu, ale do całkiem przypadkowego 

https://www.world-scam.com/w-oblezonym-sarajewie-2
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gniazdka. Rozebrałem to cudo i znalazłem wewnątrz jedynie mało skomplikowane urządzenie 

elektroniczne, którego najważniejszym elementem był mikrofon. Nie wiem po co komu 

podsłuchiwanie Kowalskiego?  
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133. Triest walczy 

Wiedeń 22.10.2021 

Od wielu dni Włosi walczą pokojowo, ale wytrwale o swoje podstawowe prawa i wolność. Tysiącami 

wyszli na ulice. Zablokowane są również większe porty w Trieście i Genui. Takie nagłówki można 

przeczytać w niezależnych mediach, takich jak np. w austriackim Wochenblick. 

Policja brutalnie używa przeciwko demonstrantom armatek wodnych i gazu łzawiącego. Na 

demonstrantach nie robi to wrażenia. Modlą się przeciwko reżimowi sanitarnemu. We Włoszech od 

piątku 15 października obowiązuje dla pracowników „zielony paszport”. Każdy, kto idzie do pracy bez 

paszportu, ryzykuje grzywną do 1500 euro. Ci, którzy nie przychodzą do pracy, otrzymują urlop 

bezpłatny. Za testy, które są ważne przez 48 godzin, muszą płacić z własnych środków. 

Trieste chiama il mondo risponde – to hasło, Triest wzywa świat odpowiada, jest podejmowane nie 

tylko we Włoszech, ale także w innych krajach. Również u nas w Polsce. 

 

Protest, który nie mógł być bardziej pokojowy: wspólna modlitwa. 

Ale armatek wodnych nie powstrzymują również modlący się ludzie. Niemal bez względu na to, gdzie 

na świecie, reżim sanitarny już dawno wyrzucił wszelkie skrupuły za burtę. 

Port w Trieście razem z portem w Hamburgu są największe w Europie. Oba porty są w większości 

własnością Chin. Tędy przybywa najwięcej towarów na nasz kontynent. Od tygodnia pracownicy 

portu w Trieście strajkują.  

Myślę, że taka sytuacja dużo nam Polakom przypomina. Na przykład sierpień 1980 porty w Gdańsku i 

w Szczecinie. Także wtedy była to walka o wolność bez użycia przemocy. Przynajmniej ze strony 

strajkujących. 

  

https://www.wochenblick.at/italiener-bleiben-unbeugsam-demonstrationen-gegen-3g-regime-dauern-an/
https://www.youtube.com/watch?v=nyok23SnAFA
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134. Mistrzowie eksperymentu 

Wiedeń 23.10.2021 

W artykule 75. Globalresearch.org podałem przykład, jak bez znajomości języków obcych, czytać 

dobrze opracowane i rzetelne wiadomości, które nie są manipulowane przez media głównego ścieku. 

Wczoraj pojawiła się na tej stronie fachowo przygotowana statystyka śmiertelności i poważnych 

zachorowań w krajach o najwyższej akceptacji preparatów eksperymentalnych z uwzględnieniem 

statusu eliksirowego tych ofiar. Strona otwiera się w języku angielskim, jednak można wybrać jeden z 

95-ciu innych języków, w tym także polski. Szczegółowa instrukcja, jak tego dokonać, w podanym 

powyżej pierwszym linku. 

Zachęcam do przeczytania tego artykułu. Nie będę powtarzać tych samych informacji, które możecie 

przeczytać u źródła. Dodam jedynie własny komentarz na temat wszechobecnej w mediach 

publicznych manipulacji oraz zakłamywania prawdy. 

 

Kto z nas nie słyszał o tym, że wśród pacjentów przechodzących przez tę modną odmianę grypy, 90, a 

czasem nawet 95% to osoby niezaszczepione? Te zupełnie dowolnie wybrane liczby, podane z 

poważną miną – przecież “ekspert” musi być poważny – mogą być zupełnie dowolne np. 110%. 

https://www.world-scam.com/archive/1487
https://www.globalresearch.ca/high-recorded-mortality-in-countries-categorized-as-covid-19-vaccine-champions-increased-hospitalization/5757173
https://www.globalresearch.ca/high-recorded-mortality-in-countries-categorized-as-covid-19-vaccine-champions-increased-hospitalization/5757173
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Takimi informacjami jesteśmy bombardowani wiele razy dziennie. Jest to zmanipulowana 

rzeczywistość nachalnie wmawiana coraz bardziej świadomym tych kłamstw ludziom. 

Stosowany trick jest bardzo prosty. Odgórnie prawdopodobnie poprzez Ministerstwo Jednej Choroby 

pana Niedzielskiego wydano zarządzenie, że do szpitali przyjmowani będą albo zaszczepieni, albo 

osoby z negatywnym testem PCR. Dodatkowo, osoby, które pomimo cudownego preparatu 

zachorowały na tę chorobę zostają oficjalnie uznane jako niezaszczepione, ale pozwala im się 

łaskawie przebywać w szpitalu. To właśnie ci pacjenci tworzą tę grupę ciężko chorych. Mamy więc 

(nie)zaszczepionych – bo jak nazwać osoby po dwóch dawkach preparatu oficjalnie uznanych jako 

przeciwnicy szczepień? Są to osoby poważnie chore, które nie mogą się bronić przed takim 

oszustwem. 

 

Nie po raz pierwszy w tak bezczelny sposób jesteśmy okłamywani. Dzieje się to co prawda rękami 

skorumpowanych polityków, ale w żadnym wypadku nie jest to jedynie ewenement polski. Taka 

sytuacja jest na całym świecie. Ci politycy są jedynie marionetkami – tak, powinni zostać ukarani za 

zbrodnie wobec własnego narodu. Będziesz wisiał wykrzyczane w sejmie przez posła Grzegorza 

Brauna, jest jedynie dosadnym przedstawieniem stanu nastrojów społecznych. Dlatego tenże poseł 

utworzył zespół, w celu zbierania dowodów eksterminacji narodowej. Ten zespół nosi nazwę 

Norymbergia 2.0 

https://www.youtube.com/watch?v=vYuEOYM2J28
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135. Umowa z firma Pfizer 

Wiedeń 28.10.2021 

Udało mi się znaleźć krążącą w internecie a trzymaną w ścisłej tajemnicy umowę, na zamówienie 

cudownego eliksiru, który miał być przełomowy w zwalczaniu plandemii. Jest to kopia umowy 

pomiędzy Ministerstwem Zdrowia Brazylii, i firmą Pfizer. Sporządzona została 15 marca 2021. 

Umowa została spisana w dwóch językach. W pierwszej części używany jest urzędowy język Brazylii – 

portugalski. Natomiast w drugiej części dokumentu powtarza się tekst umowy w języku angielskim. 

Zgodnie z tą umową, prawnie obowiązującym językiem umowy jest angielski. Źródło. Gdyby źródło 

było niedostępne, możecie ściągnąć kopię tego dokumentu. 

Interesujący jest punkt 2.1 b tej umowy: 

Nabywca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wysiłki firmy Pfizer mające na celu opracowanie i 

wyprodukowanie produktu mają charakter aspiracyjny i podlegają znacznemu ryzyku i niepewności 

oraz fakt, że jakikolwiek inny lek lub szczepionka ma zapobiegać lub leczyć pomyślnie zakażenia 

COVID-19 nie zmieni obecnej sytuacji pilnych potrzeb w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

zakażenia COVID-19, które stanowi poważne zagrożenia i powoduje szkodliwe skutki dla życia i 

zdrowia ogółu społeczeństwa. 

Wpisanie do umowy takiej klauzuli, że wszystkie inne lekarstwa nie są w stanie zapobiec 

rozprzestrzenianiu się tej “strasznej pandemii” bez żadnej wiedzy o tych lekarstwach, jest całkowicie 

bezpodstawne i służy jedynie zabezpieczeniu interesów producenta. 

W punkcie 5.5 umowy czytamy: 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że szczepionka i materiały związane ze szczepionką oraz ich 

składniki i materiały składowe są szybko tworzone z powodu nadzwyczajnych okoliczności pandemii 

COVID-19 i będą nadal badane po dostarczeniu szczepionki kupującemu na mocy tej umowy. 

Nabywca ponadto przyjmuje do wiadomości, że długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie 

są obecnie znane i że mogą wystąpić aktualnie nieznane, niepożądane skutki szczepionki. Ponadto, 

nabywca przyjmuje do wiadomości, że produkt nie będzie podlegał numeracji seryjnej. 

Najbardziej dla nas interesująca jest oczywiście cena, jaką zapłaciła Brazylia za dostawę ponad 100 

milionów dawek tego genetycznego eksperymentu bezpodstawnie nazywanego w umowie 

szczepionką. W przedstawionym dokumencie ta informacja znajduje się w załączniku B tej umowy. 

Zgodnie z umową Brazylia miała otrzymać w drugim i trzecim kwartale 2021 roku 100.001.070 

dawek, przy czym cena za dawkę wynosi 10 dolarów (bez VAT) USA. Biorąc pod uwagę, że ludność 

Brazylii wynosi obecnie 215 milionów, ta umowa obejmuje około 25% populacji. Przedstawiana tutaj 

umowa dotyczy jedynie firmy Pfizer. 

Na obecną chwilę w Brazylii 158,72 miliona osób przyjęło przynajmniej jedną dawkę tej substancji – 

w tym produkowaną także przez innych producentów. 

https://philosophers-stone.info/wp-content/uploads/2021/07/contrato-pfizer.pdf
https://world-scam.com/Files/contrato-pfizer.pdf
https://www.populationof.net/pl/brazil/
https://www.populationof.net/pl/brazil/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&country=~BRA
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Tak widzą ten produkt polscy demonstranci. 

W punkcie 10.1 dotyczącym poufności czytamy: 

…Nabywca nie może ujawniać żadnych postanowień finansowych lub odszkodowawczych zawartych 

w niniejszej umowie, w tym, bez ograniczeń, ceny za dawkę produktu lub zwrotu zaliczki lub 

jakichkolwiek informacji które mogłyby w uzasadniony sposób ustalić cenę za dawkę produktu, bez 

uprzedniej pisemnej zgody firmy Pfizer… 

Podobny dokument podpisany z Ministerstwem Zdrowia Albanii także został opublikowany. Albania 

płaciła 12 dolarów USA za jedną dawkę. Według informacji raport24.news Izrael zapłacił pięć razy 

więcej, a dokładnie 62 dolary za ampułkę. W USA jedna dawka kosztowała 19,50 $. 

  

https://report24.news/geheime-pfizer-vertraege-geleakt-keinerlei-risiko-oder-haftung-wucherpreise-und-mehr/
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136. Zmarli nagle i nieoczekiwania 

Wiedeń 30.10.2021 

Wybrałem dla Was kilka przykładów skutków “bezpiecznych szczepionek” przeciw COVID19. 

 

Sao Paolo Brazylia. 16 letnia uczennica zmarła 8 dni po podaniu “szczepionki” firmy Pfizer. 

Po śmierci Isabelli brazylijskie Ministerstwo Zdrowia zawiesiło szczepienie 12-17-latków przeciwko 

COVID-19. 

Isabella otrzymała szczepionkę od firmy Pfizer 25 sierpnia. Zmarła 2 września z powodu problemów z 

sercem. Dzień po szczepieniu Isabella miała objawy takie jak zawroty głowy, ból głowy, duszność i 

senność. W niedzielę 29 sierpnia jej matka (Cristina) zabrała ją do szpitala po tym, jak skarżyła się na 

uczucie mrowienia w ciele. „Lekarz prowadzący powiedział, że te objawy mogą być psychologicznie 

związane ze szczepieniem i że zostanie wypisana. Isabella zemdlała, zanim opuściła szpital – 

powiedziała matka. 

https://uncutnews.ch/isabelli-eine-16-jaehrige-schuelerin-starb-8-tage-nach-der-verabreichung-des-covid-19-impfstoffs-von-pfizer/
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Niemcy. Zmarli pracownicy na Uniwersytecie Saary. Proszę zwrócić uwagę na daty śmierci i wiek 

zmarłych. Pełna korelacja z programem tzw. “szczepień”. 
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Uniwersytet Georgia. Shawn Kuhn 21-letni w pełni zaszczepiony uczeń umiera na COVID. 

Przez ostatnie sześć tygodni Kuhn przebywał w trzech różnych szpitalach, został wprowadzony w stan 

śpiączki farmakologicznej i został podłączony do respiratora, podał jego ojciec w poście w mediach 

społecznościowych 10 października. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/21-year-old-shawn-kuhn-fully-vaccinated-student-dies-covid/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=f0d14dea-f409-40fd-9d99-e182adad8805
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Były minister Spraw Zagranicznych USA Colin Powell, zmarł po przyjęciu drugiej dawki… 
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Niemcy. Nagle i nieoczekiwanie zmarł popularny DJ z Saarbrücken. Klaus Radvanowsky był w pełni 

“zaszczepiony” i zmarł na COVID. 

Weverton Silva 13 lat. Brasylia Vale do Anari, otrzymał “szczepionkę” firmy Pfizer i krótko po tym 

pojawiły się symptomy. Przewrócił się i zmarł w klinice 8 października 2021 r. 

  

https://www.sol.de/saarland/saarbruecker-dj-legende-gestorben-spendenaktion-fuer-familie-gestartet,282633.html
https://uncutnews.ch/weverton-silva-ist-im-alter-von-13-jahre-an-einem-pfizer-impfstoff-gestorben/
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Skutki uboczne (NOP) w USA największego w historii genetycznego eksperymentu. Stan w dniu 

15.10.2021. Zmarło 17.128 (342.560), stan zagrożenia życia 18.924 (378.480), trwałe kalectwo 26.199 

(523.980), pobyt w szpitalu 83.412 (1.668.240), zgłoszenia do pogotowia ratunkowego 91.961 

(1.839.220). Jak oficjalnie przyznała amerykańska CDC (odpowiednik polskiego Sanepidu) 1-6% 

przypadków trafia do tej statystyki. Tak więc można szacować, że te liczby są 20-krotnie większe. W 

nawiasach podałem szacunkowe ilości poszkodowanych. 

Jesteśmy bez ustanku bombardowani telewizyjną reklamą: “Szczepionki są bezpieczne”. I komu tu 

wierzyć?  

Może skorzystać z okazji i przyjąć tę substancję bezpośrednio na cmentarzu? Zaoszczędzimy rodzinie 

części kosztów pogrzebu. 
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137. Mam tego dosyć 

Wiedeń 31.10.2021 

Ponad rok temu na sierpniowej demonstracji w Berlinie 2020, poznałem niemieckiego nauczyciela 

Björna Köhlera. Jest autorem książki “IQ nic nie znaczy, niewiedza jest wszystkim”. Bardzo dobra 

książka napisana w języku niemieckim. Tytuł oryginału: IQ ist nichts, Unbildung alles. Björn ma własny 

kanał na Youtube i kilka dni temu opublikował film Mam tego dosyć. I w ten sposób zainspirował 

mnie do napisania tego wpisu. 

Nie tylko Björn, ale także prof. dr Knut Löschke, którego wypowiedź płynąca zarówno z rozumu jak i 

serca, tak bardzo mnie poruszyła. 

Mam tego dość! 

Mam tego dosyć, a mówiąc dobitniej: mam dosyć permanentnych i coraz bardziej religijnych plotek o 

klimacie, fantazji o transformacji energetycznej, czczeniu samochodów elektrycznych, strasznych 

opowieści o scenariuszach końca świata, przez koronę, od pożarów po katastrofy pogodowe. Nie 

mogę znieść ludzi, którzy codziennie krzyczą to do mikrofonów i kamer lub drukują w gazetach. 

Cierpię gdy widzę, jak nauka zamienia się w prostytutkę polityki. 

Mam dość tego, że maltretowane, dojrzewające dzieci mówią mi, czego mam się wstydzić. Mam dość 

tego, że niektórzy ludzie z zaburzeniami psychicznymi mówią mi, że jestem winny wszystkiemu – ale 

przede wszystkim jako Niemiec za przeszłość, teraźniejszość i przyszłą nędzę całego świata. 

Jestem zmęczony mniejszościami religijnymi i seksualnymi, które bezwstydnie wykorzystują swoje 

dobrze udokumentowane prawa mniejszości przy stałym wsparciu mediów, chcąc dyktować, co 

mogę robić i mówić, a czego nie. 

Mam dość kompletnie szalonych ludzi, którzy psują mój niemiecki język ojczysty i wierzą, że muszą 

nauczyć mnie pisania i mówienia w sposób uczciwy. 

Jestem zmęczony patrzeniem, jak zupełnie niewykształceni ludzie, którzy nie osiągnęli nic więcej w 

swoim życiu niż noszenie czyjejś teczki, wierzą, że mogą rządzić Niemcami. 

Już nie mogę tego znieść, gdy prawo i bezpieczeństwo znikają pod pretekstem „kolorowego 

społeczeństwa”, a gdy wieczorem wychodzisz z dworca głównego, musisz przejść przez brud, obok 

bezdomnych, narkomanów i przestępców, mijając nabazgrane ściany. 

Chcę, aby doceniano i wspierano ludzi w moim kraju, bez względu na płeć, kolor skóry i pochodzenie, 

którzy swoją ciężką, produktywną i przynoszącą wartość dodaną pracą wydobywają bogactwo 

społeczeństwa jako całości: pracowników firmy, rzemieślników, samodzielnych pracownicków, wielu 

zaangażowanych i aktywnych społecznie przedsiębiorców w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Chcę, aby nauczyciele, lekarze i opiekunowie naszych dzieci dla naszych chorych i potrzebujących 

otrzymywali uznanie i wsparcie, na które zasługują każdego dnia. Zależy mi, aby młodzi i porywczy 

ludzie mogli znaleźć ujście dla swojej energii, w dobrze wyznaczonych granicach naszego obszaru 

prawnego, ale też poważali swoich rodziców i dziadków, starym i doświadczonym, bo to oni są 

twórcami dobrobytu i wolności. 

Prof. dr Knut Löschke 

Głos rozsądku na pustyni bezmyślnego, napędzanego medialnym strachem szaleństwa. Nic nie mam 

do dodania – zgadzam się z panem profesorem. On pisze o Niemczech, ale czy w Polsce jest inaczej? 

Myślę, że warto do tego dodać kunktatorską notkę redakcji tej gazety: 

https://www.world-scam.com/archive/488
https://www.amazon.de/IQ-ist-nichts-Unbildung-alles/dp/B08YD5QNSY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1NV6TDNGMI30D&dchild=1&keywords=iq+ist+nichts%2C+unbildung+alles&qid=1635673220&qsid=261-9810855-3151666&sprefix=IQ+is%2Caps%2C182&sr=8-1&sres=B08YD5QNSY%2CB08YRZ4VJZ
https://www.youtube.com/watch?v=CE_QS7WsbNg
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Wypowiedzi i opinie prezentowane na forum niekoniecznie są tożsame z wypowiedziami redakcji. Za 

treść odpowiada autor. Redakcja zastrzega sobie prawo do cięć. 

Dlaczego redakcje gazet czują się dzisiaj zobowiązane aby tak się asekurować. Chyba jedynie 

półgłówek byłby w stanie zarzucić redaktorom, że w 100% popierają wszystko co piszą i mówią ich 

partnerzy z wywiadu. Nie ma dwóch osób, które by się ze wszystkim bez wyjątku zgadzały. 

Ja także dyskutowałem z nazistami na różnych forach. Moja postawa wynika z moich wypowiedzi, a 

nie z faktu, że dyskutuję z osobami, które mają inny pogląd niż ja.  
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138. Japonia bez pandemii 

Wiedeń 3.11.2021 

Amerykańska, niezależna od wielkich mediów platforma internetowa z Nowego Jorku Hal Turner 

Radio Show opublikowała 27 października bardzo ciekawy artykuł o japońskiej drodze wyjście z 

impasu spowodowanego światową histerią wirusową. Artykuł możecie przeczytać po polsku 

wystarczy wybrać z listy w polu zaznaczonym na czerwono język polski: 

 

…we wrześniu szef Tokijskiego Stowarzyszenia Medycznego wystąpił w krajowej telewizji i powiedział 

lekarzom, aby zaczęli stosować iwermektynę. Oni tak zrobili. Nieco ponad miesiąc później COVID w 

Japonii prawie nie istnieje! 

Wszystkie kraje skandynawskie Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja wstrzymały stosowanie 

preparatu firmy Moderna dla młodszych grup wiekowych. Decyzję podjęto ze względu na zwiększone 

ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie 

osierdzia. { link do CBS News }. 

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w czwartek 23.9.2021, że nowe wstępne dane z 

krajów skandynawskich potwierdzają ostrzeżenie przyjęte przez agencję w lipcu, dotyczące stanów 

zapalnych serca zwane zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia mogą wystąpić w bardzo rzadkich 

przypadkach po szczepieniu szczepionkami Covid-19 wyprodukowanymi przez Moderna i Pfizer-

BioNTech . 

Tak się to odbyło w Japonii: 

1. Do września badano zgony z powodu szczepień przeciwko COVID-19; 
2. W tym czasie zbadano pod mikroskopem fiolki z substancją Moderny i znaleziono w nich 

metalowy “magnetyczny” materiał; 
3. Wkrótce potem japoński minister zdrowia ogłosił, że lekarze mogą przepisywać iwermektynę;  
4. Miesiąc później zachodnia prasa została zaszokowana informacją, że COVID prawie zniknął z 

wyspy. 

Gdyby nasz rząd naprawdę chciał zakończyć COVID, gdyby było to jego prawdziwym celem, zrobiłby 

to samo, co zrobiła Japonia. 

Więc jeśli nasz rząd nie pójdzie za przykładem Japonii, teraz, kiedy JAPONIA POKONAŁA COVID, jak 

świadczy to o naszym rządzie? 

Oznacza to, że jak w większości przypadków teoretycy spiskowi mieli rację! Przeczy to oficjalnej 

narracji, że rząd stara się walczyć przeciwko zarażaniu się wirusami. 

Mamy teraz historyczny precedens, kiedy rząd postępuje właściwie i wygrywa. Jeśli nasz rząd tego nie 

zrobi, to dlatego, ten eksperyment genetyczny dotyczy czegoś innego niż dobro publiczne.  

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/japan-drops-vax-rollout-goes-to-ivermectin-ends-covid-almost-overnight
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/japan-drops-vax-rollout-goes-to-ivermectin-ends-covid-almost-overnight
https://www.cbsnews.com/news/covid-vaccine-moderna-sweden-halts-use-in-under-30s/
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Hmmmm. Co to może być? A co powiecie na totalitarną kontrolę? 
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139. Wojna Izraela z własnym narodem 

Wiedeń 4.11.2021 

Dzisiaj dotarłem do ważnego dokumentu stworzonego dla izraelskiego Knesetu. Jest to 

Memorandum prawne, a dokładniej propozycja zmiany prawa dotycząca wprowadzania nowych 

restrykcji plandemicznych. Oryginalny dokument w języku hebrajskim można ściągnąć tutaj. 

Jakość tłumaczenia nie jest dobra. Jest to tekst prawny, a nie znając ani języka hebrajskiego, ani 

niuansów prawnych, wolałem nie poprawiać błędów stylistycznych googlowskiego tłumacza. Mimo 

wszystko moim zdaniem łatwo można zrozumieć tekst tego memorandum. 

Można tu znaleźć takie drobiazgi jak: 

1. Przedłużenie stanu pandemii do 31.12.2022; 
2. Rozszerzenie okresu kwarantanny do 60 dni; 
3. Zmiany w prawie dotyczące stanu wyjątkowego; 
4. “Zakotwiczenie władzy” do kontroli testów i “zielonych paszportów” cokolwiek to 

zakotwiczenie miałoby znaczyć; 
5. Zgoda rodziców na udział w eksperymencie medycznym nie jest wymagana dla młodzieży w 

wieku powyżej 14 lat; 
6. Wstrzymanie przez państwo opłat za hotele dla przymusowej kwarantanny; 
7. Możliwość zamykania przez odpowiedni urząd lokali, w których nie dopilnowano kontroli 

pandemicznej; 
8. Ustanowienie wysokich kar pieniężnych dla niepokornych. 

Najbardziej zbulwersowała mnie jednak podana w dokumencie informacja na temat szczepień w 

Izraelu: 

Do tej pory co najmniej dwiema szczepionkami zaszczepiono około 6,2 mln osób, z czego 3,9 mln 

osób zostało zaszczepionych dobrowolnie. 

Wynika z tego, że około 2,3 miliona mieszkańców Izraela zostało poddane temu eksperymentowi 

wbrew ich woli! 

https://www.world-scam.com/Files/Memorandum%20Prawne.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoj--c.documentforce.com%2Fsfc%2Fdist%2Fversion%2Fdownload%2F%3Foid%3D00D1t000000uX5h%26ids%3D0683Y00000IWMUQ%26d%3D%252Fa%252F3Y000001Vclv%252F0Fve0EEcbw6WqZA3QJuneb2uup7vQPnPosL5fw212D0%26asPdf%3Dfalse%26fbclid%3DIwAR31uzDeuRahaEjwH_F69PSA0V5XANnyrTv4UXmk4rVR6c8nndyVRgbsbyA&h=AT1S12HHNpmYNrm0opmL2VrsDQ4VcRfwIyky0qP7CZuh0reRAI5VvMBae-Ixc8OQUln34QoIQCnUGcCJCAN_iZVCeSc42W0DFGtNj06HrYgEfgyUwrMvkyqIYIPBmznH5sY
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I jeszcze jeden cytat: 

Śmiertelność w obecnej fali była wysoka i była szczególnie widoczna w szybkim tempie 

wzrostu umieralności, w tym w młodej grupie wiekowej. Informacja jest prawdziwa i przyczyną 

zwiększonej śmiertelności jest najwyraźniej właśnie ta genetyczna terapia. 
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140. Pigułka na plandemię 

Wrocław 6.11.2021 

Wczoraj Reuter opublikował artykuł Wielka Brytania jako pierwsza na świecie zatwierdza pigułkę 

COVID-19 firmy Merck. Koncern farmaceutyczny Merc jest producentem stosowanego i 

dopuszczonego od dziesiątków lat lekarstwa o nazwie iwermektyna. Pisałem o nim w sierpniu. Od 

tego czasu, do krajów, które dzięki iwermektynie pozbyły się pandemii dołączyła też Japonia. 

Tak więc Merc uzyskał w Wielkiej Brytanii zezwolenie na stosowanie drugiego, skutecznego lekarstwa 

przeciwko modnej chorobie stworzonej dla celów plandemii. Czym różni się to nowe lekarstwo od 

poprzedniego? Nie jestem farmaceutą i nie zamierzam wnikać w skład chemiczny obu lekarstw. Nie 

jest to wcale konieczne. Nie zdziwiłbym się gdyby Molnupiravir – tak nazwano te nowe lekarstwo – 

miał jedynie w drobnym stopniu odmienny skład chemiczny. Dla koncernu ważne jest by był 

skuteczny i by można było wykazać, że tabletki te nie zmieniają ludzkiego DNA. Najważniejszą różnicą 

jest jednak cena obu lekarstw. Jak dowiadujemy się z artykułu na spiderweb.pl leczenie jednego 

pacjenta Molnupiravirem kosztuje około 2800 zł. W przeciwieństwie do tego iwermektyna kosztuje 

kilka złotych. 

Tak więc mamy tu wyraźny motyw dlaczego ten koncern wypuszcza na rynek nowy medykament. Ale 

czy tu chodzi naprawdę jedynie o kasę?  

Wielka Brytania nie podlega już naciskom z Brukseli. Dlatego 19 lipca ogłoszono tam koniec 

pandemii. Dlatego dopuścili to lekarstwo wbrew skorumpowanym przez GAVI & Co. (lobby 

szczepionkowe) urzędnikom z Unii.  

Możliwa jest także inna opcja. Wyraźnie już widać, że całkowite zainfekowanie świata – użyłem 

celowo tego zwrotu – przy pomocy eksperymentalnych metod szczepionkowych, nie jest możliwe bez 

użycia środków przymusu bezpośredniego. I to może być właśnie droga by się wycofać z tej nieudanej 

(chyba, że ktoś jest zwolennikiem eugeniki) ogólnoświatowej kampanii. 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/britain-approves-mercks-oral-covid-19-pill-2021-11-04/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/britain-approves-mercks-oral-covid-19-pill-2021-11-04/
https://www.world-scam.com/archive/2934
https://www.world-scam.com/archive/4466
https://spidersweb.pl/2021/11/molnupiravir-lek-na-koronawirusa-covid-19-cena.html
https://www.world-scam.com/archive/2457


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

141. Czy wirusy naprawdę istnieją? 

Wrocław 9.11.2021 

Ten temat poruszyłem już wcześniej w rozdziale Czy wirusologia to nauka?  

Dlaczego piszę o tym? Znalazłem na platformie Telegram, źródło (opublikowano 18.8.2021) do 17 

wersji językowych filmu Ostateczne zdemaskowanie wirusologii. 

W tym filmie naturopata i badaczka Ekaterina Sugak bardzo szczegółowo i przystępnie wyjaśnia 

kluczową dziś kwestię, a mianowicie kwestię braku wyizolowanego wirusa SARS-COV-2. Ponieważ 

wirus Covid-19 (SARS-COV-2) nie został wyizolowany, oznacza to, że jego istnienie nie zostało 

udowodnione, a środki takie jak lockdown, kwarantanna, maski, testy i szczepienia nie mają podstaw 

naukowych. 

Powyższy cytat ze strony Ostateczne zdemaskowanie wirusologii. Wirus Covid-19 nie istnieje – 

Ekaterina Sugak dobrze ilustruje temat tego filmu.  

Przedstawione w filmie trzy zasady weryfikacji istnienia wirusa są to tzw. postulaty Roberta Kocha. Te 

postulaty nie zostały spełnione przy żadnym z badań nad Covid-19.  

Od blisko 70 lat mówi się o wirusach jakby ich egzystencja została udowodniona. Jednak pojęcie 

wirusa jest nigdy nie sprawdzoną w życiu konstrukcją myślową. Z naukowego punktu widzenia wirus 

to jedynie teoria. 

Podczas tzw. hiszpańskiej grypy, ponad 100 lat temu naukowcy w USA solidnie wzięli się do pracy i 

stosując postulaty Kocha dokonali szeregu dobrze udokumentowanych badań naukowych. Jedno z 

tych doświadczeń polegało na wstrzyknięcie zdrowym pacjentom dużej dawki substancji pochodzącej 

od chorych i nie udało się w ten sposób wykazać, że można takim działaniem spowodować 

rozprzestrzenianie się tej choroby. W rozdziale Hiszpańska grypa przedstawiłem kopię oryginalnego 

wyniku tych badań z dokładnym opisem wszystkich przeprowadzonych eksperymentów medycznych. 

Istnieje, także nieudowodniona teza, że tamta grypa została wywołana przez szczepionki przeciw 

grypie. Te szczepienia były zainicjowane przez władze wojskowe USA. Wszyscy żołnierze wysłani do 

Europy byli przymusowo szczepieni przeciw grypie. Kilka amerykańskich okrętów wojskowych 

odnaleziono po latach – cała ich załoga wymarła. 

https://www.world-scam.com/archive/1516
https://t.me/Zuerst_Deutschland
https://www.world-scam.com/Files/15%20Ekaterina%20Sugak%20-%20Polnisch.mp4
https://porozmawiajmy22.rssing.com/chan-68718404/latest-article2-live.php
https://porozmawiajmy22.rssing.com/chan-68718404/latest-article2-live.php
https://pl.wikipedia.org/wiki/Postulaty_Kocha
https://www.world-scam.com/archive/1979
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Pandemia stanowi rzadką okazję do refleksji, zresetowania i ponownego ukształtowania naszego 

świata 
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142. Umierają młodzi sportowcy 

Wrocław 11.11.2021 

Dzisiaj mamy 103-cią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie poruszam tego tematu, 

ponieważ nie chcę pogłębiać niepotrzebnych podziałów naszego społeczeństwa. 

Dzisiaj zajmę się tematem drastycznego wzrostu nieoczekiwanych przypadków śmierci wśród 

młodych, wysportowanych i zdrowych ludzi. Znalazłem na YouTube film na ten temat. Pomór wśród 

sportowców – bilans. Gdyby cenzura YouTube zablokowała ten film, można go obejrzeć tutaj.  

Sportowcy, którzy upadają martwi na boisku – nowe zjawisko w obecnej sytuacji! Do tego coraz 

więcej nekrologów ze zwrotem “nagle i nieoczekiwanie”. Problem z śmiertelnymi problemami z 

sercem istnieje już od dłuższego czasu, ale obecnie gwałtownie rośnie! Dokładnie jak, według 

Sanepidu, wzrasta liczba przyjęć w nagłych wypadkach z powodu problemów neurologicznych lub 

sercowych. Ten wzrost występuje od początku “szczepienia” Covid-19, które, nawiasem mówiąc, jest 

pierwszym szczepionką w historii, o której nawet nie twierdzi się, że chroni przed infekcją lub 

chorobą. 

Mamy prawdziwą pandemię! W mediach nie znajdziecie najważniejszej informacji dotyczącej tych 

zgonów. Wszyscy zmarli poddali się dobrowolnie lub nie, genetycznemu eksperymentowi zwanego 

dzisiaj ludobójstwem. Jeszcze nigdy w znanej nam historii nie umierali młodzi, zdrowi sportowcy na 

tak dużą skalę. 

https://www.youtube.com/watch?v=oU8IFMpXhAs
https://www.youtube.com/watch?v=oU8IFMpXhAs
https://www.bitchute.com/video/CU0jHd55FKRZ/
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Dlaczego nie chcesz zrozumieć, że żyjesz w demokracji i jesteś wolnym człowiekiem? 
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143. Kodeks norymberski 

Wrocław 12.11.2021 

Po drugiej wojnie światowej w Norymbergii w Niemczech odbył się proces przeciwko zbrodniarzom 

wojennym. Efektem tego procesu był także kodeks norymberski. Jest to zbiór obowiązujących od 

tego czasu powszechnie na świecie zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych na ludziach. 

Podczas wojny 1939-1945 prowadzone były w obozach koncentracyjnych okrutne badania medyczne 

na osobach w różnym wieku. Najbardziej znanym “badaczem” był doktor Józef Mengele w 

Oświęcimiu. Aby zapobiec w przyszłości podobnym tragediom ludzkim stworzono w Norymberdze w 

roku 1947 kodeks norymberski. 

Od prawie roku przeprowadza się największy w historii świata eksperyment medyczny na miliardach 

ludzi. Czy zasady kodeksu norymberskiego są uwzględnione w kampanii reklamowej? Nie i dlatego 

można nazwać to działanie jako zbrodnię przeciwko ludzkości. 

Nie chodzi tu o same tzw. szczepienia przeciw modnej, jedynie słusznej chorobie. Gdyby w pełni i 

uczciwie informowano o wadach i zaletach wprowadzenia do organizmu takich substancji, oraz 

stosowano w praktyce dobrowolność w podejmowaniu decyzji bez szantażu moralnego lub 

zawodowych konsekwencji, można by było uznać, że jest to próba załagodzenia zagrożeniu. 

Wprowadzanie w błąd przez kłamliwą, natrętną propagandę w telewizji, ukrywanie przypadków 

śmierci i poważnych kalectw, które są konsekwencjä tego eksperymentu – to jest ludobójstwo. Kto z 

zaszczepionych mógłby poświadczyć, że został rzetelnie poinformowany przed przyjęciem tej trucizny 

o możliwych skutkach tego kroku? 

Dla młodszego pokolenia, które nie pamięta czasów PRL-u – “jedynie słuszna” była linia propagowana 

przez PZPR – polską partię komunistyczną. 

Lekarzom, którzy z przekonania czy dla korzyści materialnych zalecają ten eksperyment, poleciłbym 

przeczytanie wydanego w 2008 roku przez Ośrodek Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, poradnika 

badacza Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym.  

 

http://auschwitz.org/historia/eksperymenty/josef-mengele
http://auschwitz.org/historia/eksperymenty/josef-mengele
https://www.world-scam.com/Files/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code_pl.pdf
https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585655390_nil-etyka-swiadomy-udzial-w-eksp-med-suma.pdf
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144. Historia pewnego kardiologa 

Wrocław 14.11.2021 

W lipcowym poście na Twitterze, lekarz kardiolog z Saint John w Kanadzie dr. Sohrab Lutchmedial 

wyraził swoje odczucia w stosunku do „samolubnych” nieszczepionych osób, twierdząc, że nie będzie 

mu smutno na ich pogrzebach. 

 

Dla tych, którzy nie przyjmą z jakichkolwiek egoistycznych powodów zastrzyku – nie będę płakał na 

ich pogrzebie. 

W innym poście z sierpnia lekarz zasugerował również nazwanie szczepień „pistoletami z 

przeciwciałami”, aby przekonać Amerykanów do udziału w szczepieniach. 

Dr Lutchmedial zmarł we śnie w wieku 52 lat dwa tygodnie po przyjęciu trzeciej dawki tzw. booster. 

To było nagłe, nieoczekiwane dla nas wszystkich. Wczoraj rano był na dyżurze, opisał kolega Jean-

Fracois Légaré. Biorąc pod uwagę ramy czasowe niedawnego wstrzyknięcia doktorowi Lutchmedial 

trzeciej dawki, powszechnie spekuluje się i jest bardzo prawdopodobne, że szczepionka może być 

odpowiedzialna za jego śmierć. 

Jednak pomimo tajemniczej śmierci, artykuł CBC poświęcony doktorowi Lutchmedial nie wspominał o 

dochodzeniu wszczętym w celu ustalenia przyczyny śmierci lekarza. 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/sohrab-lutchmedial-cardiac-surgeon-obituary-1.6242359
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145. 10 etapów ludobójstwa 

Wrocław 15.11.2021 

Film pod tym tytułem w polskim języku możecie obejrzeć tutaj. Te wymienione w filmie etapy 

ludobójstwa to: 

1. Klasyfikacja; 
2. Symbolizowanie; 
3. Dyskryminacja; 
4. Dehumanizacja; 
5. Organizacja; 
6. Polaryzacja; 
7. Przygotowanie; 
8. Prześladowanie; 
9. Eksterminacja; 
10. Zaprzeczenie. 

Te dziesięć faz depopulacji naszej planety zostały szczegółowo opisane w tym filmie, który 

opublikowano w styczniu 2021 

 

  

https://rumble.com/votoep-10-etapw-ludobjstwa.html
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146. YouTube 

Wrocław 17.11.2021 

Wczoraj przed północą otrzymałem na pocztę elektroniczną wiadomość od zespołu YouTube. 

Wystarczyło kilkanaście miesięcy byśmy się przyzwyczaili do cenzury. Stała się tak naturalna, jak 

nienaturalne są argumenty popierające ograniczenia wolności wypowiedzi. 

Oryginalny film – utwór muzyczny w języku niemieckim – możecie obejrzeć tutaj. 

Pamiętam doskonale czasy PRL-u. Wtedy w naszym kraju stosowano cenzurę prewencyjną. W 

Warszawie na Mysiej mieścił się centralny urząd cenzorski (Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i 

Widowisk), którego zgoda była warunkiem publikacji jakiejkolwiek książki, artykułu w gazecie, filmu 

czy kabaretu. 

 

Wiemy o świecie… tyle, ile chcą wiedzieć wielkie sieci telewizji świata. One nie uprawiają cenzury, ale 

manipulację. Odejście od prawdy nie jest fałszem wprost, jest przyjęciem fałszu za prawdę. Ryszard 

Kapuściński Źródło. 

https://www.world-scam.com/Files/Cenzura.pdf
https://bittube.tv/post/81888d7d-3109-4d05-8613-419778f54335
https://quotepark.com/pl/cytaty/356207-ryszard-kapuscinski-wiemy-o-swiecie-tyle-ile-chca-wiedziec-wielkie-s/
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Zwolennicy cenzury są zdania, że odbiorcy przekazu są niezdolni do samodzielnego myślenia. Jest to 

przykład przenoszenia własnych cech na innych ludzi. Skoro taki wyznawca cenzorskiego fachu nie 

potrafi znaleźć źródeł informacji, stawiać pytania i dociekać sedna sprawy, uważa, że wszyscy inni też 

tego nie umieją. Dlatego jedynym dla nich sposobem przekazywania informacji jest typu: 

wszystkowiedzący nauczyciel i ślepo wierzący uczeń. Mamy dzisiaj przykłady osób święcie wierzących 

w informację takiego rodzaju jak: 

W dniu dzisiejszym mamy nowy rekord zachorowań na wirusa. Liczba nowych zakażeń wynosi xxxx. 

Na Covid19 zmarło yyy osób. 

Od półtora roku media bombardują nas takimi zmyślonymi sensacjami, dzisiaj większość ludzi wierzy, 

że testy są w stanie wykazać obecność zakaźnego wirusa. Niestety nie są i zostało to wielokrotnie 

udowodnione. Mało kto wie, że nawet WHO odżegnuje się od zastępowania lekarskiej diagnozy 

testami. 

Badania laboratoryjne są dużą pomocą dla lekarzy, nie mogą być jednak jedynym, rozstrzygającym 

arbitrem, który zastępuje bezpośrednią diagnozę lekarską. 

  

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

147. Efekty po szczepieniach 

Wiedeń 18.11.2021 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zleciła w roku 2015 firmie VigiAccess zbieranie danych o 

skutkach ubocznych różnych produktów medycznych na całym świecie. 

 

http://www.vigiaccess.org/
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Iwermektyna, oznaczona pomarańczową kropką w powyższej tabeli, o której pisałem w sierpniu, w 

przeciągu 30 lat zebrała 5.705 zameldowanych skutków ubocznych.  

Zielona kropka markuje szczepienia przeciwko grypie. W przeciągu ponad pół wieku (1968-2021) 

zebrano 272.202 zgłoszeń niepożądanych skutków.  

Ostatnie w tabeli zaznaczone na czerwono szczepienia przeciw Covid19 zebrały w ciągu roku 

2.457.386 zgłoszeń skutków ubocznych. 

Powstały w 1990 roku w USA VAERS – Vaccine Adverse Event Reporting System, po 

polsku System zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką, podał 

przypadki śmierci w wyniku szczepień w latach 1990 – 2021: 

 

 

https://www.world-scam.com/archive/2934
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Nie oczekujcie proszę ode mnie komentarzy na ten temat. Szanuję moich czytelników i jestem 

przekonany, że potraficie sami wyciągnąć własne wnioski z informacji, które Wam podaję. 
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148. Czas zmian 

Wiedeń 23.11.2021 

Postanowiłem przetłumaczyć na język polski wiersz Fryderyka Schillera, który napisał ponad 

dwieście lat temu. Żył w czasach Wolfganga Goethe i rozbiorów Polski. Gdy czytałem ten 

wiersz odniosłem wrażenie, jakby był napisany dzisiaj.  

Wziąłem się za tłumaczenie, gdyż nie znalazłem polskiej wersji tego wiersza. Jeśli chcecie go 

dalej przekazywać, to wyrażam zgodę. Aby przeczytać w oryginale, wystarczy wybrać w tym 

blogu język niemiecki. 

Nie odważyłem się tłumaczyć tego wiersza na angielski. Do tego potrzebna jest lepsza 

znajomość idiomów i wielu niuansów językowych. Jeśli ktoś z Was by się tego podjął, to 

chętnie go opublikuję. Wystarczy napisać parę słów przez komentarz poniżej i odpowiem 

bezpośrednio na maila. 

Fryderyk Schiller 

Czas zmian 

Przyszedł czas na wielkie zmiany, 

czas odwagi, prawdy zewu 

wielu rąk i serc stroskanych, 

łagodnych i pełnych gniewu. 

Ty wybierasz, decydujesz, 

który duch jest twoim duchem 

czy w milczeniu ból przyjmujesz 

czy też buntu żeś odruchem. 

Przyłącz się do tego śpiewu, 

z nadzieją, zaufaniem 

i pośród porywów gniewu, 

idź odważnie ku wyzwaniom. 

Twoje życie tak móc zmienić, 

Ziemię wszak uzdrowić mamy. 

Ramię w ramię zło wyplenić 

i rozpocząć wielkie zmiany. 

Głusi na szyderców wrzaski 

ich pieniądze, władzę zgniłą. 

W cieniu bogów nasze blaski, 

serce leczy świat swą siłą. 

Ludzie, fauna, roślin szata 

rośniemy i rozkwitamy. 

Myśmy częścią tego świata 

już gotowi na te zmiany. 
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Świadomość nam wzrasta stale 

wkrótce przyjdzie nowy czas. 

Nie zwycięstwo ważne, ale 

solidarność wszystkich nas. 

Idź za dziećmi, kobietami, 

oni z życiem się jednoczą. 

Odważyli się iść z nami, 

teraz w pełni sił swych kroczą. 

Uraz, zemstę zapomnimy, 

naszym wrogom przebaczamy. 

Zachłanności niosą winy, 

zrozumienie im oddamy. 

Tkwią w swej matni, w samotności 

poprzez winę, strachu zmory. 

Możesz kochać, a w miłości 

się nie boisz od tej pory 

Radość, to jest wielka siła 

w odwiecznej natury zmianie. 

Radość koła obróciła 

w zegarze świata na ścianie. 

Daje siłę do działania 

Solidarność i odwaga. 

Zmieni świat nie do poznania, 

wolność, miłość i rozwaga. 

Tłumaczył Marek Wójcik 
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149. Protesty w Wiedniu 

Wiedeń 23.11.2021 

Veni, vidi, vici – jak Juliusz Cezar byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. To ostatnie trochę na wyrost, ale 

zwycięstwo nad samym sobą, które odniosła wielka część protestujących w sobotę na ulicach 

Wiednia jest nie do przecenienia. Przecież połowa z nich przemogła się i przyszła pierwszy raz, by na 

ulicy dać upust swojemu oburzeniu. Wielu z nich było przekonanych, że to tylko skrajnie prawicowe 

bojówki, jak podaje się w TV, wychodzą na ulicę, by burzyć porządek rzeczy. Kto wziął udział w takiej 

demonstracji nigdy więcej nie uwierzy w kłamstwa i natrętną propagandę mediów głównego ścieku. 

Przed operą w Wiedniu 

Specjalnie dla polskich czytelników stworzyłem film pokazujący jedynie przemarsz tłumów i 

pominąłem mowy z wielu, rozmieszczonych w różnych miejscach miasta, trybun. Mój film nakręciłem 

na placu Praw Obywatelskich (Platz der Menschenrechte), gdzie zebrało się według mojej oceny 10 

do 20 tysięcy osób. Pochód ten dołączył do innego pochodu na skrzyżowaniu przy wiedeńskiej 

operze. 

Dla zainteresowanych podaję linki do dwóch filmów z tego wydarzenia: 

Demonstracja w Wiedniu 20.11.2021 część 1 

Demonstracja w Wiedniu 20.11.2021 część 2  

Na pierwszym filmie, minuta 22:41, widać grupę pracowników policji w cywilu, którzy przyłączyli się 

do demonstracji. Także związki zawodowe austriackiego wojska nawoływały do udziału w tym 

historycznym wydarzeniu. 

https://www.world-scam.com/Files/Ein%20Marsch%20durch%20die%20Straßen%20Wiens%2020.11.2021.m4v
https://bittube.tv/post/37f1833e-725a-48d2-b485-ce41c9992cb8
https://bittube.tv/post/5b86f3e0-5c5a-4fed-91e1-d9c3c7d948cf
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Na tym transparencie jest napisane Dosyć! My jesteśmy z wami. Policjanci w obronie wolności i 

prawa. 

Austriacka telewizja ORF podała, że w demonstracji wzięło udział 40 tysięcy działaczy skrajnej 

prawicy. 

Na placu Bohaterów (Heldenplatz), gdzie mieści się 100 tysięcy ludzi zabrakło miejsca, na zewnątrz 

były także zgromadzone tłumy ludzi. 

W styczniu tego roku pisałem o największej demonstracji skierowanej przeciwko restrykcjom 

kowidowym. Wtedy szacowano ilość uczestników na 160 tysięcy. W ostatnią sobotę wyszło na ulicę 

co najmniej dwa razy tyle osób. 

https://wien.orf.at/stories/3130896/
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150. Kto nie walczy 

Wiedeń 24.11.2021 

KTO ZOSTANIE W DOMU, KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ WALKA 

Kto zostaje w domu, gdy zaczyna się walka i pozwala innym walczyć za jego sprawę musi 

być ostrożny. Bo kto nie brał udziału w walce podzieli się porażką. Nawet nie unikając walki. 

Kto chce uniknąć walki, kto nie walczył za własną sprawę będzie walczyć za sprawę wroga.  

Bertolt Brecht, Kolomann Wallisch Cantata 

Rozpocząłem ten wpis cytatem Bertolta Brechta, gdyż o tym właśnie chcę dzisiaj pisać. 

Niektórzy przypisują Brechtowi także ten cytat, choć prawdopodobnie nie od niego pochodzi: 

 

Kto walczy, może przegrać, kto nie walczy – już przegrał. 

Byłbym nie dzisiejszy, gdybym się nie zastrzegł, że mam na myśli walkę w sensie 

pokojowych protestów. Wszak gdy rozmawiasz z kimś, kto popiera jakąś zbrodniczą teorię i 

nie zdystansujesz się od niej, będziesz atakowany jako wyznawca takiej teorii. Równie 

dobrze, gdybym stał obok zwolennika Antify, można by mnie było podejrzewać o faszyzm, 

gdyż ta organizacja wspiera, wbrew swojej nazwie, współczesne, faszystowskie rządy. 

W poprzednim wpisie na temat sobotniej demonstracji w Wiedniu wybrałem na tytułowy 

obraz (nie ma tych obrazów w wersji ebook) nie zdjęcie, gdzie widać tłumy ludzi, choć takich 

nie brakowało. Wybrałem koniec marszu na którym zobaczycie człowieka idącego o kulach. 

Miał przed sobą jeszcze do przejścia głównymi ulicami Wiednia około 10 km. Mimo tego, że 

jest mu bardzo ciężko iść, to jednak szedł. Na tym polega dzisiejsza walka. Pomimo, że masz 

wiele do stracenia, jednak idziesz i pokazujesz światu, że nie popierasz bezprawia. 

Austria jako pierwsza w Europie zapowiedziała wprowadzenie przymusu poddania się 

eksperymentom medycznym. To jest kolejny krok eskalacji obecnej wojny. Nie pozostanie to 

z pewnością ograniczone do jednego kraju czy Europy.  
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Napisałem dzisiaj na Facebooku taki komentarz w odpowiedzi na: 

…wszystko idzie dokładnie w takim kierunku w jakim zaplanowali ! Protesty są w ten 

scenariusz wpisane , mało tego niebawem to oni będą , jeśli nie już , inspirowali protesty . 

Wchodzimy w etap chaosu , braki dostaw , prądu , węgla , gazu , żywności , leków itd. , to 

wszystko będzie zarzewiem buntu , który ktoś musi poskromić i w imię “wyższego dobra” 

ustabilizować sytuację . 

Moja odpowiedź: 

Ten przewrót na skalę światową był przygotowywany ponad 20 lat. Skrupulatnie planowany 

przez najlepszych specjalistów od wojny psychologicznej, taktyków, nawet filozofów. 

Dlatego można odnieść wrażenie, że musi im się to udać. Wcale jednak nie musi. Oni nie 

mają innego wyjścia, położyli wszystko na jedną szalę. 

Takie planowanie pasuje do technokratycznego sposobu widzenia świata. Na chorobę mamy 

test albo jesteś chory, albo nie. Jest to jednak bardzo jednostronny sposób widzenia świata. 

Historia nieraz pokazała, że człowiek planuje co jutro zrobi i ponosi porażkę, bo nie 

przewidział, że “Anuszka rozlała już olej” (Bułhakow Mistrz i Małgorzata). 

Także Ty masz wpływ na losy świata – przydź na demonstrację i pokaż, że też się nie 

zgadzasz, zamiast wygodnie siedzieć w domu. 
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151. Przypadek Stephanie Gard 

Wiedeń 24.11.2021 

Stephanie Gard: Zawodniczka jeździecka poważnie ranna po szczepionce Pfizera 

Stephanie Gard trafiła do szpitala kilka dni po szczepieniu. Tam zdiagnozowano u niej neuropatię 

obwodową – poważny stan, który uszkadza układ nerwowy i może prowadzić do bólu, osłabienia 

mięśni, drżenia i skrajnego mrowienia w kończynach. 

Stephanie została sparaliżowana od kolan w dół i nie mogła już chodzić zaledwie kilka dni po 

zastrzyku firmy Pfizer. Zdiagnozowano u niej również zapalenie osierdzia (zapalenie mięśnia 

sercowego). 

Źródło: CheckMateNews – Telegram 

Tu możecie zobaczyć co zrobił ten eksperyment z młodej, zdrowej sportsmenki.  

To przecież tylko drobne ukłucie… 

  

https://www.world-scam.com/Files/Stephanie-Gard.mp4


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

152. Obóz protestacyjny w Wiedniu 

Wiedeń 25.11.2021 

Dzisiaj mija trzy tygodnie od kiedy grupa aktywistów w walce z coraz większą dyktaturą w Austrii 

postanowiła utworzyć obóz protestacyjny w centrum Wiednia. Protest jest skierowany w pierwszym 

rzędzie przeciwko zbliżającemu się dużymi krokami przymusowemu szczepieniu.  

W parku (Stadtpark) ustawiono szereg namiotów i grupa około 50 osób przebywa tam przez cały czas 

od 21 dni. Pierwsze kilka dni założono ten obóz na placu Bohaterów, ale parę dni później 

przeniesiono do tego parku, w pobliżu pomnika Andreasa Zelinki. 

 

Dzisiaj odwiedziłem ten obóz i nakręciłem ten film. 

Protest będzie się odbywać do przyszłego wtorku 30 listopada. i zostanie zakończony wspólnym 

spacerem przez miasto. Uczestnicy uzyskali od władz austriackich zgodę na protest i kończący go 

spacer. Zgoda była konieczna, ponieważ od poniedziałku 22 listopada mamy w Austrii lockdown. 

Prognoza pogody na najbliższy tydzień zapowiada temperaturę pomiędzy 0 °C i 5 °C. 

https://www.world-scam.com/Files/Wien_Protest_Camp.m4v
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Wolność & godność bez przymusu szczepień! Stały obóz protestu w parku miejskim. 

Gdzieś, w szerokim świecie i takie cuda się mogą zdarzyć… 

  

https://www.world-scam.com/Files/IMG_0115.MP4
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153. Co może każdy z nas? 

Wiedeń 27.11.2021 

Szczepienie to morderstwo – taki napis na swoim autobusie wpisał odważny kierowca z Linzu (stolica 

Górnej Austrii), Manfred Scheiblmair, który w zeszły piątek wykazał się moralną odwagą i dał przykład 

przeciwko szaleństwu szczepień. Przykład, który wywołał poruszenie na arenie międzynarodowej. 

 

Wywiad z tym dzielnym człowiekiem pojawił się wczoraj w niezależnej austriackiej telewizji AUF1.  

Na pytanie co kierowało nim, gdy podczas przerwy pomiędzy kursami zdecydował się na ten krok, 

odpowiedział po prostu: To była moja osobista demonstracja. Po tej demonstracji został jako 

kierowca autobusu dyscyplinarnie zwolniony. Mimo tego, nie żałuje tego kroku i w przyszłości bez 

wahania by go powtórzył. 

A co ty mógłbyś zrobić, by pokazać swoją niezgodę na apartheid, dyktaturę szczepionkową i cenzurę? 

Może pomóc w rozpowszechnianiu ukrywanych faktów wrzucając sąsiadom do skrzynki pocztowej 

wydrukowane informacje o prawdziwej sytuacji na stacjach intensywnej terapii? Za to nie grozi 

zwolnienie z pracy, a możliwe, że twój sąsiad po raz pierwszy przeczyta prawdę. Nie musisz działać 

tak spektakularnie.  

Gdzie mogę znaleźć takie przygotowane ulotki? No właśnie, czy zawsze chcesz, by ci ktoś podawał 

śniadanie do łóżka? Pewnie, można i tak, ale jeśli nie weźmiesz się sam do roboty, nikt tego za ciebie 

nie zrobi. Zredaguj taki tekst sam – tak jak potrafisz. Dopiero wtedy, nawet, gdy za pierwszym razem 

nie najlepiej ci to wyjdzie, nauczysz się jak wziąć losy swoje i kraju we własne ręce. Zawsze możesz 

też poszukać w sieci odpowiednich tekstów i je wydrukować. Nie masz drukarki? Jaka szkoda! Masz 

świetną wymówkę! A może tak dogadać się z sąsiadem, który ją ma? 

Najważniejsze jest byś głosił i działał zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jest to prosta odpowiedź na 

pytanie co ja sam mogę zrobić wobec bezprawia? Możesz czynnie nie wyrazić na nie zgody.  

Od 20 miesięcy prowadzę ten blog podpisując go moim prawdziwym nazwiskiem. To także jest 

przykład działania zgodnego z własnym przekonaniem. Mogę się mylić – nikt nie ma licencji na 

pisanie prawdy, a już szczególnie masowe media. Jeśli ktoś mi wykaże, że jestem w błędzie, 

przeproszę i sprostuję. Nie na tym polega głoszenie prawdy, by propagować wszystko, co tylko służy 

nam i naszej pozycji.  

To prawda, że piszę jednostronnie. Jest to jednak odpowiedź na coraz większą cenzurę i poruszam te 

tematy, które są zakłamywane, lub przemilczane w TV. Poza tym jestem przekonany, że piszę o 

https://auf1.tv/nachrichten-auf1/impfen-ist-mord-jetzt-spricht-der-linzer-busfahrer
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najważniejszych problemach dzisiejszego świata. Nie zmyślone ocieplenie klimatu, które jest 

pretekstem do nowego opodatkowania mieszkańców naszej planety. Nie pandemia, która jest 

pretekstem do przejęcia władzy nad światem przez grupę samozwańczych, bardzo bogatych, zupełnie 

nie znających szarego życia globalistów. 

Ale nasze życie wcale nie jest szare. My możemy bez problemu popatrzeć na swoje odbicie w lustrze 

przy goleniu, lub przy makijażu. To oni mają z tym problem. Przynajmniej ci z nich, którym ludzkie 

odruchy nie przesłoniła już całkiem żądza władzy i chęć zdobycia jeszcze więcej miliardów dolarów. 
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154. Nowe zagrożenie z RPA? 

Wiedeń 28.11.2021 

Omicron – nowy powód by się bać? Cóż zawinił alfabet grecki, by go tak dyskredytować dla celów 

propagandowych? 

Na Facebooku można znaleźć taki plan. 

Minister zdrowia Republiki Południowej Afryki wystąpił publicznie przed kamerami TV, by 

zaprotestować przeciwko rozpowszechnianiu w Europie fałszywych informacji o potencjalnym 

zagrożeniu. 

Takie nieprawdziwe informacje są rozpowszechniane przez media, by utrzymać atmosferę strachu. 

Jak długo można się bać zmyślonych zagrożeń? Przecież wszystkie bez wyjątku okazały się 

niepradziwe. W maju informowano nas o zagrożeniu wariantem delta. Jak się okazało, jest on 

wynikiem szczepień i z Indiami nie ma nic wspólnego.  

https://www.world-scam.com/Files/suedafrika%20gesundheitsminister.mp4
https://www.world-scam.com/archive/2058
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STRACH jest celem tej pandemii. Musimy się bać, by poddać się kryminalnym przekrętom na 

niespotykaną w historii ludzkości skalę. 

Zamówiłem dzisiaj nowo wydaną książkę Heiko Schöning GAME OVER. COVID-19 | Antrax. Jest w 

języku niemieckim i przedstawia kulisy tego aktu kryminalnego. Można ją zamówić tutaj: 

https://kontro-vers.at/produkt/heiko-schoening-game-over-covid-19-auf-1/ Po przeczytaniu na 

pewno zrelacjonuję Wam o czym się dowiedziałem. 
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155. Oskarżony o morderstwo 

Wiedeń 29.11.2021 

Indyjska izba adwokacka podała do wiadomości, że do indyjskiego Sądu Najwyższego wpłynęła 

pierwsza na świecie sprawa o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi, Adarowi Poonawalla.  

Składający petycję wniósł oskarżenie przeciwko Billowi Gatesowi, producentowi AstraZeneca 

(Covishield), jego partnerowi Adarowi Poonawalla oraz innym urzędnikom rządowym i przywódcom 

zaangażowanym w zabójstwo 23-letniego mężczyzny, który stracił życie z powodu szczepienia. Zmarły 

przyjął szczepionkę Covishield (szczepionka AstraZeneca na COVID-19 w Indiach), wierząc w fałszywą 

narrację, że szczepionka jest całkowicie bezpieczna, a także ze względu na wymóg zgodności 

ustanowiony przez koleje, zgodnie z którym podróżować pociągiem mogą tylko osoby podwójnie 

zaszczepione. 

Agencja rządowa Indii AEFI (Działanie niepożądane po szczepieniu) przyznała niedawno, że śmierć 

Snehal Lunawata była spowodowana skutkami ubocznymi szczepionki Covishield. Wspomniany 

raport ujawnił fałszywość twierdzenia syndykatu szczepionek, że szczepionki są całkowicie 

bezpieczne. 

Jeśli zostaną skazani, grozi im kara śmierci. Artykuł stwierdza, że Billowi Gatesowi odmówiono 

zwolnienia za kaucją, a jego aktywa w Indiach zostaną wkrótce przejęte. Zgodnie z aktualnymi 

informacjami, oskarżony Bill Gates przebywa obecnie w swojej prywatnej posiadłości w Nowej 

Zelandii.  

Prawdopodobnie po przegranym procesie Bill Gates uniknie kary, ponieważ przebywa poza zasięgiem 

indyjskiej jurysdykcji. Pozytywną stroną jest fakt, że już nikt nie odważy się w Indiach przeprowadzać 

w imieniu jego korporacji szczepień, jak te w 2017 roku, gdzie zanotowano 8 żeńskich ofiar 

śmiertelnych po podaniu szczepionek przeciwko HPV (Humanen Papillomvirus). 

 

  

https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/
https://indianbarassociation.in/worlds-first-vaccine-murder-case-against-bill-gates-adar-poonawalla-filed-in-indias-high-court/
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156. Niełatwo być filantropem 

Wiedeń 30.11.2021 

Dlaczego nikt nie chce mnie zrozumieć, że ja tak dobrze chcę dla ludzkości? 

Tak właśnie musi myśleć największy filantrop na tej ziemi Bill Gates. On chce tylko dobrze. Zmniejszyć 

populację stosując szczepionki to przecież najlepsza droga, by ograniczyć presję ekologiczną na naszą 

planetę. Czy tak trudno jest zrozumieć, że właśnie ludzie są pasożytami, których trzeba wytępić jak 

pluskwy?  

Złośliwi pytają, dlaczego nie rozpocząć to wytępianie od takich kreatur jak Bill Gates? Odpowiedź jest 

tylko: jedna Bill Gates ma wystarczająco dużo środków by tego dokonać. Poza tym jest chroniony 

przez armię body guards, którzy dzień i noc dbają, by nic przykrego mu się nie wydarzyło. Nie zawsze 

byli skuteczni, co można zobaczyć na tym filmie. 

Ale nie bądźmy drobiazgowi, tort jeszcze nikomu nie zaszkodził. Zaszkodziły jednak propagowane 

przez tego filantropa szczepionki w Indiach i kilku krajach afrykańskich. Ale przecież on chce jedynie 

bezinteresownie pomagać. Jak inaczej można sprawdzić skuteczność preparatów szczepionkowych? 

Gdyby zrobił to w USA wybuchłby wielki skandal, a tak rozeszło się po kościach. Kilka ofiar w imieniu 

nauki? I cóż z tego. To są przecież szkody kolateralne. Inna nazwa dla zbrodni i zbrodni już nie ma.  

 

Eugenika – w jego domu rodzinnym była czczona bardziej niż bóg. Dlaczego więc dziwimy się, że 

właśnie on wspiera depopulację? To przecież lepiej brzmi niż nazywane przez złośliwie do niego 

https://www.youtube.com/watch?v=RDjcwqwl4Wk
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nastawionych – ludobójstwo. Cóż z tego, że to jest to samo? Gdy nazwiemy cel ładniej, łatwiej będzie 

go przełknąć tym, którzy chcą uszczknąć choć parę dolarów z jego majątku. 

Jednak nie warto mu zazdrościć – ten człowiek żyje w ciągłym strachu. Przed tymi, którzy opacznie 

rozumieją jego filantropię. 

Zobaczcie jak ten człowiek się boi – na tym filmie jego mowa ciała wyraźnie to podkreśla. Jego ręce w 

formie obronnej właśnie takie nastawienie pokazują. Nie chciałbym mieć jego miliardów dolarów, 

wiedząc ile miliardów ludzi go nienawidzi. Co jest ważniejsze, pieniądze, czy czyste sumienie oceńcie 

sami. Niełatwe jest życie…. 

 

  

https://bittube.tv/post/65a0949e-42ea-4b01-b931-4a490cd2be60
https://www.youtube.com/watch?v=nh3ME8WwBE4
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157. Austria 

Wiedeń 3.12.2021 

Żyję w tym kraju już blisko 40 lat. Wyjechałem z Polski, w której nie było wtedy wolności słowa, w 

którym obce mocarstwo narzucało obowiązującą i “jedynie słuszną” narrację. Już wtedy pojęcie 

“bezalternatywna” stosowane było masowo gdy opisywano sytuację w kraju. Także wtedy aktywnie 

walczyłem przeciwko totalitaryzmowi. Zainteresowanym polecam przeczytanie mojej historii z 

tamtych czasów. 

Staram się w tym blogu omijać wątki polityczne. Nie chcę jeszcze bardziej nas dzielić. Polityka ma 

duży wpływ na życie każdego z nas. Zawsze jedna starała się tworzyć niekoniecznie autentyczne 

podziały zgodnie z zasadą divide et impera (dziel i rządź) – stosowaną już w czasach Imperium 

Rzymskiego, i trwa to nadal. Trudno jednak nie wspomnieć w tym blogu o aktualnej sytuacji 

politycznej w Austrii.  

Wczoraj były kanclerz Sebastian Kurz w wieku 35 lat postanowił “dla dobra właśnie narodzonego 

syna” odejść od polityki i poświęcić rodzinie. Nie sądzę by mu się udała ta opieka nad noworodkiem. 

Przeciwko niemu prowadzony jest szereg postępowań prokuratorskich, związanych z korupcją, oraz z 

podawaniem nieprawdziwych informacji na przesłuchaniu parlamentarnym.  

Ten sam powód rezygnacji ze stanowiska podał jego następca Alexander Schallenberg, który po 

dwóch miesiącach marionetkowego kanclerstwa poddał się do dymisji. Również wczoraj minister 

finansów Gernot Blümel, u którego kilka miesięcy temu z powodu podejrzenia o korupcję 

przeprowadzono przeszukanie domu – także ustąpił ze stanowiska. 

W sobotę 20 listopada doszło do wielkiej demonstracji po tym jak dzień wcześniej ustępujący 

kanclerz ogłosił plany wprowadzenia przymusu do tych groźnych dla życia i zdrowia, masowych 

eksperymentów. Ten sam kanclerz zapowiedział, że dla tych, którzy nie zgadzają się na “dobrowolną” 

terapię genetyczną, będzie w grudniu bardzo nieprzyjemnie (ungemütlich). 

Takie polityczne trzęsienie ziemi nie przychodzi samo. Już rok temu na demonstracjach podnoszono 

hasło: Kurz musi odejść! (Kurz muss weg!). Partia rządząca ÖVP – od lat najsilniejsza austriacka partia 

– osiągnęła w rankingach niespotykanie niską pozycję. Katastrofalna polityka walki z pandemią, przy 

pomocy której politycy usilnie zastraszali społeczeństwo, wiele afer korupcyjnych, jak np. z bliską 

rządzącej klice Firmą Hygiene Austria, która sprowadzała produkowane w Chinach maski i przekładała 

je do opakowań z napisem made in Austria wykorzystując przy tym nielegalnie zatrudnionych 

pracowników. Szczegóły po niemiecku. Sprawa jest ciągle jeszcze rozwojowa – oskarżeni mają prawo 

korzystać z domniemania niewinności. 

https://www.wojcik.at/pl/Story.php
https://www.meinbezirk.at/c-wirtschaft/geld-zurueck-fuer-vermeindliche-china-masken_a5042809
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Kto ma przejąć obowiązki kanclerza Austrii? Wczoraj w telewizji zapowiedziano, że nowym 

kanclerzem będzie minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer. Ten sam, który poprzedniej zimy 

ośmieszył się występując publicznie przed kamerami z oświadczeniem o zmyślonym ataku na 

austriacki parlament. Ten sam, który mimo posiadanych informacji, pozwolił rok temu na zamach 

terrorystyczny w centrum Wiednia, w którym zginęli ludzie. Ten sam, któremu zimą podlegająca mu 

austriacka policja sprzeciwiła się, by użyć działek wodnych przeciwko pokojowym demonstrantom. 

Właśnie przed chwilą ÖVP, czyli rządząca partia, ogłosiła jego nominację na kanclerza Austrii. 

Na jutro zapowiedziana jest następna wielka demonstracja w Wiedniu. Moje relacje filmowe 

znajdziecie jak zawsze, gdy klikniecie w tym blogu w menu na “Filmy”. 

  

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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158. Hyde Park 

Wiedeń 04.12.2021 

Może zdziwi Was, dlaczego właśnie piszę na temat londyńskiego parku? Tematem tego wpisu będzie 

wolność słowa i ta, ma wiele z tym parkiem do czynienia. Kiedy 9 lat temu odwiedziłem w Londynie 

ten park, zainteresował mnie Speakers’ Corner. 

 

To miejsce – symbol wolości wypowiedzi – jest od kilkuset lat miejscem zasłużonej dumy 

Brytyjczyków. Tak wygląda wolność – każdy może wypowiadać swoje poglądy. Jeśli obraża kogoś, 

nawołuje do zbrodni – ponosi za to odpowiedzialność karną. Ale od początku każdy mógł wejść na 

podium i mówić. Nigdy nie było w tym miejscu cenzury. Gadasz głupio – będziesz wyśmiany i nie 

zdobędziesz słuchaczy, Kiedy mówisz mądrze i ciekawie – zbierają się słuchacze i biją brawo. Niby nic 

wielkiego, a jednak! 

26 września 2020 został zaproszony, aby wygłosić tam mowę, niemiecki lekarz Heiko Schöning. Jak 

tylko zaczął mówić na temat nowej książki, “Corona – fałszywy alarm” (autorzy dr. Karin Reiss i prof.. 

Sucharit Bhakdi), która właśnie wtedy ukazała się w języku angielskim, grupa policjantów wyłączyła 

prąd, aby uniemożliwić działanie mikrofonu, i zaraz potem aresztowała prelegenta. Założono mu 

kajdanki i przewieziono na posterunek policji. Tak zakończono długoletnią tradycję pielęgnowania 

wolności słowa w Anglii.  

Chciałbym dodać, że w omawianej przez prelegenta książce, światowej sławy uczony profesor obala 

mity i przedstawia wspierane przez większość uznanych uczonych fakty, z dziedziny wirusologii i 

immunologii. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnZ1h5Iqcmg
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Ten artykuł został zainspirowany informacjami z książki Heiko Schöning “GAME OVER. COVID-19 | 

ANTHRAX-01” Język: niemiecki. ISBN: 978-9-493-26207-2 
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159. Dawno, dawno temu… 

Wrocław 6.12.2021 

W nocy w lipcu 1978 roku… tak zaczyna się ta dawna historia, której nie powstydziłby się sam Al 

Pacino. W małej miejscowości Celle w pobliżu Hanoweru nastąpiła silna eksplozja. 

Głośny huk. Kula ognia rozświetla noc, gdy bomba wybuchła w zakładzie karnym Celle o godzinie 2.54 

w nocy 25 lipca 1978 r. Funkcjonariusze na wieży obserwacyjnej uruchamiają alarm i za pomocą 

reflektorów oświetlają sześciometrowy mur zewnętrzny. Znajduje się tam otwór o średnicy około 40 

centymetrów.  

 

W prasie rozpowszechniane były informacje, że była to próba uwolnienia zamkniętego w tym 

więzieniu terrorysty ze skrajnie lewicowej Frakcji Armii Czerwonej RAF, Milieu Debus.  

Bomba wybuchła jednak dwa razy! 25 kwietnia 1986 r. – na trzy tygodnie przed wyborami krajowymi 

w Dolnej Saksonii – dziennik „Hannoversche Allgemeine Zeitung” opublikował niewiarygodną 

historię: atak na więzienie w Celle został całkowicie zainscenizowany. To, co dziennikarz Ulrich 

Neufert odkrył w swoim później nagrodzonym artykule, jest prawdą. Urzędnicy podłożyli bombę, 

ministrowie byli ich pracodawcami, Urząd Ochrony Konstytucji (Verfassungsschutz). Wszyscy oni brali 

w tym czynny udział. Odbyło się to za wiedzą najwyższych kręgów rządowych, od premiera Dolnej 

Saksonii Ernsta Albrechta do ówczesnego federalnego ministra spraw wewnętrznych Wernera 

Maihofera, oraz dyrektora więzienia Paula Kühlinga. 

Można o tym przeczytać w artykule NDR Norddeutsche Rundfunk. 

https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Juli-1978-Celler-Loch-erschuettert-Niedersachsen,cellerloch100.html
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Premier Ernst Albrecht bronił akcji i ocenił ją jako sukces. 

Pewnie zainteresuje Was informacja o tym, że nieżyjący już Ernst Albrecht jest ojcem Ursuli von der 

Leyen. W Niemczech, w latach 2013 – 2019 zajmowała stanowisko Ministra Obrony Narodowej – 

powszechnie nazywano ją pani minister wojny. Aktualnie jest Przewodniczącą Komisji Europejskiej, 

gdzie odgrywa wiodącą rolę w szerzeniu ludobójstwa. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
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Ursula Gertrud von der Leyen ratuje Europę przed groźnym wirusem kłamstw 

Czym zajmuje się dzisiaj niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji? Z prasy wiemy, że zajmuje się 

obserwacją jedynej niemieckiej partii parlamentarnej AFD, która krytykuje politykę plandemiczną 

rządu. Także oddolny ruch Querdenker, który zorganizował wiele demonstracji przeciwko niszczeniu 

demokracji w Niemczech, jest jak często pisze to prasa, pod stałą obserwacją Verfassungssutz (czyli 

tego urzędu). Typowa manipulacja mająca na celu stworzenie wrażenia, że mamy do czynienia z 

czymś nielegalnym. 

Ten artykuł został zainspirowany informacjami z książki Heiko Schöning “GAME OVER. COVID-19 | 

ANTHRAX-01” Język: niemiecki. ISBN: 978-9-493-26207-2 

Autor artykułu Marek Wójcik 
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160. Przebudzenie 

Wrocław 7.12.2021 

Od blisko dwóch lat spotykam się z tym określeniem “przebudzić uśpionych”. Niedługo miną dwa lata 

i ciągle będziemy tracić energię by przekonać do prawdy tych, którzy z różnych powodów wcale nie 

chcą jej znać. Jakie są te powody? Pierwszym i najważniejszym jest strach. Mało kto się dzisiaj obawia 

“groźnego wirusa” – jeśli tacy są, to jedynie margines. To Ci sami, którzy w marcu 2020 

zabarykadowali swoje mieszkania. Pewna część z nich, którzy w ten sposób sami się nie zabili, 

zdobyła się na odwagę i stopniowo z wszelkimi sterylnymi – w ich mniemaniu – zabezpieczeniami 

pojawiali się w sklepach by nie umrzeć z głodu. 

Znacznie większa grupa to konformiści. Wiedzą, że pandemia to ściema. Wiedzą, że media prowadzą 

kampanię kłamliwej propagandy na niespotykaną dotychczas skalę. Ci ludzie po prostu się nie 

wychylają. Jeśli dyskutują, powtarzają medialne slogany, by zdobyć od tych odważniejszych nowe 

wiadomości. Ale oni nigdy nie przyznają racji, prędzej wyśmieją “foliarzy” i “teoretyków spisku”. 

Ponieważ w ten sposób sami czują się lepiej. 

 

Największą grupą z tych uśpionych są asekuranci. Oni w prywatnej dyskusji będą krytykować bezsens 

masek, lockdownów i wszystkich środków walki z wymyśloną pandemią. Oni wszystko wiedzą, co 

wiedzieć powinni na temat tej zarazy. Ale są zbyt tchórzliwi by podjąć ryzyko wypowiedzenia, choćby 

w pracy, swojego zdania. To dla nich, zespół Lombard napisał 40 lat temu tę piosenkę. 

Dokonana przez niezależne media olbrzymia praca, wymagała odwagi i poświęcenia. Pomimo 

technicznej i finansowej przewagi publicznych środków masowej dezinformacji, do coraz większej 

ilości ludzi dociera prawda. Mam tu na myśli informacje ukrywane lub manipulowane przez media 

oficjalne. To prawda, że nikt nie ma patentu na prawdę, każdy może się mylić. Tu jednak jest zupełnie 

inny problem: publiczna telewizja, radio i prasa pokazują tylko jedną stronę i skrupulatnie skrywają 

wszystko, sprzeczne z narzuconą im ideologią dyktatury sanitarnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNSX5hlo7S0
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Pojawiają się jednak w telewizji takie perełki, jak wczorajszy wywiad w amerykańskim Fox News, 

gdzie wyraźnie przedstawiono pana Fauci naczelnego epidemiologa w USA na równi z panem 

Józefem Mengele lekarzem z Oświęcimia. Obaj posiadają / posiadali tytuły naukowe, które celowo 

pomijam w związku z ich zasługami w szerzeniu ludobójstwa. 

Wracając do tematu przebudzenia. Nasuwa się pytanie – po co ich budzić? Wszystkich nie jesteśmy w 

stanie przekonać, że gdy będą bierni to pozwolą jak 80 lat temu by Hitler doszedł do władzy. Oni w to 

nie wierzą. Nie wierzą także, że celowo doprowadza się gospodarkę światową do ruiny. Bez tego nie 

będzie według pana Klausa Schwaba wielkiego resetu. Światowy system finansowy stoi i tak już nad 

skrajem przepaści.  

Te stanowiska, miejsca pracy, o które tak się martwią, za rok czy dwa przestaną istnieć. Jak reaguje 

rząd na groźbę, że pracownicy służby zdrowia, których ciągle brakuje, zwolnią się z pracy, gdy będą 

zmuszani do tych niebezpiecznych i do niczego nie przydatnych eksperymentów ze zdrowiem? 

Zwiększa nacisk, by jednak wzięli następną dawkę trucizny. Tu chodzi przecież tylko i wyłącznie o 

zdrowie! 

 

Popatrzcie jak budzi się coraz więcej ludzi na całym świecie.  

https://bittube.tv/post/148da093-2938-4318-b773-b38b18738cd6
https://bittube.tv/post/e2d94fa2-819d-4c3c-a6b4-721a61b86517
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161. Nauka i „szczepionki” 

Wiedeń 12.12.2021 

Początkowo chciałem napisać o wczorajszej, masowej demonstracji w Wiedniu. 

5 grudnia ukazał się we francuskim FrenchDailyNews artykuł w języku angielskim 60.000 naukowców 

wzywa do zakończenia masowych szczepień. 

Masowe szczepienie eksperymentalną szczepionką informacyjnego RNA od dawna niepokoiło 

społeczność naukową. W październiku 2020 trzech wysokiej rangi naukowców: 

1. Prof. Martin Kulldorff, profesor medycyny na Uniwersytecie Harvarda, biostatystyk i 
epidemiolog, specjalizujący się w wykrywaniu i monitorowaniu ognisk chorób zakaźnych oraz 
w ocenie bezpieczeństwa szczepionek, 

2. Dr. Sunetra Gupta, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, epidemiolog specjalizujący się w 
immunologii, opracowywaniu szczepionek i modelowaniu matematycznym chorób 
zakaźnych, 

3. Dr. Jay Bhattacharya, profesor w Stanford University School of Medicine, lekarz, epidemiolog, 
ekonomista zdrowia i ekspert ds. polityki zdrowia publicznego, specjalizujący się w chorobach 
zakaźnych i populacjach zagrożonych  

zalecili alternatywne podejście do Covid-19 w tzw. Deklaracji Great Barrington. Ponieważ są bardzo 

zaniepokojeni skutkami ubocznymi masowych szczepień dla populacji. 

Jakie są ich cele? Ochrona „ukierunkowana”. Należy chronić osoby starsze, słabe i jak to tylko 

możliwe i pozwolić innym żyć normalnie, dopóki społeczeństwo nie osiągnie zbiorowej odporności. 

Jednak masowe szczepienie mRNA uniemożliwia tę zbiorową odporność. 

Jednym z pierwszych sygnatariuszy był dr. Simon Thornley, epidemiolog i biostatystyk na 

Uniwersytecie w Auckland. Deklaracja Great Barrington została podpisana przez 60 000 lekarzy i 

naukowców i staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Jak dotąd jedna petycja zebrała 870 

000 podpisów poparcia. 

Także Wy możecie podpisać tę deklarację. 

https://bittube.tv/post/e27330f9-1624-47b5-9356-22ed64af98a7
https://frenchdailynews.com/society/3732-60000-scientists-call-for-an-end-to-mass-vaccination
https://frenchdailynews.com/society/3732-60000-scientists-call-for-an-end-to-mass-vaccination
https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-polish/
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Jak widać, dużo lekarzy nie zgadza się z prowadzoną na całym świecie, jednostronną, szczepionkową 

polityką walki grypą lub jej wariantem. Lekarzom, a szczególnie naukowcom trudno się zdobyć na 

publiczne wystąpienie z twierdzeniami nie popierającymi tę zmasowaną propagandę. 

Lekarzom odbiera się prawo wykonywania zawodu, a naukowcy zdani są na zlecenia, o których z kolei 

decydują politycy. Dodajmy do tego medialne kampanie oszczerstw wobec “niegrzecznych” 

uczonych. Tacy naukowcy mogą się wypowiadać jedynie w niezależnych mediach. W tych oficjalnych 

stają się orwellowskimi nieosobami. 
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162. Próba krwi 

Wiedeń 13.12.2021 

Badanie krwi pod mikroskopem ciemnego pola jest dzisiaj standardowym badaniem i może być 

wykonane w laboratorium. 

Osiem osób zgłosiło się na ochotnika do tego badania. Czterech z nich wzięło udział w 

ogólnoświatowym eksperymencie genetycznym. Jako że obrazy mówią więcej niż słowa przedstawię 

Wam wyniki tego badania. 

Wynik 

1 osoba nie poddała się eksperymentowi genetycznemu. 

Wynik 2 osoba po podaniu preparatu firmy Moderna. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciemne_pole
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Wynik 3 osoba po podaniu preparatu firmy Biontech. 

Wynik 4 osoba nie poddała się eksperymentowi genetycznemu. 
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Wynik 5 osoba przyjęła preparat firmy Biontech. 

Wynik 6 osoba nie poddała się eksperymentowi genetycznemu . 
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Wynik 7 osoba po eksperymencie z preparatem firmy Biontech. 

Wynik 8 osoba nie poddała się eksperymentowi genetycznemu. 

Jeśli kogoś z Was interesuje, jak było przeprowadzone to badanie, zapraszam do obejrzenia filmu. Nie 

trzeba znać niemieckiego, by zrozumieć jak to się odbyło.  

Dlaczego nie publikuje się wyników takich badań? Pytanie czysto retoryczne. 

https://bittube.tv/post/69e83ae8-89f8-4c93-b155-aadf6719dad8
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163. Poprawność polityczna 

Wiedeń 15.12.2021 

Nie spotkałem się jeszcze z bardziej przeciwstawnym dwoma słowami na siłę wtłoczonymi w jedno 

zdanie – hasło: poprawność polityczna!  

Historia i nasze doświadczenie uczy nas, że jeśli coś jest poprawne, to na pewno nie polityka, a jeśli 

już polityka, to z pewnością nie da się jej pogodzić z poprawnością. 

 

Słowa wyrażają nasze myśli, a nasze myśli opisują i tworzą świat każdego z nas. Jeśli zaczniemy 

używać  powszechnie innych słów, nasz świat się odpowiednio zmieni. Bo to my tworzymy świat. 
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Tworzymy myślami to, co potem uważamy za rzeczywistość. Dla każdego z nas jest ona inna. Tak, już 

napisałem w tym blogu, że na Ziemi jest tyle różnych światów ile jest ludzi. 

Dlatego właśnie tak walczy się o nowe reguły gramatyczno-słowotwórcze. Jeśli zastąpimy piękne 

słowo “matka” określeniem “rodzic numer 1” to zgadzamy się na ograniczanie więzów 

emocjonalnych pomiędzy nami i najbliższą nam przecież istotą. Tak stopniowo zabija się więzi 

rodzinne. 

Każde zwierzę i każdy człowiek ma zawsze dwie pary genów. Kobiety YY, a mężczyźni XY. Gdy 

powstaje nowe życie, to matka przekazuje jeden z dwóch genów Y, a ojciec albo Y, albo X. Dlatego 

płeć dziecka zależy tylko i wyłącznie od tego, który z dwóch typów plemników z genem X, czy z 

genem Y zwycięży w wyścigu o nowe życie. Zawsze były, są i będą na świecie ludzie przynależni do 

jednej z dwóch płci kobiety i mężczyźni. Żadna z tych płci nie jest gorsza, czy lepsza – obie mają 

ważną do spełnienia rolę. 

Każda żyjąca istota należąca do gatunku ssaki, niezależnie od tego czy poddała się operacji zmiany 

płci, czy nie, ma w każdej swojej komórce jeden z tych dwóch zestawów genów po rodzicach. Tego 

żadna chora filozofia nie zmieni – może jedynie zakrzyczeć i tak się właśnie dzieje. 

Nie dajmy się omamić mniemanologii stosowanej o wyższości 17 rodzajów płci nad dwiema.  

Stosowanie gender powinno być zabronione! Takie hasło pojawia się gdzieniegdzie. Nie zgadzam się z 

tym – to jest cenzura. Ja poddałbym raczej inne hasło pod rozwagę: Stosowanie gender powinno być 

wyśmiewane! 

  

https://www.world-scam.com/archive/551
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1755398,Jan-Tadeusz-Stanislawski-%e2%80%93-profesor-mniemanologii-stosowanej
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164. Ruszył polski YouTube 

Wiedeń 17.12.2021 

Czyżby Edward Gierek miał rację? Polak potrafi – to było hasło jego ekipy w latach 70-tych ubiegłego 

wieku. Oczywiście, że tak. Nie byłoby to pewnie po jego myśli, ale kilka dni temu – 14 grudnia – 

otwarta platforma banbye.pl ma się czym pochwalić. Nie musicie się rejestrować by oglądać filmy. 

Rejestracja pozwala na wpisywanie komentarzy i dawanie łapek w górę czy w dół tzw. like’ów. 

Wreszcie mamy niecenzurowane źródło informacji! Bez tricków stosowanych po to, by zmylić 

algorytmy cenzorskie. Już nie trzeba mówić “keczup”, by nie użyć słowa “szczepionka”.  

To są dopiero początki. Jeszcze nie można jak na YouTube publikować własnych filmów. Ta opcja jest 

dopiero w trakcie realizacji. W tej chwili publikowane są wywiady i filmy wRealu24, oraz kilku 

wybranych publicystów. Cierpliwości – nasz BanBye będzie na pewno się rozwijał. Dla tych, którzy nie 

znają języka angielskiego wyjaśniam, że nazwa składa się z dwóch słów “ban” czyli blokowanie np. 

użytkownika, oraz “bye” czyli żegnaj lub pa. Nazwa ta wygrała we wrześniu konkurs ogłoszony dla 

uczestników, wspierających finansowo ten projekt. 

Jak przyjęła ten projekt oficjalna prasa poczytajcie tutaj? Takie artykuły w onecie, czy właśnie w 

wirtualnej Polsce, przynoszą świetną reklamę nowemu polskiemu projektowi. Im bardziej oczerniają 

tę niezależną platformę podając przy tym nazwę i jej adres internetowy, tym bardziej przynoszą 

cenną, darmową reklamę głoszeniu wolnego słowa w internecie. 

Z 

artykułu NOIZZ Na zdjęciu Marcin Rola, redaktor wRealu24 

Oczywiście, że nie zgadzam się z wszystkim, co głoszą zarówno redaktorzy, czy osoby, z którymi 

przeprowadzane są wywiady. Ale czy właśnie nie o to chodzi? By każdy mógł się wypowiedzieć. Tylko 

wtedy, gdy pozwolimy ludziom się wypowiedzieć, możemy zająć własne stanowisko. W przeciwnym 

razie zostaje tylko cenzura – to, z czym w tym blogu walczę. 

https://banbye.pl/watch/v_jpw3Sy65T7zt
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/marcin-rola-banbye-pl-polski-youtube-start-w-grudniu-wrealu24
https://noizz.pl/spoleczenstwo/nazywal-feministki-nazistkami-teraz-uruchamia-polski-youtube/2mntw0c
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165. Lista śmierci 

Wiedeń 18.12.2021 

Znowu dotarłem do listy ponad 200 sportowców, którzy w tym roku zmarli “nagle i niespodziewanie”. 

I znowu wszyscy z nich zostali przymuszeni do zażycia tego eliksiru śmierci. Przecież sportowcy latami 

pracują na to by móc wziąć udział w zawodach i wygrać. Łatwo jest więc ich zmusić do udziału w 

eksperymencie medycznym. Na pewno niektórzy zrobili to z przekonania, ale czy byli uczciwie 

poinformowani o sensowności i związanymi z tym niebezpieczeństwami? 

Ta lista jest napisana w języku niemieckim. Do każdego przypadku podano link do informacji w języku 

kraju, w którym każdy z nich zmarł. Zadajcie sobie proszę trud i sprawdźcie choć kilka tych linków. 

Oddajmy w ten sposób szacunek ofiarom tej wojny pokazując, że nie są oni nam obojętni. 

We wszystkich przypadkach podano okoliczności tragedii każdej z tych osób. Nigdy w historii nie było 

tak wiele zgonów wśród najzdrowszych z wszystkich ludzi – regularnie monitorowanych sportowców. 

Nie dajcie się zwieść demagogii mediów o innych przyczynach tych zgonów – bo mamy tu 

jednoznacznie do czynienia z ludobójstwem. Nie tylko sportowcy umierają, ale oni nie mieli prawa w 

takiej ilości, bez żadnych powodów tak po prostu upaść i się nie podnieść. 

Tak prowadzi się właśnie trzecią wojnę światową. Celem jej, tak jak tych dwóch pierwszych, jest 

władza nad światem, oraz podział stref wpływu. 

Kto naprawdę wierzy w groźbę zarazy? Chyba jedynie zastraszeni, którzy ze strachu przed 

konsekwencjami nie chcą dopuścić do siebie cienia możliwości, że zostali bezwzględnie oszukani. Czy 

bajki delta-omikronów napawają kogokolwiek strachem? Skoro wirus każdego dnia tworzy całą masę 

nowych mutacji, to jaki ma sens bać się jedynie tych medialnie rozpowszechnianych? 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/Liste%20Sportler%2017.12.21.pdf
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166. Rządzą nami idioci? 

Wiedeń 19.12.2021 

Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Bo na to właśnie wygląda. Beznadziejnie głupie zarządzenia 

ministrów, których nie da się w żaden sposób uzasadnić.  

Zadam jednak inne pytanie: czy możliwe jest by rządy blisko dwustu krajów na świecie, w tym samym 

czasie, zdominowane zostały przez idiotów? Pomyślcie nad tym. 

Do jakich wniosków doszliście? Może takich, że choroba umysłowa jest chorobą zakaźną? A może 

zarażają się jedynie ludzie na szczeblu od ministra w górę? Moje wnioski są całkiem odmienne. To nie 

są idioci, oni nie mają innego wyjścia, niż pozwalać robić z siebie kretynów. 

 

Wyobrażacie sobie taką sytuację, kiedy wychodzi minister jedynie słusznej choroby przed kamery TV i 

oznajmia, że musi wprowadzić restrykcje, gdyż tego oczekują pewne osoby, od których otrzymał 2 



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

miliony $. Albo że te osoby opublikują zdjęcia pana ministra w objęciach niewiasty, która w żaden 

sposób nie chce być podobna do jego żony? Minister, który z reguły bardziej się boi żony niż 

wyborców, pozwala robić z siebie głupka w nadziei, że uda mu się oprócz wspomnianej łapówki, 

ukraść jak najwięcej, zanim go wywalą podobnie jak jego poprzednika. 

Dodamy do tego, że globaliści zapewnili rządzącym, że po przejęciu władzy na świecie przez istniejący 

już rząd światowy, politycy pozostaną na stanowiskach w swoich krajach nietykalni służąc nowym 

panom świata jako pożyteczni kretyni. Nie byłem przy takich rozmowach, gdzie te zapewnienia padły, 

ale mogę sobie doskonale wyobrazić jak to przebiegało: 

Wysłannik szarej eminencji przyszłego rządu światowego po angielsku – Wprowadzacie lockdown, 

obowiązek noszenia masek, powszechne szczepienie całej ludności w kraju i czekacie na dalsze 

instrukcje. 

Polski Polityk po angielsku na poziomie angielszczyzny miłościwie panującego prezydenta: Będzie 

ciężko – Polacy to buntowniczy naród. 

Wysłannik: Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego w waszym kraju wprowadzimy to drobnymi 

krokami. 

Polityk: A jak uda nam się potem uniknąć odpowiedzialności? 

Wysłannik: Tego się nie obawiajcie, po zwycięstwie Great Reset, gdy zdobędziemy władzę nad 

światem, będziecie rządzić niepodzielnie waszym krajem. Jak długo będziecie słuchać naszych kilku 

reguł, pozostaniecie na stanowisku lub jeśli chcecie, będziecie awansować. 

Tak lub podobnie przebiegała ta rozmowa. Dlatego możecie polityków nazywać jak Wam się to 

podoba, ale proszę nie używać w tym kontekście określenia “idiota” – uwłacza to osobom psychicznie 

chorym, którzy w niczym nie zawinili. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/721
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167. Właściciele świata 

Wiedeń 20.12.2021 

Przedstawiam Wam video belgijskiego publicysty Tima Gielena Kto jest właścicielem świata? 

Monopol kilku firm. Film z polskimi napisami, jest doskonałą analizą powiązań największych 

organizacji finansowych na świecie. Jeśli poświęcicie godzinę na obejrzenie tego dobrze zrobionego i 

zrozumiałego filmu, łatwiej pojmiecie co się aktualnie dzieje na świecie. 

Jest to inne spojrzenie na Great Reset Klausa Schwaba ze Światowego Forum Ekonomicznego. Nie 

będę tutaj streszczał informacji z filmu – chciałbym Was zachęcić do obejrzenia go w całości.  

Wymieniony w filmie link do dokumentu niemieckiego Bundestagu z roku 2012 znajdziecie tutaj. 

Analiza ryzyka ochrony ludności zagrożonej przez wirus SARS zaczyna się na stronie 55. Jest tam 

mowa także o SARS-Corona (strona 85). Data wydania 10.12.2012. 

 

Link do oficjalnej strony Event201 w języku angielskim podaję tutaj. Data tych ćwiczeń 18.10.2019. To 

nie jest żadna teoria – to jest praktyka spisku. Każdy może sam to sprawdzić. Globaliści wcale nie 

kryją, że kilka miesięcy przed wywołaniem tej oszukanej pandemii robili próby związane z pandemią 

wirusa korony ze wszystkimi aspektami, które od marca 2020 wcielili w życie. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6lWBSBgdzBU
https://www.youtube.com/watch?v=6lWBSBgdzBU
https://dserver.bundestag.de/btd/17/120/1712051.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
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168. Kto zbiera nasze dane? 

Wiedeń 22.12.2021 

Melissa Ciummei, inwestor finansowy z Irlandii Północnej, w zrozumiały sposób omówiła 

niewypowiedziane dotąd przyczyny obecnego stanu światowego systemu finansowego. W rozmowie 

z Sarą Haboubi Melissa dyskutuje na temat ekonomicznych aspektów trwającego resetu 

finansowego, tłumaczy dlaczego jest on nieunikniony i z jakimi zagrożeniami się wiąże. Szczególną 

uwagę poświęca omówieniu prawdziwych powodów wprowadzania tzw. Paszportów 

Szczepionkowych. Wyjaśnia, że nie mają one nic wspólnego ze zdrowiem i w rzeczywistości są 

narzędziem ekonomicznym, częścią tworzonej infrastruktury nadzoru nad społeczeństwem, 

platformą danych, której jedynym celem jest stopniowe rozszerzanie zakresu kontroli rządu nad 

obywatelami. 

Zanim zdecydujecie się na ten paszport, by pójść na mecz lub na większą imprezę, uważnie 

obejrzyjcie ten wywiad. Jest z polskimi napisami, więc jeśli potrzebujecie wymówki, by tego nie robić. 

Najlepsza wymówka to ta, która zawsze działa: brak czasu. Dołączycie do tych, co wolą nie wiedzieć, 

bo grozi im zawalenie się domku z kart – czyli ich świata złudnych, fałszywych stereotypów 

wpojonych latami przez oglądanie TV. 

 

  

https://www.bitchute.com/video/UZJeRO9sz92i/?fbclid=IwAR227t6-Z0gxHovL7vsTDWmo9i_TuXsnfpGWaunGLVxwEukZDeo43aypIrw
https://www.bitchute.com/video/UZJeRO9sz92i/?fbclid=IwAR227t6-Z0gxHovL7vsTDWmo9i_TuXsnfpGWaunGLVxwEukZDeo43aypIrw
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169. Nie! 

Wiedeń 23.12.2021 

Mój sprzeciw kieruje się przeciwko kłamstwu i opartej na nim natrętnej propagandzie. Jestem 

zdecydowanie przeciwny każdemu przymusowi do podejrzanych eksperymentów 

medycznych. Sprzeciwiam się dzieleniu nas na tych prawomyślnych, poddających się 

manipulacji medialnej i na tych “zbrodniarzy”, którzy ponoć zagrażają zdrowiu publicznemu. 

Obie te grupy to są zwyczajni ludzie jak Ty i ja. Każdy ma prawo postępować zgodnie z 

własnymi przekonaniami. Powiem więcej: gardzę tymi, którzy namawiają innych do terapii 

genetycznej podczas, gdy sami biorą placebo.  

 

Jeśli ktoś, a jest takich większość w Europie, zaakceptował i pobrał tę eksperymentalną 

substancję – to jest wyłącznie jego problem. Nikt, obojętnie do której grupy należy, nie ma 

prawa oceniać tych z drugiej strony barykady. Takie oceny są zawsze subiektywne – 

uwzględniają bowiem jedynie argumenty oceniającego, na pewno nie ocenianego. Poza tym 

taka ocena służy głównie wsparciu własnej argumentacji, odepchnięcia niepewności – czy 

aby na pewno postąpiłem dobrze? Dlatego odrzućmy te niepotrzebne podziały! 

Domyślacie się pewnie, że nie poddałem się tej manipulacji i nie odwiedziłem mobilnego, 

medycznego punktu uszczęśliwiania na siłę, najczęściej wbrew woli delikwenta. Nie zrobiłem 

tego i będę do końca się temu sprzeciwiał. Nie zrobiłem do tej pory także ani jednego testu na 

tę najbardziej modną chorobę. Austria, gdzie żyję, jest drugim krajem na świecie (po Cyprze), 

gdzie robi się najwięcej testów po to by znaleźć to czego tak naprawdę nie ma – zmyśloną 

zarazę. 

Zapytacie pewnie co zrobiłbym, gdybym odczuwał objawy choroby płuc? Odpowiedź jest 

prosta, skoro z medycznego punktu widzenia nic się od lat nie zmieniło, zrobię to samo co 

dawniej: wezmę jakieś lekarstwo na grypę, coś wcale nie tak zdrowego – odchoruję w łóżku i 

na pewno po kilku dniach wszystko wróci do normy A jeśli nie? No cóż, ponoć życie to 

choroba, która zawsze kończy się śmiercią. Nikt z nas nie jest wieczny. Strach przed śmiercią 

jest bardziej okrutny niż sama śmierć. Proces umierania trwa zazwyczaj krótko. Natomiast 
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strach przed śmiercią może nas gnębić przez całe życie. Zniszczy całą radość jaką możemy 

odczuwać żyjąc jako wolny człowiek. To jest jedynie nasz wybór. 

Stosuję codziennie dużą dawkę witaminy D3 – nie mam nawet kataru. To także jest wybór 

każdego z nas. Nie propaguję tutaj żadnych porad medycznych – nie mam do tego uprawnień. 

Piszę jedynie, jak sobie radzę w tym trudnym czasie. 
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170. Rusza Norymberga 2.0 

Wiedeń 25.12.2021 

Kilka dni temu ukazał się w kalifornijskim The Desert Review artykuł Gates, Fauci, i Daszak oskarżeni 

w procesie o ludobójstwo. Artykuł naturalnie w języku angielskim. Przetłumaczyłem go w całości na 

język polski. Jedynie liczne linki wskazują na strony w oryginalnym języku. 

W grudniu 2021 zgłoszono do Międzynarodowego Trybunału w Hadze oskarżenie o ludobójstwo 

przeciwko sporej liczbie osób. Oskarżycielami są prawnicy z Wielkiej Brytanii. Szczegóły poznacie w 

podanym przeze mnie linku, lub jego tłumaczeniu. 

Jak zwykle takie ważne wydarzenie nie będzie miało rozdźwięku w oficjalnych mediach. Czy dojdzie 

do rozprawy, wyroku i jego egzekucji? Jestem z reguły optymistą. Jednak umiem ocenić to, co jest 

realne w życiu. Uważam, że bez powszechnego poparcia trudno będzie oczekiwać by sąd w Hadze 

wziął na siebie całe ryzyko i wszystkie niebezpieczeństwa dla sędziów z tym związane. Wystarczy 

przypomnieć rolę sądów w USA podczas ostatnich prezydenckich wyborów w USA. 

Tym niemniej, uważam, że właśnie teraz powinniśmy z naciskiem protestować przeciwko tej wojnie 

przeciw ludzkości. Dopiero masowy ruch społeczny jest w stanie powstrzymać te zbrodnie. Jakie 

zbrodnie? Przeczytajcie w artykule – są tam wymienione. 

 

  

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html?fbclid=IwAR2apgU0Xg9FVRvEOE5TPDsDfBkT9gTqt8uVUCejpm4DJRnSgymclj_SsO0
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html?fbclid=IwAR2apgU0Xg9FVRvEOE5TPDsDfBkT9gTqt8uVUCejpm4DJRnSgymclj_SsO0
https://www.world-scam.com/Files/Norymbergia2.0.pdf
https://www.world-scam.com/Files/Norymbergia2.0.pdf
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171. Nadmierna śmiertelność 

Wrocław 3.1.2022 

Po świąteczno-noworocznej przewie, w trzecim roku plandemicznego szaleństwa, piszę dzisiaj nowy 

wpis. Inspiracją do tego artykułu było pojawienie się na tkp.at – niemieckojęzycznego artykułu Szef 

amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej na życie OneAmerica, informuje o 40% nadwyżce 

śmiertelności. 

 

J. Scott Davison – przewodniczący, prezes i dyrektor generalny amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej 

OneAmerica z siedzibą w Indianapolis 

Poniższe cytaty pochodzą z angielskojęzycznego artykułu z 2.1.2022 w Sagacious News. 

W tej chwili obserwujemy najwyższy wskaźnik śmiertelności, jaki widzieliśmy w historii tego biznesu – 

nie tylko w OneAmerica – powiedział Scott Davison podczas internetowej konferencji prasowej w 

tym tygodniu. Dane są spójne dla każdego gracza w tej branży. 

Davison powiedział, że wzrost liczby zgonów oznacza ogromne, ogromne liczby, a to nie są osoby 

starsze, które umierają, ale przede wszystkim osoby w wieku produkcyjnym od 18 do 64 lat, które są 

pracownikami firm, które mają grupowe ubezpieczenia na życie za pośrednictwem OneAmerica. 

Aby dać wyobrażenie, o skale tej katastrofy – przez ostatnie 200 lat zanotowano najwyższy wzrost 

śmiertelności o 10% w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii. Aktualne, 40% nadmiernej 

śmiertelności jest po prostu niespotykane. 

Liczba hospitalizacji w stanie Indiana jest obecnie wyższa niż przed wprowadzeniem szczepionki 

COVID-19 rok temu, a w rzeczywistości jest wyższa niż w ciągu ostatnich pięciu lat, powiedział w 

https://tkp.at/2022/01/03/ceo-der-us-lebensversicherung-oneamerica-berichtet-ueber-40-uebersterblichkeit/
https://tkp.at/2022/01/03/ceo-der-us-lebensversicherung-oneamerica-berichtet-ueber-40-uebersterblichkeit/
https://tkp.at/2022/01/03/ceo-der-us-lebensversicherung-oneamerica-berichtet-ueber-40-uebersterblichkeit/
https://sagaciousnewsnetwork.net/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/
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środę 29.12.2021 dr Lindsay Weaver, naczelny lekarz w Indianie. podczas konferencji prasowej z 

gubernatorem Ericiem Holcombem. 

Tylko 8,9% łóżek na OIOM jest dostępnych w szpitalach w tym stanie, co oznacza mniej niż w 

jakimkolwiek momencie pandemii. Jednak większość łóżek na OIOM nie jest zajmowana przez 

pacjentów z COVID-19 – tylko 37% jest – podczas gdy 54% łóżek na OIT zajmują osoby z innymi 

chorobami lub schorzeniami. 
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172. Piąta fala w Izraelu 

Wiedeń 9.1.2022 

Nie wiem, piąta czy siódma fala – numeracja nie ma tu większego znaczenia. Informacje do tego 

artykułu pochodzą z austriackiego portalu tkp.at. Dzisiaj pojawił się tam artykuł: Izrael właśnie 

przeżywa największą falę zakażeń pomimo, a może właśnie z powodu kampanii szczepionkowej. 

Izrael był od początku wzorowym uczniem i wykonawcą planów globalistów. To państwo odgrywało – 

i nadal to robi – wiodącą rolę we wprowadzaniu przymusu maskowania, lockdaun’ów, a teraz 

eksperymentalnej terapii bezpodstawnie nazywaną szczepieniem. Po każdej “fali infekcji” przychodzi 

nowa – jeszcze silniejsza. Odpowiedzią rządu na to była intensyfikacja tego, co do tej pory nie 

przyniosło żadnej poprawy. 

 

W pełni “zaszczepieni” w relacji do ilości mieszkańców. Źródło 

Trzecia dawka tego preparatu, nazywana booster, była wprowadzana od sierpnia ubiegłego roku i na 

chwilę obecną została zaaplikowana 46,45% całej ludności Izraela. 

https://tkp.at/2022/01/09/israel-erlebt-gerade-die-staerkste-welle-trotz-oder-wegen-impfkampagnen/
https://tkp.at/2022/01/09/israel-erlebt-gerade-die-staerkste-welle-trotz-oder-wegen-impfkampagnen/
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+fully+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=ISR~JOR~PSE
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Booster w Izraelu – liczby osób po trzeciej dawce. Źródło 

Aktualnie dla tych z trzema dawkami propaguje się czwartą. Wielokrotne podawanie patogenu 

prowadzi do przyzwyczajenia organizmu, co ma miejsce szczególnie w przypadku np. alergii. Ciągłe 

podawanie tej samej terapii genowej prowadzi do odczulania, układ odpornościowy jest 

wytrenowany tak, aby ignorować wirusy korony tak długo, jak to możliwe – wyniki patrz poniżej. 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Vaccine+booster+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Color+by+test+positivity=false&country=ISR~JOR~PSE
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Nowe “przypadki” czyli pozytywne wyniki bzdurnego testu w relacji na milion mieszkańców. Źródło 

Nie tylko Izrael postępuje zgodnie z planem Great Reset. Większość rządów na świecie poddaje się 

naciskom elit kompleksu finansowo cyfrowego. Stąd odnosimy wrażenie, że to idioci nami rządzą. Oni 

nie mają innego wyjścia niż być marionetkami tych potężnych finansowo, samozwańczych właścicieli 

naszej planety. 

 

  

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=ISR~JOR~PSE
https://www.world-scam.com/archive/2986
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173. Ubezpieczenie na życie 

Wiedeń 11.1.2022 

We Francji zmarł po szczepieniu bardzo zamożny dziadek, paryskiego przedsiębiorcy z Wersalu, z 

polisą na życie. Polisa była wystawiona na dzieci i wnuków. Ubezpieczenie odmawia wypłaty kilku 

milionów euro. Sąd podtrzymuję decyzję firmy ubezpieczeniowej. 

Informację na ten temat znalazłem w jednym z wpisów w blogu ns2017 w języku francuskim.  

Sąd podtrzymuje kwalifikację ubezpieczyciela uznając, że przystąpienie do eksperymentu fazy 

trzeciej, w przypadku którego brakuje dowodów na nieszkodliwość – jest samobójstwem. Z uwagi na 

zapowiedziane skutki uboczne, wśród których także śmierć jest dobrowolnie podjętym ryzykiem, taki 

przypadek nie może być objęty umową ubezpieczenia na życie i prawnie przyjmuje się takie działania 

jako samobójstwo. Rodzina odwołała się. Jednak obrona ubezpieczyciela została przez sąd uznana 

jako uzasadniona i zgodna z umową.  

Świadome podejmowanie śmiertelnego ryzyka jest prawnie uznawanym samobójstwem. Klient został 

powiadomiony i zgodził się dobrowolnie podjąć ryzyko śmierci, nie będąc do tego zobowiązanym lub 

zmuszonym… Dlatego śmierć po szczepieniu jest uważana przez sądy za samobójstwo! Ubezpieczyciel 

również nie zwróci składek ubezpieczeniowych, ponieważ ryzyko śmierci po przyjęciu szczepionki 

wyklucza późniejsze unieważnienie umowy przez stronę klienta. Oczywiście ta informacja jest 

wielokrotnie przekazywana we wszystkich mediach. A może nie? 

https://ns2017.wordpress.com/2022/01/06/en-france-deces-apres-la-vaccination-dun-grand-pere-tres-fortune-ancien-chef-dentreprise-parisien-de-versailles-avec-assurance-vie-de-plusieurs-millions-deuro-pour-le-benefice-de-ses-enfants/
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174. Wywiad 

Wiedeń 12.1.2022 

Amerykański komentator sportowy Joe Rogan znany w USA moderator reality show Nieustraszeni 

(Fear Factor), jest w chwili obecnej najbardziej popularnym publicystą w Stanach zjednoczonych. W 

trzecim kwartale ubiegłego roku jego popularność w USA była bezsprzeczna: 

 

20 grudnia przeprowadził wywiad z doktorem Robertem Malone – twórcą obecnie powszechnie 

stosowanej technologii genetycznej mRNA. Doktor Malone od wielu miesięcy wypowiada się 

przeciwko masowemu stosowaniu tej technologii w tzw. szczepionkach. Wywiad w języku angielskim 

trwa ponad trzy godziny. Obejrzało go dotychczas ponad 40 milionów ludzi.  

Wkrótce po publikacji ruszyła znana już nam dobrze akcja cenzury. Wszystkie filmy i zostały 

skasowane na YouTube, Facebook i innych podległych BigTech platformom. Ruszyła kampania 

oszczerstw, tak często obserwowana w dzisiejszych czasach “wolności słowa”. 

Dla znających język angielski polecam poświęcić czas, by zrozumieć sytuację, w jakiej znalazł się nasz 

świat.  

Dla tych, którzy preferują słowo pisane, proponuję tekst wywiadu po angielsku i po polsku. 

Tłumaczenie na język polski zostało zrobione przy pomocy naszego “przyjaciela” tłumacza Google – 

pewnie dlatego nie jest całkiem poprawne. Pierwsze kilka stron próbowałem korygować, ale cały 

tekst to jednak zbyt wiele… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieustraszeni_(reality_show)
https://www.world-scam.com/Files/joe-rogan-interviews-dr.robert-malone-joe-rogan-podcast.mp4
https://www.world-scam.com/Files/joe-rogan-interviews-dr.robert-malone-joe-rogan-podcast.mp4
https://www.world-scam.com/Files/JRE-Rogan-Malone-Transcript.pdf
https://www.world-scam.com/Files/Malone.pdf
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175. Wolność w Polsce 

Wiedeń 14.1.2022 

Otrzymałem dzisiaj pismo z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym 

znalazłem list od premiera Polski. 

 

W związku z tym listem mam kilka uwag dotyczących interpretacji sytuacji politycznej w Polsce. 

1. Czy Polska jest dziś rzeczywiście niepodległym krajem? Jeśli tak, to dlaczego nasz rząd nie 
przeciwstawia się zewnętrznym naciskom i wprowadza krok po kroku totalitarne i 
antyobywatelskie prawa odbierające nam możliwość decydowania o własnym losie? 
Dlaczego właśnie ten rząd narzuca Polakom medyczny apartheid dzieląc na tych niedobrych 
niezaszczepionych i tych dobrych, którzy przyjęli dożywotni abonament dawek 
eksperymentalnej trucizny? Dlaczego wybrany przez Polaków rząd szerzy strach propagując 
w mediach kłamstwa na temat zagrożenia zdrowia? Ja znam na to odpowiedź: Polski rząd jest 
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zmuszany by tak właśnie działać. Przez grupy technokratycznych globalistów, którzy 
dysponują kapitałem wielokrotnie przewyższającym zdolności finansowe całej Unii 
Europejskiej. Czy tak ma wyglądać niepodległość Polski o którą walczyłem? Jeśli nie wiecie o 
czym piszę, proponuję przeczytać artykuły w tym blogu. 

2. Czy Polska jest naprawdę wolna? Niezależnie od tego, czy w Polsce będzie rządzić PIS, PO czy 
nawet ruch pana Hołowni, nasz kraj będzie się poddawał naciskom. Wolni są jedynie Polacy, 
którzy nie pozwolili sobie narzucić symboli zniewolenia w postaci masek, czy paszportów 
medyczno-politycznych. 

3. Dlaczego nasz rząd, którego szefem jest pan Morawiecki nie pozwala na otwartą, rzeczową 
dyskusję publiczną na najbardziej istotne tematy? Dlaczego karze się lekarzy, którzy mają 
odwagę publicznie wypowiedzieć się co myślą o zakazie leczenia chorych na inną chorobę, niż 
ta dla której istnienia tak dzielnie walczy pan minister Niedzielski? Czy wolność nie kończy się 
tam, gdzie za wypowiadanie swojego zdania traci się prawo wykonywania zawodu? Jeśli 
opinia tych ukaranych osób jest z gruntu fałszywa, to nie obroniłaby się na forum uczciwej i 
otwartej dyskusji. 

Dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego zostałem uznany za działacza opozycji antykomunistycznej, 

zapraszam do przeczytania mojej historii. Zapewniam, że nie będziecie się nudzić. Łatwiej jest też 

zrozumieć moje motywy działania i dowiecie się więcej o tym kim jestem. 

 

  

https://www.wojcik.at/pl/Story.php
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176. List otwarty policji 

Wiedeń 16.1.2022 

Wczoraj odbyły się w Wiedniu dwie duże demonstracje, które zakończyły się wspólnym marszem 

przez centrum miasta. Według moich ocen łącznie wyszło na ulicę blisko 200 tysięcy osób. Co tydzień 

jesteśmy aktywni na ulicy. Co doprowadza władzę do pasji – nie dajemy się przez nikogo 

sprowokować do użycia przemocy. Tydzień temu policja wstrzymała marsz, całkiem przypadkowo w 

miejscu, gdzie na balkonie budynku była oczywiście także przypadkowo, ekipa austriackiej, 

mainstreamowej telewizji ORF. Również całkiem przypadkowo znaleźli się wśród tłumów 

prowokatorzy. Demonstranci wspomagali policję i udało się tych burzycieli zatrzymać. 

Wczorajsze demonstracje przebiegały spokojnie. Przed marszem wystąpił na trybunie przedstawiciel 

policji. Możecie to obejrzeć na nakręconym przeze mnie filmie. Mówił – oczywiście po niemiecku – o 

liście otwartym skierowanym do ministra spraw wewnętrznych grupy policjantów, która się nazwała: 

“Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte (Policjanci na rzecz podstawowych praw i wolności). 

List otwarty austriackich policjantów do ministra spaw wewnętrznych Karnera został opublikowany w 

artykule platformy tkp.at z 11. stycznia. 

Przygotowałem dla Was polskie tłumaczenie tego listu. 

Środowisko policjantów jest w podobnym stopniu podzielone jak całe społeczeństwo. Kiedy zostałem 

ponad rok temu zatrzymany w Warszawie wyraźnie było widać wśród policjantów zainteresowanie 

naszym ruchem. Miałem okazję rozmawiać z kilkoma policjantami – dla mnie zupełnie obcymi ludźmi, 

którzy gdy byli sami, stawiali dużo pytań – nie tych służbowych, oraz chętnie brali, gdy nie było 

świadków, ulotki z linkiem do mojej strony internetowej. Podobnie wygląda tutaj w Austrii. Będąc na 

każdej demonstracji policjanci widzą, że demonstranci w przeważającej mierze są pokojowo 

nastawieni – także do policji. Siłą rzeczy muszą słuchać, czy czytać na transparentach hasła, przeciwko 

którym nie są w stanie znaleźć rozsądnych argumentów. 

Naturalnie, jak w każdym środowisku są też fanatycy tej drugiej strony. Są także wśród policji 

zwolennicy stosowania jeszcze większej presji. Mamy do czynienia z ryzykiem eskalacji gwałtu – a to 

byłby początek końca najbardziej skutecznego ruchu protestu przeciwko przejęciu władzy przez 

niewielką grupę bardzo bogatych psychopatów. 

Dlaczego twierdzę, że pokojowe protesty są najbardziej skuteczną formą walki w dzisiejszym świecie? 

Właśnie dlatego, że strona przeciwna chociaż marzy o użyciu wojska, czy policji przeciwko 

“buntownikom”, nie odważy się tego zrobić. Właśnie dlatego, że nie mogą być pewni jak to wojsko i 

siły porządkowe się zachowają. Czas gra na naszą korzyść. Z każdym dniem powiększa się grono ludzi, 

którzy dostrzegają, że wiadomości w TV są po prostu bezczelnym kłamstwem. Z każdym dniem rośnie 

dysproporcja pomiędzy propagandą w mediach, a tym, co możemy zaobserwować na co dzień. 

Coraz więcej ludzi, którzy się poddali z różnych względów temu eksperymentowi, dochodzi do 

wniosku, że szczepienie się do końca życia co trzy miesiące przeciwko chorobie, która jest 

niezauważalna, to jakaś kpina. Także ci, którzy hołdowali hasłu “niech na całym świecie wojna, byle 

polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna” coraz trudniej mają, by utrzymać ten spokój.  

Przed chwilą ogłoszono w austriackim ORF informację, że rząd Austrii przedstawił propozycję zmiany 

prawa, w od 1 lutego ma wejść w życie w Austrii przymus eksperymentalnych szczepień. Moim 

zdaniem austriacki rząd wbija sobie właśnie ostatni gwóźdź do trumny. 

https://www.world-scam.com/Files/Polizei.m4v
https://tkp.at/2022/01/11/hunderte-polizisten-richten-offenen-brief-an-innenminister/
https://www.world-scam.com/Files/List%20otwarty%20policji%20austriackiej.pdf
https://orf.at/stories/3243827/
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177. Piłkarz – niebezpieczna profesja 

Wiedeń 17.1.2022 

W dzisiejszym wydaniu brytyjskiego The Exposé pojawił się artykuł: Ogólnoświatowe zgony na zawał 

serca wśród zawodowych piłkarzy w 2021 roku były o 300% wyższe niż średnia z 12 lat. Poniższa 

tabele przedstawia 36 przypadków zgonów wśród piłkarzy na całym świecie wraz z linkiem do 

bardziej szczegółowych informacji dotyczących śmierci sportowca. Źródła danych do tej tabeli 

podane są w oryginalnym artykule. 

Da

te 
Player 

Ag

e 
Club Circumstances 

7 

Jan 

21 

Alex 

Apolinár

io 

24 Alverca 

On 3 January 2021, went into cardiac arrest at the 27th minute of a 

league match. He was revived after several attempts and taken to 

the hospital, where he was put in an induced coma and died four 

days later. – Wikipedia List 

8 

Ma

r 

21 

Abdul 

Rahman 

Atef 

23 Al Qanayat 
Died while playing a league match against El Rowad.- Swallowed 

his tongueWikipedia List (Excluded) 

11 

Ap

r 

21 

Dejan 

Oršuš 
24 NK Otok 

Collapsed during a league match against Radnički after suffering a 

cardiac arrest, died in the hospital later that same day. Wikipedia 

List 

18 

Ap

r 

21 

Tremain

e 

Stewart 

33 
Portmore 

United 

Stewart collapsed while playing football the morning of the 18th in 

Spanish town, and despite being rushed to the hospital he died 

later that day. Wikipedia List 

1 

Jun 

21 

Giusepp

e 

Perrino 

29 Parma 
Italian Footballer Dies Of Heart Attack During a Memorial Match 

For His Late Brother Wikipedia List 

22 

Jun 

21 

Viktor 

Marcell 

Hegedüs 

18 Andráshida SC 
Collapsed during a training warm up. Defibrillator was used. 

Wikipedia List 

16 

Jul 

21 

Imad 

Bayumi 
45 Retired 

Suffered from a circulatory collapse during a friendly match 

Wikipedia List (Excluded) 

23 

Jul 

21 

Tim 

Braun 
27 

SV Hamberge 

(Schleswig-

Holstein) 

Collapsed and died after a football tournament. – 

https://www.sportbuzzer.de/artikel/deutschlandweiter-zuspruch-

nach-der-tragodie-beim-sv-hamberge/ 

12 

Au

Lee 

Moses 
29 Palmerston 

North Marist 

He suffered chest pains during practice at the central energy trust 

arena in New Zealand, and died after an unexpected heart attack, 

leaving behind his partner Tori Batley, 26, and two young 

children.  – https://www.stuff.co.nz/manawatu-

https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/
https://dailyexpose.uk/2022/01/15/2021-footballer-deaths-increased-by-300-percent/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_collapse
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.sportbuzzer.de/artikel/deutschlandweiter-zuspruch-nach-der-tragodie-beim-sv-hamberge/
https://www.sportbuzzer.de/artikel/deutschlandweiter-zuspruch-nach-der-tragodie-beim-sv-hamberge/
https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
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g 

21 

FC New 

Zealand 

standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-

heart-attack-during-training 

16 

Au

g 

21 

Samuel 

Kalu 
24 Bordeaux Pro footballer suffers cardiac arrest during a game  News Story 

28 

Au

g 

21 

Alexand

er 

Shishma

rev 

23 
Krasnaya 

Zvezda 

Alexander Shishmarev, 23, was playing as goalkeeper in a Russian 

training match when he collided with an opponent, being treated 

for ‘more than an hour’ before passing away – He swallowed his 

tongue and suffocated – Wikipedia List (Excluded) 

2 

Se

p 

21 

Dylan 

Rich 
17 

West 

Bridgford 

Colts 

A young footballer who died after suffering a suspected cardiac 

arrest during a match. Wikipedia List 

4 

Se

p 

21 

Jens De 

Smet 
27 FCC Filosoof 

Drama on Dutch football field, amateur player Jens (27) collapses 

and dies. Wikipedia List 

10 

Se

p 

21 

Frederic 

Lartillot 
25 

Association of 

football 

veterans of 

Nurieux-

Volognat. 

Collapses in changing room, passes away due to heart attack after 

game. https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-

d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-

tente-pour-le-sauver 

25 

Se

p 

21 

Guillerm

o Arias 
31 Camaguán FC 

In the quarterfinals of the third division tournament Arias collapsed 

on the field and died of cardiac arrest. Wikipedia List 

1 

Oc

t 

21 

Bruno 

Stein 
15 

FC An der 

Fahner Höhe 

Young goalkeeper and amateur angler Bruno Stein from FC An der 

Fahner Höhe passed away at the age of 15. Wikipedia List 

3 

Oc

t 

21 

Nils de 

Wolf 
27 

Belgian 

football club 

White Star 

Sombeke 

Suffered a heart attack after playing against the Verrebroek. 

Underwent CPR using a defibrillator, but died at the hospital three 

days later.  – https://new.in-24.com/sport/soccer/215813.html 

4 

Oc

t 

21 

Alexand

er 

Siegfried 

42 

VfB 

Moschendorf 

Germany 

Collapsed suddenly and died. – 

https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=10&Btr=95991

&Rub=390 

8 

Oc

Benoît 

Sabard 
49 SC Massay 

With 20 minutes to go before the end of the game, Benoît 

collapsed. Wikipedia List 

https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
https://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/300387209/young-father-and-footballer-dies-of-heart-attack-during-training
https://africa.espn.com/football/bordeaux/story/4455165/bordeauxs-samuel-kalu-collapsesreturns-to-game-before-substituted-off
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/11/deces-d-un-joueur-de-foot-apres-un-match-ses-coequipiers-ont-tout-tente-pour-le-sauver
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://new.in-24.com/sport/soccer/215813.html
https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=10&Btr=95991&Rub=390
https://www.anpfiff.info/sites/cms/artikel.aspx?SK=10&Btr=95991&Rub=390
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
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t 

21 

9 

Oc

t 

21 

Benjami

n Taft 
31 

Captain of SC 

Großschwarze

nlohe 

Collapsed from a heart attack after a game and died. 

https://www.sc-grossschwarzenlohe.de/wir-trauern-um-benjamin-

taft/ 

15 

Oc

t 

21 

Christop

he 

Ramassa

my 

54 AS Saint Yves 

Christophe Ramassamy, a 54-year-old footballer, suffered a fatal 

heart attack. Barely after 20 minutes of play, he collapsed on the 

pitch. The emergency services could do nothing to revive him, 

Wikipedia List 

17 

Oc

t 

21 

Joao 

Santos 

Alankar 

38 
FC Bruski 

Brazil 

Sudden cardiac arrest in Blumenau in the Santa Catarina 

Championship and died. https://www.world-today-

news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-

attack-during-game/ 

29 

Oc

t 

21 

Moham

mad 

Islam 

30 
Raqiz, 

Pakistan 

Raqiz were playing Millat in the Balochistan provincial 

commissioner’s cup tournament in Chaman. He collapsed during 

the game due to a heart attack and died on the way to hospital 

–  https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-

during-football-match/ 

7 

No

v 

21 

Neslon 

Solano 
21 

March1 Club 

St Antonio, 

Paraguay 

March1 club in Candida Achucarro neighbourhood of San Antonio 

in Paraguay. Solano played the first half then was taken off for the 

2nd but went out to celebrate on the pitch with his team mates at 

the end of the game when he collapsed. He was taken to Nemby 

Hospital where he died – 

https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/07/joven-futbolista-

fallece-de-un-infarto-despues-de-un-partido/ 

12 

No

v 

21 

Jony 

López 
16 

Sol del Este 

Paraguay 

Suffered a fatal heart attack while playing football – Wikipedia List 

– https://radioconcierto.com.py/2021/11/12/futbolista-infarto-

durante-practica/ 

17 

No

v 

21 

Adonis 

Villanue

va 

27 
Deportivo del 

Este 

Midfielder – “During a training session at Club Deportivo del Este, 

Villanueva received an impact in the skull. He retired from training, 

but a little later, while the player was having lunch, he suffered a 

heart attack for which he was admitted to a nearby medical center. 

According to various sources, the footballer’s incident was not due 

to a blow, but to a heart attack in the left middle cerebral artery, 

something strange in such a young player”. 

https://lanoticia.digital/espana/muere-adonis-villanueva-

futbolista-panama-27-anos-tras-recibir-golpe 

17 

No

v 

21 

Aleksan

dar Krsić 
30 FK Radnicki 

Football player from Ratkov collapsed with a cardiac arrest during 

training He died in the ambulance en route to Novi Sad Clinical 

Centre – 

https://www.sc-grossschwarzenlohe.de/wir-trauern-um-benjamin-taft/
https://www.sc-grossschwarzenlohe.de/wir-trauern-um-benjamin-taft/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-during-game/
https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-during-game/
https://www.world-today-news.com/former-brusque-player-dies-after-suffering-a-heart-attack-during-game/
https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-during-football-match/
https://www.gurualpha.com/news/players-die-of-heart-attack-during-football-match/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/07/joven-futbolista-fallece-de-un-infarto-despues-de-un-partido/
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/07/joven-futbolista-fallece-de-un-infarto-despues-de-un-partido/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://radioconcierto.com.py/2021/11/12/futbolista-infarto-durante-practica/
https://radioconcierto.com.py/2021/11/12/futbolista-infarto-durante-practica/
https://lanoticia.digital/deportes/raul-martinez-portero-17-anos-fallece-accidente-moto-almeria
https://lanoticia.digital/espana/muere-adonis-villanueva-futbolista-panama-27-anos-tras-recibir-golpe
https://lanoticia.digital/espana/muere-adonis-villanueva-futbolista-panama-27-anos-tras-recibir-golpe
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https://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2021&mm=11

&dd=19&nav_id=2059126 

26 

No

v 

21 

Guimbal

a 

Tounkar

a 

34 AS Police 

We started the workout at 8am and finished at 10am at the end of 

the training session he said: see you tomorrow coach. He died one 

hour later. Club AS police – https://www.afribone.com/disparition-

guimbala-tounkara-le-petit-grand-milieu-de-terrain-sen-est-alle/ 

17 

De

c 

21 

Karol 

Setniew

ski 

13 
Znicz 

Pruszków 

Headache and death after the game – Wikipedia List – 

https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-zmarl-mlody-pilkarz-

karol-setniewski,nId,5715824 only 13 years old (Excluded) 

22 

De

c 

21 

Ahmed 

Amin 
23 

Al Rebat & Al 

Anwar SC 

Goalkeeper Ahmed Amin collapsed in the team locker room due to 

having suffered a sudden cardiac arrest after a training session. 

Immediately, attempts to resuscitate the player failed. The player 

was then rushed to a hospital nearby but it is reported he died 

along the way – Wikipedia List 

–   https://afroballers.com/egyptian-player-dies-after-collapsing-in-

dressing-room/amp/ 

22 

De

c 

21 

Taufik 

Ramsya

h 

20 
Tornado FC 

Pekanbaru 

Goalkeeper suffered a fractured skull after colliding with a Wahana 

FC player in a Liga3 Riau game. Taufik succumbed to his injuries 

after being in a coma for several days as well as undergoing surgery 

for his fractured skull. Wikipedia List (Excluded) 

22 

De

c 

21 

Adrien 

Sandjo 
18 

Piedmont and 

Valle d’Aosta 

U19 Piedmont and Valle d’Aosta regional team footballer collapsed 

on the pitch with a cardiac arrest, declared brain dead after six 

hours of observation in Molinette hospital. – 

https://www.italy24news.com/sports/news/181944.html and 

https://tg24.sky.it/torino/2021/12/24/torino-malore-calciatore-

ragazzo 

23 

De

c 

21 

Mukhale

d Al-

Raqadi 

29 Muscat Club 

Collapsed during the warm up, for the game vs Suwaiq Club in the 

Omantel league – Wikipedia List . 

https://www.marca.com/en/football/2021/12/25/61c7671ce2704

eac9d8b45c2.html 

23 

De

c 

21 

Marin 

Ćaćić 
23 NK Nehaj 

Died in hospital, after a cardiac arrest on 21 December 2021 during 

training – Wikipedia List. https://g3.football/marin-cacic-dead-

aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-

collapsing-during-training-session/ 

25 

De

c 

21 

Sofiane 

Loukar 
30 MC Saïda 

Collapsed in the middle of a match and died instantly – Wikipedia 

List – https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcos-

menaldo-dead-heart-attack-25850291.amp 

30 

De

Alioune 

Badara 

Wade 

28 

Dakar 

University 

Club 

Football striker with Senegalese second division club Dakar 

University Club. He collapsed during training with cardiac arrest 

https://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2021&mm=11&dd=19&nav_id=2059126
https://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2021&mm=11&dd=19&nav_id=2059126
https://www.afribone.com/disparition-guimbala-tounkara-le-petit-grand-milieu-de-terrain-sen-est-alle/
https://www.afribone.com/disparition-guimbala-tounkara-le-petit-grand-milieu-de-terrain-sen-est-alle/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-zmarl-mlody-pilkarz-karol-setniewski,nId,5715824
https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-zmarl-mlody-pilkarz-karol-setniewski,nId,5715824
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://afroballers.com/egyptian-player-dies-after-collapsing-in-dressing-room/amp/
https://afroballers.com/egyptian-player-dies-after-collapsing-in-dressing-room/amp/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.italy24news.com/sports/news/181944.html
https://tg24.sky.it/torino/2021/12/24/torino-malore-calciatore-ragazzo
https://tg24.sky.it/torino/2021/12/24/torino-malore-calciatore-ragazzo
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.marca.com/en/football/2021/12/25/61c7671ce2704eac9d8b45c2.html
https://www.marca.com/en/football/2021/12/25/61c7671ce2704eac9d8b45c2.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://g3.football/marin-cacic-dead-aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-collapsing-during-training-session/
https://g3.football/marin-cacic-dead-aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-collapsing-during-training-session/
https://g3.football/marin-cacic-dead-aged-23-croatian-defender-dies-in-hospital-just-days-after-collapsing-during-training-session/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_footballers_who_died_while_playing
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcos-menaldo-dead-heart-attack-25850291.amp
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcos-menaldo-dead-heart-attack-25850291.amp
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c 

21 

and could not be revived. 

https://twitter.com/Cinara_Brasil/status/1477874289823072256 

Polski piłkarz, 13-letni Karol Setniewski jest najmłodszą z tych ofiar. Jeśli przypatrzyć się ilu piłkarzy 

umarło w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku wyraźnie widać, że ta tragiczna liczba podwaja 

się z każdym nowym kwartałem. 

 

W pierwszym wierszu podane są liczby wszystkich przypadków śmierci, w drugim wyszczególnieni są 

liczby piłkarzy, którzy zmarli na zapalenie mięśnia sercowego. 

Ta sama statystyka jak powyżej, przedstawiona w formie graficznej. 

Dla porównania statystyka śmierci na zapalenie mięśnia sercowego wśród piłkarzy od roku 2009: 

W pierwszym wierszu podane są liczby wszystkich przypadków śmierci, w drugim wyszczególnieni są 

liczby piłkarzy, którzy zmarli na zapalenie mięśnia sercowego.  

https://twitter.com/Cinara_Brasil/status/1477874289823072256
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A w roku 2022? 

 
Czy znacie jakąś inną grupę zawodową, o którą lepiej dbają lekarze? Chyba jedynie kosmonauci. Jak 

zwykł powtarzać Grzegorz Płaczek, założyciel fundacji Nowe Spektrum: To się samo komentuje. 
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178. Strajk 

Wiedeń 18.1.2022 

W sobotę 15 stycznia w kanadyjskim Hal Turner Radio Show w wersji online, pojawił się artykuł: 

Strajk generalny kanadyjskich kierowców ciężarówek. 23 stycznia – półki sklepowe będą puste. Strajk 

ma trwać tak długo, dopóki nie zostaną wycofane mandaty za nieszczepienie się kierowców. Strona 

jest napisana w języku angielskim, ma jednak wbudowaną listę języków, w tym polski, na które 

zawartość tej strony zostanie automatycznie – nie całkiem prawidłowo – przetłumaczona. Wystarczy 

wybrać język polski na liście języków tutaj: 

 

Jeśli dojdzie do strajku kierowców samochodów dostawczych, spowoduje to sparaliżowanie życia 

publicznego i powstaną groźne sytuacje, porównywalne do skutków dłuższej przerwy w dostawach 

prądu – blackout, o którym pisałem także w drugim artykule we wrześniu ubiegłego roku. Sklepy 

mają zapasy w magazynach na średnio trzy dni, ale w związku z paniką, która powstanie, towary 

znikną z półek już w pierwszym dniu. Zapas środków uzdatniania wody wystarcza z reguły na tydzień 

– po tym czasie zabraknie wody w kranie. Paliwo zniknie ze stacji benzynowych. Zaopatrzenie szpitali, 

także ulegnie załamaniu. Powstanie sytuacja przypominająca wojnę domową. 

Jestem pewien, że media ogłoszą winnych: oczywiście tych “niesolidarnych kierowców” samochodów 

dostawczych. Podziały społeczeństwa ułatwiają wprowadzanie zamordyzmu totalitarnego. W 

rzeczywistości całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi kanadyjski rząd i prezydent Justin 

Trudeau – członek klubu Young Global Leader z Davos. 

Dzielny Trudeau zapewne wycofa się rakiem, tak jak to zrobił z pracownikami służb medycznych i 

pozwoli „grzesznym” kierowcom wykonywać swoją pracę bez szykan. 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canadian-truckers-to-go-full-strike-january-23-store-shelves-will-be-empty-until-vax-mandates-are-gone
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canadian-truckers-to-go-full-strike-january-23-store-shelves-will-be-empty-until-vax-mandates-are-gone
https://www.world-scam.com/archive/3695
https://www.world-scam.com/archive/3752
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Litery z dwóch słów: DELTA OMICRON można poprzestawiać i powstanie z tego kontrola medialna 

czyli MEDIA CONTROL. 

Także w Austrii ogłoszono na jutro – środa 19.1. strajk. Powodem są plany wprowadzenia obowiązku 

udziału w eksperymencie medycznym. O 13-tej we wszystkich 9-ciu landach (odpowiedniki polskich 

województw), odbędą się też demonstracje przed budynkami lokalnych władz. 
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179. Procedury medyczne 

Wiedeń 19.1.2022 

Wczoraj odbyło się trzecie posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej w ramach projektu Norymberga 

2.0. Nie wiem jak długo ten film utrzyma się na Youtube. Pamiętając o losach mojego kanału na 

platformie YouTube, zabezpieczyłem ten pięciogodzinny film. Można go zobaczyć tutaj. 

Posiedzenie komisji było poświęcone tragedii, do której doszło w szpitalu w Rybniku. 12 grudnia 2021 

na SOR w szpitalu zgłosiła się 32-letnia kobieta z poważnymi symptomami choroby serca. Po 

stwierdzeniu, że jest niezaszczepiona i sporządzeniu EKG, którego wynik jednoznacznie wykazał 

blokadę serca – sytuacja poważniejsza od zawału serca – pobrano próbkę testu PCR i kazano 

pacjentce czekać na korytarzu przez 8 godzin. Gdy nadszedł wynik testu – negatywny, postanowiono 

wysłać pacjentkę do innego szpitala w celu operacji założenia rozrusznika serca. Kobieta zmarła 

podczas tego transportu.  

Jeśli znacie historię tej kobiety, lub nie jesteście zainteresowani szczegółami jej tragedii, to proponuję 

przynajmniej wysłuchać bardzo rzeczowego wystąpienia dr. Jerzego Milewskiego (pozycja w filmie: 

3:46:10), oraz zaraz potem wywiad z dr. Anną Martynowską oraz doskonałą prezentację pana 

Grzegorza Płaczka, dzięki któremu coraz lepiej poznajemy kulisy tej manipulacji w Polsce.  

Pan Płaczek przedstawia informacje pochodzące z oficjalnych źródeł, które jednoznacznie wykazują, 

że media bezczelnie nas okłamują. Na przykład twierdzenie, że w latach 2020 i 2021 zmarło w Polsce 

na COVID-19 ponad 100 tysięcy osób. Według danych GUS wynika, że w tym czasie zmarło mniej niż 

25 tysięcy, osób mających pozytywny wynik testu, co nie jest żadnym dowodem, że ta modna 

choroba w jakimkolwiek sposób przyczyniła się do tych zgonów. 

Mamy zawsze wybór – poświęcić własny czas by się dowiedzieć więcej, albo żyć w błogiej niewiedzy. 

To ostatnie nie może trwać długo. Rzeczywistość dotarła brutalnie do wszystkich, także tych, którzy w 

pełni zignorowali medialną propagandę z ostatnich dwóch lat. 

Jeśli preferujecie wiadomości z gazet, możecie poczytać o tej tragedii w tym artykule.  

https://www.youtube.com/watch?v=2e79t7E7Wy8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=2e79t7E7Wy8&t=5s
https://www.world-scam.com/archive/4772
https://www.world-scam.com/archive/4772
https://www.world-scam.com/Files/III%20posiedzenie%20komisji%20sledczej%20Norymberga2.mp4
https://www.fakt.pl/wydarzenia/rybnik-32-latka-zmarla-w-drodze-do-szpitala-czekala-osiem-godzin-na-test/v2j7t2m
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Zdjęcie z fakt.pl: Rybnik. 32-latka zmarła w drodze do szpitala. Czekała osiem godzin na test. Foto: 

Jakub Morkowski / Edytor 
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180. Przymus 

Wiedeń 21.1.2022 

Wczoraj austriacki parlament zatwierdził projekt ustawy, która zmusza obywateli do przyjęcia 

niezbadanej trucizny. W Austrii mieszka blisko 9 milionów obywatel z czego około 7,2 miliona 

odpowiada ze względu na wiek (powyżej 18 roku życia) kryteriom ustawy. Jeśli można wierzyć 

zapewnieniom władz, a doświadczenie mówi nam, że nie można, to nie będzie stosowany przymus 

bezpośredni. Od połowy marca mają być stosowane dotkliwe kary pieniężne, czyli po prostu 

mandaty. Wysokość kary może w skrajnym przypadku osiągnąć nawet kwotę 3.600 €. 

Wczoraj Austria dołączyła do innych sześciu krajów, w których podobny przymus został już 

wprowadzony: 

1. Indonezja, 
2. Mikronezja, 
3. Nowa Kaledonia, 
4. Tadżykistan, 
5. Turkmenistan, 
6. i Watykan. 

Austria w tym roku posiada lub otrzyma zamówione 29 milionów dawek preparatu. Te dawki muszą 

być zużyte. Z prostego rachunku wynika, że każdy mieszkaniec otrzyma do końca roku 4 porcje 

eliksiru. Pod tę ustawę podlegają wszyscy mieszkańcy Austrii – nie tylko obywatele tego kraju. 

Najprawdopodobniej kary będą wysyłane nowo stworzonym “przestępcom”, po porównaniu danych 

z biura meldunkowego, z tymi od paszportów apartheidowych. Jak dotychczas jest około 1,3 miliona 

osób, które nie poddały się naciskowi propagandowemu. Do tego trzeba doliczyć osoby, które straciły 

ważność paszportu kowidowego. Tych przybywa z każdym dniem. Gdy upłynie pół roku od ostatniej 

dawki dołączają statystycznie i prawnie do naszej grupy. Tak wygląda sytuacja prawna w Austrii. 

Jak będzie w praktyce? Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Trybunał Konstytucyjny 

(Verfassungsgericht) w Wiedniu, który zbiera się co trzy miesiące odrzuci tę ustawę, jak dotychczas 

odrzucił prawie wszystkie zarządzenia ministra zdrowia, i wróci ona z powrotem do parlamentu. W 

parlamencie zmienią przecinek w tekście ustawy i ponownie przepchnął przez głosowanie. Czyli 

Parlament przejmie dotychczasową – od dwóch lat – rolę ministra zdrowia. 

“Przestępca”, przeciwnik apartheidu sanitarnego, ma prawo napisać odwołanie i nie płacić kary do 

czasu rozpatrzenia sprawy przez urząd. Potem pozostaje jeszcze droga sądowa. Grupa adwokatów już 

przygotowuje tekst takiego odwołania, który każdy może użyć we własnym odwołaniu. Używam 

świadomie nieprawidłowo określenia “przestępca”, chociaż ustawa kwalifikuje ten delikt jako 

wykroczenie. Chcę w ten sposób z naciskiem podkreślić absurdy dzisiejszej polityki. 

https://www.afa-zone.at/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Nie poddawać się! Możliwości protestu nie brakuje, a jeśli nie 

ma nic takiego w waszej okolicy, to sami zorganizujcie demonstrację. W Niemczech nawet w 

wioskach wychodzą ludzie w każdy poniedziałek na ulicę. Jest to tak duży ruch, że policji brakuje 

personelu do kontroli jednocześnie całego państwa. Rząd i media robią wszystko by temu zapobiec. 

Mamy jedynie taką możliwość, by się przed ludobójstwem obronić. 
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181. 20 lat temu 

Wiedeń 24.1.2022 

Wszystkie informacje do tego artykułu pochodzą z książki w języku niemieckim dr. Heiko 

Schöning GAME OVER. COVID-19 | ANTHRAX-01. ISBN: 978-9-493-26207-2 

Jak pięć palców jednej ręki, zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 znamionują cztery 

pociski rakietowe i wąglik (antrax). Piąty nierozłączny element – wąglik został skazany na 

zapomnienie. Jednak ten zamach terrorystyczny nie był dziełem Iraku, lecz armii 

amerykańskiej. Później władze USA przyznały się: wąglik był made in USA. 

Aktualny prezydent USA Joe Biden, ogłosił w telewizji (ABC) 11 września 2001, trzy 

godziny po tym, gdy zapadła się pierwsza wieża WTC, kluczowe słowa: Osama Bin Laden i 

wąglik. Zgodnie z chronologią Akademii Obrony Narodowej (National Defense University) 

listy z wąglikiem przyszły krótko przed i po 11 września 2001. Pierwszy list terrorystyczny 

dotarł do American Median Inc (AMI) na Florydzia pomiędzy 2-gim, a 8-mym września 

2001; Inny do parlamentu USA w Waszyngtonie 12 października 2001. 

Pracownik AMI Robert Stevens zmarł na Florydzie jako pierwsza ofiara wąglika. Zmarło w 

sumie 5 osób. W płucach Stevensa była ta sama odmiana wąglika, która później znajdowała 

się w liście do parlamentu USA. 

 

W listach przekazano taką wiadomość:  

,,11-09-01 MAMY TEN WĄGLIK. UMIERASZ TERAZ CZY SIĘ BOISZ? ŚMIERĆ 

AMERYCE. ŚMIERĆ IZRAELOWI. ALLAH JEST WIELKI.” Trudno by było napisać to 

bardziej niezręcznie, ale wystarczyło naiwnemu społeczeństwu, by uwierzyło w irackie 

pochodzenie tego ataku. Oficjalnie oskarżono grupę Al-Qaida. 
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16 grudnia rząd USA musiał przyznać, że listy terrorystyczne z wąglikiem pochodzą z ich 

własnej armii. W listopadzie 2001 profesor Paul Keim z uniwersytetu w Arizonie udowodnił 

jednoznacznie fakt pochodzenia wąglika z laboratoriów amerykańskiej armii. 

I dlatego powstała nowa oficjalna wersja o zwariowanym naukowcu doktorze Bruce Ivins, 

który w pojedynkę miał rozesłać te listy z wąglikiem. Niestety “sprawca” popełnił – w USA 

staje się to tradycją – “samobójstwo”. 

21. grudnia 2001 stworzono projekt prawa epidemiologicznego MSEEHPA, gdzie m. in. była 

mowa o przymusowych szczepieniach w związku z wąglikiem: 

Sekcja 603 Szczepienia i leczenie. 
W przypadku zagrożenia zdrowia publicznego organ ds. zdrowia otrzymuje następujące uprawnienia 
w sytuacjach nadzwyczajnych stosowanych wobec osób, o ile występuje przypadek zagrożenia 
zdrowia – 
(a) Szczepienia. Szczepić ludzi w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi i rozprzestrzenianiem się 
chorób zakaźnych lub potencjalnie zakaźnych – zapobiegać chorobom zakaźnym. 
(1) Szczepienia może wykonać każda wykwalifikowana osoba, upoważniona do tego przez wydział 
zdrowia. 
(2) Szczepionka, która ma być podana, nie może powodować poważnych zagrożeń dla zdrowia 
zainteresowanej osoby. 
(3) Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, wydział zdrowia na podstawie artykułów z 
sekcji 604, izoluje lub poddaje kwarantannie zagrożone osoby. 
Dotyczy to tych osób, które nie mogą przyjąć szczepienia ze względów zdrowotnych, religijnych lub 
sumienia. 

Wszelkie skojarzenia z aktualną sytuacją na świecie są naturalnie czystą spekulacją – oceńcie 

zresztą sami.  
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182. Badanie kondycji sportowców 

Wiedeń 25.1.2022 

Dzisiaj pojawił się na austriackiej platformie tkp.at nowy artykuł: Badanie: Jak szczepienia przeciw 

COVID pogarszają wyniki sportowe. W artykule autor, Dr. Peter F. Mayer, analizował świeżo 

opublikowane w Primary Doctor Medical Journal (USA) recenzowane badanie naukowe. 

W ramach badania zapytano dwóch trenerów sportowych o wyniki swoich młodych uczniów-

sportowców. Badanie wykazało, że jest dwudziestu sportowców, którzy wspólnie trenują z dwoma 

trenerami. Piętnastu z nich to uczniowie szkół średnich, pozostali są młodsi. Uczniowie swobodnie 

rozmawiali z trenerami o tym, kto był szczepiony i jak czuli się po przyjęciu kolejnej dawki, a kto nie 

był szczepiony. W oparciu o decyzję rodziców o zaszczepieniu dzieci spontanicznie, utworzono grupę 

eksperymentalną i kontrolną, przy czym zrezygnowano ze ślepej grupy.  

Badanie porównawcze między tymi dwiema grupami nie było planowane przed, ani w momencie 

zbierania danych. Dwaj trenerzy, wypowiadając się przy zachowaniu warunku anonimowości dla 

wszystkich zaangażowanych, retrospektywnie obserwowali następujące wyniki sportowców 

zaszczepionych przeciwko COVID zgłoszonych do tego badania: 

1. Żaden z zaszczepionych sportowców studentów nie powrócił do poprzedniego poziomu 
wydajności; według obu trenerów, wszyscy radzą sobie gorzej niż w 2020 roku; 

2. Żaden z zaszczepionych sportowców nie może wykonywać tych samych ćwiczeń tak długo, 
jak przed szczepieniem; 

3. Regeneracja po wysiłku trwała dłużej u zaszczepionych uczniów ćwiczących niż przed 
szczepieniem i dłużej niż u niezaszczepionych; 

4. Po wstrzyknięciu większość lub wszyscy zaszczepieni uczniowie wychowania fizycznego 
zgłaszali jedną lub więcej z następujących reakcji poszczepiennych:  
1. – ból klatki piersiowej,  
2. – zawroty głowy,  
3. – zjawisko gwiazd w głowie,  
4. – uczucie omdlenia, 
5. – uczucie duszności. Uczniowie wychowania fizycznego swobodnie i spontanicznie 

mówili o powyższych objawach. Nie było zachęty od trenerów, aby zgłaszać objawy. 
5. Nieszczepione dziewczęta biją teraz w zawodach zaszczepionych chłopców, z którymi nie 

radziły sobie dobrze w zeszłym roku. Ta zmiana była nieoczekiwana i uznana przez trenerów 
za niezwykłą.  

W przeciwieństwie do tego, nieszczepieni uczniowie nie mieli żadnego z powyższych objawów ani 

deficytów w wynikach sportowych, ani spadku wytrzymałości sportowej, obserwowanych przez 

obydwóch trenerów. Nadal poprawiają swoją wytrzymałość i wydajność zgodnie z oczekiwaniami 

trenerów. 

Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany badaniami naukowymi na temat wpływu “eliksiru zdrowia” na to 

zdrowie, podaję link do listy ponad 1000 takich badań. 

https://tkp.at/2022/01/25/studie-wie-covid-impfungen-sportliche-leistungen-verschlechtern/
https://tkp.at/2022/01/25/studie-wie-covid-impfungen-sportliche-leistungen-verschlechtern/
https://pdmj.org/papers/Student_athletes_perform_worse_than_controls_following_COVID_vaccines
https://www.naukowiec.org/wiedza/metodologia/slepa-proba-podwojna-slepa-proba_506.html
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/
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Służba zdrowia gotowa do wprowadzenia dobrowolnego przymusu szczepień. 
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183. Kanada – strajk kierowców ciężarówek 

Wiedeń 26.1.2022 

Tydzień temu pisałem o zapowiedzi strajku generalnego kierowców ciężarówek w Kanadzie. 

Przyczyną były szykany władz kanadyjskich wobec niezaszczepionych kierowców. Także fakt, że 

kierowcy z obywatelstwem USA, w przeciwieństwie do pozostałych, zwolnieni zostali z obowiązku 

kwarantanny, dodatkowo przyczynił się do rozognienia i tak napiętej sytuacji. Zapowiedź strajku 

przerodziła się w strajk.  

Przez wiele kanadyjskich tras przewozu towarów przewala się powoli kawalkada ciężarówek. 

Powiecie pewnie, że to nic nowego – to prawda. Nowością jest fakt, że wszystkie jadą z różnych stron 

Kanady w jednym kierunku do Ottawy: stolicy kraju. Tam, w sobotę 29 stycznia, przed parlamentem 

odbędzie się masowa demonstracja.  

 

Widok z drona na konwój truckerów wolności w Winnipeg, Manitoba, Kanada. Konwój jedzie do 

Ottawy, by protestować przeciwko mandatom i restrykcjom w kraju. 

https://www.world-scam.com/archive/6128
https://www.youtube.com/watch?v=qc24ep0pIaA
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-01-26_09-55-56.mp4


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Im większy odsetek zaszczepionych w danym państwie np. Kanada, Włochy, tym większy rygor, mniej 

wolności, większe prześladowanie, a nawet brak możliwości wykonywania zawodu. Do tego 

doprowadził paszport sanitarny. A miał ułatwiać wyjazdy zagraniczne. 

Właśnie dotarłem do artykułu w Toronto99: Prowolnościowy, anty-Trudeau konwój zbiera 4 miliony 

dolarów, planuje „odzyskać Kanadę”. Tysiące ciężarówek zmierzają do Ottawy. 

W odpowiedzi na szykanowanie przez kanadyjskiego premiera nieszczepionych kierowców 

ciężarówek z Kanady, tysiące wściekłych kierowców zmierza obecnie do stolicy kraju, aby „podjąć 

walkę” przed drzwiami Trudeau. W chwili pisania tego tekstu (23.1) grupa zebrała nieco poniżej 4 

milionów dolarów na pokrycie kosztów paliwa i zakwaterowania. Trudeau i jego sojusznicy ogłosili 

niezadowolenie z wiadomości o nadchodzącym proteście i blokadzie, a Gerald Butts oczernia ruch 

jako „separatystyczny”. 

Zarówno Justin Trudeau, jak i jego odpowiednik Joe Biden w USA nałożyli surowe mandaty na 

komercyjnych kierowców ciężarówek. Zgodnie z danymi Canadian Trucking Alliance i American 

Trucking Associations, gdy nowe przepisy dotyczące szczepień wejdą w życie w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych, około 26 000 ze 160 000 kierowców, którzy regularnie przekraczają granicę 

kanadyjsko-amerykańską, zostanie bez pracy. 

W chwili obecnej, 35 do 50 tysięcy ciężarówek jest w drodze do stolicy Kanady.  

  

https://www.toronto99.com/2022/01/23/pro-freedom-anti-trudeau-convoy-raises-2-million-plans-to-take-back-canada-as-1000s-of-trucks-head-to-ottawa/
https://www.toronto99.com/2022/01/23/pro-freedom-anti-trudeau-convoy-raises-2-million-plans-to-take-back-canada-as-1000s-of-trucks-head-to-ottawa/
https://www.youtube.com/watch?v=ArYtup2o_qU
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184. Dlaczego musiał umrzeć? 

Wiedeń 27.1.2022 

Do poruszenia tego tematu zainspirował mnie artykuł: Wodorotlenek grafenu w fiolce szczepionki 

mRNA: Zabójstwo dr Andreasa Noacka. 

Poniżej przedstawiony film nieżyjącego już  dr Andreasa Noacka. Dotyczy wodorotlenku grafenu 

zawartego w każdej fiolce szczepionki mRNA. Dr Noack wyjaśnia niszczycielski wpływ wodorotlenku 

grafenu na układ sercowo-naczyniowy. „Takie struktury z nanocząsteczek, najlepiej można opisać 

jako żyletki. Te żyletki są wstrzykiwane do ciała i nie ulegają biodegradacji”.  

Grafenowe “Ostrza Żyletkowe” znalezione w szczepionkach na Covid – Dr Andreas Noack (Napisy PL). 

Film został nagrany 23 listopada 2021 roku. Wkrótce potem doniesiono, że dr Andreas Noack nie 

żyje. Jego żona zrobiła prezentację wideo potwierdzającą, że został zamordowany. Zobacz wideo z 

wystąpieniem jego żony. Film jest po niemiecku. Jak włączyć polskie napisy na Youtube? 

Media głównego nurtu milczały, jakby nic się nie stało. Żadnego dochodzenia policyjnego! 

Okoliczności jego zabójstwa nie zostały ujawnione.  

Rok wcześniej w listopadzie 2020 podczas gdy dr Noack brał udział w konferencji wideo, do jego 

mieszkania w Lavanttal (Karyncja / Austria) wdarła się policja i brutalnie go zaaresztowała. 

Badania doktora Noacka były kontynuacją badań przeprowadzonych przez hiszpański zespół Quinta 

Columna. Więcej szczegółów na temat tego projektu można znaleźć we wstępnym raporcie 

(28.6.2021) w języku angielskim, prof.  Pablo Campra Madrid, zatytułowanym: Graphene Oxide 

Detection in Aqueous Suspension, Observational study in Optical and Electron Microscopy. 

 

Po opublikowaniu tego artykułu na Facebooku, otrzymałem 24 godzinny ban na kilku 

grupach dyskusyjnych. 

https://www.globalresearch.ca/graphene-hydroxide-in-the-mrna-vaccine-vial-dr-andre-noack/5763548
https://www.globalresearch.ca/graphene-hydroxide-in-the-mrna-vaccine-vial-dr-andre-noack/5763548
https://www.bitchute.com/video/Yim9T3rCYiDH/
https://www.youtube.com/watch?v=uUWcL3SHuBc&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=uUWcL3SHuBc&t=184s
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.youtube.com/watch?v=SoftT-DPVCc
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf
https://www.docdroid.net/Ov1M99x/official-interim-report-in-english-university-of-almeria-pdf
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“Twój wpis narusza nasze standardy”. 
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185. Konwój wolności 

Wiedeń 29.1.2022 

Dzisiaj dotarły do Ottawy pierwsze ciężarówki. Zatrzymały się w pobliżu parlamentu w oczekiwaniu 

na pozostałe 50 tysięcy samochodów dostawczych. W ciągu najbliższych 10-ciu godzin spodziewane 

jest przybycie całej kawalkady. Taka ilość dużych pojazdów spowoduje pełną blokadę ulic Ottawy i 

okolic. 

Powstała Pieśń o konwoju wolności. Ludność cywilna wita z kanadyjskimi flagami uczestników 

konwoju, jakby to byli żołnierze armii wyzwalającej kraj od tyrana. 

Konwój ciężarówek w Kanadzie. 

Kanadyjska policja jest bezsilna wobec takiej ilości pojazdów. Policjanci także popierają ten protest: 

Oświadczenie policjantki. 

Na wiadomość o zbliżającej się do stolicy masie samochodów, pan prezydent Kanady Trudeau, ogłosił 

wczoraj na Twiterze, że stwierdzono u niego COVID19 i w związku z tym poddaje się z konieczności 

kwarantannie. Ukrył się w miejscu, gdzie ciężarówki nie dojadą. 

 

Czego żądają strajkujący? Wycofania wszystkich restrykcji dyskryminujących kanadyjskie 

społeczeństwo oraz poddania się do dymisji premiera i jego rządu. Ciężarówki będą okupować stolicę 

tak długo, aż rząd ustąpi. W tym czasie zostaną wstrzymane wszelkie dostawy towarów. 

Jest to potężny cios przeciwko kanadyjskim zwolennikom globalizmu. Taki protest ma dużą szansę na 

pomyślne zakończenie tej plandemicznej farsy. 

 

 

 

 

Manifest Konwoju Wolności 2022 w języku angielskim: 

https://www.youtube.com/watch?v=66U5nMeHVKg
https://www.world-scam.com/Files/trucks_in_Canada.m4v
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-01-28_09-49-47.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ymBMLgtlhR4
https://www.youtube.com/watch?v=ymBMLgtlhR4
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A tymczasem w Polsce… 
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186. Kryzys 

Wrocław 31.1.2022 

Większość ekspertów uważa, że… 

Pewnie tak zacząłbym pisać ten artykuł, gdyby nie kryzys zaufania do medialnych ekspertów. Tacy 

“eksperci” jak prof. Horban, prof. Pyrć i kilku innych, są najlepszym przykładem na medialne 

nadużywanie naszego zaufania do osób mających bliskie, często skrywane układy z wielką farmacją. 

 

Dlatego nie powołam się na ekspertów. Choćby dlatego, że tematem tego wpisu jest kryzys 

ekonomiczny, czyli prawdziwy powód, lub jak kto woli element decydujący, powstania tej plandemii. 

Na szczęście nie jestem ekspertem ani medycznym, ani ekonomicznym. Miałem na ostatnim roku 

studiów jeden semestr ekonomii – wtedy był podział na ekonomię socjalizmu i kapitalizmu. Tak więc 

jedyne co mam to podstawowe pojęcie czym jest ekonomia.  

Spotkałem się już z zarzutem: skoro nie jestem lekarzem, to jakim prawem zabieram głos w tematach 

związanych z medycyną. Zgodnie z tą logiką, nie wolno nikomu zabierać głosu na temat pogody, jeśli 

nie ma wykształcenia w dziedzinie meteorologii. Mimo upadku zaufania do fachowców ekspertów, 

nieraz korzystam z ich opinii, jeśli te opinie nie stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami 

logicznego myślenia. 

Przejdźmy jednak do tematu kryzysu ekonomicznego. Kilka dni temu został opublikowany artykuł: 

Dokument Nomury może rzucić światło na wybuch Repo i ratowanie przez FED Gang of Six w 2019 

roku.  

Dla tych, którzy nie wiedzą co to jest FED wyjaśniam – jest to System Rezerwy Federalnej USA – 

PRYWATNA organizacja założona w roku 1913. 

Istnieje wiele powodów, dla których członkowie Kongresu, regulatorzy bankowi i media głównego 

nurtu nie chcą rozmawiać o wybuchu transakcji repo w 2019 r. i masowym ratowaniu giełdy. 

https://wallstreetonparade.com/2022/01/a-nomura-document-may-shed-light-on-the-repo-blowup-and-fed-bailout-of-the-gang-of-six-in-2019/
https://wallstreetonparade.com/2022/01/a-nomura-document-may-shed-light-on-the-repo-blowup-and-fed-bailout-of-the-gang-of-six-in-2019/
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_Rezerwy_Federalnej
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Ekonomista Michael Hudson wyjaśnił wcześniej, że FED nie miał uprawnień do ratowania kilku 

domów handlowych na Wall Street pod dyktatem reformy finansowej Dodda-Franka. Dodd-Frank 

ograniczył FED do korzystania ze swoich uprawnień do udzielania pożyczek awaryjnych w celu 

ratowania „szerokiej bazy” amerykańskiego systemu finansowego. 

Jak opisaliśmy w poniedziałek, nie było „szerokiej bazy” ratowania amerykańskiego systemu 

finansowego przez FED w ostatnim kwartale 2019 r.: 62 procent skumulowanej kwoty 19,87 biliona 

USD w przekazywanych w systemie pożyczek repo (system pożyczek pomiędzy bankami), trafiło do 

zaledwie sześciu domów handlowych : Nomura Securities International (3,7 biliona dolarów); JP 

Morgan Securities (2,59 biliona dolarów); Goldman Sachs (1,67 biliona dolarów); Barclays Capital 

(1,48 biliona dolarów); Citigroup Global Markets (1,43 bln USD); i Deutsche Bank Securities (1,39 

biliona dolarów). 

Jako, że w USA zamiast słowa bilion, używa się trylion – co wprowadza jeszcze większe zamieszanie i 

utrudnia zrozumienia spraw ekonomicznych, wyjaśniam, że w obu przypadkach (nasz bilion, czy 

amerykański trylion) to jest 1jedynka i dwanaście zer. Kwota w dolarach amerykańskich. Innymi 

słowy milion milionów dolarów USA. 

Nomura w Japonii; Barclays w Wielkiej Brytanii; Deutsche Bank w Niemczech są to trzy największe 

zagraniczne ( z punktu widzenia USA) banki. 

Wszystkie sześć wymienionych powyżej domów handlowych na Wall Street ma jedną wspólną cechę: 

dużą ekspozycję na instrumenty pochodne. Warto zwrócić uwagę na ujawnienie w skonsolidowanym 

sprawozdaniu sytuacji finansowej Nomura Securities International za okres kończący się 31 marca 

2019 r. Jak wskazano powyżej, Nomura Securities International otrzymał największą skumulowaną 

sumę pożyczek z przyrzeczeniem odkupu od FED w czwartym kwartale 2019 r. 

Nie będę się tu zagłębiał w tematykę i wyjaśniał czym są instrumenty pochodne. Wolałbym zwrócić 

uwagę na to, że FED stworzył z powietrza olbrzymie ilości dolarów USA. Nie w formie banknotów, 

lecz w formie wirtualnej – przez kliknięcie na właściwy klawisz w odpowiednim programie na 

konkretnym komputerze. Od momentu, kiedy w roku 1971 prezydent USA Richard Nixon usunął 

sztywny związek kursu dolara amerykańskiego ze złotem, takie operacje FED-u stały się możliwe. 

Nie trzeba być tzw. ekspertem, by zrozumieć, że drukowanie olbrzymiej ilości pieniędzy, rzucanie ich 

na rynek wspomagane tłumieniem gospodarki przez lockdowny musi w końcu doprowadzić do 

potężnej inflacji. FED stoi przed dylematem: podnieść stopy procentowe, co doprowadzi do ruiny 

większość działających na wolnym rynku zadłużonych firm (a także państw) czy nadal dodawać puste 

pieniądze by choć trochę opóźnić ogólnoświatowy kryzys pieniądza. Przysłowiowy wybór między 

dżumą, a cholerą. Pierwsze rozwiązanie – wyższe oprocentowanie doprowadzi do kryzysu 

gospodarki, drugie do przyspieszenia spadku wartości pieniądza – czyli inflacji. 

Problem ten dotyczy nie tylko dolarów USA. Także euro, funt brytyjski, japoński jen, polska złotówka, 

a nawet szwajcarski frank – wszystkie waluty skazane są na rychłą śmierć, przez utratę wartości 

sięgającą nawet 90%. Tę ostatnią kwotę 90% podałem z powietrza – równie dobrze może ona 

wynieść 99%. Wynika to z podstawowych zasad ekonomii. Dlaczego więc mamy inflację poniżej 10%? 

Bo tak zaczyna się każdy kryzys. Ceny nieruchomości oraz akcji wielu firm osiągnęły wielokrotnie 

wyższy poziom niż są warte w rzeczywistości. 

Wartość pieniądza nie opartego na fizycznych walorach jak złoto, jest taka, jakie jest zaufanie do tej 

waluty. Jak długo jesteśmy skłonni akceptować pieniądze jako równowartość towarów i usług, tak 

długo utrzyma się wartość pieniądza. Kiedy pieniądz straci nasze zaufanie, wtedy będzie mniej wart 

niż papier na którym się drukuje banknoty – także ten wirtualny na naszych kontach w banku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_pochodny
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Czemu mimo inflacji ceny metali szlachetnych nie ulegają poważnym zmianom? Ponieważ te ceny są 

manipulowane. Aby utrzymać cenę złota na niższym poziomie wystarczy rzucić na rynek odpowiednią 

ilość tego kruszcu. Poza tym złoto nie jest najlepszym celem dla spekulantów. Metale szlachetne 

kupują ci, którzy chcą się zabezpieczyć przed inflacją – nie aby zarobić. Nawet jeśli w przyszłości ceny 

złota poszybują w górę – co z pewnością się wydarzy – nie oznacza to wcale wzrost wartości tego 

kruszcu. Oznacza to jedynie spadek wartości pieniądza, którym wycenia się złoto. 
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187.Granice 

Wrocław 4.2.2022 

Niektórzy z Was pewnie zastanawiają się, jak to jest możliwe, żebym mógł pomimo 

rygorystycznych kontroli miesiąc w miesiąc przyjeżdżać z Austrii do Polski? Do tego 

dochodzi jeszcze moje twierdzenie, że nigdy nie zrobiłem sobie żadnego testu na tę jedyną, 

powszechną medialnie chorobę.  

Ja także dałem się oszukać w marcu 2020, kiedy w mediach ogłoszono, że Czechy zamykają 

granicę. Przymierzałem się pojechać do Polski okrężną drogą przez Niemcy, kiedy i tę 

możliwość prasa wraz z telewizją zamknęły. 

 

Zamiast wsiąść w auto i pojechać na granicę by sprawdzić jak jest w rzeczywistości, 

przyjąłem, jak większość z nas, że media opisują stan faktyczny. Jak to wsiąść w auto skoro 

nie wolno było bez ważnego powodu wychodzić z domu? Otóż nie usstawiono za każdą 

rogatką kordonu policji sprawdzającego śmiałych delikwentów. Takich kontroli praktycznie 

nie było. Z późniejszych relacji kierowców usłyszałem, jakie to wspaniałe uczucie jechać 

pustą autostradą. 
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Przyjechałem do Polski dopiero wtedy, kiedy granice zostały medialnie otwarte. Czyli w 

czerwcu 2020. Od tego czasu nie ma miesiąca, abym choć na parę dni nie przyjechał do 

Wrocławia. Od tamtego czasu nie opieram się także na wiadomościach z gazet. Aby 

przyjechać z Austrii do Polski trzeba przekroczyć dwie granice. Na granicy polsko-czeskiej 

jedyna różnica w porównaniu do czasów przedpandemicznych był pusty, bez obsługi, gazik 

wojsk ochrony pogranicza, który stał przez kilka miesięcy na przejściu w Boboszowie 

(kotlina kłodzka) i nikomu nie wadził. Gorzej było na granicy czesko-austriackiej w 

Mikulov/Drasenhofen. Tam, kiedy ponad rok temu, 27 grudnia 2020 przejeżdżałem w drodze 

do Polski zauważyłem, że austriacka policja kontroluje wszystkie samochody osobowe 

wjeżdżające do Austrii. 

Dwa tygodnie później, gdy wracałem do Wiednia ustawiłem się w kolejce aut do tej kontroli. 

Widziałem, że wszyscy przede mną pokazują jakieś dokumenty – ja nic takiego nie miałem. 

Gdy przyszła moja kolej, policjant zapytał mnie o wynik testu, pokazałem mu austriacki 

paszport i powiedziałem, że nie mam testu i że wracam z Polski, gdzie odwiedziłem bliską 

rodzinę. Kazał mi jechać. 

Kiedy miesiąc później , w lutym 2021 sytuacja się powtórzyła, policjant kazał mi wypełnić 

jakiś formularz. Musiałem zjechać na bok i byłem przekonany, że tym razem odbędę areszt 

domowy nazywany dla niepoznaki kwarantanną. Po kilku minutach podszedł do mnie, oddał 

mi paszport, zabrał niedokończony przeze mnie formularz i kazał jechać. Także i tym razem 

odbyło się bez aresztu domowego. 

W takiej sytuacji postanowiłem następną podróż do kraju odbyć pociągiem. Dlaczego? 

Ponieważ wiele osób mówiło, że w pociągu jedyne co jest sprawdzane to bilety i maski na 

twarzy. Te ostatnie jedynie na obecność. Tak więc pod nosem można je nosić. W marcu, 

kwietniu i w maju jeździłem pociągiem do Katowic, gdzie wynajmowałem samochód i skąd 

wracałem później do Wiednia. 
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W czerwcu 2021 r. wybrałem się próbnie autem z Wiednia na granicę – około 100km – by 

zobaczyć, że kontrole się zakończyły. Od tej pory jeżdżę jak dawniej autem.  

Wszystko, co opisuję w tym artykule jest elementem wojny psychologicznej. Sprzeczne, 

niemożliwe do wyegzekwowania przepisy połączone z dezinformacją.  

Wczoraj, także druga izba austriackiego parlamentu przegłosowała przymus do przyjmowania 

eliksiru szczęścia. Od 15 marca możliwe będzie egzekwowanie kar za popełnienie 

przestępstwa polegającemu na nieprzyjęciu “zbawiennej” substancji, która według oficjalnych 

danych EMA zabiła w Europie ponad 21 tysięcy osób. Ponoć do tej statystyki zgłasza się 1 do 

6% przypadków. 
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188. Uniwersytet Johna Hopkinsa 

Wrocław 5.2.2022 

Ten uniwersytet ma wielkie zasługi w organizacji Event 201 w październiku 2019, oraz w szerzeniu 

paniki związanej z plandemią. To właśnie tam w marcu 2020 stworzono mapę świata z zaznaczonymi 

na czerwono strefami śmierci covidowej: 

 

Myślę, że nikogo nie zdziwi wykaz kilku ostatnich dotacji największej organizacji filantropijnej na 

świecie Bill & Melinda Gates Foundation: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Hopkins
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Zdziwienie natomiast, powoduje ogłoszenie w styczniu b.r. wyników naukowych badań tego 

uniwersytetu. Są to tzw. studia meta – czyli przegląd 18.590 innych studiów naukowych związanych z 

tematem wpływu lockdown’ów na obniżenie śmiertelności związanej z pandemią. 

Cytat z artykułu na ten temat w report24: 

Wyniki podzielono na trzy grupy: badania wskaźnika restrykcyjności lockdownu, badania związane z 

kwarantanną, oraz badania szczegółowe. Analiza każdej z tych trzech grup potwierdza wniosek, że 

blokady miały niewielki lub żaden wpływ na śmiertelność COVID-19. W szczególności więcej badań 

dotyczących Indeksu Rygorystyczności pokazuje, że blokady w Europie i Stanach Zjednoczonych 

spowodowały średnio 0,2% zmniejszenie śmiertelności związanej z COVID-19. Kwarantanny były 

również nieskuteczne, zmniejszając śmiertelność COVID-19 średnio o 2,9 proc. Nawet konkretne 

badania szczegółowe (NPI – non-pharmaceutical intervention) nie znajdują żadnych szeroko 

zakrojonych dowodów na zauważalny wpływ na śmiertelność z powodu COVID-19.  

W samej Polsce szacuje się, że w roku 2021 w wyniku zamknięcia służby zdrowia i gospodarki, straciło 

życie ponad 200 tysięcy osób. Gdyby to przeliczyć na cały świat otrzymalibyśmy ponad 47 milionów 

śmiertelnych ofiar lockdownów. Nie jest to jednak miarodajne, gdyż Europa, wprowadziła znacznie 

większe ograniczenia niż na przykład Afryka. 

Następna faza wielkiego resetu się rozpoczęła. 

 

Pandemia stanowi rzadkie, wąskie okno, okazję do zastanowienia się, zaplanowania i zresetowania 

naszego świata. 

  

https://www.world-scam.com/Files/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
https://report24.news/metastudie-der-johns-hopkins-universitaet-lockdowns-waren-weltweit-sinnlos/?feed_id=11581
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189. Propozycja 

Wiedeń 13.2.2022 

Patrick King, jeden z organizatorów Konwoju Wolności w Kanadzie, otrzymał w sobotę 12.2.2022 list z 

ponętną propozycją. 

Tutaj link do oryginalnego filmu na YouTube. Ten list napisał ponoć burmistrz miasta Casselman – 

małej miejscowości pomiędzy Montraelem, a Ottawą – Conrad Lamadeleine. Mały wściekły wróbel – 

zawsze w akcji, tak go określił przed laty na mediach społecznościowych rzecznik praw obywatelskich 

w Ontartio. 

Ten właśnie osobnik, by dodać sobie powagi, założył do zdjęcia na szyję łańcuch sędziowski i złożył 

pisemną propozycję Patrykowi Kingowi. Namawiał go, by pokazał, że jest mężczyzną, bohaterem – i 

jako pierwszy przerwał blokadę mostu Ambasador na granicy Kanady i USA. W nagrodę otrzymałby 

prezydencki stołek zajmowany aktualnie przez marionetkę globalistów – Justina Trudeau. Reakcję 

przywódcy Konwoju Wolności, możecie zobaczyć na filmie powyżej. 

Oczywiście, że jest to naiwna próba wbicia klina w ten potężny, oddolny ruch protestu przeciwko 

bezprawiu.  

W tym samym czasie kanadyjska policja rozpoczęła w Windsor na granicy z USA usuwanie 

blokujących przejście graniczne trucków. 

Policja nikogo nie aresztowała, jednak zwiększając swoje siły na granicy jednocześnie ograniczyła 

przestrzeń dla demonstrantów. Źródło.  

Także w USA przygotowywany jest Konwój Wolności na 1 marca. Prezydent USA ma za mało wsparcia 

w armii amerykańskiej, by móc przeciwdziałać takim masowym protestom. 

https://www.youtube.com/watch?v=NDONLYIsxFA
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/bbreaking-windsor-police-move-begin-removing-protesters-blocking-ambassador-bridge-us-snipers-roof-city-buses-arrive-arrests/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/bbreaking-windsor-police-move-begin-removing-protesters-blocking-ambassador-bridge-us-snipers-roof-city-buses-arrive-arrests/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10505421/Windsor-mayor-promises-steps-trucker-protests-Canada-border-continue.html
https://www.theburningplatform.com/2022/02/09/the-convoy-to-dc-2022/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10505421/Windsor-mayor-promises-steps-trucker-protests-Canada-border-continue.html
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Trudeau powiedział: Restrykcje są konieczne, aby zapobiec dalszym restrykcjom. 
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190. Kalendarz paniki 

Wiedeń 14.2.2022 

1. 1960 – Za dziesięć lat skończą się zasoby ropy naftowej !; 

2. 1970 – Za 10 lat nadejdzie nowa epoka lodowcowa !; 

3. 1980 – Za dziesięć lat kwaśne deszcze zniszczą wszystkie plony !; 

4. 1990 – Za dziesięć lat ochronna powłoka ozonowa ulegnie zniszczeniu !; 

5. 2000 - Za dziesięć lat roztopią się kry lodowe w pobliżu biegunów !; 

6. 2000 – Błąd milenijny Y2k zablokuje wszystkie komputery !; 

7. 2001 – Terror i wąglik wszystkich nas zabije !; 

8. 2002 – Wirus Zachodniego Nilu zabije nas wszystkich !; 

9. 2003 – SARS zabije nas wszystkich !; 

10. 2005 – Ptasia grypa zabije nas wszystkich !; 

11. 2006 – Escherichia coli zabije nas wszystkich !; 

12. 2008 - Krach finansowy zabije nas wszystkich !; 

13. 2009 – Świńska grypa zabije nas wszystkich !; 

14. 2012 – 21 grudnia kończy się kalendarz Majów – wszyscy zginiemy !; 

15. 2013 – Korea północna wywoła trzecią wojnę światową – wszyscy zginiemy !; 

16. 2014 – Ebola zabije nas wszystkich !; 

17. 2015 – ISIS (zamach w Paryżu) zabije nas wszystkich !; 

18. 2016 – Wirus Zika zabije nas wszystkich !; 

19. 2018 – Globalne ocieplenie zabije nas wszystkich !; 

20. 2019 – CO2 zabije nas wszystkich !; 

21. 2020 – Kowid zabije nas wszystkich !; 

22. 2021 – Delta i Omicron zabiją nas wszystkich!; 

23. 2022 – W środę o 3:44 Rosja zaatakuje Ukrainę – wszyscy zginiemy!; 

24. Ciąg dalszy nastąp… 

Źródło: Telegram https://t.me/frieden_rockt_offiziell 

 

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Chociaż nie jestem pewien 

co do pierwszego. Albert Einstein 

https://t.me/frieden_rockt_offiziell
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191. Wolność 

Wiedeń 18.2.2022 

Novak Djoković – najlepszy tenisista powiedział niedawno: Wolność podejmowania decyzji jest 

ważniejsza niż jakikolwiek tytuł.  

Dużo rządów na świecie ogłasza stopniowe zakończenie wielkiej pandemii. Wyjątkiem jest pan Justin 

Trudaue (właściciel Kanady), Kim Dzong Un (właściciel Korei północnej), Xi Jin Pingiem (pierwszy 

sekretarz w Chinach), Scott Morrison (właściciel Australii) oraz Jacinda Ardern (właściciel/ka Nowej 

Zelandii). Chyba nie pominąłem nikogo. 

Pozostałe rządy, w tym polski wspaniałomyślnie zapowiadają stopniowe oddawanie nam wolności. 

Dlaczego nie otwieram z tego powodu szampana? Pomijając fakt, że nie gustuję w takim trunku, nie 

widzę powodu do radości. Czy dziękowalibyście złapanemu przez policję złodziejowi – co zdarza się 

coraz rzadziej, gdyż policja zajęta jest kontrolą zamaskowania ludności – za to, że odzyskaliście 

stracone dobra? Nie sądzę.  

Co prawda nie policja, ale nasza postawa i przyzwolenie globalistów spowodowało chwilowe 

wycofanie się rządu z zamordyzmu. Jedyne na co mogą liczyć te rządy, to proces za zamordowanie w 

Polsce ponad dwieście tysięcy ludzi. Tych, którzy dzisiaj żyliby, gdyby nie bezpodstawne zamknięcie 

służby zdrowia na dwa lata. Właśnie dlatego jestem przekonany, że powrót do normalności nie jest 

możliwy. Rząd tego nie zrobi dobrowolnie. 

W najbliższym czasie spadnie na naszą planetę nowa “katastrofa” w formie globalnego ocieplenia, 

krachu finansowego, czy wojny. “Nieunikniona wojna na Ukrainie” była właśnie taką próbą. 

Zauważcie, że media rosyjskie prezentowały siłę armii rosyjskiej, bez podawania terminu rozpoczęcia 

inwazji. Terminem wybuchu wojny zajął się CNN, Washington Post & Co. Jaki z tego można wyciągnąć 

wniosek? Konflikt był ustawiony zarówno przez Putina, jak i Bidena – obaj chętnie współpracują z 

rządem światowym. 

https://www.world-scam.com/archive/721
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Wolności nie można nikomu odebrać. Kiedy zatrzymano mnie na Marszu Wolności w Warszawie, 

także czułem się wolnym człowiekiem. Nawet w sytuacji, gdy pierwszy raz w życiu miałem założone 

kajdany. Wolność to stan świadomości, a nie brak fizycznych ograniczeń. Każdy z nas może w 

dowolnej chwili uznać, że jest wolnym człowiekiem. Twoja postawa pozwala Ci czuć się wolnym – z 

pewnością nie jakieś przepisy. 

  

https://www.world-scam.com/archive/587
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192. Give Peace a Chance 

Wiedeń 19.2.2022 

Kiedy dzisiaj na demonstracji w Wiedniu usłyszałem ten utwór Johna Lennona sprzed ponad pół 

wieku, wiedziałem już o czym napiszę następny artykuł mojego blogu. Protest rozpoczął się na 

wiedeńskim Praterze, potem odbył się marsz, około 10 kilometrów, który zakończył się przed 

budynkiem trybunału konstytucyjnego w centrum miasta. 

 

50 lat temu John Lennon śpiewał protestując przeciwko wojnie w Wietnamie, dzisiaj “Daj szansę 

pokojowi” zabrzmiało w proteście przeciwko wojnie wobec ludzkości, którą dwa lata temu wywołała 

garstka najbardziej zamożnych ludzi na świecie. 

Niektórzy nie wierzą, że mamy wojnę. Nie została wypowiedziana. Jest prowadzona na wielu 

płaszczyznach: 

1. Wojna psychologiczna z zastosowaniem wszystkich reguł takiej wojny; 
2. Wojna informacyjna z zaangażowaniem największych światowych organizacji kierujących 

mediami publicznymi; 
3. Wojna propagandowa – szerzenie paniki przez podawanie fałszywych informacji; 
4. Wojna depopulacyjna przy użyciu terapii genetycznej oraz poprzez blokowanie dostępności 

do pomocy medycznej. 

Powiecie: przecież kończy się pandemia, politycy i dziennikarze wycofują się rakiem. Możliwe, oby to 

była prawda. Ja uważam jednak, że ten okres ludobójstwa zakończy się naprawdę wtedy, gdy osoby 

odpowiedzialne za tę zbrodnię zostaną postawieni w stan oskarżenia. Nie tylko kozły ofiarne, czyli ci, 

co stoją na świeczniku, tacy psychopaci jak Gates, Soros, Fauci czy Schwab. Także szare eminencje – 

bezwzględni ludzie – żądni władzy nad światem. 

  

https://www.world-scam.com/Files/Give%20Peace%20a%20Chance.m4v
https://www.world-scam.com/archive/728
https://www.world-scam.com/archive/2702
https://www.world-scam.com/archive/608
https://www.world-scam.com/archive/2769
https://www.world-scam.com/archive/5841
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193. Hillary Clinton 

Wiedeń 20.2.2022 

Pięćdziesiąt lat temu w USA podczas prezydentury republikanina Richarda Nixona, doszło do 

największej wtedy afery politycznej Watergate. Momentem kulminacyjnym był 9 sierpnia 1974, kiedy 

prezydent USA ustąpił ze sprawowania funkcji głowy państwa. Czym zawinił Nixon? Między innymi za 

jego wiedzą i przyzwoleniem podsłuchiwano wielu polityków z partii demokratycznej.  

11 lutego 2022 r. złożono w USA do sądu akt oskarżenia, który, jeśli dojdzie do skazania oskarżonych, 

usunie w cień polityczny zasięg Watergate. Oskarżeni są dwaj adwokaci Hillary Clinton – 

demokratycznej kandydatki do urzędu prezydenta USA z roku 2016. W amerykańskim LaRouchePAC z 

Viginii, pojawił się w piątek artykuł na ten temat: Rewelacje Durhama: Zniszczenie bezpieczeństwa 

narodowego USA – czy tylko działania Hillary Clinton? Podaję także źródło w języku angielskim. 

Piszę o tym, ponieważ media głównego ścieku, albo całkowicie o tym milczą, albo podają 

nieprawdziwe, jednostronne informacje usiłując przy tym bagatelizować zarzuty korupcji, podsłuchu i 

nieudanej próby zamachu stanu w USA. Pół wieku temu aferę Watergate świętowano jako triumf 

wolności słowa, gdyż właśnie głównie dzięki rzetelnej pracy dziennikarzy, udało się opublikować 

nieuczciwe działania ówczesnej władzy. Dzisiaj to właśnie dziennikarze stoją na straży tajemnic jednej 

ze stron konfliktu, rozpowszechniając nieprawdę i dyskredytując tych bardziej dociekliwych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_Watergate
https://www.world-scam.com/Files/Durham_pl.htm
https://www.world-scam.com/Files/Durham_pl.htm
https://www.larouchepac.com/durham_s_revelations_destruction_of_the_national_security_state_or_just_hillary_clinton
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194. Dyskusja 

Wiedeń 22.2.2022 

Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda dyskusja w niemieckim parlamencie. Poseł partii AfD 

(Alternative für Deutschland – czyli Alternatywa dla Niemiec) Rene Springer, zwrócił się do 

posłów partii zielonych, która jest obecnie w rządzącej koalicji. Cytat z Telegram Bittel TV – 

Einfach anders: 

Niemieccy kierowcy na pograniczu z Polską mogą zaoszczędzić około 60 centów na litrze, 

jeśli zatankują w sąsiednim kraju. Różnica wynika z obniżki podatku VAT, którą polski rząd 

wprowadził w odpowiedzi na rosnące ceny paliw. W związku z tym AfD wystąpiła z 

wnioskiem o obniżenie cen paliw również w Niemczech. 

Dyskusja posłów w Bundestagu po niemiecku. 

Zieloni nie byliby Zielonymi, gdyby odpowiadali na rzeczowe pytania za pomocą rzeczowych 

argumentów politycznych. Nic więc dziwnego, że jej poseł Audretsch wolał użyć argumenty 

natury moralnej. Taka była jego odpowiedź: 

“Dobrze pojmowana demokracja, to także nieodzywanie się do pewnych grup. To jest zasada. 

A to oznacza dla mnie, że nie rozmawiam z prawicowymi ekstremistami, nie wchodzę w 

polityczny dialog z prawicowymi ekstremistami”. To była jedyna odpowiedź, jaką mógł 

udzielić na to pytanie poseł Audretsch, który przy aplauzie SPD i Zielonych powrócił z 

mównicy na swoje miejsce w Bundestagu. 

Tyle samozadowolenia mogą Zieloni z powodzeniem uzyskać od ich własnej klienteli, która, 

jak dobrze wiadomo, należy do ekonomicznie lepiej sytuowanych klas. Zmaltretowani 

obywatele, którzy muszą coraz głębiej grzebać w portfelach przy dystrybutorze benzyny, 

mają niewiele sympatii dla faktu, że ich rosnące zmartwienia finansowe są odsuwane na bok 

przez oskarżenie posłów o prawicowy ekstremizm. 

Wygląda na to, że dla posła partii Zielonych, najlepszą reakcją na obniżenie podatku VAT na 

paliwo, byłoby ukaranie Polski przez Komisję Europejską za “błędy w polityce 

ekologicznej”. 

https://www.world-scam.com/Files/AfD%20Springer%20Gruene.mp4
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195. Żegnamy wiruska, witamy „wojenkę” 

Wiedeń 23.2.2022 

Dużo osób zwraca uwagę na to, że od kilku dni zniknęły w mediach informacje o wielkiej ilości 

“zakażeń” na wirusa celebrytę. Określenie “wirus celebryta” przejąłem od redaktorów wRealu24. W 

zamian za to, jesteśmy bombardowani innym straszakiem – trzecia wojna światowa.  

“Rosyjskie wojska w Donbasie” – nasza prasa informuje o obecności rosyjskich wojsk na terenie 

Ukrainy. Informacja jak najbardziej prawdziwa, tylko… No właśnie – te wojska są tam już od siedmiu 

lat. Bezsprzecznie pojawiły się tam wtedy niekoniecznie by nieść bratnią pomoc. Jak taka pomoc ZSRR 

skończyła się w Afganistanie wiemy. Na pewno ne broniłbym nigdy podstaw takiej wojny, tak samo 

jak sprzeciwiam się wojnie także w Afganistanie trwającą 20 lat i tak dla USA haniebnie zakończoną 

pół roku temu. 

Do czego służą sankcje gospodarcze? Moim zdaniem służą do pokazania nam, że politycy mają ster w 

rękach i nie zważając na straty (Unia Europejska straciła z powodu sankcji wobec Moskwy 38 

miliardów euro), dzielnie przeciwstawiają się bezprawiu ze wschodu. Nie twierdzę, że pan Putin 

działa zgodnie z prawem międzynarodowym, twierdzę, że jego działania mają na celu interes Rosji i 

tyle.  

 

Jeśli Europa tak stanowczo przeciwstawia się agresji rosyjskiej, to dlaczego dla równowagi nie nałoży 

podobnych sankcji wobec USA? Co za bezmyślna propozycja! Tak zakrzykną “nasze”, a tak naprawdę 

proamerykańskie media. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na takie “drobiazgi” jak wojna w Korei, w 

Wietnamie, Chile, Panamie, agresja na Irak, Libię i Syrię. Na pewno dużo pominąłem. 83% wszystkich 

wojen po 1945 roku zainicjowane były przez szerzący pokój rząd Stanów Zjednoczonych. Chciałbym 
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też zwrócić uwagę na rolę obecnego prezydenta USA w podżeganiu do pomarańczowej rewolucji na 

Ukrainie. 

 

A jak wygląda z zapewnieniami z roku 1989, że NATO nie będzie się rozszerzać na wschód? Przy okazji 

zastanawia mnie jak bezpiecznie czują się mieszkańcy w pobliżu baz rakietowych, wiedząc, że ten 

obszar na wypadek wojny ulegnie prewencyjnie zmasowanym atakom? 

Rząd Niemiec w przeciwieństwie do polskiego, dobrze dba o interesy gospodarcze. Ogłosili, że 

zatrzymują proces certyfikacji bałtyckiej rury zwanej Nord Stream 2. Dlaczego nie zerwano kontraktu 

z Rosją? A to dla tego, że gdy się to wszystko uciszy po cichutku ten proces certyfikacji zostanie 

wznowiony. Pan Putin na pewno się tego bardzo obawia, wiedząc, że Niemcy nie mają innego 

rozwiązania dla swoich, wywołanych przez zieloną politykę kłopotów energetycznych. 

Komu może więc zależeć na tworzeniu paniki wojennej? Tej samej grupie, która rozpowszechniała 

panikę sanitarną. Do nich zalicza się też Joe Biden. Nowa wojna odwróci uwagę świata od jego 

zbrodni (wojna w Jugosławii, czy właśnie Majdan). Dlatego nie Putin, który już osiągnął co chciał ale 

właśnie USA podaje coraz to nowe terminy rozpoczęcia wojny w dalekiej dla amerykanów Europie. 

Wysłali do Polski 3 tysiące kowboi, którym zabronili mieszać się do działań wojennych.  

Do tego Anglicy z ich gwarancjami. Tych sprzed ponad 80 lat jakoś nie dotrzymali za to dzielnie 

poświęcili Polskę na ołtarzu światowego (s)pokoju w Jałcie. Dlaczego więc teraz mieliby inaczej 

działać. Mają swoją potęgę na morzach, ale wojna lądowa to nie ich cyrk. Wesprą moralnie inne 

narody by same przelewały krew w wojnie, do której właśnie wszystkich namawiają. 
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Także druga wojna światowa była inspirowana przez polityków z Londynu. W artykule Die Welt z 

14.12.2014 czytamy: 

Były to lata, w których (Winston Churchill przyp. tłum.) jako outsider bez urzędu politycznego, 

nieustannie przestrzegał przed remilitaryzacją w Niemczech, ale jednocześnie wysilał swoją 

wyobraźnię, by znaleźć powody do spokojnego optymizmu co do wydarzeń w Niemczech. Powiedział 

to po raz ostatni w artykule dla London Evening Standard z 17 września 1937 r. pod nagłówkiem 

„Przyjaźń z Niemcami”. 

  

https://www.welt.de/politik/ausland/article135354968/War-Churchill-etwa-ein-Hitler-Versteher.html
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196. Kolejna, trzecia wojna światowa 

Wiedeń 25.2.2022 

W tym roku minie 60 lat, kiedy w prasie można było przeczytać: Jesteśmy na progu trzeciej wojny 

światowej. Tak reagowano po obu stronach żelaznej kurtyny na kryzys kubański. Zarówno wtedy, jak i 

dzisiaj po obu stronach konfliktu stały Stany Zjednoczone i Rosja (wtedy ZSRR). 

Kryzys kubański – październik 1962. 

Wtedy jeszcze nie używano środkowego palca jako argumentu.  

Sprawą naturalną było wtedy i nadal jest, że szarych obywateli informuje się bardzo jednostronnie. 

Kiedy prasa państw układu warszawskiego podkreślała usytuowanie przez USA rakiet z ładunkami 

jądrowymi typu Jupiter na terytorium Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Turcji, zachodnie media 

koncentrowały się na 164 sowieckich ładunkach jądrowych, które dotarły na Kubę. Kiedy emocje są 

rozdmuchiwane na tak wielką skalę, trudno jest zachować bezstronność. Rzeczywiście, prawda jest 

zawsze pierwszą ofiarą każdego konfliktu. Musi to być trwała reguła, nie ulegająca wpływowi czasu. 

Tak jest też i dzisiaj. Znowu stoimy na progu trzeciej wojny światowej. Mam nadzieję, że za sto lat 

straszakiem pozostanie trzecia, a nie następna wojna światowa. A może w końcu damy sobie spokój 

ze straszeniem? W zachodnich mediach, a do tych należą także polskie podkreśla się kłamstwa 

rosyjskiej propagandy. W takich artykułach zakłada się, że te kłamstwa są faktem, którego nie trzeba 

udowadniać. Prawda leży zazwyczaj po środku. Jedna i druga strona wykorzystuje propagandę by 

wspomóc własną narrację. I obie strony w podobny sposób manipulują. Różnica polega jedynie na 

tym, czyją stronę konfliktu się wspomaga. 

W takiej sytuacji najłatwiej oczywiście jest potępić działania wojenne. Ja także jestem przeciwnikiem 

stosowania siły do uzyskania jakichkolwiek korzyści natury politycznej czy gospodarczej. Z mojego 

punktu widzenia tej wojny można by było uniknąć. Dlaczego więc doszło do wojny?  

Ponieważ istnieją na świecie potężne siły, którym ta wojna była do czegoś potrzebna. Te same osoby, 

które po dwóch latach zdecydowały zakończyć kampanię z pro wirusowej i jednocześnie rozpocząć 

pro wojenną. Pisałem o tym w poprzednim artykule. To oni spowodowali, że nie słychać już TV 

prawie niczego na temat “groźnego wirusa”, jest natomiast groźna wojna. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_kuba%C5%84ski
https://oko.press/propaganda-rosyjska-tlumaczy-atak-ukraina/
https://oko.press/propaganda-rosyjska-tlumaczy-atak-ukraina/
https://www.world-scam.com/archive/6907
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Niektórych z Was pewnie zdziwi informacja, że Władimir Putin należy do grona polityków z grupy 

Global Young Leaders – tej stworzonej przez World Economic Forum. Dla tych, którzy mają 

wątpliwości – i słusznie wszelkie informacje dzisiaj trzeba samemu sprawdzać – polecam wypowiedź 

Klausa Schwaba, w której wymienia on tych, najbardziej prominentnych polityków na świecie, 

należących do jego organizacji. 

Czy pan Putin jest bezmyślnym wykonawcą wszelkich zaleceń rodem z Great Reset, tak jak np. Justin 

Trudeeau z Kanady? Tego nie wiem. Raczej wątpię. Moim zdaniem, Putin potrzebuje wsparcia 

globalistów dla realizacji własnych celów. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-p1_8-jLQkI
https://www.youtube.com/watch?v=-p1_8-jLQkI
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197. Wojna w mediach 

Wiedeń 26.2.2022 

Ten artykuł nie ma na celu ośmieszenie, naprawdę poważnej sytuacji, związanej z wojną na Ukrainie. 

Chcę jedynie pokazać, jak się manipuluje opinią publiczną. 

Z każdym dniem rośnie ilość ludzi, którzy krytycznie oceniają wiarygodność publicznych mediów. Są 

nawet tacy, którzy twierdzą, że prognozy pogody są manipulowane, szczególnie te, dotyczące dni z 

zapowiedzianymi manifestacjami. 
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W niemieckim Bild przedstawiono takie zdjęcie: 

Ukraina: 

Putin strzela do cywilów 

Jak w starym dowcipie “W moskiewskiej Prawdzie ukazał się artykuł: Iwan Iwanowicz wygrał 

samochód na placu Czerwonym w Moskwie. Wiadomość w zasadzie prawdziwa, tylko to był Paweł 

Pawłowicz, nie w Moskwie, ale w Petersburgu (wtedy Leningrad), nie na placu Czerwonym, ale w 

małym zaułku, to nie był samochód tylko rower i wcale go nie wygrał, lecz mu go skradziono”. 

Dlaczego odgrzewam takie żarty z brodą? Otóż jeśli popatrzycie na przedstawione powyżej zdjęcie z 

dodanym wizerunkiem uśmiechającej się kobiety pomazanej keczupem i porównacie z poniższym 

zdjęciem to właśnie takie skojarzenia mogą i Wam przyjść do głowy. 
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Zdjęcie nie jest z Charkowa, ale z Magnitogorska, po eksplozji gazu w roku 2018. 

A tutaj drugi przykład także z “szacownego” pisma Bild: 

Rosjanie przedzierają się do Kijowa 

Redaktorzy prawdopodobnie przejęli się sytuacją z gazem, gdyż ponownie pokazali zdjęcie po 

eksplozji gazu tym razem w Chinach z roku 2015. Możecie obejrzeć bezpośrednią relację z tego 

wypadku. Czy jest to lenistwo dziennikarzy, czy brak im po prostu materiału popierającego od góry 

narzuconą narrację? Myślę, że jedno i drugie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ONsmJAyFAAw
https://www.youtube.com/watch?v=ONsmJAyFAAw
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Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku pisałem o przenikaniu w Bild prawdziwych informacji. Po tym jak 

Julian Reichelt odszedł z Bild, którego był właścicielem, pismo wróciło na szlachetną drogę jednej, 

jedynej “prawdy”. 

To jest zdjęcie pokazujące powagę sytuacji na Ukrainie – tym razem z Die Welt: 

 

Ukraina zamknęła całkowicie przestrzeń powietrzną! Ach, ci turyści! 

Przedstawię Wam bez komentarza kilka zdjęć, tych zachodnio medialnie “dobrych” Ukraińców: 

 

https://www.world-scam.com/archive/2805


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

198. NATO gwarantem pokoju? 

Wiedeń 27.2.2022 

Dotarłem niedawno do wywiadu szwajcarskiego historyka i filozofa, Daniele Ganser(a), na temat roli 

NATO i USA w ważnych wydarzeniach na świecie. 

Film w języku niemieckim. Nagrany w 2016 roku. Podaję w skrócie o czym mówił: 

Chronologiczna historia wybranych misji w “interesie pokoju” prowadzona przez USA i NATO: 

1. 1948 CIA manipuluje wybory we Włoszech; 
2. 1950 USA bombarduje Koreę; 
3. 1953 USA obala rząd w Iranie; 
4. 1954 USA obala rząd Gwatemali; 
5. 1961 nieudana próba obalenia rządu Fidela Castro na Kubie. Inwazja w Zatoce Świń; 
6. 1964 USA rozpoczyna bombardowanie Wietnamu pod fałszywym pretekstem prowokacji 

tonkińskiej. 11 lat wojny – trzy miliony poległych; 
7. 11.9.1973 USA obala rząd Salvadora Allende w Chile. Generał Pinochet, po krwawym 

przewrocie, rozprawił się z działaczami opozycji wyrzucając ich z samolotu do oceanu 
Spokojnego; 

8. 1979 CIA wspiera Mudżahedinów w Afganistanie. Dostarcza im broń rakietową przeciwko 
sowieckim helikopterom i samolotom; 

9. 1979 USA pomaga Saddamowi Husajnowi przejąć władzę w Iraku. Pierwsze co Husajn zrobił, 
to zwołanie posiedzenia partii, na którym przeczytał listę nazwisk osób, które mogły mu 
przeszkadzać w prowadzeniu bezwzględnej dyktatury. Ludzie ci zostali wyprowadzeni przez 
służbę bezpieczeństwa. O losie większości z nich nie wiadomo do dzisiaj; 

10. Przez lata 80-te USA wspomaga i organizuje talibskich bojowników i Al Kaidę do walki z 
rosyjskim wojskiem; 

11. 1980 USA wspiera Husajna w wojnie z Iranem. Amerykańska broń sprzedawana była zarówno 
Irakowi jak i Iranowi; 

12. 1986 NATO bombarduje Libię. Rakiety zostały wystrzelone z terytorium Wielkiej Brytanii; 
13. 1991 po wkroczeniu wojsk Iraku do Kuwejtu, USA bombarduje Irak. Amerykańscy politycy 

przyzwolili wcześniej, załatwiać Husajnowi lokalne konflikty według własnej woli; 
14. 1996 Madeleine Albright – przedstawicielka USA w ONZ – na pytanie dziennikarzy o 

zasadność sankcji wobec Iraku, które doprowadziły do śmierci pół miliona dzieci – 
odpowiedziała, że tak, są uzasadnione; 

15. 24.3.1999 NATO bombarduje nielegalnie Serbię. W mediach propagowano fałszywe 
informacje o serbskich obozach koncentracyjnych; 

16. 11.9.2001 do dzisiaj nie wyjaśnione ataki na WTC w NY stały się powodem dwudziestoletniej 
wojny w Afganistanie. Oraz początkiem tzw. wojny przeciwko terroryzmowi. Znowu 11 
września (zobacz punkt 7). Czyżby ten dzień w roku miał jakieś większe znaczenie dla CIA? W 
tym samym czasie jeszcze jeden “terrorystyczny” atak w USA, do którego użyto wąglika 
pochodzącego z laboratoriów wojskowych USA; 

17. 2003 oparta na kłamstwie inkubatorowym – zobacz akapit sprawy zagraniczne – wojna z 
Irakiem. Ponad milion zabitych; 

18. 2011 Atak na Libię przez USA, Francję i Wielką Brytanię i zamordowanie Muammara al-
Kaddafiego; 

19. 2011 początek wojny w Syrii. CIA zainwestowała miliard dolarów by obalić legalny rząd 
Assada. Operacja Timber Sycamore; 

20. 2014 początek wojny na Ukrainie. Ukryta operacja USA mająca na celu obalenie rządu 
Ukrainy na inny, który będzie wspierał starania Ukrainy o przystąpienie do NATO. Koszt 
operacji 5 miliardów dolarów. 

https://www.world-scam.com/Files/Ukraine_2022_Deutsche_m%C3%BCssen_das_T%C3%B6ten_lernen_Putin_Donezk_26_Luhansk.mp4
https://www.world-scam.com/archive/3026
https://www.world-scam.com/archive/6248
https://www.world-scam.com/archive/6248
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tom_Lantos#Sprawy_zagraniczne
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To ponoć Putin któregoś ranka wstał lewą nogą z łóżka i postanowił zająć niektóre obszary w 

okolicach morza Czarnego. 

Lista takich bohaterskich czynów pokojowych paktu obronnego, jest znacznie większa. Wymienione 

zostały jedynie te, które zostały zbadane przez historyków. Zastanówmy się, kiedy dochodzą do nas 

wiadomości o pokojowo-obronnym charakterze misji paktu Północnoatlantyckiego. W rzeczywistości 

NATO jest największym, w dotychczasowej historii ludzkości, zagrożeniem pokoju na świecie. 

Laureat pokojowej nagrody Nobla Barack Obama w ostatnim roku jego prezydentury – 2016 – wydał 

rozkaz bombardowania siedmiu krajów: 

1. Afganistan; 
2. Pakistan; 
3. Jemen; 
4. Irak; 
5. Somalia; 
6. Syria; 
7. Libia. 
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Już dosyć z waszymi wymyślonymi nazistowskimi symbolami!  
Kiedy nowe NATO_HEADQUARTERS w Brukseli wreszcie zostać zburzone? 
Bardzo przypomina mi symbol Waffen SS 
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199. Putin gwarantem pokoju? 

Wiedeń 1.3.2022 

Czytelnicy mojego blogu, szczególnie kilku ostatnich wpisów, mogliby odnieść wrażenie, że jestem 

zwolennikiem Władimira Putina. Nic bardziej mylnego. Uważam go za typowego aparatczyka z ZSRR, 

który dopasował się do nowej sytuacji. Nie po to krytykowałem NATO, aby wesprzeć Putina! 

Żyjemy w orwellowskiej rzeczywistości, na wzór książki “Rok 1984”, trzy wielkie mocarstwa podzieliły 

świat i prowadzą permanentną wojnę zmieniając raz po raz przymierza. Także światowe ministerstwo 

prawdy (CNN, ABC, ITAR-TASS, PAP & Co.) usilnie pracuje nad tym, abyśmy zapomnieli, że aktualny 

pakt 2 przeciw 1 nie zawsze był taki sam jak dzisiaj. 

70 letni Putin swoją karierę rozpoczął w KGB (1975 – 1990) w Leningradzie – dzisiejszy Petersburg. W 

roku 1996 pracował dla administracji prezydenta Jelcyna. W 1998 został szefem służb specjalnych 

FSB. Premierem Rosji został w roku 1999. Jednym z pierwszych jego posunięć było ponowne 

wprowadzenie wojsk rosyjskich do Czeczeni, aby kontynuować wyjątkowo krwawy konflikt. Źródło 

Wikipedia.  

Kiedy 20-ty wiek dobiegł końca, i rozpoczął się aktualny 21-wszy, Putin przejął po Jelcynie obowiązki 

prezydenta Rosji, które to stanowisko sam lub za pośrednictwem zaufanego Miedwiediewa, mocno 

dzierży w swoich rękach. To on przeforsował zmiany konstytucyjne, które wcześniej ograniczały czas 

prezydentury do dwóch kadencji. 

Jak przystało na porządne imperium, Kreml w swojej polityce ekspedycyjnej wykracza daleko poza 

granice byłego ZSRR. Od czasu wojny w Gruzji w 2008 r. jego doktryna zakłada użycie siły wszędzie 

tam, gdzie Rosja ma swoje interesy. Cytat z artykułu w forsal.pl. 

Kiedy w 2014 roku na Majdanie (plac w Kijowie) snajperzy strzelali do tłumu, zarówno do cywili, jak i 

do policjantów, Putin opanował militarnie część Donbasu. 

Putin odegrał dużą rolę w wojnie w Syrii, gdzie stanął po stronie prezydenta Assada i walczył z siłami 

dozbrajanymi i finansowanymi przez USA oraz NATO. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adimir_Putin
https://forsal.pl/galeria/908691,wszystkie-wojny-putina-rosja-uzywa-sily-daleko-poza-granicami-bylego-zsrr-mapy.html
https://forsal.pl/galeria/908691,wszystkie-wojny-putina-rosja-uzywa-sily-daleko-poza-granicami-bylego-zsrr-mapy.html
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Do historii przejdzie aktualny prezydent Rosji jako inicjator wojny przeciwko Ukrainie, która 

rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. Putin wykorzystał moment słabości USA i braku porozumienia 

wewnątrz krajów członkowskich NATO. Także współpraca z Chinami pomogła mu podjąć tę decyzję. 

Ważnym aspektem jest jego udział, lub przynajmniej zgoda, na przemiany globalistów, dążących do 

opanowania całego świata pod egidą jednego rządu światowego. Jak daleko ten uczeń Klausa 

Schwaba popiera globalistów – trudno ocenić. Na pewno godzi się na współpracę, ponieważ daje mu 

to korzyści, jeśli chodzi o utrzymanie władzy w Rosji. Nie ulega wątpliwości, że ta wojna była 

potrzebna globalistom. Zamienili zgodnie z planem, straszenie wirusem, na straszenie wojną. Co 

oczywiście nie zwalnia Putina od odpowiedzialności za tę wojnę. 

Chyba dla każdego jest jasne, że jeśli nie uda mu się opanować militarnie rozpętanej przez niego 

wojny, to straci poparcie, które będzie potrzebował w następnych wyborach. Jeśli wygra tę wojnę, 

osiągnie podział Ukrainy na wschodnią promoskiewską i zachodnią ukierunkowaną politycznie na 

zachód. Ten podział był widoczny już wcześniej. 

Kiedy w 2009 roku pracowałem tu w Wiedniu w dużej firmie telekomunikacyjnej, miałem do 

czynienia z rosyjskojęzycznymi Ukraińcami. Prowadziliśmy interesujące dyskusje także na tematy 

geopolityczne. Komuś, kto pochodzi z Polski trudno jest czasem zrozumieć motywacje ludzi 

zamieszkałych w tamtych regionach. Zarówno trudna sytuacja gospodarcza Ukrainy, jak i 

uwarunkowania polityczne mają zasadniczy wpływ na takie, czy inne zachowania. 

Jedyne, co może Putin osiągnąć to wymuszenie na Ukrainie zachodniej, że nie wstąpi do NATO. Jest 

to najbardziej prawdopodobny rezultat tej wojny.  

https://www.world-scam.com/archive/721
https://www.youtube.com/watch?v=jSVxuQox_PA
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Żadnemu z trzech mocarstw światowych nie zależy na pokoju, jeśli w grę wchodzą ich interesy. Jeśli 

gangster jest prezydentem mocarstwa, to trudno dziwić się, że stosuje mafijne metody zarządzania 

krajem. 
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200. Prezydent Ukrainy 

Wiedeń 2.3.2022 

Kiedy dowiedziałem się, że Wołodymir Zełensky po wypowiedzeniu przez Rosję wojny pozostał na 

Ukrainie, jego wizerunek znacznie zyskał w moich oczach. Trzeba mieć odwagę, by w obliczu 

zagrożenia przez mocarstwo światowe nie skryć się do mysiej nory, lub po prostu ulotnić się za 

granicę. Cóż prostszego dla sił specjalnych Rosji znaleźć i unieszkodliwić – czytaj zabić – głowę 

państwa, mieć łatwiejsze zadanie do opanowania. Pozostał w Kijowie i zajął się tym, czym powinien: 

obroną ojczyzny. Brzmi to patetycznie, ale tak właśnie uważam. 

44-letni Zełensky, znany wcześniej swoim rodakom jako aktor z popularnego serialu, urząd 

prezydencki objął w maju 2019. W czasie kampanii prezydenckiej w grudniu 2018 powiedział: Jestem 

całkowicie niezależną osobą. Nie chcę nikogo urazić, ale ten, który będzie mnie kontrolował, jeszcze 

się nie urodził. Jeśli jest to prawdą, to byłby jedynym na świecie niezależnym kandydatem na 

stanowisko prezydenta kraju.  

Dlaczego miałem złą opinię o tym człowieku? Osobiście naturalnie nic do niego nie mam. Natomiast 

do jego polityki wobec Polski owszem, sporo. Powiecie pewnie, że w obecnej sytuacji nie powinno się 

mu rzucać kłód pod nogi. Zgadzam się z tym i dlatego nie będę mu wypominał roku 2019 ogłoszonego 

na Ukrainie rokiem Bandery, niewyjaśnioną kwestię rzezi Wołyńskiej, czy blokady transportu z Chin 

do Polski. O tych sprawach możemy rozmawiać, gdy ta wojna się zakończy. 

Trudno mi jednak przejść do porządku dziennego, nad jedyną w Europie, po zakończeniu drugiej 

wojny światowej, ustawą etniczno-segregacyjną. Na stronie rządu Ukrainy można łatwo znaleźć 

ustawę o rdzennych ludach Ukrainy. Nie znacie języka ukraińskiego? To nie problem – ja też nie 

znam, chociaż mogę czytać pisane cyrylicą teksty i zrozumieć ważniejsze aspekty. Przetłumaczyłem 

automatycznie dokument projektu tej ustawy oraz notę wyjaśniającą. Ustawa ta, po podpisaniu przez 

prezydenta Zełenskiego, weszła w życie 22 lipca 2021. 

W nocie wyjaśniającej możemy przeczytać: Celem Projektu Ustawy Ukrainy „O rdzennej ludności 

Ukrainy” (dalej – Projekt Ustawy) jest określenie statusu prawnego rdzennych ludów Ukrainy oraz 

stworzenie prawnych gwarancji pełnego posiadania wszystkich praw człowieka i 

podstawowych wolności rdzennych ludów Ukrainy ustanowionych przez prawo międzynarodowe, a 

także przewidzianych w Konstytucji i ustawach Ukrainy. I rzeczywiście, ta ustawa rozróżnia pomiędzy 

rdzennymi Ukraińcami a resztą, której Ukraina nie gwarantuje pełnych praw człowieka. 

W ostatnim punkcie Przewidywania wyników czytamy: Przyjęcie projektu ustawy pozwoli rdzennej 

ludności Ukrainy na pełne korzystanie ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności 

określonych w prawie międzynarodowym oraz Konstytucji i ustawach Ukrainy. Ponadto wdrożenie 

projektu ustawy przyczyni się do zapewnienia prawa rdzennych ludów Ukrainy do samostanowienia, 

samostanowienia ich statusu politycznego oraz swobodnego korzystania z rozwoju gospodarczego, 

społecznego i kulturalnego w sposób, który nie jest sprzeczny z Konstytucja i ustawy Ukrainy. 

Czy zarzuty Putina, że rząd Ukrainy jest nazistowski, są naprawdę wyssane z palca? Z pewnością na 

Ukrainie nie dyskryminuje się Żydów. Z tej prostej przyczyny, że jest ich tam zbyt mało, by zwalić na 

nich winę, za niepowodzenia polityki gospodarczo-korupcyjnej tego kraju. 

Chciałbym podkreślić, że całym sercem popieram przejawy wszelkiej pomocy dla uchodźców z 

Ukrainy. Obejrzałem wczoraj na banbye.pl wywiad, w którym jedna z przybyłych do Polski Ukrainek z 

przerażeniem mówi, że w tym tłumie uciekinierów niewiele osób mówi w jej języku. Opowiadała też 

o tym, jak wyrzucano na terenie Ukrainy z pociągu kobiety, by na ich miejsce posadzić tych, którzy 

opłacili odpowiednią opłatę odpowiednim osobom.  

https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71931
https://www.world-scam.com/Files/doc_547601_pl.pdf
https://www.world-scam.com/Files/doc_547741_pl.pdf
https://banbye.pl/watch/v_DAT-Fd8bxEVd?comment=c__EAoSu_PV6U3
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201. Naszym obowiązkiem jest strach 

Wiedeń 5.3.2022 

Na temat strachu, pisałem dwa lata temu w kwietniu 2020. Pewnie mało z nas pamięta jak byliśmy 

straszeni przez medialną propagandę. Dla przypomnienia zdjęcie z artykułu w brytyjskim The 

Guardian z 31.1.2020: 

Człowiek na ulicy nie żyje: obraz ukazujący kryzys związany z wirusem korony w Wuhan 

Ale już się nie obawiamy – przynajmniej zdecydowana większość z nas – tej straszliwej pandemii. Za 

kilka lat dowiemy się także, że wojna na Ukrainie została zainscenizowana, a przynajmniej moment 

jej rozpoczęcia, przez te same elity, które narzuciły światu fałszywą pandemię. 

https://www.world-scam.com/archive/283
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/31/a-man-lies-dead-in-the-street-the-image-that-captures-the-wuhan-coronavirus-crisis
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/31/a-man-lies-dead-in-the-street-the-image-that-captures-the-wuhan-coronavirus-crisis
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Nikt już o mnie nie mówi!! 

Tak, nikt już nie pokazuje sztucznie stworzonych wizerunków wirusa – stał się za mało skuteczny i 

coraz trudniej było utrzymać kłamstwa sanitarnej dyktatury wobec olbrzymiej ilości dowodów 

przeczących tym kłamstwom. Cóż więc w takiej sytuacji mają robić “biedni” poplecznicy 

globalistycznej propagandy? Nie robić nic – oznacza międzynarodowy trybunał oraz wyroki.  

Wojna na Ukrainie nie wybuchła nagle bez powodu. Chociaż w propagandzie zachodniej, w tym 

polskiej, przedstawia się Putina jako szaleńca, nie jest to wcale prawdą. On jest politykiem, który jest 

zdecydowanie większym realistą, niż jakikolwiek polityk na zachód od Rosji. Historycznym 

momentem, który zadecydował o tym, że dzisiaj mamy wojnę w Europie była konferencja w 

Bukareszcie w roku 2008. Przeczytajcie artykuł na prezydent.pl z dnia 2 kwietnia 2008. 

Cóż takiego powiedział ówczesny prezydent RP, Lech Kaczyński? 

Jestem usatysfakcjonowany, szczególnie ostatnia prosta wczorajszej dyskusji zakończyła się 

sukcesem. W ostatniej chwili – przy znacznym udziale Polski – została zmieniona treść komunikatu. 

Mimo, że wcześniej nam tłumaczono, że to co osiągnięto, to już wszystko, co jest możliwe – okazało 

się, że można osiągnąć dużo więcej. Tam jest, przede wszystkim stwierdzenie, że Ukraina i Gruzja – 

bo o niej też należy pamiętać – będą członkami NATO. 

A jak zareagował wtedy na to “szalony” Putin? W wiadomości.onet.pl można przeczytać: 

Putin stwierdził, że należy postępować “bardzo ostrożnie”, ale zaznaczył, że Rosja “ma także swoje 

interesy”. “Cóż, na Ukrainie żyje obecnie 17 milionów Rosjan. Kto może twierdzić, że nie mamy tam 

interesów?” – pytał retorycznie rosyjski prezydent.  

Tak zaczął się kryzys. Kulminacyjny punkt, osiągnął w roku 2014, gdy podczas tzw. pomarańczowej 

rewolucji w Kijowie, gdzie prowokatorzy strzelali na ślepo do tłumu. Celem było wywołanie 

“społecznego” protestu. Również w maju 2014 ukraińskie nacjonalistyczne ugrupowania wywołały 

antyrosyjskie rozruchy w Odessie. Zginęło 48 osób. Podpalono budynek związków zawodowych i 

mordowano tych, którzy uciekali, lub skakali z okien. Najczęściej używano do zabijania siekier, 

podobnie jak podczas rzezi wołyńskiej. Dokumentalny film z tych wydarzeń w Odessie, możecie 

obejrzeć na YouTube. Można włączyć polskie napisy. 

Pomyślcie oglądając propagandowe, jednostronne wiadomości, która strona bardziej kłamie. Że obie 

strony sieją propagandę, nie ulega wątpliwości – takie są reguły wojny informacyjnej. Podczas wojny 

wrogiem jest każdy, kto mówi w języku wroga. Tak też jest dzisiaj. Walczy się ze wszystkim co 

rosyjskie, kultura, sztuka, nawet rosyjska kuchnia padła ofiarą propagandy. Ciekaw jestem czy ta 

beznadziejnie kiepska kucharka Gesslerowa, zmieni po wojnie barszcz ukraiński, na rosyjski? Kiedy 

wyjdzie na jaw faszystowski charakter władzy na Ukrainie. Fakt, że Zełenski jest Żydem nie zmienia tu 

niczego. To on podpisał faszystowską ustawę pół roku temu. Pisałem o tym w poprzednim wpisie. 

https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2008/udzial-prezydenta-rp-w-szczycie-nato-w-bukareszcie,26569,archive
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wracaja-kontrowersje-wokol-szczytu-nato-w-bukareszcie-nowa-linia-podzialu-w-europie/20pyss
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM&t=470&app=desktop
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/archive/7152
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W USA, partii demokratycznej grozi porażająca klęska w wyborach do kongresu i senatu jesienią 

2022. W drodze na Waszyngton, znajduje się potężny konwój ciężarówek – znacznie większy od tego 

w Kanadzie. Wniesiono pozew do sądu przeciwko współpracownikom Hillary Clinton. W takiej 

sytuacji wojna w Europie i groźba eskalacji tej wojny na cały świat, jest jedynym ratunkiem dla 

globalistów. Prawdopodobnie jest to plan B na wypadek, gdyby z pandemią nie wypaliło. 

Otwartą sprawą jest postawa Putina. Nie ulega wątpliwości, że Putin należy do globalistów 

szkolonych w Davos. Usunięcie jego wizerunku ze stron WEF (Światowego Forum Ekonomicznego 

Klausa Schwaba), o niczym nie świadczy. Jeżeli ta wojna była ukartowana po cichu pomiędzy trzema 

mocarstwami, na których działanie globaliści mają bardzo duży wpływ, to łatwiej można zrozumieć 

dlaczego Putin wywołał tę wojnę, która poza pokazaniem siły – niekoniecznie poparte sukcesem – 

żadnych konkretnych korzyści dla Rosji nie przyniesie. 

Nie uważam za konieczne deklarowanie spraw oczywistych. Tak, jestem zdecydowanym 

przeciwnikiem wojny. Uważam, że każdą wojnę wygrywają ci, którzy ją sobie zamówili, by się na niej 

wzbogacić. Oni nie wezmą bezpośredniego udziału w działaniach na froncie. Ależ skąd – oni są ponad 

takie sprawy. Tym bardziej, że gardzą życiem ludzkim, o ile to nie jest ich życie. 

Wróćmy jednak do tematu tego artykułu. Naszym obowiązkiem jest strach. Ten proces straszenia nie 

skończy się tak długo, jak długo pozwolimy na szerzenie tego strachu i pozwolimy siać wojenną 

propagandę. Co nam pomoże, jeśli wpadniemy w euforię antyrosyjską? Zagłuszymy w sobie ten 

strach tak chętnie propagowany dzisiaj w mediach. Tak wykorzystuje się psychologię dla celów, które 

nigdy nie były i nie będą naszymi celami. 

 

202. Putin wkroczył do Rosji! 

Wiedeń 7.3.2022. 

Tak właśnie oświadczył wczoraj całemu światu, najpotężniejszy ponoć człowiek na świecie 

Joe Biden. 

Jest to niezmiernie rzadki przypadek, kiedy polityk nie kłamie. Co prawda przez pomyłkę, ale 

jednak. 

https://www.world-scam.com/archive/6845
https://www.youtube.com/watch?v=0v1pB8l6pQc
https://www.youtube.com/watch?v=0v1pB8l6pQc
https://www.world-scam.com/Files/Wtf.%20Biden%20accused%20Putin%20invaded%20Russia.%20That%20too%20serious.mp4
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W czasach, kiedy nie wypada wręcz nie odczuwać strachu, takie zabawne wypowiedzi 

pozwolą nam choć trochę odpocząć od zmasowanych bombardowań fake newsami 

informacyjnych za pośrednictwem Reuter i spółka. 

 

 

[8.3.2022] Jeszcze w roku 1997 ten sam człowiek powiedział, że tylko jedno może zmusić Rosję do 
bardzo silnej reakcji militarnej: ekspansja NATO do granic Rosji. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-08_09-36-45.mp4
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203. Dziennikarstwo czasu wojny 

Wiedeń 8.3.2022 

Niełatwa jest praca dziennikarza. Tak pewnie zaśpiewałby dzisiaj Andrzej Rosiewicz swój przebój 

Wincenty Kalemba. Zresztą – sami zobaczcie: 

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy: 57 zmarłych i 169 rannych na Ukrainie, od czasu gdy Rosja rozpoczęła 

atak.  

Zdjęcie u góry – ucieczka z Kijowa 

Zdjęcie na dole – scena z filmu Deep Impact 

https://www.world-scam.com/Files/57%20dead%20169%20hurt.m4v
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Znany ukraiński dziennikarz Dmitrij Gordon, przedstawia zdjęcie rannego dziecka. 
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Zadziwiająco podobne zdjęcie dziecka rannego po ataku w Syrii 6. stycznia 2018 

I kto jest temu winien? Przecież nie dziennikarze – oni zaspakajają jedynie naszą potrzebę oglądania 

w TV takich spektakularnych obrazów. A jeśli nie ma pod ręką nic nowego to przecież jasne, że można 

zajrzeć do archiwów albo samemu spreparować. To przecież ich chleb powszedni. 

Następne zdjęcie jest zrobione kilka dni temu i opublikowane przez niemieckojęzyczną dziennikarkę 

Alinę Lipp mieszkającą w Donbasie: 

 

Ogromna rakieta utknęła w podłodze na środku pomieszczenia domu mieszkalnego. Wbiła się w 

beton, nad nią jest dziura w suficie. Poinstruowano nas, aby pod żadnym pozorem nie dotykać 

pocisku, ponieważ jeszcze nie eksplodował. Właściciel prawdopodobnie straci dom – rakiety nie da 
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się ani rozbroić, ani uratować, bo przy najmniejszym dotknięciu może eksplodować. Jedynym 

sposobem jest kontrolowany wybuch… 

Interesujące relacje z wojny trwającej od ośmiu lat – tak, od roku 2014 mieszkańcy Donbasu 

przeżywają dzień w dzień piekło bombardowań – można przeczytać w języku niemieckim tutaj. 

  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/bericht-aus-erster-hand-von-der-front-im-donbass-teil-2/
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Także zdjęcie znalezionego na terenie Doniecka notebooka wygląda autentycznie: 

 

Ponieważ NATO twierdzi, że nie prowadzi antyrosyjskiej współpracy z Kijowem, pojawia się pytanie, 

w jaki sposób natowski komputer zawierający tajne dane wywiadowcze NATO trafił do 

nacjonalistycznego, prawicowego oddziału, który nie jest nawet częścią ukraińskiej armii. Niestety nie 

ma reakcji ze strony NATO. NATO i zachodnie media to ukrywają, zamiast np. zaprzeczać 

autentyczności notebooka. Źródło. 

Zdaję sobie sprawę, że druga strona także stosuje propagandę wojenną. Doszło do tego, że 

dziennikarzom piszącym niezgodnie z rosyjską propagandą, grozi długoletnie więzienie. W związku z 

tym wiele agencji prasowych i telewizyjnych wycofało swoich dziennikarzy z Rosji. 

  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/mehr-details-zu-dem-von-donezker-truppen-sichergestellten-nato-notebook/
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204. Rosja 

Wrocław 13.3.2022 

Do tego wpisu zainspirował mnie artykuł na niemieckojęzycznym portalu apolut.net. 

Wielu z nas zastanawia się, dlaczego taki dyktator jak Putin potrafił osiągnąć w wyborach 70% 

poparcia wyborców? Niektórzy tłumaczą to fałszowaniem wyborów. Możliwe, w tym kraju, który 

nigdy nie poznał demokracji, nie byłoby to takie trudne. Dla porównania warto wziąć pod uwagę 

“wzorcowo uczciwe”, ostatnie wybory na prezydenta USA. Nie wiem jednak, czy oszustwo wyborcze 

było konieczne. Są inne argumenty tłumaczące, dlaczego przeciętny Rosjanin chętnie oddał, a nawet i 

w przyszłości odda na niego swój głos. 

Niewiele wiemy o sytuacji w Rosji podczas rządów Jelcyna. Dlatego postaram się choć w małym 

stopniu uzupełnić tę lukę. 

Nigdy tak wielu ludzi nie straciło życia w tak krótkim czasie bez poważnych klęsk głodu, epidemii czy 

wojen. Do 1998 roku ponad 80 procent rosyjskich gospodarstw zbankrutowało, a około 70 000 

państwowych fabryk zostało zamkniętych, co doprowadziło do epidemii bezrobocia. W 1989 roku, 

przed terapią szokową, w Federacji Rosyjskiej dwa miliony ludzi żyło w biedzie… Według Banku 

Światowego, kiedy terapeuci szokowi podawali „gorzkie pigułki” w połowie lat 90., 74 miliony Rosjan 

żyło poniżej ubóstwa co oznacza, że rosyjskie „reformy gospodarcze” przyczyniły się do zubożenia 72 

mln ludzi w ciągu zaledwie ośmiu lat. … 

W tamtych czasach nierzadko bywało, że właścicieli mieszkań w Moskwie, St. Petersburgu czy w 

innych dużych miastach Rosji odwiedzali ludzie z mafii. Taki właściciel otrzymywał 30 sekund na 

decyzję podpisania zrzeczenia się prawa własności. W przeciwnym wypadku po strzale w kolano, czy 

w łydkę i tak podpisywali te “umowy”. Jeśli było ich jeszcze stać na leczenie, to po rehabilitacji mogli 

oczywiście zgłosić na policję doniesienie o przestępstwie. Tylko, że dużo policjantów było opłacanych 

przez mafię i kończyło się na aresztowaniu takiego “awanturnika”. 

Podczas zimnej wojny powszechne nadużywanie alkoholu w ZSRR było postrzegane na Zachodzie 

jako dowód na to, że życie w komunizmie było tak ponure, że Rosjanie potrzebowali obfitych ilości 

wódki, aby przetrwać dzień. Jednak w kapitalizmie Rosjanie piją ponad dwa razy więcej alkoholu niż 

kiedyś – a także używają mocniejszych narkotyków. Liczba narkomanów wzrosła o 900 procent w 

latach 1994-2004 do ponad czterech milionów, z których wielu jest uzależnionych od heroiny. 

Są to powolne sposoby umierania, ale są też szybkie. Gdy tylko w 1992 r. rozpoczęto gospodarczą 

terapię szokową, i tak już wysoki wskaźnik samobójstw w Rosji zaczął rosnąć: w 1994 r., u szczytu 

„reform” Jelcyna, był prawie dwukrotnie wyższy niż osiem lat wcześniej. Rosjanie zabijali się teraz 

znacznie częściej: brutalne przestępstwa wzrosły ponad czterokrotnie w 1994 roku. 

O tak, korupcja rzeczywiście istniała – ale została sprowadzona do kraju głównie przez zachodnich 

konsultantów i wróżbitów gospodarczych. Niektórzy z tych młodych ekonomistów z amerykańskich 

elitarnych uniwersytetów byli w stanie zarobić na życie, zakładając marne biura inwestycyjne. 

https://apolut.net/russland-und-der-traum-des-us-zivilisationsmodells-von-bernd-lukoschik/
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Różnica między Jelcynem i Putinem dla samej Rosji, polegała na zakończeniu mafijnych rządów i 

wyprzedaży Rosji, głównie Amerykanom, oraz wprowadzeniu własnej dyktatury aktualnego władcy. Z 

tym, że ta dyktatura jest dla wielu mieszkańców Rosji rajem, gdy wspomną lata 90-te ubiegłego 

wieku. I dlatego obywatele Rosji wybieraja Putina. 

Nigdy nie lubiłem stosować argumentu, że jeśli ktoś posiada dużo pieniędzy jest automatycznie 

winien. Chciałbym jednak wiedzieć jaką “pracę” wykonał Putin by zarobić swoje miliardy? To pytanie 

powinno być postawione wielu zamożnym politykom na całym świecie, pragnącym mieć wpływ na 

nasze życie. 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

205. Rosyjska dezinformacja 

Wrocław 19.3.2022 

Byłbym mocno zdziwiony, gdyby manipulacji nie było. Dezinformacja jest stałym elementem każdej 

wojny.  

Z interesującą sytuacją mamy aktualnie do czynienia, gdzie rząd USA usiłuje winą za własną 

dezinformację obarczyć stronę rosyjską. Zobaczcie zresztą sami, jakie nowiny pojawiły się na 

amerykańskim kanale FoxNews na Youtube. Film jest w języku angielskim. Istnieje możliwość 

włączenia polskich napisów. Pojawi się tam co prawda zamiast Pentagon – “pięciokąt”, nie utrudni to 

jednak zrozumienia treści filmu. 

Co takiego dowiadujemy się z tego filmu? Otóż dementowane z oburzeniem przez większość 

polityków i mediów, nie tylko w USA, informacje o finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych 

laboratoriach broni biologicznej na Ukrainie okazały się prawdą. Przed kongresem USA była 

przesłuchana Viktoria Nulland – osoba dobrze poinformowana, gdyż sama brała udział w 

organizowaniu tych laboratoriów na Ukrainie. Nie tylko potwierdziła obecność takich laboratoriów, 

ale wyraziła obawę, że teraz te laboratoria mogą wpaść w niepowołane ręce – czytaj armię rosyjską. 

Czyżby do odpowiedzialnych panów z CIA, nie dotarła informacja publikowana w USA w lutym o 

zbliżającej się inwazji rosyjskiej na Ukrainę? To chyba te same osoby, które postanowiły przekazać 

broń Talibom w Afganistanie. 

Istnienie tych dotychczas “nieistniejących” wg. rządu USA laboratoriów, tłumaczy się koniecznością 

przygotowania do obrony przed zamachem terrorystycznym z użyciem broni biologicznej. Tak więc 

tworzy się niebezpieczne dla życia nowe wirusy, tylko po to by je zbadać i być przygotowanym na 

wypadek, gdyby terroryści coś takiego sami wyprodukowali i zastosowali. Kto w to uwierzy? 

Jeśli ktoś nadal sądzi, że to mocarstwo światowe ma na myśli jedynie dobro i nie wierzy w takie 

mroczne działania USA, to zapraszam do przeczytania artykułu o usuniętych stronach internetowych 

pokazujących, że Obama doprowadził do zbudowania ukraińskiego laboratorium biologicznego 

zajmującego się „szczególnie niebezpiecznymi patogenami”. Przypominam, że Barack Obama 

otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Na stronach ambasady USA na Ukrainie znalazłem dokument i 

przetłumaczyłem go na język polski: System kontroli zasobów patogennych. 

https://www.youtube.com/watch?v=AugzqXPYaOc
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://pl.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland
https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolab-efforts/
https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolab-efforts/
https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolab-efforts/
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/Pathogen-Asset-Control-System-Eng-ver3.pdf
https://www.world-scam.com/Files/Pathogen-Asset-Control-System-Pl-ver3.pdf
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206. Kto jest naprawdę chory? 

Wiedeń 26.3.2022 

Niedawno pojawiły się w prasie doniesienia o poważnej chorobie Putina. “Uznani eksperci medialni” 

twierdzą z całą stanowczością, że koniec przywódcy Rosji jest już blisko. Może ktoś jeszcze polega na 

opinii takich ekspertów. W poprzedniej wojnie zwanej pandemią, mieliśmy z nimi aż nadto do 

czynienia. Nigdy nie tłumaczyli się z niespełnionych przepowiedni, za to dzielnie wymyślali nowe 

jeszcze bardziej groźne. 

Tak więc Putin zostanie pomimo doniesień prasowych na całym świecie, całkowicie zaskoczony i w 

lipcu inni przejmą władzę w Moskwie. Czy taka logika nie jest kontynuacją ideologii plandemicznej? 

Brak sensu, cenzura odmiennych poglądów i obrzucanie obelgami tych, którzy się nie zgadzają z 

narracją medialną. Metody propagandowe nie uległy zmianie. Czyżby zabrakło nowych pomysłów? A 

może te stare były wystarczająco skuteczne? 

Na YouTube można obejrzeć najnowsze wystąpienie prezydenta Rosji Putin nazywa Europę wyjącymi 

Tabaki. Tabaki – szakal, który słynie ze swej złośliwości z Księgi Dżungli Kiplinga. Film jest po 

niemiecku. Jeśli mimo ogólnego nastawienia, chcecie posłuchać co Putin on ma do powiedzenia i nie 

znacie języka niemieckiego, możecie włączyć polskie napisy. Może uda się znaleźć takie stwierdzenia 

jak: “Biden wkroczył do USA”. 

Trudno by było doszukać się objawów postępującej choroby. A jeszcze trudniej braku logicznego 

myślenia u przywódcy tego mocarstwa. 

https://portal.abczdrowie.pl/wladimir-putin-cierpi-na-chorobe-parkinsona-jego-stan-ma-sie-pogarszac-z-kazdym-dniem
https://portal.abczdrowie.pl/wladimir-putin-cierpi-na-chorobe-parkinsona-jego-stan-ma-sie-pogarszac-z-kazdym-dniem
https://portal.abczdrowie.pl/wladimir-putin-cierpi-na-chorobe-parkinsona-jego-stan-ma-sie-pogarszac-z-kazdym-dniem
https://www.youtube.com/watch?v=0q4Cwl4lsgY
https://www.youtube.com/watch?v=0q4Cwl4lsgY
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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Czytając moje artykuły można dojść do wniosku, że jestem zwolennikiem polityki Putina. Błędny 

wniosek – nigdy nie będę popierał nikogo, kto używa wojny by osiągnąć swoje cele. Nawet jeśli 

uzasadni to wyższą koniecznością. W każdej wojnie jestem za ludźmi, którzy są jej ofiarami – 

niezależnie od tego jaki jest ich język ojczysty. 

Także jedynie słuszna ideologia wzbudza mój sprzeciw. Jeśli czytam, że ktoś, kto próbuje zrozumieć 

motywy Putina i ogłasza swoje przemyślenia publicznie jest nazywany rosyjskim szpiegiem, to 

dochodzę do wniosku, że już całkowicie zatraciliśmy zdolność do posługiwania się logiką. Szpiegów, 

także rosyjskich, mamy z pewnością. Jeśli jednak taki szpieg oficjalnie głosi swoje prorosyjskie 

poglądy, to nie jest to żaden szpieg – to jest idiota. 
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207. Dziwna wojna 

Wiedeń 27.3.2022 

Pod koniec lutego nastąpiła zamiana wojny sanitarnej na militarną. Ta pierwsza się już zużyła. Coraz 

mniej ludzi boi się wirusa, a strach jest kluczową emocją o którą tak usilnie zabiegają twórcy tego 

ogólnoświatowego puczu. Właśnie strach i metody jego szerzenia na świecie, stanowią wspólną 

cechę obu tych wojen. 

 

Stwórzmy coś w rodzaju wypracowania szkolnego na temat: Podobieństwa i różnice obu wojen. 

Lista podobieństw: 

1. Początek wojny zaskoczył wszystkich niewtajemniczonych w jej planowanie; 
2. Wojenna propaganda tuż przed, jak i podczas obu wojen została zsynchronizowana na całym 

świecie. W wojnie nr 2 podzielono świat na dwa obozy; 
3. Cenzura, i te same metody dyskredytacji osób przedstawiających odmienne poglądy od tych 

oficjalnych; 
4. Blokada wszelkiej publicznej dyskusji; 
5. Ofiary wojny. Zarówno zabici jak też ranni; 
6. Stopniowanie dozy strachu. Fale intensywnych “bombardowań” informacjami, w większości 

fałszywymi (fake newsami), przeplatane ze spokojnymi fazami – element wojny 
psychologicznej; 

7. Nadużywanie współczucia oraz propagowanie fałszywej, jednostronnej solidarności; 
8. Podział społeczeństwa; 
9. Dobijanie gospodarki oraz drukowanie pieniędzy bez pokrycia; 
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10. Wygłaszanie przez polityków sprzecznych, często nielogicznych oświadczeń; 
11. Uchodźcy mogą przekraczać granice bez żadnych restrykcji sanitarnych. 

Różnice: 

1. Wojna biologiczno-propagandowa – wojna wojskowo-propagandowa; 
2. Wojna wirusowa na całym świecie – wojna ograniczona do dwóch państw. W zanadrzu, jest 

jednak straszak wojny nuklearnej; 
3. Druga wojna jest bardziej skuteczną metodą niszczenia światowej gospodarki; 
4. W drugiej wojnie tzw. “wolny świat” popiera bezwarunkowo profaszystowski rząd na 

Ukrainie (dowody: Prezydent Ukrainy), a także większość państw tego bloku, wprowadziła 
dyskryminację etniczną osób pochodzenia rosyjskiego, podobnie jak faszystowskie Niemcy 
wobec Żydów; 

5. Wojna kowidowa spowodowała znacznie mniejsze ograniczenia wolności słowa w Rosji, niż 
na zachodzie. Jak teraz wygląda – nie można jednoznacznie stwierdzić. Informacje na ten 
temat, rozpowszechniane przez zachodnie media, są mało wiarygodne. 

Na pewno coś pominąłem w tych wyliczeniach. Jednak łatwo zauważyć ilościową przewagę 

podobieństw nad różnicami.  

Mam na temat aktualnej wojny na Ukrainie własną mocno kontrowersyjną teorię. Jest rzeczywiście 

trudna do przełknięcia. Uważam bowiem że wojnę tę wywołały te same osoby, który wymyśliły i 

zaplanowały plandemię. Z tym twierdzeniem sporo osób się zgadza. Jednak ja w mojej analizie 

posuwam się dalej. Przywódcy wszystkich trzech światowych mocarstw mieli intensywny kontakt ze 

Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) Klausa Schwaba. Także Putin przyznaje, że od roku 1992 

utrzymuje ścisłe kontakty z WEF. Można to sprawdzić na tym filmie – minuta 23:00. Można też 

włączyć polskie napisy. 

Moja teoria jest taka, że zarówno Chiny, Rosja oraz USA zaplanowały i przeprowadziły tę wojnę 

łącznie z jej konsekwencjami. Celem jest w pierwszej linii kryzys światowy, który zapoczątkuje “nowy 

porządek świata”, jak to szczegółowo opisał Klaus Schwab w swojej książce “COVID 19 – Great 

Reset”. W polityce światowej rządzący w krajach imperialnych, nieraz poświęcali własnych obywateli, 

dla “wyższych celów”. Teoria ta opiera się na opisie geopolityki w książce Georga Orwella “Rok 1984”.  

Alternatywną teorią, na którą więcej osób mogłoby się zgodzić, byłoby sprowokowanie Rosji do 

wojny. W obu przypadkach motorem działania są globalne elity. W przypadku tej drugiej teorii 

istnieje mała szansa na rychłe zakończenie wojny. Jeśli jednak trzy imperia działają w porozumieniu, 

to będą ten konflikt przeciągać tak długo, aż osiągną swoje cele. 

Przedstawiłem tutaj możliwe, ale niekoniecznie zgodne z prawdą, próby wyjaśnienia naszej trudnej 

rzeczywistości. Nie upieram się przy żadnej z nich. Moim celem jest zaprezentowanie odmiennego 

sposobu patrzenia na otaczający nas świat. 

  

https://www.world-scam.com/archive/7152
https://www.youtube.com/watch?v=ZtJelsi1yI8&t=1s
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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208. Druga strona medalu 

Wiedeń 28.3.2022 

Już przyzwyczailiśmy się do obrazów wojny na której ta zła strona, czyli Rosja popełnia zbrodnie 

wojenne, natomiast Ukraina dzielnie i bohatersko broni swojej suwerenności. Jeśli patrzeć na to 

jedynie z perspektywy ostatniego miesiąca, to bez wątpienia Rosja jest agresorem. Nie zamierzam 

roztrząsać teraz politycznych przyczyn tej wojny. Tym razem chciałbym Wam pokazać jak ta wojna 

wygląda od drugiej strony. 

Tak samo jak w naszych, zachodnich mediach, także i tam znajdziemy sporo przesady i zakłamania. 

Tak działo się we wszystkich dotychczasowych wojnach. Rozwój technologii, pozwolił nam oglądać 

jednostronne i bardzo często po prostu nieprawdziwe relacje z wojny, siedząc przed TV i chrupiąc 

chipsy. 

Zacznę od mniej drastycznych obrazów przekazanych przez kanał na Telegramie. więcej informacji o 

tym kanale w języku niemieckim przeczytacie tutaj. 

W piątek do miasta Izyum (około 100 km na południowy wschód od Charkowa), przybył pierwszy 

konwój ciężarówek z pomocą humanitarną z Rosji. I to pomimo tego, że miasto nie zostało jeszcze 

całkowicie oczyszczone z sił ukraińskich, a armia ukraińska ostrzeliwała miasto z artylerii. Ale wymaga 

tego sytuacja humanitarna, nie można było dłużej czekać z dostawami pomocy.  

A teraz dla równowagi informacje o sukcesach rosyjskiej armii. Te informacje podane w ubiegłym 

tygodniu (źródło), traktowałbym podobnie jak informację o przejęciu rosyjskiego czołgu przez 

ukraińskich cyganów. Przedstawiam je jednak, byście mieli porównanie. Film w języku rosyjskim. 

Rosyjskie Ministerstwo Obrony o statusie operacji specjalnej na Ukrainie:  

W ciągu jednego dnia Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej zniszczyły 117 obiektów wojskowych 

Ukrainy, w tym przeciwlotniczy zestaw rakietowy S-300;  

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła trzy ukraińskie samoloty (dwa Su-25 i jeden Su-24) 

oraz sześć dronów.  

Zniszczony został pocisk taktyczny „Toczka-U” w pobliżu miasta Wasiljewka.  

Precyzyjny pocisk manewrujący „Onyks” niszczy skład paliwa w pobliżu Nikołajewa, który 

dostarczał paliwo ukraińskiej armii Pociski manewrujące „Kaliber” zniszczyły magazyn amunicji i 

broni w pobliżu Wielkich Korowni w regionie Żytomierza  

Następny film także w języku rosyjskim (źródło), pokazuje Aleksego Klimenko, członka ukraińskiej 

nacjonalistycznej organizacji ATO: 

Już w wieku 16 lat trafił do organizacji FC Metalist Charków. Dokładnie ta organizacja, która brała 

udział w ogniowej masakrze Rosjan w Odessie w maju 2014 roku.  

Teraz Aleksiej przeprasza, mówi, że wszystko zrozumiał, ale wtedy mówi, że nic nie myślał. Walki z 

narkotykami były ciekawsze.  

Jego historia jest przykładem dla innych. Młody mężczyzna w rozkwicie. A ilu było takich jak on? Ilu 

zostało poddanych praniu mózgu przez wpompowanie do głowy neonazistowskich pomysłów?  

Czego potrzebują młodzi ludziez nadmiarem adrenaliny? Całkowita swoboda i zachęta do 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_09-36-31.mp4
http://t.me/DruschbaFM/7
https://druschba-global.org/ueber-uns/
http://t.me/DruschbaFM/7
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_10-13-29.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_10-22-28.mp4
http://t.me/DruschbaFM/7
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jakiegokolwiek czynu (oczywiście przestępczego).  

Łatwo zauważyć, że ci faceci nie pasjonowali się malarstwem.  

W Mariupol ukraińscy nacjonaliści wypalili symbol swastyki na ciele młodej dziewczyny: 

„Ciało dziewczynki pokazali nam bojownicy DNR (Republika Doniecka) – leżało w piwnicy szkoły w 

Mariupolu, gdzie mieli bazę nacjonaliści azowscy.  

Jedno z ramion dziewczynki zostało oderwane, a resztki celofanowego worka lub kleju taśma zakryła 

jej głowę, zobaczcie swastykę na brzuchu. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości co do ukraińskich 

nacjonalistów”? 

Ten film nie jest dla osób o słabych nerwach. Dlatego podałem jedynie link. Ukraińscy żołnierze biją 

rosyjskich jeńców wojennych i strzelają im w nogi (widoczne na końcu filmu). Wyraźne naruszenie 

konwencji genewskich o traktowaniu jeńców wojennych. Jest jeszcze druga część tego filmu, ale nie 

chcę jej pokazywać. Zainteresowanym polecam link źródłowy. 

Chyba wystarczy tego okrucieństwa. Problem zbrodni wojennych nie jest tak jednoznaczny, jak 

usiłują nam przedstawić nasze skorumpowane media. Pomyślcie o tym, gdy telewizja wywołuje w 

Was uczucie nienawiści do wszystkiego, co ma do czynienia z Rosją. To jest retoryka wojenna i z 

realnym życiem niewiele ma wspólnego. Celowe działanie – tak zmanipulowany człowiek, nie będzie 

miał skrupułów, gdyby musiał zabić Rosjanina, w razie konfliktu zbrojnego – to przecież “przestępca 

wojenny” i w ogóle “ktoś gorszy”… 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-03-28_10-53-05.mp4
https://t.me/neuesausrussland
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209. Najdłuższe dwa tygodnie 

Wiedeń 30.3.2022 

Dzisiaj minęły dokładnie dwa lata, od kiedy zasiadłem przed komputerem by napisać na mojej 

prywatnej stronie artykuł na temat pandemii strachu. Później, w lipcu dopisałem wstęp i tak urodził 

się blog, który właśnie czytacie. Rok temu postanowiłem go unowocześnić i przeniosłem całość na tę 

stronę. Jak widać z numeracji w tytule, dzisiaj piszę 209-ty artykuł. 

Postanowiłem, by moja praca była dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat, czy 

denerwujących reklam. Także w przyszłości nie planuję prosić o wsparcie, jakkolwiek uważam, że 

takie wsparcie warto udzielać tym niezależnym mediom, które głoszą informacje zakazane w 

głównym nurcie publicznych mediów, i które tego wsparcia potrzebują.  

Wiem, że nie każdy z Was potrafi doszukać się informacji ukrywanych przed nami przez wszędobylską 

cenzurę. Dla mnie jest to umiejętność zawodowa. Mój pierwszy komputer zmontowałem sobie 

jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku, a internet używam od kiedy był powszechnie dostępny, 

czyli od połowy lat 90-tych. Wiem także, że takie narzędzie jak wyszukiwarka Google, nie jest 

optymalnym wyborem do szukania argumentów przeciw globalistycznym elitom. 

 

Strach jest irracjonalny i logicznymi argumentami niewiele można tu zdziałać. Kiedy słyszę jak ktoś 

mówi: “Wszyscy umrzemy”! Odpowiadam: Masz rację, znasz kogoś, kto ma więcej niż 120 lat? 

https://www.wojcik.at/pl/Epidemia.php
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Problemem nie jest sama nieunikniona śmierć – jakość życia przed śmiercią jest zdecydowanie 

ważniejsza.  

Życie w strachu, czy w spokoju? Oto jest pytanie! Parafrazując Szekspira, który dokładnie o to w 

Hamlecie pytał – dojdziemy do wniosku, że strach niszczy nasze życie. Jeśli do tego dodamy, że ktoś 

za wszelką cenę chce byśmy się bali, to wniosek narzuca się sam: nie pozwólmy się więcej straszyć! 

Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez TV. Od dwudziestu przeszło lat unikam oglądania tej 

puszki Pandory. To właśnie obrazy z ekranu telewizora wywołują w nas strach. I ta, jak mantra 

powtarzana propaganda. Nie ma na to silnych. Nawet jeśli wiesz, że telewizja kłamie i oglądasz ją 

codziennie, te kłamstwa wnikają w Ciebie wbrew Twojej woli. Jedynym rozwiązaniem jest nie 

oglądanie, nie czytanie i nie słuchanie mediów.  

Powiecie, że zwalczam w ten sposób konkurencję – to prawda, zwalczam. Różnica między tamtą i tą 

stroną rzeczywistości jest taka, że ja otwarcie przyznaję, się, że mogę się mylić i witam każdą osobę, 

która przedstawi uczciwe argumenty na poparcie jej sposobu widzenia świata. Nie po to prowadzę 

ten blog by powiedzieć: już w czerwcu 2020 pisałem na temat bezużytności testu PCR i chwalić się, że 

miałem rację. Zdecydowanie wolałbym tej racji nie mieć i żyć w świecie, w którym temat mojego 

blogu – oszukiwanie świata – okazałby się zbędnym. 

Czy miałem rację, czy nie, nie ma dla świata żadnego znaczenia. Niepotrzebna śmierć blisko 200 

tysięcy osób w Polsce, z których większość żyłaby dzisiaj, gdyby nie ten niepotrzebny, 

“dwutygodniowy” lockdown, ma jednak dla świata i ludzi kolosalne znaczenie. 

https://www.world-scam.com/archive/392
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210. Zbrodnie wojenne 

Wiedeń 4.4.2022 

Przedstawię Wam dzisiaj informacje – nie wiem czy wszystkie są prawdziwe – wiem jednak, że na 

próżno czekalibyście na ich publikacje w zachodnich mediach. Z wyjątkiem tego pierwszego filmu, 

który wprowadza w ten temat i jest typowym przykładem propagandy zachodniej. 

Rosyjska armia wycofuje się z zachodniego frontu spod Kijowa. Rosja podaje, że chcą wspomóc siły na 

wschodzie w Donbasie. 

Tak przedstawia Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sytuację w miejscowości Bucza – 10 km na 

północny-zachód od Kijowa. Ofiary są w tej relacji prawdziwe – natomiast sprawcy? 

Wbrew twierdzeniom przedstawionym na tym filmie, Rosja poprosiła w poniedziałek o zebranie Rady 

Bezpieczeństwa ONZ z powodu ukraińskiej prowokacji w podkijowskim mieście Bucza, którą rosyjskie 

Ministerstwo Obrony określiło już jako zainscenizowane. Poinformował o tym zastępca ambasadora 

Rosji przy ONZ Dmitrij Polyansky. „W związku z rażącą prowokacją ukraińskich radykałów w Buczy, 

Rosja zażądała zwołania sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ na popołudnie 4 kwietnia” – napisał 

Polyansky na swoim kanale Telegram. Według niego Moskwa skaże „ukraińskich prowokatorów, 

którzy posunęli się za daleko i ich zachodnich patronów”. 

Czyli Rosjanie pozostawili ponad 300 zmarłych na ulicach tej miejscowości. Szef ukraińskiej obrony 

terytorialnej Siergiej “Botsman” Korotkyh opublikował dzień wcześniej nagranie wideo, które jest 

dowodem na to, że informacja o rzekomej winie rosyjskich żołnierzy w masakrze w ukraińskim 

mieście Bucza jest fałszywa. 

Na filmie zatytułowanym „Praca BOATSMANN BOYS w Buczy” można usłyszeć następujący dialog 

między członkami obrony terytorialnej: – Są faceci bez niebieskich opasek (cywilni – przyp. red.). Czy 

możesz ich zastrzelić? – Jasne, oczywiście! Na nagraniu widać, że żołnierze WOT weszli wczoraj do 

miasta i otrzymali pozwolenie na strzelanie do każdego, kto nie ma na sobie niebieskiej opaski. 

Rosyjski dziennikarz i reporter wojenny Alexander Koz opublikował zdjęcia na swoim kanale 

Telegram, które według niego są kolejnym dowodem na to, że rosyjscy żołnierze nie mieli nic 

wspólnego z zabijaniem cywilów w ukraińskim mieście Bucza: 

„Tutaj jest więcej dowodów. Zwłoki w Buczy z białymi opaskami – rosyjski znak rozpoznawczy. 

Ukraińskie siły zbrojne strzelały do ludzi niezależnie od tego, czy mieli broń, czy nie. Najważniejsze, że 

noszą białe opaski, co oznacza, że „oni są wrogiem. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/entsetzen-ueber-leichenfunde-russland-hinterlaesst-verwuestung-in-buscha-17931077.html
https://www.world-scam.com/Files/buscha.m4v
https://www.world-scam.com/Files/Bucza1.m4v
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W niedzielę odbył się w Berlinie protest samochodowy przeciwko wojnie na Ukrainie. 

Tak wczoraj wyglądały ulice Berlina. Kierowcy zorganizowali rajd ponad 5000 samochodów na rzecz 
Federacji Rosyjskiej. Na samochodach powiewają flagi Rosji, ZSRR i Sił Powietrznych. 

Polska telewizja pokazała rodzinę na Ukrainie w 39-tym dniu (czyli dzisiaj) ukraińskiego oporu. 
Zwróćcie uwagę na symbol wiszący na ścianie po lewej strony obok napisu “na żywo”… 

  

https://www.world-scam.com/Files/Protest_Berlin.m4v
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211. Bucza – medialna prowokacja 

Wiedeń 6.4.2022 

30 marca, na drugi dzień po wycofaniu się rosyjskich wojsk, burmistrz miasta Buczy Anatoli Fedoruk 

nagrał film, na którym ogłasza wielkie zwycięstwo nad agresorem. 

31 marca 2022. Rosjanie odeszli – oznajmia radośnie burmistrz. Żadnej wzmianki o zmarłych.  

Pan burmistrz musiał mocno się postarać, by nie potknąć się o jednego z ponad 300 pozostawionych 

na ulicach trupów. 

W niemieckojęzycznym artykule Według własnych oświadczeń, ukraińska policja przeprowadziła w 

Buczy „akcję oczyszczającą” dzień przed pojawieniem się nagrań ze zwłokami na ulicach czytamy: 

Podczas gdy trwa wojna słów o rzekomą „zbrodnię wojenną”, ukraińska policja opublikowała na 

Facebooku, że przeprowadziła „akcję oczyszczania” w Buczy dzień przed pojawieniem się filmów 

pokazujących ciała rozrzucone po osadzie. 

Jedynymi jak dotąd dowodami wskazującymi na rosyjskie zaangażowanie są twierdzenia władz 

ukraińskich, które mainstreamowe media powielają nieustannie i bez najmniejszego sceptycyzmu. 

Margaret Brennan z CBS przyznała, że zespół prezydenta Ukrainy Zełenskiego „przekazał” jej nagrania 

wideo i, jak napisał dziennikarz Michael Tracey, były one transmitowane „bez żadnego niezależnego 

potwierdzenia”. 

Myśl, że władze ukraińskie, które zostały już przyłapane na niezliczonych incydentach nawołujących 

do zwiększenia zaangażowania wojskowego NATO, będą kłamać w tej sprawie, nie wydaje się nawet 

brana pod uwagę. 

Oś czasu udostępniona przez New York Times sugeruje, że pro ukraińscy neonaziści z Azowa przybyli 

do Buczy po tym, jak rosyjskie wojska opuściły miasto, a burmistrz ogłosił wyzwolenie miasta, nie 

wspominając o żadnych okrucieństwach. 

Tłumaczenie z języka ukraińskiego tekstu ze zdjęcia poniższej: Dziś, 2 kwietnia, w wyzwolonym 

mieście Bucza w obwodzie kijowskim jednostki specjalne Narodowej Policji Ukrainy rozpoczęły 

oczyszczanie terytorium z dywersantów i sprzymierzeńców wojsk rosyjskich. 

https://www.world-scam.com/Files/Burmistrz%20-%20Bucza%2031.03.2022.mp4
https://uncutnews.ch/ukrainische-polizei-fuehrte-nach-eigenen-angaben-einen-tag-vor-dem-auftauchen-der-leichenvideos-eine-saeuberungsaktion-in-bucha-durch/
https://uncutnews.ch/ukrainische-polizei-fuehrte-nach-eigenen-angaben-einen-tag-vor-dem-auftauchen-der-leichenvideos-eine-saeuberungsaktion-in-bucha-durch/
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Funkcjonariusze kontrolują każde podwórko i schronisko, komunikują się z ludźmi i udzielają pomocy. 

A tymczasem na Ukrainie obywatele przejęli sprawiedliwość w swoje ręce.  

Samosąd. 

Bez komentarza.  

Samosąd. 

Bez komentarza. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-04-06_08-25-00.m4v
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-04-06_08-25-58.m4v
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212. Czy Polska jest Polską? 

Wiedeń 7.4.2022 

Wczoraj w polskim(?) sejmie odbyła się następująca dyskusja: 

Źródło.  

Nie jestem zwolennikiem patriotyzmu, który zwalczy inne nacje, ale nasz polski interes narodowy 

bardzo leży mi na sercu. Dlatego nie mam nic przeciwko temu, by nasi rodacy pokazywali ukraińskie 

flagi na znak solidarności z ciężko doświadczonymi szarymi obywatelami z sąsiedniego kraju. Tak, oni 

są ofiarami tej wojny – jak zawsze to się dzieje. Tak samo narody Libii, Iraku, Syrii i wielu innych 

krajów zasłużyły na nasze wsparcie. 

Kiedy jednak polskie państwowe instytucje na miejscu polskiej flagi pokazują flagę innego kraju jest 

to sytuacja, kiedy nie mogę milczeć. Tym bardziej, że dotyczy to kraju, który do tej pory nie uznał 

oficjalnie historycznych zbrodni popełnionych przez ich bojówki na naszym narodzie. Oczywiście nie 

teraz jest czas na rozliczenia historyczne, ale blisko 80 lat, to wystarczający okres czasu, by tę kwestię 

uczciwie załatwić. 

 

https://www.world-scam.com/Files/Sejm.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=gbF3K6B4isE
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To prawda – obie strony obecnego konfliktu dokonały zbrodni na polskim narodzie. I obie strony 

unikają wszelkiej rozmowy na te trudne tematy. Jednak my Polacy wsparliśmy jedną z tych dwóch 

stron. Zgodnie z narzuconą nam propagandą made in USA. 

Przyjmować i wspierać poszkodowanych, niewinnych ludzi – jak najbardziej! Dawać im większe prawa 

i przywileje niż Polakom – w żadnym wypadku! Dlaczego? Otóż skończy się to tak, że oburzeni 

mieszkańcy naszego kraju zwrócą się w końcu przeciwko tym, w większości przypadków 

pokrzywdzonym przybyszom. Już teraz mamy sporą grupę słusznie oburzonych rodaków, którzy kilka 

lat czekali na opłacone wcześniej mieszkania i dowiadują się, że muszą jeszcze kilka lat poczekać, 

ponieważ ich mieszkania otrzymali bardziej potrzebujący przybysze z Ukrainy. Jest to klasyczna 

metoda budowania podziałów społecznych. 

Jeśli do tego dodamy widok ukraińskich barw narodowych na stronach gazet, czy ekranów TV, gdzie 

zacznie rzadziej występują nasze narodowe barwy, nic dziwnego, że w Polakach rodzi się bunt. 

Ciekaw jestem, czy uda się komuś znaleźć flagę Ukrainy na tym filmie? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5XEPrthy06Q
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213. Wojna, kto jej pragnie? 

Wiedeń 8.4.2022 

Należymy do tych szczęśliwców, którzy wojnę znają jedynie z historii, lub co gorsza z ekranu TV. 

Przeżyłem blisko 25.000 dni, z czego dwa w warunkach wojennych. Tych, którzy nie znają mojej 

wojennej historii zachęcam do przeczytania. W żadnym wypadku nie jestem ekspertem w sprawie 

wojny. I nie chciałbym by ktokolwiek mnie tak nazywał. Dla mnie określenie “ekspert” brzmi jak 

obelga. Oczywiście że niesłusznie, jednak potęga mediów potrafiła dokonać takiej rewolty. 

Na jednym z wywiadów Krzysztofa Oppenheima na BanBye, usłyszałem w ciekawą historię z czasów 

pierwszej wojny światowej. Był rok 1914 – święta Bożego Narodzenia. Miejsce: front niemiecko – 

francuski. Obie walczące strony postanowiły na okres świąteczny ogłosić zawieszenie broni. Nikt nie 

strzelał, więc doszło także do rozmów pomiędzy żołnierzami obu armii. Rozegrano nawet mecz piłki 

nożnej. Po świętach, kiedy przestało działać zawieszenie broni, żołnierze obu stron stanowczo 

odmówili strzelania. Nie chcieli zabijać ludzi, którzy okazali się być takimi samymi, normalnymi 

obywatelami tej planety. Przestała działać propaganda wojenna, która odmawia prawa do życia 

ludziom mówiącym językiem wroga. 

 

https://www.world-scam.com/w-oblezonym-sarajewie-2
https://banbye.com/watch/v_621YZgBut-Tf
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Skąd biorą się ludzie, którzy chcą wojny? Jedna grupa to ci, którzy na wojnie zarabiają. Generałowie, 

przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego, a także właściciele akcji firm zbrojeniowych. Politycy, 

szczególnie tacy, którzy potrzebują odwrócenia uwagi opinii od ich przekrętów i nieudolności. Duża 

grupa osób, które przyjeżdżają do kraju objętego wojną, by przeżyć “przygodę”. Są to w większości 

zwyrodnialcy, dla których nie istotne jest po której stronie walczą. Ich celem jest bezkarne zabijanie, 

gwałcenie oraz tortury – oni to lubią. Są także ideowcy, nienawidzący wszystkiego co ma do czynienia 

z wrogiem. 

Takich zwolenników wojen jest liczebnie mało na świecie. Wystarczy jednak by zmusili resztę do 

udziału w nowej wojnie. Ta reszta to właściwe ofiary. W większości nie zdają sobie sprawy z tego kto 

im wyrządza krzywdę. To nie flaga, nie mundur, czy opaska ich zabija – to są siły dążące do 

depopulacji i zbicia majątku na tragedii ludzkiej. 

 

Każda wojna zaczyna się od przygotowania nas, byśmy nie mieli skrupułów zabijać. Prymitywny 

podział na dobrych i złych znamy przecież już od dawna. Takie określenia jak “oś zła”, czy aktualna 

nagonka na wszystko co rosyjskie, służą właśnie temu celowi. Przeciwnik jest przedstawiany jak 

robactwo, które trzeba wytępić. Mało kto pomyśli, że druga strona robi dokładnie to samo. Jesteśmy 

przecież ci dobrzy! Rzeczywiście? 

Współczesne wojny. także te lokalne, mają charakter geopolityczny. Kto wygra, będzie miał więcej do 

powiedzenia na świecie. A co za tym idzie większy wpływ na podział bogactwa. Biedą niechaj dzieli się 

reszta.  

Także o nasze umysły toczy się wojna. Ta machina propagandowa jest tylko po to, byśmy wspierali 

wojnę po odpowiedniej stronie. Dlatego bardzo ważne jest by nie poddać się retoryce wojennej. Nie 

dajmy się podzielić na wspierających Ukraińców, wspierających Rosjan i tych, którzy mają to wszystko 

gdzieś. Bądźmy aktywni przeciwko każdej wojnie. 



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

214. Denazyfikacja 

Wiedeń 10.4.2022 

Według prezydenta Rosji Putina, głównym celem działań wojskowych na teryorium Ukrainy, jest 

neutralność tego kraju, bezpieczeństwo mieszkańców Donbasu i Krymu oraz denazyfikacja Ukrainy. 

Według słów rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Ławrowa, strona ukraińska wyraziła 29 marca 

w Istambule pisenną zgodę na nieprzystępowanie do sojuszy wojskowych. 

Prowokacja w Buczy miała miejsce, gdy Ukraina po raz pierwszy przygotowywała ewentualne 

propozycje pokojowe, m.in. w kwestii Krymu. Zachód próbuje zakłócić negocjacje między Rosją a 

Ukrainą, podsycając histerię wokół Buczy, gdy w Stambule pojawiają się oznaki postępu – powiedział 

Siergiej Ławrow. 

Zadanie denazyfikacji okazuje się znacznie bardziej kompleksowe niż oczekiwano. Kiedy nazizm jest w 

genach. Nie tylko niemieckie przywództwo składa się z bezpośrednich potomków popleczników 

Führera. Źródło: 

Fritz von Scholz, dowódca grupy SS (dziadek Olafa Scholza obecnego kanclerza Niemiec) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Denazyfikacja
https://t.me/RU_S_INT
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fritz_von_Scholz
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Gerhard Lindner, dowódca brygady SS (dziadek Christiana Lindnera- Federalnego ministra finansów 

Niemiec) 

Hartmann Lauterbacher, SS Obergruppenführer, zastępca cesarskiego przywódcy młodzieży NSDAP i 

młodzieży Rzeszy, szef sztabu Hitlerjugend. Małych Niemców nauczył walczyć i wysłał ich na front. 

Fanatyczny narodowy socjalista. W 1945 roku został oskarżony o różne zbrodnie wojenne, w tym 

przeciwko ludzkości. Na jego osobisty rozkaz w 1941 roku hanowerscy Żydzi zostali deportowani do 

obozów zagłady. Uciekł denazyfikacji w 1947 r., współpracując z alianckimi służbami specjalnymi i 

Organizacją Gehlena, której patronują Stany Zjednoczone. Uciekł za granicę. W latach 50., przy 

pomocy amerykańskiego wywiadu CIA i zachodnioniemieckiego wywiadu, szkolił (źródło ) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hartmann_Lauterbacher
https://web.archive.org/web/20110617085432/http:/www.standpointmag.co.uk/node/2878/full
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antyizraelskich partyzantów w Egipcie . Od 1977 do 1979 pracował jako doradca w Ministerstwie ds. 

Młodzieży Omanu. Prawdopodobnie dziadek niemieckiego ministra zdrowia Karla Lauterbacha. 

Józef Tusk, przed wojną członek formacji dywersyjnych przygotowanych przez Oddział II Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego (polski wywiad wojskowy) na wypadek wojny z Niemcami. Po 

hitlerowskim ataku na Polskę przebywał w obozach koncentracyjnymi Stutthof i Neuengamme. W 

1944 został wcielony do Wehrmachtu, gdzie według własnych zeznań kopał okopy. W rzeczywistości 

zajmował się ludnością żydowską w Polsce w ramach ugrupowań Służby Bezpieczeństwa 

Reichsführera SS (SD – Sicherheitsdienst). Bezpośrednim krewnym Józefa Tuska (wnuk ze strony ojca) 

jest były premier Polski i przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej 

Partii Ludowej Donald Tusk.  

Za “zasługi” przodków nikt nie odpowiada. Chciałem jedynie zwrócić uwagę na fakt, jak często 

potomkowie nazistów zajmują wysokie stanowiska państwowe. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Tusk
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215. Konsekwentna realizacja planu 

Wrocław 13.4.2022 

Informacje o tragicznej sytuacji w Szanghaju zaszokowały nawet tych najbardziej przyzwyczajonych 

do okrucieństw dzisiejszego świata. Ta wielka chińska aglomeracja, największy port przeładunkowy w 

Azji, została praktycznie zablokowana przez chińskie władze. Powodem jest strategia zwalczania 

pandemii, zwana Zero Covid, taka sama jak w Australii, czy Nowej Zelandii. Wystarczy jeden czy kilka 

przypadków osób, u których “wykryto” przy pomocy fałszywego testu PCR zmyśloną infekcję, by 

zamknąć miasto z ilością mieszkańców większą, niż kilka państw w Europie. W okręgu szanghajskim 

mieszka ponad 25 milionów osób. Doprowadzeni do rozpaczy mieszkańcy, przez głód i brak 

czegokolwiek w sklepach popełniają masowo samobójstwa. 

Nie będę tutaj przedstawiał szokujących filmów, pokazujących spadających z wieżowców, 

doprowadzonych do ostateczności ludzi. Były przypadki, że drzwi wejściowe osób z pozytywnym 

wynikiem testu i bez objawów chorobowych, zostały po prostu zaspawane. Takie drastyczne filmy 

możecie sami znaleźć jest ich setki. 

Prawdziwym powodem tej brutalnej akcji, jest dalsze spotęgowanie utrudnień w łańcuchu dostaw. 

Kolejnym etapem wojny globalistów ze światem, jest doprowadzenie do recesji gospodarczej świata 

zachodniego. Jeśli do sytuacji spowodowanej sankcjami zachodu na Rosję i jej skutki dla zachodniej 

gospodarki, dodamy poniedziałkowe oświadczenie OPEC, że kraje wydobywające ropę, nie są w 

stanie całkowicie zastąpić ropy pochodzącej z Rosji, nic dziwnego, że widzimy wzrost cen ropy na 

rynkach światowych. 

Recesja gospodarcza jest skutkiem błędnej polityki pieniężnej zachodu od kilkudziesięciu już lat. 

Udało się jej uniknąć podczas kryzysu roku 2008, kiedy rządy wielu krajów wspomogły pieniędzmi 

podatników, upadające duże banki. Too Big to Fail – zbyt wielcy by upaść. Tak tłumaczono wtedy 

wsparcie dla wielkich banków, które zgodnie z regułami wolnego rynku musiałyby ogłosić upadek. 

 

Czekająca nas katastrofa ekonomiczna jest nie do uniknięcia. Globaliści starają się jedynie wpłynąć na 

moment, w którym świat się dowie, że ją mamy.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Recesja_gospodarcza
https://www.reuters.com/business/energy/opec-tells-eu-not-possible-replace-potential-russian-oil-supply-loss-2022-04-11/
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Moment rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Lockdown w Szanghaju, spowodowanie 

dalszego wzrostu cen ropy, są drobnymi, ostrożnymi krokami w tym kierunku. Kiedy proces zastoju 

gospodarczego stanie się faktem, nikt go już nie powstrzyma. Wszyscy go odczujemy, a globaliści liczą 

na to, że w trudnej sytuacji większość ludzi zgodzi się na wprowadzenie nowej, cyfrowej waluty 

światowej, a co za tym idzie zdobędą pełną kontrolę nad mieszkańcami tej planety. 
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216. Lekcje z dwóch lat plandemii 

Wrocław 17.4.2022 

Znalazłem na Twitterze ( twitter.com/SHomburg ) zestawienie, listę zjawisk społecznych czasu 

plandemii. 

1. Przeważająca masa ludzi przychyla się do zdania większości zamiast do prawdy; 
2. Strach przed wykluczeniem społecznym może być silniejszy niż strach przed śmiercią; 
3. Wielu ma silne tendencje autorytarne, które ujawniają się w odpowiednich warunkach; 
4. Propaganda jest tak samo skuteczna w dzisiejszych czasach, jak 100 lat temu, mimo że dziś 

ludzie mają dostęp do nieograniczonej informacji; 
5. Media, rządy i ich zwolennicy ideologizują każdy problem; 
6. Niektórzy politycy i korporacje poświęcają życie ludzkie, jeśli służy to celom politycznym lub 

zyskom; 
7. Większość wierzy, że rządy działają w interesie ludzi, nawet wielu tych, którzy krytykują te 

rządy tak uważa; 
8. Łatwo jest manipulować lub koordynować ludźmi, aby zachowywali się inaczej – lepiej lub 

gorzej; 
9. „Teoretycy spiskowi” są często dobrze poinformowani i wyprzedzają aktualne narracje; 
10. Większość ceni bezpieczeństwo ponad wolność, nawet jeśli ich bezpieczeństwo jest tylko 

iluzją; 
11. Niesamowita ilość ludzi docenia bycie uciskanym; 
12. Tak zwana „nauka” stopniowo przekształciła się w pseudo religię; 
13. Polityka, nauka, media i władze zdrowotne są skorumpowane w różnym stopniu; 
14. Dopóki ludziom daje się chleba i igrzysk, nie buntują się przeciwko odebraniu im ich praw; 
15. Łatwiej jest oszukać ludzi niż przekonać ich, że zostali oszukani. 

W Niemczech, po tym jak zniesiono obowiązek noszenia masek w sklepach, 63% Niemców nadal je 

będzie nosić. 

 

  

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/europa/news-niemcy-zniesione-prawie-wszystkie-ograniczenia-pandemiczne,nId,5936006#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/europa/news-niemcy-zniesione-prawie-wszystkie-ograniczenia-pandemiczne,nId,5936006#crp_state=1
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217. Ci dobrzy i ci źli 

W niemieckojęzycznym wydaniu szwajcarskiego tygodnika Die Weltwoche przeczytałem artykuł: 

Dobre zbrodnie wojenne, złe zbrodnie wojenne.  

Dobre zbrodnie wojenne, złe zbrodnie wojenne, czy coś takiego jest możliwe? Tak, bo w zależności 

od geopolitycznych interesów ocenia się wybiórczo, a ludzie lubią stosować podwójne standardy. 

Podczas gdy zachodnim dziennikarzom łatwo jest zdobyć uznanie za doniesienie o rosyjskich 

zbrodniach wojennych, założyciel Wikileaks i dziennikarz śledczy Julian Assange wciąż marnieje w 

odosobnieniu w londyńskim więzieniu Belmarsh o zaostrzonym rygorze, czekając na ekstradycję do 

Stanów Zjednoczonych. 

W USA Assange czeka pokazowy proces, wyrok 175 lat więzienia czyli wyrok śmierci na raty. Zbrodnia 

Assange’a: opublikował informacje o niewłaściwych zbrodniach wojennych. O zbrodniach wojennych 

„dobrych ludzi” w Afganistanie i Iraku. Wikileaks była pierwszą platformą, która doniosła o 

„zabójstwie pobocznym” w Iraku, ataku helikoptera armii amerykańskiej na cywilów i reporterów. 

Celem Assange’a było przeciwstawienie się wojnom poprzez rzetelne informowanie. Zgodnie z 

mottem: Jeśli wojny zaczynają się od kłamstwa, można je zakończyć prawdą. 

Każda wojna musi się spotkać z potężnym sprzeciwem opinii publicznej. Tak, wojna na Ukrainie nie 

rozwiąże żadnych problemów. Chciałbym jednak podkreślić słowo “każda” . Bo tutaj mamy duży 

problem z obiektywnym spojrzeniem na sytuację polityczną i humanitarną. Wojna na Ukrainie jest 

bezsprzecznie tragedią ludzką i trzeba ją stanowczo potępić. Każdy zabity celowo czy przypadkowo 

człowiek, niezależnie od języka, jakim się posługuje, to niepotrzebna i tragiczna śmierć. 

Także w sytuacji, gdzie tak jednostronnie wydany medialny wyrok, wbrew oczywistym faktom, winą 

obarcza jedną stronę konfliktu. Dlatego pytam: czy śmierć miliona ludzi w tym blisko pół miliona 

dzieci w wojnie w Iraku 2003 r. była mniej godna potępienia niż śmiertelne ofiary na Ukrainie? A co z 

zabitymi podczas bezprawnej inwazji na Afganistan Libię, czy Syrię? Czy śmierć cywilów w tamtych 

krajach była mniej tragiczna? Warto także przypomnieć zbrodnie wojenne w Wietnamie, czy reżimu 

Polpota w Kambodży. 

https://weltwoche.de/daily/gute-kriegsverbrechen-boese-kriegsverbrechen-voelkermord-und-kriegsverbrechen-haben-hochkonjunktur-in-den-medien-derweil-sitzt-julian-assange-in-einem-londoner-hochsicherheitsgefaengnis-weil-er-am/
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218. Teoria spiskowa staje się faktem 

Wrocław 19.4.2022 

Jeszcze rok temu media z oburzeniem reagowały na informacje o zbieraniu danych osobowych na 

skalę całego świata. Nazywano takie pomysły teoriami spiskowymi, a osoby głoszące je foliarzami. To 

samo było z tymi, którzy wskazywali bezzasadność kwalifikowania “zakażonych” na podstawie testu.  

W związku z taktyką odwracania uwagi od plandemii poprzez eskalowanie wojny, także media na 

całym świecie odchodzą od krytykowania “foliarzy” i same sią tym foliarstwem zajęły. Nie mamy 

najmniejszych szans usłyszeć, czy przeczytać prawdziwych wieści z wojny, natomiast coraz więcej 

prawdy przebija się w mediach jeśli chodzi o świrusa celebrytę. Tak nazywano i nadal się nazywa 

covida w mediach społecznościowych po to, by ominąć cenzorskie algorytmy Facebooka, YouTube 

czy innych prywatnych korporacji. 

Dobrze się wpisuje w ten trend artykuł w BBC na temat chipów. Implanty mikrochipowe, które 

pozwalają płacić ręką. 

Jeśli chodzi o wszczepialne chipy płatnicze, brytyjsko-polska firma Walletmor twierdzi, że w zeszłym 

roku jako pierwsza wprowadziła je do sprzedaży. „Implantem można zapłacić za drinka na plaży w 

Rio, kawę w Nowym Jorku, strzyżenie w Paryżu – lub w lokalnym sklepie spożywczym” – mówi 

założyciel i dyrektor naczelny Wojtek Paprota. „Może być używany wszędzie tam, gdzie akceptowane 

są płatności zbliżeniowe”. 

Chip Walletmora, który waży mniej niż gram i jest niewiele większy od ziarna ryżu, składa się z 

maleńkiego mikro chipa i anteny zamkniętej w biopolimerze – materiale pochodzenia naturalnego, 

podobnym do plastiku. 

Paprota dodaje, że jest całkowicie bezpieczny, posiada zezwolenie regulacyjne, działa natychmiast po 

wszczepieniu i pozostanie na swoim miejscu. Nie wymaga również baterii ani innego źródła zasilania. 

Firma twierdzi, że sprzedała już ponad 500 chipów. 

Dla wielu z nas pomysł wszczepienia takiego chipa w nasze ciało jest przerażający, ale badanie 

przeprowadzone w 2021 r. wśród ponad 4000 osób w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej wykazało, 

że 51% rozważyłoby to. 

Tak więc listę niewątpliwych zalet już mamy. A co z negatywnymi efektami takiego wynalazku? Ach 

racja! Negatywy to już przeżytek. Mamy bezwzględnie dobre, nieszkodliwe i skuteczne szczepienia 

genetyczno-eksperymentalne, mamy zakaz wspominania o skuteczności Amantadyny, Iwermektyny i 

kilku innych medialnie i przez izby lekarskie zakazanych do stosowania w zwalczaniu plandemii leków. 

Skąd takie zakazy? Ano stąd, że propagator jedynie słusznego rozwiązania na covid, czyli tzw. 

szczepionki, nie będzie wspierał konkurencyjnych produktów. Busines to busines, a że ktoś tam 

umrze, oślepnie czy zostanie inwalidą do końca życia? To przecież na całym świecie zaledwie trzy 

miliony pechowców. Kto by tam się przejmował, skoro w grę wchodzą zyski wielu miliardów dolarów. 

Chip jest cyfrowym identyfikatorem, za pomocą którego można łatwo prześledzić, kiedy dana osoba 

przebyła jakąś trasę – jeśli przejdzie przez odpowiednie skanery np. w sklepie czy na stacji 

benzynowej. 

Nie można wykluczyć, że w przyszłości zostaną zastosowane inne technologie – na przykład źródło 

energii i aktywny nadajnik. Wtedy skanery bliskiego pola nie byłyby już potrzebne. Jest to już dziś 

technicznie wykonalne. 

Takie chipy byłyby „tylko” rozszerzeniem „Internetu Rzeczy”. W ten sposób wyraża to, co planują 

elity. W ten sposób ludzie są również „zamieniani w rzeczy”. Każdy chip płatniczy jest także 

https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/epidemia-foliarstwa-czas-start.html
https://www.bbc.com/news/business-61008730
https://www.bbc.com/news/business-61008730
https://resources.marqeta.com/c/report-european-payments-landscape?x=hj28Ub&submissionGuid=95961be5-2b0b-4858-9459-d312087827a0
https://resources.marqeta.com/c/report-european-payments-landscape?x=hj28Ub&submissionGuid=95961be5-2b0b-4858-9459-d312087827a0
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unikalnym identyfikatorem cyfrowym. Związana jest z tym unikalnym numerem baza danych 

osobowych, nie tylko dostęp do banku. 

Naturalnie, że twórcy zadbali o bezpieczeństwo tych danych. Nie ma przecież możliwości, by za kilka 

lat każdy mógł kupić na targu chipa z danymi prezydenta USA, czy pierwszego sekretarza szacownych 

Chin. Ależ skąd, ta technologia jest pewna tak samo jak dostęp osób niepowołanych do maili 

polityków.  

Otóż najbardziej zaawansowana technologia kryptologii, prędzej czy później musi zostać złamana. 

Prędzej zrobią to służby specjalne wyposażone w drogie super komputery, ale później także ci z targu 

do tego dotrą. Chociaż kto wie? Pomysłowość hackerów w łamaniu kodów dostępu jest naprawdę 

olbrzymia. Już widzę te setki aplikacji, które bez problemu odczytują dane każdej osoby, do której 

ręki uda się zbliżyć telefon komórkowy. Niezła zabawa – nieprawdaż? 

 

Rok temu przedstawiano ten plakat jako przykład foliarstwa. 
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219. Wina Putina 

Wiedeń 22.4.2022 

Ropa wciąż drożeje, płonie Ukraina! 

Szukamy winnego? To wina Putina! 

Biden wściekły - laptop zagraża synowi, 

jak te patogeny wmówić Putinowi? 

 

Swastyka na ścianie to jest Ukraina, 

wina za tę wojnę spada na Putina! 

Mordowanie Rosjan – to nie jest przyczyna, 

prawdziwym powodem – obsesja Putina.  

 

Kompania Azowa własnych w pień wyrzyna, 

trupami cywilów obciąża Putina. 

Armaty przy blokach – tak to się zaczyna, 

gdy zginą cywile - wina dla Putina. 

 

Uchodźców masy od Bieszczad do Szczecina, 

winić za to wolno jedynie Putina. 

Flagi ukraińskie pieśń Bandery nucą, 

kiedy o tym wspomniesz – tyś ruską onucą. 

 

Maciarewicz się natęża - fakty nagina 

winą za wypadek obciąża Putina. 

Płacze Horban - jak tu szerzyć cowidowy strach? 

Putin ukradł mu pandemię, wali się ten gmach. 

 

Jeśli sądzisz, że jestem szpiegiem Putina, 

pomyśl nim coś powiesz - to nie twoja wina, 

żeś bezmyślnie uznał za prawdę te brednie, 

przy których covida propaganda blednie. 

Autor wiersza Marek Wójcik 
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220. Ludzie myślący 

Jeszcze w grudniu Andrew Nail pisał w brytyjskim Daily Mail: 

Nadszedł czas, by ukarać pięć milionów Brytyjczyków, którzy odmówili szczepień. 

Było to bezczelne kłamstwo, znane ludziom w wielu innych krajach. W dzisiejszym Daily Expose 

czytamy, że rząd Wielkiej Brytanii podał oficjalnie, że 19,2 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii 

nie uległo masowej manipulacji szczepionkowej. 

Brytyjska opinia publiczna od miesięcy była oszukiwana opowieściami, że w Wielkiej Brytanii jest 

zaledwie 5 milionów ludzi, którzy odmówili skorzystania z oferty szczepionki przeciw Covid-19. Ale 

jest to kompletna mistyfikacja, która bez wątpienia została wykorzystana, aby ci, którzy odmówili 

udziału w eksperymencie, poczuli się, jakby byli częścią mniejszości. 

Oficjalny raport rządu Wielkiej Brytanii dowodzi, że w samej Anglii jest co najmniej 19,2 mln osób, 

które nie otrzymały ani jednej dawki szczepionki przeciw Covid-19, 21,8 mln osób, które nie 

otrzymały dwóch dawek szczepionki przeciw Covid-19, a 31 milion osób, które nie otrzymały 3 dawek 

szczepionki przeciw Covid-19, co oznacza, że prawie połowa populacji Anglii jest mądrzejsza pomimo 

propagandy i kłamstwom wygłaszanym przez rząd i media głównego nurtu w ciągu ostatnich dwóch 

lat. 

W artykule – drugi link powyżej – można znaleźć kilka interesujących statystyk. Wybrałem dla Was 

jedną pokazującą wszystkie przypadki osób zmarłych w Anglii w ciągu czterech tygodni od 28 lutego 

2022 do 27 marca 2022: 

 

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10294225/Its-time-punish-Britains-five-million-vaccine-refuseniks-says-ANDREW-NEIL.html
https://dailyexpose.uk/2022/04/18/19milllion-unvaccinated-31million-not-boosted-england/
https://dailyexpose.uk/2022/04/18/19milllion-unvaccinated-31million-not-boosted-england/
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W tym okresie wśród osób zmarłych z różnych przyczyn, było 8% osób niezaszczepionych – kolumna 

pierwsza zielona i aż 92% osób z przynajmniej jedną dawką tego “eliksiru szczęścia” – kolumna druga, 

czerwona. 

 

Czy można uwierzyć, że środki masowego przykazu (błąd zamierzony), które celowo przez dwa lata 

nas okłamywały, nagle stały się prawdomówne, gdy piszą o wojnie za miedzą? Oceńcie sami. 
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221. Katalizator kryzysu 

Wiedeń 25.4.2022 

Dzisiejszej nocy doszło do wybuchów w magazynie ropy w Briańsku na terenie Rosji położonym około 

100 km. od granicy ukraińskiej. 

W poniedziałkową noc w dwóch rosyjskich magazynach ropy przy granicy z Ukrainą wybuchł poważny 

pożar. Pożar dotknął zbiorniki magazynowe w mieście Briańsk, poinformowała agencja TASS, oraz 

lokalna agencja ochrony ludności. Trwają prace przeciwpożarowe. Jeden z magazynów miał należeć 

do koncernu naftowego Transnieft Drużba – przyjaźń. Rosja eksportuje ropę do Niemiec m.in. 

rurociągiem przyjaźni. 

Filmy zamieszczone w internecie pokazywały z daleka wysokie płomienie. Według straży pożarnej nie 

ma zabitych ani rannych. Władze nie podały przyczyny pożaru. 

Nasuwa się podstawowe pytanie: dlaczego akurat ropa jest celem dywersji? Może wykorzystuje się 

wojnę by doprowadzić szybciej świat do recesji gospodarczej? Takie cele opisał w swojej książce pan 

Schwab ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (Szwajcaria). Nie twierdzę, że mister Schwab 

osobiście podłożył ładunki wybuchowe – mieszkańcy Briańska mówią o dwóch głośnych detonacjach 

– od tych spraw związanych z pirotechniką są odpowiednio szkoleni ludzie, albo używa się dronów. 

Kto na tym traci, a kto zyskuje? Traci na pewno Rosja i Europa. Zyskują Stany Zjednoczone. Tym 

razem mam na myśli zarówno politykę globalną i gospodarczą. Do tych wygrywających można dodać 

Norwegię z ich ropą. Norwegia brała czynny udział w napaści NATO na Libię w roku 2011. Ale nie 

podejrzewałbym tak małego kraju, aby organizował terrorystyczne zamachy. Są kraje, które mają w 

tym długoletnie doświadczenie. A z trzech wielkich mocarstw, tylko jedno zainteresowane być mogło 

by przerwać lub ograniczyć strumień ropy z Rosji do Europy. 

To jest już drugi w krótkim czasie pożar w rosyjskim magazynie ropy. Pierwszy wydarzył się 1 kwietnia 

w Biełogrodzie zaledwie 40 km. od granicy z Ukrainą. Kilka dni wcześniej, pod koniec marca, w 

mediach podawano wiadomości o wybuchu w magazynie rosyjskiej broni także w Biełogrodzie.  

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-potezne-pozary-w-rosyjskim-briansku-plonie-m-in-magazyn-ropy,nId,5982348#crp_state=1
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
https://www.tvp.info/59377955/bielgorod-w-rosji-pozar-magazynu-ropy
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222. Kolateralni mordercy 

Wiedeń 26.4.2022 

W artykule Ci dobrzy i ci źli opisałem co USA zarzuca Julianowi Assange i podałem przykład jego 

publikacji zastrzelenia przez dwa helikoptery armii USA kilkunastu cywilów w Bagdadzie. Dzisiaj 

przedstawię Wam dokumenty potwierdzające ten fakt łącznie z filmem opublikowanym przez 

Assange pochodzącym z archiwów armii Stanów Zjednoczonych. Korzystam z materiałów na stronie 

wikileaks.org. 

Rankiem 12 lipca 2007 roku dwa helikoptery typu Apache użyły 30 milimetrowych działek do zabicia 

ponad tuzina osób w Iraku na przedmieściach Bagdadu. Dwoje dzieci zostało rannych. Chociaż 

niektórzy mężczyźni wyglądali na uzbrojonych, wszyscy zachowywali się jednak spokojnie. Wojsko 

USA początkowo twierdziło, że wszyscy zabici byli „siłami antyirackimi” lub „powstańcami” 

Historia większości zamordowanych jest nieznana. Jednak wśród ofiar znaleźli się dwaj reporterzy 

zatrudnieni u Reutera. Saeed Chmagh i Namir Noor-Eldeen. 

 

Pogrążony w żałobie syn Saeeda Chmagha trzyma zdjęcie swojego zmarłego ojca. Saed był 

szanowanym kierowcą i asystentem agencji Reuters. Saeed miał 40 lat kiedy zmarł i pozostawił żonę i 

czworo dzieci. 

https://www.world-scam.com/archive/8054
https://collateralmurder.wikileaks.org/
https://collateralmurder.wikileaks.org/
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Namir Noor-Eldeen, miał 22 lata, pochodził z rodziny dziennikarzy i był uważany za jednego z 

najlepszych fotografów wojennych w Iraku. 

 

„Wielu z nas uważało, że Saeed jest lepszą tarczą niż pojazd opancerzony. Zawsze mi powtarzał, że 

nie zawaha się stracić życia, aby nas chronić. Niestety miał rację”. – Thaer al-Sudani, fotograf agencji 

Reuters, Bagdad. 

W sierpniu 2007 r. Reuters wykorzystał ustawę o wolności informacji, aby zażądać kopii dowodów 

wideo pochodzących z głównego helikoptera biorącego udział w ataku. Film nie został wydany… Aż 

do 5.4.2010.  

WikiLeaks uzyskało i odszyfrowało wideo, które możesz poniżej zobaczyć. Film nie jest dla osób 

wrażliwych – pokazuje udokumentowane zabijanie, oraz dobijane przez armię USA, ludzi na ulicach 

Bagdadu.  

Dokument video. 

https://www.world-scam.com/Files/Bagdad.m4v
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Ten artykuł poświęcam wszystkim tym, którzy akceptują fakt, że przedstawiciele armii Stanów 

Zjednoczonych nie mogą być sądzeni przed trybunałem w Hadze podczas, gdy wszyscy inni jak 

najbardziej. Żyjemy w świecie, gdzie takie same zbrodnie podlegają karze w zależności od 

przynależności do – jeszcze ciągle najsilniejszej armii świata – lub nie. 

20 kwietnia podano do wiadomości, że brytyjski sąd wyraził zgodę na deportację Juliana Assange do 

USA. Tam za rzetelną pracę dziennikarską grozi mu 175 lat więzienia – kara za pisanie prawdy. 
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223. Chiny dzisiaj 

Wiedeń 27.4.2022 

Podczas gdy świat żegna się ze wspomnieniami o plandemii, w Chinach wprowadzane są drastyczne 

reguły mające na celu walkę z wirusem. Popatrzcie co wyprawia się tam z dziećmi w przedszkolu: 

Został tam stworzony system testowania tej sztucznie stworzonej poprzez połączenie grypy, 

zapalenia płuc oraz osiem innych chorób układu oddechowego choroby, w tę nazwaną COVID19, przy 

pomocy automatów: 

Czyżby następna teoria spiskowa? Coraz więcej niestety się ich spełniło. Jeśli Wam mało, to zobaczcie 

film: Kiedy centra handlowe są zamknięte. Film w języku angielskim z niemieckimi napisami.  

Znany nam z czasów PRL “dobrowolny przymus” spowodował w Chinach serię wypadków śmierci, 

doskonale pasujących do serii niespodziewanych zgonów na całym świecie. 

Choć zawieszona do końca maja, ciągle jeszcze grożąca ludziom wolno myślącym, ustawa o 

przymusowym udziale w eksperymencie ludobójczym w Austrii, wyraźnie pokazuje, że Chiny co 

prawda są daleko od nas, ale chińska metoda kontroli społecznej coraz silniej wkracza w życie 

mieszkańców Europy i pozostałych kontynentów. Już kolejne chińskie miasto szykuje się do 

lockdownu.  

Także w Pekinie tworzy się bariery przy wejściach do budynków. 

 

Skoro według pani prezydent Unii Europejskiej od 1 lipca wszystkie kraju Unii mają obowiązek 

wprowadzenia paszportu covidowego, nie możemy przecież zakładać, że taki nierealny scenariusz jak 

właśnie przeżywają Chińczycy u nas jest niemożliwy. Realizacja tego przedsięwzięcia jest kolejnym 

krokiem globalnej kontroli nad ludnością całego świata. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-04-27_11-10-17.mp4
https://www.world-scam.com/Files/dfgjfgkfki.mp4
https://rumble.com/v12lyj0-wenn-die-supermrkte-geschlossen-sind.html
https://www.world-scam.com/Files/ghluughjozuo.mp4
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224. Retoryka wojenna 

Wiedeń 29.4.2022 

Nastały czasy szerzenia nienawiści i pogłębiania i tak nazbyt wielkich podziałów społecznych 

spowodowanych plandemią. Ta nienawiść dzieli przyjaciół, a nawet bliskich członków rodziny. 

Dlaczego dawniej pozwalaliśmy innym mieć własne zdanie, a dzisiaj jeśli tylko dostrzeżemy u kogoś 

cień znienawidzonych przez nas poglądów, wrzucamy tę osobę do worka z napisem wróg? 

Jestem Rosjanką. Podasz mi rękę?  

Dlaczego taka forma dyskusji jest dzisiaj normą, a nie wyjątkiem? Kto doprowadził do sytuacji w 

której, gdy zabraknie nam argumentów, używamy obelg? Kto daje nam prawo decydować czyje 

stanowisko wysłuchamy, a czyje odrzucimy bez słuchania o czym on w ogóle mówi? 

Psychologia odbywa tutaj kluczową rolę. Większość z nas woli tak się zachowywać niż przyznać się, że 

wcześniej mieliśmy błędny pogląd. Jakby błądzenie – nazwałbym to raczej szukanie – było czymś 

godnym pogardy. A przecież blisko 80% wszystkich naszych decyzji (według Briana Tracy) okazuje się 

potem błędnych. Czyli popełnianie błędów jest standardową sytuacją, więc czemu tak trudno się do 

nich przyznać? 

https://www.world-scam.com/archive/6880
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Dzisiaj ktoś napisał komentarz do mojego artykułu z 1.4.2020 Diagnoza. Komentarz składał się z 

dwóch sów: “Miałeś rację”. Owszem, moje ego zostało tym mile połechtane, ale wierzcie mi 

wolałbym tej racji nie mieć.  

Jedna z definicji życia człowieka mówi, że polega ono na dążeniu do prawdy czymkolwiek ona by nie 

była. Zbliżymy się do prawdy odrzucając rosyjską propagandę i akceptując tę amerykańską? Przecież 

obie permanentnie kłamią.  

Chociaż wiele osób zarzuca mi pro rosyjską stronniczość, nie jestem po żadnej stronie tego konfliktu. 

Jestem za przywróceniem pokoju i rozstrzyganiem konfliktów przy stole. Przedstawiam w moich 

artykułach informacje, które są ukrywane w mediach – to wszystko. 

Wojna podczas której jedna strona dostarcza wrogowi ropę, nie wyłączyła dostępu do prądu miastu, 

które oblega. A wystarczyłoby wysadzić w powietrze kilka słupów energetycznych. Ukraina kupuje i 

płaci Rosji za ropę i gaz. Czy tak wygląda prawdziwa wojna? Chyba jednak Putin miał rację nazywając 

to dziwne zjawisko operacją interwencyjną. Prawdziwe są jedynie ofiary tej wojny. 

 

 

225. Rozmowa Putina z Guterresem 

https://www.world-scam.com/archive/181
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Wiedeń 1.5.2022 

We wtorek 26 kwietnia odbyła się w Moskwie, przy słynnym już długim stole, rozmowa sekretarza 

generalnego ONZ z prezydentem Rosji. Ten film w języku niemieckim, jest jedyny, przedstawiający 

stanowiska obu stron, który udało mi się na YouTube znaleźć. 

Istnieje możliwość włączenia polskich napisów. Gdyby link nie działał, co w dobie gorliwej cenzury 

jest prawdopodobne, można go będzie obejrzeć, niestety bez możliwości tłumaczenia tutaj. 

Sekretarz Generalny ONZ wyraził zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, podkreślając jednocześnie 

potrzebę wielostronnego porządku światowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie 

międzynarodowym. Antonio Guterres przedstawił również dwie propozycje, które wysunął tego 

samego dnia podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Propozycje 

te dotyczą sytuacji osób cywilnych, w tym korytarzy humanitarnych, w szczególności dla 

mieszkańców Mariupola, a także powołania humanitarnej grupy kontaktowej, w której skład 

wchodzą Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA), Międzynarodowy Komitet 

Czerwonego Krzyża ( MKCK), Rosja i Ukraina będą współpracować w celu omówienia sytuacji, aby te 

korytarze były naprawdę bezpieczne i skuteczne. 

Odpowiedź Putina na zarzut inwazji w Donbasie: 

Jeśli chodzi o inwazję, jestem dobrze zorientowany w dokumentach Międzynarodowego Trybunału 

na temat sytuacji w Kosowie. Właściwie sam je czytałem. Bardzo dobrze pamiętam orzeczenie 

Międzynarodowego Trybunału, który stwierdza, że wypełniając swoje prawo do samostanowienia, 

terytorium w jakimkolwiek państwie nie musi ubiegać się o zgodę rządu centralnego kraju na 

proklamowanie swojej suwerenności. To było orzeczenie w sprawie Kosowa, i tak zadecydował 

Międzynarodowy Trybunał i wszyscy go poparli. Osobiście czytałem wszystkie komentarze organów 

sądowych, administracyjnych i politycznych w Stanach Zjednoczonych i Europie – wszyscy poparli tę 

decyzję. 

Jeśli tak, to republiki Donbasu, Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa, mogą 

korzystać z tego samego prawa bez uzyskania zgody władz centralnych Ukrainy i ogłaszania swojej 

suwerenności, ponieważ ten precedens został stworzony. 

Mieszkańcy Krymu i Sewastopola wyrazili swoją wolę . Działali praktycznie tak samo, jak ludzie 

mieszkający w Kosowie – podjęli decyzję o niepodległości, a następnie zwrócili się do nas z prośbą o 

wstąpienie do Federacji Rosyjskiej. Jedyna różnica między tymi dwoma przypadkami polegała na tym, 

że w Kosowie decyzję o suwerenności przyjął parlament, podczas gdy Krym i Sewastopol podjęły ją w 

ogólnokrajowym referendum. 

Wiele państw uznało Kosowo. Faktem jest, że wiele krajów zachodnich uznało Kosowo za niepodległe 

państwo. To samo zrobiliśmy z republikami Donbasu. Następnie te republiki poprosiły nas o 

udzielenie im pomocy wojskowej w radzeniu sobie z państwem, które rozpoczęło przeciwko nim 

operacje wojskowe. Mieliśmy do tego prawo w pełnej zgodności z rozdziałem VII art. 51 Karty 

Narodów Zjednoczonych. 

Zakład Azovstal został całkowicie odizolowany. Wydałem rozkaz powstrzymania ataków. Nie ma tam 

teraz bezpośredniej walki. Tak, władze ukraińskie twierdzą, że w zakładzie przebywają cywile. W tym 

przypadku ukraińskie wojsko musi ich uwolnić, w przeciwnym razie zrobią to, co zrobili terroryści w 

wielu krajach, co ISIS zrobiło w Syrii, kiedy używali cywilów jako żywych tarcz. Najprostszą rzeczą, jaką 

mogą zrobić, jest uwolnienie tych ludzi; to takie proste. 

Powiedział pan, że korytarze humanitarne Rosji są nieskuteczne. Panie Sekretarzu Generalny, został 

Pan wprowadzony w błąd: te korytarze są skuteczne. Ponad 100 000 osób, 130 000–140 000, jeśli 

https://youtu.be/fZeRev8tEpE
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/Files/Putin%20&%20Guterres-%20Gespräch%20mit%20dem%20UN-Generalsekretär%20-%2026.04.22.m4v
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dobrze pamiętam, opuściło Mariupol z naszą pomocą i mogą swobodnie jechać, gdzie chcą, do Rosji 

lub na Ukrainę. Mogą iść, gdzie chcą; nie przetrzymujemy ich, ale zapewniamy im pomoc i wsparcie. 

Cywile w Azovstal, jeśli są, również mogą to zrobić. Mogą wyjść, tak po prostu. To przykład 

cywilizowanego stosunku do ludzi, przykład oczywisty. I każdy może to zobaczyć; wystarczy 

porozmawiać z ludźmi, którzy opuścili miasto. Najprostszą rzeczą dla personelu wojskowego lub 

członków batalionów nacjonalistycznych jest uwolnienie cywilów. Przestępstwem jest trzymanie 

cywilów w roli żywych tarcz. 

Możecie się zgadzać z tą argumentacją lub nie. Interpretacja zawsze powinna być możliwa według 

własnych przekonań odbiorcy. Jak jednak moglibyście się ustosunkować do pozycji przedstawianych 

przez Putina, w sytuacji, gdy ukrywa się przed wami jego stanowisko? 

Jeśli cenzorzy medialni uważają, że tylko jednostronna relacja wydarzeń jest słuszna, uważają 

odbiorców ich wiadomości za kretynów nie potrafiących samodzielnie myśleć. Jak wiemy, w wielu 

przypadkach byli skuteczni… 
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226. Pożegnanie doktora Zbigniewa Hałata 

Wrocław 3.5.2022 

Wiadomość o śmierci doktora Hałata zaszokowała nas wszystkich. Ta smutna informacja o tym, 

dotarła do nas po pogrzebie – pięć dni po jego śmierci. W związku z tym, powstała inicjatywa 

uczczenia jego pamięci i dzisiaj odbyła się msza na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. 

Kiedy dotarłem w okolice Katedry Wrocławskiej, powróciły wspomnienia sprzed 40 lat. Latem 1982 r. 

byłem świadkiem pacyfikacji ZOMO skierowanej przeciwko uczestnikom mszy w tej katedrze. 

Zdjęcie pochodzi ze strony kierunki.info.pl  

Dzisiaj policja była obecna, jednak zajęła się organizacją i bezpieczeństwem przemarszu uczestników 

mszy. Po mszy dotarliśmy na plac Nowy Targ, gdzie odbyła się demonstracja poświęcona uczczeniu 

pamięci tego wyjątkowego lekarza. Jeśli ktoś z czytelników nie wie kim był dr Hałat, ale także tych 

pozostałych zachęcam do obejrzenia filmu, który dzisiaj opublikowałem. Według mojej oceny na 

placu Nowy Targ we Wrocławiu zgromadziło się 10 tysięcy osób. 

Jeśli zainteresował was temat śmierci dr. Noacka oraz co on chciał nam przekazać, to w styczniu 

opisałem tę historie w artykule Dlaczego musiał umrzeć? 

Nie wystarczy wymachiwać dyplomem – jeszcze trzeba być lekarzem. – to są słowa doktora Hałata. 

Ten człowiek zasłużył na naszą pamięć. Jako były wiceminister zdrowia oraz Główny Inspektor 

https://kierunki.info.pl/stan-wojenny-atak-zomo-na-ludzi-zgromadzonych-przed-ko%C2%9Ccio%C2%B3em/
https://rumble.com/v13el76-wrocaw-poegnanie-doktora-haata-3.5.2022.html
https://www.world-scam.com/archive/6387
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Sanitarny w latach 1991 – 1993, mógł po prostu wykorzystać swoją pozycję dla własnych korzyści. On 

jednak wybrał drogę prawdy i walki z krzywdą szarych ludzi. 
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227. Rok Zero 

Wrocław 7.5.2ß22 

Informacje i cytaty w tym artykule pochodzą ze strony Wikileaks.org w języku angielskim i zostały 

napisane w marcu 2017. 

Pierwsza pełna część serii, „Rok Zero”, zawiera 8761 dokumentów i plików z odizolowanej sieci o 

wysokim poziomie bezpieczeństwa, znajdującej się w Centrum Cyberwywiadu CIA w Langley w stanie 

Wirginia. Wynika to z wstępnego ujawnienia w zeszłym miesiącu (luty 2017), że CIA atakuje 

francuskie partie polityczne i kandydatów w przededniu wyborów prezydenckich w 2012 roku. 

„Rok Zero” przedstawia zakres i kierunek globalnego, tajnego programu hakerskiego CIA. Jest to 

arsenał złośliwego oprogramowania i dziesiątki uzbrojonych exploitów „zero-day” przeciwko 

szerokiej gamie produktów firm amerykańskich i europejskich, w tym iPhone’a Apple’a, Androida 

Google’a i Windowsa Microsoftu oraz nawet telewizory Samsung, które zamieniono w ukryte 

mikrofony. 

Macie w domu telewizor firmy Samsung? Zainteresują Was pewnie nieznane, dodatkowe 

umiejętności tego orędownika prawdy. 

Rosnące wyrafinowanie technik nadzoru prowadzi do porównań z książką Rok1984 George’a Orwella, 

ale „Płaczący anioł”, opracowany przez oddział Embedded Devices Branch (EDB) CIA, który infekuje 

inteligentne telewizory, przekształcając je w ukryte mikrofony, jest z pewnością jego najbardziej 

charakterystyczną realizacją. 

 

Najlepszy dwunożny przyjaciel człowieka – tego z CIA.  

Atak na inteligentne telewizory Samsung został opracowany we współpracy z brytyjską organizacją 

MI5/BTSS. Po inwazji Weeping Angel przełącza docelowy telewizor w tryb „fałszowania”, aby 

właściciel błędnie wierzył, że telewizor jest wyłączony, gdy jest włączony. W trybie „Fake-Off” 

telewizor działa jak podsłuch, nagrywając rozmowy w pokoju i wysyłając je przez Internet na ukryty 

serwer CIA. 

https://wikileaks.org/ciav7p1/
https://wikileaks.org/ciav7p1/files/org-chart.png
https://wikileaks.org/cia-france-elections-2012
https://wikileaks.org/cia-france-elections-2012
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/space_753667.html
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/page_12353643.html
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Właścicieli telewizorów innych marek pocieszam – minęło pięć lat od opublikowania tych 

dokumentów – to wystarczająco długi okres, by CIA zajęła się produktami innych producentów 

telewizorów, głosicieli “prawdziwej” i jedynie słusznej propagandy. 

Powstaje pytanie: dlaczego mielibyśmy się przejmować takim podsłuchem? Poza niemiłą 

świadomością, że mamy świadków podczas intymnych sytuacji, większość z nas nie widzi problemów, 

by jakaś obca osoba usłyszała co myślimy o naszym rządzie, czy sąsiedzie zza ściany. Temat wyrzutni 

rakietowych jest dla CIA najmniej intersujący, skoro to właśnie ich pracownicy współdecydowali o 

lokalizacji i zaopatrzeniu takich obiektów. Takie podsłuchiwanie mieszkańców planety ma miejsce od 

wielu lat i na pewno CIA jest główną, ale nie jedyną organizacją, a USA jest głównym, ale nie jedynym 

krajem, który się tym zajmuje. 

 

Znacie takie urządzenie reklamowane jako oszczędzacz prądu? Jestem elektronikiem i z zawodowej 

ciekawości zajrzałem do takiej, podobnej do tej na zdjęciu puszki. I cóż tam znalazłem? 

Najważniejszym elementem, który rzucił mi się w oczy był mikrofon. Czy ktoś z Was wierzy, że dzięki 

mikrofonowi zaoszczędzicie prąd? 

Także nowoczesne komórki z samej, podstawowej natury telefonu mają przynajmniej jeden 

mikrofon… 

Oddział urządzeń mobilnych CIA (MDB) opracował liczne ataki mające na celu zdalne hakowanie i 

kontrolowanie popularnych smartfonów. Zainfekowane telefony mogą zostać poinstruowane, aby 

wysłały do CIA informacje o lokalizacji geograficznej użytkownika, komunikaty dźwiękowe i tekstowe, 

a także potajemnie aktywowały kamerę i mikrofon telefonu. 

Techniki cybernetyki militarnej pozwalają CIA ominąć szyfrowanie WhatsApp, Signal, Telegram, 

Wiebo, Confide i Cloackman poprzez zhakowanie „inteligentnych” telefonów, na których działają, i 

zbieranie informacji mówionych i wiadomości przed zastosowaniem szyfrowania. 

  

https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/space_3276804.html
https://wikileaks.org/ciav7p1/cms/space_3276804.html
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228. Generał walczący w Mariupolu 

Wrocław 9.5.2022 

Kanadyjski generał Trevor John Cadieu aresztowany w Mariupolu – to jest tytuł artykułu w bb-

cntv.com, który ukazał się w czwartek. Według niepotwierdzonych doniesień, generał emeryt Cadieu, 

został zatrzymany przez żołnierzy rosyjskiej armii podczas próby ucieczki z zakładów Azowstal. 

W nocy z 2-3 maja 2022 r. rosyjskie siły zbrojne zatrzymały w Mariupolu kanadyjskiego generała 

Trevora Cadieu. Obecnie jest przetrzymywany w areszcie w Moskwie, czekając na proces. Generał 

Trevor Cadieu podobno nie był na przydziale rządowym, ale kierował biolaboratorium nr 1, które 

zatrudniało 18 osób. 

Hunter Biden, syn prezydenta USA Joe Bidena, i Christopher Heinz, zięć Johna Kerry’ego, podobno 

zaaranżowali umowy o podwykonawstwo dla ukraińskich instytutów badawczych w imieniu Agencji 

Redukcji Zagrożeń Obronnych Pentagonu za pośrednictwem ich firmy Rosemont Capital (DTRA). 

Według chińskiego MSZ, Stany Zjednoczone mają na całym świecie 336 ośrodków badań nad bronią 

biologiczną i chemiczną. W marcu Rada Bezpieczeństwa ONZ zorganizowała posiedzenie w celu 

omówienia tej kwestii. 

Obecność generała na Ukrainie została potwierdzona w artykule kanadyjskiego Ottawa Citizen. Przy 

okazji wyjaśniła się sprawa emerytury pana generała. Trevor Cadieu miał objąć dowództwo sił 

lądowych Kanady we wrześniu ubiegłego roku. Ponieważ jednak jeden z byłych pracowników oskarżył 

go o przemoc seksualną, nie doszło do awansu. Cadieu zrezygnował ze stanowiska, wycofał się ze 

służby wojskowej i po pewnym czasie wyjechał na Ukrainę. 

 

  

https://bb-cntv.com/world/canadian-general-trevor-john-cadieu-arrested-in-mariupol-39820/
https://bb-cntv.com/world/canadian-general-trevor-john-cadieu-arrested-in-mariupol-39820/
https://www.youtube.com/watch?v=6B_wayeVTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=6B_wayeVTVQ
https://ottawacitizen.com/news/politics/retired-canadian-general-under-police-investigation-for-alleged-sexual-misconduct-is-now-in-ukraine
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229. Dwie różne wojny 

Wrocław 10.5.2022 

Trudno jest porównać do siebie dwie wojny na dwóch różnych kontynentach. Zarówno przyczyny, jak 

i tło historyczne siłą rzeczy muszą być odmienne. 

Można natomiast z łatwością porównać manipulowany przez polityków i media stosunek tzw. opinii 

publicznej do tych wojen. Wykazanie hipokryzji jest tutaj dziecinnie łatwe. Zanim jednak to zrobimy, 

chciałbym przypomnieć opublikowany w grudniu 2015, a wysłany w kwietniu 2011 mail do ówczesnej 

pani minister spraw zagranicznych USA Hillary Clinton od jej doradcy Sidneya Blumenthala. 

W mediach propagowano wtedy tezę, jakoby NATO, zmuszone zostało do ingerencji w Libii, aby 

chronić ludność cywilną zagrożoną przez Muammara Kaddafiego. 

Źródło informacji użytych w tym artykule. 

E-mail został wysłany do sekretarz stanu Hillary Clinton przez Sidney Blumenthal w dniu 2 kwietnia 

2011 roku, dwa tygodnie po rozpoczęciu interwencji wojskowej. Doradca Clinton podkreślił centralną 

rolę, jaką odegrał prezydent Francji Nicholas Sarkozy w wojnie z Muammarem Kaddafim i 

szczegółowo przedstawił motywacje Sarkozy’ego.  

Muammar Kaddafi, jak powiedział Blumenthal w swoim e-mailu do Clinton, posiada ogromne ilości 

złota i srebra zgromadzone przed rozpoczęciem libijskiej wojny domowej. Plan Kaddafiego polegał na 

stworzeniu afrykańskiej waluty opartej na złocie, która byłaby alternatywą dla franka CFA, głównej 

waluty frankofońskich krajów afrykańskich, gwarantowanej przez francuski skarbiec.  

„Kaddafi ma prawie nieograniczone zasoby finansowe, aby kontynuować działalność w 

nieskończoność, zgodnie z najnowszym raportem, który otrzymaliśmy: 2 kwietnia 2011 r. źródła 

mające dostęp do doradców Salt al-Islam Kadafiego stwierdziły w ścisłej tajemnicy, że chociaż 

zamrożenie zagranicznych kont bankowych Libii stawia Muammara Kadafiego przed poważnymi 

wyzwaniami, jego zdolność do wyposażenia i utrzymania swoich sił zbrojnych i służb wywiadowczych 

pozostaje nienaruszona . Według wrażliwych informacji dostępnych dla tych osób, rząd Kadafiego 

posiada 143 tony złota i podobną ilość w srebrze. Pod koniec marca 2011 r. zapasy te zostały 

przeniesione do SABHA (na południowy zachód w kierunku granicy libijskiej z Nigrem i Czadem); 

wydobyty ze skarbców libijskiego banku centralnego w Trypolisie. Złoto to zostało zgromadzone 

przed obecną rebelią i miało służyć do ustanowienia panafrykańskiej waluty opartej na złotym 

dinarze libijskim. Plan ten został zaprojektowany, aby zapewnić krajom Afryki frankofońskiej 

alternatywę dla franka francuskiego (CFA).” 

Cytując „znaczące osoby”, Blumenthal poinformował Clinton, że odkrycie tajnego planu Kaddafiego 

było jednym z głównych czynników, które doprowadziły do decyzji francuskiego prezydenta o ataku 

na Libię. 

Jeden z najbogatszych krajów Afryki został zdestabilizowany na lata. Jak tam dzisiaj wygląda, 11 lat po 

tamtej zbrodni, możecie przeczytać choćby w tym artykule. 

Wróćmy jednak do postawionej kwestii: jaka jest różnica w traktowaniu wojny na Ukrainie i wojny w 

Libii? Czy prezydent Francji Sarkozy został oskarżony o zbrodnie wojenne? A może ktoś przynajmniej 

postawi mu zarzuty zniszczenia Libii w celu zachowania dominacji dolara? 

Gdyby Kaddafiemu udało się stworzyć walutę opartą na parytecie złota, byłoby to silnym 

zagrożeniem dla dolara i euro. Dolar miał stały kurs w złocie. Do 1971 roku można było uncję złota 

(około 31 gram) kupić za 35 dolarów USA. Dzisiaj trzeba za taką samą ilość złotego kruszcu wydać 

prawie 2 tysiące dolarów.  

https://www.world-scam.com/archive/6845
https://www.opensourceinvestigations.com/conspiracy/sarkozys-war-gaddafis-gold/
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8329430,libia-wybory-prezydenckie-opinia.html
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No tak, ale Putin także ustanowił niedawno stały kurs rubla w stosunku do złota. To prawda, jednak 

Kaddafi popełnił kardynalny błąd – nie zdobył broni nuklearnej, a zabrał się za politykę globalną i 

uderzył w newralgiczny punkt świata zachodniego, czyli w pieniądze. 

 

 

230. Statystyki WHO 

Wiedeń 12.5.2022 

Podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia, WHO dzielnie walczy o prawo przejęcia podejmowania 

decyzji na całym świecie w przypadku przyszłej, ogłoszonej naturalnie przez WHO pandemii, ta sama 
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WHO opublikowała właśnie statystyki nadmiernej śmiertelności na świecie w latach 2020 – 2021 pod 

wprowadzającym w błąd tytułem: Globalna nadwyżka zgonów związanych z COVID-19, styczeń 2020 

– grudzień 2021.  

Dlaczego uważam, że tytuł statystyk wprowadza w błąd? Otóż zgodnie z informacjami zawartymi w 

tych statystykach na całym świecie zmarło w czasie tych dwóch lat bez uwzględnienia przyczyny 

śmierci o 14,91 miliona więcej osób niż wynikałoby to z trendu lat poprzednich. Oficjalnie zgłoszono 

5,42 miliona z tych zmarłych jako osoby zmarłe na COVID-19. Jeśli wiemy, że praktycznie nie 

stosowano badań diagnostycznych, a jedynie opierano się na wynikach błędnego i nie nadającego się 

do takich badań testu PCR, wiemy, że nie ma żadnych podstaw by kwalifikować przyczyny śmierci do 

tej jednej, nowo zdefiniowanej w lutym 2020 choroby. 

 

Najwyraźniej widać, że to metody walki z pandemią, a nie sama pandemia przyczyniły się do śmierci 

tak wielu milionów osób na świecie. Również kampania szczepień eksperymentalnych zbiegła się z 

czasem bardzo silnego wzrostu umieralności. 

W Europie najmniej ucierpiała Dania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria oraz południowa Irlandia. 

https://www.who.int/data/stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021
https://www.who.int/data/stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021
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Dane statystyczne WHO w formie plików Excel, możecie pobrać na tej stronie WHO 

https://www.who.int/data/sets/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-modelled-estimates
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231. Ukryta wojna 

Wiedeń 13.5.2022 

Podczas gdy cały świat ogląda przed TV relacje z dziwnej wojny na Ukrainie, trwa jeszcze inna wojna, 

bardziej krwawa i z większą ilością ofiar. 

Na internetowej platformie The Expose, gdzie można automatycznie przetłumaczyć artykuły na język 

polski, pojawił się pod koniec kwietnia artykuł, w którym znajdujemy aktualne statystyki 

pokowidowo-szczepionkowych NOP-ów w Europie. 

Aby zmienić język, wystarczy wybrać na miejsce “English” język polski: 

 

Aktualne dane z 23 kwietnia 2022 wygląda tak: 

 

Oficjalnie zapisano w europejskiej bazie danych blisko 44 tysiące przypadków śmierci oraz ponad 4 

miliony poważnych chorób, jak utrata wzroku, zaburzenia akcji serca i wiele innych. Listę NOP-ów 

znajdziecie w artykule . 

https://expose-news.com/2022/04/30/44k-dead-covid-vaccination-europe/
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Faktyczna liczba ofiar jest szacowana na 10 do 100 razy więcej, czyli ilość zmarłych w Europie z 

powodu “dobrowolnego” udziału w eksperymencie wynosi między 438 980, a 4 389 800.  

Nie jest to wojna pomiędzy państwami, nie jest to wojna pomiędzy narodami – to jest wojna grupy 

niewyobrażalnie bogatych ludzi z nami, czyli mniej zasobnymi mieszkańcami Ziemi. Postanowili 

zmniejszyć populację ludności na świecie poprzez ukryte ludobójstwo szczepionkowe. To wszystko 

jedynie dla naszego dobra. 
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232. Kim są globaliści? 

Wiedeń 16.5.2022 

Instytut Malone opublikował niedawno największą dotychczas listę wyszkolonych w Światowym 

Forum Ekonomicznym (WEF) absolwentów. 

Wielokrotnie pisałem, analizując przyczyny zaistniałego kryzysu na świecie, że stoją za tym globaliści. 

Znamy już postać Klausa Schwaba i jego pogróżkę jak: wszyscy będziecie szczęśliwi, ponieważ nie 

będziecie mieć niczego na własność. 

Po przeczytaniu dzieła pana Schwaba, grubej książki opisującej jak będzie przebiegać wielki reset, 

czułem się bardziej zmęczony niż poinformowany. Wielki reset, to jego określenie na rozpoczęcie od 

podstaw procesu budowy nowego, światowego porządku oraz jednego światowego rządu. “Nowy 

wspaniały świat”, w którym brak jest miejsca na indywidualizm, wolność osobistą. Jest to 

technokratyczna wizja przyszłego koszmaru, nazwana przez niego “szczęściem ludzkości”. 

Podczas licznych dyskusji, spotkałem się z zarzutem, że używam słowa “globaliści” nie konkretyzując, 

kim są ci ludzie. Zarzut jak najbardziej uzasadniony. Dlatego postanowiłem stworzyć stronę na tej 

platformie, na której przedstawię Wam tych globalistów. Dzisiaj strona Young Global Leaders jest 

gotowa, jak zwykle w trzech językach.  

Znajdziecie tam zarówno zdjęcia, jak i krótki opis ponad tysiąca osób, z linkami do ich mediów 

społecznościowych. Także i ja się cały czas uczę. Właśnie dzisiaj dotarło do mnie, że były polski 

prezydent, oraz były polski premier byli również szkoleni przez WEF. 

Zapraszam do lektury strony Young Global Leaders napisanej po polsku:  

 

https://maloneinstitute-org.translate.goog/wef?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://maloneinstitute-org.translate.goog/wef?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://maloneinstitute-org.translate.goog/wef?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://maloneinstitute-org.translate.goog/wef?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3
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Nie znalazłem premiera Morawieckiego na liście absolwentów. Nie oznacza to jednak, że nie był tam 

szkolony. Ta lista jest ciągle jeszcze niekompletna. Również pytanie, czy takie szkolenie przeszedł 

prezydent Putin, który sam potwierdził (styczeń 2021) blskie i częste kontakty z WEF, jest ciągle 

otwarte. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtJelsi1yI8&t=1s
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233. Ministerstwo Prawdy 

Wiedeń 19.5.2022 

Zaledwie trzy tygodnie przetrwało pierwsze na świecie oficjalne Ministerstwo Prawdy, stworzone na 

wzór orwellowskiej powieści Rok 1984.  

Wczoraj w Washington Post pojawił się artykuł: Jak administracja Bidena pozwoliła prawicowym 

atakom zniweczyć jej wysiłki dezinformacyjne? 

Rankiem 27 kwietnia Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosił utworzenie pierwszej 

Rady ds. Zarządzania Dezinformacją, której celem było „koordynowanie przeciwdziałania 

dezinformacji związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym”. Administracja Bidena powołała na 

stanowisko dyrektora wykonawczego Ninę Jankowicz, znaną postać w dziedzinie walki z 

dezinformacją i ekstremizmem. 

 

Nina Jankowicz, była stypendystka Fulbrighta, w pokoju prasowym w siedzibie kampanii Wołodymyra 

Zełenskiego w 2019 r. w Kijowie na Ukrainie.(Pete Kiehart/Redux) 

Powołując 33-letnią Jankowicz na kierownictwo nowo utworzonego zarządu, administracja wybrała 

kogoś z dużym doświadczeniem w dziedzinie dezinformacji, która okazała się pilną i ważną kwestią. 

Jest ona autorką książek: “Jak zostać kobietą online” i “Jak przegrać wojnę informacyjną”.  

Zaraz po ogłoszeniu informacji o powstaniu Urzędu Zarządzania Dezinformacją, ruszyły w Internecie 

uzasadnione ataki, a co gorsza stawiano pytania, na które Jankowicz nie potrafiła odpowiedzieć. 

I pani Jankowicz zaczęła śpiewać. 

Reszta artykułu w Washington Post zajmuje się “nieuczciwym atakiem prawicy” na forach 

internetowych na Ninę Jankowicz. Nie byłoby trudno zacytować tysiące artykułów z Washington Post, 

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/05/18/disinformation-board-dhs-nina-jankowicz/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/05/18/disinformation-board-dhs-nina-jankowicz/
https://rumble.com/v12y6ke-nowyminister-prawdy-bidena-piewa.html
https://rumble.com/v12y6ke-nowyminister-prawdy-bidena-piewa.html
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gdzie przez ostatnie dwa lata szkalowano osoby nastawione krytycznie do tej jedynej prawdy 

propagowanej także w tej gazecie. Dobrym przykładem jest jednostronne przedstawianie sporu 

pomiędzy senatorem Randem Paulem i Anthonym Fauci. Zarzuty senatora były całkiem inne niż te 

przedstawione w artykule Washington Post. 

Oficjalnie, celem utworzenia Urzędu Zarządzania Dezinformacją miała być walka z fake newsami. 

Sama nazwa urzędu sugeruje jednak to, czym naprawdę miał zajmować się ten urząd: mianowicie 

tworzeniem dezinformacji.  

Tak wielki spadek popularności rządzącej demokratycznej partii w USA jest jedyny w swoim rodzaju 

fenomenem historycznym. Dopiero co dotychczasowy zwolennik demokratów, miliarder Elon Musk 

ogłosił, że po raz pierwszy poprze w jesiennych wyborach partię konserwatywną. Był to dodatkowy 

cios dla demokratów w sytuacji, gdy ich popularność dawno przekroczyła najniższe historyczne 

notowania. 

Także nowy film, który się niedawno pojawił, 2000 Mules, pokazujący mechanizmy manipulacji 

ostatnich wyborów prezydenckich pogrążył tę lewicową – dzisiaj można śmiało powiedzieć 

totalitarną partię w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie rozpoczęty proces przeciwko prawnikowi 

Hillary Clinton – Michaelowi Sussmannowi w związku z produkowaniem “dowodów” współpracy 

Trumpa z Putinem podczas kampanii wyborczej na prezydenta w roku 2016 – musi się odbić na 

demokratycznej kandydatce do fotela prezydenta USA. 

Jeśli demokraci nie wymyślą jakiejś nowej katastrofy na skalę świata, to jesienią nie będzie już co po 

nich zbierać. Mogę podrzucić pomysł: 

 

Atak kosmitów na Ziemię skonsoliduje nas wszystkich w walce z UFO, po tym jak skutecznie 

walczyliśmy z plandemią i Putinem. 

 

234. Spotkanie w Davos 

Wiedeń 20.5.2022 

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/07/20/fauci-paul-wuhan-lab/
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/07/20/fauci-paul-wuhan-lab/
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W niedzielę 22 maja rozpoczyna się w Davos, w Szwajcarii, coroczne, pięciodniowe spotkanie szefów 

rządów, przedstawicieli przemysłu i finansów z 90-ciu krajów świata. 

W skład delegacji z Polski wchodzą cztery osoby: 

1. Prezydent Andrzej Duda; 
2. Premier Mateusz Morawiecki; 
3. Anna Moskwa – minister klimatu i środowiska; 
4. Waldemar Buda – minister rozwoju i technologii. 

W tym roku z Rosji nie pojawi się żaden przedstawiciel. Z Ukrainy przybędzie 10 osób. Prezydent 

Ukrainy będzie rozmawiał zdalnie korzystając z Internetu. Chiny wysyłają jednego przedstawiciela, zaś 

USA aż 25-ciu.  

Kompletna lista wszystkich 310 uczestników. 

Organizatorzy zakładają, że tym razem będą dyskutować o ożywieniu światowej gospodarki po 

pandemii, o tym, jak radzić sobie ze zmianami klimatycznymi i zmianami w świecie pracy, Jednak 

dużo ciekawsze będą zakulisowe rozmowy, gdzie omawiać będą globalne podwaliny przyszłego 

“nowego porządku świata”. 

Dla zabezpieczenia tych elit światowych szwajcarska armia przydzieliła 5 tysięcy żołnierzy oraz 

ogłosiła zakaz lotów w rejonie Davos, w tym także dronów, w czasie trwania spotkania. 

 

235. Masowa produkcja strachu 

Wiedeń 21.5.2022 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_AM22_List_of_confirmed_PFs.pdf
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Pamiętam jak w latach 60-tych prasa i telewizja malowały obrazy grozy, przedstawiając “rewolucję 

narkotykową”. Odwracano wtedy uwagę od prawdziwych przyczyn oddolnego ruchu lat 1968 – 1969. 

Najważniejszym powodem był wtedy ruch antywojenny – skierowany przeciwko wojnie w 

Wietnamie. W Polsce, pasował temat pacyfistyczny do ideologii PRL-u, mimo tego ruch hippisów był 

pokazywany głównie jako widmo uzależnienia narkotykowego. Ruch dzieci kwiatów skierowany był 

także przeciwko szeroko rozumianemu konserwatyzmowi. Muzyczna rewolucja tamtych czasów, 

której głównymi przedstawicielami byli The Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin i wiele 

innych, także przyczyniła się do masowego udziału ówczesnej młodzieży w tym buncie. 

 

U wielu ludzi pozostał na zawsze także strach przed narkotykami. Oczywiście że uzależnienie się od 

tych środków jest tragedią osobistą każdej dotkniętej tym osoby i bliskich. Jednak także alkoholizm i 

palenie nikotyny, trzeba by było do tego zaliczyć. Ten powszechny strach spowodował zakaz na wiele 

dziesiątków lat produkcji i rozpowszechniania marihuany, która na skali szkodliwości znajduje się 

dużo dalej niż alkohol czy papierosy. 

Podczas zimnej wojny powszechny był strach przed atakiem nuklearnym. 
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Po rozpadzie ZSRR powinna zgodnie z oczekiwaniami nastąpić era pokoju i szczęścia ludzkości. Z 

drugiej strony siły, które dotychczas miały sporo do powiedzenia – mam na myśli grupę wysokich 

generałów armii USA, poczuły się zagrożone utratą przywilejów i wpływu na decyzje polityczne. 

Wtedy właśnie powstał pomysł, by stworzyć następną przyczynę strachu: terror. 

Zamachy terrorystyczne były już powszechnie znane. Wybuchały bomby podkładane przez IRA, 

Basków czy grupy Baader Meinhof (RAF). Wiele takich działań było wspomagane przez odpowiednie, 

tajne służby różnych państw.  
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W tym samym okresie, kiedy zaatakowano wieże WTC w Nowym Yorku, przeprowadzono zamach 

terrorystyczny przy pomocy wyprodukowanej przez USA broni biologicznej – wąglika.  

Najbardziej znany atak w Nowym Yorku 11 września 2001 był sfabrykowany przez część dowództwa 

armii amerykańskiej i CIA. Chcecie dowodów? To pokażcie mi proszę samolot z terrorystami 

wpadający na drugą wieżę: 

 

Tę klatkę wyodrębniłem z filmu nakręconego wtedy z helikoptera: 

Jednoznacznie widać, że WTC został trafiony rakietą. Na tym filmie nie dodano przy pomocy 

komputera żadnego samolotu. Kto mógł wysłać te rakietę do centrum Nowego Yorku? Może Rosja, 

albo Iran, lub Korea Północna? Nic podobnego – ta rakieta została wystrzelona przez armię Stanów 

Zjednoczonych. Naturalnie, że odbyło się to w tajemnicy. 

Jaki miało to cel? Na przykład wojna w Afganistanie. 20 lat ciągłych zleceń dla przemysłu 

zbrojeniowego i dla armii USA. Na przykład ograniczanie wolności postronnym obywatelom, na 

lotniskach. Na przykład kontrola ludności przez wprowadzenie do paszportów elementów 

biometrycznych (odciski palców). Na przykład strach przed terroryzmem, który ułatwia powszechną 

zgodę na prowadzenie dziesiątek krwawych wojen. 

Ale bez obawy, pomysłów na nowy strach nie zabraknie. Przygotujmy się na nowe paszporty 

szczepionkowe. 

https://www.world-scam.com/archive/6248
https://www.world-scam.com/archive/6248
https://www.world-scam.com/archive/3026
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-05-13_08-09-45.mp4
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236. Planowe małpowanie pandemii 

Wiedeń 22.5.2022 

W austriackim tkp.at pojawił się dzisiaj artykuł: Tak zaplanowano pandemię małpiej ospy. 

Kto mógł przewidzieć wybuch małpiej ospy? Och, czekajcie… Scenariusz tej nowej pandemii 

opracowany podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w 2021 r. został przedstawiony pod 

koniec ubiegłego roku. Jeśli spojrzycie na prezentację, wyraźnie zobaczycie plan. Jest podobny do 

Eventu 201 z października 2019 r., które zostało użyte do przećwiczenia pandemii, miłościwie 

panującej od marca 2020 r. 

W marcu 2021 r. NTI (Nuclear Threat Initiative) we współpracy z Monachijską Konferencją 

Bezpieczeństwa przeprowadziło „ćwiczenie w celu przeciwdziałania zagrożeniom biologicznym na 

dużą skalę”. Imprezę wsparła Open Philanthropy. Są to dwie organizacje pozarządowe, które również 

odegrały kluczową rolę w przygotowaniach do pandemii korony. 

Dokument planu nowej, ponoć lepszej pandemii NTI wymienia 15 maja 2022 r. jako datę rozpoczęcia, 

która była dokładnie dotrzymana. Rzeczywiście, na początku tego tygodnia pojawiły się pierwsze 

doniesienia o zakażeniach małpią ospą, nowym wirusem ospy, podobnym do koronawirusa z 

początku 2020 roku. 

Na 10-tej stronie wymienionego dokumentu znajdziecie graficznie przedstawiony plan działania: 

https://tkp.at/2022/05/22/so-wurde-die-affenpocken-pandemie-geplant/
https://www.nti.org/
https://www.openphilanthropy.org/
https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf
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Państwo Brinia zostało wymyślone na potrzeby tych ćwiczeń. 

W dokumencie tym czytamy: „Scenariusz ćwiczeń przedstawiał śmiertelną, globalną pandemię z 

udziałem niezwykłego szczepu wirusa ospy małpiej, który powstał w fikcyjnym kraju Brinia i 

rozprzestrzenił się na całym świecie w ciągu 18 miesięcy. Ostatecznie scenariusz ćwiczeń wykazał, że 

pierwotna epidemia była spowodowana atakiem terrorystycznym przy użyciu patogenu 

wytworzonego w laboratorium przy nieodpowiednich środkach bezpieczeństwa biologicznego i pod 

nadzorem. Pod koniec ćwiczenia fikcyjna pandemia spowodowała ponad trzy miliardy przypadków i 

270 milionów zgonów na całym świecie”. 

Pan Drosten z Berlina, powinien znowu w ciągu jednej nocy stworzyć nowy test na obecność 

kawałków wirusa tej ospy i podarować go ludzkości. Bez testu nie będzie przecież plandemii!  

Możemy mówić o “szczęściu” – na tę niezmiernie rzadką infekcję opracowano już szczepionki. 

Zapewne produkcja wielu miliardów tego cennego eliksiru została już wdrożona. Nie będziemy 

musieli staczać bojów o pierwszeństwo do strzykawki. Ciekawe, jak rządy krajów na świecie 
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przekonają swoich obywateli do kupna nowych, z pewnością drogich szczepionek? Pewnie wcale o to 

nie zapytają. Ospa nie jest chorobą sezonową, więc lockdowny można będzie wymuszać bez 

stosowania przerwy na lato. 

Na temat Event201 pisałem w czerwcu 2020. Interesujące jest, że planiści pandemii nie zamierzają 

wcale ukrywać, że to robią. Publikacje na temat obu przygotowań do pandemii są dostępne dla 

wszystkich. Po prostu jeśli ktoś wskaże na planowanie przyszłych pandemii, zostaje potraktowany 

standardowym pakietem zmyślonych zarzutów (teoretyk spisku, foliarz itp.) i staje się orwellowską 

nieosobą. 

Najwyraźniej pierwsza plandemia wraz z dziwną wojną, nie wystarczyły by doprowadzić światowy 

system ekonomiczny do bankructwa. Chaos finansowy na świecie jest najwyraźniej pierwszym celem 

tych wszystkich działań. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/369
https://www.world-scam.com/archive/7459
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237. Zaginione biliony dolarów 

Wiedeń 25.5.2022 

Chyba wszyscy pamiętamy co stało się 11 września 2001 r. Bez obawy, nie będę znowu dzisiaj pisał o 

dwóch rakietach armii USA, które trafiły w wieże WTC, a później zostały przeistoczone na komputerze 

w samoloty. Nie, dzisiaj zajmę się wydarzeniem z dnia poprzedzającego ten atak armii amerykańskiej 

na ich własny kraj. Nie sądzę by wiele osób pamiętało, co ważnego stało się 10 września 2001 r. 

Niemiecka platforma LarsSchall.com opublikowała cztery lata temu artykuł Brakujące miliardy 

Pentagonu. 

Rachunkowość w Pentagonie od lat wymyka się spod kontroli. Ówczesny sekretarz obrony USA 

Donald Rumsfeld ogłosił na konferencji prasowej w poniedziałek 10 września 2001 r., że 

Departament Obrony USA nie był w stanie wyjaśnić, gdzie znajduje się aż 2.300 miliardów dolarów ze 

swojego budżetu. Następnego ranka właśnie to skrzydło Pentagonu, w którym według niektórych 

mieszczą się biura działu księgowości, stało się celem ataku. Niewątpliwie wśród ofiar Pentagonu byli 

cywilni audytorzy z Resource Services Washington pracujący dla USA. W rzeczywistości podobno 

żadna jednostka mieszcząca się w budynku Pentagonu nie straciła tyle personelu w wyniku ataku z 11 

wrześni, ile Resource Services Washington.  Z sześćdziesięciu pięciu osób zatrudnionych w 

Pentagonie zmarło 11 września 2001 r. więcej niż połowa, dokładnie: trzydziestu czterech 

pracowników delegowanych przez Kongres USA – pracujących dla Resource Services Washington – w 

celu kontroli finansów Pentagonu. 

Tę wypowiedź Donalda Rumsfelda można obejrzeć na YouTube. 

Rumsfeld powiedział: Rewolucja technologiczna przekształciła organizacje w całym sektorze 

prywatnym, ale nie w resorcie obrony. Jesteśmy, jak mówią, zakotwiczeni we własnym łańcuchu. 

Nasze systemy finansowe mają dziesiątki lat. Według niektórych szacunków nie możemy śledzić 

transakcji o wartości 2,3 biliona dolarów. Nie możemy dotrzeć do informacji w budynku Pentagonu z 

piętra na piętro, ponieważ są one przechowywane w dziesiątkach systemów technologicznych, które 

są niedostępne lub niekompatybilne. 

Tyle zadziwiających “zbiegów okoliczności” zebrało się wokół najważniejszego wydarzenia 

politycznego początku 21-wszego wieku. 

Ten proceder defraudacji publicznych pieniędzy trwał bardzo długo i tłumaczy powstawanie nowych 

miliarderów, którzy tworzą dzisiaj tzw. “deep state” – w dosłownym tłumaczeniu głębokie państwo. 

Ci złodzieje mają duży wpływ na armię oraz politykę USA. 

https://www.world-scam.com/archive/3026
https://www.larsschall.com/2018/05/18/die-verschwundenen-billionenbetraege-des-pentagon/
https://www.larsschall.com/2018/05/18/die-verschwundenen-billionenbetraege-des-pentagon/
https://youtu.be/4FWFAs9ffGk
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238. Spiskowa spowiedź 

Wiedeń 26.5.2022 

Podczas mowy powitalnej na odbywającym się właśnie w szwajcarskim Davos, corocznym spotkaniu 

Światowego Forum Ekonomicznego, szef tej organizacji Klaus Schwab przyznał w poniedziałek 

otwarcie: Tak, doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego poświęcone jest rozwijaniu 

spisku przez elity. 

We wtorek w Ron Paul Institute ukazał się artykuł omawiający to wydarzenie 

Ta wybrana grupa elit z całego świata, która spotyka się na dorocznym spotkaniu Światowego Forum 

Ekonomicznego (WEF) w Davos w Szwajcarii, naprawdę spiskuje, aby kontrolować kierunek rozwoju 

społeczeństwa i polityki na całym świecie. W praktyce jest to spisek, a nie tylko teoria spiskowa. Klaus 

Schwab, założyciel i prezes WEF, w poniedziałkowych uwagach powitalnych na tegorocznym 

spotkaniu przyznał otwarcie, że WEF zajmuje się organizacją spisku.  

Oto wyznanie spiskowe z przemówienia Schwaba:  

“Powiedzmy też jasno. Przyszłość nie przydaży się tak po prostu. Przyszłość jest budowana przez nas 

— przez potężną społeczność, jak wy tutaj, w tej sali. Mamy środki na poprawę stanu świata, ale 

konieczne są dwa warunki. Pierwszym z nich jest to, że wszyscy działamy jako przedstawiciele 

interesów większych społeczeństw, że służymy nie tylko własnemu interesowi, ale służymy 

społeczności. To właśnie nazywamy odpowiedzialnością wybranych przedstawicieli. A po drugie, że 

współpracujemy. To jest powód, dla którego podczas spotkania znajdujesz wiele okazji, aby 

zaangażować się w inicjatywy zorientowane na działanie i oddziaływanie, aby poczynić postępy 

związane z konkretnymi kwestiami w globalnej agendzie”. 

W nowym świecie to nie duża ryba zjada małą rybę, to szybka ryba zjada powolną rybę 

Doskonale wiemy na czyją korzyść działają ci “przedstawiciele interesów społecznych”. Może jednak 

jesteście przekonani, że wszystko, co robi nasz rząd jest dla naszego dobra? Dla dobra na pewno, 

tylko czyjego?  

http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2022/may/24/klaus-schwab-yes-the-world-economic-forum-annual-meeting-is-about-elites-advancing-a-conspiracy/
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Podziwialiśmy rząd Szwecji za własną drogę podczas dwóch lat plandemii. W listopadzie 2021 r. 

wybrano nowy rząd Szwecji. Kilku członków nowego, szwedzkiego rządu należy do klubu Klausa 

Schwaba Young Global Leaders. Nie spodziewajcie się kontynuacji szwedzkiej liberalnej polityki 

sanitarnej podczas następnej plandemii. 
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239. Wyücig z czasem 

Wiedeń 29.5.2022 

W opublikowanym dwa dni temu artykule w szwajcarskim uncut-news.ch Wyścig globalistów z 

czasem, czytamy: 

Wielki reset nastąpi z pewnością, ale nie taki jak to sobie wyobrażają globaliści w Davos. Najbardziej 

prawdopodobnym scenariuszem dla globalistów jest wielka izolacja i upadek utopijnych, a przy tym 

zbrodniczych idei. Ponieważ wpływy Zachodu słabną w szybkim tempie, trend wchodzenia krajów w 

orbitę chińsko-rosyjską z pewnością będzie się nasilał. Nowy porządek świata – NWO, 

prawdopodobnie ograniczy się do Europy Zachodniej i Ameryki Północnej i Australii, czyli około 15% 

światowej populacji. Skutki katastrofalnej prowokacji na Ukrainie i nieudanych sankcji są 

nieuniknione. Niedobory żywności i energii wraz z niekontrolowaną inflacją sprawią, że nawet ta 

skromniejsza wersja NWO będzie trudniejsza do kontrolowania. Cesarz jest nagi, jak wszyscy teraz 

widzą, ich gra jest stara, męcząca i przewidywalna – nie mają nowych pomysłów. Globaliści nawet nie 

muszą się martwić o powrót Trumpa w 2024 roku. Jest bardzo prawdopodobne, że znacznie 

wcześniej skończy się ich czas. To może się zdarzyć każdego dnia. 

Nowa propozycja, która ma zostać przedstawiona ONZ, wymaga, aby wszystkie narody scedowały 

swoją suwerenność na WHO w przypadku kolejnej pandemii. Sama wiara, że WHO cieszy się 

jakimkolwiek poziomem zaufania po Covid, jest iluzją. To przejrzyste wysiłki przejęcia władzy na 

świecie, jest łatwe do rozpoznania, a jeśli, co mało prawdopodobne, zyska na popularności, 

spodziewajmy się kolejnej pandemii zaraz potem. 

Z punktu widzenia Davos, jest to jedyna szansa na uniknięcie rozliczenia poprzedniej pandemii. 

Kiedy sześć lat temu WEF publikował na swojej platformie artykuł duńskiej posłanki do parlamentu 

Idy Auken, Witam w 2030. Nic nie posiadam, nie mam prywatności, a życie nigdy nie było lepsze – 

nikomu nie przyszło do głowy, że będą zmuszeni usunąć ten tekst. Pomimo samocenzury, większość 

usuniętych treści jest nadal dostępna – w przypadku wspomnianego artykułu WEF, tutaj. 

Dlaczego uważam, że wielki reset jest nieunikniony? Dlatego, że światowa polityka finansowa, 

głównie ta FED-u w USA, prędzej czy później musiała doprowadzić do ogólnoświatowej katastrofy 

gospodarczej, której początki właśnie przeżywamy. 

Zielona gospodarka, deindustrializacja, cyfrowe paszporty zdrowotne, cyfrowe waluty banków 

centralnych to kluczowe elementy planu globalistów na rzecz Wielkiego Resetu. 

W jaki sposób uczestnicy tej farsy traktują własne reguły, najlepiej świadczą prywatne odrzutowce, 

którymi przylecieli do Davos ci niezłomni obrońcy środowiska naturalnego. 

https://uncutnews.ch/der-wettlauf-der-globalisten-gegen-die-zeit/
https://uncutnews.ch/der-wettlauf-der-globalisten-gegen-die-zeit/
https://archive.ph/52oXa
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Rekordowe 1.500 prywatnych odrzutowców wylądowało w Szwajcarii na Światowe Forum 

Ekonomiczne, aby omówić sposoby zmniejszenia naszego śladu węglowego. 
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240. Ewolucja 

Wiedeń 30.5.2022 

Na podstawie kilku tytułów w brytyjskim The Telegraph, pokażę Wam jak ewaluowała narracja w 

związku z dziwną wojną na Ukrainie. 

1. 24.2.2022 r. Być może Władimir Putin popełnił błąd, który kończy jego krwawe rząd; 
2. 3.4.2022 r. Zachód pokonuje Rosję w jej własnej grze; 
3. 21.4.2022 r. Wojna Putina zakończyła się fiaskiem. Będzie gorzej; 
4. 5.5.2022 r. Upokorzona Rosja staje w obliczu epokowej klęski; 
5. 12.5.2022 r. Całkowitego zwycięstwa nad Putinem nie da się kupić tanio; 
6. 26.5.2022 r. Putin może odnieść szokujący triumf. 

Zachodzi pytanie: kto naprawdę popełnił błąd? Według mnie, była to od początku propagandowa 

farsa, w myśl której niepokonane oddziały Azowa wkrótce zdobędą Moskwę. Informacje o wojennych 

“sukcesach” zawsze były ważnym elementem wojny informacyjnej. 

Najwięcej korzyści przynosi ta wojna USA. Sprzedają swój drogi i nieekologiczny gaz, napędzają 

skutecznie przemysł zbrojeniowy. Zgodnie z ich doktryną sprzed ponad 100 lat osłabiają 

potencjalnych przeciwników, by potem wkroczyć z niewielkimi stratami jako zwycięzca. Tak było 

podczas obu wojen światowych, tak jest także teraz. Nie przewidzieli jednak, że 88% mieszkańców 

naszego globu nie stanie po stronie gwaranta pokoju – NATO. Tak, USA, Kanada, Australia i Europa 

zachodnia razem stanowią zaledwie 12% ludności świata. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/7459
https://www.telegraph.co.uk/opinion/2022/02/24/vladimir-putin-may-just-have-made-error-ends-bloody-rule/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/04/03/west-beating-russia-game/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/04/21/putins-war-has-fiasco-get-worse/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/05/humiliated-russia-faces-epoch-defining-defeat/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/12/total-victory-putin-cannot-bought-cheap/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/26/putin-could-pull-shock-triumph/
https://www.world-scam.com/archive/7025
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241. Los dzieci 

Wiedeń 1.6.2022 

Dzisiaj jest międzynarodowy dzień dziecka. Na jednym z wielu tysięcy przykładów, 

chciałbym Wam pokazać jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych dzieci i jak je 

chronimy. Zobaczcie ten film z Brazylii. 

Śliczna dziewczynka z Brazylii doznała udaru mózgu po zastrzyku przeciwko Covidowi. 

Larissa Godooy ma przed sobą całe życie. Teraz znowu uczy się chodzić.  

Dlaczego większość rodziców myśli, że jesteśmy szaleni, kiedy ostrzegamy ich przed tymi 

zastrzykami? Szkody, jakie wyrządzają swoim dzieciom są nie do odwrócenia. Jeśli nie od 

razu, to w dłuższej perspektywie także Twoje dzieci będą pokrzywdzone? 

Czy taki los chcemy sprawić naszym dzieciom? To nie jest odosobniony przypadek, gdy 

rodzice bez zastrzeżeń uwierzyli w tę fałszywą propagandę sanitarną. 

Nowa Zelandia lekarze alarmują: 500 przypadków śmierci młodych ludzi jako skutek 

szczepień. 

Ile jeszcze dzieci musi umrzeć zanim świat zrozumie, że mamy do czynienia z ludobójstwem? 

Zmuszanie dzieci do noszenia w szkole masek, przymusowe testy na Covida, które niczego 

nie potrafią wykazać. Społeczna izolacja. Jak długo pozwolimy maltretować nasze dzieci? 

Kto jest odpowiedzialny za ich los, jeśli nie ich rodzice? Zwierzęta ryzykują własne życie w 

ochronie potomstwa, a my? 

A może nowa, małpia plandemia okaże się prawdziwa? Już mamy przecież nowe szczepionki. 

Nikomu nie przeszkadza informacja, że zachorować na tą ospę można jedynie poprzez 

kontakty seksualne. Kto wie, może nasze dzieci współżyją z małpami – tak więc chrońmy je 

stosując szkodliwe szczepionki. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-01_15-57-49.mp4
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242. Zmyślone akty przemocy 

Wiedeń 2.6.2022 

Na dzisiejszy temat, zwrócił moją uwagę wpis na kanale MeWe Artura Kalbarczyka. Polecam ten 

kanał osobom zainteresowanym aktualną geopolityką oraz sytuacją finansową na świecie.  

Wczoraj ukazał się w amerykańskim ZeroHedge artykuł Ukraina zwalnia rzecznika praw człowieka za 

propagowanie fałszywych informacji o „systematycznych gwałtach” przez rosyjskich żołnierzy.  

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy zachodnia prasa głównego nurtu uderzyła w lawinę artykułów, 

które rzekomo dokumentowały przypadki masowych gwałtów dokonywanych przez rosyjskie wojska 

na ukraińskich cywilach. Jedna szczególna historia w Time wywołała oburzenie i potępienie ze strony 

zachodnich urzędników i była wielokrotnie relacjonowana w CNN i innych dużych amerykańskich 

sieciach. 

Zarzucano „systemową, skoordynowaną kampanię przemocy seksualnej” – opierając się głównie na 

zeznaniach zebranych przez wyznaczoną na Ukrainie najwyższą przedstawicielkę ds. praw człowieka 

Ludmiłę Denisową. Powiedziała między innymi, że 25 nastoletnich dziewcząt było przetrzymywanych 

w piwnicy w Buczy i gwałcono zbiorowo; dziewięć z nich jest teraz w ciąży. Starsze kobiety 

opowiadały przed kamerą o gwałceniu przez rosyjskich żołnierzy. Ciała dzieci znaleziono nagie, z 

rękami związanymi za plecami, z okaleczonymi genitaliami. Wśród ofiar były zarówno dziewczęta, jak 

i chłopcy… 

Ludmiła Denisowa ukraiński rzecznik prawd człowieka. 

Wiele takich historii, które przedstawiały coraz bardziej przerażające szczegóły w miarę postępu 

wojny, szybko stało się wirusowe, szczególnie wśród proukraińskich aktywistów na Twitterze i innych 

mediach społecznościowych, do tego stopnia, że wybitni eksperci zaczęli od niechcenia zgadzać się 

między sobą, że Rosjanie są po prostu „zwierzętami”. 

25 maja wiele mediów i organizacji pozarządowych opublikowało otwarty apel do Ludmiły Denisowej 

wzywający ją do poprawy komunikacji na temat przestępstw seksualnych podczas wojny. 

Sygnatariusze nalegali, aby Denisowa ujawniała tylko te informacje, co do których istnieją 

https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-fires-human-rights-chief-perpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-fires-human-rights-chief-perpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
https://time.com/6168330/rape-war-crime-russia-ukraine/
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wystarczające dowody, unikała sensacji i nadmiernej szczegółowości w swoich raportach, posługiwała 

się poprawną terminologią oraz dbała o poufność i bezpieczeństwo ofiar. „Zbrodnie seksualne w 

czasie wojny to tragedie rodzinne, trudny traumatyczny temat, a nie temat na publikacje w duchu 

„kroniki skandalicznej”. Trzeba mieć na uwadze cel: zwrócić uwagę na fakty zbrodni” – czytamy w 

apelu. 

A teraz we wtorek Interfax, Politico, The Wall Street Journal i inni donoszą, że Ludmiła Denisowa 

została zwolniona – właśnie za rozpowszechniania fantastycznych twierdzeń o masowych gwałtach, 

bez dostarczenia dowodów. 

We wtorek na Twiterze pojawił się wpis w którym możemy przeczytać: 

Parlament Ukrainy właśnie zwolnił rzeczniczkę praw człowieka Ludmiłę Denisową. Posłowie 

twierdzili, że jej praca skupiająca się na gwałceniu Ukraińców przez wojska rosyjskie, której „nie 

można było potwierdzić dowodami […] tylko zaszkodziła Ukrainie i odwróciła uwagę światowych 

mediów od rzeczywistych potrzeb Ukrainy”. 

Nie jest łatwo dotrzeć do prawdy, w sytuacji, gdzie jesteśmy wręcz obrzucani informacjami o 

zbrodniach, które okazały się być wytworem wybujałej wyobraźni pani Denisowej. Nie była w stanie 

przedstawić żadnych zeznań świadków. 

Trudno jest wykluczyć tego rodzaju przestępstwa po obu stronach konfliktu. Uważajmy jednak by nie 

ulegać sztucznie tworzonym emocjom, propagującym wyłącznie jedną, oczywiście tę “dobrą” stronę. 

Propaganda ukazuje zawsze skrupulatnie wybraną część prawdy. Ta pozostała część jest fałszowana 

lub przemilczana.  

Również w krajowych mediach podano informację o decyzji ukraińskiego parlamentu. Nie znajdziecie 

jednak tam prawdziwych powodów tej decyzji. Całkowicie pomija się milczeniem brak jakichkolwiek 

podstaw do głoszenia chorych, erotycznych fantazji pani Denisowej, które tak skutecznie przekonały 

zachodnią opinię przeciwko “barbarzyńskiej” armii rosyjskiej. 

  

https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-31/card/ukraine-s-parliament-dismisses-human-rights-chief-1kQWT7i0GHXyeqh6spRe
https://twitter.com/ChristopherJM/status/1531625892253995008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1531625892253995008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fgeopolitical%2Fukraine-fires-human-rights-chief-perpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1227269%2Cukrainski-parlament-odwolal-ludmile-denisowa-z-funkcji-rzecznika-praw
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243. Plan 

Wiedeń 3.6.2022 

Otrzymuję od moich czytelników informacje, że to co piszę wzbudza ich dodatkowe obawy przed 

tym, co się na świecie wyprawia. Powodem, dla którego w marcu 2020 zacząłem pisać ten blog, była 

właśnie chęć przeciwdziałania sztucznie napędzanemu uczuciu strachu.  

Tematy jakie wybieram powstają spontanicznie. Czytelnicy mojego blogu w formie ebooka mogą 

odnieść wrażenie wręcz chaosu. Może w przyszłości, gdy przetrwamy ten czas ogłupiania ludzi przez 

skorumpowanych polityków i skorumpowane media, opublikuję wersję lepiej uporządkowaną na 

poszczególne tematy. W najbliższych dniach zamierzam podzielić ebooka na roczniki, aby nie było 

konieczności ładowania całości za każdym razem, gdy napiszę nowy artykuł. Oby tych roczników nie 

było zbyt dużo! 

Pewnie zauważyliście, że wielokrotnie starałem się w tym blogu pokazać plan, który stoi za 

wydarzeniami ostatnich i nie tylko ostatnich lat. Moim zdaniem zarówno postawa, że wszystko co się 

dzieje jest konsekwentną realizacją planu, jak ta przeciwna, że jest wynikiem przypadkowych 

wydarzeń, oba te sposoby widzenia świata są obarczone sporym błędem. 

Zacznijmy od tej drugiej postawy, gdyż łatwo jest wykazać plan za wydarzeniami, które rzeczywiście 

były planowane. Jeśli ktoś dzisiaj jeszcze jest przekonany, że jednolity sposób przedstawiania 

pandemii kowidowej przez media na całym świecie jest jedynie przypadkiem, to przykro mi, ale nie 

nauczył się niczego z tragicznej historii ostatnich lat. Jeśli politycy na całym świecie, na wszystkich 

kontynentach, używają tych samych słów i argumentów, nie może to być jedynie dziełem przypadku. 
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Z drugiej strony, czy możliwe jest szczegółowe opracowanie planu zmiany świata i wprowadzanie go 

bez względu na to co się dzieje? Oczywiście, że nie. Taka taktyka skończyłaby się fiaskiem przy 

pierwszym nieprzewidzianym wydarzeniu. Dlatego konieczne są ciągłe korekty i dopasowywanie 

kolejnych kroków do aktualnej sytuacji. 

Podczas niedawno zakończonego spotkania WEF w Davos, jednoosobowa delegacja chińska w osobie 

Specjalnego Wysłannika ds. Zmian Klimatu Xie Zhenhua wywołała wśród zgromadzonych 

konsternację. Pan Xie ostentacyjne wstał i wyszedł podczas zdalnej przemowy prezydenta Ukrainy. 

Także próba przejęcia władzy nad światem przez WHO, stała się bardziej niż problematyczna po tym, 

jak sprzeciw Brazylii, 47 państw afrykańskich, niedawna ustawa w USA, która ustanawia ratyfikację 

każdej pandemicznej wytycznej WHO przez senat amerykański, oraz negatywna postawa Chin, Rosji, 

Indii, Republiki Południowej Afryki, Iranu i Malazji muszą doprowadzić ten niebezpieczny projekt do 

ostatecznego upadku. Podane linki prowadzą do stron w języku niemieckim, ostatni jest w języku 

angielskim. 

Teoria, którą wysunąłem w artykule Dziwna wojna, jakoby Chiny, Rosja i USA stały w zmowie w 

związku z wojną na Ukrainie staje się w świetle tych faktów coraz bardziej nierealna. 

Inny, bardzo poważny zgrzyt w planach globalistów to jesienne wybory w USA. Jeśli czegoś nie 

wymyślą, jak ponowne sfałszowanie wyborów, inwazję UFO, lub wojnę atomową, to jeszcze w tym 

roku zarówno parlament jak i senat Stanów Zjednoczonych przejdą w ręce republikańskich 

zwolenników Donalda Trumpa. 

Chciałbym Wam wyjaśnić, dlaczego nie lękam się wojny atomowej? Zagłada świata nie jest wcale 

taka niemożliwa. Tylko… mam wybór pomiędzy życiem, które nam jeszcze zostało - zanim 

potencjalnie mogłoby do tego dojść - w koszmarze strachu, lub po prostu zlekceważyć to zagrożenie i 

wykorzystać czas by na przykład znaleźć ciekawe tematy, którymi mógłbym się z Wami podzielić. Nie 

mam wpływu na trajektorię toru rakiet z głowicami czy bez, więc nie zawracam sobie tym głowy. 

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób strach jest silniejszy niż jakiekolwiek argumenty, jednak o tym, 

czy się boimy, decydujemy tylko i wyłącznie my sami – nie ci “oni”. 

  

https://report24.news/bolsonaro-brasilien-wird-who-pandemieabkommen-niemals-unterzeichnen/
https://tkp.at/2022/06/01/veto-aus-afrika-dieese-laender-blockierten-die-who-plaene/
https://uncutnews.ch/neuer-us-gesetzentwurf-jedes-neue-pandemieabkommen-der-who-wird-als-vertrag-betrachtet-und-muss-dem-senat-zur-ratifizierung-vorgelegt-werden/
https://uncutnews.ch/neuer-us-gesetzentwurf-jedes-neue-pandemieabkommen-der-who-wird-als-vertrag-betrachtet-und-muss-dem-senat-zur-ratifizierung-vorgelegt-werden/
https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown
https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown
https://www.world-scam.com/archive/7459


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

244. Oblicze agresji 

Wiedeń 4.6.2022 

Efekt trwającej od ponad trzech miesięcy wojny na Ukrainie: piąta część obszaru państwa jest pod 

kontrolą Rosji. Zełenski jednak potrafi powiedzieć prawdę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski po 

raz pierwszy przyznał, że w mniej niż 100 dni stracił jedną piątą swojego kraju. Te dwie mapy 

pokazują, jak duży jest ten obszar. Źródło Telegram: https://t.me/AllesAusserMainstream 

 

Teraz marszczą brwi zdumieni, nie tylko wojskowi eksperci na Zachodzie. Jak Rosja mogła przejąć 

kontrolę nad tak dużym obszarem jak Szwajcaria i Austria z tak małą liczbą żołnierzy? Każdy strateg 

wojskowy zna odpowiedź na to pytanie. Wszyscy powinni ją znać: trzeba pozyskać ludność na swoją 

stronę. Setki filmów z wyzwolonych obszarów pokazują, że ludzie nie postrzegają rosyjskiej armii jako 

okupantów, ale jako wyzwolicieli! 

Powiecie pewnie, że to rosyjska propaganda i macie rację. Tak działa propaganda strony rosyjskiej, 

jednak… gdy przez osiem lat zabijani są twoi sąsiedzi i najbliżsi, nikogo nie zdziwi powszechne 

wsparcie dla rosyjskiej armii. Zobaczcie jak zaczęła się w 2014 roku tragedia mieszkańców Ługańska. 

Obywatele Melitopola gotowi godzinami stać w kolejkach po rosyjskie paszporty, mogą wreszcie 

spełnić swoje marzenie po latach cierpień. 

Propaganda? Oczywiście, pokażcie mi jednak proszę, czy ten film jest może jakimś starym filmem z 

innego miasta czy innej wojny. Tak działa nasza telewizja tu na Zachodzie. Przykłady znajdziecie w 

moim artykule Dziennikarstwo czasu wojny. Trudno będzie wymyśleć następne kłamstwo, by 

wykazać, jak nikczemnie kłamią Rosjanie. 

Tych, którzy uważają, że wszystko co mówią Rosjanie to kłamstwo, na pewno nie przekonam, ale 

fanatyków nie da się przekonać. Będą walczyć zawzięcie w obronie “prawd”, które usłyszeli w TV. I 

nie o przekonywanie tutaj chodzi. Moim celem jest dostarczenie wam ukrywanych informacji, byście 

mogli sami ocenić, kto tutaj bardziej kłamie. A obie strony robią to z wielkim zapałem. 

https://t.me/AllesAusserMainstream
https://www.world-scam.com/Files/video-1654326711.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-04_11-00-51.mp4
https://www.world-scam.com/archive/7283
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245. List do kanclerza Niemiec 

Wiedeń 6.6.2022 

13-letnia Faina uczennica z Ługańska napisała niedawno list do kanclerza Niemiec. Żródło. 

 

Halo panie Scholz!  

Nazywam się Faina. Mieszkam w Ługańsku, piszę sztuki i opowiadania oraz staram się walczyć o 

pokój.  

https://t.me/neuesausrussland
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Osiem lat temu, 26 maja 2014 roku, w mojej ojczyźnie wybuchła wojna. A 2 czerwca ukraiński 

samolot zbombardował moje rodzinne miasto. Przez cały ten czas Niemcy i Francja działały jako 

gwaranci pokoju, ale nic nie mogły zrobić. 

 

W jednym z wywiadów powiedział Pan, że nie było ludobójstwa na ludności rosyjskiej w Donbasie.  

Czy zabijanie dzieci w ciągu ostatnich 8 lat nie jest ludobójstwem? A zakaz języka rosyjskiego, 

burzenie pomników Puszkina, Czechowa, Bułhakowa? Czy to nie ludobójstwo? Eksterminacja i 

aresztowanie ludzi, którzy nie zgadzają się z władzą – czy to nie faszyzm? Czy istnienie strony 

internetowej „myrotvorets.centre” nie jest pogwałceniem praw człowieka?  
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Mam 13 lat i bardzo trudno mi wpływać na sytuację, więc muszę prosić o pomoc dorosłych. Panie 

Scholz, chciałabym prosić o pomoc i powiedzieć, że nie należy wysyłać broni na Ukrainę, bo to 

prowadzić będzie tylko do większej liczby ofiar. 

 

Możemy być uważani za separatystów w Europie, ale proszę wyobraźić sobie, że jutro jakiś region 

Europy będzie chciał rozmawiać o autonomii. Zamiast negocjować, na przykład rząd Niemiec czy 

Wielkiej Brytanii wysyła przeciwko niemu armię i zaczyna bombardować stolicę tego regionu. Czy 

może Pan sobie wyobrazić coś takiego w Europie? Bardzo bym chciała, żeby Niemcy nie 

zaangażowały się w wojnę, ale pomogły rozwiązać problem pokojowo i nakłoniły ukraińskiego 
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prezydenta, by zasiadł do stołu negocjacyjnego. Dzieci nie mogą mówić dorosłym, co mają robić. Ale 

mają prawo do swojego punktu widzenia i poprosić o pomoc. 

Na ten list przyszła odpowiedź: 

 

Droga Faino,  

wielkie dzięki za list z 27 maja 2022 r. do kanclerza Olafa Scholza. Proszę zrozumieć, że Kanclerz 

Federalny niestety nie jest w stanie odpowiedzieć osobiście. Nie pozwala na to niezwykle duża liczba 

listów. Możemy jednak zapewnić, że Kanclerz Federalny przywiązuje dużą wagę do wyrażanych opinii 

i woli osób, które kontaktują się z nim w ten sposób. Wszystkie pisma są oceniane i włączane w 

proces opiniowania politycznego.  

Dziękuję za przesłanie osobistych przemyśleń. Zostały one przyjęte do wiadomości.  

Z poważaniem w imieniu Kanclerza Nadine Wachter 

Z tego filmu (po rosyjsku z napisami po niemiecku) dowiecie się o książkach, które Faina napisała. 

Żródło. 

Faina napisała również list do dzieci Europy na międzynarodowy dzień dziecka: 

Połowę dzieciństwa spędziłam na wojnie. I od trzech lat staram się dotrzeć do dorosłych. Politycy, 

osobistości religijne i kulturowe… Staram się im opowiadać, co się dzieje w naszym kraju, ale dorośli 

jak zwykle słuchają, ale nie śpieszą się z wcale. Wojna trwa, giną dorośli, giną dzieci…. I niestety 

jestem tutaj bezsilna. My, dzieci Donbasu, doświadczyliśmy tego, czego teraz doświadczają dzieci 

Ukrainy. Znamy ten strach. Trudno mi doradzać ukraińskim dzieciom, ale jako dziecko, które żyło na 

wojnie przez osiem lat i widziało okropności tego, co się wydarzyło, chcę, aby były silne, nie były 

zgorzkniałe i nie uczyły się nienawidzić. To jest najważniejsze. Wiemy to. Zresztą wojna na pewno się 

skończy.  

Na świecie jest wiele niesprawiedliwości, ale my, dzieci, staramy się tego nie zauważać. Dlatego 

czasami musimy zadawać pytania. Na przykład, co wiesz o Donbasie? Albo co wiesz o dzieciach, które 

zginęły w konfliktach zbrojnych? Czy znasz nazwisko Kirill Sidoriuk? A co wiesz o Milice Rakić, która 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-01_15-55-00.mp4
https://t.me/neuesausrussland
https://thesaker.is/letter-from-faina-savenkova-lugansk-to-children-of-europe-on-world-childrens-day/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

zginęła od bomb kasetowych w Serbii? Czy znasz imiona tych dzieci i ich losy? Nie sądzę. No to 

powiem wam, że zginęli w wojnach prowadzonych przez dorosłych.  

W Donbasie trwa wojna od 8 lat i nikt jej nie zauważa. Dla Europy wojna zaczęła się w lutym 2022 

roku, dla nas zaczęła się w 2014 roku. Jest mało prawdopodobne, że będzie relacjonowana w 

telewizji czy przez znanych polityków. Ale wierzę, że prawda i tak zwycięży. Dzieci świata z pewnością 

będą przyjaciółmi, a wojen będzie coraz mniej. To moje marzenie. Może to na swój sposób dziecinne, 

ale bardzo bym chciała, żeby dzieci świata nigdy nie musiały przechodzić tego, przez co przeszły dzieci 

wojny i żeby 1 czerwca był tylko świętem. I że jak dorosnę i pójdę na ulicę Aniołów w Doniecku lub 

Ługańsku i złożę kwiaty pod pomnikiem, nie zobaczę nowych imion dzieci, które zginęły w tej wojnie. 
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246. Homo Militaris 

Wiedeń 7.6.2022 

Kiedy rok temu napisałem serię składającą się z trzech artykułów Homo Hygienicus, Homo Libertatis i 

Homo Sapiens, nie wpadłem wtedy na pomysł, żeby napisać o innej grupie ludzi: o Homo Militaris. 

To był koszmar! Powoli wracam do rzeczywistości. Dlaczego śnią mi się takie rzeczy? Muszę się z tym 

zwrócić do naszego psychola – posadzi mnie na kanapie i wszystko wróci do normy. Takie sny należy 

usunąć z programu. Jak można śnić o tym, że jesteś w sytuacji bez wyjścia? Żołnierz jest po to, by 

zabijać wrogów, a nie żeby sam był celem polowania. Tylko jakiś przygłup da się wpuścić w taką 

pułapkę – mnie to nie grozi. Jestem czujny! 

Jak to powiedział major na szkoleniu? Nie ma sytuacji bez wyjścia. Są jedynie takie, które wymagają 

od ciebie byś natężył swoje szare komórki. Wyjście sam znajdziesz. I tak właśnie jest – po to mnie tyle 

lat szkolono, przeszedłem tyle trudnych ćwiczeń, żebym to ja był tym, który zakłada na wroga 

skuteczne pułapki. 

Niech sobie tokują liberałowie i pacyfiści. Rozbrojenie? Doskonały pomysł, wróg tylko na to czeka 

byśmy byli słabi. Zawsze tak było, że silniejszy zwycięża. Kto zadecydował o wyniku pierwszej i drugiej 

wojny światowej? Przecież nie dziewczynka z kwiatkiem. Dość tych bredni, szkoda sobie zawracać 

tym głowę – lecz tylko siłą zwalczymy siłę i zadepczemy groby, gdy każą! Kto to powiedział? 

Nieważne, ktoś, kto wiedział o czym gada. 

Dzisiaj będziemy mieli trudny dzień. Przyszły nowe czołgi od sprzymierzeńca zza oceanu. Musimy się 

sporo nauczyć, by w razie potrzeby dobrze je wykorzystać przeciwko wrogom. To są prawdziwe cuda, 

pełne nowoczesnej technologii. Szkolenie ma potrwać ponad miesiąc. Ku chwale ojczyzny! 

 

247. Wybory w USA – „2000 Mułów” 

Wiedeń 8.6.2022 

https://www.world-scam.com/archive/2174
https://www.world-scam.com/archive/2202
https://www.world-scam.com/archive/2228
https://www.youtube.com/watch?v=59KYyJ4wzmg
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W maju tego roku odbyła się w USA premiera filmu dokumentalnego “2000 Mules”. Na próżno 

będziecie szukać informacji o tym filmie w oficjalnych, ściekowych mediach. Te środki masowej 

propagandy, postanowiły skazać ten film dokumentalny na temat wyborów na prezydenta USA w 

roku 2020, na wieczny niebyt. 

Zainteresowani mogą obejrzeć ten film na stronie producenta w oryginalnym, angielskim języku. Dla 

nieznających angielskiego proponuję wersję z polskim lektorem: 

Tak film trwa półtorej godziny, jednak warto go obejrzeć w całości. Znajdziecie tam dowody 

największego oszustwa wyborczego w historii Stanów Zjednoczonych. Nie będę tego komentował – 

niech każdy sam sobie wyrobi własne zdanie. 

 

Wybory do Kongresu jesienią tego roku, będzie zdecydowanie trudniej oszukać 

 

248. Jak zostać premierem? 

Wrocław 11.6.2022 

https://dinesh.locals.com/post/2083099/2000-mules
https://www.world-scam.com/Files/2000%20Mules%20%20Polski%20Lektor.mp4
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Nieładnie jest podsłuchiwać czyjeś rozmowy telefoniczne. Pewnie większość, poza pracownikami 

służb specjalnych, zgodzi się ze mną. Jeszcze gorzej się dzieje, kiedy podsłuchane rozmowy stają się 

dostępne dla wszystkich. Takie sytuacje, nawet, a szczególnie dla wspomnianych pracowników 

odpowiednich służb, są nie do zaakceptowania. Zwłaszcza wtedy, gdy oni sami zostaną podsłuchani. 

Gdyby rozmowa dotyczyła osobistych spraw tych osób, na pewno bym się tym nie zajmował. Ale oni 

rozmawiali o takim drobiazgu, jak ustanowienie nowego rządu kraju, w którym właśnie przebywali. 

Rozmowa została opublikowana przez TRUTH Social na Telegramie. 

Mój skromny wkład, polegał na dodaniu polskich napisów do oryginalnego filmu. Film trwa kilka 

minut, a warto go obejrzeć, by zrozumieć jak myśleli i działali wysoko postawieni urzędnicy 

(Podsekreetarz Stanu USA oraz Ambasador USA w Kijowie) i w jaki sposób zadecydowali o nowym 

szefie rządu Ukrainy którym został Arsenij Jaceniuk – w filmie nazywany Yatse. Został on premierem 

dokładnie 27 lutego 2014 roku, kilka tygodni, po tej rozmowie, którą także i Wy możecie podsłuchać: 

Tak, to prawda, aktualny prezydent USA, a ówczesny wiceprezydent w gabinecie Baracka Obamy Joe 

Biden, przybył przed dokonaniem przez USA puczu na słynnym kijowskim placu Majdanie, do Kijowa, 

by z budynku ambasady amerykańskiej koordynować wydarzenia, które doprowadziły do zmiany 

ówczesnego pro moskiewskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza na amerykańską 

marionetkę Petro Poroszenkę, który z kolei w 2019 roku, ustąpił miejsce aktualnemu “bohaterowi 

wszechczasów”. 

Sami podsłuchiwani dziwili się, co kierowało Arseniego Jaceniuka, że dopuścił się zdrady własnego 

kraju? Pewnie ambicje władzy i związane z nią korzyści materialne. Znacie jakieś lepsze 

wytłumaczenie? 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/a2pl1.mp4
https://t.me/TRUTHSocialQ
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/a2_en.mp4
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249. Walka o dominację nad światem. 

 

Wrocław 13.6.2022 

Przedstawię Wam dzisiaj aktualną geopolityczną sytuację na świecie. Porównamy pięć krajów, które 

utrzymują bazy wojskowe, poza terytorium własnego kraju. 

 

Chiny utrzymują bazę wojskową w jednym obcym kraju w Dżibuti.  

Francja: bazy wojskowe w 11 krajach. W Dżibuti, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Gabon, Senegal, 

https://defence24.pl/chiny-w-dzibuti-nowe-rozdanie-w-geopolitycznej-rozgrywce
https://defence24.pl/geopolityka/najniebezpieczniejsze-23-tys-km-kwadratowych-swiata-komentarz
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Czad, Republika Środkowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Niger, Burkina Faso, Mali i Mauretania. 

 

Wielka Brytania utrzymuje bazy wojskowe w 11 krajach: Kanada, Cypr, Bahrajn, Katar, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, Belize, Sierra Leone, Kenia, Singapur, Brunei i Nepal. 

 

Rosyjskie bazy wojskowe poza Rosją znajdują się w 9-ciu krajach: Syria, Wietnam, Gruzja, Mołdawia, 

Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. 
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USA utrzymuje bazy wojskowe w 42 krajach poza terytorium Stanów Zjednoczonych.  

Dżibuti, kraj w Afryce Wschodniej, leży nad Zatoką Adeńską w cieśninie, przez którą przepływają 

wszystkie statki płynące do Kanału Sueskiego z Oceanu Indyjskiego. Ta strategiczna pozycja 

spowodowała, że wiele państw, Japonia, Hiszpania, Włochy, USA, Chiny i Francja mają tam bazy 

wojskowe. Po “wypadku” w obszarze Kanału Sueskiego, w roku 2020, kiedy jeden okręt 

“przypadkowo” się przekręcił i zablokował kanał na tygodnie, Chiny przyspieszyły budowę portu dla 

lotniskowców. 

Opisana sytuacja jest dynamiczna. Według najnowszych doniesień nikaraguański prezydent Daniel 

Ortega, wyraził zgodę na stacjonowanie wojsk rosyjskich (w tym okrętów i samolotów wojskowych) 

od drugiej połowy roku 2022. Interesująca będzie reakcja USA na stacjonowanie rosyjskich rakiet w 

Ameryce Środkowej. 
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250. SADS – nowa pandemia 

Wrocław 14.6.2022 

SADS jest angielskim skrótem od Sudden Adult Death Syndrome – po polsku: Zespół nagłej śmierci 

dorosłych. Choroba powstała z pilnej potrzeby odwrócenia uwagi od tragicznych skutków 

ogólnoświatowej akcji szczepiennej. Teraz mamy chorobę, którą roznosi groźny wirus, niesłusznie 

nazywany szczepionką.  

Aktualna, oficjalna statystyka Europejskiej Agencji Leków (EMA), dotycząca skutków ubocznych tego 

eliksiru, została opublikowana 4 czerwca. 

 

W Unii Europejskiej poddało się przynajmniej jednemu szczepieniu w przybliżeniu 324 milionów 

mieszkańców (73%). Tak więc na 100.000 zaszczepionych mieszkańców Unii przypada 1,4 

przypadków śmiertelnych. Poważnych komplikacji doznało 1,363 osób. Czyli na 100 mieszkańców 1,3 

poniosło szkody na zdrowiu. 

Skoro już jesteśmy przy statystykach pokażę Wam ciekawe porównanie NOP-ów w USA wszystkich 

szczepień ostatnich 30 lat, z tym jednym wybranym w roku 2021. 
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Po lewej stronie wszystkie skutki szczepień od roku 1990 do 30 listopada 2020. Po prawej skutki 

szczepień przeciwko Covid-19 od grudnia 2020. 

Dwa razy więcej przypadków śmierci w samym roku 2021 w porównaniu do 30-tu poprzednich lat! 

Obcowanie ze statystykami prowadzi do zmniejszenia wrażliwości na tragedie jednostek. Dlatego 

przytoczę kilka wybranych przypadków skutków ubocznych kampanii ludobójstwa. 

Zwolennicy szczepionki przeciw Covid-19 już nie żyją 
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Dwukrotnie zaszczepiona 20-letnia modelka z Florydy cierpi na zapalenie mięśnia sercowego, ataki 

serca. Amputowano jej obie nogi. 

Młodzi ludzie zmarli, lub cierpią na poważne choroby serca po przyjęciu szczepionki. 

Dla tych czytelników, którzy mają silne nerwy, wybrałem pięć krótkich filmów pokazujących 

cierpienia ofiar wojny sanitarnej: 
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https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-23-07.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-12.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-45.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-56.mp4 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-25-13.mp4 

  

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-23-07.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-12.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-45.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-24-56.mp4
https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-14_11-25-13.mp4
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251. Przygotowania 

Wrocław 15.6.2022 

Potrzebujemy coś w zastępstwie zmarłego kowida i nieudanej wojny na Ukrainie. 

Przygotowania w toku. 

Nie miejmy więc kompleksów, są na świecie kraje, gdzie minister zdrowia bije na głowę pana 

Adama Niedzielskiego. Intelekt najwyższej klasy! Jednak trzeba przyznać, że pomysł z 

leopardem jest mało kreatywny.  

Proponowałbym raczej afrykańską sawannę, gdzie homoseksualny wąż boa, zaraził kogucią 

grypą rurę wydechową przejeżdżającego pojazdu – bo przecież samochody jeżdżą z reguły po 

sawannie. Rura ciepła, więc jest dobrym nośnikiem zarazy. Wąż żarłok, pożarł wcześniej 

chorego koguta – nie zwrócił uwagi na to, że tamten kaszlał i miał wysoką gorączkę.  

Nietrudno sobie wyobrazić co stało się potem. Rura wydechowa pojawiła się w otoczeniu 

grupy ludzi i od tej pory WHO ponownie jest centrum dowodzenia w walce z apokalipsą. 

Marzenia się spełniają – wystarczy tylko trochę pogłówkować – o ile ma się tę głowę. 

Nia zapomnijmy o najważniejszej sprawie: nowe szczepionki na kogucią grypę muszą być 

gotowe, zanim świat ogarnie nowa medialna pandemia strachu! Także testy PCR są 

bezwzględnie konieczne – bez nich nie będzie pandemii. 

Pierwszy przypadek krokodylej ospy odkryty na Wyspach Brytyjskich. 

Bądźmy zwarci, czujni i gotowi – licho nie śpi! 

  

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/video-1655277797.mp4
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252. Ostrzał Doniecka 

 

Wrocław 17.6.2022 

W czasach PRL-u dziennik telewizyjny był nadawany codziennie o 19:30, zaraz po wieczorynce. 

Dlatego nazywano go powszechnie: bajką dla dorosłych, lub “godziną prawdy”. 

W poniedziałkowym wydaniu niemieckiego dziennika telewizyjnego Tagesschau, podano sensacyjną 

wiadomość: Rosjanie ostrzelali kontrolowaną przez własną armię, cywilną część Doniecka. 

„Niewiele pozostało z tego targu we wschodniej Ukrainie w Doniecku. Trzy osoby zginęły podczas 

rosyjskiego ataku, wiele jest rannych. W związku z masowym ostrzałem rosyjskiej armii, Ukraina jest 

coraz bardziej bezsilna. Prezydent Ukrainy jest sfrustrowany postawą Zachodu”.  

W niemieckim Anti-Spiegel – niezależnym od mainstreamowej propagandy magazynie – ukazał się 

artykuł na ten temat, skąd czerpię te informacje. 

W Doniecku nie ma celów wojskowych, które usprawiedliwiałyby ostrzał. Na ulicach nie ma też 

patroli wojskowych. Będąc w Doniecku, poczujesz się jak w normalnym mieście, jeśli w tle nie słychać 

częstych eksplozji. 

Tagesschau oczywiście robi wszystko, co w jego mocy, aby zwiększono dostawy broni na Ukrainę, 

nawet jeśli cywile są następnie zabijani tą bronią. W końcu pociski z nowo dostarczonych 

amerykańskich haubic M777 uderzają w dzielnice mieszkalne Doniecka od ponad tygodnia. 

Nawet najbardziej niewykształcony widz powinien wiedzieć, że Donieck jest ostoją „prorosyjskich 

separatystów”. Czy redaktorzy codziennych wiadomości są tak głupi, że nie wiedzą, gdzie znajduje się 

Donieck? A może ci redaktorzy uważają, że ich widzowie są tak głupi, że nie zauważają, że Tagesschau 

właśnie pokazał konsekwencje ukraińskiego ostrzału? 

Tagesschau celowo kłamał. Wcześniejszy raport Tagesschau na ich stronie, poprawnie odnosił się do 

ukraińskiego ataku, jak pokazuje ten zrzut ekranu. 

Separatyści meldują śmiertelne ofiary po ukraińskim ataku na Donieck. Według lokalnej agencji 

prasowej, co najmniej trzy osoby zginęły, a cztery inne zostały ranne w ataku ukraińskiej artylerii na 

rynek w prorosyjskim regionie Doniecka zajętym przez separatystów. Wśród zabitych było dziecko, 

podała doniecka agencja informacyjna.  

Raport Reutera również podaje prawdę na ten temat, ale Tagesschau woli bezwzględnie okłamywać 

swoich widzów: 

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2022/06/tagesschau2.mp4
https://www.anti-spiegel.ru/2022/russland-beschiesst-donezk-fuer-wie-bloed-die-tagesschau-die-zuschauer-haelt/?doing_wp_cron=1655359422.8171169757843017578125
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Po lewej Reuter: „Atak ukraińskiej artylerii na targ we wspieranym przez Rosję regionie Doniecka w 

poniedziałek zabił co najmniej trzy osoby, w tym dziecko, i ranił 18”… Po prawej Tagesschau: „Cele 

cywilne – wciąż giną pod ostrzałem rosyjskiej armii. To jest rynek we wschodnioukraińskim mieście 

Donieck, albo to, co z niego zostało”… 

Ale oczywiście w Niemczech nie ma propagandy, zwłaszcza w niemieckiej telewizji państwowej… 
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Wygląda na to, że “nieznani sprawcy” wiedzą coś więcej na ten temat. 
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253. Manipulacja klimatem 

Wrocław 17.6.2022 

Przeszło rok temu pisałem już na temat globalnego kłamstwa klimatycznego. W niemieckim Die Welt 

ukazał się wywiad ze szwedzkim naukowcem, badaczem klimatu Lennartem Bengtssonem. Tytuł 

artykułu: Wiedza jest najlepszym lekarstwem na lęk klimatyczny. 

Dla spanikowanych ekoatywistów mam jedną radę: zdobądźcie więcej wiedzy na temat, którego nie 

rozumiecie. Kryzys klimatyczny to mit. 

Media pokazują katastrofalne skutki niebezpiecznej zmiany klimatu np. śmierć w temperaturze 30 

stopni, jest po prostu błędne. W rzeczywistości ludzie umierają bardziej z zimna niż z upału. Według 

Bengtssona nadchodzące zimy będą poważne właśnie dlatego, że ludzi nie stać na ogrzewanie swoich 

domów. 

Uważam, że w powszechnej debacie publicznej wszystkie zmiany klimatyczne są postrzegane jako coś 

negatywnego, bez wskazywania, że niektóre zmiany klimatyczne są pozytywnymi lub nawet 

naturalnymi procesami, które istniały od zawsze. Ciepły klimat w Europie jest dziś korzystniejszy dla 

społeczeństwa niż typowy klimat XIX wieku. W rzeczywistości ocieplenie obserwowane w latach 30-

tych, praktycznie wszyscy postrzegali jako coś ogólnie pozytywnego. Obawiam się, że silne 

upolitycznienie debaty klimatycznej będzie miało negatywne konsekwencje dla badań 

podstawowych, ponieważ niektórzy naukowcy są z natury sceptyczni i krytyczni. W rezultacie 

niektórzy naukowcy niechętnie podejmują dziś kwestie, które niektóre uniwersytety i fundatorzy 

mogą uznać za krytyczne dla IPCC.  

IPCC: The Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu. 

Ludzie mogą łatwo dostosować się do oczekiwanego wzrostu temperatury. Podnoszenie się poziomu 

morza jest rzeczywiście problematyczne na niektórych obszarach, ale można temu łatwo 

przeciwdziałać za pomocą systemów ochrony wybrzeża. To już się wydarzyło w Holandii. Ufając 

postępowi naukowemu i ludzkiej pomysłowości, podsumowuje: Wierzę, że za 100 lat zmiana klimatu 

spowodowana gazami cieplarnianymi nie będzie już problemem. 

https://www.world-scam.com/archive/2112
https://www.welt.de/wissenschaft/plus239362235/Lennart-Bengtsson-In-100-Jahren-wird-Klimawandel-kein-Thema-mehr-sein.html
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254. Działać, czy narzekać? 

Wrocław 18.6.2022 

Działać, czy narzekać – oto jest pytanie! Wybaczcie mi mój patetyczno-szekspirowski wstęp. Mało kto 

zadaje sobie takie pytanie. Zdecydowana większość, nie tylko naszych rodaków, woli to drugie – 

narzekanie. Cóż to daje? Wrażenie, że zrobiłem wszystko co było możliwe, tu dałem like’a, tam 

napisałem sążnisty komentarz, aż im w pięty poszło. Co można więcej zrobić? Przecież to jest bagno! 

Przyjmujemy rolę ofiary zewnętrznych wpływów, jak bezwolna gałąź płynąca z prądem rzeką do 

morza. Przecież to tylko gałąź, co ona mogłaby sama zrobić? Mogłaby zaczepić się przy brzegu i 

zapuścić korzenie wyrastając jako nowe, wspaniałe drzewo. Zawsze jest jakaś możliwość, by stworzyć 

coś nowego i lepszego. Gdyby u nas panowały warunki, jakie są w Chinach lub w północnej Korei, 

byłoby znacznie trudniej. Dlatego nie czekajmy, by sytuacja panująca w tych krajach stała się naszą 

codziennością.  

Przesadzam? To namówcie waszego lekarza pierwszego kontaktu, by wystawił wam certyfikat 

zwalniający z noszenia kagańca. A może jeszcze lepiej, by publicznie ogłosił popularny wśród lekarzy 

pogląd, że pandemia to jedna wielka ściema. Wiem, kilku odważnych lekarzy to zrobiło i nawet 

wygrali procesy przeciwko Izbie Lekarskiej. Ale to świadczy o kierunku w jakim zdążamy jako 

społeczeństwo. 

Ja sam nie byłem lepszy. Pamiętam, gdy w połowie lat 90-tych moja teściowa powiedziała do mnie: 

Ty działałeś w czasie stanu wojennego w Solidarności, powinieneś być dzisiaj przynajmniej ministrem. 

Jaka była moja odpowiedź? Klasyczna: To aż tak źle mi życzysz? 

 

Przedstawię Wam historię, która wydarzyła się w Austrii we wrześniu ubiegłego roku. Odbyły się 

wtedy wybory do Landtagu (parlament na szczeblu województwa) w Górnej Austrii ze stolicą Linz. 

Nie wspominana wcześnij w mediach partia MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte – Ludzie, 

Wolność, Prawa podstawowe) uzyskała wynik 6,23%, dzięki czemu otrzymała trzy miejsca w 56 

osobowym parlamencie w Linzu. Dlatego będę zawsze powtarzał, kto się angażuje, ma szansę 

wygrać. Może też przegrać, jednak ten, kto jest bierny – przegrywa walkowerem. 

We wrześniu, rok temu, byłem na spotkaniu z panem Arturem Kalbarczykiem w Poznaniu. 

Nakręciłem film z tego spotkania, który możecie obejrzeć w tym artykule.  

https://mfg-oe.at/
https://www.world-scam.com/archive/3582
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Jak trafiłem na pana Artura? Podczas burzliwych wyborów prezydenckich w USA 2020 r. szukałem 

różnych niemainstreamowych źródeł informacji i tak znalazłem na YouTube kanał pana Artura. 

Artur Kalbarczyk mieszkał dłuższy czas w Kanadzie. Na wiosnę bieżącego roku przyjechał do Polski i 

zajął się tworzeniem podwalin pod nową siłę polityczną z ambicjami wpływania na polską politykę. 

Wspólnie z “Patrioci Polska” zorganizował w Polsce szereg spotkań w wielu miastach. Nowa partia 

polityczna, która może zostać lokomotywą do osiągnięcia przez Polskę niezależności. Tak jak wyżej 

wykazałem na przykładzie lekarzy, znowu musimy o tę niezależność walczyć. Ta partia jest aktualnie 

w fazie przygotowania do rejestracji. By zarejestrować nową organizację polityczną w Polsce 

potrzebne jest 1000 podpisów polskich obywateli, którzy wspierają tą inicjatywę. 

Taka deklaracja do niczego nie zobowiązuje, jest po prostu warunkiem koniecznym na długiej drodze 

tworzenia nowych sił politycznych. Wystarczy wydrukować, wypełnić formularz, podpisać i wysłać 

pocztą, na podany na dole formularza adres. Ja to właśnie zrobiłem. 

Więcej informacji na temat tej nowej partii, możecie uzyskać oglądając video pana Artura na Rumble. 

Dla zainteresowanych aktualnymi wydarzeniami geopolityczno-ekonomicznymi polecam 

polskojęzyczne kanały pana Artura na MeWe oraz Facebooku. 

  

https://www.world-scam.com/Files/Tabela+podpisy+rodo+05+A+ok2.pdf
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://rumble.com/v17n3sv-patrioci-polska-ruch-polityczny.html
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
https://www.facebook.com/arturkalb
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255. Jednak szkodzą! 

Wiedeń 22.6.2022 

I bądź tu mądry! Kiedy dwa lata temu głosiliśmy bezsens noszenia masek, jak np. w moim artykule 

Maska – ochrona, czy kaganiec, nazywano nas foliarzami i teoretykami spisku. 

W poniedziałek gazeta wyborcza (Łódź) opublikowała artykuł: Tylu infekcji jeszcze nie było. Lekarz: 

Przez izolację i maseczki straciliśmy odporność. W zasadzie moglibyśmy oskarżyć wyborczą o plagiat. 

Podają te same argumenty, które wtedy tak zawzięcie zwalczali. I bardzo proszę nie nazywajcie 

dziennikarzy Wyborczej, że są teoretykami spisku – na ten przywilej trzeba sobie zasłużyć! 

Jak teraz wyglądają ci wspaniali telewizyjni “eksperci” w stylu pana Horbana? Po nich to spływa jak 

woda po kaczce. Zawsze znajdą jakąś wymówkę, ponieważ są bezsprzecznymi ekspertami w 

wymyślaniu zamówionej “rzeczywistości”. 

 
 
Sześć krajów europejskich ciągle jeszcze praktykuje obowiązek noszenia masek.  
Dokładnie w tych krajach notuje się najwyższe ilości infekcji. Są to: 
Portugalia (1430) 
Grecja (477) 
Niemcy (459) 
Austria / Wiedeń (435) 
Włochy (384) 
Hiszpania (181) 
Kraje wolne od masek mają średnio około 100. 

https://www.world-scam.com/archive/520
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,28586090,lekarze-alarmuja-ze-pacjenci-stracili-odpornosc-infekcji-wiecej.html#do_w=164&do_v=634&do_st=RS&do_sid=710&do_a=710
https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,28586090,lekarze-alarmuja-ze-pacjenci-stracili-odpornosc-infekcji-wiecej.html#do_w=164&do_v=634&do_st=RS&do_sid=710&do_a=710
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256. Odpowiedzialność 

Wiedeń 23.6.2022 

Przynajmniej w Austrii – kraju przodującym w testach i restrykcjach sanitarnych – wiemy już kto 

odpowiada za NOP-y. Producenci eliksiru zabezpieczyli się przed odpowiedzialnością za szkody 

wywołane ich produktami. Ministerstwo zdrowia zawsze było, jest i będzie niewinne. Odpowiedzialni 

są ci, którzy nadzorowali, lub sami wstrzykiwali tę truciznę, czyli lekarze.  

W austriackim Wochenblick.at pojawił się wczoraj artykuł: Odpowiedzialność: minister zdrowia 

potwierdza – lekarze odpowiedzialni za szkody poszczepienne.  

Pytanie parlamentarne zadane przez ambitnego posła FPÖ Geralda Hausera stawia ministra zdrowia z 

ramienia partii Zielonych Johannesa Raucha w trudnej sytuacji. Jednak uderzenie w twardy grunt 

rzeczywistości uderzy przede wszystkim w tę część środowiska medycznego, która naiwnie uwierzyła 

w pozbawione dowodów zapewnienia ministerstwa, że preparaty Corona są bezpieczne. W 

dziesięciostronicowej odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności za szczepionki Covid 

wszystko staje się jasne: Rauch najwyraźniej się przestraszył i zrzuca odpowiedzialność na lekarzy 

zajmujących się szczepieniami. Powinni oni spełnić swój obowiązek informacyjny. W przeciwnym 

razie, w przypadku powtarzających się naruszeń, grożą im horrendalne grzywny w wysokości do 14 

000 euro. 

Dla tych z Was, którzy są zainteresowani, jak austriacki minister zdrowia odpowiedział na to 

zapytanie parlamentarne, polecam przeczytanie automatycznie przetłumaczonego dokumentu. 

Nie ulega wątpliwości, że lekarze ponoszą część winy. Jako fachowcy wiedzieli co robią. Mój lekarz 

zapytał mnie rok temu, czy chcę się zaszczepić przeciwko modnej chorobie? Odpowiedziałem, że nie 

jestem królikiem doświadczalnym i w ten sposób temat został zamknięty. Teraz, za każdy przypadek 

powikłań poszczepiennych grozi lekarzowi wysoka kara. 

Nie zamierzam chronić szczepiących lekarzy, chciałbym jednak zwrócić uwagę na rolę Izb Lekarskich. 

Mają one z założenia bronić interesów lekarzy, w praktyce są narzędziem do narzucania lekarzom 

interesów Ministerstwa Zdrowia. Jeśli lekarz rzetelnie informował pacjenta o możliwych 

powikłaniach, co zdarzało się niezwykle rzadko, był wzywany do Izby Lekarskiej, gdzie grożono mu 

utratą prawa do wykonywania zawodu. W kilku przypadkach, Izba Lekarska rzeczywiście orzekła 

odebranie aprobacji lekarzom. W takiej sytuacji, nie ulega wątpliwości, że także Izba Lekarska oraz 

Ministerstwo Zdrowia, ponosi odpowiedzialność za skutki wywołane szczepieniami. 

Jeśli ten artykuł czyta właśnie lekarz, który podawał te “zbawienne eliksiry szczęścia”, to niech 

obejrzy ten wymowny, krótki film z Düsseldorf / Niemcy. 

Na każdej z tych kartek opisano przypadki zmarłych po tym eksperymencie medycznym, 

który w pełni zasługuje na miano ludobójstwa.  

Niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach – ponoć lekarz – twierdził przed kamerami telewizyjnymi, 

że nie ma żadnych skutków ubocznych dla poddających się temu eksperymentowi medycznemu. 

  

https://www.wochenblick.at/corona/haftungshammer-gesundheitsminister-bestaetigt-aerzte-bei-impfschaeden-verantwortlich/
https://www.wochenblick.at/corona/haftungshammer-gesundheitsminister-bestaetigt-aerzte-bei-impfschaeden-verantwortlich/
https://www.world-scam.com/Files/Beantwortung_der_Anfrage_pl.pdf
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-21_15-40-43.mp4
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257. Najemnicy 

Wiedeń 25.6.2022 

W poniedziałek ukazał się w niemieckojęzycznym, wydawanym w Rosji ANTI_SPIEGEL, artykuł: Los 

amerykańskich najemników w rosyjskiej niewoli.  

Już słyszę ten wrzask – rosyjska propaganda! Jasne, słuchajcie wiadomości w radiu lub TV, tam 

przecież nie ma rosyjskiej propagandy. Jeśli preferujesz wiadomości medialne, to wiedz, że nie 

dostajesz informacji. To Twoje poglądy są kształtowane według scenariusza opracowanego w 

Waszyngtonie. Aby móc wyrobić sobie zdanie, która strona bardziej kłamie – obie to bezsprzecznie 

czynią – trzeba także dopuścić do siebie sposób postrzegania tematu przez tę drugą stronę. 

Niezależnie od Twoich poglądów. Sceptycznym trzeba być zawsze. Wojna informacyjna to wojna o 

Twoje poglądy. 

Dlatego postanowiłem przybliżyć Wam stanowisko tej drugiej strony. Nie ma szans, by to usłyszeć 

bez korygującego w jedynie słusznym kierunku komentarza w naszej TV. Zwolennicy takiej “prawdy” 

niech skończą lekturę tego artykułu w tym miejscu. Inaczej grozi im seria informacji, które mogą być 

sprzeczne z ich poglądami. 

W cotygodniowym przeglądzie wiadomości rosyjska telewizja donosiła o zagranicznych najemnikach, 

którzy znaleźli się w rosyjskiej niewoli. Ponieważ nie są zwykłymi żołnierzami armii ukraińskiej, Rosja 

nie klasyfikuje ich jako jeńców wojennych. Jeśli będą sądzeni w republikach Donbasu, grozi im wyrok 

za morderstwo i kara śmierci, która obowiązuje w Doniecku i Ługańsku. 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/das-schicksal-amerikanischer-soeldner-in-russischer-gefangenschaft/?doing_wp_cron=1655857631.9567360877990722656250
https://www.anti-spiegel.ru/2022/das-schicksal-amerikanischer-soeldner-in-russischer-gefangenschaft/?doing_wp_cron=1655857631.9567360877990722656250
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Odpowiednie statystyki na dzień 17 czerwca 2022 r. podają, że Polska jest niekwestionowanym 

liderem wśród krajów europejskich, zarówno pod względem liczby przybyłych najemników, jak i 

zabitych. Od początku operacji wojskowej na Ukrainę przybyło 1831 Polaków, z czego 378 już zginęło, 

a 272 najemników wróciło do ojczyzny. Kolejna jest Rumunia z 504 najemnikami, 102 zgonami i 98 

powrotami. Na trzecim miejscu jest Wielka Brytania: 422 przyloty, 101 zgonów, 95 odlotów. W obu 

Amerykach Kanada jest na szczycie: 601 przylotów, 162 zgonów, 169 odlotów. Stany Zjednoczone są 

drugie: 530 przylotów, 214 zgonów, 227 odlotów. Z Bliskiego Wschodu, Zakaukazia i Azji najwięcej 

przybyło z Gruzji z 355 najemnikami, z których 120 zginęło, a 90 opuściło Ukrainę. Ponadto 200 

bojowników terrorystycznych zostało przeniesionych z kontrolowanych przez USA obszarów regionu 

Jazirah w Syrii. Do tej pory 80 z nich zginęło, a 66 opuściło Ukrainę. 
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Ci, którzy zostali wzięci do niewoli, czekają na proces. Nie mogą mieć nadziei na status jeńców 

wojennych. Dla wymiaru sprawiedliwości każdego kraju w Donbasie są po prostu mordercami. W tym 

tygodniu pod Charkowem złapano dwóch takich bandytów – obywateli Stanów Zjednoczonych. 

Bardziej opłaca się walczyć obcymi – ukraińskimi – rękami, a oddanie w te ręce amerykańskiej broni 

pociąga za sobą olbrzymie zyski dla przemysłu zbrojeniowego i jego akcjonariuszy. Pentagon od 

końca lutego wysłał do Kijowa amunicję i sprzęt o wartości prawie 6,5 miliarda dolarów. Długa ich 

lista znajduje się na stronie internetowej Departamentu Obrony USA. Samej amunicji jest tam 

wykazane 50 milionów sztuk i dziesiątki tysięcy pocisków. 
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258. Droga na skróty 

Wiedeń 26.6.2022 

Podczas poszukiwań tematów do tego blogu spotkałem się kilka razy ze zjawiskiem manipulacji nie 

tylko ze strony mainstreamowych mediów. Takie naciąganie faktów jest stałą tendencją po obu 

stronach frontu kowidowo-wojennego. O manipulacjach w telewizji publicznej pisałem już 

wielokrotnie. Dzisiaj zajmę się publikacjami, które popierają nasz punkt widzenia, są jednak celowo 

przeinaczane. 

Po majowym spotkaniu w Davos, głównie na Telegramie można znaleźć film, w którym szef firmy 

Pfizer, Albert Bourla chwali się, że śnił o redukcji ludności na świecie o 50% i to mu się udało. 

Myślę, że to naprawdę spełnienie marzenia, które mieliśmy wraz z moim zespołem kierowniczym, 

kiedy zaczynaliśmy, kiedy spotkaliśmy się 19 stycznia w Kalifornii i ustaliliśmy cele na następne pięć 

lat, a jednym z nich było: do roku 2023 zmniejszymy o 50 % liczbę osób na świecie. Myślę, że dzisiaj 

to marzenie się spełnia. 

Jakkolwiek mam zdecydowanie negatywny stosunek do tych arystokratów z Davos, to jednak zdaję 

sobie sprawę, że takie publiczne propagowanie ludobójstwa nie mogło mieć miejsca. Ci ludzie są 

opętani utopijną wizją Klausa Schwaba, jednak we własnym przekonaniu są po tej “dobrej” stronie. 

Depopulacja o 50% nie spowodowałaby takich oklasków. Dlatego postanowiłem to sprawdzić i 

znalazłem na YouTube film z tym samym przemówieniem Alberta Bourla – szefa Pfizera. 

Znajdziecie to samo zdanie w drugiej minucie filmu, dokładnie 2:35. Polskie tłumaczenie brzmi tak: 

Myślę, że to naprawdę spełnienie marzenia, które mieliśmy wraz z moim zespołem kierowniczym, 

kiedy zaczynaliśmy, kiedy spotkaliśmy się 19 stycznia w Kalifornii i ustaliliśmy cele na następne pięć 

lat, a jednym z nich było: do roku 2023 zmniejszymy o 50 proc. liczbę osób na świecie, których nie 

stać na nasze leki. Myślę, że dzisiaj to marzenie się spełnia. 

Można być wzruszonym wrażliwością szefa firmy Pfizer, – rozpłakać się nad jego dobrym sercem. 

Sarkazm, sarkazmem, ale jeśli walczymy z kłamstwami, to nie uda się to, kiedy sami będziemy 

posługiwać się oszustwem. Właśnie dlatego, że pokazujemy zakłamanie mediów i polityków, 

odnosimy sukcesy. 

Nie wiem kto i w jakim celu przerobił to nagranie. Mogę jedynie spekulować. Albo ktoś, komu zależy 

na przekonaniu jak największej ilości osób, że globaliści to jest samo zło, albo wręcz przeciwnie, ktoś, 

kto chce zaszkodzić naszemu ruchowi i pokazać, jak my dopasowujemy i zmyślamy fakty, których nie 

ma. 

Obojętne, jakie intencje kierowały osobą, która wycięła kilka słów z tej wypowiedzi by osiągnąć 

zamierzony cel – takie postępowanie nie pomaga nam, wręcz przeciwnie. Jest wystarczająco dużo 

prawdziwych zdarzeń, które warto publikować, zamiast brać przykład z deep state. 

Kilka razy czytałem na Facebooku artykuły z cytatami z książek Klausa Schwaba. Kupiłem obie jego 

książki, w formie elektronicznej – eBook. 

Na przykład w facebookowej grupie Otwarty umysł cytowanych 4 miliardów “bezużytecznych 

zjadaczy” we wspomnianej książce Klausa Schwaba nie można znaleźć. Szukałem też w drugiej jego 

książce o czwartej rewolucji przemysłowej – także bez skutku.  

Podkreślam jeszcze raz: nie zamierzam bronić zbrodniczych pomysłów twórców Światowego Forum 

Ekonomicznego – ja stoję po stronie prawdy. 

https://www.world-scam.com/Files/pfizerDepp.mp4
https://youtu.be/9ccd3LMNMl8
https://www.facebook.com/alienxgate.otwartyumysl/posts/1646249442408998
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Także i w moim blogu zdarzają się pomyłki. Na przykład w artykule Wyścig z czasem przedstawiłem 

zdjęcie prywatnych odrzutowców na lotnisku w Davos podczas konferencji WEF. Okazało się jednak, 

że to zdjęcie pochodzi z innego lotniska i innego wydarzenia. Dlatego naprawdę warto sprawdzać 

wiadomości, także z tego blogu. Za informacje o nieścisłościach będę zawsze wdzięczny. Sceptycyzm 

jest wskazany wobec wszystkich źródeł informacji. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/9050


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

259. Tysiąc młodych ludzi 

Wiedeń 27.6.2022 

Pisałem już wielokrotnie o śmiertelnych przypadkach wśród młodych sportowców. Przyzwyczailiśmy 

się do nagłówków w prasie typu: Nagle i nieoczekiwanie zmarł młody… Ludzie umierają – śmierć jest 

nieunikniona, jednak nie taka tragiczna śmierć człowieka, który żyłby dalej, gdyby nie zmuszono go 

do samobójstwa, rękoma armii w białych fartuchach. 

Przedstawiam Wam kompilację 1000 sportowców i incydentów związanych ze sportem od marca 

2021 do 16 czerwca 2022 roku. Każdy slajd prezentowany jest przez 5 sekund. To tylko przypadki, o 

których wiadomo, że są związane ze sportem. Rzeczywiste liczby są nieznane. Big Tech i media 

głównego nurtu podejmują skoordynowane i desperackie wysiłki, aby ignorować, ukrywać, odwracać 

naszą uwagę lub kłamać na temat tego, co się dzieje. 

Niedawno w artykule Odpowiedzialność przedstawiłem film z Düsseldorfu, w którym długi rząd 

kartek informuje o ofiarach zbrodni szczepionkowej. Także w południowej Francji, w Nicei, 

zorganizowano podobny hołd dla ofiar skutków ubocznych szczepionek.  

I znowu statystyki, liczby, za którymi ukryta jest ludzka tragedia. Dlatego pokaże Wam konkretny 

przypadek zawału serca sędziego koszykówki podczas meczu. 

I ostatni film, tym razem nie dotyczy sportu. Kierowca autobusu miał zawał serca. Czy był 

zaszczepiony – tego nie wiem… 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-26_01-53-36.mp4
https://www.world-scam.com/archive/10481
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-27_07-45-43.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-27_07-48-16.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-06-27_08-01-02.mp4
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260. John McAfee 

Wiedeń 28.6.2022 

Minął już rok od kiedy John McAfee – znany twórca oprogramowania antywirusowego – został 

znaleziony martwy w hiszpańskim więzieniu w Barcelonie. Do więzienia trafił na podstawie 

zarzucanych mu przez amerykańskie władze nadużyć podatkowych.  

W związku z tą śmiercią powstało sporo teorii spiskowych. Dlaczego? Otóż John McAfee oświadczył w 

2019 roku na Twiterze, że urzędnicy rządowi USA dali mu do zrozumienia, że go zabiją i sprawią, by 

wyglądało to na samobójstwo. 

 

Otrzymywałem wiadomości od urzędników USA, mówiących: „Idziemy po ciebie McAfee! Zabijemy 

cię”. Mam dzisiaj tatuaż na wszelki wypadek. Jeśli sam popełnię samobójstwo, nie zrobiłem tego. 

Zostałem zamordowany. Sprawdź moje prawe ramię. 

https://www.dobreprogramy.pl/john-mcafee-popelnil-samobojstwo-pojawily-sie-watpliwosci,6655821455092288a
https://www.dobreprogramy.pl/john-mcafee-popelnil-samobojstwo-pojawily-sie-watpliwosci,6655821455092288a
https://twitter.com/officialmcafee/status/1200864283766251521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1200864283766251521%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fde.rt.com%2Finternational%2F142052-jahr-nach-john-mcafees-tod%2F
https://twitter.com/officialmcafee/status/1200864283766251521?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1200864283766251521%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fde.rt.com%2Finternational%2F142052-jahr-nach-john-mcafees-tod%2F
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Whackd oznacza w amerykańskim slangu tyle co zabity. Jeśli uwzględnić ponadto fakt, że władze 

hiszpańskie, od roku nie wystawiły aktu zgonu, ani nie podały wyniku autopsji, trudno oprzeć się 

wrażeniu, że także ta teoria spiskowa jest niestety prawdą. 

Podobieństwo do “samobójstwa” Jeffreya Epsteina w nowojorskim więzieniu samo się narzuca, tym 

bardziej, że jak w przypadku Epsteina także tutaj rozsiewano plotki o rzekomej nieudanej próbie 

samobójstwa McAfee w lutym 2021. 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

261. Pfizer – producent śmierci 

Wiedeń 29.6.2022 

Cztery tygodnie temu Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców PSNLiN 

opublikowało na swojej stronie internetowej szokujący artykuł o dopuszczonych do wiadomości 

publicznej tajnych dokumentów firmy Pfizer, dotyczących wyników badań skuteczności i 

bezpieczeństwa produktów terapii genetycznej z zastosowaniem mRNA. 

Na wniosek FDA – amerykańskiej agencji leków – dokumenty te miały być utajnione przez najbliższe 

75 lat. Jednak sędzia sądu federalnego w Teksasie / USA, Mark T. Pittman swoim wyrokiem zmusił 

firmę Pfizer do opublikowania wszystkich dokumentów związanych z tym programem szczepień. 

Jeszcze w tym roku mają być dostępne wszystkie utajnione wcześniej dokumenty Pfizera dotyczące 

tego eliksiru. 

W ciągu 90 dni od momentu otrzymania warunkowej licencji i rozpoczęcia podawania “szczepionki” 

Pfizera przeciw Covid-19 odnotowano: 1291 różnego rodzaju jednostek chorobowych wywołanych 

przez “szczepionkę”, 42 086 przypadków działań niepożądanych i 1223 ZGONÓW! 

Do tej pory, jeśli podczas testowania nowego leku przydarzył się chociaż jeden śmiertelny przypadek, 

wstrzymywano badania do wyjaśnienia przyczyn tej śmierci. Teraz ponad tysiąc zgonów zostało 

ukrytych przed światem, aby nie zaszkodzić lukratywnemu businessowi masowych morderstw. 

Zainteresowani mogą przeczytać cały dokument Pfizera w oryginale – po angielsku, oraz w polskim 

tłumaczeniu. 

 

  

https://psnlin.pl/news,sad-federalny-usa-nakazal-upublicznic-tajne-dokumenty-pfizera-ktore-ukrywala-fda,155.html
https://psnlin.pl/news,sad-federalny-usa-nakazal-upublicznic-tajne-dokumenty-pfizera-ktore-ukrywala-fda,155.html
https://www.world-scam.com/Files/5-3-6-postmarketing-experience_en.pdf
https://www.world-scam.com/Files/5-3-6-postmarketing-experience_pl.pdf
https://www.world-scam.com/Files/5-3-6-postmarketing-experience_pl.pdf
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262. Sekretarz generalny 

Wiedeń 01.07.2022 

… w młodości występował jako przeciwnik wojny wietnamskiej. Dochodziło również do zamieszek, 

takich jak rzucanie kamieniami pod ambasadą USA w Oslo. O kim tu mowa? O sekretarzu generalnym 

NATO – Jeansie Stoltenbergu. Od marksistowsko-leninowskiego buntownika, przeszedł ciekawą 

drogę kariery aż do najwyższej funkcji w – ponoć obronnym – pakcie NATO.  

Stoltenberg może być postrzegany jako zagorzały sojusznik globalizmu, napędzający zarówno 

program klimatyczny, jak i program szczepień. Ten ostatni nie tylko od pandemii korony. 

Najwyraźniej popiera plan Billa Gatesa, by zaszczepić cały świat. W latach 2002-2005, między 

kadencjami premiera Norwegii, kierował sojuszem szczepionkowym Billa Gatesa GAVI. Stoltenberg 

dopilnował również, żeby ogromne kwoty norweskich pieniędzy zostały skierowane bezpośrednio do 

GAVI – w latach 2005-2010 dobre 400 milionów dolarów amerykańskich – jak opublikowała sama 

Fundacja Billa i Melindy Gatesów. 

Zdjęcie: Bill Gates i Jens Stoltenberg na Światowym Forum Ekonomicznym 2006; Obraz (C) WEF 

W 2013 roku Stoltenberg pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika ONZ ds. Zmian Klimatu (Globalne 

Ocieplenie) i przewodniczył Panelowi Wysokiego Szczebla ONZ ds. Spójności Systemowej oraz Grupie 

Doradczej Wysokiego Szczebla ds. Finansowania Zmian Klimatu. Zajął się więc globalną współpracą w 

zakresie rozwoju agendy klimatycznej i jej finansowania. 

Najwyraźniej sam Stoltenberg mocno wierzy w idee, które wyznaje – dlatego jest tak użyteczny dla 

globalnych elit i Billa Gatesa. Po tym, jak otrzymał zastrzyki eksperymentu genetycznego, jak miliony 

innych ludzi na całym świecie, zachorował na półpaśćca, cała jego twarz była pokryta bolesnymi 

śladami tej choroby. Powodem jest fakt, że zastrzyki na bazie mRNA znacznie osłabiają mechanizmy 

obronne ludzi. Zdrowy układ odpornościowy dobrze kontroluje różne wirusy w organizmie, takie jak 

np. opryszczka. Po każdym wstrzyknięciu substancji z tymi genami, ta prawdziwa, naturalna ochrona 

drastycznie maleje – dotyczy to półpaśca, ale także i raka. 

Pytanie brzmi, czy Stoltenberg będzie postrzegany i angażowany przez elity tego świata jako 

„pożyteczny idiota” [..] ? 

Albo czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich działań i czy należy go uważać za jednego z 

https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2005/01/supporting-the-global-alliance-for-vaccines-and-immunization
https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2005/01/supporting-the-global-alliance-for-vaccines-and-immunization
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inicjatorów wydarzeń, które obecnie prowadzą świat do kryzysu i wprost ku wojnie nuklearnej. Jest w 

tym szczególny posmak, kiedy lewicowiec, który w młodości rzucał kamieniami „przeciw wojnie w 

Wietnamie” przez okna ambasady USA, teraz prowadzi świat do III wojny światowej. Zepsucie takich 

ludzi trudno wyrazić słowami. 

Powyższe cytaty pochodzą z artykułu opublikowanego dzisiaj w report24.news pod tytułem: 

Sekretarz Generalny NATO przewodniczył wcześniej sojuszowi szczepionkowemu Billa Gatesa – GAVI. 

 

Gwarancje? Chyba już kiedyś w naszej historii mieliśmy… 

  

https://report24.news/nato-generalsekretaer-war-zuvor-vorsitzender-von-bill-gates-gavi-impfallianz/
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263. Szturm w USA 

Wiedeń 3.7.2022 

W ciągu ostatniego tygodnia Sąd Najwyższy USA wydał szereg wyroków, które zniszczyły z takim 

mozołem budowane przez partię demokratyczną zmiany w kierunku “prawdziwej” czyli skrajnie 

lewicowej, demokracji. 

Poniższa lista powstała na podstawie filmu w języku niemieckim z LIONMediaTV: 

1. 23.6.2022 Sąd Najwyższy unieważnia nowojorskie prawo dotyczące zakazu noszenia broni w 
Nowym Yorku; 

2. 24.6.2022 Sąd Najwyższy uchyla trwające w USA przez 50 lat prawo federalne dotyczące 
aborcji; 

3. 27.6.2022 Sędzia Thomas Clarence zapowiada zmiany prawa z 1964 roku chroniącego media 
przed procesami o zniesławienie; 

4. 27.6.2022 Uchylenie prawa pozwalającego nielegalnym migrantom do udziału w lokalnych 
wyborach; 

5. 30.6.2022 Prawo EPA (amerykański urząd ds. klimatu) do regulacji związanych z emisją CO2 
zostało uznane za nielegalne; 

6. 30.6.2022 Zakaz dla rządu federalnego ingerencji w prawo wyborcze działające w 
poszczególnych stanach. 

Sześć bardzo ważnych decyzji sądu spowodowało wściekłe ataki na 9-ciu sędziów tego sądu, przez 

skrajnych zwolenników partii demokratycznej w USA. Na TikToku opublikowano prywatne adresy 

sędziów Sądu Najwyższego i w tym samym wpisie pojawiła się instrukcja jak zbudować bombę. Ale 

takie wpisy nie są według TikToka mową nienawiści, więc nie zostały ocenzurowane. 

 

Decyzja Sądu Najwyższego o rozpatrzeniu sprawy w następnej kadencji, która dałaby władzom 

stanowym ogromną władzę wyborczą, jest największym zagrożeniem dla demokracji od 6 stycznia – 

napisała Hilary Clinton 

CNN napisał, że konserwatywna większość Sądu Najwyższego USA jest zagrożeniem dla całego 

świata. 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_1399.MP4
https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-strikes-down-new-york-limits-concealed-handguns-2022-06-23/
https://www.reuters.com/legal/government/us-supreme-court-strikes-down-new-york-limits-concealed-handguns-2022-06-23/
https://www.cnbc.com/2022/06/24/roe-v-wade-overturned-by-supreme-court-ending-federal-abortion-rights.html
https://www.cnbc.com/2022/06/24/roe-v-wade-overturned-by-supreme-court-ending-federal-abortion-rights.html
https://nypost.com/2022/06/27/clarence-thomas-wants-to-make-it-easier-to-sue-media-companies-for-libel/
https://nypost.com/2022/06/27/clarence-thomas-wants-to-make-it-easier-to-sue-media-companies-for-libel/
https://www.reuters.com/world/us/new-york-judge-rules-law-allowing-non-citizens-vote-is-unconstitutional-2022-06-27/
https://www.reuters.com/world/us/new-york-judge-rules-law-allowing-non-citizens-vote-is-unconstitutional-2022-06-27/
https://edition.cnn.com/2022/06/30/politics/supreme-court-climate-change-epa-regulations/index.html
https://edition.cnn.com/2022/06/30/politics/supreme-court-climate-change-epa-regulations/index.html
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/30/us-supreme-court-state-elections-legislatures
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/30/us-supreme-court-state-elections-legislatures
https://edition.cnn.com/2022/07/01/politics/us-climate-decision-supreme-court-threat-to-world/index.html
https://edition.cnn.com/2022/07/01/politics/us-climate-decision-supreme-court-threat-to-world/index.html
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A wszystko to się dzieje w przededniu wyborów parlamentarnych w USA. Nigdy żadna partia i 

prezydent nie miały tak niskiego wsparcia, jak w chwili obecnej partia demokratyczna i prezydent 

Biden. 

Zdjęcie z filmu opublikowanego w CNN: Zaskakujący powód niskiej oceny Joe Bidena.  

Nic dziwnego, że administracja Bidena dąży do eskalacji wojny na Ukrainie. Widzą w tym jakąś szansę 

na uratowanie władzy dla radykalnego skrzydła partii demokratów. 

Donald Trump w międzyczasie odnowił partię republikańską, oczyścił ich szeregi z większości tzw. 

RINOs (Republican In Name Only), czyli demokratów udających republikanów. W prawyborach do 

partii republikańskiej na poszczególne stanowiska wygrywają obecnie z reguły kandydaci mający 

wsparcie Trumpa – nawet ci mało znani. 

 

Tak wyglądają prognozy: czerwoni są republikanie, niebiescy demokraci. 

Sytuacja w Stanach jest napięta. Można się spodziewać podobnych zamieszek jak te sprzed dwóch 

lat. Było już wiele prowokacji. Jednak takie działania nie zmienią na korzyść demokratów mocno 

nadszarpniętej opinii utraconej przez politykę lockdownów, straszeniem zmyśloną katastrofą 

klimatyczną, oraz pełną porażką militarną, zarówno w Afganistanie, jak na Ukrainie. 

https://edition.cnn.com/2022/06/11/opinions/biden-approval-ratings-left-wing-fanfiction-masciotra/index.html


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Tak zwane połówkowe wybory – gdyż w połowie kadencji prezydenckiej – do Kongresu i Senatu 

odbędą się we wtorek 8-go listopada 2022. 
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264. Bagdad 

Wiedeń 4.7.2022 

W maju minęło 19 lat od kiedy USA rozpoczęło bombardowanie stolicy Iraku – Bagdad. 

Milion Irakijczyków zostało zabitych. Wojna wywołana na podstawie kłamstw o broni masowego 

rażenia, której nawet nie próbowano szukać po zdobyciu tego kraju.  

Jakie były sankcje wobec oczywistego agresora? Może trybunał w Hadze coś w tym kierunku zrobił?  

Były prezydent USA, który wydał rozkaz agresji wobec Iraku, George W. Bush, złożył w maju 2022 r. 

kwiaty w kościele (w USA) dla upamiętnienia ofiar wojny na Ukrainie i zażądał przy tym ukarania 

zbrodniarzy wojennych. Jego prezydentura spowodowała 10 wojen, w których zginęło 6 milionów 

ludzi i nikt nie zająknął się o jakichkolwiek sankcjach wobec zbrodniarzy. 

Gdzie byli wtedy ci, którzy dzisiaj głośno krzyczą o zbrodniach rosyjskich na Ukrainie? Gdzie były 

artykuły w mediach potępiające agresję? Do dzisiaj większość z nas nawet nie wie jak wygląda flaga 

Iraku, nie mówiąc już o pokazywaniu jej w miejscach publicznych i mediach na znak poparcia dla 

ofiar. Pamięta ktoś jakieś demonstracje na ulicach dla przeciwstawienia się rzezi niewinnych ofiar 

tych bomb? 

Źródło. 

Kuriozalna wpadka Busha – artykuł opisujący przypadkową deklarację prawdy byłego prezydenta 

USA. Film z tym oświadczeniem. 

  

https://www.world-scam.com/Files/gestern,Bagdad.mp4
https://t.me/ddb_Radio
https://natemat.pl/414013,komiczna-wpadka-busha-pomylil-wojne-w-iraku-z-inwazja-na-ukraine
https://twitter.com/i/status/1527199877989556224
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265. Jak wywołać klęskę głodu? 

Wiedeń 6.7.2022 

Władze Holandii swoimi decyzjami uderzyły w rolników, forsują absurdalne ograniczenie obiegu 

azotu (głównego składnika nawozów, oraz odchodów bydła i trzody), aby zrealizować cele 

klimatyczne. Efektem takiej polityki opartej jedynie na ideologii bez solidnych podstaw naukowych 

jest protest tysięcy holenderskich rolników. Blokady supermarketów i centrów dystrybucji mają 

miejsce w wielu miejscach na terenie Holandii. 

Także rybacy zablokowali wczoraj port w Harlingen, przez co został wstrzymany także ruch promów 

pasażerskich. Doprowadzeni do ostateczności holenderscy rolnicy atakowali wozy policyjne, palili 

opony oraz zaatakowali domy niektórych polityków. Źródło. 

Doszło do wielu spektakularnych akcji m.in. pokryciem naturalnym, w pełni ekologicznym nawozem 

dachu prywatnego domu pani minister ds. Środowiska, Christianne van der Wal. Po przerwaniu 

blokady policyjnej przez rolników doszło do opróżnienia kontenera z naturalnym nawozem na dom 

pani minister ochrony środowiska w Holandii.  

Rolnicy mają wsparcie wielu tysięcy mieszkańców Holandii: 

Tak wyglądają dzisiaj półki supermarketów w Holandii. Naturalnie winę za to ponoszą rolnicy. To 

chyba jasne, że politycy zawsze mają czyste ręce – nieprawdaż?: 

Także holenderska policja nie była bezczynna. Aby uzasadnić swoją obecność na miejscu zdarzenia, 

dwóch policjantów, po prostu oddało kilka strzałów z pistoletu do przejeżdżającego traktora: 

 

Efekty akcji policyjnej. 

A tymczasem na całym świecie płoną pola. Tutaj płonie pole pszenicy w Rumunii. 

Jeden z setek przykładów “przypadkowego” niszczenia żywności na świecie.  

https://www.world-scam.com/Files/protest_rolnikow.mp4
https://www.facebook.com/IWawruszczak
https://www.world-scam.com/Files/Bauern.m4v
https://www.world-scam.com/Files/IMG_7826.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_7452.MP4
https://www.world-scam.com/Files/Schiessen.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-06_08-56-01.mp4
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Tymczasem po drugiej stronie Atlantyku, w Północnej Dakocie w USA wszczęto śledztwo wobec 

wielkiego filantropa, oraz fachowca od szprycowania ludzi Billa Gatesa. Temu dobroczyńcy, 

prokuratura zarzuca niezgodny z prawem zakup ziemi rolnej w celu ograniczania produkcji żywności. 

Te informacje pochodzą z BREAKING REPORTS. Pan szczepionkolog wcale nie chce nas zagłodzić – on 

chce by wszyscy jadali sztuczne befsztyki. To jest jego recepta na uratowanie naszej planety przed 

nami – mięsożercami. 

To my jesteśmy wszystkiemu winni: oddychamy produkując CO2, nasze krowy puszczając bąki także 

poza oddychaniem zwiększają ilość dwutlenku węgla na świecie. Z tym gazem jest tak, że gdyby z 

jakiegokolwiek powodu nagle spadł poziom CO2, spowodowałoby to wymieranie lasów i pozostałych 

jeszcze puszcz tropikalnych, a to z kolei obniżyłoby poziom tlenu w atmosferze. Ale tych 

pseudoekologów nie interesuje przecież tlen – ich interesuje naukowo nieuzasadniony wpływ 

dwutlenku węgla na globalne ocieplenie w dobie trwającego od kilku tysięcy lat ochłodzenia klimatu. 

 

  

https://www.breakingreports.org/archives/660765?utm_source=diamondsilk&fbclid=IwAR1kKNVv-HWxWO6R10FW5tPl-OljoDMBdf1NOQ9dcBm9XVahhVwWJIDuN24
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266. Dekalog 

Wiedeń 7.7.2022 

Tablice w Georgia Guidestones, USA, przypominają historię objawienia przez Boga Mojżeszowi tablicy 

kamiennej z dziesięcioma przykazami. Powstały w tajemniczy sposób zaledwie 42 lata temu 

kamienny monument, został wczoraj rano poważnie uszkodzony. 

 

Na czterech płytach wyryto w ośmiu językach (angielski, hiszpański, swahili, hinduski, hebrajski, 

arabski, tradycyjny chiński i rosyjski) 10 przykazań: 

1. Utrzymuj ludzkość na poziomie poniżej 500 000 000 w nieustannej równowadze z naturą; 
2. Mądrze kieruj reprodukcją dla poprawy przydatności i różnorodności przyszłych pokoleń; 
3. Zjednocz ludzkość z jednym, żywym językiem; 
4. Panuj nad namiętnościami, wiarą, tradycją i wszystkim innym z umiarkowanym rozsądkiem; 
5. Chroń ludzkość i narody stosując uczciwe prawa i sądy; 
6. Pozwól narodom rozstrzygać ich własne sprawy, a konflikty międzynarodowe przed sądem 

światowym; 
7. Unikaj zbędnych przepisów i bezużytecznych urzędników; 
8. Ustanów równowagę pomiędzy prawem osobistym i społecznymi obowiązkami; 
9. Szanuj prawdę, piękno i miłość w dążeniu do harmonii z nieskończonością; 
10. Nie bądź pasożytem dla tej Ziemi, pozostaw przestrzeń naturze. 

Pierwsze przykazanie wskazywałoby na to, że tajemnicze osoby, które przekazały duże pieniądze na 

budowę tego monumentu, należałoby szukać w Davos, wśród kierownictwa Światowego Forum 

Ekonomicznego. Jest to jedynie spekulacja, gdyż nie znamy szarych eminencji, które mają największy 

wpływ na Klausa Schwaba i jego team. 

Jedna z czterech pionowych płyt oraz część płyty poziomej zostały poważnie uszkodzone. Według 

informacji urzędników ze stanu Georgia, cały granitowy monument został ze względów 

bezpieczeństwa w środę przed południem usunięty. 
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Niektórzy twierdzą, że jest to ingerencja Boga, który zniszczył piorunem dzieło szatana. Inni twierdzą, 

że użyto środków wybuchowych do zniszczenia monumentu. Najwyraźniej sprawca jest 

zdecydowanym przeciwnikiem przekazowi tego dekalogu. 

Zainteresowanym śledztwem, podaję link do angielskojęzycznego wpisu na Twitterze, gdzie można 

obejrzeć kilka filmów z wybuchem oraz z koparką, która przewraca pozostałe części obelisku. 

  

https://twitter.com/GBI_GA/status/1544808812334530560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544808920031576064%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fgettotext.com%2Fdeutsch%2Famerikas-stonehenge-oft-ziel-von-verschworungstheoretikern-wurde-nach-einer-mysteriosen-explosion-zerstort%2F
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267. Relacja brytyjskiego dziennikarza 

Wiedeń 8.7.2022 

John Miller, dziennikarz z Wielkiej Brytanii przybył do Donbasu by wykonywać swoją pracę. W tym 

filmie w języku angielskim z niemieckim tekstem, opowiada dziennikarce Alinie Lipp o szoku jaki 

przeżył: 

(John Miller:) Nie ma tutaj ani jednego angielskiego, czy amerykańskiego dziennikarza z jakiejś 

znaczącej coś telewizji! 

Jestem zszokowany – to jest pierwsza od dłuższego czasu wojna w Europie, a po tej stronie konfliktu 

nie pojawił się żaden dziennikarz. 

Zrobiłem reportaż w pobliżu szkoły zaraz po tym jak spadły bomby w pobliżu mojego mieszkania. 

Szkoła została trafiona. 

W szkole zginęli nauczyciele. Zrobiłem reportaż, aby na Zachodzie jakieś informacje się pojawiły – 

stoimy tutaj i robimy reportaż o tym wydarzeniu. Pierwszą informacją, jaką podałem było to, że armia 

ukraińska strzela tutaj do cywilów. Trudno w to uwierzyć, ale oni o tym nie informują.  

Siedzimy w hotelu jak teraz i słychać jak ukraiński pocisk spada gdzieś w pobliżu. Powinniśmy to 

sprawdzić, ale jest zbyt niebezpiecznie. 

Jednak to się naprawdę wydarzyło, byliśmy cały dzień tutaj i przez cały czas były ataki, przez cały czas 

nie można zasnąć. To jest ukraińska armia, która strzela tutaj do cywili. To jest fakt!  

(Alina Lipp:) A na Zachodzie o tym się nie wspomina. 

(John Miller:) Ponieważ jest to niewygodne. Naturalnie z powodu Rosji. Na Zachodzie mówi się o 

wielu cywilach, którzy umierają z powodów rosyjskich ataków. Ci cywile umierają na zachodzie 

Ukrainy.  

My jesteśmy tu w Doniecku, a ukraińska armia strzela do cywili. Dlaczego to robią? Częściowo po to, 

by zastraszyć cywili, aby nie wspierali separatystów. Myślę, że robią to także, gdyż nie ma tutaj 

zachodnich reporterów, a każdy reporter powinien pisać prawdę. Okay, nie każdy, ale myślę, że 

większość. 

Jednak każdy dziennikarz musi po tym ostatnim wybuchu udać się do miejsca eksplozji – myślę, że to 

się zdarza codziennie i nie będziemy o każdym ataku informować, ponieważ jest to jedna z wielu 

eksplozji. 

Zachodnie media muszą to powiedzieć, że ukraińska armia, strzela do pokojowej ludności cywilnej i 

że robi to już od wielu lat. 

Alina Lipp: niemiecko-rosyjska dziennikarka pisząca dla propagowania pokoju. W Niemczech 

wszczęto dochodzenie w jej sprawie. Jeśli zostanie skazana, grozi jej do trzech lat więzienia, ponieważ 

ma inne zdanie niż rząd niemiecki na temat wydarzeń w Donbasie. Tyle o wolności słowa w 

Niemczech. Źródło informacji o Alinie Lipp. 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_1496.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_1496.MP4
https://www.anti-spiegel.ru/2022/meinungsfreiheit-deutsche-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-alina-lipp/?doing_wp_cron=1655932434.6278219223022460937500
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Odważna dziennikarka – pisze o tym, co sama codziennie przeżywa.  
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268. Panie ministrze, co pan wie o grach symilacyjnych 

pandemii? 

Wiedeń 10.7.2022 

To pytanie zadał austriackiemu Ministrowi Zdrowia poseł do parlamentu Gerald Hauser FPÖ – Partia 

Wolności Austria. Wczoraj ukazał się artykuł na platformie Wochenblick.at, który zajął się tą kwestią.  

Odważny polityk wymienia 20 lat przygotowań do pandemii w porządku chronologicznym – 

począwszy od założenia przez WEF sojuszu szczepień „GAVI” w Davos w 2000 roku. Pytanie wydaje 

się dziwne dla wyznawców religii głównego nurtu. Jak to tak bywa. kiedy wiara w nieomylność 

skutecznie chroni przed zastanowieniem się nad bezsensem własnych przekonań.  

14 luty 2019. W tym dniu odbyły się w Monachium/Niemcy ćwiczenia z udziałem liderów z całego 

świata, zorganizowane przez NTI, partnerów z uniwersytetu w Georgetown, oraz Centrum 

Globalnego Rozwoju, których celem było zidentyfikowanie słabych stron cywilnej ochrony i 

sformułowanie zaleceń w celu ulepszenia globalnego systemu reagowania na ataki biologiczne. 

NTI (Nuclear Threat Initiative – Inicjatywa Zagrożenia Nuklearnego), to organizacja non-profit z 

siedzibą w Waszyngtonie. Według Wikipedii jest zaangażowana do zapobiegania katastrofalnym 

atakom lub wypadkom z użyciem broni masowego rażenia. 

Na jednym ze zdjęć z tego monachijskiego spotkania rozpoznano szereg osób. 

 

Na zdjęciu widoczni są: trzeci z lewej Chris Elias -prezes wydziału ds. Globalnego Rozwoju Fundacji Bill 

& Melinda Gates, szósty z lewej całkiem z tyłu Tim Evans – współzałożyciel globalnego sojuszu 

szczepionkowego GAVI, czwarty z prawej Jeremy James Farrar – dyrektor Wellcome Trust i drugi z 

prawej Heiko Rottmann-Großner – kierownik departamentu niemieckiego Ministerstwa Zdrowia. 

Heiko Rottmann-Großner, z powyższego zdjęcia, zastosował ustalenia z tej gry biznesowej dokładnie 

rok później do niemieckiej walki z pandemią korony. 

Także inny wielki propagator kowidowej religii Lothar Wieler – szef Instytutu Roberta Kocha w 

Berlinie RKI – był obecny podczas tych przygotowań do pandemii. 

https://www.wochenblick.at/allgemein/was-wussten-sie-ueber-die-pandemie-planspiele/
https://www.nti.org/events/tabletop-exercise-senior-global-leaders-international-response-deliberate-biological-events/
https://www.nti.org/events/tabletop-exercise-senior-global-leaders-international-response-deliberate-biological-events/
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Film na YouTube z NTI (niestety jedynie po angielsku, bez możliwości włączenia polskich napisów), 

pokazuje narrację gry biznesowej. W fikcyjnym regionie „Vestia” wybucha choroba powodująca 

zapalenie płuc i rozwija się w pandemię. Jest to wynik ataku bronią biologiczną. Międzynarodowi 

„interesariusze” powinni trzymać to zagrożenie w ryzach. 

Powyższe zdjęcia znajdziecie w dokumencie końcowym tych ćwiczeń. Podaję oryginalny angielski, 

oraz jego automatyczne tłumaczenie na język polski. 

Jeśli niemieccy eksperci ds. zdrowia brali udział w takich przygotowaniach do pandemii, jest bardziej 

niż prawdopodobne, że rząd i ministrowie Austrii również byli świadomi gier symulacyjnych. 

Odbywały się one zgodnie z zasadą „Chatham House” (obecnym nie wolno rozmawiać o treści 

wydarzenia na zewnątrz). Ale wydaje się, że rekrutacja do gier biznesowych zawsze odbywa się za 

pośrednictwem WEF – Światowego Forum Ekonomicznego. W przeszłości podróżowało tam 

wystarczająco dużo austriackich władców. Jeśli znany urzędnik z niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, 

taki jak szef RKI Lothar Wieler, był w Monachium na grze symulacyjnej, dlaczego nie ktoś z 

austriackich ministerstw? 

https://www.youtube.com/watch?v=kIHwKqRDjBM
https://www.world-scam.com/Files/NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf
https://www.world-scam.com/Files/PL_NTI_Paper_A_Spreading_Plague_FINAL_061119.pdf
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269. Sri Lanka – dokąd zmierzamy? 

Wiedeń 11.7.2022 

Sri Lanka: w sobotę 9 lipca 2022 r. podczas masowego protestu, dziesiątki tysięcy demonstrantów 

przełamało bariery policyjne i wdarło się do oficjalnej rezydencji prezydenta Rajapaksa. Później w 

nocy, po wielogodzinnym starciu między policją a protestującymi, podpalono również dom premiera 

Wickremesinghe.  

Po ucieczce z Kolombo na statku marynarki wojennej prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa zrzekł 

się z dniem 13 lipca stanowiska prezydenta kraju. Było to historyczne zwycięstwo protestujących, 

którzy od marca 2022 r. w szeroko zakrojonych protestach wzywali Rajapaksę do rezygnacji. Powstały 

ogromne niedobory żywności, paliwa i leków na Sri Lance. Sprzedaż benzyny została zawieszona, 

szkoły zamknięte, zabiegi medyczne i operacje w większości odwołane na czas nieokreślony, a ponad 

dwie trzecie 22-milionowej populacji kraju zmaga się z brakiem pożywienia.  

Cierpiący od dłuższego czasu na głód protestujący szturmowujący pałac prezydencki byli zszokowani 

widząc luksus, w jakim żył Rajapaksa – były wojskowy. Ultranacjonalistyczna rodzina Rajapaksów, 

oskarżona o korupcję i złe zarządzanie gospodarką dla korzyści nielicznych, jest najpotężniejszą 

polityczną dynastią Sri Lanki, zajmującą stanowiska prezydenta, premiera, ministra finansów i kilka 

innych wysokich stanowisk gabinetowych w rządzie. 

Tak opisano na Youtube sobotnie wydarzenia w Kolombo – stolicy Sri Lanki. 

Sri Lanka jest pierwszym, najsłabszym ogniwem łańcucha państw, przerwanym z powodu światowego 

kryzysu monetarnego. Podwaliny tej tragedii zostały stworzone ponad 100 lat temu na amerykańskiej 

wyspie Jekyll Island na Atlantyku w stanie Georgia. Zainteresowani historią dolara USA mogą o tym 

przeczytać w tym artykule.  

Jeśli wpływowa grupa najbogatszych ludzi świata potrafiła przejąć kontrolę nad systemem 

finansowym USA, nie powinno dziwić nikogo, że ten system został tak ukształtowany, by wspomagać 

właśnie te osoby w urzeczywistnianiu ich celów. 

Polityka FED-u (FED – amerykański System Rezerwy Federalnej) może jedynie odsunąć w czasie 

totalne załamanie gospodarcze USA i świata. Doprowadziła do chwilowego wzrostu wartości dolara 

amerykańskiego. FED ma teraz wybór pomiędzy dżumą a cholerą: zwalczać inflację podnosząc stopy 

procentowe i doprowadzając do bankructwa tysiące firm szerząc jednocześnie bezrobocie i recesję, 

czy drukować dalsze pieniądze, by ratować te firmy przyczyniając się w ten sposób do dalszego 

wzrostu inflacji. Najwyraźniej FED wybrał opcję przeczekania z radykalnymi decyzjami do czasu 

wyborów parlamentarnych w USA w listopadzie tego roku. 

Dużo pisałem w tym blogu o WEF – Światowym Forum Ekonomicznym. Ta organizacja reprezentuje 

interesy nieznanych nam szarych eminencji. Klaus Schwab, George Soros, Jeff Bezos, czy Bill Gates, to 

jedynie występujące w przestrzeni publicznej pionki w tej grze. Ci najbardziej wpływowi nie pokazują 

się w telewizji. Można ich znaleźć wśród akcjonariuszy największych na świecie spółek finansowych 

jak: BlackRock, Vangard, State Street i Fidelity. 

W roku 2017 badacze z IPS (Instytut Studiów Politycznych) opracowali mapę transformacji WEF dla 

Sri Lanki – program reform kraju. Pięć lat potem Sri Lanka ogłasza bankructwo, następne kraje 

dołączą wkrótce. 

https://www.world-scam.com/Files/SriLanka.m4v
http://www.old.pafere.org/artykuly,n2093,cala_prawda_o_rezerwie_federalnej.html
https://www.ips.lk/wef-transformation-map-sri-lanka-developed-ips-researchers-now-online/
https://www.ips.lk/wef-transformation-map-sri-lanka-developed-ips-researchers-now-online/
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270. Który kraj zbankrutuje jako następny? 

Wiedeń 12.7.2022 

Upadek ekonomiczno-polityczny Sri Lanki (dawniej Cejlon) jest początkiem łańcucha 

bankructw państw, które nas czekają. Dopóki Europejski Bank Centralny (EBC) nie 

podwyższy stóp procentowych Grecja, Włochy i Portugalia – najbardziej zadłużone kraje w 

Unii – mogą spać spokojnie. Ale skoro inne kraje, w tym Polska, Węgry, Wielka Brytania i 

USA podwyższyły oprocentowanie kredytów, to taka polityka EBC doprowadzi do dużego 

spadku kursu Euro w stosunku do innych walut. Prędzej czy później te stopy procentowe 

wzrosną, a wtedy… 

We Włoszech wybucha protest, protestujący domagają się rezygnacji globalistycznego 

technokraty i bankstera, premiera Mario Draghiego. Włoscy rolnicy również powstają w 

proteście przeciwko przymusowemu zamykaniu ich gospodarstw z powodu religii 

klimatycznej i grożą sprowadzeniem swoich traktorów do Rzymu. “Nie jesteśmy 

niewolnikami, jesteśmy rolnikami!”. Upadek systemu jest teraz nie do powstrzymania, media 

nie wywiązują się z obowiązku informowania i relacjonowania protestów z Holandii czy 

Włoch! Domagamy się zniesienia wszystkich podatków dla mediów głównego nurtu. 

W Północnej Macedonii ludzie wychodzą na ulicę, by zaprotestować przeciwko wysokim 

cenom żywności i paliw. 

W Armenii, na ulicach stolicy Erewania, trwa polowanie na polityków. 

Masowy protest w Tiranie w Albanii przeciwko rosnącym cenom paliw, żywności i korupcji 

w rządzie. To ta sama gra praktycznie w każdym miejscu na świecie! Lud powstaje przeciwko 

dyktaturze i tyranii swoich rzekomo demokratycznie wybranych despotów! W mediach 

panuje również cisza na ten temat. 

Protest stłumiony przez policję przed Bank of China w Zhengzhou/Chiny. Tysiące klientów 

nie może od kwietnia wypłacić swoich pieniędzy. W zeszłym miesiącu władze zablokowały 

paszporty zdrowotne osób biorących udział w proteście. 

Jeśli są jeszcze osoby, które są przekonane, że nie będzie kryzysu, proponuję wybrać się do 

najbliższego sklepu, lub sprawdzić rachunki za prąd i gaz. 

 

https://www.world-scam.com/Files/italien.mp4
https://www.world-scam.com/Files/MAZEDONIEN%20BRENNT.mp4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2091.MP4
https://www.world-scam.com/Files/proteste%20tirana.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-12_10-17-53.mp4
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271. Porażka Emmanuela Macrona 

Wiedeń 14.7.2022 

W nocy z wtorku na środę francuski parlament odrzucił projekt przedłużenia ustawy o sanitarnym 

stanie nadzwyczajnym.  

Prezydent Francji Emmanuel Macron, wierny uczeń Klausa Schwaba, członek Young Global Leaders, 

poniósł pierwszą poważną porażkę po wyborach na drugą kadencję prezydencką. Opozycja z 

lewicowego bloku Jeana-Luca Mélenchona i prawicowej partii Marine Le Pen zdołała na 

Zgromadzeniu Narodowym we Francji zapobiec próbie przedłużeniu pandemicznego stanu 

wyjątkowego. Za przedłużeniem ustawy głosowało 195 posłów, przeciwko 219. W ten sposób 

uniemożliwiono kontynuację stosowania zielonego paszportu we Francji. 

Stan zagrożenia epidemiologicznego kończy się 31 lipca. Od czasu jego wprowadzenia w 2021 r. 

krytycy reżimu Covida określali zielony paszport mianem: „paszportu hańby”. 

Jednak zwycięstwo opozycji francuskiej nie jest ostateczne. W podobnych porażkach w Zgromadzeniu 

Narodowym Macronowi wielokrotnie udało się doprowadzić do uchwalenia proponowanej przez 

siebie ustawy. Jedną z możliwości byłby Senat. Druga, antydemokratyczna metoda, którą Macron 

wielokrotnie stosował podczas swojej pierwszej kadencji: wcześnie rano, między godziną 4:00 a 6:00, 

zgłoszona jest nagła poprawka, która przechodzi, ponieważ posłów z opozycji nie ma prawie wcale. 

Jest to więc chwilowy sukces opozycji. 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/IMG_0664.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_0664.MP4
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/meet-the-2016-class-of-young-global-leaders/
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272. Historia dyktatora 

Wiedeń 15.8.2022 

Pisałem w artykule Dwie różne wojny o wojnie w Libii. Dzisiaj zajmę się tematem dyktatury 

Muammara al-Kaddafiego. 

Słowo “dyktatura” kojarzy nam się z okrucieństwem, bezwzględnością i uciskiem ludności kraju, w 

którym ta dyktatura jest. Nie ulega wątpliwości, że Kaddafi potrafił być okrutny wobec przeciwników 

politycznych. Zachodzi pytanie: co robią lepiej ze swoimi przeciwnikami kraje mieniące się 

demokratycznymi? Odpowiedzią na to pytanie są między innymi polityczne represje wobec Juliana 

Assange, którego jedyną winą jest publikowanie prawdy o zbrodniach USA. Przykłady dotyczące 

zbrodni dokonanych przez państwa “demokratyczne” znajdziecie w artykule Kolateralni mordercy. 

W artykule, który pojawił się w styczniu 2022 r. na Gloria.tv Libia Kaddafiego miała kiedyś najwyższy 

produkt krajowy brutto w całej Afryce, możemy przeczytać: 

1. W Libii nie było rachunków za prąd. Elektryczność była bezpłatna dla wszystkich obywateli; 
2. Nie było odsetek od pożyczek. Banki państwowe zgodnie z prawem udzielały pożyczek 

wszystkim obywatelom na zero procent; 
3. Posiadanie domu było uważane w Libii za prawo człowieka; 
4. Wszyscy nowożeńcy w Libii otrzymali 50 000 dolarów. Te pieniądze powinny umożliwić 

ludziom zakup pierwszego domu. Rząd chciał pomóc w zakładaniu rodziny; 
5. Edukacja i leczenie w Libii były bezpłatne. Zanim Kaddafi doszedł do władzy, tylko 25 procent 

Libijczyków potrafiło czytać. Dziś liczba ta wynosi 83 proc; 
6. Jeśli Libijczycy chcieli rozpocząć działalność w rolnictwie, otrzymywali ziemię uprawną, 

gospodarstwo, sprzęt, nasiona i zwierzęta gospodarskie, aby rozpocząć działalność na 
farmach, wszystko za darmo; 

7. Gdy Libijczycy nie mogli znaleźć potrzebnej im edukacji lub placówek medycznych, mieli 
możliwość wyjazdu za granicę. Otrzymywali dzięki funduszom rządowym 2300 dolarów 
miesięcznie na mieszkanie i samochód; 

8. Kiedy Libijczyk kupił samochód, rząd dotował 50 procent ceny; 
9. Cena benzyny w Libii wynosiła 0,14 dolara (czyli około 0,10 euro) za litr; 
10. Jeśli Libijczyk nie dostał pracy po ukończeniu studiów, państwo wypłacało przeciętną pensję, 

którą by otrzymywał w swoim zawodzie, aż do znalezienia odpowiedniego miejsca pracy; 
11. Libia nie ma zadłużenia zewnętrznego, a jej rezerwy o wartości 150 miliardów dolarów są 

obecnie zamrożone na całym świecie i prawdopodobnie stracone na zawsze; 
12. Część każdej sprzedaży libijskiej ropy trafiała bezpośrednio na konta wszystkich obywateli 

Libii; 
13. Matki, które urodziły, otrzymały 5000 dolarów; 
14. 25 procent Libijczyków ma wykształcenie wyższe; 
15. Kaddafi uruchomił projekt Great Man Made River Project (GMMRP lub GMMR) w Libii. Jest to 

największy na świecie projekt rurociągu wody pitnej, mający na celu poprawę zaopatrzenia 
ludności i rolnictwa w wodę. 

Dzięki Bogu NATO i rebelianci uwolnili naród libijski od tego koszmaru… 

Naturalnie, że dla nas Polaków taka pomoc państwowa kojarzy się z teorią socjalizmu. W PRL takie 

plany pozostały jedynie w sferze teorii. Polska nie ma tak dużych zasobów ropy. Ale Norwegia ma. I 

właśnie także Norwegia wysłała w roku 2011 swoje samoloty, by bombardowały Tripolis – stolicę 

Libii. Co powiedziałaby tak zwana opinia publiczna, gdyby Libia wysłała swoje samoloty w celu 

zbombardowania Oslo? 

https://www.world-scam.com/archive/8444
https://www.world-scam.com/archive/8224
https://gloria.tv/post/J19gq6wFeAPj3MQ7srdPduL9J
https://gloria.tv/post/J19gq6wFeAPj3MQ7srdPduL9J
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Zapraszam do obejrzenia wykładu Jacka Rossakiewicza – Stosunki gospodarcze w Libii za rządów 

Mu’ammara al-Kaddafiego. Źródło. 

Pssssst! Ja też popieram to, o czym mówiłaś! 

  

https://www.world-scam.com/Files/Libia%20za%20Kaddafiego%20-%20odklamany%20obraz.m4v
https://www.world-scam.com/Files/Libia%20za%20Kaddafiego%20-%20odklamany%20obraz.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=5F2XGBGLg20
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273. Sankcje 

Wiedeń 16.7.2022 

Ogłoszenie w Donbasie: Wymienię ukraińskiego jeńca wojennego na dobre śniadanie. Niektórzy 

pomyślą – sankcje gospodarcze przynoszą więc efekt! Jak to wygląda naprawdę? 

Tak wygląda eksport rosyjskiej ropy w baryłkach. Odbiorcy: kraje Bliskiego Wschodu. 

Podczas gdy kraje Zachodu utrzymują sankcje przeciwko Rosji, kraje Bliskiego Wschodu zwiększyły w 

czerwcu import produktów naftowych z Rosji do 155 000 baryłek dziennie – donosi Bloomberg, 

powołując się na dane firmy analitycznej Vortexa. 

Import produktów ropopochodnych z Rosji na Bliski Wschód w zeszłym miesiącu osiągnął najwyższy 

poziom od 2016 r. Większość przesyłek to olej opałowy, ale importowana jest również benzyna, 

paliwo do silników odrzutowych i olej napędowy. 

Przesyłki surowców energetycznych z Rosji mają w lipcu jeszcze wzrosnąć w porównaniu z 

poprzednim miesiącem. Od 1 do 11 lipca wyniosły już 220 tys. baryłek dziennie. Trzecia część z tego 

eksportu przypada na El Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – czyli zamiast zająć się 

zwiększeniem wydobycia ropy, Emiraty Arabskie po prostu pośredniczą w handlu między Rosją, a 

krajami Zachodu. Źródło. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-13/shunned-in-europe-russian-fuel-is-flooding-to-the-middle-east
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Dlaczego więc politycy zachodni tak upierają się przy tych sankcjach wobec Rosji, które niszczą ich 

własną gospodarkę? Nie, nie z powodu ich wrodzonej głupoty. Pisałem o tym w artykule: Rządzą 

nami idioci?  

Politycy, którzy zaaprobowali ludobójstwo szczepionkowe, posłusznie doprowadzili do upadku 

gospodarkę na świecie, nie mają teraz innego wyjścia jak brnąć dalej w te zakłamane i zbrodnicze 

działania. Mamy na świecie blisko 200 krajów i większość z nich zrobiła to samo – wprowadzili 

segregację sanitarną, wykupili olbrzymią ilość preparatów fałszywie nazywanych szczepionkami, 

stosowali niezgodną z prawem reklamę tych substancji, ukrywali w miarę możliwości przypadki 

zgonów i poważnych okaleczeń poszczepiennych.  

To wszystko było przygotowywane w tajemnicy latami. Inaczej nie ma takiej możliwości, by oszukać 

większość społeczeństw na całym świecie. Kto za tym stoi? Przeczytajcie poprzednie artykuły w tym 

blogu, to znajdziecie odpowiedź na to pytanie. W menu u góry znajdziecie pozycję Young Global 

Leaders, gdzie są szczegółowe informacje na temat większości z tych osób. Ja nazywam ich 

globalistami, chociaż nie wszyscy z nich są zwolennikami globalizmu. 

To co widzimy jest jedynie reakcją tych globalistów na nieunikniony kryzys finansowy. Oni 

wykorzystują ten upadek pieniądza, by przejąć władzę nad całym światem. Trwają intensywne prace 

nad wprowadzeniem cyfrowego pieniądza i uniwersalnego dochodu. Jeśli to się uda, staniemy się 

niewolnikami świata. Nie będzie możliwości życia w społeczeństwie jeśli nie podporządkujemy się 

bezwarunkowo temu nowemu systemowi. Każdy mieszkaniec globu będzie miał tylko jedno konto 

przydzielone mu przez bank centralny jego kraju. Dostęp do pieniędzy będzie możliwy jedynie dla 

tych, których system (czyli szare eminencje rządzące światem) uzna za godnych tego przywileju. 

W takiej sytuacji liczba wysp bezludnych, na które można by było uciec, szybko spadnie do zera. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/5655
https://www.world-scam.com/archive/5655
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3
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274. Bezdomni 

Wiedeń 17.7.2022 

Jest jeszcze sporo ludzi na świecie, którzy uważają, że ludzie bezdomni sami sobie zasłużyli 

na ten ciężki los. Przecież pracy nie brakuje… 

Niech zastanowią się nad tym co się stanie, kiedy nie będą mieli możliwości zapłacić 

następnych rat hipotecznych? Większość tych rat ostatnio się podwoiła lub nawet jeszcze 

bardziej wzrosła. Bank, gdzie taka osoba zaciągnęła kredyt czeka na takie okazje, by przejąć – 

ukraść – dom lub mieszkanie od dłużnika. I wszystko to w majestacie prawa. Nawet ta, już 

spłacona część kredytu, zostanie skonfiskowana na poczet kosztów, które łatwo można 

wykazać. 

Pracy jeszcze rzeczywiście nie brakuje. Jednak aby pracować musisz mieć adres na 

korespondencję, nie możesz przychodzić nieumyty do pracy, musisz mieć czyste ubranie i 

konto w banku, który cię okradł ze wszystkiego. Jasne, możesz założyć konto w 

konkurencyjnym banku, ale ten także okradł innych, dzisiaj już bezdomnych. 

W Le Bourget, niedaleko Paryża, policja w ten sposób potraktowała bezdomnego. 

Mam nadzieję, że znalazł się ktoś, kto przyniósł pojemnik z wodą, by ulżyć temu 

człowiekowi. Prefektura Policji francuskiej poinformowała, że skierowała sprawę do 

Generalnego Inspektoratu Policji po opublikowaniu tego i podobnych materiałów w mediach 

społecznościowych 

Jesteśmy na początku poważnego kryzysu – większego od wszystkich dotychczas nam 

znanych. Liczba bezdomnych będzie na pewno wzrastać. Jeśli nas to jeszcze nie dotknęło, nie 

odwracajmy się od nich. Twoje monety pomogą takiemu nieszczęśliwcowi przetrwać 

następne chwile. I nie tłumacz się, że pomagając bezdomnym jedynie przedłużasz ich 

cierpienie. Każdy z nas może tak skończyć… 

Żebrak też człowiek do diaska! Jacek Kaczmarski 

 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-17_09-30-54.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=EODgeIigxlQ
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275. 11 ofiar w jednym dniu 

Wiedeń 19.7.2022 

Nie będzie to relacja z jednego dnia wojny na Ukrainie. Temat nie dotyczy także ofiar kolejnej 

katastrofy naturalnej, spowodowanej “globalnym ociepleniem” w trakcie chłodnej fazy cyklu 

termicznego Ziemi. Te 11 osób zmarło naprawdę w ciągu jednego dnia. Wspóną cechą tych śmierci 

było ich miejsce – jakaś włoska plaża, oraz określenie “nagła i niespodziewana” śmierć. 

Nagle i nieoczekiwanie zmarło 11-tu urlopowiczów w ciągu jednego dnia na włoskich plażach – taki 

jest tyuł artykułu, opublikowanego w niedzielę, na niemieckojęzycznej platformie Unser 

Mitteleuropa. 

Podczas gdy Włosi przygotowują się do czwartego „szczepienia przeciw Covidowi”, liczba nagłych 

zgonów wciąż rośnie – 11 osób zmarło na włoskich plażach tylko w ciągu ostatnich kilku godzin. W 

aktualnym sezonie plażowym, pojawiło się nowe, zjawisko: zdrowi urlopowicze umierają z powodu 

„nagłych i nieoczekiwanych sytuacji medycznych”. Plażowicze na całym świecie umierają podczas 

spaceru na plaży lub w wodzie. Wielu z nich cierpi na zatrzymanie akcji serca i umiera. 

Według stanu na lipiec 2022 r. prawie 48,7 mln osób we Włoszech otrzymało dwie dawki 

kontrowersyjnych „szczepionek” przeciwko Covid, czyli około 90,1% całej populacji w wieku powyżej 

12 lat. Ponadto trzech na czterech Włochów otrzymało również tzw. szczepienie przypominające. 

Tymczasem lista „niewyjaśnionych i nagłych zgonów” wciąż rośnie. Zjawisko to jest tak powszechne, 

że ma nawet swój własny akronim: SADS, od „Sudden Adult Death Syndrome”. 

1. nie żyje wiek: 52 lata – Doktor Pier Giorgio Paesano; 
2. nie żyje wiek: 42 lata – Eligio Greco; 
3. nie żyje wiek: 45 lata – Guardia Mangano; 
4. nie żyje wiek: 59 lata – Giuseppe Bottani; 
5. nie żyje wiek: 51 lata – Rachid Khlifa; 
6. nie żyje wiek: 22 lata – Guardia Mangano; 
7. nie żyje wiek: 63 lata – mężczyzna; 
8. nie żyje wiek: 53 lata – mężczyzna; 
9. nie żyje wiek: 48 lata – Danny; 
10. nie żyje wiek: 33 lata – Mauro Libralesso: 
11. nie żyje wiek: 30 lata – mężczyzna z Varese. 

Najprawdopodobniej przyczyna tkwi w upałach oraz nadgorliwości w spełnianiu zachcianek 

polityków… Pomimo sprzecznych z realnymi wydarzeniami doniesień medialnych na temat klimatu, 

upały i to wcale nie mniejsze niż obecnie, nawiedzały piękną Italię jeszcze za czasów Nerona i Kaliguli. 

Ten ostatni, a właściwie jego przydomek “Kaligula”, wygrał w konkursie zorganizowanym przez 

redaktora Łukasza Warzechę na najlepszą nazwę przyszłej zarazy. “Centaurus” nie przeszedł nawet 

wstępnych kwalifikacji. 

Dla tych, którzy ciągle jeszcze wątpią w jakikolwiek związek z przypadkami nagłej i nieoczekiwanej 

śmierci z ludobójczą kampanią genetycznych eksperymentów przedstawię listę takich przypadków 

opublikowanych wczoraj na kanale Telegram: 

https://t.me/ploetzlich_und_unerwartethttps://t.me/ploetzlich_und_unerwartet .Są to jedynie 

wybrane meldunki z jednego dnia: 18-go lipca. Niektóre z tych wypadków wydarzyły się wcześniej. 

https://unser-mitteleuropa.com/italien-mindestens-11-urlauber-sterben-innerhalb-eines-tages-an-straenden-ploetzlich-und-unerwartet/
https://www.world-scam.com/archive/10237
https://www.tg24.info/isola-del-liri-castelliri-ginecologo-stroncato-da-un-malore/
https://quotidianomolise.com/scompare-a-soli-42-anni-eligio-greco-lutto-a-venafro/
https://www.grandangoloagrigento.it/cronaca/malore-mentre-guida-auto-morto-45enne
https://www.bresciaoggi.it/territori/garda/ucciso-da-un-malore-sul-sentiero-di-tombea-1.9511065?refresh_ce
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/malore-in-piscina-il-51enne-non-ce-lha-fatta-1.7871403
https://www.direttasicilia.it/2022/07/10/il-malore-e-lo-schianto-a-22-anni-si-accascia-e-muore/
https://www.eventiavversinews.it/mentre-in-italia-ci-si-prepara-per-la-quarta-dose-continua-inesorabile-la-conta-delle-morti-improvvise-12-under-60-nelle-ultime-ore-il-piu-giovane-aveva-22-anni-stroncato-un-altro-medico-di-appena/
https://www.barlettaviva.it/notizie/colto-da-malore-in-strada-dramma-in-zona-patalini/
https://www.terremarsicane.it/addio-a-denny-scomparso-per-un-malore-a-48-anni-un-uomo-buono-amico-di-tutti/
https://www.ilmessaggero.it/italia/malore_morto_mauro_libralesso_laghetto_paese_cosa_e_successo-6803178.html
https://www.laprovinciadivarese.it/giovane-di-varese-muore-a-firenze-malore-durante-un-bagno-nel-fiume-305362/
https://t.me/ploetzlich_und_unerwartet
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1. Turyn Włochy. Lekarz ginekolog poddana obowiązkowym dla lekarzy szczepieniom Katia 
Mingrone zmarła na krwotok mózgowy na wakacjach w Kalabrii w wieku zaledwie 52 lat. 
17.7.22.; 

 

1. Nettuno koło Rzymu. Marco Di Bona Przyjął eliksir i zmarł w wieku zaledwie 56 lat po nagłym 
wypadku medycznym. Wypadek medyczny – spowodowany nieoczekiwaną, poważną utratą 
zdrowia; 

 

1. Niemcy, prawnik Andreas Fehlhaber zmarł nagle i niespodziewanie; 
2. Gianni Galeotti 75-latek z Formigine zmarł podczas zbierania skorupiaków; 
3. Brescia-Bergamo: Holenderski turysta (65 lat) nagle pada martwy podczas przekraczania 

wiaduktu swoim Volvo i zderza się z Teslą. 17.7.22. Codziennie obserwujemy takie wypadki – 
nie tylko pośród zaszczepionych pilotów samolotów; 

4. Tyrol/Austria. Podczas prac reparacyjnych kolejki górskiej zmarł 52-letni pracownik; 
5. Sucre, Kolumbia: Dziennikarz telewizyjny Carlos Severiche Sierra nagle upada na ścieżce 

rowerowej z ostrą niewydolnością serca – nie żyje; 
6. Catanzaro: Funkcjonariusz policji Fabio Plastino (52 l.), którego zmuszono do szczepień, pada 

ofiarą „nagłego wypadku medycznego” i zostaje przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono 
zgon. 18.7.22; 

7. Nagle stracił przytomność podczas pływania: 53-letni brytyjski turysta ginie w basenie na 
Majorce. 18.7.22; 

8. Castelraimondo/Włochy. Zaszczepiony emeryt nagle pada martwy podczas picia kawy w 
barze. 18.7.22; 

9. W Kaisten w Szwajcarii starszy kierowca wjechał w niedzielę w budynek. 82-latka nie udało 
się reanimować; 

10. Znany niemiecki muzyk Paul Ryder (założyciel zespołu Happy Mondays), zmarł w wieku 
zaledwie 58 lat na krótko przed koncertem na angielskim festiwalu; 

11. Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Komiksów, Stefan Neuhaus zmarł w wieku 74 lat; 
12. Jost Bitterli z Olten/Szwajcaria, prawnik i prawnik, były radny miasta i były prezes EHC Olten 

(klub hokejowy), zmarł w wieku 77 lat;  

https://www.torinoggi.it/2022/07/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/grave-lutto-al-santanna-e-morta-la-ginecologa-katia-mingrone.html?fs=e&s=cl
https://www.torinoggi.it/2022/07/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/grave-lutto-al-santanna-e-morta-la-ginecologa-katia-mingrone.html?fs=e&s=cl
https://ilclandestinogiornale.italiasera.it/primo-piano/138762/138762/
https://www.berliner-woche.de/moabit/c-soziales/rechtsanwalt-der-mieterberatung-ploetzlich-verstorben_a101709
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/gianni-galeotti-morto-1.7894098
https://www.vocecamuna.it/malore-mentre-guida-sul-ponte-tra-sarnico-e-paratico-muore-turista-olandese/
https://tirol.orf.at/stories/3165251/
https://mailbd.net/sports/carlos-severiche-sierra-well-known-broadcaster-and-journalist-from-sucre-passed-away-sincelejo-45286/
https://www.zoom24.it/2022/07/18/poliziotto-colto-da-malore-deceduto-in-ospedale/
https://www.thesun.co.uk/news/19230564/brit-tourist-drowns-hotel-majorca/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/07/18/beve-un-caffe-poi-ha-un-malore-muore-davanti-al-bancone/1659932/
https://www.heute.at/s/mann-kracht-frontal-in-hauswand-tot-100217964
https://www.news.de/promis/856383945/paul-ryder-ist-tot-todesursache-von-briten-rocker-unklar-happy-mondays-bassist-kurz-vor-live-konzert-mit-58-jahren-gestorben/1/
https://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/stefan-neuhaus-1947-2022-ein-vorkaempfer-fuer-die-anerkennung-des-comics/28506800.html
https://www.grenchnertagblatt.ch/solothurn/olten/nachruf-zum-tod-von-jost-bitterli-sein-fuehrungsstil-zeichnete-sich-stets-durch-gradlinigkeit-aus-ld.2318571
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1. Śmierć na wakacjach na Krecie/Grecja: Brytyjczyk nie ruszał się leżąc na słońcu od wielu 
godzin – dlatego zwrócono nie niego uwagę; 

2. Pfäffikon ZH/Szwajcaria. Zaginiony mężczyzna znaleziony martwy po wypadku pływackim; 
3. Sardynia/Włochy Zaszczepiony turysta (64 lata) z okolic Mediolanu, zmarł po nagłym 

wypadku medycznym na plaży – niewydolność serca. 18.7.22; 
4. Paola (Cosenza)/Włochy. Zaszczepiony radny miasta Francesco Sansostri, nagle upadł i zmarł 

podczas gry w tenisa. 18.7.22; 
5. Pilot GP 80 cm3 (Grand Prix), Günter Schirnhofer, nie żyje; 
6. Avella/Włochy. Pracownik gminy Ferdinando Amato nagle umiera „w piękny letni wieczór” – 

w wieku zaledwie 44 lat; 
7. Toskania/Włochy. Roberto Arcioni (63) niedawno pisał w mediach społecznościowych o 

swoim trzecim zastrzyku tzw. boosterze. W nocy z 16.07.22 po nagłym wypadku medycznym, 
wpadł do kanału ściekowego, z którego wydobyto go martwego. 

Większość z nas nie pamięta już odkrycia dokonanego przez dr. Andeasa Noacka. Odkrył, że będące 

częścią tych eksperymentalnych szczepionek cząsteczki wodorotlenku grafenu działają jak mikro 

żyletki, których nie da się usunąć z organizmu. Dlatego został zamordowany. 

  

https://www.news.de/panorama/856386858/tourist-tot-nach-sonnenbad-in-stalida-auf-kreta-gefunden-54-jaehriger-brite-stirbt-im-urlaub-in-griechenland-auf-sonnenliege/1/
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2022/07/220717x_pfaeffikonzh_badeunfall_nachtrag.html
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia/budoni-malore-in-spiaggia-turista-muore-sotto-gli-occhi-degli-amici-hump4on6
https://www.speedweek.com/amp/moto3/news/195353/Traurige-80-ccm-GP-Pilot-Guenter-Schirnhofer-ist-tot.html
https://www.mandamentonotizie.it/avella-paese-sotto-shock-per-la-morte-del-dipendente-comunale-ferdinando-amato1/
https://www.world-scam.com/archive/6387
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276. Świat się zmienia 

Wiedeń 20.7.2022 

Mieszkańcy części świata, bezpodstawnie zwanego cywilizowanym, czyli tzw. cywilizacji zachodu, nie 

zdają sobie sprawy z faktu, że stają się stopniowo coraz mniej znaczącymi pionkami na mapie 

geopolitycznej świata. 

 

Populacja krajów BRICS – 3.200 milionów. Kraje G7 - 777 milionów. 

Jakby znikąd powstał nowy związek pięciu państw BRICS. Wśród tych pięciu krajów założycielskich 

znajdują się Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Source Africa czyli RPA. 

W poniedziałek pojawił się na austriackiej platformie TKP interesujący artykuł: Ameryka Łacińska w 

drodze do ładu wielobiegunowego. 

W połowie sierpnia Wenezuela będzie gospodarzem manewrów “Sniper Frontier”, w których wezmą 

udział wojska rosyjskie, irańskie i chińskie, a także co najmniej 10 innych krajów. 

Półtora roku temu, na forum w Davos, po raz kolejny podkreślono, że era jednobiegunowego 

porządku świata minęła… mimo wszelkich prób jego ratowania, utrzymania wszelkimi niezbędnymi 

środkami. Kiedy USA wygrało zimną wojnę, ogłosiły się przedstawicielem Boga na ziemi, władzę nad 

światem przejęli ludzie bez odpowiedzialności – liczyły się dla nich jedynie interesy. Wydaje się, że nie 

zauważyli, że pojawiły się nowe ośrodki władzy na świecie, które stają się coraz bardziej znaczące.  

Cytat mowy Putina z 17 czerwca br. na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. 

27 czerwca 2022 r. Argentyna i Iran złożyły wniosek o dołączenie do grupy BRICS. 

Izolowana politycznie i gospodarczo przez USA Wenezuela, posiada największe na świecie zasoby 

ropy naftowej. Prezydent Wenezueli Maduro promował więzi gospodarcze z Turcją w obszarach ropy 

i gazu, złota, górnictwa i turystyki, rozszerzając tę współpracę na Algierię, Kuwejt, Katar i 

Azerbejdżan, czego kulminacją było 20-letnie porozumienie strategiczne z Islamską Republiką Iranu. 

Także umowy kooperacyjne pomiędzy Arabią Saudyjską, Chinami i Rosją są początkiem upadku 

dominacji petrodolara na rynkach światowych. W związku z obecnym kryzysem gospodarczym – 

początkiem największej recesji w historii świata – mamy do czynienia z tymczasowym zjawiskiem 

wzrostu ceny dolara w stosunku do innych walut. Spowodowane jest to m.in. podniesieniem stóp 

https://tkp.at/2022/07/18/lateinamerika-am-weg-in-die-multipolare-ordnung/
https://tkp.at/2022/07/18/lateinamerika-am-weg-in-die-multipolare-ordnung/
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procentowych przez FED. To zjawisko będzie trwało do czasu listopadowych wyborów w USA. 

Wysokie stopy procentowe doprowadzą do bankructwa wielu firm amerykańskich, co spowoduje 

bezrobocie i stagnację, a potem recesję gospodarczą. 

Jesteśmy świadkami powstawania nowych, ważnych ośrodków politycznych, które będą miały coraz 

większy wpływ na przyszłe losy naszego świata. Nikt nie wie, kto za kilka lat będzie miał najwięcej do 

powiedzenia w kwestiach polityczno-gospodarczych. Od czasu haniebnej ucieczki USA z Afganistanu, 

rozpoczął się proces spadku znaczenia Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. To 

miejsce zajmie jakaś inna siła. Miejmy nadzieję, że ta siła nie będzie posługiwała się “sojuszem 

obronnym”, który odpowiada za śmierć dziesiątków milionów niewinnych ludzi na całym świecie. 

Chciałbym zauważyć, że moja relacja nie odzwierciedla mojej osobistej postawy wobec tych zjawisk. 

Mój obraz świata powstał w czasie, gdy Polska była całkowicie zdominowana przez ZSRR i trudno jest 

mi zaakceptować komunistyczne tendencje Chin, czy Wenezueli. Nie będę jednak sam siebie 

poddawał cenzurze. Powód, dla którego tyle na ten temat piszę jest prosty: w oficjalnych mediach 

wyraźnie brakuje takich informacji. 

Staram się w miarę możliwości być obiektywnym. Są jednak ludzie, którzy zarzucają mi głoszenie idei 

komunistycznych. Na takie absurdalne zarzuty chciałbym przedstawić dokument, który jednoznacznie 

określa moją, zarówno byłą, jak i obecną postawę wobec komunizmu: 

 

Zainteresowanych powodami, dla których otrzymałem tę odznakę zachęcam do przeczytania mojej 

historii sprzed 40 lat. 

  

https://www.wojcik.at/pl/Story.php
https://www.wojcik.at/pl/Story.php
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277. Maski opadają 

Wiedeń 22.7.2022 

Happening już się skończył, 

aktorzy są bez maski, 

kurtyny naszych oczu 

opadają bez oklasków. 

Tak śpiewał ponad 50 lat temu w roku 1971 Marek Ałaszewski z zespołu Klan. 

Pasujący do tego komentarz, znalazłem na Telegramie https://t.me/ddb_Radio wpis z 18.7.2022 

17:04:  

Maski opadają! Chińskie laboratorium biologiczne w Wuhan jest własnością firmy GlaxoSmithKline, 

która (przypadkowo) jest właścicielem firmy Pfizer, która produkuje szczepionkę przeciwko wirusowi, 

który (przypadkowo) wydostał się z laboratorium biologicznego w Wuhan, które było (przypadkowo) 

sfinansowane przez dr Fauci, który (przypadkowo) promuje szczepionkę! 

GlaxoSmithKline jest (przypadkowo) zarządzany przez dział finansowy Black Rock, który 

(przypadkowo) zarządza finansami Open Foundation Company – Fundacja Sorosa! 

Soros (przypadkowo) jest właścicielem niemieckiej firmy Winterthur, która (przypadkowo) zbudowała 

chińskie laboratorium w Wuhan i została kupiona przez niemiecki Allianz, który (przypadkowo) ma 

Vanguard jako udziałowca, który (przypadkowo) jest udziałowcem Black Rock, która (przypadkowo) 

kontroluje banki centralne i zarządza około jedną trzecią światowego kapitału trwałego. „Black Rock” 

jest także (przypadkowo) głównym udziałowcem firmy MICROSOFT, której właścicielem jest Bill 

Gates, który (przypadkowo) jest udziałowcem Pfizera (który – pamiętajcie – sprzedaje cudowną 

szczepionkę) i Bill Gates (przypadkowo) jest teraz pierwszym sponsorem WHO! 

Teraz można zrozumieć, jak było możliwe żeby jeden martwy nietoperz sprzedany na targu w 

Chinach zainfekował CAŁĄ PLANETĘ! 

 

Wybaczcie mi, że dzisiejszy artykuł składa się praktycznie z samych cytatów, ale to się samo 

komentuje – jak mawia Grzegorz Płaczek. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HI92OWQLGsk
https://t.me/ddb_Radio
https://tosiesamokomentuje.pl/ksiazka/
https://tosiesamokomentuje.pl/ksiazka/
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278. Policja poszukuje ofiar 

Wiedeń 24.7.2022 

Policja szuka zgonów poszczepiennych! W Polsce? Nie, na to musimy jeszcze trochę poczekać. Artykuł 

na ten temat pojawił się w Wochenblick.de i dotyczy Nowej Zelandii. 

Na rozbieżność między tym, co nowozelandzki rząd wciąż ogłasza na temat skuteczności i 

bezpieczeństwa leczenia genetycznie manipulowaną substancją eksperymentalną na Covid-19, a tym, 

co jest rzeczywistością, wskazuje teraz grupa medyczna „New Zealand Doctors Speaking Out With 

Science” (NZDSOS – Lekarze Nowej Zelandii i naukowcy) w liście do policji. Oskarżają w nim: „Śmierć z 

powodu naruszenia przepisów. Istnieje alarmująco wysoka liczba zgonów i przypadków 

niepełnosprawności z powodu szczepień genetycznych Covid-19 w porównaniu z jakimkolwiek innym 

leczeniem”. 

NZDSOS skarży się, że krajowe systemy kontroli zostały wyłączone, aby ukryć zakres szkód. Ponadto 

zgłaszanie niepożądanych skutków ubocznych nie jest obowiązkowe. Dzieci i młodzi ludzie umierają i 

cierpią w szczególności na uszkodzenie serca. Zmarło również wiele zdrowych osób starszych, 

podczas gdy ryzyko śmierci na Covid-19 jest szczególnie niskie. „Uważamy, że jesteśmy okłamywani”. 

NZDSOS odwołuje się również do pilnego oświadczenia brytyjskiego Urzędu Statystycznego z 31 maja 

br.: standaryzowany wskaźnik śmiertelności wskazuje na podwójne ryzyko zgonu osób w wieku od 18 

do 39 lat ze względu na wszystkie skutki uboczne wywołane przez „szczepienie”. Również pilne 

oświadczenie z 11 czerwca: „Syndrom nagłej śmierci dorosłych” (SADS), który jest teraz używany jako 

wyjaśnienie nagłego odejścia krewnych, przyjaciół i pracowników. 

Ta grupa lekarzy zwraca również uwagę na fakt, że obecnie mówi się nam, że „małpia ospa” jest 

przyczyną wielu infekcji pęcherzowych po szczepieniu – takich jak półpasiec, opryszczka i 

autoimmunologiczne choroby pęcherzowe. Te “próby oszustw i wiele innych” zostały zgłoszone na 

stronie NZDSOS.com. List w końcu przytacza trzydzieści oszałamiających zgonów (spośród 500 

udokumentowanych) osób w wieku od 13 do 75 lat, które miały miejsce po “szczepieniu” 

genetycznym Covid-19. Grupa wolontariuszy z dziedziny zdrowia, naukowcy i informatycy, zebrała je 

w bazie danych. Jest to ważne, ponieważ „produkt jest eksperymentalny”, a globalne systemy 

raportowania o „skutkach ubocznych szczepień” były alarmujące – jeszcze przed rozpoczęciem 

pełnego objęcia szczepieniami w Nowej Zelandii. Wiele rządów i agencji zdrowia publicznego niestety 

nadal propagują ten eksperyment medyczny, ubolewa grupa medyczna. 

Co na ten temat ma do powiedzenia pani premier Jacinda Ardern? Otóż oświadczyła, że oni – czyli 

nowozelandzki rząd są jedynym źródłem prawdy. 

Sprawy mogą stać się niewygodne dla premier Nowej Zelandii Jacindy Ardern – uczennicy Klausa 

Schwaba. Pomimo niekwestionowanych dowodów na toksyczne działanie materiału genetycznego 

Covid-19, rząd Nowej Zelandii poprowadził reżim szczepień. Jeszcze bardziej wymowne jest to, że 

pomimo rekordowej liczby szczepień, liczba zakażeń obecnie gwałtownie rośnie. 

https://www.wochenblick.at/corona/schock-fuer-neuseeland-premier-ardern-todesfaelle-nach-covid-19-stichen-werden-polizeisache/
https://www.wochenblick.at/corona/schock-fuer-neuseeland-premier-ardern-todesfaelle-nach-covid-19-stichen-werden-polizeisache/
https://www.world-scam.com/Files/220508-NZLSOS-letter.pdf
https://www.world-scam.com/archive/10237
https://www.world-scam.com/Files/IMG_0200.MP4
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Nowozelandzka policja ma przeprowadzić śledztwo w sprawie śmierci poszczepiennych – Jacinda 

Ardern wstrząśnięta. Zdjęcie: newspunch.com 

W następstwie rosnącej presji ze strony prawników i lekarzy nowozelandzka policja zasygnalizowała 

teraz, że zbada sprawę niezwykle wysokiej liczby ofiar śmiertelnych po ogólnokrajowym wdrożeniu 

leczenia genowego Covid-19. 

Według Google, w oparciu o „Our World in Data”, 81 procent populacji w Nowej Zelandii otrzymało 

wielokrotne zastrzyki „przeciwko Covid-19”. Niemniej jednak liczba zgonów w bieżącym roku „na lub 

z” Covid-19 eksploduje. Właściwie, zgodnie z panującą narracją, nie powinno tak być, bo szczepieni 

powinni być chronieni przed poważną chorobą i śmiercią. 
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279. Terrorysta 

Wiedeń 25.7.2022 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus został dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) dzięki protekcji Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Tedros Adhanom Ghebreyesus, nie jest 

lekarzem. Był natomiast członkiem marksistowsko-leninowskiej etiopskiej partii politycznej, która jest 

uznawana za organizację terrorystyczną.  

Dyrektor WHO uzyskał doktorat z filozofii w dziedzinie zdrowia społecznego na Uniwersytecie 

Nottingham w Wielkiej Brytanii oraz tytuł magistra nauk ścisłych (MSc) w dziedzinie immunologii 

chorób zakaźnych na Uniwersytecie Londyńskim.  

Był członkiem brutalnej komunistycznej partii politycznej Etiopii znanej jako Tigrayan People’s 

Liberation Front (TPLF). Organizacja ta ma na sumieniu liczne ofiary śmiertelne, a także stosowanie 

brutalnych tortur. Tedros awansował w autokratycznym reżimie Etiopii na stanowisko ministra 

zdrowia (2005-2012) i ministra spraw zagranicznych (2012-2016). Dobrze poinformowane źródła, w 

tym urzędnicy rządu amerykańskiego, potwierdzają, że organizacja TPLF znajduje się w Globalnej 

Bazie Danych dotyczącej organizacji terrorystycznych. 

Wczoraj, Vancouver Times w Kanadzie, w swoim artykule szef WHO aresztowany przez interpol 

napisał: 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, obecny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), został 

aresztowany przez Interpol i przebywa w więzieniu za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. 

Dzieje się tak, gdy agencje policyjne na całym świecie zaczęły atakować polityków, biznesmenów i 

przywódców korporacji za ich rolę w „plandemii” oraz za wymuszanie niepotrzebnych i śmiertelnych 

szczepionek ludzkiej populacji. 

Ta informacja nie została jeszcze potwierdzona. W informacji podano, że Interpol niedawno wydał 

nakaz aresztowania Ghebreyesusa, który został złapany w samolocie podczas próby ucieczki do Afryki 

z dużą ilością gotówki i drogą biżuterią. Zostaje przewieziony do Holandii, aby stanąć przed sądem za 

swoje zbrodnie. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu kara śmierci. Wygląda to jednak na fake 

news, ponieważ artykuł 24 statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze pozwala jedynie 

na wymierzanie kary pozbawienia wolności – bez możliwości orzeczenia kary śmierci. 

Prawdopodobnie jest to scenariusz filmowy, który powstał w głowie redaktora Vancouver Times. 

Gdyby jednak okazało się, że to prawda, postawiłbym jedno jedyne pytanie: czy naprawdę trzeba 

było czekać na aresztowanie aż dwa lata? Tego typu żądania postawienia przestępców przed 

trybunałem, pojawiały się już od dawna. Pisałem o tym dwa lata temu w artykule Skąd we Włoszech 

tyle ofiar?  

Jeśli rzeczywiście aresztowano szefa WHO, byłoby to wynikiem gry politycznej przeciwko Chinom. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus jako protegowany Pekinu jest/był także wyznacznikiem wpływu Chin 

na politykę światową. 

Kilka dni temu szef WHO ogłosił w związku z małpią ospą, stan zagrożenia zdrowia publicznego o 

zasięgu międzynarodowym. Tak więc małpi teatr trwa.  

Poszukiwani. 

280. Debata telewizyjna 

Wiedeń 27.7.2022 

https://vancouvertimes.org/who-director-arrested-for-crimes-against-humanity/
https://www.world-scam.com/archive/342
https://www.world-scam.com/archive/342
https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox
https://www.who.int/news/item/23-07-2022-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr)-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-monkeypox
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-17_09-32-19.mp4
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Podczas debaty w brytyjskiej TV w związku z wyborem następcy premiera Borysa Johnsona, 

prezenterka telewizyjna stacji TalkTV, Kate McCann, straciła przed kamerami przytomność. 

Z pewnością przyczyną tej przykrej sytuacji było ocieplenie klimatu. Mamy lato i wysokie temperatury 

– każdy z nas to odczuwa. Z pewnością również przyczyną nie było przymusowe dla większości 

pracowników stacji TV eksperymentalne szczepienie – my przecież już wiemy, że informacje medialne 

są nie do podważenia. 

26.11.2021 r. 17-letni Pedro Acosta traci przytomność podczas wygłaszania oświadczenia prasowego. 

Pedro Acosta to słynny hiszpański motocyklista. Wygrał mistrzostwa świata Moto3 2021. 

5.1.2022 r. Dziennikarz Carlos Ferrara traci przytomność podczas transmisji na żywo. Kolejny „zbieg 

okoliczności”? A może ta „zmiana klimatu” działa? 

5.1.2022 r. Brazylijski reporter przewraca się przed kamerami. 36-letni Rafael Silva z TV Alterosa 

zemdlał prowadząc program informacyjny „Alterosa Alert”. Został szybko przewieziony do szpitala, 

gdzie obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Po drodze doznał pięciu zatrzymań akcji 

serca. Wziął zastrzyk przypominający 28-go grudnia 2021 r. 

Zajmijmy się tematem globalnego ocieplenia – jak większość ostatnio modnych pandemii również i ta 

tworzona jest w mediach. Sztucznie wywoływana panika klimatyczna jest także formą plandemii. 

Zobaczcie jak zmieniła się w przeciągu pięciu lat w Niemczech i nie tylko, prognoza pogody: 

 

Czy zmiana koloru tła z zielonego na czerwony ma coś wspólnego z polityką? 

https://twitter.com/i/status/1552004091441778693
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-27_08-58-43.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-27_08-55-19.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-27_08-38-25.mp4
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A tutaj jest lista rekordów ciepła w Europie od roku 1900:
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I jeszcze jeden obrazek: porównanie dwóch okładek Times. Temat dobrze opisany w artykule: Nauka 

oparta jest na dowodach, więc się nie myli! 

 

1977 – jak się uchronić przed nadchodzącą epoką lodowcową?  

2008 – jak wygrać wojnę z globalnym ociepleniem? 

  

https://wolnemedia.net/nauka-oparta-jest-na-dowodach-wiec-nigdy-sie-nie-myli/
https://wolnemedia.net/nauka-oparta-jest-na-dowodach-wiec-nigdy-sie-nie-myli/
https://wolnemedia.net/nauka-oparta-jest-na-dowodach-wiec-nigdy-sie-nie-myli/
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281. Bezpieczeństwo lotów 

Wiedeń 28.8.2022 

W latach PRL-u w Polsce usłyszałem taką opinię: Fly or not, but never by LOT – lataj lub nie, ale nigdy 

LOT-em! Nie robię tu antyreklamy dla polskich linii lotniczych, jednak wydaje mi się to warte 

przypomnienia. 

Zdarzyło mi się w latach 70-tych kilka razy lecieć na trasie Warszawa-Wrocław. Jeden z tych lotów 

Antonowem – samolotem z dwoma śmigłami – zapamiętałem do dzisiaj. Weszliśmy w chmurę 

burzową, światło przygasło, a gdy zaświeciło się ponownie zobaczyłem bladą stewardesse, a 

pasażerka obok zmówiła zdrowaśkę. Pewnie tej modlitwie zawdzięczam możliwość pisania dla Was 

dzisiaj mojego blogu.  

Obecnie nie stan techniczny samolotu, ani pogoda są największym zagrożeniem bezpieczeństwa lotu. 

Mnożą się przypadki osłabnięcia lub utraty przytomności wśród przymusowo zaszczepionych pilotów. 

Najnowszy przypadek 21.7.2022 r. Citilink Airbus A320-200 leciał lotem QG-307 z Surabaya do Ujung 

Pandang (Indonezja) z 171 osobami na pokładzie. Kapitan poczuł się zaraz po starcie słabo, pierwszy 

oficer poprosił o pozwolenie na awaryjne lądowanie na lotnisku, z którego wylecieli i bezpiecznie 

posadził samolot na pasie lotniska. Kapitan lotu został przewieziony do szpitala, gdzie później zmarł. 

 

Także odprawa pasażerów w związku z brakiem (zaszczepionych) pracowników mocno kuleje. System 

ALTEA do odpraw lotów padł. Pasażerowie muszą zatem zostać odprawieni, na większości lotnisk na 

świecie, ręcznie. Są długie czasy oczekiwania i opóźnienia. Operatorzy lotnisk proszą o przybycie na 

lotnisko na trzy godziny przed planowaną godziną odlotu. 
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Niemiecka posłanka do Parlamentu Europejskiego Christine Anderson, zwołała 5 lipca 2022 r. 

konferencję prasową na temat wpływu szczepień na bezpieczeństwo komunikacji lotniczej. Film 

poniżej, pochodzi ze strony Parlament Europejski Multimedia i jest w języku polskim. 

Ta kampania szczepionkowa zostanie uznana za największy skandal w historii medycyny, co więcej, 

zostanie ogłoszona jako największa zbrodnia, jaką kiedykolwiek popełniono na ludzkości.  

Są jednak odważni i uczciwi politycy! Co najważniejsze wbrew naciskom potrafią się zorganizować. 

Podczas gdy na lotniskach krajowych i międzynarodowych panuje organizacyjny chaos, coraz więcej 

pilotów zgłasza poważne skutki uboczne po szczepieniu eksperymentalnym. Piloci cierpią na bóle w 

klatce piersiowej i zdiagnozowano porażenie twarzy, zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie 

osierdzia. Są też piloci, którzy doznają udaru lub zawału serca, a nawet tracą wzrok. 

Załoga samolotu British Airways jest izolowana w obawie przed małpią ospą po tym, jak jeden z 

pilotów uzyskał pozytywny wynik testu na infekcję w Singapurze. Dwóch pilotów oraz dziewięciu 

stewardów i stewardes zostało poddanych kwarantannie. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/streaming/pl.html?event=20220705-1930-SPECIAL-OTHER&rampActive=true&language=pl
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282. Dzieci Donbasu 

Wiedeń 29.7.2022 

Także telewizja publiczna miewała przebłyski prawdziwej empatii. Mało kto informował o 

cierpieniach Irakijczyków, gdy milion ludzi wymordowano podczas bestialskich, natowskich 

bombardowań w roku 2003. Jednak kiedy po puczu CIA w Kijowie Rosja wkroczyła do Donbasu, kiedy 

promoskiewski prezydent Ukrainy został zastąpiony prowaszyngtońskim, w mediach pojawiły się 

także takie wypowiedzi, które dzisiaj mainstreamowa telewizja najchętniej sama by ocenzurowała.  

Niemiecka telewizja państwowa ARD przyznała w 2014 roku, że Ukraina zabija cywilów w Donbasie i 

wezwała do rozprawienia się z ukraińskim reżimem. 

Ukraińskie wojsko terroryzuje także ludność cywilną. Przenosi wojnę ogniem artyleryjskim do salonu i 

sypialni i nie zwraca uwagi na potrzeby ludzi, a najwyraźniej jeszcze mniej na ich życie. 

Dlatego potrzebujemy teraz jasnego przesłania dla rządzących w Kijowie. Terror przeciwko ludności 

cywilnej musi się skończyć, a ostrzał artyleryjski obszarów mieszkalnych musi być natychmiast 

wstrzymany. Jeśli nie, Europa jest współwinna. Wtedy cywile zabici w walkach miejskich w Doniecku 

czy Ługańsku są także naszymi zmarłymi. 

Ta tragedia ludności cywilnej w byłych wschodnich rejonach Ukrainy, w Doniecku i w Ługańsku trwa 

już ponad osiem lat! 

Środa 27 lipca 2022 r. została ogłoszona dniem pamięci dzieci – ofiar wojny w Donbasie.  

 

Na miejscu jest 13-letnia dziewczyna z Ługańska – Faina Savenkowa, która napisała list do kanclerza 

Niemiec. 

Przybyła tu rzecznik Federacji Rosyjskiej M. Zacharowa, która płomiennie i elokwentnie mówiła o 

tym, jak Ukraina przynosi pokój dzieciom. 

Była tu również Olesya Medvedewa, która mówiła z sarkazmem o dziecku jako wrogu publicznym 

Kijowa. 

Pojawił się też człowiek numer 2 w ONZ z Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Polyansky, który pisał w 

artykule o dzieciach na osławionej ukraińskiej stronie „Siewcy pokoju”. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-29_10-57-17.mp4
https://www.world-scam.com/archive/10037
https://www.world-scam.com/archive/10037
https://t.me/taxeles/391
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Albo chyba najsilniejsza młoda kobieta, sportsmenka Maryana Naumova, która w czarujący sposób 

przeciwstawia się Arnoldowi Schwarzeneggerowi: 

Film w języku niemiecki, z angielskim tłumaczeniem (Subtitles).  

Czy nadal większość Polaków wspiera dozbrajanie Ukrainy? 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-29_12-01-50.mp4
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283. Kto dąży do następnej wojny? 

Wiedeń 31.7.2022 

Odpowiedź na tytułowe pytanie nasuwa się sama, gdy spojrzymy na katastrofalną sytuację partii 

demokratycznej W USA, na trzy miesiące przed wyborami do Kongresu i Senatu. Jeszcze w roku 1998 

jako senator, a obecnie chory na demencję prezydent USA Joe Biden powiedział, że wystarczy 

zapowiedź przystąpienia Ukrainy do NATO, by sprowokować Rosję do wojny. I tak właśnie się stało. 

Obecna rzeczniczka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Nancy Pelosi, już we wrześniu 

1991r. próbowała wywołać wojnę między USA a Chinami. 

Obecnie Pelosi planuje odwiedzić Tajwan. Chiny zagroziły przejęciem lub zestrzeleniem jej samolotu, 

o ile ona pojawi się w pobliżu Tajwanu. Jeśli tak się stanie, będzie to oznaczało atak Chin na USA. Iran 

poparł oficjalnie pozycję Chin. I podobnie jak w konflikcie na Ukrainie agresorem będzie inne 

państwo – nie USA. 

Nancy Pelosi co prawda nie podaje jak Joe Biden ręki nieistniejącym osobom, ma jednak poważne 

problemy z prawidłowym wypowiadaniem się. 

Jeśli nie znacie angielskiego, to żaden problem. Również amerykanom coraz trudniej jest zrozumieć o 

czym ona mówi. A takie właśnie osoby stoją dzisiaj na świeczniku i dążą do wywołaniu następnego 

konfliktu. Tragedia na Ukrainie niewiele się demokratom przysłużyła, więc najwyższy czas wywołać 

nową wojnę, byle skonsolidować amerykańskich obywateli w obronie “dobra” przeciwko złym 

mocom. 

Chiny natomiast przygotowują się do wojny. Codzienne transporty ciężkiej broni w Chinach w 

kierunku wybrzeża w pobliżu Tajwanu oraz przygotowania do wielkich manewrów wojskowych są 

tego najlepszym dowodem. 

W piątek w szwajcarskim Uncut-News pojawił się artykuł: Chiny ostrzegają przed prowokacją USA na 

Tajwanie tak samo, jak Rosja przed wojną na Ukrainie. 

 

Pelosi dolatuje do Taipei. 

„Wielokrotnie daliśmy do zrozumienia, że zdecydowanie sprzeciwiamy się ewentualnej wizycie pani 

Pelosi na Tajwanie. Jeśli strona amerykańska będzie nalegać na wizytę i rzuci wyzwanie Chinom, 

zareagujemy zdecydowanymi środkami zaradczymi – powiedział w środę rzecznik chińskiego 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-31_10-40-15.mp4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2636.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2636.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2627.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_2627.MP4
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
https://uncutnews.ch/china-gibt-die-gleichen-warnungen-vor-taiwan-aus-wie-russland-vor-der-ukraine/
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ministerstwa spraw zagranicznych Zhao Lijiang. „Stany Zjednoczone muszą przyjąć pełną 

odpowiedzialność za wszelkie poważne konsekwencje, które mogą się pojawić”. 
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284. Miny  

Wiedeń 2.8.2022 

Amunicja zakazana na mocy międzynarodowych konwencji była podobno używana w centrum 

Doniecka w obwodzie Woroszylskim.  

30 lipca 2022 r. około godziny 21.25 liściowe miny przeciwpiechotne, zostały rozrzucone na 

skrzyżowaniu ulic Uniwersyteckiej – aleja Mira, Uniwersytecka – Oreshkovo Lane, Szczorsa – aleja 

Bohdana Chmielnickiego, Lyubavina, w pobliżu stadionu Arena.  

Nie wychodź w nocy. Miny są praktycznie niewidoczne!!!  

W przypadku wykrycia materiałów wybuchowych lub podejrzanych przedmiotów zadzwoń do 

Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych lub policji. 

Ostrzeżenie takie zostało opublikowane w Doniecku, w sobotę późno w nocy. 

 

Tak wyglądają w trawie miny – zwane liściowymi, które Ukraińcy zrzucili w sobotę 30 lipca 2022 r. na 

osiedlach Doniecka. Praktycznie ich nie widać. Można mieć tylko nadzieję, że w ciągu najbliższych dni 

nie usłyszymy żadnych wiadomości o tym, że dzieci bawiące się na trawniku stracily nogę! Ukraina 

bez końca popełnia zbrodnie wojenne w Donbasie, dlaczego nikt o tym nie donosi? Dlaczego ten 

reżim jest wspierany przez Zachód?! 

Tak się dzieje, gdy rozbrajasz miny liściowe, których Ukraina użyła do zaminowania centrum 

Doniecka.  

Armia ukraińska rozrzuciła miny liściowe m.in. na ulicy Uniwersyteckiej w centrum Doniecka. Już 

pierwsze auta wpadły na tę pułapkę! 

Zespół unieszkodliwiania min, usuwa miny liściowe w Doniecku, po wystrzeleniu tych “prezentów” 

przez ukraińską artylerię rakietami typu „Uragan”. 

Rosyjskie zespoły inżynierów rozbrajają miny liściowe rozrzucone przez siły ukraińskie w pobliżu 

stadionu Donbass Arena, w centrum Doniecka. Udział w tym bierze zespół robotów Uranium-6. 

*** 

https://pl.wikipedia.org/wiki/PFM-1
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-07-31_23-41-07.mp4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_4353.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_4353.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_5789.MP4
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Stany Zjednoczone uznały, że Ukraina przegra w przedłużającym się konflikcie z Rosją. Informuje o 

tym Fox News. 

Jednym z powodów jest to, że Siły Zbrojne Ukrainy straciły wielu żołnierzy, próbując powstrzymać 

wyzwolenie LNR. Ponadto wiele krajów pozostało neutralnych lub poparło Rosję, a Zachód nadal 

pilnie potrzebuje rosyjskich zasobów. 

Im dłużej ten konflikt będzie trwał, tym gorzej będzie dla Ukrainy. Czas nie jest po jej stronie – 

powiedział emerytowany generał Jack Keane, były zastępca szefa sztabu armii amerykańskiej. 

Kiedy do tzw. opinii publicznej dotrą informacje o zbrodniach ukraińskiej armii wobec ludności 

cywilnej Donbasu, to szala poparcia przechyli się w stronę Rosji. Jasne, że Rosja jest od lutego 

agresorem – to przecież oczywiste, jednak przyczyny tej agresji są dużo mniej oczywiste. 

Trudno uwierzyć, żeby Putin kierował się jedynie kwestiami humanitarnymi, kiedy zdecydował się na 

tę wojnę. Takie powody służą globalnej polityce jedynie jako argument uzasadniający zupełnie inne 

cele. Tutaj najwyraźniej chodzi o nowy podział świata i odebranie USA roli światowego żandarma. Czy 

nowe siły takie jak Chiny i Rosja będą tę rolę lepiej spełniały – okaże się dopiero w praktyce. 

Perspektywy nie wydają się kuszące – jeśli spojrzymy na chiński zamordyzm wobec ich własnej 

ludności. 

 

  

https://www.foxnews.com/opinion/against-russia-ukraine-will-lose-war-attrition
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285. Teoria spiskowa wirusa 

Wiedeń 3.8.2022 

Były wiceprezydent firmy Pfizer, Mike Yeadon stawia pod znakiem zapytania egzystencję wirusów. 

Można o tym przeczytać w artykule szwajcarskiej platformy internetowej Transition News. 

Mike Yeadon, farmakolog i krytyk stosowania preparatów genetycznych przeciwko „Covidowi”, 

podpisał apel, którego celem jest ostateczne wyjaśnienie istnienia wirusów chorobotwórczych. 

Naukowcy zaakceptowali ich istnienie jako fakt bez żadnych dowodów, powiedział Yeadon. 

Wezwanie – m.in. dr. Samantha Bailey, dr. Andrew Kaufmana i dr. Thomas Cowan – do wielu 

naukowców, uznanych wirusologów w celu wykorzystania bardzo specyficznej konfiguracji 

eksperymentalnej, aby ostatecznie wyjaśnić, czy wirusy chorobotwórcze rzeczywiście istnieją:  

“Chcemy, aby wirusologia pokazała nam własnymi metodami, że w rzeczywistości może niezależnie 

odtwarzać i powtarzać dokładnie te same wyniki, bez znajomości różnych materiałów, z którymi 

pracuje”. 

Mike Yeadon uzasadnia swoje wątpliwości tak: po długich rozważaniach doszedłem do wniosku, że 

jesteśmy ofiarami kolejnego kłamstwa. Naukowcy zajmujący się komercyjnymi badaniami nad lekami 

zaakceptowali istnienie wirusów, nawet nie czytając oryginalnych artykułów na ten temat. 

To, co niektórzy wirusolodzy uważają za wyizolowanego wirusa, jest prawdopodobnie produktem 

odpadowym przemiany materii, wytwarzanym przez komórki. Jak długo nie wykaże się naukowo – 

nie jak dotąd na podstawie spekulacji myślowych – lecz konkretnych, prawidłowo przeprowadzonych 

badań, że ten materiał pochodzi z niezależnego od organizmu tworu zwanego dotychczas wirusem, 

tak długo teoria wirusów pozostanie teorią. A w związku z horrendalnymi zyskami firm 

farmaceutycznych na tym polu istnieje uzasadnione podejrzenie, że upór lobby farmakologicznego 

propagujący wirusy jako fakt, jest efektem spisku. 

 

Sposób na drogówkę. 

286. Zabawa z ogniem 

Wrocław 5.8.2022 

Wczoraj w czwartek, w Berlinie, na terenie należącego do policji magazynu materiałów 

wybuchowych, doszło do serii eksplozji, które wywołały pożar. Z powodu niebezpieczeństwa dalszych 

https://transition-news.org/auch-pfizers-ehemaliger-vizeprasident-stellt-die-existenz-von-viren-infrage
https://www.world-scam.com/archive/1516
https://www.world-scam.com/Files/m8yn5xtEOnylMnXU.mp4


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

wybuchów, pożar nie został do tej pory ugaszony. Jak donosi mainstreamowa rbb24de – platforma 

internetowa państwowej telewizji ARD – Straż pożarna zbliża się do miejsca wybuchu. 

W miejscu wybuchów, na terenie używanego przez policję od 1950 r. magazynu, przechowywanych 

jest 30 ton amunicji i 20 rozbrojonych dużych bomb z okresu II wojny światowej o zawartości 6 ton 

TNT. 

Dotychczasowy bilans pożaru: 1,5 ha spalonego lasu, cztery ogniska pożarów, utrudniające prace 

strażaków. W pobliżu lasu przerwano ruch pociągów, oraz zamknięto odcinek autostrady Avus. Na 

szczęście nie było ofiar. 

Miesiąc temu media informowały o kilku dużych pożarach w Rzymie. Za 42 lata minie dokładnie 2 

tysiące lat od podpalenia Rzymu, które przypisuje się ówczesnemu władcy cesarzowi Neronowi. 

 

Wielki pożar w Rzymie ma symboliczny charakter. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj podejrzewa się, że 

sprawcami byli ludzie związani z władzą republiki. 

W ostatnich dwóch latach wzrosła ilość pożarów lasów na świecie. Taki pożar, to doskonały argument 

dla zwolenników teorii spiskowej zwanej globalnym ociepleniem. Na przykład w lipcu 2022 r. wzdłuż 

autostrady A7 w pobliżu Kassel/Niemcy wybuchł pożar lasu. Linia pożaru przebiegała na długim 

odcinku wzdłuż autostrady, jakby sprawcom zależało na tym, by informacja o katastrofie dotarła do 

większości ludzi. 

Miotaczem ognia TF-19 Wasp, opracowanym przez amerykańską firmę Throwflame, można 

wystrzelić strumień ognia do celów naziemnych z odległości około 7,5 metra przez 100 sekund. W ten 

sposób elita podpala planetę i niszczy podstawy egzystencji setek gatunków, zwierząt. 

Aby nie być gołosłownym przedstawię Wam film, który pokazuje jak podpala się lasy. 

287. Amnesty International 

 

Wrocław 6.8.2022 

W czwartek, na stronie Amnety International (AI), pojawił się artykuł: Ukraińska taktyka walki zagraża 

cywilom. 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/08/berlin-brand-im-grunewald-polizei-sprengplatz-freitag.html
https://www.world-scam.com/Files/Feuer.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-05_08-53-27.mp4
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/
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Armia ukraińska łamie międzynarodowe prawo wojenne. Organizacja praw człowieka potwierdza 

użycie broni przez wojsko ukraińskie na terenach zamieszkałych wyłącznie przez ludność cywilną. AI 

wyjaśniła, że jej dochodzenie wykazało dziesiątki takich naruszeń. 

Siły ukraińskie odpierając rosyjską inwazję, która rozpoczęła się w lutym, narażają cywilów na 

niebezpieczeństwo tworząc bazy i stacjonując działające systemy uzbrojenia na terenie zaludnionych 

obszarów mieszkalnych, w tym w szkołach i szpitalach – poinformowała Amnesty International. 

„Udokumentowaliśmy taktykę, w której ukraińskie siły narażają cywilów na niebezpieczeństwo i 

naruszają prawa wojenne, działając na zaludnionych obszarach” – powiedziała Agnès Callamard, 

sekretarz generalna Amnesty International. 

Między kwietniem a lipcem badacze Amnesty International przez kilka tygodni badali rosyjskie ataki 

w regionach Charkowa, Donbasu i Mikołajowa. Organizacja skontrolowała miejsca działań 

militarnych; przesłuchano ocalałych, świadków i krewnych ofiar ataków; oraz przeprowadzono 

badanie śladów i analizę użytej broni. Podczas tych dochodzeń przeprowadzonych w 19 

miaejscowościach tych regionów, badacze znaleźli dowody na to, że siły ukraińskie przeprowadzają 

ataki z zaludnionych obszarów mieszkalnych, a także bronią się w budynkach cywilnych. Crisis 

Evidence Lab przeanalizowało zdjęcia satelitarne w celu dalszego potwierdzenia niektórych z tych 

incydentów. 

Badacze Amnesty International byli świadkami wykorzystania szpitali przez siły ukraińskie jako de 

facto baz wojskowych w pięciu lokalizacjach. W dwóch miastach dziesiątki żołnierzy odpoczywało, 

poruszało się i spożywało posiłki w szpitalach. W innym mieście żołnierze strzelali z okolic szpitala. 

Rosyjski nalot z 28 kwietnia zranił dwóch pracowników laboratorium medycznego na przedmieściach 

Charkowa po tym, jak siły ukraińskie utworzyły na tym terenie bazę. Wykorzystywanie szpitali do 

celów wojskowych jest wyraźnym pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego. 

W mieście na wschód od Odessy Amnesty International była świadkiem przykładu wykorzystywania 

przez ukraińskich żołnierzy obszarów cywilnych jako miejsc zakwaterowania, a także umieszczania 

pojazdów opancerzonych pod drzewami w dzielnicach czysto mieszkalnych oraz korzystania z dwóch 

szkół zlokalizowanych w gęsto zaludnionych obszarach mieszkalnych. Rosyjskie ataki w pobliżu szkół 

zabiły i zraniły kilku cywilów od kwietnia do końca czerwca – w tym dziecko i starszą kobietę, które 

zginęły w ataku rakietowym na ich dom 28 czerwca. 

Niemiecki Die Welt – opublikował ten film, na którym pokazano jak Ukraińcy zamieniają obiekty 

cywilne w cele wojskowe, co jest zbrodnią wojenną. Strzelają z terenu szkoły, prowokując rosyjski 

kontratak, który w zachodnich mediach jest przedstawiany tak, jakby Rosja celowo zabijała cywilów. 

Do tej pory odrzucano to jako rosyjską propagandę, teraz także niektóre zachodnie media o tym 

piszą. 

https://www.world-scam.com/Files/Gesch%C3%BCtze_in_der_N%C3%A4he_von_Wohngebieten_oder_Krankenh%C3%A4usern_WELT.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Gesch%C3%BCtze_in_der_N%C3%A4he_von_Wohngebieten_oder_Krankenh%C3%A4usern_WELT.mp4
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Zwyczajna sprawa – autobus szkolny przeznaczony do przewozu ukraińskich uczniów. Możemy 

oczekiwać prowokacji i oskarżeń republiki Donbasu i Rosję o ostrzeliwanie pojazdów cywilnych? 

 

I właśnie ludność cywilna ponosi największe koszty, aby Wall Street przynosiła zyski zwolennikom 

zbrojeń. 
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[8.8.2022] Oksana Pokalczuk, szefowa ukraińskiego biura Amnesty International, poinformowała w 

piątek o tym, że odchodzi z pracy po publikacji raportu przez centralę. Motywacja: działanie AI na 

szkodę jej ojczyzny. Nie ustosunkowała się wcale do zarzutów w rapocie. 
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288. Planowanie przyszłości 

Wrocław 8.8.2022 

Czy można zaplanować przyszłość? Oczywiście, że można – kto nam tego zabroni? Każdy z nas 

powinien przynajmniej pomyśleć o swojej przyszłości. 

Ktoś mądry powiedział, że nie planując przyszłości zostawiasz ją w rękach tych, którzy planują. 

Pytanie, jakie trzeba by w tym miejscu postawić, brzmi: jak skuteczne jest planowanie przyszłości?  

I tym zajmiemy się dzisiaj. Naturalnie w kontekście głównego tematu tego blogu, czyli: oszustwo na 

skalę całego świata. W artykule Dokąd zmierzamy opisałem przyczyny aktualnego wielkiego kryzysu. 

W skrócie można stwierdzić, że powodem dzisiejszego załamania była błędna – celowo czy nie – 

polityka pieniężna, głównie dolara amerykańskiego. Aktualny kryzys finansowy jest właśnie skutkiem 

trwającej od ponad 100 lat polityki zarządzania pieniędzmi. 

Co to ma wspólnego z planowaniem? Otóż ma. Ta sytuacja i groźba załamania systemu finansowego 

była już od dziesiątków lat znana osobom odpowiedzialnym za politykę pieniężną. Mogli i mogą oni 

wpływać na moment rozpoczęcia kryzysu. Samemu upadkowi dotychczasowego systemu 

monetarnego nikt nie jest w stanie zapobiec. Skoro tak jest, postanowiono wykorzystać sytuację do 

przejęcia kontroli nad całym światem.  

Teoria spiskowa? Możliwe, jednak trudno znaleźć dzisiaj teorię spisku, która się nie urzeczywistniła. O 

planach związanych z plandemią pisałem już wielokrotnie. Tutaj podam kilka faktów z książki 

napisanej w języku niemieckim przez Thomasa Röpera “Inside Corona”. 

Pierwsze w tym wieku ćwiczenia plandemiczne “Dark Winter” odbyły się w dniach 22-23 czerwca 

2001 r. Te ćwiczenia zostały opracowane przez Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense 

Strategies prowadzone we współpracy z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) 

i innymi organizacjami. Chodziło wtedy o fikcyjny atak ospy.  

Druga gra strategiczna zorganizowana przez Johns Hopkins University nazywała się „Atlantic Storm” i 

miała miejsce 14 stycznia 2005 roku. Ponownie chodziło o atak z użyciem broni biologicznej, tym 

razem Madeleine Albright (minister spraw zagranicznych USA 1997 – 2001) zagrała prezydenta USA. 

Gra biznesowa została sfinansowana m.in. przez NTI (Nuclear Threat Initiative). 

Po dwunastoletniej przerwie Uniwersytet Johnsa Hopkinsa zaczęła organizować takie ćwiczenia co 

roku. W październiku 2017 roku gra symulacyjna została nazwana „SPARS Pandemic 2025-2028”. 

Wyniki gry symulacyjnej są dostępne online w formie książki, a każdy, kto ją przeczyta, znajdzie coś 

dla siebie, szczególnie w strategiach zachęcania ludzi do szczepień, prognozach liczby zgonów i 

kwarantannach. Zadziwiające podobieństwo do pandemii Covid-19. 

Ćwiczenia „Clade X” odbyły się w maju 2018 roku. Tym razem choroba układu oddechowego została 

spowodowana przez wirusa laboratoryjnego, który rozprzestrzenia się na całym świecie jako 

pandemia. Ponownie praktykowano zakazy podróżowania, a w wyniku ćwiczeń ogłoszono, że należy 

przyspieszyć produkcję szczepionek. 

Z pewnością słyszeliście o piątych ćwiczeniach symulacyjnych, które miały miejsce w październiku 

2019 r., zaledwie dwa miesiące przed pierwszym wybuchem Covid-19 w Chinach. Zostały nazwane 

„Event 201”. Symulowano, jak wirus SARS przeskakuje z nietoperzy na ludzi wywołując 

ogólnoświatową pandemię. Wspomniano nawet o cenzurze mediów, aby stłumić „dezinformację” na 

temat choroby, która mogłaby powstrzymać ludzi od szczepień. Jedyną różnicą w stosunku do 

prawdziwej pandemii Covid 19 było to, że wirus w grze symulacyjnej nie pojawił się w Chinach, ale w 

Brazylii. 

https://www.world-scam.com/archive/10991
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/about.html
https://www.world-scam.com/archive/6624
https://web.archive.org/web/20220209090237/https:/www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2005_atlantic_storm/flash/index.htm
https://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/spars-pandemic-scenario.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/players/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
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Wspomniana książka Inside Corona, dokumentuje udział organizacji pozarządowych (NGO) w 

organizacji plandemii. Planowanie już przedstawiłem, teraz pora na analizę jego skuteczności. 

Wydział 

planowania. 

Z powyższego obrazka widać wyraźnie jak wydział planowania zaplanował miejsce na własną nazwę. 

Miałbym ograniczone zaufanie do takiego planowania.  

Inaczej do planowania podeszli globaliści, lub jak wolicie, planiści nowego rządu światowego. Te 

plany rozpoczęto przynajmniej trzydzieści lat temu, zainwestowano w nie duże pieniądze, 

zaangażowano dobrych fachowców z dziedziny psychologii, ekonomii oraz geopolityki. Jak widać w 

powyższych przykładach, zorganizowano manewry, czyli ćwiczenia. Użyłem słowa “manewry”, gdyż 

były to przygotowania do toczącej się właśnie wojny przeciwko ludzkości. Ta wojna zakłada 

stopniowe przejmowanie władzy tak, aby przyszli niewolnicy do końca nie zorientowali się, o co toczy 

się ta walka. 

Co się udało planistom? Bardzo dobrze przewidzieli, że większość ludzi poprze powszechną 

propagandę i uwierzy, że osoby twierdzące inaczej niż oficjalnie uznano są nazistami, foliarzami, 

teoretykami spisku itd. Przez pierwsze dwa lata udało się utrzymać większość ludzi w bierności. 

Jednak także ci bierni bombardowani ciągle kłamstwami propagandowymi stopniowo dochodzą do 

wniosku, że coś tu nie gra. 

Dzisiaj zdecydowana większość ludzi zdaje sobie sprawę, że jesteśmy oszukiwani. Tak więc 

skuteczność propagandy spada z miesiąca na miesiąc. Widać to było wyraźnie podczas nieudanej 

próby wprowadzenia nowej pandemii małpiej ospy, której to przypadki – np. półpasiec będący NOP-

em, fałszywie diagnozowanym jako ospa – są wynikiem masowych szczepień od grudnia 2021. 

Ale to jest jeden negatywny z punktu widzenia planistów aspekt planowania opartego na kłamstwie. 

Poważnym problemem jest wewnętrzna walka o władzę w przyszłym świecie, która w żadnym 

wypadku nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Wynika to zarówno z możliwości, jak i charakterów ludzi 

będących twórcami tego bagna. Niewiele wiemy o tych ludziach. Takie osoby jak Soros, czy Gates to 

jedynie przydatni frajerzy, którzy pierwsi zostaną kozłami ofiarnymi, gdy pójdzie coś nie tak. 

Prawdziwe szare eminencje pozostają w cieniu i pociągają za sznurki. 
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Jest nas na świecie blisko 8 miliardów. Mamy za przeciwników najwyżej 8 tysięcy osób. Czyli stosunek 

jest jeden do miliona na naszą korzyść. Ci przestępcy są w posiadaniu około 70% zasobów 

finansowych na świecie, które oczywiście wykorzystują do prowadzenia tej wojny. Sytuacja nie jest 

wcale rozstrzygnięta na na krzyść żadnej ze stron. Naszą najważniejszą bronią jest świadomość ludzi – 

tylko to się liczy w tej wojnie. I każdy dzień przynosi nam nowych, świadomych przeciwników tej 

wojny. 

Właśnie dlatego uważam, że pomimo czekającego nas nieuniknionego wielkiego kryzysu 

finansowego, możemy wyjść z tej wojny zwycięsko. 

 

289. Nie warto było 

Wrocław 9.8.2022 

Nie warto było… – tak śpiewała ponad 50 lat temu Regina Pisarek. Śpiewała o relacjach między 

dwojgiem ludźmi. Tak, wtedy świat był jeszcze normalny i były jedynie dwie płcie. Nawet wtedy, gdy 

zdecydowana mniejszość miała inne predyspozycje seksualne niż te powszechne – heteroseksualne. 

Ale nie zamierzam w tym artykule poruszać tematyki orientacji seksualnych. Może kiedyś i o tym 

napiszę. 

“Nie warto było” – dotyczy skutków podjętych decyzji. Pewnie domyślacie się, że mam na myśli 

decyzję przyjęcia eksperymentalnego eliksiru. Pisanie o skutkach ubocznych środków masowej 

zagłady, jakimi są te pseudo-szczepionki, nie wymaga dzisiaj odwagi. Skoro nawet media publiczne 

https://www.youtube.com/watch?v=is-X2ZAw7Oc
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stopniowo dozują te, nie wszystkich szokujące, informacje. Najwyraźniej media otrzymały nowe 

wskazówki od swoich sponsorów lub właścicieli. 

Media przedstawiają jedynie fakty. Zdjęcie tej samej sytuacji, a jednak inaczej… 

Przejdźmy do dzisiejszego tematu. W brytyjskim The Expose pojawił się tydzień temu artykuł: Rząd 

Wielkiej Brytanii potwierdza, że w pełni zaszczepieni młodzi dorośli są o 92% bardziej narażeni na 

śmierć niż niezaszczepieni młodzi dorośli. 

Oficjalne dane opublikowane przez brytyjskie Biuro Statystyki Krajowej pokazują, że zgony na 

100.000 wśród podwójnie zaszczepionych 18-39-latków były średnio o 91% wyższe niż zgony na 

100.000 wśród nieszczepionych 18-39-latków w okresie między styczniem 2021 a styczniem 2022. 

Średni standaryzowany wskaźnik śmiertelności między 1 stycznia 21 r. a 31 stycznia 22 r. według 

stanu szczepień dla wszystkich zgonów, na 100.000 osobolat, dorosłych w wieku od 18 do 39 lat, 

Anglia.  

Źródło: Urząd Statystyk Krajowych – zbiór danych dotyczących zgonów według stanu szczepień: 

https://expose-news.com/2022/08/02/uk-gov-vaccinated-young-adults-higher-risk-death/
https://expose-news.com/2022/08/02/uk-gov-vaccinated-young-adults-higher-risk-death/
https://expose-news.com/2022/08/02/uk-gov-vaccinated-young-adults-higher-risk-death/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

zielony – nieszczepiony 

pomarańczowy – jedna dawka mniej niż 21 dni przed śmiercią 

czerwony – jedna dawka co najmniej 21 dni przed śmiercią 

żółty – druga dawka mniej niż 21 dni przed śmiercią 

fioletowy – druga dawka co najmniej 21 dni przed śmiercią 

różowy – trzecia dawka lub dawka przypominająca mniej niż 21 dni przed śmiercią 

ciemnoniebieski – trzecia dawka lub dawka przypominająca co najmniej 21 dni przed śmiercią. 
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Miesięczny, standaryzowany wskaźnik śmiertelności według stanu szczepień dla wszystkich zgonów, 

na 100 000 osobolat, dorosłych w wieku od 18 do 39 lat, Anglia.  

Źródło: Urząd Statystyk Krajowych – zbiór danych dotyczących zgonów według stanu szczepień: 

zielony – nieszczepiony 

pomarańczowy – jedna dawka mniej niż 21 dni przed śmiercią 

czerwony – jedna dawka co najmniej 21 dni przed śmiercią 

żółty – druga dawka mniej niż 21 dni przed śmiercią 

fioletowy – druga dawka co najmniej 21 dni przed śmiercią 

różowy – trzecia dawka lub dawka przypominająca mniej niż 21 dni przed śmiercią 

ciemnoniebieski – trzecia dawka lub dawka przypominająca co najmniej 21 dni przed śmiercią. 

Nie będę Was dręczył statystykami. Jeśli kogoś one interesują, może je znaleźć na stronie The Expose 

– link powyżej. 

Nie będę tutaj także oceniał decyzji podejmowanych pod wpływem manipulacji medialnej, przez 

namowę przyjaciół czy bliskich osób. Każdy z nas jest dorosły, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że 

konsekwencje za decyzje ponosi zawsze on sam. Najwyższy czas, by uświadomić sobie, że za Twoje 

decyzje nie odpowiada lekarz, minister zdrowia, czy skorumpowany dziennikarz. Owszem oni 

popełniają przestępstwo fałszywie informując i ukrywając negatywne skutki przyjęcia eliksiru. W 

Austrii minister zdrowia zrzucił całą odpowiedzialność za NOP-y na lekarzy 

Niektórzy zaszczepili się po to, by mieć “wolność” i mieć możliwość podróży samolotem, odwiedzania 

restauracji i innych “swobód” obywatelskich przeznaczonych jedynie dla potulnych baranów. 

Owszem i ja miałem sytuacje w Wiedniu, że nie mogłem usiąść przy stoliku w restauracji, gdyż 

kelnerka wymagała pokazania jakiejś aplikacji na komórce, której oczywiście nie miałem. Tym 

niemniej chodziłem do lokali, które nie interesowały się statusem medycznym klientów. Takich 

odważnych właścicieli restauracji nie brakuje – trzeba się jedynie wysilić i ich znaleźć. Zapewniam 

Was, że w przyszłości będę pamiętał o tych lokalach, gdy będę decydował, gdzie mam zjeść! 

Cięgle jeszcze są ludzie, którzy dobrowolnie poddają się czwarte, piątej i następnej dawce. Może przy 

dziewiątej, o ile dożyją, zastanowią się nad sensem tego eksperymentu – kto wie? To jest także 

sposób na życie. Zrzucenie odpowiedzialności za własne decyzje na innych, na osoby, którym jest 

zupełnie obojętne, czy żyjesz czy nie. Tylko czy naprawdę ta odpowiedzialność przechodzi na innych? 

Niestety, tak to nie działa. Zawsze za własne decyzje ponosimy konsekwencje. Tego nie zmieni nawet 

partia pseudo-zielonych. To są prawa życia niezależne od ideologii. 

https://www.world-scam.com/archive/10481
https://www.world-scam.com/archive/10481
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290. Nie płać 

 

Wrocław 10.8.2022 

Pomimo, że cena ropy na rynkach światowych spadła poniżej poziomu sprzed 24 lutego, płacimy na 

stacjach benzynowych dwukrotną cenę za paliwo. To samo dotyczy cen gazu i prądu. Jak widać, 

wojna na Ukrainie była potrzebna jako pretekst globalnych zmian prowadzących do przyspieszenia 

kryzysu ekonomicznego świata. Ceny energii w większości państw są regulowane przez firmy, których 

większościowym właścicielem – o ile są na giełdzie – jest państwo. I to państwo, czyli rząd, decyduje o 

drożyźnie. Korzyści z tego ma Urząd Skarbowy. Wysokie ceny generują wyższe podatki.  

W związku z tym, że od maja br. zakazano na całym świecie (no właśnie, a kto zakazał?) drukowania 

nowych pieniędzy – jako mocno spóźniony sposób walki z inflacją – rządy znalazły sposób, by zdobyć 

trochę kasy na potrzeby ich “wspaniałej” polityki, dążącej do ruiny światowej gospodarki. Nie tylko 

my, jako prywatni odbiorcy, płacimy wysokie rachunki za energię. Jeszcze gorzej mają firmy np. 

piekarnie, które do pieczenia chleba zużywają dużo energii. To powoduje, że cena za pieczywo rośnie. 

Taki drobny przykład, który jest elementem całej spirali wspomagającej inflację, czyli ukryte 

opodatkowanie społeczeństwa. 

W Wielkiej Brytanii powstała nowa, oddolna inicjatywa mająca na celu walkę ze sztucznie 

podnoszonymi cenami za energię elektryczną. Nazywa się Nie płać.  

Metoda jest prosta: domagamy się obniżenia rachunków za energię do przystępnego poziomu. Nasz 

sposób polega na tym, że zgromadzimy milion ludzi, którzy zobowiążą się, że w październiku nie będą 

płacić za prąd, jeśli rząd podejmie do tego czasu kolejną dużą podwyżkę. 

Masowe niepłacenie nie jest nowym pomysłem, zdarzyło się to w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80-

tych i 90-tych, kiedy ponad 17 milionów ludzi odmówiło płacenia podatku pogłównego – pomogło to 

obalić rząd i cofnąć jego najsurowsze środki. 

Planowane jest zebranie miliona użytkowników prądu, którzy zadeklarują się nie płacić od pierwszego 

października rachunków za energię elektryczną. Jedyne co im grozi to odłączenie prądu, które to 

niebezpieczeństwo i tak wisi także nad tymi, którzy regularnie płacą za prąd – coraz bardziej 

prawdopodobny blackout. Do tej pory zebrano ponad 96 tysięcy deklaracji niepłacenia rachunków.  

Nie jest to bezpośrednia walka społeczeństwa z rządem. Firmy energetyczne są bardzo uzależnione 

od wpłat za rachunki, a utrata płynności finansowej jest silnym ciosem dla tych, którzy korzystając z 

histerii sztucznie podwyższają ceny. 

W Chinach ponad milion osób przestało płacić raty za kredyt. W większości przypadków wynika to z 

tego, że ich banki zawiesiły wypłacanie pieniędzy. Jest to poważny problem dla gospodarki 

finansowej Chin. Trudno oczekiwać, że w tak “liberalnym” kraju jak Chiny, ten protest odbywa się na 

sposób zorganizowany jak ten na Wyspach Brytyjskich, ale efekt jest podobny. Chiński komunizm do 

złudzenia przypomina okres wczesnego wyzysku kapitalistycznego w Europie z okresu rewolucji 

przemysłowej XIX-go wieku. 

https://dontpay.uk/
https://www.world-scam.com/archive/3695
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291. Precedens 

Wrocław 12.8.2022 

Jak zapewne wiecie, w poniedziałek rano amerykańska FBI w Mar-a-Lago na Florydzie dokonała 

włamania do rezydencji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Jako pretekst posłużył zarzut 

przywłaszczenia państwowych dokumentów przez Trumpa. Otworzyli siłą nawet sejf, który jak się 

okazało był pusty. 

Federalna policja przed wejściem do budynku Trumpa na Florydzie. 

W USA, na niecałe trzy miesiące przed najważniejszymi wyborami, partia demokratyczna, dla której 

poparcie w społeczeństwie spadło do niespotykanego dotychczas poziomu, chwyta się bardzo 

kontrowersyjnych metod. Ta rewizja w domu Trumpa niczego nie wykazała, przyniosła natomiast 

dodatkowe korzyści partii konserwatywnej – czyli republikanom. 

W tej sytuacji narzuca się pytanie: czy Barack Obama i Hilary Clinton mogą spać spokojnie wiedząc, że 

gdy prawdziwi republikanie przejmą kongres i senat już na początku przyszłego roku, nic nie stanie na 

przeszkodzie, by wytoczyć im procesy o rzeczywiste przestępstwa, nie tylko o usuwanie przez panią 

Clinton dowodów – kasowanie maili po zeznaniach przed kongresem USA.  

Użyłem zwrotu “prawdziwi republikanie”, ponieważ w tej partii amerykańskiej trwa wielki proces 

usuwania z niej ludzi propagujących poglądy konkurencyjnych demokratów. Dzieje się to w 

demokratyczny sposób: wybory wstępne wygrywają prawie wyłącznie ci kandydaci, którzy mają 

wsparcie Donalda Trumpa. 

Na Alasce pani Lisa Murkowski(a), która dotychczas występowała jako senator z ramienia partii 

republikańskiej pomimo tego, że wspiera politykę demokratów, tym razem przystąpiła do 

prawyborów jako bezpartyjna, gdyż w partii republikańskiej nie wygrałaby wyborów wstępnych 

(prawyborów). 
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Sędzia Bruce Reinhardt. 

Sędzia Bruce Reinhardt, który podpisał nakaz rewizji domu Trumpa, był sponsorem kampanii 

wyborczej Baracka Obamy – przekazał na ten cel 1.000 dolarów.  

 

To jeszcze można uznać za prywatną sprawę “niezawisłego” sędziego, jednak bliskie powiązania z 

nieżyjącym już pedofilem i handlarzem ludźmi Jeffreyem Epsteinem rzucają więcej światła na bagno 

dzisiejszego Deep State czyli globalnych elit, którzy moim zdaniem są globalnymi psychopatami 

opanowanymi rządzą naprawienia świata tak, żeby im się lepiej żyło. Przy okazji mała dygresja: 

tchórzliwy z natury Jeffrey Epstein, nigdy nie byłby w stanie targnąć się na swoje życie w celi, tak to 

głoszą oficjalne media. 

Donald Trump tak skomentował te działania FBI: 

Hillary Clinton usunęła 33 000 e-maili PO tym, jak została wezwana przez Kongres. Absolutnie nie 

wydarzyło się nic, co pociągałoby ją do odpowiedzialności. Zabrała nawet antyczne meble i inne 

przedmioty z Białego Domu. (…) Bezprawie, prześladowania polityczne i polowania na czarownice 

muszą zostać ujawnione i powstrzymane. 

https://beckernews.com/judge-who-signed-off-on-fbis-trump-home-raid-is-obama-donor-with-ties-to-jeffrey-epstein-46256/
https://beckernews.com/judge-who-signed-off-on-fbis-trump-home-raid-is-obama-donor-with-ties-to-jeffrey-epstein-46256/
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Kto wiatr sieje, zbiera burze. W Cincinnati w stanie Ohio, uzbrojony mężczyzna został zastrzelony 

przez funkcjonariuszy po tym, jak zaatakował miejscowe biuro FBI. 

Rzecznik policji w Ohio poinformował o incydencie w biurze FBI w Cincinnati. 

Zdesperowani demokraci próbują wszystkich środków, by uratować to, co sami zniszczyli – czyli 

własny image. Cokolwiek by nie zrobili, a chwytają się również bezprawnych metod, działają na 

własną szkodę. Najmniejsze straty ponieśliby chyba, gdyby nic nie robili. Nawet ich najwięksi 

dotychczasowi zwolennicy jak Elon Musk, odwracają się od ich niszczycielskiej, totalitarnej polityki. 

 

Ameryka przynosi “wolność i demokrację”. 
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292. Co jest z wami nie tak? 

Warszawa 15.8.2022 

Strach potrafi doprowadzić ludzi do stanu całkowitej bezmyślności. Opanowuje ich do tego stopnia, 

że są skłonni działać na własną szkodę w przekonaniu, że sobie pomagają. Oglądamy codziennie wiele 

przykładów takich reakcji powodowanych strachem. 

Tutaj dla przypomnienia zebrane w krótką, dwuminutową sekwencję przypadki takich nielogicznych 

reakcji. 

Pomimo wielu badań naukowych wykazujących brak podstaw, oraz niebezpieczeństwo 

eksperymentu genetycznego, preferowane jest nadal na szeroką skalę wstrzykiwanie preparatów 

mRNA także dla małych dzieci. Warto posłuchać rozmowy ojca dziecka poddanego takiemu 

doświadczeniu. Film przesłano do mnie przez media społecznościowe po angielsku z polskimi 

napisami. 

Nie ulega wątpliwości, że takie działania są sterowane na całym świecie przez te same osoby. Za nimi 

stoi nie tylko mafia farmaceutyczna.  

W tym samym w czasie media wysyłają na całym świecie takie same sygnały. Trudno tego nie 

zauważyć. Aby uniknąć odpowiedzialności za szczepionkowe ludobójstwo, sprowokowano wojnę na 

Ukrainie, której płomień w kłamliwych mediach powoli dogasa. Tak więc możemy się spodziewać 

nowych sensacji na miarę kataklizmu.  

Ten blog piszę nie po to, by Was straszyć. Te tendencje po dwóch latach ciężkich doświadczeń, łatwo 

jest przewidzieć. Dopiero jeśli zrozumiemy przyczyny i metody rozsiewania paniki, łatwiej możemy ją 

opanować. Nie zapominajmy, że na początku listopada odbędą się w USA najważniejsze wybory w 

historii tego kraju i świata. 

 

Także moda dopasowała się do abonamentu szprycowania. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-14_18-10-05.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-14_18-10-05.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video-1660513865.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video-1660513865.mp4
https://www.world-scam.com/archive/615
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293. Pogoda 

Wrocław 16.8.2022 

Nie – ten temat wybrałem na dzisiaj nie z powodu sezonu ogórkowego i braku ciekawszych spraw. Od 

dawna nie brakuje wiadomości ukrywanych w mediach, które warte są tego, by o nich napisać. Dzisiaj 

zajmę się kolejną “teorią spiskową”, która wcale teorią nie jest. Jak większość z nich jest po prostu 

faktem. Dzisiejszy temat dotyczy manipulacji pogodą i stosowaniu tych technik – bo jest ich dużo – 

jako broń. 

To jest wojna z naszym własnym rządem. 

Powszechnie nazywa się te technologie chemitrails – w dosłownym tłumaczeniu szlaki chemiczne. Jak 

one powstają? Zobaczcie na tym filmie. 

Pierwsze co mi przyszło na myśl po obejrzeniu tego krótkiego filmu to manipulacja, po to, by 

stworzyć dowód istnienia chemitrails. Takie działanie już wielokrotnie miało miejsce. Film jest 

kręcony z lecącego obok drugiego samolotu, ale czy te wypuszczane z niego chemikalia są 

autentyczne? Nie wiem. Jednak dobrze wprowadza w temat, a czy jest prawdziwy, możecie ocenić 

sami po przeczytaniu tego artykułu. 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_2015.mp4


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Znalazłem na YouTube film w języku polskim, który dobrze opisuje manipulację pogodą w celach 

militarnych. Źródło. Nie wiadomo kiedy i na jakich zasadach YouTube usuwa filmy, dlatego, aby 

przeciwdziałać tej cenzurze skopiowałem ten film, abyście go zawsze mogli oglądać. 

Także w poważanym piśmie jak National Geografic można przeczytać w języku polskim interesujący 

artykuł na ten temat. 

Ten artykuł jak większość w tym blogu, pojawi się w trzech wersjach językowych: po polsku, angielsku 

i niemiecku. W każdej z tych wersji przedstawiam inne filmy na ten temat. Znających te języki 

zachęcam do lektury. Wybór wersji językowej poprzez kliknięcie w tym blogu na: 

 

Poniższy tekst może trochę długi, ale pomysł jest naprawdę zabawny: 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/pogoda%20jako%20bron.m4v
https://www.world-scam.com/Files/pogoda%20jako%20bron.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=s_oNb-vn7Ug
https://www.national-geographic.pl/artykul/chiny-beda-sterowac-pogoda-na-obszarze-wiekszym-niz-indie
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294. Monachium 1972 

Wrocław 17.8.2022 

Znany dziennikarz Borys Reitschuster, mieszkający w Berlinie, który jako jedyny z wszystkich 

dziennikarzy stawiał na konferencjach prasowych byłego rządu niemieckiego pani Kanclerz Angeli 

Merkel kłopotliwe pytania dotyczące bezsensu restrykcji plandemicznych, prowadzi popularny w 

niemieckojęzycznym obszarze portal Reitschuster.de. Kilka razy powoływałem się w tym blogu na 

artykuły tego portalu. 

Dzisiaj chcę zająć się wczorajszym artykułem tego dziennikarza dotyczącym tragicznych wydarzeń 

sprzed pół wieku. 

5 września 1972 pozostanie na zawsze jako jeden z najczarniejszych dni w historii igrzysk olimpijskich. 

Był to dzień, w którym ośmiu bojowników z palestyńskiej jednostki terrorystycznej Czarny Wrzesień 

wdarło się do wioski olimpijskiej w Monachium i porwało kilku członków izraelskiej delegacji 

sportowej. Dokładne powody, dla których po dramatycznej, nieudanej próbie uwolnienia 

zakładników w nocy z 6 września 1972 r. na lotnisku w pobliskim Fürstenfeldbruck, zginęło dwanaście 

osób, jedenastu izraelskich olimpijczyków i niemiecki policjant, nie zostały do dziś w pełni 

wyjaśnione. Jedyne, co jest pewne to to, że w tych pamiętnych godzinach prawie wszystko, co można 

było zrobić, zostało zrobione źle. 

Spalony helikopter na lotnisku Fürstenfeldbruck. W nocy 6 września 1972 roku zginęło w nim 

dziewięciu zakładników, członków izraelskiej drużyny biorącej udział w letnich Igrzyskach 

Olimpijskich. 

Rząd federalny udzielił pomocy już w 1972 i 2002 roku, ale oficjalnie określił ją jako „pomoc 

humanitarną”. Terminu „odszkodowanie” zawsze unikano, ponieważ byłoby to równoznaczne z 

politycznym przyznaniem się do winy. Zamach na olimpiadzie w Monachium nie doprowadził do ani 

jednej rezygnacji ze stanowiska, ani w polityce, ani w szeregach policji. Historyk Moshe Zimmermann 

żąda: „Tutaj jakaś grupa historyków, którzy są neutralni i profesjonalni, musi zająć się tą sprawą, aby 

zbadać ją dokładniej. Moim zdaniem jako historyka, błędem jest nieujawnianie wszystkich 

dokumentów. Trzeba wyjaśnić, co się dokładnie stało i kto był za co odpowiedzialny”. 

https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
https://reitschuster.de/post/olympia-attentat-1972-wird-die-gedenkfeier-zur-farce/
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W związku z pięćdziesiątą rocznicą tych dramatycznych wydarzeń niemieckie MSW planowało 

zorganizować 5 września br. uroczystości dla uczczenia pamięci ofiar. Zaproszeni zostali prezydent 

Izraela oraz rodziny ofiar. 

Ale nic z tego nie wyjdzie! Oprócz „pełnego i kompleksowego badania historycznego”, wypłata 

odszkodowania pozostałym przy życiu osobom jest centralnym aspektem „ponownej oceny” 

przeprowadzanej przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. […] Rodzinom ofiar podobno 

zaoferowano kwotę o wartości 10 mln euro, którą odrzuciły, twierdząc, że “nie można ich odesłać z 

napiwkiem”. Rodziny ofiar upierają się zatem, że odszkodowanie musi opierać się na 

międzynarodowych standardach. Ankie Spitzer, wdowa po trenerze szermierki Andrei Spitzer, 

ujawniła izraelskiej stacji telewizyjnej i24 News, że nie chodzi tylko o pieniądze. „W końcu chcemy 

wiedzieć, co stało się z naszymi mężami. Przez cały czas jesteśmy okłamywani”. 

Niezależnie od stanowiska w sprawie odrzucenia oferowanej podobno wypłaty odszkodowania w 

rzekomej wysokości, rząd federalny zdaje sobie sprawę, że ceremonia upamiętniająca bez rodzin 

ofiar i wysokich rangą przedstawicieli politycznych z Izraela byłaby farsą. Berliński rząd po raz 

pierwszy gotów jest przyznać się do winy politycznej. 

 

Na całym świecie pojawiły się obrazy terrorystów w kominiarkach i dresach na balkonach Wioski 

Olimpijskiej pokazujące rozmiar porażki policji. Dopiero w wyniku zamachu olimpijskiego został 

utworzony w Niemczech GSG 9 do operacji antyterrorystycznych. W Monachium i w w bazie lotniczej 

Fürstenfeldbruck postawiono pomniki ofiar ataku olimpijskiego w 1972 r. 
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295. Czym nas jeszcze można straszyć? 

 

Wrocław 18.8.2022 

Gdzie dżuma nie wystarczy, tam wrzucimy katastrofę klimatyczną. Takich scenariuszy przygotowano 

nam znacznie więcej. Tracąca na politycznym znaczeniu wojna na Ukrainie, całkowicie ośmieszony 

małpi teatr z małpią ospą. Te scenariusze były planowane i przygotowywane latami. Wydano 

majątek, przynajmniej z naszego punktu widzenia, na przygotowanie tych katastrof. Pewnie atak 

obcych z kosmosu na Ziemię, także miałby szansę powodzenia. Powodzenie w tym przypadku 

polegałoby na skutecznym szerzeniu strachu. Tylko dobrze zastraszeni pożyteczni kretyni sami i 

całkiem bezpłatnie sialiby tę propagandę tak, jak to robią zamaskowani, skutecznie wystraszeni 

obywatele. 

 

Moim zdaniem największe szanse powodzenia ma przygotowywana od 20 lat zmiana klimatu. Komu 

przeszkadza, że jeszcze 50 lat temu straszono nas globalną zimą. Przecież nie o temperaturę tutaj 

chodzi, tak jak nie wirus był problemem przez ostatnie dwa lata. Problemem był nasz wciąż za niski 

poziom strachu. 

Te wszystkie zaplanowane stymulatory NWO (Nowy porządek świata), mają wspólną cechę – bazują 

na kłamstwach wspartych zamówionymi i drogo opłaconymi “badaniami naukowymi”, które to 

badania nie są w stanie przeżyć jednego dnia w rzeczywistym świecie. Dlatego są chronione przed 

jakąkolwiek wymianą argumentów. Znamy tysiące przykładów takiego postępowania. 

Proponuję obejrzeć film o Globalnej Aferze Klimatycznej. Źródło. 

https://www.world-scam.com/Files/Globalna_Afera_Klimatyczna.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=SsbEVZv-Qwo


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Tak więc podatek za oddychanie już mamy i nieistotne jest, że poziom CO2 nie jest żadnym 

czynnikiem wpływającym na zmiany temperatury naszego globu. W historii Ziemi były czasy, gdy ten 

poziom był trzykrotnie wyższy od dzisiejszego i temperatura wtedy była niższa niż teraz. 

Ale to nie ważne. Ważne są miliardy dolarów, które na podstawie tego kłamstwa skradziono. Te same 

pieniądze byłyby w stanie w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój państw zagrożonych klęską głodu.  

A propos głodu, zobaczcie jak “klimat” wpływa na klęskę głodu: Źródło. 

 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-18_06-14-48.mp4
https://t.me/MiriamHope
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296. Transhumanizm 

Wiedeń 20.8.2022 

Temat transhumanizmu jest obecny w niemainstreamowych dyskusjach i budzi całkiem słusznie duże 

emocje. Znalazłem na hiszpańskiej stronie Comusav.com film na temat możliwości połączenia 

smartfonem z osobą, która przyjęła eliksir szczęścia, lub była “jedynie” testowana na tę już dzisiaj 

niemodną chorobę, czyli Covid19. Bez obawy, nie odkryłem jeszcze możliwości podsłuchiwania myśli 

innych osób, ale za pomocą powszechnie używanej komórki można odnaleźć na liście pobliskich 

źródeł sygnału bluetooth, także adres elektroniczny zaszczepionej osoby. 

Udało mi się dotrzeć do filmów na ten temat w wersji językowej angielskiej i niemieckiej. 

Dla osób nieinteresujących się techniką wyjaśniam, że bluetooth jest technologią stosowaną w 

telefonach komórkowych, słuchawkach, głośnikach i wielu innych urządzeniach do komunikacji 

bezprzewodowej. Zasięg takiego połączenia jest ograniczony do około 30 m (często tylko do 10 m) i 

zależy od wielu czynników. 

Film pokazuje jak przeprowadzone były badania osób po przyjęciu eksperymentalnej dawki mRNA. 

Okazuje się, że takie osoby pojawiają się na odbiornikach bluetooth i mają własny, chociaż często się 

zmieniający adres MAC. Taki adres jest stosowany w sieciach komputerowych do jednoznacznego 

określenia urządzenia komunikującego się w sieci. Ta komunikacja trwa także po śmierci osoby 

zaszczepionej. Jednym z eksperymentów było badanie takich fenomenów na cmentarzu. 

Postanowiłem to sprawdzić. Zainstalowałem skaner bluetooth na moim smartfonie. Jest to jedna z 

dostępnych dla wszystkich aplikacji pokazująca listę dostępnych urządzeń bluetooth. W mieszkaniu ta 

aplikacja pokazała mi sporo nieznanych mi urządzeń. Telewizor, komórkę sąsiada, oraz moje własne 

słuchawki bluetooth. Tak wyposażony wybrałem się dzisiaj przed południem na najbliższy wiedeński 

cmentarz. 

W sobotę przed południem na całym cmentarzu spotkałem zaledwie trzy osoby. Tak więc nie było 

trudno zachować konieczny do takich badań “dystans społeczny”, czyli odległość od najbliższej żywej 

osoby ponad 100 m. I rzeczywiście aplikacja pokazała mi na środku cmentarza kilka “urządzeń” 

bluetooth. W miarę przesuwania się znikały i pojawiały się nowe. Starałem się przy tym przechodzić 

w pobliżu grobów osób zmarłych w lub po roku 2021. Sygnały były słabe w porównaniu z normalnymi 

urządzeniami, miały jednak poziom sygnału rzędu 10% poziomu tych urządzeń, które obserwowałem 

w domu. Przy takim poziomie sygnału możliwa jest komunikacja, o ile to “urządzenie” stosuje 

rzeczywiście technologię bluetooth. 

https://www.comusav.com/en/bluetruth/
https://www.world-scam.com/Files/CC_2022_06_11_DocBluetruth_English.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-20_08-56-53.m4v
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Jeden z dzisiejszych wyników pomiarów sieci bluetooth. 

Naturalnie, to moje “badanie” nie jest żadnym dowodem. Do tego trzeba by było zastosować 

porządny miernik sygnału i przeprowadzić badania kontrolne. Nie jestem naukowcem i chciałem 

jedynie sprawdzić, czy warto się tym tematem zająć. I stwierdziłem, że warto. Na cmentarzu brak jest 

z reguły urządzeń elektronicznych. Nawet jeśli ktoś spełnił wolę zmarłego i włożył do trumny 

działający telefon komórkowy, to nawet najlepszy po tygodniu lub dwóch przebywania w stanie 

oczekiwania wyczerpałby akumulator.  

No właśnie, skąd pobierają energię te nadajniki w ciele ludzkim? To pytanie postawiono także na 

filmie i podano zarazem rozsądną odpowiedź. Energia pochodzi z pola elektromagnetycznego (np. 

linii energetycznej), pola telefonii komórkowej – w tym także 5G, lub od nadajników wifi, którymi 

jesteśmy bez ustanku otoczeni. Na cmentarzu także istnieje pole elektromagnetycznej jak wszędzie, 

gdzie jest ta nasza cywilizacja. 
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Z filmu wynika, że wszystkie dostępne rodzaje szczepień mRNA powodują takie zjawiska. Także osoby 

niezaszczepione mogą mieć w sobie te nadajniki. Wystarczy, że ktoś bliski, z kim mamy częsty 

kontakt, jest zaszczepiony. Również osoby jedynie testowane na covid, mogą wykazywać takie 

właściwości. 

Chciałbym uspokoić osoby zaszczepione – jest was tak dużo, że istnieje małe prawdopodobieństwo, 

by jakiś dowcipniś, który zna tajniki tej techniki, usiłował wpływać stosując tę technologię na 

konkretne osoby.  

Dużo ludzi ostrzega przed nadużyciami na tym polu. Pomimo, że technologia posunęła się bardzo do 

przodu – nie zawsze z korzyścią dla nas – to ciągle jeszcze jesteśmy na poziomie rozwoju 

niemowlaków badających swoje otoczenie bardzo prymitywnymi metodami. Technokraci będą 

oburzeni czytając takie herezje. Ale to są tylko technokraci, czyli ludzie oderwani od rzeczywistości. 

Za pięć lat dzisiejsze twierdzenia ekspertów będą tak samo wyśmiewane, tak jak my dzisiaj robimy z 

obalonymi twierdzeniami sprzed lat. Zalecałbym na tym polu więcej skromności i zastanowienia się 

nad ilością błędów, jakie każdy z nas bez wyjątku popełnia. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5BRj-CyYZns
https://www.youtube.com/watch?v=5BRj-CyYZns
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297. Naukowcy podpisali… 

Wiedeń 22.8.2022 

Ponad 1.100 naukowców z całego świata podpisało Światową Deklarację Klimatyczną przeciwko 

oszustwie globalnego ocieplenia i bezpodstawnego opodatkowania wydzielania niezbędnego do życia 

dwutlenku węgla. Źródło. 

W przedstawionym powyżej dokumencie, znajdziecie nazwiska wszystkich uczonych, w tym czterech 

z Polski, którzy podpisali tę deklarację. 

W deklaracji przedstawiony został poniższy obrazek, który przedstawiam łącznie z tłumaczeniem 

tekstu na język polski. 

 

Uwierzyć w wynik modelu klimatycznego, to uwierzyć w to, co wprowadzili twórcy modelu. To jest 

właśnie problem dzisiejszej dyskusji o klimacie, gdzie modele klimatyczne są najważniejszym 

narzędziem. Nauka o klimacie przerodziła się w dyskusję opartą na wierzeniach, a nie na zdrowej 

samokrytycznej nauce. Czy nie powinniśmy uwolnić się od naiwnej wiary w niedojrzałe modele 

klimatyczne? 

Globalne ocieplenie i jego powody. 

  

https://www.world-scam.com/Files/WCD-version-06272215121_pl.pdf
https://clintel.org/world-climate-declaration/
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-21_11-45-51.mp4
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298. NGO 

Wiedeń 23.8.2022 

NGO Non-Governmental Organization powszechnie nazywane organizacjami pozarządowymi, są to 

według Wikipedii: organizacje działające na rzecz wybranego interesu i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku. Najbardziej znane NGO to Greenpeace i Amnesty International. 

Sama idea NGO jest bardzo szlachetna i na pewno warta naszej akceptacji. Kiedy jakaś grupa ludzi 

angażuje się w szczytnym celu pomocy humanitarnej, ochronie ludzi, zwierząt czy środowiska – 

zasługują na uznanie i wsparcie. NGO nie płacą podatków ani składek ubezpieczeniowych, gdyż z 

definicji nie służą zarabianiu pieniędzy. 

Ta możliwość unikania płacenia podatków została w dużej mierze wykorzystana przez najbogatszych 

ludzi i firmy na świecie właśnie w tym celu, by radykalnie obniżyć koszty pochłaniane przez Urząd 

Skarbowy. Podkreślam, że nie wszystkie NGO są w ten sposób wykorzystywane, jednak część z nich 

tak.  

Wyobraźcie sobie, że macie dużą firmę przynoszącą wielomilionowe zyski. Te zyski zgodnie z prawami 

panującymi na całym świecie muszą być opodatkowane. Zależnie od kraju na same podatki trzeba 

byłoby wydać nieraz około połowy tego majątku. Aż żal serce ściska, gdy trzeba fiskusowi podarować 

dziesiątki milionów dolarów. 

Jest jednak wyjście: taki biznesmen zakłada NGO i przekazuje w formie darowizny dajmy na to 90% 

zysków firmy. Po takiej operacji jego własna firma płaci fiskusowi zaledwie 10% tego, co by zapłaciła 

bez NGO. Powiecie, ale te pieniądze są własnością NGO, nie tego przedsiębiorcy. To prawda, jednak 

nie jest ważne kto jest właścicielem pieniędzy – ważne jest kto tymi pieniędzmi zarządza. Nasz 

biznesmen planując urlop na Hawajach deklaruje go jako podróż w celu wspomagania wymiany 

kulturalnej i NGO opłaca wszystkie koszty.  

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą pomyśli w tej chwili, to po co ja płacę podatki, założę 

NGO i też będę miał więcej z ciężko zarobionych pieniędzy. Niestety taka możliwość została w 

prawach podatkowych pozostawiona jedynie tym bardzo, bardzo bogatym. My musimy nadal płacić 

podatki. Ponieważ nie my wpływamy na prawo podatkowe naszego kraju – nie stać nas na takie 

koszty kreatywnego wpływu na ustawodawstwo. A gdyby nas było stać, to też byśmy ograniczyli tym 

biedniejszym możliwość korzystania z tych luk podatkowych. W końcu państwo przestałoby 

funkcjonować bez podatków, a tego także miliarderzy by nie chcieli. 

Nowy, zmodernizowany statek organizacji pozarządowych „Open Arms” wyposażony w 2 

kuchnie i może przewozić podczas jednego rejsu 1000 uchodźców. Teraz wraca do Afryki po 

kolejnych chętnych na lepsze życie w Europie.  

Cytat z książki “Inside Corona”, autor Thomas Röper: 

Kiedy Soros i wszystkie jego fundacje (NGO) walczyły o uratowanie Ukrainy przed bankructwem po 

przewrocie na Majdanie w 2014 roku, interesowały go przede wszystkim cele polityczne i pięć 

miliardów dolarów. Zainwestował 5 miliardów dolarów w ukraińskie obligacje rządowe, a gdyby 

Ukraina zbankrutowała, te 5 miliardów by przepadło. To dobrze, że Soros, wraz ze swoją Fundacją 

Społeczeństwa Otwartego, zapewnił sobie wystarczającą władzę polityczną i medialną od 1993 roku, 

by bębnić o „demokracji” na Ukrainie i żeby UE uratowała ten kraj przed bankructwem miliardowymi 

pieniędzmi podatników. W następnych latach UE wspierała Ukrainę grubo ponad dziesięcioma 

miliardami euro, aby uratować pięć miliardów Sorosa i zdobyć wpływy polityczne na Ukrainie. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-23_08-53-57.mp4
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Bill Gates, o którym mówi się, że hojnie wydaje pieniądze na ratowanie świata od wszystkiego i walkę 

z biedą, nie robi inaczej. Przekazał swoją fortunę fundacji NGO Bill & Melinda Gates Foundation i 

obecnie praktycznie nie płaci podatków. I choć, jeśli wierzyć mediom, Gates hojnie wydaje pieniądze 

na ratowanie świata, to (a raczej jego fundacja) bogaci się. Swoją fundację założył w 1999 roku. W 

2001 roku ta fundacja miała aktywa o wartości około 55 miliardów dolarów. Dziś to ponad 

dwukrotnie, prawie 130 miliardów dolarów. 

Jak to jest możliwe? To proste. Nie przekazał nikomu ogromnej większości swoich pieniędzy, ale je 

zainwestował. Kupował udziały w firmach takich jak BioNTech czy Pfizer, a gdy firmy osiągają zysk, 

Bill Gates zarabia nie tylko na zyskach, ale także na wzrostach cenowych na giełdzie. 

 

A gdyby tak wyhodować wirusa, wypuścić go na świat, wymyślić na niego szczepionkę, umieścić by w 

niej chipa, który zmusiłby wszystkich do kupienia legalnego Windowsa? 

NGO, także te założone w uczciwych i pożytecznych celach, mogą stać się łatwym łupem 

“filantropów” w rodzaju Billa Gatesa. Jeśli ktoś zaproponuje bezinteresowny datek, kilku milionów 

dolarów, to większość tych firm przyjmie go z wdzięcznością i zacznie inwestować by osiągnąć 

zaplanowane cele. Kolejne datki zostaną obwarowane niewinnymi warunkami, które będą za każdym 

razem coraz bardziej sprzeczne z podstawowymi celami tej NGO.  

Niewiele jest osób, które potrafiłyby odmówić takiemu “dobroczyńcy”. Gdy to NGO zainwestuje 

otrzymane datki w jakiś duży pożyteczny projekt, trudno im potem będzie wstrzymać ten projekt 

wymagający z reguły dalszych inwestycji. A te warunki darczyńcy wydają się być ciągle jeszcze do 

przełknięcia. 

Tragedia pandemii ostatnich lat nie byłaby możliwa bez pomocy takich NGO jak Open Philantropy 

oraz NTI – Nuclear Threat Initiative. Tych zbrodniczych organizacji jest bardzo dużo, ale jeszcze raz 

podkreślam, nie wolno traktować wszystkich NGO jako organizacje przestępcze. O roli NGO w 

szerzeniu pandemii będę jeszcze pisał. Zainteresowanym polecam wspomnianą książkę – Thomas 

Röper “Inside Corona”. 

  

https://www.influencewatch.org/non-profit/open-philanthropy-project-fund/
https://www.nti.org/
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299. Najlepszy system władzy 

Wiedeń 24.8.2022 

Według opinii szefa i twórcy Światowego Forum Ekonomicznego WEF Klausa Schwaba, najlepszym 

systemem sprawowania władzy jest system w Chinach. Pozwala na szybkie reagowanie na takie 

zagrożenia jak “pandemia”. Chiny od początku wprowadziły tzw. politykę zero kowid. Oznacza to, że 

nawet jeden przypadek pozytywnego wyniku testu PCR może doprowadzić do zamknięcia osiedla, 

dzielnicy, a nawet całego wielomilionowego miasta. 

Dzisiaj przyjrzymy się jak to w praktyce wygląda. Przede wszystkim rzuca się w oczy troska władz 

chińskich o zdrowie obywateli. Niezależnie od pogody wszyscy muszą poddać się “dobrowolnym” 

testom PCR i nosić przy sobie telefon komórkowy, by móc przedostać się dzięki paszportowi 

kowidowemu, choćby na własne, pilnie strzeżone osiedle. 

Osoby, którym test PCR udowodnił winę, poprzez pozytywny wynik, nie unikną w tym systemie kary. 

Władze chińskie są zdecydowane zrobić wszystko, by uratować społeczeństwo od takich 

“przestępców”. 

Sprawcy nie mogą liczyć na żadną litość, jeśli schowają się w mieszkaniu, służby ich znajdą i 

doprowadzą do ośrodka kwarantanny – taka jest nazwa obozów koncentracyjnych 21-szego wieku. 

Jeśli jesteście zainteresowani, jak wyglądają takie współczesne odmiany obozu, to przedstawię Wam 

kilka filmów w postaci linków, pokazujących budowę takich obiektów: 

Obóz 1. 

Obóz 2. 

Obóz 3. 

Obóz 4. 

Ale bez obaw – te obozy są przeznaczone dla złych ludzi. Jak długo Wasz test PCR daje negatywny 

wynik, nie macie się czego bać!  

Chiny są najbardziej rozwiniętym technologicznie krajem na świecie. Porządni obywatele Chin 

doświadczają tego na każdym kroku. Personel w restauracji nie jest już potrzebny, ten system 

rozpoznaje Waszą twarz i jedzenie, a następnie odlicza cenę z twojego konta bankowego. Ale tylko 

wtedy, gdy Wasza ocena kredytu społecznego jest akceptowalna – dysydenci nie zostaną obsłużeni. 

Jak już napisałem, porządni obywatele mogą spać spokojnie. 

Nie ma potrzeby dźwigać ze sobą niewygodnej, szkodliwej dla środowiska plastikowej karty – 

wystarczy dobra mina i bankomat rozpozna właściciela konta, oraz, o ile bank nie zbankrutował i 

jesteście porządnym obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej, lub jej gościem – naturalnie także 

porządnym – to otrzymacie wasze własne pieniądze wypłacone jeszcze ciągle w gotówce. 

Ale i to niedługo ulegnie dalszemu postępowi technologicznemu. Przygotowania do cyfrowej waluty 

są w Chinach bardzo daleko posunięte. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-19-56.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-19-56.mp4
https://www.world-scam.com/Files/spSIZDtJm3-G9uyW.mp4
https://www.world-scam.com/Files/spSIZDtJm3-G9uyW.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-18-18.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-18-18.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_06-57-35.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-01-29.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-02-18.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-08-24_07-03-02.mp4
https://www.world-scam.com/Files/2ctbesqE-xgnemUt.mp4
https://www.world-scam.com/Files/2ctbesqE-xgnemUt.mp4
https://www.world-scam.com/Files/4PsmPiqu-iurSoK1.mp4
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Dbałość o zdrowie mieszkańców Chin jest tak daleko posunięta, że nawet ryby są testowane na 

obecność jakichś przypadkowo wybranych fragmentów “groźnego” wirusa. 
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300. Zorganizowana przestępczość 

Wiedeń 25.8.2022 

W niezależnej szwajcarskiej telewizji kla.tv można obejrzeć dużo interesujących filmów, także w 

języku polskim. Wybrałem dzisiaj dla Was krótki, 6-ciominutowy film na temat mafijnych metod 

kartelu farmaceutycznego. Źródło. 

W reportażu ZDF z 2008 roku “Das Pharma-Kartell – Wie Patienten betrügen werden”- “Kartel 

farmaceutyczny – jak oszukuje się pacjentów” w programie Frontal 21, prowadzący śledztwo Uwe 

Dolata wyjaśnia, że w Niemczech nigdy jeszcze nie wydano wyroku skazującego przemysł 

farmaceutyczny za korupcję lub przekupstwo w transakcjach handlowych. Nic, co mogłoby stanowić 

czynnik odstraszający “, przemysł farmaceutyczny może w Niemczech robić, co chce!” – mówi Dolata. 

Eksperci szacują, że przemysł farmaceutyczny przeznacza 10% swoich dochodów na badania, a 40% 

na marketing. Dziennikarz medyczny i autor Hans Weiss wyjaśnia, dlaczego na przykład opakowanie 

infuzji dożylnej może kosztować około 680 euro, przy czym udział rzeczywistego składnika aktywnego 

wynosi zaledwie 1 euro. Według Weissa nie ma innej branży, która osiągałaby tak wysokie zyski ze 

sprzedaży, wynoszące 20-30%. 

Już słyszę ten krzyk: 600 euro przy kosztach 1 euro, to przecież 6.000 % zysku! Owszem, tyle że do 

tego dochodzą koszty korupcji (naturalnie poza księgowością), marketingu, produkcji itd. Czy komuś 

udałoby się stworzyć firmę przynoszącą 30% zysku? Jeśli tak, to gratuluję! Obawiam się, że nikt się do 

tego publicznie nie przyzna z obawy przed kontrolą fiskusa.  

Uwe Dolata – niemiecki, główny inspektor w zakresie przestępczości gospodarczej. Publicysta i 

polityk. 

[…] “Mamy tu do czynienia nawet ze strukturami, od których mafia mogłaby się czegoś nauczyć. 

Lekarze pozbawieni skrupułów i korporacje nastawione na zarabianie pieniędzy bezkarnie korzystają 

z systemu opieki zdrowotnej. A sztuczki stają się coraz bardziej wyrafinowane!”. Taki polityk, jak 

ówczesny minister zdrowia Horst Seehofer, po prostu bez ogródek przyznaje: […] “Presja ze strony 

lobby farmy była zbyt duża”.  

Wobec tak wielkiego cierpienia pacjentów, już dawno powinny być wyciągnięte konsekwencje karne, 

a tymczasem sprawa rozmyła się również w mafijnym bagnie wymiaru sprawiedliwości i mediów. Do 

dziś nic się nie zmieniło. Wręcz przeciwnie! Pfizer i spółka produkują swoje trujące koktajle bez 

przeszkód, preferując szczepionki, a w międzyczasie nawet bez oficjalnej zgody, ponieważ obecnie 

państwo im na to pozwala. 

Temat mafijnych metod big pharma, poruszyłem blisko dwa lata temu w artykule Czy branża 

farmaceutyczna to mafia? 

https://www.kla.tv/
https://www.world-scam.com/Files/2022-06-30_KartelFarmaceutycznyZorganizow_klaTV-22956_720p.mp4
https://www.world-scam.com/Files/2022-06-30_KartelFarmaceutycznyZorganizow_klaTV-22956_720p.mp4
https://www.kla.tv/22956
https://www.world-scam.com/archive/615
https://www.world-scam.com/archive/615
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301. Zasady cenzury na YouTube 

Wiedeń 27.8.2022 

Firma Majorel w Polsce na podstawie umowy z Google zajmuje się cenzurą na YouTube. Pracownik 

tej firmy Kamil Kozera, został zwolniony, ponieważ zrobił i opublikował zdjęcia ekranu komputera 

firmy Majorel, na którym wyświetlone były nowe zasady cenzury filmów na YouTube dotyczące 

wojny na Ukrainie.  

Zdjęcia pojawiły się na kanale Telegramu rosyjskiego dziennikarza Andrieja Guselnikowa. Nie są 

najlepszej jakości, ale trzeba zrozumieć stres, pod jakim te zdjęcia były wykonane. 

Samouczek dla moderatorów treści YouTube, który pojawił się w mediach społecznościowych, 

pokazuje, że należąca do Google platforma określiła szereg krytycznych stanowisk w sprawie 

konfliktu na Ukrainie jako „nienawistnych” lub „ekstremalnych” i może na tej podstawie doprowadzić 

do cenzury lub demonetyzacji opublikowanych filmów. 

Przywitanie i wstęp do kursu kontroli przekazu filmów na YouTube. Temat: Jak kontrolować filmy o 

wojnie na Ukrainie? 

 

Gloryfikacja lub promocja symbolu „Z” związanego z rosyjskim wojskiem, jest uznana jako 

„nienawiść” i „skrajna ekstrema”. Także stwierdzenia, że konflikt „ma na celu denazyfikację 

https://t.me/guselandrei/1103
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ukraińskiego rządu”, co powiedział w lutym prezydent Rosji Władimir Putin, jest uznawane za mowę 

nienawiści. 

 

Mówienie, że „ukraińskie wojsko atakuje własny naród” jest również uważane za problematyczne, 

począwszy od „szkodliwej dezinformacji” (ID 862) do „szkodliwej-dezinformacji-ekstremalnej” (ID 

863), jeśli jest mowa o ludobójstwie. 

Inna wyróżniona fraza (ID 862 i ID 863) to „Laboratoria broni biologicznej finansowane przez USA na 

Ukrainie”. Przypuszczalnie kluczowym słowem jest tutaj „broń biologiczna”, ponieważ istnienie 

„biologicznych obiektów badawczych” na Ukrainie zostało potwierdzone przez podsekretarz stanu 

USA Victorię Nuland w zeznaniu senackim w marcu, a rosyjskie wojsko wielokrotnie przedstawiało 

dowody na to, że te laboratoria były finansowane przez rząd USA, a w szczególności przez Pentagon. 

 

Jest to pierwszy dowód, jaki mamy, że istnieje oficjalna tajna polityka manipulacji mediów 

społecznościowych. Istnienie cenzury wszelkich niezgodności z rządową/medialną narracją wojenną 

było oczywista i niezaprzeczalna od początku tej wojny. 
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Wszystkie kraje na świecie potępiają Rosję! “Wszystkie kraje” – to te zaznaczone na żółto. 
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302. Wiatraki w akcji 

Wiedeń 28.8.2022 

W mediach społecznościowych, a szczególnie na platformie YouTube, można znaleźć dużo filmów 

pokazujących wypadki z wiatrakami produkującymi prąd. Zebrałem kilka spektakularnych filmów i 

stworzyłem jeden krótki, na którym widać te awarie, oraz śmierć ptaka uderzonego skrzydłem 

takiego urządzenia. 

Wybrałem jedynie część ze znacznie większej kolekcji filmów. Naturalnie, nie wszystkie wypadki 

wiatraków zostały udokumentowane jak te na filmach. Z drugiej strony, nie wszystkie wiatraki 

przewracają się, czy wybuchają. Nie znam statystyk takich wydarzeń, jednak choćby te przedstawione 

przypadki powinny dać do myślenia zwolennikom “czystej” energii. Warunkiem niezbędnym jest tutaj 

chęć, by o tym pomyśleć. 

Nie miałbym nic przeciwko pozyskiwaniu energii z siły wiatru, gdyby te betonowe słupy rozsiane na 

polach nie szpeciły krajobrazu, gdyby nie te częste przypadki ofiar wśród ptaków no i także jak widać 

niezawodność tych urządzeń jest mocno wątpliwa. Takie pozyskiwanie energii jest ograniczone do 

chwil, gdy wieje odpowiednio silny wiatr. Nasze zapotrzebowanie na prąd jest niewspółmiernie 

większe od możliwości tych wietrznych generatorów prądotwórczych, również gdy uwzględni się też 

prąd uzyskiwany dzięki fotowoltaice. 

Także wpływ na środowisko tych ponoć przyjaznych naturze technologii jest zdecydowanie 

negatywny. W środę pojawił się na report24.info artykuł: Zabójca klimatu: turbiny wiatrowe emitują 

bardzo niebezpieczne gazy. 

Turbiny wiatrowe emitują „najbardziej szkodliwą dla klimatu substancję chemiczną” znaną 

człowiekowi. Pokazały to pomiary. Kolejny strzał do własnej bramki przez fanatyków klimatu? W 

rzeczywistości dzięki realizacji nowej ideologii klimatycznej, pomiary powietrza nad Niemcami już 

zidentyfikowały ten kraj jako najgorszego przestępcę w Europie, jeśli chodzi o wysoce niebezpieczną 

substancję sześciofluorek siarki (SF6). Substancja chemiczna wykorzystywana jest do produkcji turbin 

wiatrowych i ulatnia się do środowiska. Ponieważ Niemcy są liderem pod względem wykorzystania 

turbin wiatrowych w Europie, według naukowców jest to główny powód wyjątkowo wysokiego 

poziomu SF6 w Niemczech. Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu SF6 jest zabójcą 

klimatu. Mówi się, że jest 26.087 razy „bardziej szkodliwy dla klimatu” niż dwutlenek węgla, chociaż 

fanatycy klimatu zapominają, że zwiększone stężenie CO2 prowadzi również do lepszego wzrostu 

roślin. 

Sześciofluorek siarki jest gazem uważanym za doskonały izolator w przemyśle. Chociaż zakazany w 

wielu innych obszarach produkcyjnych, nadal jest szeroko stosowany w turbinach wiatrowych, 

zwłaszcza w rozdzielnicach elektronicznych, m.in. w „węzłach”, w których rozprowadzana jest energia 

elektryczna. Z powodu braku miejsca wewnątrz turbin wiatrowych, gaz zapewnia doskonałą izolację, 

jednocześnie tworząc dodatkową przestrzeń dla innych ważnych maszyn i części. Jednak gdy ta 

substancja dostanie się do atmosfery, SF6 potrzebuje ponad 3000 lat, aby ponownie się rozłożyć i 

stać się obojętnym. Tak wynika z raportu dziennika niemeickiego Tagesschau. 

https://www.world-scam.com/Files/WIndkraft.m4v
https://www.world-scam.com/Files/WIndkraft.m4v
https://report24.news/klimakiller-windkraftanlagen-stossen-hochgefaehrliche-gase-aus/?feed_id=20878
https://report24.news/klimakiller-windkraftanlagen-stossen-hochgefaehrliche-gase-aus/?feed_id=20878
https://phys.org/news/2020-01-sulfur-hexafluoride-truths-myths-greenhouse.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/erneuerbare-energien-windkraft-treibhausgas-sf6-101.html
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303. Cenzura Facebooka 

Wiedeń 29.8.2022 

Mark Zuckerberg – twórca i założyciel Facebooka – wystąpił w czwartek w wywiadzie Joe Rogana i 

mówił na temat cenzury na Facebooku. Powyższy link jest do filmu z tym wywiadem po angielsku na 

platformie YouTube. Można do tego filmu włączyć polskie napisy. 

Kto czytał historię Facebooka i biografię Zuckerberga, ten wie, że jest to osoba niepotrafiąca łatwo 

nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Jednak ten brak, można jak widać skompensować, kiedy się 

dysponuje olbrzymimi zasobami finansowymi. Ale i to nie zawsze wystarcza. 

Mark Zuckerberg przyznał w tym wywiadzie, że Facebook powstrzymał rozpowszechnianie historii 

syna prezydenta Bidena, Huntera, w okresie poprzedzającym ostatnie wybory w USA w roku 2020.  

Powiedział że przyszło do jego firmy kilku smutnych panów z FBI (ten opis jest jedynie wynikiem 

mojej bujnej wyobraźni) i poprosili, by nie pozwalał, aby Facebook szerzył “rosyjską propagandę”, 

gdyż historia laptopa, syna Joe Bidena jest (według panów z FBI) nieprawdziwa. Policja federalna FBI 

miała już wtedy na swym stanie komputer Huntera Bidena wraz z całym ładunkiem cennych 

informacji mogących zaszkodzić kandydatowi demokratów w wyborach na najwyższe stanowisko w 

USA.  

Hunter Biden będąc lub nie pod wpływem środków odurzających po prostu nie odebrał komputera 

od firmy, której zlecił naprawę. Zgodnie z amerykańskim prawem taki przedmiot przechodzi po roku 

na własność firmy, która tej naprawy dokonała. Właściciel firmy zorientował się co się tam znajduje i 

po zrobieniu kopii dysku przekazał swoją własność, czyli komputer poprzednio należący do Huntera 

Bidena, w ręce FBI.  

Oprócz zdjęć – które może nadawałyby się do publikacji w branży erotycznej – pokazujących także 

Huntera Bidena zażywającego narkotyki, można znaleźć takie perełki jak nielegalne kontakty (wraz z 

dowodami korupcji) z przedstawicielami chińskiego przemysłu i chińskiej polityki, dokumenty o 

laboratoriach zajmujących się tworzeniem broni biologicznej na terenie Ukrainy i wiele innych 

sensacji. 

Warto także ten wywiad zobaczyć, gdyż pan Zuckerberg tłumaczy w nim dlaczego informacje 

niezgodne z oficjalnie propagowanymi przez media mają ograniczony na Facebooku zasięg. Ten 

problem dotyczy także tego blogu. Pomimo, że publikuję regularnie moje artykuły na Facebooku, to 

znajomi nie widzą tych wpisów przez dłuższy czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=uPwlmwNQq8Y
https://www.youtube.com/watch?v=uPwlmwNQq8Y
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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304. Wraca czas kolejek 

Wiedeń 30.8.2022 

Pamięta ktoś jeszcze komitety kolejkowe? Na przykład przed sklepem meblowym, gdzie ustawiła się 

kolejka, ponieważ mieli “dawać jakieś meble”. Nikt oczywiście za darmo niczego nie dawał – 

posiadanie pieniędzy było niezbędnym warunkiem by stać w kolejce. Nikt by nie zabronił stać komuś, 

kto nie ma pieniędzy, tylko co zrobi taki delikwent, gdy po kilku dniach i nocach stania, dotrze 

wreszcie do upragnionej szafy, czy kanapy i musi za nią zapłacić? Bywali i tacy, którzy odsprzedawali 

prawo zakupu mebla, by mieć pieniądze na wódkę. 

Było nie było, komitet kolejkowy spełniał wtedy – lata 80-te w PRL-u, jeśli ktoś nie pamięta – bardzo 

ważną rolę. Pilnował porządku w kolejce. Aby powstrzymać “impotenta kolejkowego”, czyli takiego, 

który nie stał, a się wepchał. Stać musiał każdy. Niektórzy siedzieli na przyniesionych krzesełkach. Ale 

ci wygodniccy pomimo, że siedzieli, to także stali. Przynajmniej według opinii komitetu kolejkowego. 

Kto wchodził w skład takiego komitetu? Naturalnie sami kolejkowicze. Zazwyczaj ci z przodu kolejki, 

gdyż byli od początku tworzenia kolejki i mieli największe szanse zdobyć jakiś łakomy kąsek, czyli 

deficytowy towar. Aby wejść w atmosferę komitetów kolejkowych proponuję posłuchać jak Krystyna 

Prońko o tym śpiewa. 

 

Tyle na temat tła historycznego komitetów kolejkowych. Dlaczego piszę w tytule, że wraca czas 

kolejek? Ponieważ rzeczywiście wraca. W niedziele Reuter napisał: W Polsce – królestwie węgla – 

Polacy stoją wiele dni w kolejce, aby kupić opał na zimę. 

W upale późnego lata pod kopalnią Lubelski Węgiel Bogdanka ustawiły się już setki samochodów 

osobowych i ciężarowych, osób obawiających się zimowych niedoborów opałowych. Czekają oni dnie 

i noce, aby zaopatrzyć się w węgiel. Te kolejki przypominają czasy PRL-u. Gwałtownie rosnący popyt 

zmusił Bogdankę i inne kopalnie państwowe do racjonowania lub oferowania węgla nabywcom 

indywidualnym za pośrednictwem platform internetowych w ograniczonych ilościach. 

Jak widać czasy “tymczasowych niedoborów rynkowych” wracają do nas i zapewne wrócą także 

komitety kolejkowe. Źródło.  

https://www.youtube.com/watch?v=aU-3t8Wav7U
https://www.youtube.com/watch?v=aU-3t8Wav7U
https://www.zerohedge.com/markets/beyond-imagination-polish-homeowners-line-days-buy-coal-ahead-coming-winter
https://www.zerohedge.com/markets/beyond-imagination-polish-homeowners-line-days-buy-coal-ahead-coming-winter
https://www.reuters.com/world/europe/poland-where-coal-is-king-homeowners-queue-days-buy-fuel-2022-08-27/
https://www.world-scam.com/Files/Bogdanka1.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=439OH0C9SNA&t=3s
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305. Zboże z Ukrainy 

Wiedeń 31.8.2022 

Od 3-go sierpnia 2022 r. po Morzu Czarnym znowu kursują okręty z żywnością. Szczegółowe 

informacje na ten temat można znaleźć na stronie ONZ: Wspólne Centrum Koordynacyjne Inicjatywy 

Zboża Czarnomorskiego. 

Na dzień 29 sierpnia 2022 r. z portów ukraińskich wypłynęło 55 statków przewożących 1 289 065 ton 

zbóż i innych artykułów spożywczych. 

Chociaż tematem tego artykułu jest sytuacja produkcji żywności w związku z wojną na Ukrainie, to 

tym razem ten temat zostanie szerzej potraktowany. Zarówno ta wojna, zmyślona pandemia, jak i 

tzw. ocieplenie globalne, są różnymi objawami tej samej choroby: próby przejęcia władzy na świecie 

przez niewielką grupę bardzo bogatych ludzi. 

W związku z propagowanymi w TV informacjami o roli Ukrainy w produkcji żywności, warto się temu 

dokładniej przyjrzeć. 

 

Na stronach Wikipedii znajdziemy ranking największych producentów zbóż na świecie: 

https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
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Pięć największych producentów zbóż na świecie w 2016-tym roku. Źródło. 

Także nasz kraj ma wysoką pozycję w produkcji żywności. Gdy porównamy Polskę z Ukrainą, okazuje 

się, że Ukraina jest od nas lepsza jedynie w produkcji gryki i kukurydzy. Natomiast gdy weźmiemy pod 

uwagę produkcję żyta, owsu, czy też genetycznie zmodyfikowanego “przenżyta” stoimy znacznie 

wyżej. 

Te statystyki pokazują, że Ukraina jest ważnym producentem żywności na świecie jednak, gdyby z 

dnia na dzień zaprzestała wytwarzać produkty rolne, to świat poradziłby sobie i kupił je od innych 

krajów. Wpływ wojny na Ukrainie ma niewielkie znaczenie w kształtowaniu cen ropy, gazu czy 

żywności na świecie.  

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że to sankcje wobec Rosji są główną przyczyną wzrostu cen. Ale 

nie tylko to. Inflacja i związana z nią drożyzna, jest wynikiem drukowania pieniędzy bez pokrycia. Z 

tym mieliśmy do czynienia od dawna, jednak skala tego zjawiska drastycznie wzrosła po wmówieniu 

światu wyimaginowanej groźby pandemii. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_kraj%C3%B3w_b%C4%99d%C4%85cych_najwi%C4%99kszymi_producentami_produkt%C3%B3w_rolnych
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Czyli “putinflacja” to nic innego, jak odwracanie uwagi od prawdziwych powodów sztucznie 

przyspieszonego kryzysu. Kryzysu, który był nieunikniony, a którego przyczyny tkwią w błędnej 

polityce pieniężnej na świecie. 

Aby zrozumieć te mechanizmy dzisiejszego świata, warto obejrzeć film z polskim lektorem, w którym 

Ernst Wolff – urodzony w Chinach niemiecki pisarz literatury faktu i scenarzysta – w przystępny 

sposób tłumaczy naszą aktualną sytuację. Źródło.  

I w ten sposób zakreśliliśmy krąg od szeroko stosowanej przeciw ludzkości broni głodu, poprzez 

zakłócenia produkcji żywności, szerzenie paniki głodu, paniki klimatycznej, do praktyki spisku 

światowego, którego efekty widzimy.  

Ja również uważam, że następną “pandemią” strachu stanie się w najbliższym czasie oparte na 

kłamstwie ocieplenie globalne, którego wcale nie ma.  

Artykuł w Dailymail. 

  

https://www.world-scam.com/Files/Czwarta%20rewolucja.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=dwflQ5Z0qVo
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2532013/A-dose-COLD-reality-The-ironic-saga-eco-campaigners-trying-highlight-global-warming-melting-ice-caps-trapped-freezing-Antarctic.html
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306. Smartfony 

Wiedeń 3.9.2022 

Edward Snowden urodzony w roku 1983, były agent CIA poświęcił 9 lat swojego życia dla tej agencji 

wywiadowczej pracując jako zdolny, młody, obeznany w technologii komputerowej fachowiec. Brał 

udział w rozbudowywaniu masowej inwigilacji m. in. w ramach projektu Pegasus – do podsłuchiwania 

wszelkich informacji przesyłanych poprzez Internet oraz telefonię komórkową. 

Po tym, jak postanowił nawiązać kontakt z dziennikarzami i opowiedzieć, w jaki sposób rządy wielu 

krajów, w tym także USA, łamią ustanowione przez nich prawa i zbierają nielegalnie informacje o 

swoich obywatelach, jak zwykle w takich przypadkach ogłoszono w mediach, że jest szpiegiem. 

Jednocześnie – aby go zdyskredytować w oczach przeciwników polityki inwigilacji społecznej – 

zarzucono mu, że pracował dla CIA.   

W Wikipedii można przeczytać, że …ujawnił na łamach prasy kilkaset tysięcy poufnych, tajnych i ściśle 

tajnych dokumentów NSA (National Security Agency – amerykańska wewnętrzna agencja 

wywiadowcza), co zostało opisane przez prasę jako największy wyciek tajnych informacji w historii 

USA. Od roku 2013-go posiada azyl polityczny w Rosji, gdzie przebywa do dzisiaj.  

Trzy lata temu opublikował książkę Pamięć nieulotna, w której opisuje prawdę o masowej inwigilacji i 

o tym, że z internetowych konsumentów staliśmy się internetowym towarem. 

W najnowszym filmie na YouTube opisuje, w jaki sposób służby specjalne używają Twojego 

smartfonu, by podsłuchiwać o czym się mówi w mieszkaniach nawet wtedy, gdy telefon wydaje się 

być nieaktywny. Film jest w języku angielskim, istnieje jednak możliwość włączenia polskich napisów. 

Dla znających język niemiecki zapraszam na niemiecką wersję tego artykułu, gdzie przedstawiłem ten 

film z niemieckim lektorem. 

 

Firmy zarabiające na zbieraniu informacji i sprzedawaniu danych o prywatnym życiu nazywano kiedyś 

firmami wywiadowczymi. Zmiana nazwy na “media społecznościowe” jest najlepszym kamuflażem od 

czasów, kiedy Ministerstwo Wojny przemianowano na Ministerstwo Obrony. Edward Snowden. 

Chociaż informacje przekazywane przez Snowdena dotyczące Internetu oraz telefonii komórkowej są 

mi znane, nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ Edward Snowden opisał w swoim ostatnim filmie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
https://www.youtube.com/watch?v=0J8SRHLchEw
https://www.youtube.com/watch?v=5PKD9n890OA
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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(link powyżej) bardzo przystępnie dla laików, na czym polega inwigilacja obywateli. Mnie interesuje 

sama możliwość wykorzystania tej olbrzymiej masy zebranych na serwerach danych. 

Jakkolwiek informacja o tym, co Kowalski zjadł na śniadanie, może być interesująca dla koncernów 

takich jak Nestle, to jednak olbrzymia ilość bezużytecznych rozmów, treści poczty elektronicznej, czy 

informacji o miejscu pobytu przeciętnego obywatela wymaga zastosowania dobrych algorytmów 

pozwalających na szybkie wyszukanie słów bazowych. Dawniej były to słowa takie jak “bomba”, 

“zamach” czy “samobójstwo”, to dzisiaj pewnie dominują “wirus”, “faszyzm” i “Ukraina”.  

Gdyby ktoś kiedyś stworzył pełną historyczną bazę danych takich używanych do inwigilacji słów, to 

nie trzeba by było już więcej uczyć dzieci historii współczesnej – wystarczą same hasła i wszystko jest 

jasne. 
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307. Gorąca jesień 2022 

Wiedeń 4.9.2022 

Ludzie mają dość sankcji promujących Wielki Reset. To będzie gorąca jesień, nikt z nas nie 

będzie mógł narzekać na nudę.  

W sobotę odbyła się w Pradze wielka demonstracja, na której powiewały czeskie narodowe 

flagi, a demonstranci żądali wystąpienia Czech z NATO i Unii Europejskiej. Na 

transparentach domagano się dymisji rządu, taniego rosyjskiego gazu i neutralności. 

W południowym Bangladeszu  w Ukhia odbył się masowy protest przeciwko rosnącym cenom 

paliw i żywności, wysokim kosztom życia i długotrwałym, codziennym przerwom w 

dostawach prądu. 

Również w Bangladeszu policja musiała uciekać przed wzburzonym tłumem głodnych 

demonstrantów. 

W ubiegłym tygodniu w północnych Włoszech na stadionie w Como, podczas meczu 

wyłączono prąd. 

W Austrii w październiku, mamy wybory na prezydenta. Po raz pierwszy w historii 

prezydenckich wyborów w tym kraju, uczestniczy w nich więcej niż dwóch kandydatów. 

Tym razem mamy ich aż siedmiu. Kilku z nich zapowiedziało, że jeśli zostaną wybrani,  

pierwszą rzeczą jaką zrobią, będzie zwolnienie aktualnego rządu i otwarcie drogi do nowych 

wyborów parlamentarnych.  

8-go listopada w USA odbędą się najważniejsze w historii tego kraju i prawdopodobnie 

świata, wybory do Kongresu i Senatu. Jeżeli Demokraci nie dokonają zamachu stanu, to od 

stycznia obie izby parlamentu przejmą Republikanie. Tak więc można się spodziewać 

zamknięcia kurka z pieniędzmi na uzbrajanie Ukrainy. Także plany Wielkiego Resetu zostaną 

poważnie pokrzyżowane.  

Pewnie z tego powodu aktualny prezydent Joe Biden, wystąpił w czwartek z na wpół jawną 

groźbą przeciwko zwolennikom MAGA – Make America Great Again – ruchowi Donalda 

Trumpa i odnowionej partii Republikańskiej. 

https://www.world-scam.com/Files/Prag%20100.000%20Menschen%20demonstrieren.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-04_06-40-59.mp4
https://www.world-scam.com/Files/9vgmu-_Nx4llF762.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-04_06-52-42.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-04_06-52-42.mp4
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Proszę zwrócić uwagę na scenografię tego prezydenckiego wystąpienia. Zarówno 

złowieszczo dobrane kolory, podniesiony głos, w tle oficerowie marynarki wojennej, 

wszystko to mocno przypomina pewnego wściekłego kanclerza Niemiec z lat 30-tych 

dwudziestego wieku.  
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308. Wybory w USA 2022 

Wiedeń 5.9.2022 

Dlaczego te amerykańskie wybory, które odbędą się już za dwa miesiące, są także dla nas tak ważne? 

Ponieważ, jeśli nie zajdzie nic nadzwyczajnego, od nowego roku w obu amerykańskich izbach 

parlamentu USA, w Kongresie i w Senacie, większość przedstawicieli stanowić będą zwolennicy ruchu 

Donalda Trumpa – MAGA. 

Na czym opieram twierdzenie, że Republikanie wygrają te wybory? Popatrzcie na porównanie dwóch 

wystąpień: Prezydenta Joe Bidena, oraz byłego prezydenta Donalda Trumpa. Oba te wiece wyborcze 

były zorganizowane w związku z tegorocznymi wyborami w listopadzie. Prezydent Biden mówi: Jest 

nas tak dużo…  

Powiecie, przecież dwa lata temu na prezydenckich wyborach było podobnie i Biden wygrał wybory. 

Owszem, tylko że oszustwo wyborcze nie byłoby możliwe bez wsparcia ważniejszych osobistości 

również w bloku partii Republikańskiej. Donald Trump przez te dwa lata dokonał wielkiej czystki w 

szeregach tej partii. Praktycznie wszyscy popierani przez niego kandydaci w prawyborach przeszli i 

będą kandydować w listopadzie. Większość tzw. RINOs (Republican In Name Only – republikanin 

jedynie z nazwy) odpadła i nie są już w stanie wspierać globalistów, jak to do tej pory czynili. 

Jak to się stało, że tylu RINOs pojawiło się w partii Republikańskiej? Wynika to z polityki stosowanej w 

Davos przez Światowe Forum Ekonomiczne pana Klausa Schwaba. Oni szkolą polityków każdej opcji 

politycznej, w związku z czym niezależnie od wyników wyborów ich ludzie będą mieli zawsze wpływ 

na politykę.  

W USA udało im się w znacznie większym stopniu opanować partię Demokratyczną i właśnie dlatego 

oglądamy dzisiaj skrajnie lewackie tendencje tej partii. Także ludzie o lewicowych przekonaniach są 

przerażeni tym atakiem na wolność i demokrację ze strony globalistów. I właśnie tydzień temu pan 

prezydent Biden powiedział, że ruch MAGA jest wielkim zagrożeniem dla demokracji amerykańskiej. 

Jeśli wziąć pod uwagę, że Joe Biden słowo “demokracja” traktuje jako synonim partii Demokratów, to 

można się z nim zgodzić. Przywódcy tej partii sami doprowadzili do katastrofalnie niskiego wsparcia 

dla Demokratów w USA. 

 

I co się stanie w USA, gdy ruch MAGA przejmie Kongres i Senat? Bardzo dużo, chociaż nie tyle, ile 

byśmy pragnęli. Przede wszystkim skończy się wysyłka broni na Ukrainę. Od przyszłego roku 

https://www.world-scam.com/Files/IMG_5107.MP4
https://www.world-scam.com/Files/IMG_5107.MP4
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

prezydent Biden może co prawda nadal wysyłać tam rakiety, ale zapłacić za to będzie musiał z 

własnej kieszeni, nie z kieszeni amerykańskich podatników.  

Może pan Georg Soros dorzuci następne miliardy dolarów do tych, które już wydał w lutym 2014 

roku, by zmienić ukraińską władzę z prorosyjskiej na proamerykańską. Może kilku innych miliarderów 

złoży się na walkę z Rosją? Nie wydaje mi się to możliwe. Tacy “filantropi” chętnie pozwalają 

uszczknąć nawet duże kwoty ze swoich niewyobrażalnych majątków, ale jakimś dziwnym trafem ich 

majątki nadal rosną. Może pan prezydent Zeleński coś odpali na broń dla obrony swojej 

faszystowsko-oligarchicznej władzy? Są na świecie jeszcze tacy, którzy w takie bajki wierzą. 

Ale nie tylko wojny zostaną potężnie przyhamowane przez parlament USA. Także Big Pharma ze 

swoją plandemią będzie musiała przynajmniej w części odpowiedzieć za ludobójstwo. Pan Anthony 

Fauci – z pewnością przypadkowo – z końcem roku idzie na emeryturę. Byłbym mocno zaskoczony, 

gdyby nie zapadł się pod ziemię. 

Jeszcze rok temu Donald Trump na jednym z wieców próbował namawiać zebranych do szczepień. 

Został wygwizdany i pomimo, że farmacja wykorzystuje jedno z największych lobby w USA, zmienił 

taktykę i zaczął ostatnio atakować oszustwa koncernów produkujących w większości szkodliwe 

substancje chemiczne niesłusznie nazywane lekarstwami. Zgadza się – nie wszystko jest w polityce 

czarne lub białe. Jeśli Trump zostanie za dwa lata wybrany na prezydenta, nie zdziwiłbym się, gdyby 

wziął pod obronę takie koncerny jak Pfizer, Johnson & Johnson, Merk & Co. 

Tak niestety działa to bagno, które Trump postanowił osuszyć. Tym niemniej Donald Trump jest, jak 

do tej pory, najlepszym kandydatem powołanym do roli zbawiciela naszego świata. 
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309. Upadek gospodarki 

Wiedeń 7.9.2022 

Międzynarodowy koncern z branży stalowej ArcelorMittal ogłosił w piątek wyłączenie jednego z 

dwóch wielkich pieców w hucie stali w Bremie. Jest to efekt wzrostu cen energii wywołanym w 

pierwszym rzędzie przez sankcje gospodarcze wobec Rosji i spowodowaną tym decyzję całkowitego 

wstrzymania dostaw energii z Rosji. 

Na niemieckojęzycznej stronie internetowej ArcelorMittal czytamy: 

ArcelorMittal wyciąga konsekwencje z sytuacji w Niemczech, ponieważ nie wszystkie zakłady mogą 

być eksploatowane ekonomicznie. Od końca września Grupa wyłączy do odwołania jeden z dwóch 

wielkich pieców w hucie stali w Bremie. W hucie w Hamburgu, gdzie ArcelorMittal produkuje 

walcówkę wysokiej jakości, zakład bezpośredniej redukcji również zostanie zamknięty od czwartego 

kwartału ze względu na obecną sytuację i brak perspektyw. W obu zakładach wprowadzono skrócony 

czas pracy, który w wyniku nadchodzących działań będzie musiał zostać rozszerzony. Ze względu na 

napiętą sytuację także w zakładach produkcyjnych w Duisburgu i Eisenhüttenstadt wprowadzono 

skrócony czas pracy. 

Taka decyzja ma poważne skutki gospodarcze. Kontraktorzy ArcelorMittal nie otrzymają 

zamówionych produktów i będzie im niezwykle trudno – prawdopodobnie wręcz niemożliwe 

znalezienie w krótkim czasie innego dostawcę wysokiej jakości stali. W efekcie nastąpi dalsze 

zamykanie zakładów produkcyjnych i które – jak klocki domina – będą się jeden za drugim 

przewracały. 

 

Kiedy upada produkcja w branży hutniczej, upada przemysł i tysiące ludzi traci miejsce pracy. 

W ubiegłym miesiącu jeden z największych na świecie producentów nawozów, Yara (w Norwegii), 

ograniczył produkcję z powodu gwałtownie rosnących cen gazu ziemnego. 

Od początku sierpnia ceny gazu wzrosły o prawie 40 proc. Od początku roku ceny gazu wzrosły o 

blisko 300 proc. Z tej samej przyczyny dwie polskie firmy produkujące nawozy właśnie zostały 

zamknięte. 

https://germany.arcelormittal.com/icc/arcelor/broker.jsp?uMen=7a770135-5051-5e71-9945-be470aa06ac3&uCon=b611ba70-782e-2810-a61e-481f0ad3a7b3&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042
https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fbusiness%2Fenvironment%2Fyara-cuts-cast-doubt-europes-fertiliser-production-2022-08-25%2F
https://detv.us/2022/08/24/polands-fertilizer-producers-halt-production-rt-en/
https://detv.us/2022/08/24/polands-fertilizer-producers-halt-production-rt-en/
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Brak nawozów prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia produkcji, a co za tym idzie do wzrostu cen 

żywności. 

Co więcej, Rosja ogłosiła całkowity zakaz eksportu gazu ziemnego do Europy do czasu zniesienia 

sankcji gospodarczych Zachodu. Oznacza to, że rurociąg Nord Stream 1 jest teraz zamknięty, 

ponieważ żyjące w wyimaginowanym przez siebie świecie kraje NATO nie są w stanie naprawić 

swoich błędów i wycofać się z błędnych sankcji wobec Rosji. 

 

Brak gazu ziemnego = Brak energii elektrycznej oraz ciepła. 

Bez względu na to, ile gazu ziemnego zmagazynowano na zimę, Europejczycy stoją w obliczu zarówno 

niebotycznych kosztów, jak i niedoboru energii na poziomie, którego nie doświadczyli od końca 

drugiej wojny światowej. 

Czy to wszystko może być dziełem przypadku? Bardzo wątpię. Wystarczy wgłębić się w lekturę 

wydanej dwa lata temu książki Klausa Schwaba “COVID-19: Wielki przełom”. Znajdziecie tam 

informacje, które filary cywilizacji są najważniejsze by mieć wpływ na losy świata: 

1. Zdrowie – szczepionki, broń biologiczna; 
2. Energia; 

https://www.world-scam.com/archive/11875
https://www.world-scam.com/archive/3695
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3. Żywność; 
4. Łańcuchy dostaw; 
5. Finanse – cyfrowy pieniądz; 
6. Wolność i prawo do samoobrony; 
7. Pogoda – geoinżynieria; 
8. Wybory – objęcie wpływem wszystkich potencjalnych kandydatów – oszustwo wyborcze. 

Nic nam nie da, jeśli skierujemy naszą nienawiść na osobę Klausa Schwaba. To jest także marionetka 

w rękach potężnych sił finansowych na świecie. Takie kreatury jak George Soros, Bill Gates, czy 

Anthony Fauci są jedynie kandydatami na zastępcze ofiary, na wypadek, gdyby globaliści musieli się 

wycofać z gry o władzę nad światem. Nie twierdzę, że są niewinni – w żadnym wypadku – jednak oni 

stanęli na świeczniku po to, by szare eminencje niezauważalnie i w miarę bezpiecznie pociągały za 

sznurki tych kukiełek. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/10809
https://www.world-scam.com/archive/2986
https://www.world-scam.com/archive/6772
https://www.world-scam.com/archive/12068
https://www.world-scam.com/archive/10117
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310. Zamarzniemy? 

Wiedeń 8.9.2022 

Dostawy rosyjskiego gazu wstrzymane, niedobry Putin ograniczył zgodnie z życzeniem Unii 

Europejskiej dostawy surowców energetycznych. “Nie będziemy finansować zbrodni rosyjskich na 

Ukrainie”! Nieważne, że większość tych zbrodni popełniła druga strona, ważne żeby propaganda 

działała.  

Czy naprawdę chodzi tutaj o ukaranie agresora? Przecież nawet ci zdalnie sterowani z Davos politycy, 

zdają sobie sprawę, kogo tak naprawdę chcą w ten sposób ukarać. Oni działają głupio i są faktycznie 

marionetkami, ale nawet najgłupszy polityk wie, że sankcje mają na celu dokuczyć temu, na kogo się 

te sankcje nakłada, a nie własnym obywatelom. Podobnie, kiedy dwa lata temu wprowadzono 

blokady gospodarki oraz ograniczenie swobód obywatelskich pod pretekstem, jak się później okazało, 

niegroźnej choroby.  

Za tym stoi ten sam zamysł – zniszczenie gospodarki, a szczególnie małych i średnich firm, na których 

ta gospodarka się opiera. Także polityka imigracyjna – wpuszczenie do Polski kilka milionów 

obywateli Ukrainy miało na celu ograniczenie poczucia tożsamości narodowej Polaków. Według 

globalistów przyszłość należy do wielkich korporacji, a nie do państw narodowych. Ten sam proces 

przechodzą Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i wiele innych krajów nie tylko w Europie. 

 

Na szwajcarskiej platformie Blick pojawił się we wtorek artykuł: Grzesznikom grzejącym mieszkania 

powyżej 19 stopni, grozi więzienie. 

Jeśli zimą nie będzie wystarczającej ilości gazu, rząd federalny chce się rozprawić z marnotrawieniem 

ciepła. W budynkach ogrzewanych gazem wewnętrzne pomieszczenia należy ogrzewać do 

maksymalnie 19 stopni. Ciepłą wodę można podgrzewać tylko do 60 stopni. Zabronione będą 

promienniki lub namioty z ciepłym powietrzem. Sauny i baseny pozostaną zimne. 

Ale jest jeszcze gorzej: każdemu, kto złamie wytyczne, grozi kara więzienia lub grzywna. W przypadku 

umyślnego działania grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat lub mandat. Także w przypadku 

zaniedbania zaleceń oszczędzania źródeł ciepła, można otrzymać grzywnę w wysokości do 180 

stawek dziennych zarobków. 

W związku z trudnościami dotyczącymi pilnowania stosowania tego prawa, postanowiono, że będą 

przeprowadzane losowe kontrole. Państwo liczy także na pomoc “życzliwych” sąsiadów i ich 

donosów w stylu: “proszę sprawdzić jak mocno grzeje swoje mieszkanie Kowalski. Ja mam katar, a on 

wcale”! 

We Włoszech, kto za dużo grzeje musi liczyć się z karą 3.000 euro. Tak można przeczytać w 

austriackim portalu oe24. 

https://www.blick.ch/politik/gfroerlis-muessen-im-ernstfall-bibbern-heiz-suendern-droht-der-knast-id17851055.html
https://www.blick.ch/politik/gfroerlis-muessen-im-ernstfall-bibbern-heiz-suendern-droht-der-knast-id17851055.html
https://www.oe24.at/welt/wer-im-winter-zu-viel-heizt-muss-3-000-euro-zahlen/529458688
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Dla całej Unii sprawcy tej sytuacji zalecają zmniejszenie ogrzewania zimą mieszkań o 2 – 3 stopnie – 

ten link prowadzi na stronę gazety prawnej. 

Wystarczy spojrzeć na kraje, które nie biorą udziału w tych sankcjach – te pomarańczowe – aby 

zrozumieć bezsens takich poczynań. 

Tak więc zbierajmy chrust na zimę, by dokuczyć Putinowi. No właśnie, jak skuteczne są te sankcje? 

Może przynajmniej zniszczą rosyjską gospodarkę? Nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie – 

rosyjska gospodarka daje sobie dobrze radę w przeciwieństwie do europejskiej. Dzięki sztucznie 

wywołanemu wzrostowi cen gazu oraz dzięki nowym odbiorcom, takim jak Chiny i Indie, Gazprom 

osiągnął w pierwszym półroczu zysk w wysokości 41,63 miliarda euro. 

Jestem przeciwnikiem tej i każdej innej wojny. Lobby zbrojeniowe USA, aby osiągnąć zysk dla swoich 

akcjonariuszy, jest w stanie doprowadzić do bombardowania każdego kraju na świecie. Byle tylko 

sprzedać te rakiety, bomby i inny śmiercionośny sprzęt – naturalnie w obronie pokoju. NATO jest 

ponoć przecież paktem obronnym. Ale tym, by przekonać nas wszystkich do nowej wojny, zajmują się 

już specjalne jednostki propagandowe w CIA – patrz wikileaks.org. 

Powiecie, że to przecież Rosja jest agresorem. Temu nikt nie przeczy, jednak rola USA w tym 

konflikcie jest bezsprzeczna. Czy milion cywili zamordowanych przez USA w 2003 roku w Iraku, w tym 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8520158,energetyka-ceny-wegla-ogrzewanie-zima-ue.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/der-rekordgewinn-von-gazprom-illustriert-auch-deutschlands-schwaeche/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/der-rekordgewinn-von-gazprom-illustriert-auch-deutschlands-schwaeche/
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połowa dzieci, nie były warte tego, by nałożyć sankcje na agresora? Najwyraźniej nie – gdyż opinia 

publiczna na Zachodzie jest kształtowana właśnie przez propagandystów z USA. 

Rok 2019 – czy ktoś jeszcze chce opuścić UE? 
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311. Protest holenderskich rolników 

Wiedeń 9.9.2022 

Trwające od miesięcy potężne protesty rolników w Holandii stają się coraz bardziej dramatyczne. 

Tajna „policja” dokonuje aresztowań, co jest zdecydowanie bardziej powszechne w dyktaturach 

autorytarnych niż w zachodnich „liberalnych demokracjach”. Na amerykańskiej niezależnej 

platformie BeckerNews został opublikowany artykuł na temat aresztowań przeprowadzanych w biały 

dzień przez zamaskowane, cywilne osoby. 

W mediach społecznościowych pojawiły się publiczne nagrania z Amsterdamu, które przedstawiają 

tajnych funkcjonariuszy policji brutalnie aresztujących cywila. Ta tajna operacja ujawnia niepokojącą 

eskalację działań państwa przeciwko protestującym holenderskim rolnikom. 

Dodatkowy materiał filmowy potwierdza, że umundurowana policja interweniowała, aby pomóc w 

tajnej operacji. 

Na ulicach Amsterdamu pojawili się tajni agitatorzy policyjni nazywani przez protestujących 

“Romeo”, których często łatwo poznać po tym, że noszą na ulicy kowidowe maski. 

Na początku sierpnia akcje holenderskiej policji wobec protestujących były najbardziej brutalne. 

Holenderscy rolnicy utworzyli »konwoje wolności«, aby zaprotestować przeciwko surowym 

przepisom ekologicznym ich rządu – zauważył w wątku na Twitterze gospodarz podcastów, Jules. 

Konwoje ciągników są ukłonem w stronę kanadyjskich konwojów wolności. 

Demonstracje są tak powszechne, że Mick Jagger z Rolling Stones podczas koncertu w Amsterdamie 

pozdrowił rolników po holendersku – cytat z FoxNews.  

Sami rolnicy często byli serdeczni i gościnni, nawet dla policjantów. Protesty „konwoju wolności” są 

formą pokojowego oporu przeciwko temu, co rolnicy postrzegają jako niesprawiedliwość. 

Oprócz doniesień o agresywnej reakcji holenderskiej policji wobec rolników i ich zwolenników 

protestujących przeciwko przepisom klimatycznym, pojawiły się filmy, na których policja atakuje 

dziennikarzy podczas protestów. 

 

Sieta van Keimpema. 

Sieta van Keimpema, sekretarz Farmers Defence Force (FDF – Siły Obronne Rolników), podczas 

wywiadu w lipcu na temat taktyki FDF, mówiła o podpalaniu bel siana, blokowaniu dróg traktorami 

ciągnikami i ciężkimi maszynami, blokowaniu ramp kopcami ziemi i rozrzucaniu obornika na dach 

domu ministra rolnictwa. 

https://beckernews.com/undercover-police-confronted-after-making-snatch-and-grab-arrest-in-broad-daylight-at-dutch-farmer-protest-46770/
https://twitter.com/i/status/1566626215095672832
https://twitter.com/i/status/1566461615805190144
https://twitter.com/i/status/1566461615805190144
https://twitter.com/i/status/1566450730541744129
https://twitter.com/i/status/1554551404680908805
https://www.foxnews.com/world/dutch-farmers-form-freedom-convoys-protest-governments-strict-environmental-rules
https://www.dairyindustries.com/news/35554/sieta-van-keimpema-named-as-president-of-the-emb/
https://twitter.com/i/status/1542186397087449091
https://twitter.com/i/status/1542186397087449091
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Strategia rządu Holandii wpisuje się doskonale w taktykę Klausa Schwaba, polegającą na obniżeniu 

podaży żywności na świecie, by przyspieszyć jego wymarzony Great Reset, opisany w książce Klausa 

Schwaba “COVID-19: Great Reset”: 

W ten czy inny sposób ryzyko większej niestabilności, a nawet chaosu będzie miało również 

konsekwencje dla bardziej zamożnych krajów. Jednym z najbardziej oczywistych efektów domina 

ekonomicznej nędzy, niezadowolenia i głodu w najsłabszych i najbiedniejszych państwach, 

dotykających bogatsze części świata, będzie nowa fala masowej migracji w ich kierunku, jak ta, która 

miała miejsce w Europie w 2016 roku. 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

312. Niezawisłe sądy 

Wiedeń 10.9.2022 

W środę 7-go września pojawił się w amerykańskim FoxNews artykuł: Rząd USA i Fauci muszą 

opublikować e-maile na temat cenzury kowidowej.  

Sędzia federalny w Luizjanie orzekł we wtorek, że administracja Bidena ma 21 dni na przekazanie do 

sądu wszystkich istotnych e-maili wysłanych przez rzecznika prasowego Białego Domu Karine Jean-

Pierre i dr. Anthony Fauci do platform mediów społecznościowych w sprawie rzekomej dezinformacji 

i cenzury treści w tych mediach. 

Decyzja sędziego Terry’ego Doughty’ego, mianowanego przez byłego prezydenta Donalda Trumpa, 

była częścią pozwu złożonego w maju przez prokuratora generalnego stanu Missouri Erica Schmitta i 

prokuratora generalnego Louisiana Jeffa Landry’ego, oskarżających administrację Bidena o tłumienie 

konstytucyjnie chronionego prawa do wolności słowa podczas przemówień wyborczych, 

publikowania informacji o wycieku z laboratoriów wirusa COVID-19, oraz innych blokad związanych z 

wirusem korony i podobnych kwestii. 

Wcześniej Departament Sprawiedliwości sprzeciwił się przekazaniu korespondencji e-mailowej w 

ramach przywileju wykonawczego i prezydenckiego przywileju komunikacyjnego, ale sędzia Doughty 

zdecydował: „Ten sąd uważa, że powodowie są uprawnieni do zapoznania się z treścią komunikacji 

pomiędzy rzecznikiem prasowym Białego Domu oraz głównym doradcą medycznym prezydenta 

dotyczącej platform mediów społecznościowych”. 

Rzecznik prasowy Karine Jean-Pierre odpowiada na pytania podczas codziennego briefingu w Białym 

Domu 1 września 2022 r. (Win McNamee/Getty Images) 

Eric Schmitt – prokurator generalny stanu Missouri, który kandyduje do Senatu USA w Missouri, 

poinformował na Twitterze o losach swojego pozwu. We wstępnym zgłoszeniu on i prokurator 

generalny stanu Luisiana Jeff Landry argumentowali, że „od lat grożąc i nakłaniając platformy mediów 

społecznościowych do cenzurowania poglądów i mówców nieprzychylnych lewicy, wyżsi urzędnicy 

rządowi w Wydziale Wykonawczym weszli w fazę otwartej zmowy z mediami społecznościowymi pod 

orwellowskim pozorem powstrzymywania tak zwanej ‘dezinformacji'”.  

https://www.foxnews.com/politics/judge-orders-biden-admin-turn-over-fauci-jean-pierre-misinformation-emails-sent-social-media-giants
https://www.foxnews.com/politics/judge-orders-biden-admin-turn-over-fauci-jean-pierre-misinformation-emails-sent-social-media-giants
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„W wyniku tych działań nastąpił bezprecedensowy wzrost cenzury i tłumienia wolności słowa – w 

tym także mowy politycznej – na platformach mediów społecznościowych” – mówi pozew. „Nie tylko 

skrajne poglądy, ale całkowicie uzasadnione, rzeczowe punkty widzenia i są bezprawnie i niezgodnie z 

konstytucją zagrożone we współczesnym przestrzeni publicznej”. 

Dr Anthony Fauci zeznaje podczas przesłuchania podkomisji Senatu ds. Przepisów w Waszyngtonie, 

17 maja 2022 r. (Shawn Thew-Pool/Getty Images) 

Tak więc w ciągu najbliższych trzech tygodni zostanie opublikowana zawartość tych maili. Naturalnie, 

że ta decyzja, a właściwie jej konsekwencja – czyli publikacja tych maili – będzie miała duży wpływ na 

nadchodzące wybory parlamentarne w USA. Jesteśmy świadkami potężnych wysiłków obu stron 

walczących o większość w amerykańskim Kongresie i Senacie. 

Także i druga strona – demokraci nie zaprzestali walki na drodze sądowej. Wczoraj także na FoxNews 

opublikowano artykuł: Sędzia odrzuca pozew Trumpa przeciwko Hillary Clinton, oraz urzędnikom 

zaangażowanym w śledztwo dotyczące szpiegostwa na rzecz Rosji. Tu z kolei sędzia był nominowany 

przez Billa Clintona. Tak więc Hillary Clinton ma powód do radości. Nie będzie w tej kwestii nękana 

przez prawo amerykańskie. Jednak po wyborach, gdy sytuacja zmieni się radykalnie na korzyść 

Republikanów, będzie dużo łatwiej oskarżyć ją o znacznie większe zbrodnie, niż intrygi przeciwko 

Trumpowi. 

Pewnie zwróciliście uwagę, że prasa podaje przy wyrokach również informację, przez kogo dany 

sędzia był nominowany. Jak widać ma to duże znaczenie. Tyle na temat niezawisłości sądów w USA. 

W Stanach Zjednoczonych sędziowie mogą być zarówno wybierani przez mieszkańców ich stanu, lub 

nominowani przez prezydenta kraju. Jest to bardzo skomplikowany system. 

Kampania wyborcza w USA rozwija się zgodnie z planem: wczoraj FBI przeszukała 35 posiadłości 

należących wyłącznie do zwolenników Donalda Trumpa. Czyja strona na tym skorzysta? Sami oceńcie, 

na kogo byście w takiej sytuacji głosowali. 

https://www.foxnews.com/politics/judge-dismisses-trump-lawsuit-against-clinton-dnc-officials-involved-in-russia-probe
https://www.foxnews.com/politics/judge-dismisses-trump-lawsuit-against-clinton-dnc-officials-involved-in-russia-probe
https://www.dailykos.com/stories/2022/9/9/2121865/-Steve-Bannon-Alleges-That-The-Homes-Of-35-Trump-Allies-Were-Raided-Yesterday-By-The-FBI?utm_campaign=recent
https://www.dailykos.com/stories/2022/9/9/2121865/-Steve-Bannon-Alleges-That-The-Homes-Of-35-Trump-Allies-Were-Raided-Yesterday-By-The-FBI?utm_campaign=recent
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313. Statystyki cichej śmierci 

Wiedeń 11.9.2022 

Wtorkowy artykuł w theepoctimes.com Dwa razy więcej przypadków śmierci w roku 2021 w grupie 

wiekowej 35 – 44, podaje informacje o nadzwyczajnym wzroście śmiertelności wśród osób objętych 

grupowymi polisami na życie.  

Według danych, 20 z 21 największych firm ubezpieczeniowych na życie w Stanach Zjednoczonych, 

roszczenia z tytułu śmierci dorosłych w wieku produkcyjnym objętych grupowymi polisami na życie, 

wzrosły zeszłego lata i jesieni znacznie powyżej oczekiwanych poziomów. 

W raporcie [Źródło i polskie tłumaczenie] przeanalizowano roszczenia z tytułu śmierci zgłoszone w 

ramach grupowych polis na życie w ciągu 24 miesięcy pandemii COVID-19, od kwietnia 2020 r. do 

marca 2022 r. Naukowcy wykorzystali dane z trzech lat przed pandemią, aby ustalić punkt 

odniesienia dla oczekiwanych zgonów. 

Tłumaczenie raportu na język polski zleciłem naszemu “przyjacielowi”, czyli firmie Google – stąd taka 

nie najlepsza jakość tłumaczenia. 

W trzecim kwartale ubiegłego roku liczba zgonów w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat była o 78 

procent wyższa niż oczekiwany poziom, a w przypadku osób w wieku od 45 do 54 lat o 80 procent 

wyższa niż oczekiwano. Nadmierna śmiertelność wynosiła 53 procent powyżej wartości wyjściowej 

dla osób w wieku od 55 do 64 lat. 

Nadmierna śmiertelność w procentach według przedziału wiekowego. 

Interesującym aspektem jest to, że w szczególnie wśród pracowników administracyjnych zaistniała 

zwiększona śmiertelność – tj. wśród tych, których pracodawcy w związku z zaleceniami rządu Bidena 

naciskali na szczepienie przeciwko kowidowi i którzy w większości ugięli się w obawie przed utratą 

pracy. 

https://www.theepochtimes.com/adults-aged-35-44-died-at-twice-the-expected-rate-last-summer-life-insurance-data-suggests_4711510.html?utm_source=ai&utm_medium=search
https://www.theepochtimes.com/adults-aged-35-44-died-at-twice-the-expected-rate-last-summer-life-insurance-data-suggests_4711510.html?utm_source=ai&utm_medium=search
https://www.documentcloud.org/documents/22275411-group-life-covid-19-mortality-03-2022-report
https://www.world-scam.com/Files/group-life-covid-19-mortality-03-2022-report_pl.pdf
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Nadmierna śmiertelność w dziesięciu największych branżach pod względem liczby zgłoszonych NOP-

ów 

Edward Dowd, zarządzający funduszem hedgingowym, który od kilku miesięcy bada nadmierną 

śmiertelność, mówi, że wskaźnik zgonów wśród młodych ludzi jest alarmujący. Wskazał, że 

nadmierna liczba zgonów osiągnęła szczyt w czasie, gdy administracja Bidena wydała nakaz 

szczepionek przeciw COVID-19, a firmy pospieszyły, aby ten nakaz wykonać. 

 

Skoro, telewizja twierdzi, że nie szczepionki są odpowiedzialne za nadmierne zgony, to wyraźnie 

grupowe ubezpieczenie na życie jest przyczyną śmierci… 
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314. Krótka historia medycyny 

Historia medycyny wcale krótka nie jest. Dlatego zamierzam zająć się w tym artykule jedynie tzw. 

współczesną medycyną rockefellerowską. 

John D. Rockefeller (ur.1839, zm. 1937) przeszedł do historii świata jako pierwszy miliarder. 

Rockefeller był współzałożycielem rafinerii ropy naftowej, która w 1870 r. przekształciła się w 

Standard Oil Company.  

Jako, że naszym tematem jest medycyna, a właściwie jej historia, dlatego wątek naftowy nie będzie 

nas zajmował. Wystarczy nam informacja, że był niezwykle bogatym człowiekiem.  

Za namową syna (Johna D. Rockefellera juniora) założył Rockefeller Institute for Medical Research 

(obecnie Rockefeller University). Jego wpłaty dla tej uczelni wyniosły w latach 30-tych XX wieku, 50 

milionów dolarów. Te pieniądze zostały zainwestowane głównie w najnowocześniejszy sprzęt 

medyczny, laboratoria medyczne i specjalistów z wielu dziedzin medycznych. 

 

John D. Rockefeller, Jr. i jego ojciec. Centrum Archiwum Rockefellera. 

W instytucie Rockefellera wynaleziono leki syntetyczne, których nikt w tamtych czasach nie stosował 

w walce np. z nowotworami. 

Problem polegał na tym, że nikt nie chciał produkować nowych leków, ponieważ lekarze nie chcieli 

przepisywać ich pacjentom z obawy, że komuś zaszkodzą. 

Problem polegał również na tym, że żadna uczelnia medyczna w tamtym czasie nie uczyła o 

stosowaniu leków syntetycznych na nowotwory. 

Rockefeller postanowił to zmienić i na pierwszy ogień poszły właśnie uczelnie medyczne, w których 

zaczęto uczyć przyszłych lekarzy z podręczników pochodzących od specjalistów z Instytutu 

Rockefellera. 

Uczelnie, które przyjęły nowy kierunek nauczania, otrzymywały milionowe dofinansowania, nowy 

sprzęt medyczny i promocje, natomiast uczelniom, które postanowiły odmówić, wstrzymywano 

wszelkie dotacje co doprowadziło do likwidacji placówek. 

Oczywiście wszystko działo się pod ekonomicznym naciskiem Rockeffelera, który za pomocą 

pieniędzy ustanawiał nowe kierunki nauczania. 

https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/rockefellers-john/
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Ta sama sytuacja ekonomicznego nacisku miała miejsce w szpitalach, gdzie Rockefeller promował 

lekarzy “nowoczesnych”, którzy nie boją się stosować na pacjentach leków syntetycznych, a lekarzy 

starej daty mających jakieś przeciwskazania… zwolniono. Żródło Telegram 11.9.2022 15:11. 

Po śmierci ojca sprawą dalszego propagowania medycyny opartej na lekach syntetycznych – takich, 

które można opatentować – przejął jego syn. To właśnie jemu zawdzięczamy współczesny system 

kształcenia lekarzy na prawie całym świecie.  

Rozmawiałem wielokrotnie z lekarzami i farmaceutami. Zadawałem pytanie: czy znają lekarstwo 

dostępne w aptece na receptę, lub bez niej, które leczy przyczyny choroby powodując całkowite 

wyleczenie pacjenta, a przy tym nie tworzy – poprzez skutki uboczne – nowych chorób? Jak do tej 

pory nikt nie był w stanie wskazać chociaż jednego produktu spełniającego te warunki.  

Jeśli któryś z czytelników zna taki lek – lekarstwo, nie suplement diety – bardzo proszę o komentarz, 

chętnie się z nim zapoznam.  

Nie wiem, czy skutki uboczne są celowym efektem przy produkcji lekarstw? Wiem natomiast, że są 

źródłem nowych, lub dodatkowych klientów dla tej branży. 

 

  

https://t.me/kaka2708


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

315. Nowy Wspaniały Świat 

Wrocław 14.9.2022 

Nowy wspaniały świat: Chińska Republika Ludowa, Chenzen 5.9.2022 r. Ci, którzy nie poddali się 

testowi PCR na covid, stają się bezdomnymi.  

Nie spotkamy tu narkomanów, jak w USA, tylko Chińczyków. Bez testów PCR nie mogą już wchodzić 

do swoich domów i muszą spać na ulicy.  

Shenzhen, Prow. Guangdong, miasto liczące 12,59 mln mieszkańców. Bez testu PCR na smartfonie 

niektóre drzwi w nowoczesnych budynkach mieszkalnych nie będą się już otwierać. Mały przedsmak 

naszej przyszłości z „tożsamością cyfrową” planowaną przez nasz rząd. 

 

Upiorne, dystopijne sceny, o których mówi się obecnie, że mają miejsce w Shenzhen. Ludzie owinięci 

białymi „odzieżami ochronnymi” chodzą od domu do domu, podobno przeszukując każdy pokój, 

łóżko i szafę, aby sprawdzić liczbę osób w domu. Wszystko z powodu „zapobiegania pandemii”, żeby 

odkryć „nowe przypadki”. To jest prawdopodobnie nowy wspaniały świat, który zaplanował dla nas 

pan Schwab. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-10_13-08-56.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-10_13-08-56.mp4
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Obywatele ustawieni w kolejce, zakuci w kajdanki, pod nadzorem dronów i armii NWO (New World 

Order – Nowy Porządek Świata), aby przejść codzienny obowiązkowy test Covid, aby zachować 

ważność kodu QR i kontynuować życie. 

Czy to jest przyszłość, której pragniesz? Źródło Telegram OzApp-News 14.9.2022 r 08:38  

Możemy się przed taką przyszłością obronić, wystarczy czynnie wspomóc pokojowy ruch 

protestujących. W lutym 2022 r parlament Austrii ustanowił prawo do obowiązkowych szczepień 

przeciwko covidowi dla wszystkich mieszkańców Austrii – nie tylko jej obywateli – powyżej 18-tego 

roku życia. 

Jedynie dzięki masowym protestom organizowanym niezależnie od orientacji politycznej 

uczestników, to prawo nigdy nie było egzekwowane i niedawno przeniesiono je oficjalnie do lamusa 

historii. 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-14_09-12-35.mp4
https://t.me/swiatinformacji
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316. Królowa umarła, niech żyje król! 

Wrocław 16.9.2022 

Krótka kronika ważniejszych wydarzeń brytyjskiej rodziny królewskiej: 

Rok 1992. Książe Karol, Klaus Schwab i Wacław Havel na Światowym Forum 

Ekonomicznym w Davos. 

 

Październik 2021. Książe Karol rozmawia ze świeżo zaszczepionym mężczyzną i odsłania 

tablicę pamiątkową. 

Wrzesień 2022 pogrzeb królowej Elżbiety. Gwardia królewska nie stanęła na wysokości 

zadania. 

Król Karol nie musi płacić podatku spadkowego od prywatnej posiadłości królowej o 

wartości przekraczającej 750 milionów dolarów. 

 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-16_04-55-52.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-15_09-39-07.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-15_09-39-07.mp4
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Świeżo upieczony król wielkiego imperium, wpada w złość przed kamerami ponieważ 

wadliwe pióro pozostawiło ślad atramentu na jego dłoni – to taka odmiana bajki o księżniczce 

na ziarnku grochu. 

Czerwiec 2020. Książe Karol opublikował na Twitterze taki wpis: 

W miarę jak przechodzimy od ratowania do leczenia ludzi, mamy wyjątkowe, ale szybko 

kurczące się okno możliwości nauczenia się lekcji i zresetowania się na bardziej 

zrównoważoną drogę. To szansa, jakiej nigdy wcześniej nie mieliśmy i być może nigdy 

więcej mieć nie będziemy. Musimy użyć wszystkich sił, jakie mamy do dyspozycji, wiedząc, 

że każdy z nas ma do odegrania istotną rolę. – Książę Walii na #TheGreatReset 

Również Klaus Schwab wspominał o oknie możliwości – “window of opportunity” -, które 

jedynie przez krótki czas może zostać wykorzystane do Wielkiego Restu. 

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-16_04-09-37.mp4
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Król Karol – 74-letni stażysta doczekał się wreszcie swojej pierwszej pracy. 
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317. Pandemia zaszczepionych 

Wrocław 18.9.2022 

W piątek na niemieckojęzycznej platformie Reitschuster.de pojawił się artykuł: Pandemia 

zaszczepionych na stacjach intensywnej terapii. 

Od kilku tygodni Instytut Roberta Kocha (RKI) wygłasza coraz więcej oświadczeń, które jeszcze nie tak 

dawno zostałyby uznane za foliarskie oszczerstwa prawicowych ekstremistów. 

W artykule cytowany jest tygodniowy raport RKI z 8-go września 2022 r. 

W okresie od 8 sierpnia 2022 r. do 4 września 2022 r. (32 tydzień – 35/2022 tydzień) stwierdzony 

status zaszczepienia pacjentów na stacjach intensywnej opieki wyniósł 1850 przyjęć na COVID-19; co 

stanowi około 59,6% przypadków zgłoszonych w tym okresie (3104). 13,7 procent (253 przypadki) 

wszystkich przyjęć w grupi ze znanym statusie szczepień nie miało szczepień, 3,2 procent (60 

przypadków) miało jedno szczepienie, 12,0 procent (222 przypadki) miało dwa szczepienia, 55,6 

procent (1029 przypadków) otrzymało trzy szczepienia a 15,5% (286 przypadków) otrzymało cztery 

lub więcej szczepień. 

Reitschuster.de pisze: 

Wynika z tego, że na 3104 pacjentów, którzy w tym okresie przebywali na stacjach intensywnej opieki 

z powodu wirusa korony, ponad połowa (1850) miała określony status szczepień mRNA. Wśród tych 

1850 osób, zaledwie 13,7% nie przyjęło żadnej dawki tego eliksiru. Według oficjalnych danych w 

Niemczech 22,1% mieszkańców Niemiec – 18,4 miliona osób – nie przyjęło ani jednej dawki tych 

eksperymentalnych szczepień. W związku z tym osoby nieszczepione były wyraźnie 

niedoreprezentowane w okresie objętym badaniem. 

 

Kto się nie zaszczepi, wyląduje na stacji intensywnej opieki – to są słowa telewizyjnych ekspertów. 

Niektórzy z nich nawet sugerowali, aby nie przyjmować pacjentów na oddziały bez odpowiedniego 

statusu szczepień. Czyżby właśnie dlatego tak dużo zaszczepionych pacjentów musi być poddanych 

https://reitschuster.de/post/pandemie-der-geimpften-auf-den-intensivstationen/
https://reitschuster.de/post/pandemie-der-geimpften-auf-den-intensivstationen/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-09-08.pdf?__blob=publicationFile
https://impfdashboard.de/
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intensywnej terapii? Raczej wątpliwe. Przecież głównie pracownicy służby zdrowia nie biorą 

poważnie słów tych “ekspertów” stojących przed telewizyjnymi kamerami w białych fartuchach i z 

niezbędnym stetoskopem, którego nie potrafiliby prawidłowo użyć. 

Znalezione na Telegramie zestawienie oficjalnych kłamstw z oficjalnymi ich zaprzeczeniami. Źródło 

25.10 2021 16:59: 

Kłamstwo 1: Pojawił się nowy wirus o nazwie SARS-Cov 2. 

Prawda 1: Nigdy nie wyizolowano żadnego naturalnego nowego wirusa. Potwierdzono to przez sądy 

m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii. Oficjalnie przyznała to CDC w USA i chińscy naukowcy. 

Kłamstwo 2: Są pacjenci bezobjawowi (według Christiana Drostena – Charité Berlin). 

Prawda 2: Osoba rzekomo bezobjawowa przyjmowała leki aby stłumić objawy (ta metoda 

postępowania nazywana jest dzisiaj leczeniem chorób). Dochodzi do tego badanie z Wuhan – liczba 

probantów -10 000 000. Naukowcy doszli do wniosku, że osoby bez objawów nie mogą nikogo 

zarazić. 

Kłamstwo 3: Test PCR może wykryć infekcję. 

Prawda 3: Według IFSG (ustawa o ochronie przed infekcjami) definicją infekcji jest wykrycie patogenu 

zdolnego do replikacji w ludzkim ciele. PCR wykrywa jedynie składniki genetyczne patogenu, czyniąc 

je możliwymi do zmierzenia poprzez replikację. Proces PCR wymaga zniszczenia istniejącego 

patogenu (rozbicia na jego składniki genetyczne). 

Kłamstwo 4: Oddziały intensywnej terapii były przeciążone. 

Prawda 4: Nigdy tak nie było, o czym informowały także organy oficjalne czyli media głównego 

ścieku. 

Kłamstwo 5,6,7,8: Regularnie zatwierdzone szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby i 

ma na celu odporność stadną. 

Prawda 5: Nie było regularnego dopuszczenia szczepień, jedynie nagłych wypadkach. 

Prawda 6: Nie ma patentu szczepień mRNA, jest jedynie eksperymentalna terapia genowa 

zatwierdzona w nagłych przypadkach. 

Prawda 7: Zastrzyk nie chroni ani przed ciężkim przebiegiem, ani przed śmiercią. Coraz więcej osób, 

które zostały zaszczepione dwukrotnie, trafia na oddział intensywnej terapii z diagnozą Covid 19 lub 

nawet umiera. 

Prawda 8: Osoby zaszczepione mogą dalej zostać zarażone i przenosić wirusa (lub cokolwiek – np. 

białko kolce). Zatem nie można wytworzyć odporności stada, ponieważ terapia genowa sama w sobie 

nie generuje sterylnej odporności. 

Te, oraz bardzo dużo innych kłamstw, z pewnością pojawiły się w mediach przypadkowo, bez złych 

intencji. Kto bowiem chciałby oszukiwać porządnych ludzi na tym świecie? 

https://t.me/Der_Akupunkteur
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318. Elektryczne auta 

Wrocław 19.9.2022 

Miały być autami przyszłości. Tanie w eksploatacji, technicznie na najwyższym poziomie i przede 

wszystkim ten rodzaj napędu miał być najbardziej przyjazny dla środowiska. W związku z aktualnymi 

cenami energii, z tym korzystnym elektrycznym wariantem nie wygląda najlepiej. W Kalifornii w 

związku z przeciążeniem sieci energetycznej zaapelowano do właścicieli elektrycznych samochodów, 

by nie ładowali swoich pojazdów w godzinach największego zapotrzebowania na prąd, czyli między 

16-21. Można o tym przeczytać w opublikowanym przed dwoma tygodniami artykule w niemieckim 

FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Proszę nie ładować samochodów elektrycznych. 

W związku z planami przechodzenia na samochody napędzane prądem, jeśli cała flota miałaby być 

zasilana energią elektryczną, potrzebne byłoby [w Kalifornii] dodatkowe 20 gigawatów. Odpowiada 

to równowartości 15 do 20 dodatkowych elektrowni jądrowych, 40 przeciętnych elektrowni 

węglowych lub tysiącom turbin wiatrowych. 

Także środowisko naturalne wcale nie odpocznie po wprowadzeniu w 2035 roku zakazu sprzedaży 

pojazdów z silnikami spalinowymi. Stosowane zazwyczaj w samochodach z napędem elektrycznym 

akumulatory litowo-jonowe są zarówno przy pozyskiwaniu surowców, produkcji, jak i później podczas 

recyclingu mocno problematyczne dla środowiska. 

Dodatkowym problemem jest bezpieczeństwo. Coraz częściej dochodzi do przypadków wybuchu 

akumulatorów w tych pojazdach. 

 

Samochód zapalił się podczas ładowania akumulatorów. 

Dwa przykłady pożarów autobusów z napędem elektrycznym: 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hitzewelle-in-usa-drohende-stromausfaelle-in-kalifornien-18287953.html?GEPC=s9
https://www.world-scam.com/Files/1.1.mp4
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Marzenia ekologów spełniają się…  

Dlaczego te samochody się zapalają? Główną przyczyną jest właściwość litu. Najlepiej można to 

zaobserwować robiąc eksperyment pokazujący reakcję litu z wodą: 

Oczywiście technika się rozwija, jednak także nowoczesne technologie nie są bez wad. Nasza technika 

może się wydawać wspaniałym rozwiązaniem dla wszystkich problemów nękających ludzkość. Tak 

uważają technokraci. Na pewno trzeba wspierać dalszy rozwój technologiczny. Problemem nie jest 

sama technologia, lecz sposoby jej wykorzystywania.  

 

  

https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-16_21-15-02.mp4
https://www.world-scam.com/Files/Lithium%20added%20to%20water%20creates%20an%20explosion.mp4
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319. Sam sobie winien 

Wrocław 20.9.2022 

W lutym 2022 roku, w artykule RND zatytułowanym NOP po szczepieniach przeciwko Covid. 

Poszkodowany pozywa producenta opisano przypadek Sebastiana Schönerta. 

W maju 2021 roku miał Sebastian Schönert 36 lat i był w pełni zdrowym wysportowanym 

mieszkańcem Brühl (Nadrenia Północna-Westfalia) w Niemczech. Aby chronić bliskich przyjął 

solidarnie trzy dawki preparatu eksperymentalnego AstraZeneca. Już po pierwszej trafił do szpitala, 

gdzie stwierdzono u niego zakrzepicę.  

 

Sebastian Schönert. 

Sebastian Schönert udostępnił AstraZeneca swoją historię medyczną i dane laboratoryjne. Później, 

pod opieką lekarską i przy wsparciu naukowym, otrzymał również drugie i trzecie szczepienie 

szczepionkami mRNA. Traktował to jako wkład w uczynienie szczepionek bezpieczniejszymi i 

wyciąganie wniosków z jego historii. Nie otrzymał za to żadnego uznania. Gdyby firma AstraZeneca 

zachowywała się wobec niego inaczej, nigdy nie rozważałby złożenia pozwu,. 

AstraZeneca wygenerowała w roku 2021 przychody w wysokości około 3,5 miliarda euro dzięki samej 

tylko szczepionce koronowej. Szwedzko-brytyjska grupa nie chce komentować sprawy mężczyzny z 

Brühl. W piśmie z dnia 7 grudnia spółka odrzuciła roszczenia Schönerta o odszkodowanie. Firma 

twierdzi, że choroba zakrzepowo-zatorowa była już wtedy wymieniona jako ryzyko w informacji o 

produkcie. 

W tym przypadku wyniki badań laboratoryjnych służą jako dowód: Fakt, że zakrzepica zatok została 

wywołana immunogennie przez szczepienie wektorem, może być udowodniony przez specyficzne 

przeciwciało przeciwko czynnikowi płytkowemu 4. 

W opublikowanym wczoraj na platformie Report 24 artykule Proces w Kolonii: AstraZeneca odmawia 

odszkodowania za szkody spowodowane szczepieniem – winią za to osoba zaszczepioną czytamy: 

AstraZeneca odmawia wypłaty odszkodowania. Powód: ryzyko było znane – a zaszczepiona osoba 

ponosi odpowiedzialność, jeśli nadal brała zastrzyki… 

Otóż to! Bierzesz nieznane ci praktycznie “lekarstwa” – gdy ci zaszkodzą – sam jesteś sobie winien. 

Tylko my, chociaż większość z nas w to nie wierzy, ponosimy odpowiedzialność za własne decyzje. Nie 

https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfung-mit-nebenwirkung-betroffener-klagt-gegen-astrazeneca-TYAHX6WV7RDVNDWS2XDGXRDVCE.html
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-impfung-mit-nebenwirkung-betroffener-klagt-gegen-astrazeneca-TYAHX6WV7RDVNDWS2XDGXRDVCE.html
https://report24.news/prozess-in-koeln-astrazeneca-verweigert-schadenersatz-bei-impfschaden-impfling-sei-selbst-schuld/?feed_id=22017
https://report24.news/prozess-in-koeln-astrazeneca-verweigert-schadenersatz-bei-impfschaden-impfling-sei-selbst-schuld/?feed_id=22017


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

odpowiedzialność prawną – tą sprawą niechaj zajmą się sądy, jednak konsekwencje naszych decyzji 

są właśnie najbardziej odczuwalnym skutkiem, który dotyka nas samych. To nie rząd, nie lekarz, nie 

producent ponosi bezpośrednio karę za swoje – oczywiście że przestępcze – działania.  

Ta kara jest najczęściej przypadkowa. Większość “dobrowolnych” uczestników eksperymentu 

genetycznego na szczęście jej nie odczuwa. Ale od gorączki, przez zakrzepy, zawały serca, utratę 

wzroku, paraliż, aż do śmierci – taki jest rozmiar tej losowo stosowanej kary. 
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320. Eurostat 

Wrocław 21.9.2022 

Eurostat to urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu (LU). Publikuje oficjalne, 

zharmonizowane statystyki dotyczące Unii Europejskiej i strefy euro, przedstawiając porównywalny, 

rzetelny i obiektywny obraz społeczeństwa i gospodarki Europy. W ten sposób pisze o sobie sam 

Eurostat. 

Zgodnie z tą definicją znajdziemy tutaj oficjalne statystyki dotyczące wszystkich krajów Unii 

Europejskiej i EFTA. Nie będę się powtarzał opisując wyśmienite możliwości nadużywania statystyki 

do politycznych manipulacji.  

Sam zetknąłem się z tą problematyką podczas mojej pracy zawodowej w latach 90-tych kiedy 

tworzyłem aplikacje komputerowe oparte na danych statystycznych. Pomimo, że z definicji byłem 

zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji, do których miałem dostęp z 

racji wykonywanej pracy, to gdy otrzymywałem nieopublikowane jeszcze dane statystyczne, 

zleceniodawca zwracał mi dodatkowo uwagę na poufność tych danych.  

Nigdy nie miałem do czynienia z manipulowaniem danymi w nieuczciwych celach – chociaż nie 

mógłbym wykluczyć możliwości takiej manipulacji – to jednak sam moment podania do publicznej 

wiadomości wybranych danych statystycznych, był – i pewnie nadal jest – w Austrii (i z pewnością w 

innych krajach) traktowany jako ważny element walki politycznej.  

 

Wróćmy jednak do Eurostatu i jego statystyk. W piątek pojawiła się tu interesująca statystyka 

dotycząca nadmiarowych zgonów w krajach Unii Europejskiej i krajach EFTA. Tę statystykę opatrzono 

tytułem: Nadmierna śmiertelność osiągnęła +16 %, najwyższa jak dotąd wartość w 2022 r. 

Jest to najwyższa odnotowana do tej pory miesięczna wartość w 2022 r., wynosząca około 53 000 

dodatkowych zgonów w lipcu tego roku w porównaniu ze średnimi miesięcznymi z lat 2016-2019. W 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1?etrans=pl
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poprzednich latach nadwyżka umieralności wynosiła +3% w lipcu 2020 r. (10 000 nadwyżek zgonów) i 

+6% w lipcu 2021 r. (21 000 nadwyżek zgonów). 

Procentowa zmiana umieralności w krajach UE w lipcu 2022 w porównaniu z latami 2016-2019. 

W przedstawionej statystyce porównuje się dane śmiertelności w UE z tych samych miesięcy lat 

poprzednich. 
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Tak przedstawiała się statystyka zgonów w całej EU od stycznia 2020. 

Według tygodniowych statystyk zgonów, od stycznia 2020 r. do końca lipca 2022 r. w krajach UE i 

EFTA odnotowano około 1,5 miliona dodatkowych zgonów w porównaniu ze średnią liczbą z tego 

samego okresu w latach 2016-2019. 

Pierwsze dwa gwałtowne wzrosty śmiertelności przypadły na okres marzec-maj, oraz październik-

grudzień 2020 roku. Jest to moim zdaniem wynik sezonowej grypy – przemianowanej na COVID 19 – 

pełnej blokady służby zdrowia, izolacji, szerzenia strachu, przymusu do noszenia masek, oraz dystans 

społeczny – czyli brak możliwości okazywania uczuć swoim najbliższym.  

Natomiast tak dużego wzrostu umieralności w lipcu 2022 r. nie da się uzasadnić żadnym z wyżej 

wymienionych czynników. Jak więc to można wytłumaczyć to zjawisko? Pozostawię to pytanie 

domyślności czytelników. Wskazówka: zalecam przeczytać “ratowanie” mieszkańców domów opieki 

społecznej. 

  

https://www.world-scam.com/archive/728
https://www.world-scam.com/archive/728
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321. Francuski generał 

Wrocław 22.9.2022 

Zdziwiło mnie, że właśnie przedstawiciel profesji, której zadaniem jest zabijanie ludzi, potrafi z 

empatią pisać o tragedii dzisiejszych mieszkańców Ziemi. Jest on generałem w armii francuskiej i 

napisał hołd dla nieszczepionych tego świata.  

Czy nie dosyć już obrażania, obrzucania epitetami w rodzaju foliarz, covidiota (w niektórych krajach 

np. w Niemczech nazywano covidiotami przeciwników restrykcji covidowych, chociaż to określenie 

można użyć także w stosunku do strony przeciwnej), czy teoretyk spisku? Doszło do tego, że te obelgi 

brzmią dzisiaj jak komplementy, gdyż trudno będzie znaleźć opinię, która jeszcze niedawno była 

publicznie nazywana teorią spisku, a która okazała się prawdą. 

Przetłumaczyłem dla Was z języka francuskiego to przesłanie: 

Przesłanie generała Christiana Blanchona oddającego hołd niezaszczepionym 10 września 2022  

Są wśród nas, wydają się być normalnymi ludźmi, ale to super bohaterzy. Nawet gdybym był w pełni 

zaszczepiony, podziwiałbym nieszczepionych za to, że wytrzymali największą presję, z jaką 

kiedykolwiek się spotkałem, w tym ze strony małżonków, rodziców, dzieci, przyjaciół, kolegów i 

lekarzy. Ludzie, którzy byli wierni własnym zasadom, okazali taką odwagę i zdolność do krytycznej 

oceny, niewątpliwie ucieleśniają to, co najlepsze w człowieczeństwie. 

Można ich znaleźć wszędzie, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, krajów i opinii. Są oni 

szczególnego rodzaju; to żołnierze, których każda armia światła pragnie mieć w swoich szeregach. Są 

rodzicami, których każde dziecko pragnie mieć i dziećmi, o których marzy każdy rodzic. Są istotami 

powyżej średniej swoich społeczeństw, są esencją narodów, które zbudowały wszystkie kultury i 

podbiły horyzonty. Zrobili to, czego inni nie potrafili zrobić, byli drzewem, które oparło się 

huraganowi obelg, dyskryminacji i wykluczenia społecznego. I zrobili to, chociaż myśleli, że są sami i 

wierzyli, że są sami. Wykluczeni ze świątecznych stołów swoich rodzin, nigdy nie widzieli czegoś tak 

okrutnego. Stracili pracę, pozwolili, by ich kariery upadły, nie mieli więcej pieniędzy… ale nie 

obchodziło ich to. Cierpieli niezmierzoną dyskryminację, donosy, zdrady i upokorzenia… ale 

kontynuowali.  

Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było takiego odzewu, teraz wiemy, kim są przeciwnicy zła na 

planecie Ziemia. Kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, bogaci, biedni, wszystkich ras i wszystkich religii, 

nieszczepieni, wybrańcy niewidzialnej arki, jedyni, którym udało się stawić opór, gdy wszystko się 

rozpadło. To ty zdałeś niewyobrażalny test, którego nie mogło przejść wielu najtwardszych 

marynarzy, komandosów, zielonych beretów, astronautów i geniuszy. Jesteś zrobiony z 

najwspanialszego materiału, jesteś jednym z tych bohaterów urodzonych wśród zwykłych ludzi, 

którzy świecą w ciemności. 

Christian Blanchon, generał armii francuskiej. 

http://www.politique-actu.com/actualite/hommage-vaccines-general-christian-blanchon/1823709/
http://www.politique-actu.com/actualite/hommage-vaccines-general-christian-blanchon/1823709/
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Zdjęcie ze strony: http://www.politique-actu.com link powyżej. 

Nie jest moim celem dzielenie ludzi na zaszczepionych i tych, którzy oparli się temu szaleństwu. Znam 

dużo osób, którzy po jednej, czy dwóch dawkach preparatu postanowili więcej tego nie brać. Również 

ci są godni pochwały. Przecież znacznie trudniej jest przyznać się przed samym sobą, że popełniło się 

błąd, niż tkwić uparcie po jednoznacznie fałszywej stronie i jak struś chować głowę w piasek przed 

nieubłaganymi faktami. 

Ja także nie poddałem tej presji, ale jako emeryt było mi dużo łatwiej niż tym, którzy z tego powodu 

ryzykowali swoją egzystencję. Także z powodu, że nie jestem uzależniony od pracodawcy, czy 

zleceniodawcy, ani razu nie robiłem sobie testu na tę coraz mniej modną, wymyśloną chorobę. Dla 

mnie Covid 19 to kolejna odmiana grypy. Grypa bywa także niebezpieczna. Natomiast test był i nadal 

jest głównym wsparciem dla tej wymyślonej pandemii. 

Staram się ukrywać uśmiech, gdy słyszę, jak ktoś ciężko przeszedł covida. Nie dlatego, żebym nie 

wierzył w cierpienia tych osób, dlatego, że nazwę tej choroby przyporządkowano na podstawie 

całkowicie błędnego testu, który z diagnozą lekarską nie ma nic wspólnego. 
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322. Kto tu zwariował? 

Wiedeń 8.10.2022 

Dzisiaj około 6-tej rano czasu lokalnego nastąpił zamach na most Krymski łączący półwysep Krym ze 

stałym lądem. Film z tego zdarzenia. 

 

Według doniesień medialnych na moście wysadzona została ciężarówka. Wybuch był tak silny, że na 

równoległej linii mostu kolejowego, zapaliły się cysterny z paliwem. 

Biuro prezydenta Zełenskiego wypowiedziało się w sprawie wybuchu mostu na Krymie: To dopiero 

początek! Michaił Podolak, doradca kierownika biura Władimira Zełenskiego, powiedział po 

incydencie z mostem krymskim, że to „tylko początek”. Na swojej stronie na Twitterze napisał: 

„Krym, most, początek. Wszystko, co nielegalne, musi zostać zniszczone, musi zostać zwrócone na 

Ukrainę, wszystko, co jest okupacją rosyjską, musi zostać zniszczone”. Źródło Telegram 8.10.2022 r 

10:39 

Wczoraj, prezydent Ukrainy zażądał od NATO “uderzenia prewencyjnego” przeciwko Rosji. 

https://wiadomosci.wp.pl/most-krymski-kamery-monitoringu-uwiecznily-moment-wybuchu-6820739999689536a
https://www.world-scam.com/Files/Krim_Bruecke.m4v
https://t.me/BehindTheMatrixAustria
https://kresy24.pl/zelenski-postuluje-prewencyjne-uderzenie-nato-na-rosje/
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Zewnętrzny przejaw operacji bąbelkowej… 

Atak na obie linie Nord Straem został po prostu spartaczony, skoro “Gazprom potwierdza, że 

ciśnienie ustabilizowało się, a przecieki ustały w rurociągach Nord Stream” – oświadczenie Gazpromu 

opublikowane (w języku angielskim) na tureckiej platformie Anadolu Agency.  

Jest takie jedno państwo na świecie bardzo zainteresowane uniemożliwieniem stosowania tych 

gazociągów, gdyż chce sprzedawać znacznie drożej własny gaz. Państwo posiadające odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne by dokonać takiego sabotażu. I nie jest to Rosja. Ta ostatnia ma do 

dyspozycji zawór otwierający i zamykający przepływ gazu przez te rurociągi, więc po co miałaby 

ponosić ryzyko takich kryminalnych posunięć? Jest zainteresowana w sprzedaży gazu także do 

Europy. Natomiast ci, którzy dokonali tego aktu terroru są przyparci do muru. Blisko 80 lat dominacji 

nad sporą częścią świata, dominacji zarówno ekonomicznej jak i militarnej spowodowało, że w 

momencie zagrożenia utraty tej hegemonii stosują środki, którymi od dawna już dysponują. 

Poruszę dzisiaj jeszcze trzeci temat ostrzeliwania przez Rosjan zdobytej przez nich Zaporoskiej 

Elektrowni Atomowej. Tak więc mamy sytuację, w której Rosjanie opanowali ten obiekt, pozostawili 

na jego terenie wojskowych i sami do tego zakładu strzelają. Ta sama platforma tydzień wcześniej 

napisała, że Rosjanie przełączają dostawy prądu z tej elektrowni na Krym.  

Nie na temat, ale zabawna wersja lądowania na Księżycu. 

  

https://www.aa.com.tr/en/energy/natural-gas/gazprom-confirms-pressure-has-stabilized-and-leaks-stopped-at-nord-stream-pipelines/36523
https://www.aa.com.tr/en/energy/natural-gas/gazprom-confirms-pressure-has-stabilized-and-leaks-stopped-at-nord-stream-pipelines/36523
https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Rosja-ostrzeliwuje-elektrownie-atomowa.-Ludzie-z-okolic-uciekaja-w-panice
https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Rosja-ostrzeliwuje-elektrownie-atomowa.-Ludzie-z-okolic-uciekaja-w-panice
https://wiadomosci.wp.pl/rosjanie-odlaczaja-zaporoska-elektrownie-atomowa-od-ukrainy-przelaczaja-na-krym-6799637520222720a
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-09-11_06-19-22.mp4
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323. Umowa Pfizer – UE 

 

Wiedeń 9.10.2022 

Na stronie Instytutu Roberta Malone dotarłem do umowy podpisanej 20 listopada 2020 r. pomiędzy 

firmą Pfizer reprezentowaną przez Nanette Cocero – Globalnym prezesem ds. szczepionek, Pfizer 

Biopharmaceuticals Group, Pfizer Inc., oraz Stellą Kyriakides Komisarzem Unii Europejskiej ds. 

Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.  

Źródło część 1, oraz część 2 w języku angielskim. 

Rok temu opublikowałem umowę firmy Pfizer z rządem Brazylii, która została podpisana 15 marca 

2021 r. Interesujące jest porównanie cen tego samego produktu.  

Brazylia zamówiła w marcu 2021 ponad 100 milionów dawek i zgodnie z umową płaciła 10 USD za 

jedną dawkę. W artykule w niemieckim Tagesschau z maja 2021 czytamy, że UE kupuje do 1,8 

miliarda dawek szczepionek BioNTech/Pfizer. Wbrew twierdzeniom, że kupowanie przez Unię jest 

bardziej korzystne niż kupowanie przez poszczególne kraje Unii bezpośrednio u producenta (do czego 

nie doszło), cena za jedną dawkę dla Unii wynosiła 13,50 €. Zgodnie z umową dodatkowe zamówienia 

w przeciągu trzech miesięcy (do lutego 2021) kosztowałyby 15,50 € za dawkę, natomiast po 

zrealizowaniu umowy czyli od marca 2021 17,50 € za dawkę. Faktyczna cena mogłaby być niższa pod 

warunkiem, że urzędnicy Unii pertraktujący cenę byliby zainteresowani tym, by wydać jak najmniej, a 

nie by się prywatnie na tym wzbogacić. Takich tendencji oszczędzających pieniądze nie da się jednak 

zaobserwować patrząc na efekty działań tych komisji.  

W tym kontekście warto wspomnieć o korupcji wśród urzędników na szczycie UE. Pisał o tym 

NewYorkTimes w kwietniu 2021 r. Zacytuję zapytanie poselskie w Parlamencie Europejskim z 10 

lutego 2022 r.: 

Publikacje ujawniają, że przewodnicząca Komisji ukrywa informacje na temat jej relacji z dyrektorem 

generalnym (CEO) firmy Pfizer.  

1. Czy Komisja zgadza się z tym, że fakt, iż przewodnicząca Komisji nie podaje do wiadomości 
publicznej informacji o swoich relacjach z firmą Pfizer i komunikacji z nią, stanowi poważne 
naruszenie naszego prawa do informacji i przejrzystości? 

2. Czy Komisja będzie wykorzystywać wszystkie dane, ale nie ograniczone do wewnętrznej i 
zewnętrznej komunikacji elektronicznej (np. e-mail, WhatsApp), statystyk, raportów, 
protokołów, zapisów, prezentów i umów (przed)kontraktowych, które dotyczą podmiotów 
(np. Światowe Forum Ekonomiczne, Fundacja Gatesa, Społeczeństwo Otwarte Fundacje, 
Grupa Bilderberg oraz firmy medyczne i farmaceutyczne), które prowadzą kampanie w 
jakiejkolwiek formie na rzecz szczepionek, testów, sprzętu ochronnego i certyfikatów COVID-
19 lub innych ograniczeń i stosują środki restrykcyjne? 

3. Czy Komisja będzie przetwarzać wszystkie dane, w tym – między innymi – do wewnętrznej i 
zewnętrznej komunikacji elektronicznej (na przykład e-mail, WhatsApp), statystyki, raporty, 
protokoły i zapisy związane z nieskutecznością, skutkami ubocznymi, zgonami i 
konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi – w jakiejkolwiek formie i niezależnie od tego, 
czy są udowodnione, czy nie – szczepionek COVID-19, testów, sprzęt ochronny (np. maski na 
twarz) jak i certyfikaty oraz ograniczenia i środki restrykcyjne? 

Aby prawidłowo porównać te ceny trzeba wiedzieć, że w listopadzie 2020 cena jednego euro 

wynosiła 1,19 USD. W maju 2021 kurs ten wynosił 1€ = 1,22 USD. Biorąc pod uwagę cenę podaną 

https://maloneinstitute.org/pfizer-biontech
https://www.linkedin.com/in/nanettecocero
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides_en
https://static1.squarespace.com/static/61910a2d98732d54b73ef8fc/t/633dab6c6eb4e33fad3823b7/1664985992094/Pfizer+BioNTech+EU+Agreement+RM++Part1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/61910a2d98732d54b73ef8fc/t/633dabb52f698d5970c1ae9c/1664986067060/Pfizer+BioNTech+EU+Agreement+RM++Part2.pdf
https://www.world-scam.com/archive/4312
https://meta.tagesschau.de/id/148952/eu-kauft-bis-zu-18-milliarden-biontechpfizer-impfdosen
https://meta.tagesschau.de/id/148952/eu-kauft-bis-zu-18-milliarden-biontechpfizer-impfdosen
https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html
https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000609_DE.html
https://www.politico.eu/article/eu-watchdog-ursula-von-der-leyen-pfizer-messaging-maladministration/
https://www.politico.eu/article/eu-watchdog-ursula-von-der-leyen-pfizer-messaging-maladministration/
https://www.boerse.de/historische-kurse/Euro-Dollar/EU0009652759
https://www.boerse.de/historische-kurse/Euro-Dollar/EU0009652759


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

jako aktualną po upływie umowy 17,50 €, UE kupiła przynajmniej połowę czyli 900 milionów dawek w 

cenie za dawkę: 17,50 € * 1,22 = 21,35 USD. 

 

Pojęcie wolności dawniej i dziś. 
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324. Milczenie ofiar 

Wrocław 15.10.2022 

Już wielokrotnie poruszałem temat nagłych i nieoczekiwanych zgonów i okaleczeń po przyjęciu 

szeroko propagowanego na całym świecie eliksiru śmierci. Na początku października na 

amerykańskiej platformie Health Impact News opublikowano artykuł: Naród z uszkodzonym 

mózgiem: Choroby neurologiczne eksplodują w 2021 po szczepionkach COVID-19 – wzrost liczby 

udarów o 100 000% +. Oryginalna strona w języku angielskim. 

Artykuł szeroko opisuje statystyki NOP-ów amerykańskiej VAERS założonej w 1990 roku na wniosek 

amerykańskiego Kongresu, krajowego systemu wczesnego ostrzegania w celu wykrywania 

potencjalnych problemów z bezpieczeństwem szczepionek zatwierdzonych w USA. VAERS jest 

prowadzony wspólnie przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC, którego szefem będzie 

do końca roku Anthony Fauci) oraz Food and Drug Administration (FDA odpowiedzialna za 

dopuszczenie leków i produktów żywnościowych w USA).  

Raport z 2011 roku przygotowany przez Harvard Pilgrim Health Care, Inc. dla Departamentu Zdrowia i 

Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS) stwierdza, że mniej niż 1% wszystkich zdarzeń 

niepożądanych po szczepieniu jest w ogóle zgłaszanych firmie VAERS. 

… 

Ten dzisiejszy artykuł [w Health Impact], wykorzystuje dane rządu USA w VAERS, aby wykazać 

eksplozję chorób neurologicznych, które zostały zgłoszone po eksperymentalnych szczepionkach 

COVID-19, w porównaniu do wszystkich szczepionek zatwierdzonych przez FDA w ciągu ostatnich 30 

lat . 

Zobaczymy na przykład, że przypadki afazji (niezdolność do zrozumienia lub sformułowania zdania) 

wzrosły o 6,808% w 2021 r., przypadki porażenia, głównie porażenia Bella (porażenie twarzy), wzrosły 

o 3,614% w 2021 r., przypadki encefalopatii (choroby mózgu) wzrosła o 3,128% w 2021 r., a 

przypadki udarów, głównie udarów niedokrwiennych (skrzepy krwi w mózgu), wzrosły o 

niewiarygodne 101,863% po szczepionkach COVID-19 w 2021 r. 

Według CDC około 80% populacji USA otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw 

COVID-19. Myślę więc, że można bezpiecznie stwierdzić, że Stany Zjednoczone są teraz narodem ludzi 

z uszkodzonym mózgiem. 

Jeśli należysz do 20% mniejszości, która odmówiła przyjęcia szczepień i nigdy ich nie wzięła, teraz 

wiesz, dlaczego prawie wszyscy wokół ciebie wydają się szaleni. 

Meldunek o warunkach poszukiwań w banku danych VAERS, wykonanych w dniu 23 września 2022 r.: 

Znaleziono 3249 przypadków, w których szczepionka to COVID 19, a objaw to nabyta afazja 

padaczkowa lub afazja lub przejściowa afazja i data szczepienia od „2021-01-01” do „2021-12-31”  

https://www.world-scam.com/archive/10237
https://healthimpactnews-com.translate.goog/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR21LEW8nqwMSdnYjazzim-BxK-5l4kWf6vudRZGSsguED18CvFUx1Muj8E&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://healthimpactnews-com.translate.goog/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR21LEW8nqwMSdnYjazzim-BxK-5l4kWf6vudRZGSsguED18CvFUx1Muj8E&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://healthimpactnews-com.translate.goog/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR21LEW8nqwMSdnYjazzim-BxK-5l4kWf6vudRZGSsguED18CvFUx1Muj8E&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://healthimpactnews.com/2022/a-brain-damaged-nation-neurological-diseases-explode-in-2021-after-covid-19-vaccines-100000-increase-in-strokes/?fbclid=IwAR0XKm_9H7p1ye5vs9hjiyNIrSAIka8T3k7qxfjWxZWqm37l5dE-oG0_aGU
https://www.world-scam.com/archive/2739
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Ponieważ niektóre osoby były wielokrotnie szczepione i mają wiele szczepień i mają więcej niż jeden 

objaw, jeden przypadek może stanowić wiele wpisów w tej tabeli. Dlatego całkowita liczba jest 

większa niż 3,249 (liczba znalezionych przypadków), a całkowity procent jest większy niż 100.  

W 2021 r. odnotowano 3249 przypadków afazji (niezdolność do zrozumienia lub sformułowania 

zdania) zgłoszonych do VAERS po szczepionkach przeciw COVID-19, z 142 zgonami, 460 trwałymi 

niepełnosprawnościami, 1019 wizytami na ostrym dyżurze, 1549 hospitalizacjami i 395 zdarzeniami 

zagrażającymi życiu. Źródło. 

Dla kontrastu, od 1990 do 2019 r. zgłoszono łącznie 1415 przypadków afazji po wszystkich 

zatwierdzonych przez FDA szczepionkach obejmujących 30 lat, średnio 47 przypadków rocznie. 

Źródło. 

Osobiście znam osobę, która po przyjęciu tego eliksiru ma duże trudności ze zrozumieniem co się do 

niej mówi oraz ze znalezienim odpowiednich słów by wypowiedzieć swoje myśli. Przed rokiem 2021, 

można się było z tą osobą całkiem normalnie komunikować. Poniższy wykres już publikowałem w 

jednym z artykułów w tym blogu. Pokazuje on liczbę wszystkich przypadków śmierci w USA w 

przeciągu miesiąca po zaszczepieniu na rok. Uwzględnione są tutaj wszystkie dopuszczone 

szczepienia. Okres 1990 – 2021 r. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DCAT%26EVENTS%3DON%26PERPAGE%3D1000%26ESORT%3DVAX-DATE%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAcquired%2Bepileptic%2Baphasia%2B%252810052075%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAphasia%2B%252810002948%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DTransient%2Baphasia%2B%252810080106%2529%26VAX%3DCOVID19%26VAX_YEAR_LOW%3D2021%26VAX_YEAR_HIGH%3D2021
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DCAT%26EVENTS%3DON%26PERPAGE%3D1000%26ESORT%3DVAX-DATE%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAcquired%2Bepileptic%2Baphasia%2B%252810052075%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAphasia%2B%252810002948%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DTransient%2Baphasia%2B%252810080106%2529%26VAX%5B%5D%3D6VAX-F%26VAX%5B%5D%3DADEN%26VAX%5B%5D%3DADEN_4_7%26VAX%5B%5D%3DANTH%26VAX%5B%5D%3DBCG%26VAX%5B%5D%3DCEE%26VAX%5B%5D%3DCHOL%26VAX%5B%5D%3DDF%26VAX%5B%5D%3DDPIPV%26VAX%5B%5D%3DDPP%26VAX%5B%5D%3DDT%26VAX%5B%5D%3DDTAP%26VAX%5B%5D%3DDTAPH%26VAX%5B%5D%3DDTAPHEPBIP%26VAX%5B%5D%3DDTAPIPV%26VAX%5B%5D%3DDTAPIPVHIB%26VAX%5B%5D%3DDTIPV%26VAX%5B%5D%3DDTOX%26VAX%5B%5D%3DDTP%26VAX%5B%5D%3DDTPHEP%26VAX%5B%5D%3DDTPHIB%26VAX%5B%5D%3DDTPIHI%26VAX%5B%5D%3DDTPIPV%26VAX%5B%5D%3DDTPPHIB%26VAX%5B%5D%3DDTPPVHBHPB%26VAX%5B%5D%3DEBZR%26VAX%5B%5D%3DFLU(H1N1)%26VAX%5B%5D%3DFLU3%26VAX%5B%5D%3DFLU4%26VAX%5B%5D%3DFLUA3%26VAX%5B%5D%3DFLUA4%26VAX%5B%5D%3DFLUC3%26VAX%5B%5D%3DFLUC4%26VAX%5B%5D%3DFLUN(H1N1)%26VAX%5B%5D%3DFLUN3%26VAX%5B%5D%3DFLUN4%26VAX%5B%5D%3DFLUR3%26VAX%5B%5D%3DFLUR4%26VAX%5B%5D%3DFLUX%26VAX%5B%5D%3DFLUX(H1N1)%26VAX%5B%5D%3DH5N1%26VAX%5B%5D%3DHBHEPB%26VAX%5B%5D%3DHBPV%26VAX%5B%5D%3DHEP%26VAX%5B%5D%3DHEPA%26VAX%5B%5D%3DHEPAB%26VAX%5B%5D%3DHEPATYP%26VAX%5B%5D%3DHIBV%26VAX%5B%5D%3DHPV2%26VAX%5B%5D%3DHPV4%26VAX%5B%5D%3DHPV9%26VAX%5B%5D%3DHPVX%26VAX%5B%5D%3DIPV%26VAX%5B%5D%3DJEV%26VAX%5B%5D%3DJEV1%26VAX%5B%5D%3DJEVX%26VAX%5B%5D%3DLYME%26VAX%5B%5D%3DMEA%26VAX%5B%5D%3DMEN%26VAX%5B%5D%3DMENB%26VAX%5B%5D%3DMENHIB%26VAX%5B%5D%3DMER%26VAX%5B%5D%3DMM%26VAX%5B%5D%3DMMR%26VAX%5B%5D%3DMMRV%26VAX%5B%5D%3DMNC%26VAX%5B%5D%3DMNQ%26VAX%5B%5D%3DMNQHIB%26VAX%5B%5D%3DMU%26VAX%5B%5D%3DMUR%26VAX%5B%5D%3DOPV%26VAX%5B%5D%3DPER%26VAX%5B%5D%3DPLAGUE%26VAX%5B%5D%3DPNC%26VAX%5B%5D%3DPNC10%26VAX%5B%5D%3DPNC13%26VAX%5B%5D%3DPNC15%26VAX%5B%5D%3DPNC20%26VAX%5B%5D%3DPPV%26VAX%5B%5D%3DRAB%26VAX%5B%5D%3DRUB%26VAX%5B%5D%3DRV%26VAX%5B%5D%3DRV1%26VAX%5B%5D%3DRV5%26VAX%5B%5D%3DRVX%26VAX%5B%5D%3D
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Czerwona strzałka pokazuje moment kiedy FDA zezwoliła na zastosowanie w sytuacjach awaryjnych 

“szczepionki” przeciw Covid 19. 

Artykuł na Health Impact, z którego pochodzą powyższe cytaty, zawiera znacznie więcej faktów. Jeśli 

ktoś z Was potrzebuje argumentów przeciwko szczepieniom, znajdzie tam jednoznaczne dowody na 

to, że ta światowa kampania przeciwko wariantowi grypy zwanego COVID19, jest ludobójstwem. 
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325. Zieloni bojówkarze 

Wrocław 16.10.2022 

Najczęściej są to nastolatkowie, bez wykształcenia i zawodu, porwani ideą ratowania świata, a 

dokładnie klimatu na Ziemi. 

Nikt nie zaprzecza, że od czasów rewolucji przemysłowej w XIX wieku, jakość wody, powietrza pól 

uprawnych i lasów znacznie się pogorszyła. Nie ulega też wątpliwości, że coś trzeba z tym zrobić. 

Nieograniczona konsumpcja i związana z nią rabunkowa gospodarka zasobami jest bardzo poważnym 

problemem i nie można przejść nad tym obojętnie zostawiając przyszłym pokoleniom, żeby same się 

zajęły naprawianiem tego, co nasze i poprzednie pokolenia zniszczyły. 

Właśnie to “coś trzeba z tym zrobić” jest tematem dzisiejszego artykułu. Od czasu, gdy były 

wiceprezydent USA 1993 – 2001 Al Gore zarobił pierwszy milion dolarów na walce z wymyślonym 

wrogiem – dwutlenkiem węgla – powstał ruch walczących o podobny sukces polityków. Nie jest to 

oczywiście wymysł jednej osoby, Al Gore otrzymał od bogatych sponsorów takie właśnie zlecenie. 

Tych sponsorów różnie się nazywa: bagno, grupa Rockefellera, grupa Bilderberg. Ja ich nazywam 

globalistami. Pan Klaus Schwab jest jedynie widocznym dla wszystkim przedstawicielem tej kasty. 

W piątek w londyńskim muzeum “obrońcy klimatu” dokonali tego, czego także nie potrafią – próby 

zniszczenia słynnego obrazu.  

To, co wydaje się absurdalnym, fałszywym filmem, wydarzyło się rzeczywiście w piątek w Londynie. 

Aktywiści ekologiczni z grupy Just Stop Oil wylali puszkę zupy pomidorowej na słynny obraz 

holenderskiego malarza Słoneczniki w National Gallery w Londynie. Szacunkowa wartość dzieła to 

około 84,2 miliona dolarów. Obraz jest za szkłem! Niemniej jednak uszkodzeniu uległa przynajmniej 

złota rama arcydzieła. Jednak według londyńskiej policji sam obraz nie został naruszony. Źródło. 

Jestem przekonany, że te dwie osoby wierzą w “wielką sprawę” o którą walczą. Łatwo jest 

manipulować młodymi ludźmi i wykorzystywać ich naiwność do zupełnie innych celów niż walka o 

środowisko naturalne. W latach 70-tych ubiegłego wieku byliśmy wszyscy straszeni przez media 

nadchodącą epoką lodowcową. Jednak globaliści zdecydowali w jakimś momencie, gdzieś około 

1990-go roku, że lepszym straszakiem będzie globalne ocieplenie, więc wymyślono niemożliwą do 

potwierdzenia przez naukę teorię wpływu dwutlenku węgla na temperaturę Ziemi. 

Na dobry pomysł wpadł niemiecki rolnik, kiedy na jego pole wkroczyła grupa aktywistów 

klimatycznych, by zaprotestować w ich “świętej wojnie” o środowisko naturalne. Poczuł silną 

potrzebę nawożenia obornikiem miejsce na jego polu, gdzie aktywiści założyli obóz. Popatrzcie na ten 

krótki film, bo warto czasem też się pośmiać.  

Źródło: Telegram 15.10.2022 r. 16:04 

  

https://zyciorysy.info/al-gore/
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-10-16_08-00-59.mp4
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-10-16_08-00-59.mp4
https://www.berliner-kurier.de/panorama/irre-klimaaktivisten-kippen-tomatensuppe-auf-beruehmtes-van-gogh-gemaelde-li.276782
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-w-latach-70-xx-wieku-naukowcy-przewidywali-epoke-lodowcowa-12/
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-16_07-36-10.mp4
https://t.me/Klartext2021Gemeinsam
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326. Prokuratura prowadzi śledztwo 

Wrocław 20.10.2022 

Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung opublikował w piątek 14 października artykuł: 

Prokuratura Europejska bada zakupy szczepionek przez UE. Chodzi tu przede wszystkim o umowę 

pomiędzy Pfizer i UE, której szczegóły opisałem niedawno. Porównałem w moim artykule zakupy Unii 

Europejskiej do zakupów tego samego produktu przez Brazylię. Te “korzystne” zakupy dla Unii 

wyglądały tak, że Unia zapłaciła 21,35 USD za jedną dawkę – kupując 1,800 milionów dawek, podczas 

gdy Brazylia 10 USD za jedną dawkę – zamawiając 200 milionów dawek. 

Zakupy szczepionek koronowych o wartości miliardów dolarów są przedmiotem kontroli Prokuratury 

Europejskiej. „Prokuratura Europejska (EPPO) potwierdza, że prowadzi dochodzenie w sprawie 

zakupu szczepionek Covid-19 w Unii Europejskiej” – poinformował w piątek [14.10.2022 r.] urząd 

Prokuratury Europejskiej. Potwierdzenia tego dokonano „ze względu na niezwykle wysoki poziom 

zainteresowania publicznego”. 

… 

Jak donosił New York Times, osobisty kontakt między von der Leyen i szefem Pfizera Albertem Bourlą 

był decydujący dla umowy. Mówi się również, że wymieniali wiadomości tekstowe. 

W związku z wieloma aferami kryminalnymi, w które uwikłana jest Ursula von der Leyen, rumuński 

eurodeputowany Cristian Terheş wzywa do natychmiastowej rezygnacji Ursuli von der Leyen z funkcji 

przewodniczącej Komisji Europejskiej. 

Eurodeputowany Cristian Terheş mówi w tym filmie o kryminalnych przekrętach przewodniczącej 

komisji, o zamówieniu 10-ciu dawek – na głowę każdego mieszkańca Unii – eksperymentalnej 

substancji fałszywie nazywanej szczepionkami.  

Ursula von der Leyen musi zrezygnować ze stanowiska przewodniczącej Komisji Europejskiej, 

ponieważ jej działania są przedmiotem dochodzenia karnego prowadzonego przez prokuratorów UE. 

Powiedział rumuński eurodeputowany. 

Ryba zaczyna cuchnąć od głowy: domniemana korupcja na najwyższych szczeblach Komisji 

Europejskiej – taki artykuł ukazał się we wtorek 18.10.2022 r. w niemieckojęzycznym Reitschuster.de. 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/staatsanwaltschaft-ermittelt-zu-impfstoff-kaeufen-der-eu-18388873.html
https://www.world-scam.com/archive/13416
https://www.world-scam.com/archive/13416
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-20_08-14-03.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-20_08-14-03.mp4
https://reitschuster.de/post/der-fisch-stinkt-vom-kopf-mutmassliche-korruption-in-der-eu-cheftage/
https://reitschuster.de/post/der-fisch-stinkt-vom-kopf-mutmassliche-korruption-in-der-eu-cheftage/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Należy mieć nadzieję, że Prokuratura Europejska z siedzibą w Luksemburgu wywiąże się ze swojej roli 

„niezależnego organu Unii Europejskiej zajmującego się zwalczaniem przestępstw naruszających 

interesy finansowe Unii”. Jednak wątpliwe jest, czy prawda kiedykolwiek wyjdzie na jaw. Nepotyzm i 

korupcja wydają się być częścią codziennego życia w Komisji Europejskiej – i nigdzie nie odczuwa się 

tak gęstej kryminalnej atmosfery, a polityczne bagno jest tak głębokie, jak w kadrze kierowniczej. 

Konkluzja Daniela Weinmanna na Reitschuster.de – link powyżej. 

Korupcja z Pfizerem nie jest jedynym zarzutem wobec pani von der Leyen. Zainteresowanych 

tematem odsyłam do artykułu na Legaartis.pl.  

 

  

https://legaartis.pl/blog/2022/10/19/wychodza-na-jaw-kolejne-przekrety-von-der-leyen-w-zakresie-szczepionek-z-udzialem-meza-europosel-domaga-sie-wyjasnien/
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327. Xi Jinping 

Wiedeń 24.10.2022 

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin w Pekinie powołał na trzecią pięcioletnią kadencję 

dotychczasowego prezydenta, 69-cioletniego Xi Jinpinga. Aby było to możliwe, prezydent Chin – Xi 

Jinping – zmienił prawo chińskie tak, aby nie ograniczało ani wieku kandydata na prezydenta, ani 

ilości pełnionych przez niego kadencji. 

Podczas ceremonii zamknięcia Kongresu Partii Komunistycznej w Pekinie były chiński prezydent Hu 

Jintao został najwyraźniej mimowolnie wbrew jego woli wyprowadzony z sali. Krótko przed 

głosowaniem 2300 delegatów nad poprawką do konstytucji partii, która utrwaliłaby władzę Xi 

Jinpinga, 79-latek musiał w sobotę zwolnić miejsce na podium. 

Po jednominutowej wymianie słów z Xi były premier został w końcu wyprowadzony z sali. Krótko 

poklepał premiera Li po ramieniu, podczas gdy większość jego partyjnych kolegów patrzyła prosto 

przed siebie. Wkrótce potem delegaci jednogłośnie zdecydowali o zapisaniu „centralnej roli” Xi 

Jinpinga w Partii Komunistycznej w Karcie Konstytucyjnej. Źródło: Telegram 23.10.2022 r.  

Przywódca partii Xi w ostatnich latach ustawił Chiny na coraz bardziej autorytarnym kursie, który 

priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, kontrolę państwa nad gospodarką w imię „wspólnego 

dobrobytu”, bardziej stanowczą dyplomację, silniejszą armię i przejęcie demokratycznie rządzonego 

Tajwanu. Cytat z artykułu w niemieckim Spiegel. 

Tymczasem w Chinach życie toczy się zwyczajnie dalej. Za codzienny rutynowy test PCR musisz 

zapłacić za pomocą cyfrowego portfela WeChat z kodem QR. Pracownicy służby zdrowia wydadzą ci 

pokwitowanie po zeskanowaniu kodu QR z twojego portfela WeChat. Miasto Kanton, prowincja 

Guangdong. 19 października 2022 r. Źródło: Telegram 20.10.2022 r.  

Setki autobusów wiozą dziesiątki tysięcy dzieci ze szkół podstawowych do obozów kwarantanny 

kowidowej. Miasto Pingdingshan, prowincja Henan. 19 października 2022 r.  

Xi Jinping jak najbardziej podoba się pomysł stworzenia światowego rządu według Klausa Schwaba i 

WEF (Światowe Forum Ekonomiczne). Nie podoba mu się jednak, że to nie Chiny miałyby dominować 

w tym rządzie. Stworzona przez globalistów koncepcja bezwzględnej władzy nad światem chwieje się 

w posadach.  

Przez dziesiątki lat przygotowany i aktualnie realizowany projekt przejęcia władzy na Ziemi pęka na 

wielu frontach jednocześnie. Za dwa tygodnie odbędą się w USA wybory do kongresu i senatu. Zanosi 

się, że te wybory przejdą do historii świata jako decydujące o klęsce globalistów. O ile nie nastąpi 

ponowne oszustwo wyborcze tak, jak dwa lata temu. Kraje BRICS, do których chce także dołączyć 

Arabia Saudyjska, stoją w opozycji wobec planów globalistów. 

https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-26-34.mp4
https://t.me/swiatinformacji
https://www.spiegel.de/ausland/china-staatschef-xi-fuer-dritte-amtszeit-als-generalsekretaer-bestaetigt-a-3df3a0b0-d550-4bfe-8306-2236b0572fcc?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-08-11.mp4
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-10-49.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2022-10-23_09-10-49.mp4
https://www.world-scam.com/archive/10117
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Wielki Reset zostanie odwołany. Klausa Schwaba ogarnia paniczny strach. 
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328. Komputer z piekła rodem 

Wiedeń 25.10.2022 

Dokładnie za dwa tygodnie odbędą się w USA wybory do Kongresu i Senatu. Ważną rolę odegra w 

nich komputer Huntera Bidena – syna obecnego prezydenta.  

We wczorajszym artykule opublikowanym na Report24 Nowa książka „Laptop Huntera Bidena z 

piekła rodem, ujawnione zostały brudne sekrety Joe Bidena. 

W kwietniu 2019 r. Hunter Biden oddał swój „Laptop z piekła rodem” do sklepu komputerowego w 

celu naprawy. Urządzenie zawierało niezliczone dokumenty, e-maile, wiadomości, zdjęcia i nagrania 

głosowe, które nie tylko zapewniają głęboki wgląd w machinacje syna obecnego prezydenta, ale 

także pokazują, według badań reporterki New York Post Mirandy Devine, że jego ojciec Joe Biden był 

rzeczywiście zaangażowany w brudne transakcje na Ukrainie, w Chinach i Rosji. 

12 kwietnia 2019 r. zaniedbany mężczyzna po pięćdziesiątce wszedł do sklepu komputerowego w 

Delaware i przyniósł trzy uszkodzone przez wodę MacBooki. Jednego nie dało się naprawić, w drugim 

brakowało jedynie klawiatury, a trzeciego oddał do naprawy właścicielowi sklepu, który nazywa się 

John Paul Mac Isaacs. Klient jednak nigdy nie wrócił, by odebrać komputer. To właśnie syn obecnego 

prezydenta, Hunter Biden, uruchomił łańcuch wydarzeń, które mogą kosztować jego ojca 

prezydenturę, jeśli Republikanie w USA zdobędą większość w Kongresie w wyborach 8 listopada 2022 

roku. 

Sklep 

komputerowy w Delaware. Źródło. 

Hunter Biden jest już przedmiotem dochodzenia w sprawie uchylania się od płacenia podatków, 

naruszeń posiadania broni i skorumpowanego lobbingu zagranicznego. Rewelacje reporterki New 

York Post Mirandy Devine wydają się wskazywać, że prezydent Joe Biden był zamieszany w interesy 

swojego syna. Teraz książka Mirandy Devine “Laptop from Hell – The Censorship of the Internet 

Giants and the Dirty Secrets of Joe Biden” została opublikowana w języku niemieckim. 

https://report24.news/neues-buch-hunter-bidens-laptop-from-hell-entlarvt-die-schmutzigen-geheimnisse-von-joe-biden/?feed_id=23630
https://report24.news/neues-buch-hunter-bidens-laptop-from-hell-entlarvt-die-schmutzigen-geheimnisse-von-joe-biden/?feed_id=23630
https://www.gettyimages.at/fotos/hunter-biden-familie-de-joe-biden
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Historia laptopa ujawnia najbrudniejszą tajemnicę prezydenta USA. 

… Sojusznicy Huntera zachowali komputerowe dokumenty – dowód na to, że partnerzy Huntera 

Bidena, Jima Bidena i obecnego prezydenta Joe Bidena robili interesy nie tylko z Xi Jinpingiem, ale 

także z Władimirem Putinem. 

Dwa lata temu, podczas oszukanych wyborów prezydenckich media ściekowe robiły wszystko, by ta 

historia nie została opublikowana. Teraz, gdy zaufanie do tych mediów znacznie spadło, nie jest to już 

możliwe. 
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Cena za gaz wyższa niż Hunter Biden. 
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329. Powiew świeżego powietrza a Albercie 

Wiedeń 26.10.2022 

Alberta to prowincja w zachodniej Kanadzie, której krajobraz charakteryzują góry, prerie, jałowe 

tereny i rozległe lasy iglaste. W opublikowanym w poniedziałek w niemieckojęzycznym ScienceFiles 

artykule Powiew świeżego powietrza w Albercie: WEF zniknął, Trudeau odsunięty na bok, histeria 

COVID się skończyła czytamy: 

Danielle Smith jest premierem Alberty od 11 października 2022 roku. Wkrótce po zaprzysiężeniu 

Smith ogłosiła, że nie wdroży żadnych dalszych środków przeciwko koronawirusowi w Albercie. 

Przeprosiła nieszczepionych za prześladowania w ciągu ostatnich kilku lat i stwierdziła, że 

nieszczepieni są „najbardziej dyskryminowaną grupą, jaką kiedykolwiek spotkałam w moim życiu”, 

która musiała znosić w zeszłym roku największe ograniczenia wolności. 

Odkąd Pierre Poilievre dwa tygodnie temu objął przewodnictwo w Konserwatywnej Partii Kanady, 

premierowi Trudeau w Ottawie wieje w oczy zupełnie inny wiatr niż dotychczas. 

Danielle Smith wypowiada wojnę globalistom i ich marionetkom Źródło: Telegram 25.10.22 10:54.  

Uważam za niesmaczne, gdy miliarderzy, jak szef WEF Klaus Schwab, przechwalają się, jak dużą 

kontrolę mają nad przywódcami politycznymi. I uważam to za obraźliwe. Ludzie, którzy powinni 

kierować rządem, to ludzie, których WEF wybiera. A ludzie, którzy głosują na mnie i moich kolegów, 

to ludzie mieszkający w Albercie, na których wpływają nasze decyzje. 

Dopóki ta organizacja nie przestaje przechwalać się tym, jak dużą kontrolę ma nad decydentami, nie 

jestem zainteresowana szczerze mówiąc, współpracą z nimi. Skupiam się tutaj, w Albercie, na 

rozwiązywaniu problemów mieszkańców Alberty z mandatem tych mieszkańców. 

Premier Alberty zwalnia zarząd instytucji zdrowia w tej prowincji i rozwiązuje kontrakty z WEF. 

Uważam, że Urząd Zdrowia Alberty jest źródłem wielu problemów, które mieliśmy. Podpisali 

pewnego rodzaju partnerstwo ze Światowym Forum Ekonomicznym i zrobili to podczas pandemii. 

Musimy coś z tym zrobić. Dlaczego, u licha, mamy coś wspólnego ze Światowym Forum 

Ekonomicznym? To musi się skończyć. Mamy też komisję ekonomiczną, która, szczerze mówiąc, nie 

zajmowała się całą gospodarką. Oni (WEF) chcą zagnieździć się na stałe. 

Nie chcę być doradzana przez komitet naukowy, który nie chce zbadać opcji terapeutycznych w 

środku pandemii i odrzucić planu pandemii. Muszę zaznaczyć, że oglądałam oficjalny film z Event201, 

który jest ćwiczeniem symulacyjnym pandemii – i pierwszą rzeczą, którą politycy powini zrobić, to 

spróbować znaleźć skuteczny terapeutyk, aby podczas kiedy szukasz szczepionki chronił ludzi przed 

śmiercią.  

Myślę więc, że eksperci nas zawiedli. Więc nie jestem zainteresowana braniem od nich żadnych rad. 

Będziemy mieli nowe kierownictwo w Urzędzie Zdrowia i nie chcę dyskredytować żadnego członka 

zarządu. Kiedy tworzysz radę dyrektorów, w rzeczywistości ustanawiasz ją jako swego rodzaju 

zarządcy, który utrzymuje instytucję. To nie jest instytucja, którą chcę zachować. Tak więc z czasem 

nastąpią zmiany w zarządzie, prawdopodobnie raczej prędzej niż później po zakończeniu 

reorganizacji. 

Na wyspach Brytyjskich także mamy nowy, konserwatywny rząd. Rishi Sunak jest wiernym sługą 

Klausa Schwaba. Tak więc nie oczekujmy poważnych zmian w imperium króla Karola. Największy 

wpływ w walce z globalizmem będą miały wybory w USA, które odbędą się 8-go listopada. Ruch 

MAGA Donalda Trumpa, niezależnie od tego, czy się Trumpa lubi, czy nie, jest największą siłą, która 

może powstrzymać tych zbrodniarzy z Davos. 

https://sciencefiles.org/2022/10/24/frischer-wind-in-alberta-wef-out-trudeau-kaltgestellt-covid-hysterie-beendet/
https://sciencefiles.org/2022/10/24/frischer-wind-in-alberta-wef-out-trudeau-kaltgestellt-covid-hysterie-beendet/
https://world-scam.com/Files/IMG_4428.mp4
https://t.me/wirmachenauf_de
https://world-scam.com/Files/danielle%20smith.mp4
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Jak radzi sobie w tym kontekście większość polityków? Źródło. 

  

https://www.medicover.pl/zdrowie/psychiczne/narcyzm/
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330. Nowy właściciel Twittera 

Wiedeń 27.10.2022 

WallStreetJournal, mainstreamowe medium napisało wczoraj, że Elon Musk kupił największą 

platformę socjalnych mediów Twittera. Wydał na to 44 miliardy dolarów amerykańskich. Aby 

dokonać tej transakcji musiał wziąć pożyczkę w banku na kwotę 13 miliardów USD. W ciągu 

następnych trzech dni, kiedy zostanie dokonany transfer tych pieniędzy z banku, Elon Musk stanie się 

oficjalnie właścicielem tej platformy społecznościowej. 

Elon Musk odwiedził biuro Twittera w San Francisco zaledwie kilka dni przed terminem przejęcia 

firmy. Zdjęcie: Elon Musk 

“Trzeba wnieść ten zlew”, to jest dosłowne tłumaczenie słów, “let that sink in”. Elon Musk wczoraj 

przyniósł zlew do biur centrali “Twitter Corporation” w San Francisco. Słowo “sink” ma podwójne 

znaczenie w języku angielskim, dlatego lepsze tłumaczenie jego słów “let that sink in” to’ “niech to w 

was wsiąknie“. 

Elon zapowiedział, że 75% kadr pracujących dla twittera zamierza się pozbyć, kadry te to głównie 

lewicowi działacze z antify i pochodnych komunistycznych organizacji w USA… to wszystko ma się 

zakończyć natychmiast. Źródło: Artur Kalbarczyk MeWe. 

https://www.wsj.com/articles/banks-begin-to-fund-13-billion-in-debt-backing-elon-musks-twitter-takeover-11666824554
https://www.wsj.com/articles/banks-begin-to-fund-13-billion-in-debt-backing-elon-musks-twitter-takeover-11666824554
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Elon Musk powiedział kilka miesięcy temu, że po raz pierwszy nie poprze partii demokratycznej w 

wyborach, które odbędą się 8.11.22 r. Zamierza także skończyć z cenzurą na Twitterze. 

Kulminacyjnym punktem tej cenzury było zamknięcie na tej platformie dwa lata temu, konta 

urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że nie zastąpi jej jakaś inna, że 

powróci prawdziwa wolność słowa. 

Jest to jeszcze jeden poważny cios dla polityki Partii Demokratycznej i Joe Bidena. Teraz dyskusje nie 

mogą polegać na wyciszaniu przeciwników politycznych przez odbieranie im możliwości 

wypowiedzenia się w przestrzeni publicznej. Miejmy nadzieję, że wzrośnie rola rozsądnych 

argumentów, a tych partia Bidena ma naprawdę niewiele. 
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331. Gain of function 

Wrocław 30.10.2022 

W piątek ukazał się na niemieckojęzycznej platformie tkp.at artykuł: Amerykańskie laboratorium 

rządowe opracował śmiercionośny hybrydowy szczep małpiej ospy. Wygląda na to, że nie tylko w 

Wuhan i na Ukrainie amerykańscy specjaliści od ratowania świata, wybudowali szereg laboratoriów, 

w których badano i także wytwarzano niebezpieczną broń biologiczną. 

Dla tych, którzy nie znają określenia "gain of function", wyjaśniam, że w dosłownym tłumaczeniu 

oznacza to wzmocnienie funkcji, natomiast w kontekście tego artykułu chodzi o wytworzenie nowych 

form wirusów zdolnych do zabijania wielkiej ilości ludzi. Ta forma badań biochemicznych jest w USA 

zakazana. 

Rządowe laboratorium w Maryland planuje uczynić szczep małpiej ospy bardziej śmiercionośnym, 

stosując wysoce kontrowersyjne badania na myszach. Zespół chce zapewnić szczepowi 

dominującemu, który zwykle powoduje wysypkę i objawy grypopodobne, geny innego szczepu 

wywołującego poważną chorobę. Mają nadzieję, że eksperyment pokaże, w jaki sposób różne geny 

czynią ospę małpią bardziej śmiertelną, rzekomo po to, aby pomóc w opracowaniu lepszych leków i 

szczepionek dla ludzi. 

Jednak zmodyfikowany wirus stanowi “wyjątkowo wysokie ryzyko dla społeczeństwa”, jeśli zostanie 

przypadkowo uwolniony, według dr. Richard Ebright, mikrobiolog z Rutgers University w New Jersey. 

Zespół z Maryland twierdzi, że ich praca nie jest „ulepszeniem” patogenu, ponieważ zastępuje 

naturalne mutacje, zamiast tworzyć nowe, co oznacza, że hybrydy nie mogą być bardziej 

śmiercionośne niż istniejące klony. 

Laboratorium rządowe USA w stanie Maryland 

Dr Ebright powiedział DailyMail.com: „Wygenerowany laboratoryjnie wirus ospy małp… bardziej 

śmiercionośny i tak samo przenoszony, jak wirus ospy małpiej krążący obecnie wśród ludzi, 

https://tkp.at/2022/10/28/us-regierungslabor-entwickelt-hybriden-affenpockenstamm-mit-toedlicher-wirkung/
https://tkp.at/2022/10/28/us-regierungslabor-entwickelt-hybriden-affenpockenstamm-mit-toedlicher-wirkung/
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potencjalnie prawdopodobnie zniszczyłby ochronę za pomocą szczepionek i prawdopodobnie 

rozprzestrzeniłby się poza obecne zagrożone populacje dla ogółu ludności. Źródło: DailyMail. 

Przypadki małpiej ospy w USA rok 2022 

W takiej sytuacji można zadać pytanie: kto tak naprawdę stara się o dobro ludzkości, a kto jest 

zainteresowany zdobyć przewagę w tej beznadziejnej walce o większy potencjał militarny? Kto tak 

naprawdę poświęciłby bez wahania życie własnych obywateli, aby zdobyć władzę nad całym 

światem? 

Dlaczego nie udaje się globalistom stworzyć wirusa, który byłby w stanie wystraszyć całe narody i 

spowodować ich potulne posłuszeństwo wobec nowych władców? Odpowiedź jest prosta: Ci 

niedoszli władcy świata postawili na złego konia, na wirusa, którego egzystencja nie została do dzisiaj 

udowodniona. Także nie ma żadnych dowodów naukowych na sposób rozprzestrzeniania się chorób 

zakaźnych. 

Każdy z nas ma doświadczenia dotyczące grypy. Ktoś w otoczeniu był chory i zaraził innych. Taka jest 

rzeczywistość. Rzeczywistością jest także fakt, że pomimo intensywnych badań począwszy od wielkiej 

epidemii grypy zwanej hiszpańską, nie udało się przeprowadzić przekonywującego dowodu na sposób 

rozprzestrzeniania się tych chorób. Teoria zakażenia drogą kropelkową jest ciągle jeszcze teorią – nie 

udało się do tej pory znaleźć żadnych naukowych dowodów na jej poprawność. To samo dotyczy 

wirusów. Ta teoria mogłaby dobrze tłumaczyć wiele chorób, jest jednak ciągle teorią- dopóki nie 

znajdziemy dowodów na jej słuszność. 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11349241/Lab-Maryland-plans-create-hybrid-monkeypox-strain-contagious-lethal.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11349241/Lab-Maryland-plans-create-hybrid-monkeypox-strain-contagious-lethal.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11349241/Lab-Maryland-plans-create-hybrid-monkeypox-strain-contagious-lethal.html
https://www.world-scam.com/archive/1979
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Badania w WUhan robili naturalnie Chińczycy. Z pewnością laboraturium w Wuhan miało zgodę 

komunistycznej partii Chin. Zlecenie oraz finansowanie tych eksperymentów złożyli jednak 

Amerykanie: Fauci, Daszak itd. 
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332. Powolna śmierć plandemii 

Wrocław 1.11.2022 

Co spowodowało powstanie i upadek pseudopandemii? Odpowiedź jest tylko jedna: 

specjalnie dla tego celu stworzony masowy test.  

W odruchu potrzeby ratowania ludzkości, pan Christian Drosten (z berlińskiego Charité) 

podarował w styczniu 2020 roku, na ręce WHO, efekt swojej pracy – test PCR. Test ten 

powstał na jego komputerze w ciągu jednej nocy i bazował na przekazanych z Wuhan 

analizach genetycznych próbek z płuc chorych pacjentów. Ci pacjenci mieli objawy grypy.  

W ten sposób powstał test wykrywający w próbce testowanego pacjenta odcinki kodu 

identyczne z wybranymi odcinkami próbek z Wuhan. I tutaj tkwi sedno sprawy. Próbki z 

Wuhan zawierały produkty przemiany materii komórek probantów i najprawdopodobniej te 

właśnie były wykrywane przez te testy. Cały świat testuje ludzi na obecność czegokolwiek, 

ale z pewnością nie wirusa. 

Minęły już prawie trzy lata i jak do tej pory nie udało się wyizolować tego wirusa. Były takie 

próby wirusa publikowane jako sukces, jednak żadna z nich nie została wykonana zgodnie z 

czterema zasadami Roberta Kocha, które obowiązują do dzisiaj. Przede wszystkim też nie 

robiono badan kontrolnych, co jest podstawowym warunkiem, by wyniki takiej izolacji uznać 

za naukowe. 

Zapomnieliśmy przy tym, że chorób się nie testuje – stwierdzenie choroby jest wynikiem 

procesu diagnozy lekarskiej. Laboratoryjne testy są w takiej diagnozie przydatną pomocą, nie 

mogą jednak odgrywać roli arbitrów, szczególnie wtedy, kiedy testy zostały w tak 

nieprofesjonalny sposób stworzone. 

Ilość testów na tysiąc mieszkańców. 
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Powyższy diagram pokazuje, jak dużo przeprowadzano testów plandemicznych na tysiąc 

mieszkańców. Jednym z najbardziej zaawansowanych w testowaniu krajów była Austria. 

“Lepszy” od Austrii był jedynie Cypr. Niestety nie wiem, czy była to część Cypru grecka, czy 

turecka – może obie?  

W marcu i kwietniu 2022 nastąpił silny spadek ilości dokonanych testów, co było powodem 

wycofania się plandemii. Zastanawiająca jest koincydencja – modne obecnie słowo – 

obniżenia ilości testów z eskalacją wojny na Ukrainie. Według mediów z pewnością 

przypadek.  

Stwierdzone testami przypadki “zachorowań” na milion mieszkańców. 

Ten drugi wykres pokazuje, jak wojna na Ukrainie zwalczyła plandemię. Coś jest w tych 

twierdzeniach, że Putinowi należy się nagroda Nobla w dziedzinie medycyny – uratował 

świat od Covida. 
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333. Australia płaci ofiarom szczepień 

Wrocław 4.11.2022 

Dwa tygodnie temu, 19 października 2022 r. w australijskim Summit News ukazał się artykuł: Rząd 

australijski oferuje zwrot kosztów pogrzebu osób, które umarły na skutek szczepionek przeciw 

COVID. 

Rząd australijski najwyraźniej uznał, że szczepionki przeciw COVID mogą zabijać ludzi. Strona 

internetowa rządu została zaktualizowana, aby wprowadzić politykę pokrywania kosztów pogrzebu 

osób, które umarły z powodu zaszczepienia. 

Nowa oferta australijskiego rządu zawiera również postanowienie o wypłacie odszkodowania w 

wysokości do 600 000 dolarów australijskich, jeśli hospitalizacja była konieczna z powodu urazów lub 

problemów zdrowotnych spowodowanych szczepionką. 

Australia wprowadziła podczas pandemii przed dwoma laty, prawdopodobnie najbardziej drakońskie 

ograniczenia pośród krajów dotychczas uważanych za demokratyczne. 

W niektórych przypadkach nieszczepieni rodzice w Australii Zachodniej nie mogli odwiedzać własnych 

chorych dzieci w szpitalu, a prezenterzy wiadomości chwalili tę regułę jako doskonały sposób na 

zmuszenie niezaszczepionych do „zmiany swojej filozofii”. 

Kraj [Australia] zbudował obozy kwarantanny COVID dla „bieżących operacji”, w których 

przebywający wewnątrz byli zamknięci w domach mobilnych i obserwowani w dzień i nocy przez 

strażników. 

Ponad rok temu w artykule Zima w Australii pisałem o bestialskich i bezpodstawnych restrykcjach 

sanitarnych władz Australii wobec własnego społeczeństwa. Skąd ta zmiana? Najwyraźniej otrzymali 

takie instrukcje z Davos. Według mojej opinii dla Klausa Schwaba pandemia spełniła swoje zadanie, a 

z konsekwencjami niech się borykają rządy. Nie powiem, żeby mi było żal Morawieckiego czy 

Niedzielskiego oraz ich odpowiedników w wielu krajach świata. Media przebąkują o amnestii dla nich. 

Przecież chcieli ratować swoich obywateli przed nieuchronną śmiercią. Jestem zdania, że wreszcie 

także politycy powinni ponieść konsekwencje swoich czynów, tym bardziej że ich działania 

doprowadziły do śmierci i kalectwa olbrzymiej ilości ludzi na świecie. 

https://summit.news/2022/10/19/the-australian-government-is-offering-to-pay-for-funerals-of-those-who-die-from-covid-vaccines/
https://summit.news/2022/10/19/the-australian-government-is-offering-to-pay-for-funerals-of-those-who-die-from-covid-vaccines/
https://summit.news/2022/10/19/the-australian-government-is-offering-to-pay-for-funerals-of-those-who-die-from-covid-vaccines/
https://www.servicesaustralia.gov.au/deceased-covid-19-vaccine-recipient-payments-and-funeral-costs-you-can-claim-through-covid-19?context=55953#a1
https://www.servicesaustralia.gov.au/deceased-covid-19-vaccine-recipient-payments-and-funeral-costs-you-can-claim-through-covid-19?context=55953#a1
https://youtu.be/W84a6YUtCSM
https://youtu.be/W84a6YUtCSM
https://www.world-scam.com/archive/2870
https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2022/11/situation-update-nov-2-2022-democrats-beg-for-covid-forgiveness-after-destroying-the-lives-of-millions-mike-adams-must-video-3645537.html
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Australijski sposób mierzenia dystansu społecznego: Zachowaj dystans na długość dorosłego kangura. 
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334. Na Ukrainie 

Wiedeń 7.11.2022 

Gdy ktoś ogląda wiadomości telewizyjne z frontu na Ukrainie, mógłby odnieść wrażenie, że oddziały 

Azowa stacjonują na przedmieściach Moskwy i jest tylko kwestią kilku dni, zanim zdobędą stolicę 

Rosji. Ta konkluzja jakkolwiek mocno przesadzona oddaje w pełni tzw. podprogową manipulację 

telewidzami. Zapowiedziana kontrofensywa armii ukraińskiej w rejonie miasta Chersoń jak dotąd nie 

doszła do skutku. 

Film z Chersonia z dzisiejszego poranka, 7 listopada!!! Jak dotąd zapowiadany ukraiński atak 

nie miał miejsca. Puste ulice, mało cywilów, całe dzielnice miasta pozbawione dostaw prądu. 

Wszystkie oczy skierowane są na to miasto, w którym, jak twierdzi wielu, odbędzie się 

decydująca bitwa. Rosjanie czekają na zapowiedziany przez Ukrainę atak. 20% ludności 

nadal mieszka w mieście. Żołnierze ukraińscy publicznie ogłosili, że zabiją każdego z tych 

„rosyjskich kolaborantów”. Źródło: Telegram 7.11.2022 r. 08:01  

Nie mogę i nie chcę gwarantować, że wiadomości podawane przez stronę rosyjską są całkowicie 

zgodne z prawdą. Stoją jednak w całkowitej sprzeczności z “faktami” podawanymi w zachodnich 

mediach. Ocenę jak jest naprawdę, pozostawiam czytelnikom. 

Ukraińcy zbezcześcili masowy grób Żydów w ukraińskim mieście Gołowaniewsk koło Kirowogradu. W 

grobie tym pochowani są Żydzi zamordowani w 1942 r. przez hitlerowców oraz członków ukraińskiej 

policji pomocniczej. Źródło: Telegram 5.11.2022 r. 21:09. 

 

https://world-scam.com/Files/video_2022-11-07_10-51-16.mp4
https://t.me/neuesausrussland
https://t.me/neuesausrussland
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Po ataku na krymski most Rosjanie skoncentrowali swoje działania na ukraińskiej infrastrukturze. W 

związku z rosyjskimi atakami na większość elektrowni Ukraina pozbawiona została dostaw energii 

elektrycznej. Poniższa mapa pokazuje intensywność przerw w zasilaniu prądem w ukraińskich 

województwach. 

 

Dane od 10 października do 3 listopada według Ukrenergo – operatora sieci elektrycznej Ukrainy. 

Źródło: Telegram 5.11.2022 r. 22:34 

https://t.me/neuesausrussland
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Przedstawię Wam jeszcze mapę lotów NATO do Rzeszowa od 1 października do 1 listopada 2022 r. 

Miasto Rzeszów jest oficjalnym punktem rozładunku zagranicznych dostaw broni na Ukrainę. Główne 

dostawy pochodzą z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Źródło: Telegram 7.11.2022 r. 10:25. 

 

 

  

https://t.me/neuesausrussland
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335. Kim jest Elon Musk? 

Wiedeń 8.11.2022 

Uznany przez amerykański magazyn finansowy Forbes za najbogatszego człowieka na świecie, Elon 

Musk wzbudza dużo kontrowersji. Moim zdaniem są ludzie znacznie bardziej bogaci, którzy wolą 

pozostać w cieniu ze względu na sposób, w jaki doszli do majątku – zainteresowanych odsyłam do 

artykułu Zaginione biliony dolarów. 

Interesujący komentarz na temat Muska pojawił się wczoraj na niemieckiej platformie Apolut 

zatytułowany: Wielka gra: Elon Musk i Twitter. Autorem artykułu jest Ernst Wolff, którego 

wystąpienie przedstawiłem ponad rok temu w artykule Technokracja i pieniądze. 

W artykule Ernst Wolff przedstawił mniej lub bardziej znane fakty z działalności Elona Muska. 

1. Musk jest jednym z założycieli Pay Pal. Obecnie przeciwko PayPal, którego głównymi 
udziałowcami są BlackRock i Vanguard, toczą się różne procesy sądowe, ponieważ mówi się, 
że firma oszukała klientów i zwabiła inwestorów fałszywymi informacjami; 

2. Musk założył SpaceX i Starlink w 2002 roku. Dysponując prawie 2600 satelitami, Starlink jest 
zdecydowanie największym operatorem satelitarnym na świecie i jest wykorzystywany 
między innymi przez skorumpowany reżim na Ukrainie do działań wojennych; 

3. Musk od 2008 roku jest dyrektorem generalnym firmy motoryzacyjnej TESLA, której 
głównymi udziałowcami są również BlackRock i Vanguard. Każdy, kto kupuje samochód 
elektryczny od Tesli, akceptuje, że samochód przesyła dane dotyczące jazdy do chmury 
producenta. Każdy, kto chce uniknąć gromadzenia danych, wprowadzając zmiany w 
pojeździe, otrzyma ostrzeżenie od prawników Tesli za naruszenie licencji; 

4. Firmy Musk Tesla, SolarCity i SpaceX otrzymały prawie 5 miliardów dolarów wsparcia 
rządowego tylko w 2015 roku. Musk nie jest przeciwnikiem, ale partnerem i beneficjentem 
państwa; 

5. Musk ukończył szkolenie Young Global Leader w 2008 roku w ramach Światowego Forum 
Ekonomicznego, które napędza partnerstwo publiczno-prywatne na całym świecie; 

6. Musk założył Neuralink w 2016 roku. Ich transhumanistycznym celem jest opracowanie 
urządzenia do komunikacji między ludzkim mózgiem a komputerami, tak zwanego interfejsu 
mózg-komputer; 

7. Musk, wielki wielbiciel postępu gospodarczego Chin, zaproponował w październiku 2022 
roku, aby Tajwan stał się „specjalnym regionem administracyjnym” pod chińskimi rządami. 

Nie jestem zdziwiony tym wyliczeniem, w końcu pozycję najbogatszego człowieka świata nie można 

zdobyć ciężką pracą. To samo dotyczy majątków znanych polityków jak Joe Biden, Władimir Putin, czy 

Xi Jinping. 

 

Także fakt wzięcia udziału w szkoleniach w Davos nie świadczy, że absolwent jest przekonanym 

globalistą. Najlepszym przykładem jest węgierski prezydent Wiktor Orban – szkolony w Davos razem 

https://www.money.pl/gospodarka/20-najbogatszych-osob-w-usa-jest-nowa-lista-forbes-400-6817234406275936a.html
https://www.world-scam.com/archive/8949
https://apolut.net/das-grosse-spiel-elon-musk-und-twitter-von-ernst-wolff/
https://www.world-scam.com/archive/2986
https://www.world-scam.com/Files/wef_young_global_leader.pdf
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z Angelą Merkel i Nicolasem Sarkozym, czy Tonim Blairem w pierwszym tego typu szkoleniu w roku 

1993. Trudno byłoby dzisiaj nazwać Wiktora Orbana globalistą. Globaliści nie angażują się dla dobra 

własnego narodu. 

Teza autora artykułu, że Elon Musk spełnia funkcję dobrego policjanta i przyczynia się do podziałów 

społecznych, jest moim zdaniem trudna do obrony. Bardzo szanuję Ernsta Wolffa, za jego analizy 

przyczyn aktualnej światowej katastrofy. Samo oświadczenie Muska, że po raz pierwszy nie odda 

głosu w dzisiejszych wyborach w USA na partię Demokratów, niezależnie od tego, jak naprawdę 

zagłosuje, ma duży wpływ na decyzje innych obywateli USA. Wynik dzisiejszych wyborów w Stanach 

Zjednoczonych zadecyduje o przyszłości nie tylko USA, ale także Europy i całego świata.  

Miejmy nadzieję, że tym razem oszustwo wyborcze, jak tego dokonano dwa lata temu, się nie 

powiedzie. W kilku krajach Europy, ten sam proceder manipulacji, doprowadził w tym roku do 

wyboru polityków wiernych Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos. Jutro się dowiemy, jak 

tym razem przebiegną te wybory w USA. 

 

  

https://www.world-scam.com/Files/WEF_GLT_ClassOf1993.pdf
https://www.world-scam.com/Files/WEF_GLT_ClassOf1993.pdf
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336. Wybory w USA 

Wiedeń 9.11.2022 

Wczoraj odbyły się w USA wybory do Kongresu i Senatu.  

Kogo wybierali amerykanie?  

1. 35 ze 100 miejsc w Senacie USA; 
2. Wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów (w Kongresie) USA (na 2 lata); 
3. 36 gubernatorów stanowych. 

FoxNews 8.11.2022 r. 11:00. Pracujący w lokalu wyborczym ‘East Passyunk Community Center’ w 

Filadelfii, pilnie stawia krzyżyki na kartach do głosowania – przed kamerą. Źródło Telegram 8.11.2022 

r. 22:45.  

Tymczasowe wyniki wyborów w USA stan 9.11.2022 r. 12:02. U góry wyniki wyborów do Senatu, na 

dole do Kongresu. Źródło: Associated Press. 

W wielu miejscach trwa jeszcze liczenie kart do głosowania. Czy te wybory były uczciwie 

przeprowadzone? W każdych wyborach występują nieprawidłowości – ważna jest tylko skala tych 

manipulacji. Ciekawie na ten temat mówił dzisiaj w blogu Marcin Masny. 

“Masny Kryzys Szoł” Źródło.  

https://world-scam.com/Files/video_2022-11-09_08-40-39.mp4
https://t.me/RoyalAllemand
https://apnews.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5H6IfRrx2ak
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337. Domek z kart 

Wiedeń 10.11.2022 

Christina Margareta Anderson – niemiecka posłanka do Europejskiego Parlamentu – wystąpiła 

publicznie, wygłaszając przemówienie inauguracyjne, które można zatytułować: Domek z kart zaraz 

się zawali.  

Sytuacja się zmienia. Domek z kart upada i słusznie. Mam tego dosyć, by mnie nazywano COV-idiota, 

zdecydowanie wolę być nazywana COV-idiota, niż GOV-idiota [GOV – z angielskiego government – 

rząd]. Bo to jest to, w co wszyscy ci ludzie ślepo ufają. 

Dziękuję. Christina, dam ci głos na trzy minuty, ponieważ, jak wiesz, czas w Parlamencie Europejskim 

jest bardzo ograniczony. 

Dam z siebie wszystko. Pozdrawiam wszystkich tutaj i teraz tak duże zainteresowanie, jest naprawdę 

niesamowite. Słyszeliście już zapewne – o mój mikrofon z jakiegoś powodu nie działa – widzicie, 

zawsze jest tak samo, próbują mnie zmusić do milczenia. Słyszeliście już zapewne, że aktualna 

sytuacja szybko się zmienia. Dzięki naszemu koledze Rob Ross, który zadał pytanie na komisji 

kowidowej, a przedstawicielka Pfizera dała jasną odpowiedź. Wszyscy już wiemy, że ludzie zostali 

okłamani. To było gigantyczne kłamstwo. Na podstawie tego kłamstwa bazuje wszystko, co rządy, 

przede wszystkim w zachodnich demokracjach – wszczęły działania ograniczające prawa obywateli do 

wolności, zamknięto ich w mieszkaniach i wprowadzono godzinę policyjną. 

Wszystko to było podparte tym wielkim kłamstwem. Mogę tylko podziękować mojemu koledze. 

Wykonujemy niesamowitą pracę i zamierzamy dotrzeć do sedna rzeczy i uzyskać odpowiedzi, na 

które obywatele zasłużyli. Nad tym pracujemy i będziemy to robić dalej. Nie byłoby to możliwe, 

gdybyśmy nie mieli ogromnego wsparcia obywateli. To oni wyszli na ulice i pokazali swoim 

rządzącym, że na to nie pozwolą i nie akceptują. Za to bardzo im dziękuję, biję im brawa i zrobię to 

teraz. 

Ten aplauz był dla was, obywateli, ponieważ możemy zrobić tylko tyle, ile mamy od was wsparcia. 

Zapewne słyszeliście, że Ursula von der Leyen, prezydent Komisji Europejskiej, zasłużenie podlega 

teraz dużej presji. Obywatele mają prawo dowiedzieć się, co było treścią tych umów oraz jej SMS-ów 

z szefem Pfizera Albertem Bourlą. Obywatele powinni wiedzieć, kto za tą działalność zakulisową 

prawnie odpowiada. 

Jeszcze raz bardzo dziękuję. To było wsparcie, które pozwoliło nam działać i uczynił to wszystko 

możliwym. A teraz wszystko się zmienia. Domek z kart upada i słusznie.  

I jeszcze jedna sprawa. Mam tego dosyć, by mnie nazywano COV-idiota, zdecydowanie wolę być 

nazywana COV-idiota, niż GOV-idiota. Bo to jest to, w co wszyscy ci ludzie ślepo ufają. Powiem raz 

jeszcze – nigdy nie chodziło o zdrowie publiczne. Nigdy nie chodziło o łamanie jakichś fal. Zawsze szło 

o to, by ludzi złamać. A teraz dobra wiadomość, Oni to oblali! To nie zadziałało. I z tego powodu 

jestem dumna. Jestem także dumna za tych ludzi, których mam wielki zaszczyt reprezentować. I 

właśnie to będę nadal robić. 

Bardzo wam dziękuję. 

W Polsce określenie covidioci jest najczęściej stosowane, by opisać zwolenników reżimu sanitarnego. 

W Niemczech natomiast po raz pierwszy publicznie użyła tego określenia w sierpniu 2020 r. Saskia 

Esken – szefowa partii socjaldemokratów (SPD), która w ten sposób określiła uczestników dwóch 

wielkich berlińskich demonstracji przeciwko restrykcjom sanitarnym, w tym także i mnie. 

Zainteresowanych zapraszam do mojej relacji z Berlina.  

https://world-scam.com/Files/CA%20at%20Conference%20Professor%20Perronne%20-%20SD.mp4
https://world-scam.com/Files/CA%20at%20Conference%20Professor%20Perronne%20-%20SD.mp4
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/saskia-esken-darf-demonstranten-covidioten-nennen-a-c697ef3d-d04b-41f4-a8b4-d2f350fa7138
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/saskia-esken-darf-demonstranten-covidioten-nennen-a-c697ef3d-d04b-41f4-a8b4-d2f350fa7138
https://www.world-scam.com/archive/488
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338. Marsz Polaków 

 

Wrocław 12.11.2022 

Podczas gdy w Warszawie przejęty organizacyjnie i propagandowo przez rząd marsz, przebiegł w 

“atmosferze spokoju i powagi” – tak określały władze PRL-u przebieg organizowanych przez nie 

imprez – we Wrocławiu policja podjęła odpowiednie kroki prewencyjne, by zapobiec “potencjalnej 

mowie nienawiści” i zatrzymała organizatora niezależnego Marszu Polaków Jacka Międlara. Z 

powyższego artykułu dowiadujemy się, że zaraz po zatrzymaniu Jacek Międlar krzyczał w radiowozie 

“Do zobaczenia o piątej na marszu”! Według mediów takie okrzyki są dowodem zbrodni. 

Sami oceńcie “antyukraiński wydźwięk” tego marszu. Poniżej film, który wczoraj nagrałem we 

Wrocławiu: 

 

Redktor RadiaZ określił zeznania świadków rzezi wołyńskiej, że mają “wydźwięk antyukraiński”. Dla 

porównania: muzeum w Oświęcimiu ma wydźwięk antyniemiecki. 

W sierpniu 2016 r. Rzeczpospolita napisała – według dzisiejszych kryteriów redaktorów RadiaZ – 

artykuł o wydźwięku antyukraińskim. Wtedy od dwóch  lat ukraińskie oddziały strzelały rakietami do 

ludności cywilnej w Donbasie. O tym nie wolno pisać, bo wydźwięk nie jest taki, jak potrzeba. 

A o czym trzeba dzisiaj pisać? O tym, że prezydent Ukrainy wygłosił mowę do narodu polskiego i użył 

ponad 100 polskich słów. Nie wspomniał nic na temat tragicznej historii stosunków polsko-

ukraińskich. Nie napomknął o dzieciach nabijanych na sztachety w płocie, o odrąbanych kończynach 

Polaków przez ukraińskich bojowników OUN i UPA. Ilość pomników czczących zbrodniarzy wojennych 

na Ukrainie wzrasta, pomimo wojny. 

  

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/byly-ks-jacek-miedlar-zatrzymany-przez-policje-krzyczal-z-radiowozu-do-kolegow
https://www.rp.pl/historia/art3338721-ss-galizien-jedna-z-najbardziej-zbrodniczych-formacji-ii-wojny-swiatowej
https://rumble.com/embed/v1r28os/?pub=4
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339. Fluor – sprzymierzeniec plandemii  

Wrocław 14.11.2022  

Trudno dzisiaj znaleźć w sklepach pastę do zębów bez dodatku fluoru. Ostatnio chciałem kupić 

butelkę wody w sklepie spożywczym. Na butelce można znaleźć tabelkę ze składnikami. Fluor lub 

jego związki znajdziemy na w każdej butelce z wodą – gazowaną lub nie. Możemy jedynie wybrać 

najniższą dawkę. Z fluorem jest jednak ten problem, że organizm człowieka nie potrafi się go 

pozbyć. W niektórych krajach, jak np. Wielka Brytania, dodaje się fluor do wody w kranach. W 

Polsce nie dodaje się, według oficjalnych oświadczeń fluoru do wody wodociągowej. Dane dla 

Warszawy (Praga) ze stycznia 2022, wykazują niski poziom fluoru porównywalny z badaniami w 

innych krajach Unii Europejskiej.  

Dlaczego jestem tak negatywnie nastawiony do tego pierwiastka? Przecież od ponad pół wieku 

czytamy w prasie i oglądamy w telewizji informacje o cudownym działaniu fluoru na szkliwo 

zębów. Osobom, które słusznie stawiają takie pytanie, zalecam przeczytanie historii fluoru. 

Plandemia strachu. Wolna edycja internetowa. Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289  
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Dla tych, którzy wolą wizualną formę niż czytać artykuł, wybrałem krótki film na YouTube.  

Źródło.  

Pracownik stacji uzdatniania wody publikuje film, na którym wprowadza fluor (truciznę) do sieci 

wodociągowej. Źródło Telegram 5.6.2022 16:59.  

Fluor to kolejne kłamstwo służące otumanianiu ludzi. Po oszustwie cholesterolowym 

polegającym na obniżeniu norm maksymalnego poziomu cholesterolu we krwi nastąpiły 

przekręty takie jak: ciśnienie krwi i środki do jego obniżania, zmiana norm poziom glukozy we 

krwi oraz przepisywanie, często zdrowym ludziom, “lekarstw” obniżających ten poziom. 

Naturalnie, że są przypadki, gdy nadmierne ciśnienie krwi, poziom cukru glukozy we krwi lub w 

znacznie mniejszym stopniu poziom cholesterolu, mają wpływ na zdrowie człowieka. Jednak w 

większości przypadków stosowane lekarstwa przynoszą poważne szkody naszemu zdrowiu.  

Prawdziwe lekarstwa służą leczeniu, czyli zapobieganiu przyczynom chorób. Takie lekarstwa 

trudno będzie znaleźć w dzisiejszych aptekach. Sprzedawane tam chemiczne i opatentowane 

preparaty służą redukcji objawów lub dopasowaniu wyników laboratoryjnych do sztucznie 

stworzonych norm. Normy te zostały zmienione tylko po to, by zwiększyć rynek zbytu dla tych 

najczęściej szkodliwych dla zdrowia substancji.  

Co w takim razie stosować zamiast pasty do zębów? Jest prosty i niedrogi sposób – soda 

oczyszczona – dostępna powszechnie, doskonale spełnia funkcję pasty do zębów. Alternatywą 

jest pasta do zębów bez fluoru. Wymaga to jednak sprawdzenia w sklepie, z jakich składników ta 

pasta jest zrobiona. Najczęściej jest to napisane bardzo drobnym drukiem. Pasty z fluorem lub z 

jego związkami np. fluorki są dla mnie powodem do odłożenia takiego produktu z powrotem na 

półkę.  
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340. Rosyjskie rakiety 

Wrocław 17.11.2022 

W godzinach popołudniowych we wtorek 15 listopada na wschodnich rubieżach Polski w 

miejscowości Przewodowo pow. hrubieszowski spadły rakiety i zabiły dwie osoby.  

 

Polski Wiceminister Spraw Zagranicznych oświadczył w wywiadzie, że Eksplozja to konsekwencje 

ataku Rosji na Ukrainę. Jest to bardzo wybiórcze spojrzenie polskiego rządu, które nie uwzględnia 

prawdziwych powodów dzisiejszego konfliktu. Mianowicie z historycznego punktu widzenia ta wojna 

jest rezultatem mało znaczącej wtedy – rok 1954 – decyzji 1 sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa, 

przyznająca Ukrainie półwysep krymski. Źródło. Dla Polskich władz cokolwiek się wydarzy – winę 

ponosi Rosja i to w 100%. 

 

Rakieta S-300. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37423841-wiceszef-msz-eksplozja-to-konsekwencje-ataku-rosji-na-ukraine
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37423841-wiceszef-msz-eksplozja-to-konsekwencje-ataku-rosji-na-ukraine
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ukraina-Historia;4383804.html
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Według doniesień części rakiet, które spadły w Polsce, to szczątki systemu rakietowego S-300, także 

ukraińskiego systemu obrony powietrznej. Ten system rakietowy stworzony jeszcze w ZSRR ma zasięg 

do 200 km.  

Trzy państwa posiadające ten system rakietowy, leżą w zasięgu 200 km od miejsca tej tragedii: 

Białoruś, Ukraina i Słowacja. Chyba trudno byłoby komukolwiek uwierzyć, że to z terytorium Słowacji 

wystrzelono do Polski rakiety, by spadły w jakiejś mało znaczącej militarnie miejscowości. Są tacy, 

którzy chętnie obciążyliby Białoruś, jakkolwiek dotychczas nie stwierdzono ani jednego przypadku 

wystrzelenia rakiety poza granicę tego kraju. Takie wydarzenia są szczegółowo rejestrowane przez 

szpiegowskie satelity Chin, Rosji i USA. Zapewne mocarstwa te mają dokumenty dotyczące także tego 

wydarzenia.  

Według mojej oceny najbardziej prawdopodobna jest wersja przypadkowego upadku rakiet na 

terytorium Polski, które zostały wystrzelone w celu obrony przed rosyjskimi rakietami przez siły 

obronne Ukrainy. Pomijając poziom wyszkolenia obsługi broni, gdyż nie wiem, jaki naprawdę on jest 

w armii ukraińskiej, w grę wchodzą także silne emocje. Wystrzeliwanie jakichkolwiek rakiet na 

terenach objętych konfliktem, powoduje natychmiastową reakcję strony przeciwnej. Dlatego właśnie 

wyrzutnie rakiet wozi się na przyczepach, by natychmiast po wystrzeleniu zmienić pozycję i 

uniemożliwić przeciwnikowi zniszczenie takiej wyrzutni. Po takim wydarzeniu byłoby dziwne, gdyby 

podżegacz wojenny, jakim jest prezydent Ukrainy, nie wykorzystał sytuacji, by sprowokować wojnę 

światową. 

Polecam obejrzenie interesującego komentarzu na ten temat Marcina Masnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=GtxbxhL5eWo&t=908s
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341. Polscy żołnierze w ukraińskich mundurach 

Wrocław 18.11.2022 

Wczoraj pojawiła się na YouTube bardzo ciekawa dyskusja dwóch Amerykanów: sędzia Judge 

Napolitano (na poniższym filmie po lewej stronie) i pułkownik Douglas Mc Gregor. Obaj znani w 

Stanach i poważani jako dobrzy analitycy spraw wojskowych i politycznych. 

Źródło.  

Film jest w języku angielskim, jednak można włączyć polskie napisy. 

O tym, że Polacy walczą po stronie ukraińskiej, jest wiadome. Pisały o tym także polskie media. Z 

informacji przedstawionych przez pułkownika Mc Gregora wynika, że walczą oni w mundurach armii 

ukraińskiej i składali przysięgę na wierność Ukrainie. Szacuje się, że takich polskojęzycznych żołnierzy 

jest w armii ukraińskiej pomiędzy 10 a 30 tysięcy. Podobno są także rumuńscy żołnierze w liczbie 

około 10 tysięcy. 

Pułkownik wyraża się z dużym uznaniem dla profesjonalizmu polskich żołnierzy. Opisuje historię, 

według której w okolicach Bachmut (Donieck) doszło do buntu po tym, jak ukraińskie dowództwo 

wydało rozkaz do samobójczego ataku na rosyjskie fortyfikacje. Podobno doszło do strzelaniny, w 

wyniku której Polacy zabili wszystkich Ukraińców, jak określił to pułkownik Mc Gregor. 

W dyskusji poruszono także inny temat. Amerykański szef sztabu generał Mark Milley powiedział, że 

nadszedł czas na negocjacje z Rosją. Ukraińska kontrofensywa jest nieskuteczna. Teraz do ataku rusza 

garstka ukraińskich żołnierzy w sile do 100, kiedy trzy miesiące temu było ich dziesiątki tysięcy.  

Na pytanie sędziego Napolitano, czy rząd USA jest świadomy, że polscy żołnierze walczą w takiej ilości 

po stronie ukraińskiej i narażają przez to pokój światowy, pułkownik Mc Gregor oświadczył: 

Absolutnie tak, Polacy bez zgody USA nie zrobiliby takiego kroku. 

Pułkownik Mc Gregor, weteran wojny w Iraku w 2003 roku cytuje słowa generała Marka Milleya na 

konferencji w Pentagonie, w których ten szef sztabu amerykańskiego oskarża Rosję o zbrodnie 

wojenne. Jako przykład zbrodni generał Milley podaje bombardowanie infrastruktury energetycznej 

Ukrainy przez Rosjan. Pułkownik Mc Gregor oświadczył, że USA każdą wojnę zaczyna właśnie od 

takich działań. Przypomniał bombardowanie Serbii w roku 1999 przez NATO oraz ataki na cywilne 

obiekty podczas wojny w Iraku. Czyli kiedy USA zrzucają bomby na obiekty cywilne, zabijając przy tym 

milion Irakijczyków – w tym 500 tysięcy dzieci – nie jest zbrodnią wojenną, ale rosyjskie ataki na 

elektrownie jak najbardziej. Taka filozofia jest bliska sposobowi myślenia Kalego z “W pustyni i w 

puszczy” Sienkiewicza: Jeśli ktoś Kalemu ukraść krowę to jest bardzo złe, gdy Kali komuś ukraść 

krowę, to bardzo dobrze. Cytat z pamięci, więc może się różnić od oryginału. 

Członkowie NATO na przestrzeni lat. Źródło. 

  

https://youtu.be/hKAuLFpQ3dY
https://www.youtube.com/watch?v=hKAuLFpQ3dY
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3220910/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-army-general-mark-a-milley-chairman/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3220910/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-and-army-general-mark-a-milley-chairman/
https://youtu.be/XHff1ZL7tN0
https://youtu.be/XHff1ZL7tN0
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342. FTX – Upadek giełdy kryptowalut 

 

Wrocław 19.11.2022 

Głośno się zrobiło wokół FTX firmy oszustów, która jest w stanie doprowadzić do ruiny rynek 

kryptowalutowy.  

Samuel Bankman-Fried. 

Największa sprawa kryminalna wszechczasów! Sam Bankman-Fried troll WEF, który pojawił się 

znikąd, ukradł 15 miliardów w kryptowalutach, jest teraz spłukany i uciekł na wyspy Bahama. Mali 

inwestorzy stracili swoje oszczędności. Tymczasem Klaus Schwab ukrywa swoje ślady do FTX i usuwa 

je ze strony WEF. Kto z tego skorzystał?! Ukraina otrzymała miliardy pieniędzy z podatków od 

senackich demokratów. Jednak Zełenski zainwestował część tych pieniędzy w giełdę kryptowalutową 

FTX, a Bankman-Fried z kolei „przekazał” te ukraińskie pieniądze jako drugi co do wielkości darczyńca 

po George’u Sorosie Demokratom w Senacie – Demokraci finansowali swoją partię pośrednio z 

pieniędzy podatkowych. Jak zawsze, głupcami są podatnicy i oczywiście wielu drobnych inwestorów, 

którzy stracili swoje inwestycje w kryptowaluty! Źródło: Telegram 18.11.2022 7:36 

FTX była drugą – po Georgu Sorosie – największą firmą sponsorującą partię Demokratów w USA. 

Także republikańscy politycy, którzy głosowali w Kongresie za usunięciem (impeachment), wtedy 

jeszcze prezydenta Donalda Trumpa, otrzymywali pieniądze od FTX.  

Zainteresowanych tematem zachęcam do obejrzenia filmu z Tucker Carlson. 

Źródło. Film jest w języku angielskim, jednak można włączyć polskie napisy.  

Jak łatwo jest zdobyć przychylność władzy, wystarczy popierać ich lewicową ideologię – Tak napisał 

Bankman-Fried na Twitterze. 

FTX podarował demokratom miliard dolarów na prowadzenie wyborów prezydenckich w USA 2024 r. 

Według szefa Citadel Hadge Fund w bilansach FTX można znaleźć pozycję: “przegrana Trumpa”. Na 

liście wypłat FTX stoi wielu polityków amerykańskich. 

https://t.me/eburd1
https://www.youtube.com/watch?v=UaxEK-lDVys
https://www.youtube.com/watch?v=UaxEK-lDVys
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.theblock.co/post/187028/citadel-ceo-on-ftx-debacle-the-turf-war-by-american-regulators-has-got-to-end
https://dailycaller.com/2022/11/12/sam-bankman-fried-ftx-cftc-crypto-democrat/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=breaking&pnespid=66N8DT4fLPIKyvWevCvrHIvXpQqxTYB3MeK82fd4qBlmodCQKLC.Rb5GaikL50V04VtyaS6g7w
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Dopiero po bankructwie FTX – wielkiej firmy zarządzającej kryptowalutami – wychodzi na jaw rozmiar 

korupcji, nie tylko w USA. 

 

Korupcja wśród polityków zatacza kręgi. 
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343. Jak wygrać wybory? 

 

Wrocław 20.11.2022 r. 

Ponoć to Stalin powiedział: Nie ważne kto głosuje – ważne, kto liczy głosy. To lapidarne określenie 

wyborów pochodzi co prawda z pierwszej połowy dwudziestego wieku, jednak przebieg 

współczesnych wyborów w wielu krajach świata został w tym zdaniu doskonale opisany. 

 

Cytat z książki “Przypadek Adolfa H”. Autor Eric Emmanuel Schmitt. To prawda, o ile ktoś nie powie 

ci, że inaczej wybrałeś, a ty w to uwierzysz. 

Tak wyglądały ostatnie wybory w Arizonie USA. Alternatywny link, jeśli wystąpią “przypadkowe” 

trudności techniczne.  

Po oszukanych wyborach w Brazylii trwają nieustanne protesty milionów obywateli. Źródło: Telegram 

11.11.2022 r. 18:26. Alternatywny link, jeśli wystąpią “przypadkowe” trudności techniczne.  

Renomowana niemiecka niezależna platforma Politik Spezial – Stimme der Vernunft (Polityka 

Specjalna – głos rozsądku), opublikował wczoraj na YouTube film na temat manipulacji wyborczych i 

protestów w Brazylii. Film w języku niemieckim, można włączyć polskie napisy. 

Ponad 3 miliony Brazylijczyków wyszło na ulice w Dniu Republiki, 15 listopada, aby zaprotestować 

przeciwko odwołaniu wyborów. Od drugiej tury wyborów 30 października w Brazylii miliony 

Brazylijczyków protestują na ulicach przeciwko domniemanym oszustwom wyborczym i nowemu 

prezydentowi Luizowi Inácio Lula da Silva. 

Również w USA pojawiły się ponownie zarzuty oszustwa w wyborach 2022 r. Prasa głównego nurtu, 

która albo w ogóle nie relacjonuje, albo relacjonuje tylko jednostronnie, raz po raz odgrywa tu 

szczególną rolę. Dotyczy to również katastrofy ostatnich wyborów w Berlinie, którą trzeba teraz 

powtórzyć. 

Lula da Silva został skazany przez sąd w 2017 roku na 12 lat więzienia za korupcję i pranie brudnych 

pieniędzy i faktycznie spędził w więzieniu 580 dni. 

Jedynym powodem, dla którego został zwolniony, nie było to, że został później uniewinniony, ale 

błędy proceduralne i możliwa stronniczość ze strony sędziego. 

Proces miał zostać ponownie otwarty później, ale tak się nie stało, a także otworzyło drogę Luli da 

Silvie do ponownego ubiegania się o prezydenturę w tym roku. 

Faktycznie druga tura wyborów w Brazylii byłaby możliwa, gdyś Lula da Silva wygrał pierwszą z 

wynikiem 50,9% i wielu Brazylijczyków podejrzewa oszustwo wyborcze. 

Aby wygrać wybory, wystarczy ogłosić wygraną w mediach, opłacić firmę obsługującą komputerowe 

liczenie głosów oraz zmobilizować 2000 tzw. mułów, by wrzucali do skrzynek wyborczych 

przygotowane wcześniej głosy osób martwych, wymyślonych lub nieświadomych tego, że ktoś oddał 

https://wojcik.at/Files/WAHL2022.MOV
https://wojcik.at/Files/WAHL2022.MOV
https://world-scam.com/Files/video_2022-11-20_09-43-23.mp4
https://t.me/WendezeitHannover
https://wojcik.at/Files/video_2022-11-20_09-43-23.mp4
https://youtu.be/HdSfnvWreIQ
https://youtu.be/HdSfnvWreIQ
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/archive/10117
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za nich listownie głos. Dlatego też wiele wyborców, przy próbie oddania głosu dowiadują się, że już 

oddali głos. Recepta prosta, całkowicie odpowiadająca przepowiedni Stalina. 
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344. Wojna dobiega końca 

Wrocław 22.11.2022 r. 

Podczas gdy USA prowadzi w Turcji rozmowy z Rosją, by ustalić pozycje negocjacyjne w sprawie 

pokoju na Ukrainie, prezydent Ukrainy przemawiając w Chersoniu, przebąkiwał na temat końca 

wojny. Postawił co prawda niedorzeczne warunki: zwrotu Krymu i republik w Donbasie oraz poddania 

pod sąd rosyjskich generałów no i naturalnie samego Putina, za zbrodnie wojenne, których większość 

sam zainicjował i rozkazał przeprowadzić swoim generałom. 

Najwyraźniej przejęcie amerykańskiego kongresu przez Republikanów, spowodowało zmianę polityki 

Białego Domu w kwestii wojny na Ukrainie. Skończy się finansowanie tej wojny i co za tym idzie, 

Ukraina nie otrzyma więcej broni z USA. Kongres przejdzie w republikańskie ręce w styczniu 2023 r. 

Już teraz demokraci Bidena postanowili ukrócić samowolę Żeleńskiego i zmusić go do negocjacji z 

Rosją. Z pewnością rok temu obiecywali mu wsparcie NATO, a teraz nie jest im do niczego potrzebny. 

Skąd to wszystko wiem? Z wywiadu znanego nam już – z artykułu o polskich żołnierzach w armii 

ukraińskiej – amerykańskiego sędziego Neapolitano, z byłym inspektorem ds. broni ONZ Scottem 

Ritterem. Film z tym wywiadem opublikowano w ubiegły czwartek na YouTube. Film jest w języku 

angielskim, można włączyć polskie napisy.  

Interesującym wątkiem w tej dyskusji jest kwestia wystrzelonej przez Ukraińską armię rakiety, która 

zabiła dwie osoby w Polsce – w kraju należącym do NATO. Scott Ritter jest przekonany, że ten 

incydent był wcześniej uzgodniony z polskim rządem, a także z władzami trzech krajów nadbałtyckich 

– Litwy, Łotwy i Estonii. Te cztery kraje, natychmiast po tej tragedii żądały wkroczenia NATO do 

wojny, gdyż został zaatakowany jeden z krajów Paktu Północnoatlantyckiego. Zapewne dlatego, że te 

wszystkie kraje nie leżą nad Atlantykiem, władze ich nie miały pojęcia, że NATO śledziło tor tej rakiety 

od momentu wystrzelenia jej z terytorium Ukrainy. 

Po naciskach z Waszyngtonu oraz gdy numer seryjny rakiety S300 był już znany, te cztery kraje 

wycofały się z udziału we wspólnej prowokacji – pozostał jedynie pan Żeleński, który szedł w zaparte i 

twierdził wbrew jakiejkolwiek logice, że rakietę wystrzeliła Rosja. Takie kłamstwa znamy z innych 

sytuacji, ale mnie naprawdę zaszokowało twierdzenie pana Rittera, że cała akcja była możliwa jedynie 

przy współpracy z polskimi wojskami radarowymi. Trudno mi jest w to uwierzyć, gdyż, pomijając 

moralną kwestię takiego działania, wynikałoby z tego, że atak takimi rakietami, które w latach 80-

tych były uznane za najlepsze na świecie, możliwy jest jedynie przy współpracy z ofiarą ataku. 

Wygląda na to, że USA przyciśnie Żeleńskiego, by negocjował z Rosją. CIA wie doskonale, co trzeba 

zrobić z nieposłusznymi wobec USA politykami… 

https://www.world-scam.com/archive/14255
https://www.world-scam.com/archive/14255
https://www.youtube.com/watch?v=ccyYLH9Xprw&t=7s
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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345. Andrzej Duda rozmawia z fałszywym Macronem 

Wiedeń 24.11.2022 

We wtorek 22 listopada zadzwonił w kancelarii polskiego prezydenta telefon. Rozmówca przedstawił 

się, że jest Emanuelem Macronem. Rozmowa odbyła się po angielsku. Trzeba powiedzieć, że polski 

prezydent poprawił swoją angielszczyznę od czasu, gdy jąkał się na spotkaniu z Donaldem Trumpem 

tuż przed wyborami prezydenckimi w Polsce w maju 2020 r. Nadal duka, ale znacznie mniej. 

Żartownisiami są Rosjanie, których prawdziwe nazwiska to Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stolarow, 

zdołali wcześniej oszukać premiera Kanady Justina Trudeau, prezydenta Turcji Recepa Tayyipa 

Erdogana, autorkę książek o Harrym Potterze J.K. Rowlingową, byłego prezydenta USA George’a W. 

Busha, ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmitrija Kulebę, wiedeńskiego burmistrza 

Michaela Ludwiga i wiele innych znanych osobistości. 

Jak żałosna jest inkompetencja najwyższego przywódcy Polskich Sił Zbrojnych. Nie wie kto, wystrzelił 

rakietę, pomimo że wielki sojusznik zza oceanu wiedział o tym, zanim ta rakieta przekroczyła granicę 

Polski. Duda nie wie nawet, czy to była rakieta. Twierdzi, że nie chce wojny z Rosją. Przez pół roku 

polska polityka robiła wszystko by pokonać Rosję. Wystarczy spojrzeć na globus, by zauważyć, jakie to 

jest niedorzeczne. 

Jasne, że najlepiej byłoby, gdyby Polska była suwerennym krajem, ale nie jest. Po sukcesie, 

kiedy Rosjanie wycofali swoje wojska z Polski, sami zaprosiliśmy innego okupanta. I znowu 

mamy narzucanie niekorzystnych umów gospodarczych, ideologii i polityki. Także Unia 

Europejska zdominowana przez globalistów, zmusza Polskę do rezygnacji z wydobywania 

węgla, do sankcji przeciwko Rosji – choć w tym przypadku Polski nie trzeba wcale zmuszać 

– oraz narzuca gender czy LGBT – ideologie niemające poparcia w polskiej społeczności. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LPKvGDF1fbA
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346. Dokumentacja nagłej śmierci 

Wiedeń 25.11.2022 

Opublikowany na Netflix dokument pod angielskim tytułem “Died suddenly” – Zmarli nagle znalazłem 

także na Rumble.com w wersji z polskim lektorem. 

Poświęćcie godzinę, by obejrzeć ten film – naprawdę warto. Znajdziecie tu relacje balsamistów, 

lekarzy, oficerów armii amerykańskiej i wielu świadków. Ten film to nie tylko dokumentacja. To także 

wyjaśnienie czym była tak naprawdę plandemia. 

Jeśli uważacie, że dyskryminacja plandemiczna dobiegła końca, zobaczcie jak sąd kapturowy, a raczej 

zamaskowany “sąd” lekarski, wydał “sprawiedliwy” wyrok. 

 

Pani dr Sienkiewicz tak skomentowała ten wyrok: “I choćby miałoby to uratować tylko jedno 

dziecięce życie… to dla tego jednego warto było to zrobić”.  

https://rumble.com/v1wld30-died-suddenly-lektor-pl.html?fbclid=IwAR2gU8Xf-iwiD-NsCK6XbhG9L-K4vPmhQq1nKDUBPfVOWVsQIwSmbQaTBKM
https://psnlin.pl/news,sad-lekarski-zawiesil-prawo-wykonywania-zawodu-dr-dorocie-sienkiewicz-za-ostrzeganie-dzieci-przed-pr,174.html
https://psnlin.pl/news,sad-lekarski-zawiesil-prawo-wykonywania-zawodu-dr-dorocie-sienkiewicz-za-ostrzeganie-dzieci-przed-pr,174.html
https://psnlin.pl/news,sad-lekarski-zawiesil-prawo-wykonywania-zawodu-dr-dorocie-sienkiewicz-za-ostrzeganie-dzieci-przed-pr,174.html


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Nie po raz pierwszy izba lekarska stanęła po stronie przemysłu farmaceutycznego, kosztem zdrowia 

pacjentów. I to nie tylko w Polsce. W Austrii dr Johann Loibner otrzymał w roku 2009 zakaz 

wykonywania zawodu lekarza za publikację wyników przeprowadzonych przez niego badań 

naukowych na temat szkodliwości szczepień. Dopiero po czterech latach procesów, sąd nakazał 

przywrócenie mu tego prawa. 

 

  

https://www.diepresse.com/1446310/vwgh-kippt-berufsverbot-fuer-impfkritischen-arzt
https://www.diepresse.com/1446310/vwgh-kippt-berufsverbot-fuer-impfkritischen-arzt
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347. Dlaczego tak kręcą? 

Wrocław 27.11.2022 

Wbrew pozorom nie zamierzam pisać w tym artykule o kłamstwach. Od kilku tygodni w mediach 

alternatywnych ukazują się filmy pokazujące nietypowe zachowania zwierząt. Filmy tu przedstawiane 

pochodzą z kanału na Telegramie z dnia 27.11.2022 r. o 11:24. Pierwsze ruszyły owce. Po owcach 

ruszyły gęsiego w krąg gęsi. Następnie ryby przyjęły ten zwyczaj. 

Kolejność przystępowania do kręconego rytuału mogła być inna. Tych zwierzęcych anomalii jest 

znacznie więcej. Wszystkie mają wspólną cechę – zwierzęta poruszają się w kręgu. Są to dżdżownice, 

ryby, żółwie, psy, mrówki, indyki i inne ptaki. Zainteresowanych odsyłam do innych krótkich filmów 

znalezionych na kanale Twittera EarthquakeChil1. 

https://twitter.com/i/status/1595954350333235200 

https://twitter.com/i/status/1595594295704047616 

https://twitter.com/i/status/1595593164710350848 

https://twitter.com/i/status/1595229622693920768 

Artykuł napisałem w żartobliwym tonie, chociaż temat jest jak najbardziej poważny. Zwierzęta 

zachowały coś, co większość ludzi dawno straciła – intuicję. To właśnie ona zmusza je do takich 

nietypowych zachowań. Trudno stwierdzić co jest przyczyną zmiany zachowań u zwierząt. Są różne 

teorie od wpływu technologii 5G, do zmiany osi bieguna magnetycznego Ziemi. Jeśli nie mam 

wiarygodnych informacji o tych zjawiskach, nie będę o tym pisał. Może to także być wpływ 

chemotrail – manipulacjo pogodą przez człowieka.  

W następnym filmie w języku niemieckim pewien człowiek pokazuje nam, co zawierają świeże opady 

śniegu: dużą ilość cząsteczek, które wydają zapach spalonego plastiku, gdy się śnieg potraktuje 

ogniem. Do tej pory taka operacja powodowała tworzenie się w miarę czystej wody. 

 

  

https://t.me/gulag1972
https://world-scam.com/Files/Tiere/video_2022-11-27_08-44-26.mp4
https://world-scam.com/Files/Tiere/video_2022-11-27_08-44-47.mp4
https://world-scam.com/Files/Tiere/video_2022-11-27_08-44-41.mp4
https://www.world-scam.com/archive/12068
https://world-scam.com/Files/snow.mp4
https://world-scam.com/Files/snow.mp4
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348. Moda na dzieci 

Wrocław 29.11.2022 

Nie, to wcale nie jest błąd w tytule artykułu. Nie będę tutaj pisał o modzie dla dzieci. 

Ukochana marka celebrytek jest oskarżana o… PROMOWANIE PEDOFILII! Tak zatytułowany jest 

artykuł na platformie pudelek.pl dotyczący kampanii reklamowych firmy Balenciaga. Balenciaga, 

droga marka ze świata mody należąca w 91% do włoskiej grupy Gucci. 

 

Firma Balenciaga pokazała w swojej kampanii reklamowej zdjęcia z dziećmi z akcesoriami sadomaso. 

Torebka na powyższym zdjęciu jest jak najbardziej niewinna, natomiast “przypadkowo” pokazane 

kartki z tekstem propagującymi pedofilię, wcale nie są takie niewinne. Jakikolwiek przypadek nie 

wchodzi w rachubę. Podczas tworzenia reklam zwraca się uwagę na każdy szczegół i każdy element 

zdjęcia podlega procesowi decyzyjnemu. 

W ubiegły czwartek amerykańska Press for Truth (Prasa dla Prawdy) opublikowała film na ten temat.  

Film w języku angielskim opublikowano na wielu platformach. Na YouTube dzielni obrońcy 

“zachodnich wartości” – w tym przypadku pedofilii – usunęli ten film. Dlatego nie można nawet 

włączyć polskich napisów. 

https://www.pudelek.pl/ukochana-marka-celebrytek-oskarzona-o-promowanie-pedofilii-w-reklamie-wystapily-dziewczynki-z-misiami-w-uprzezach-sado-maso-6837424607541952a?amp=1
https://pressfortruth.ca/bombshell-balenciaga-pedos-exposed-everything-you-need-to-know-in-less-than-9-minutes/
https://www.bitchute.com/video/MhSvFNejItEQ/
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Na filmie opublikowanym ponad rok temu, posłanka omawia “innowacyjne” metody edukacyjne w 

Niemczech. Pedofilia – Lewicowe standardy w Niemieckich szkołach!!! Źródło Telegram 3.8.2021 3:57  

Pedofilia to praktyka, która wiąże globalistyczne elity. Naturalnie nie każdy uczeń Klausa Schwaba jest 

pedofilem. Jednak bardzo bogaci pedofile wykorzystują kontakty nawiązane w Davos i są nie tylko 

tolerowani, ale także wspomagani przez pozostałych globalistów. Zmiany dotyczące najmłodszych, 

takie jak produkcja filmów dla dzieci (Walt Disney i inne wytwórnie filmowe) z bohaterami, którzy 

jeszcze nie tak dawno nazywani byli w mediach zboczeńcami, lub jak powyżej Ministerstwo Edukacji, 

są przykładami pokazującymi tę propagowaną przez globalistów rewolucję seksualną dzieci. 

 

  

https://world-scam.com/Files/edukacja.mp4
https://world-scam.com/Files/edukacja.mp4
https://t.me/qpolska
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349. Kiedy koniec wojny? 

Wiedeń 1.12.2022 

Interesujący wywiad Judge Napolitano z Ritterem Scottem pojawił się wczoraj na YouTube. Film jest 

w języku angielskim, można włączyć polskie napisy. 

Ponieważ Polacy nie są tam, jako polscy żołnierze, oni są tam (na Ukrainie) jako armia ukraińska, w 

USA nazywamy takich ”przebrane owce“, czyli noszą oni ukraińskie mundury, ale walczą jako 

jednostki polskie (zapewne pod polskim dowództwem). 

Rozmawiałem z dowódcą armii rosyjskiej (z Czeczenii), w okolicach Ługańska, powiedział mi, że 

nasłuchują komunikacji radiowej z frontu cały czas, dawniej był tam język ukraiński, dzisiaj jest 

francuski, angielski i polski. Wszystko, co słyszymy to polski, polski, polski. Polskie ciała gromadzą się, 

Polacy już się przyznali, ponad tysiąc ciał żołnierzy zostało zwróconych do Polski, zaczyna być to 

problem w Polsce, bo padają pytania, dlaczego tyle polskich ciał, czy Polska jest w stanie wojny? 

Cytat z kanału Artura Kalbarczyka na MeWe. 

Dlaczego polski rząd zdając sobie sprawę, że Ukraina tę wojnę już przegrała, wysyła Polaków, by 

ginęli w beznadziejnej wojnie? Przecież nie dlatego, że polska telewizja od pół roku trąbi o 

zwycięstwach silnej Ukrainy nad słabą Rosją. Polscy politycy zdają sobie sprawę, że ta propaganda nie 

ma z rzeczywistością nic wspólnego. Ritter Scott wysnuwa jedyne logiczne wytłumaczenie, że polscy 

żołnierze po przegranej wojnie będą organizować przejęcie zachodniej części Ukrainy przez Polskę. 

Czy to w formie unii Polsko-Ukraińskiej, czy też po prostu okupacji ziem, odebranych przez Stalina 

Polsce. Jeżeli to prawda, to polscy politycy są głupsi, niż wynika to z ich dotychczasowego 

postępowania. 

 

Jak na ironię, ukraiński minister sprawiedliwości Aleksander Ławrinowicz popełnił żenujące faux pas. 

Ukraiński minister sprawiedliwości używa mercedesa GL 420 jako samochodu służbowego, który 

został zgłoszony jako skradziony w Niemczech od stycznia 2010 r. Nawiasem mówiąc, nie jest to 

https://www.youtube.com/watch?v=8QVDWt3OBJc&t=185s
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
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odosobniony przypadek: legalizacja skradzionych pojazdów jest tolerowana przez Ukrainę. Do 

publicznej wiadomości fakt ten podał poseł Waleri Konowaljuk z rządzącej Partii Regionów. Źródło. 

 

  

https://www.auto.de/magazin/Hoppla-Ukrainischer-Minister-im-gestohlenen-Mercedes-unterwegs/
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350. Kto następny? 

Wiedeń 2.12.2022 

22-letni Andrés Balanta zasłabł podczas treningu z argentyńskim klubem pierwszej ligi Atlético 

Tucumán i został przewieziony do szpitala. Jednak 29 listopada we wtorek po południu przyszła 

smutna pewność. Klub napisał na Twitterze: „Atlético Tucumán z przykrością potwierdza śmierć 

kolumbijskiego piłkarza Andrésa Balanty”. Źródło. 

W państwowej telewizji Kataru: komentator mistrzostw świata zatacza się i upada. Ilu prezenterów 

telewizyjnych nagle i nieoczekiwanie upadło przed 2020 rokiem podczas transmisji na żywo? Źródło. 

Te przykłady to tylko niewielki ułamek tego, co naprawdę się na świecie dzieje. Źródło: Telegram 

1.12.22 20:20.  

W mediach pojawiają się głosy, że należy po chrześcijańsku wybaczyć politykom błędne decyzje. 

Gdyby tak było, to oczywiście trzeba by i to wziąć pod uwagę. Jednak to nie były ich decyzje. Politycy 

https://www.promiflash.de/news/2022/11/30/fussballstar-andres-balanta-22-ist-beim-training-verstorben.html
https://report24.news/im-staatsfernsehen-von-katar-wm-kommentator-taumelt-und-bricht-zusammen/?feed_id=25085
https://world-scam.com/Files/video_2022-12-01_13-28-46.mp4
https://t.me/MartinRutter
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na całym świecie nie mogą popełniać tego samego błędu. Te decyzje zostały im narzucone, gdyż 

zdecydowana większość polityków to marionetki w rękach grupy najbogatszych ludzi na świecie, 

opanowanej przez obsesję pełnej kontroli i władzy nad całym globem.  

Oczywiście, gdyby spełniła się przepowiednia sejmowa posła Brauna, to wisiałaby jedynie płotka. 

Należy mu się naturalnie kara, jednak zdecydowanie bardziej na karę zasłużyły szare eminencje 

sterujące działaniami globalistów. Ludobójstwo zwane przez globalistów depopulacją jest zbrodnią 

przekraczającą skalę największych zbrodni w historii świata: Hitlera, Stalina i Mao Tse-tunga. 

Nigdy nie zapomnij co zrobili… 
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351. Brazylia po „wyborach” 

Wiedeń 5.12.2022 

Już ponad miesiąc upłynął od dziwnych wyborów prezydenckich w Brazylii. Dlaczego “dziwnych”? 

Skazany za korupcję i pranie brudnych pieniędzy i odsiadujący od roku 2018 karę 26 lat więzienia Lula 

da Silva, został w marcu uniewinniony z “przyczyn proceduralnych”. Poddano pod wątpliwość 

kompetencje sądu i w ten sposób były prezydent mógł wziąć udział w tegorocznych wyborach. 

W artykule Jak wygrać wybory opisałem “demokratyczny” sposób zapewniający sukces wyborczy. I 

tak się właśnie stało. Ten skuteczny proceder prawdopodobnie zastosowano już wielokrotnie w 

krajach byłej demokracji zachodniej, takich jak: USA (2020), Polska (2020), Francja (2022), Niemcy / 

Berlin (2021) i Austria (2022). W tych wymienionych wyborach – co prawda nie zawsze wiarygodne 

badania opinii publicznej – wskazywały na zupełnie inny wynik, niż zostało ogłoszone. 

 

Już ponad miesiąc trwają największe protesty w Brazylii, jakie dotychczas miały miejsce. Tutaj 

przykład miliony protestujących w Sao Paolo przeciwko sfałszowanym wyborom. Tłumy domagają 

się, by wojsko przejęło inicjatywę i zorganizowało śledztwo w związku z fałszowaniem wyborów. Z 

niemieckojęzycznej relacji świadka wydarzeń wynika, że w najbliższym czasie dojdzie do jakiegoś 

rodzaju przejęcia władzy przez brazylijskie wojsko. Na YouTube można włączyć automatyczne 

tłumaczenie z polskimi napisami. 

https://www.world-scam.com/archive/14339
https://twitter.com/i/status/1592699683763519489
https://world-scam.com/Files/Brasil.mp4
https://world-scam.com/Files/Brasil.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=mwAIqxEKZUA
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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Do brazylijskiego parlamentu wdarli się Indianie i protestują przeciwko przejęciu prezydentury przez 

Lulę da Silvę. 

 

  

https://world-scam.com/Files/video_2022-12-05_10-11-54.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2022-12-05_10-11-54.mp4
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352. Wybaczyć zbrodnię? 

Wiedeń 6.12.2022 

Żeby wybaczyć, potrzebne jest przyznanie się do winy tych, którzy o to wybaczenie proszą. O ile w 

ogóle proszą. Wybaczyć można jedynie we własnym imieniu. Można wybaczyć, że kogoś 

zamordowano, ale jest to zawsze twoje wybaczenie, nie ofiary, czy innych, którzy przez tę zbrodnię 

ucierpieli. I nie jest to jednoznaczne z usprawiedliwieniem zbrodniarzy. Bardziej niż dla sprawcy, 

wybaczenie potrzebne jest ofierze, by zmniejszyć rozmiar psychicznych cierpień związanych z tą 

traumą. Dlatego każdy z nas ma prawo wybaczyć. Nikt jednak nie ma prawa zapomnieć. Tego 

jesteśmy winni tym, którzy nie przeżyli ludobójstwa dwóch ostatnich lat. 

Emily Oster, amerykańska profesor ekonomii na Brown University w Rhode Island, opublikowała pod 

koniec października 2022 r. artykuł: Ogłośmy amnestię pandemii. Jeszcze rok temu pisała na 

Twitterze: 

Zawstydzanie 

ludzi, którzy nie zostali zaszczepieni, raczej nie zadziała. Co więc? Presja na rodziny: Wymaganie 

szczepień w przypadku podróży samolotem/pociągiem, pracy, imprez sportowych. Tak. Można to bez 

wstydu wprowadzić. 

Latem, w lipcu niemiecka policja aresztowała i do dzisiaj trzyma w areszcie – naturalnie z poparciem 

skorumpowanego sędziego – twórcę oddolnego ruchu protestów przeciwko łamaniu podstawowych 

praw pod pretekstem plandemii, Michaela Ballwega. Ballweg zainicjował w Stuttgarcie ruch 

nazywany powszechnie Querdenker (myślący wbrew – moje tłumaczenie). Zarzucono mu 

malwersację składek obywatelskich wpłacanych na ruch Querdenker.  

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/10/covid-response-forgiveness/671879/
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Michael Ballweg. 

Dzięki jego inicjatywie zostały zorganizowane w Berlinie dwie wielkie demonstracje w sierpniu 2020 

r. z udziałem milionowych tłumów. Nic dziwnego, że niemiecki aparat państwowy mści się teraz na 

nim. Dlaczego o tym piszę w artykule o wybaczaniu? Otóż jego adwokat Ralf Ludwig poruszył ten 

temat na Telegramie 4.12.2022 r. 23:45. Możecie przeczytać ten tekst przetłumaczony na język polski 

w tym dokumencie. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/488
https://www.world-scam.com/archive/488
https://t.me/RA_Ludwig
https://world-scym.com/Files/RalfLudwig_pl.pdf
https://world-scym.com/Files/RalfLudwig_pl.pdf
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353. Naloty niemieckiej policji 

Wiedeń 8.12.2022 

Dwa dni po tym, jak czternastolenia dziewczynka została zamordowana w Niemczech niedaleko Ulm 

przez emigranta z Erytrei – kraju, którego nie ma na liście państw, których obywatele mogą ubiegać 

się o azyl polityczny – niemiecka policja zorganizowała nalot na potencjalnych puczystów, którzy 

ponoć chcieli zrobić przewrót w Niemczech. Zaaresztowano jakiegoś sierżanta i polityków 

opozycyjnej partii AFD. Także potomek cesarza Wilhelma został zakuty w kajdany i zatrzymany pod 

zarzutem rewolty przeciwko “praworządnemu organowi władzy”.  

Znam to uczucie, kiedy założą ci kajdany, chociaż nie zrobiłeś niczego niezgodnego prawem. 

 

Talleyrand jeszcze w czasie rewolucji francuskiej powiedział: Nie ma na świecie nic bardziej 

niebezpiecznego niż fanatyczne idee. Wtedy jeszcze głosiło się publicznie takie prawdy. I właśnie 

teraz mamy do czynienia z fanatycznymi ideami. Każda policja ma w zanadrzu przygotowany spisek 

antyrządowy, by uzasadnić swoją egzystencję. 

3.000 policjantów brało udział w aresztowaniu kilku osób, którym z wielkim trudem można zarzucić 

nierealną chęć dokonania nierealnego puczu w Niemczech. Jedynie niemieccy politycy czują się 

zagrożeni tym puczem. Media ściekowe nie wiadomo skąd wiedziały o tej planowanej akcji policyjnej. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że ta akcja była skierowana przeciwko niemieckiej partii AFD, która jako 

jedyna protestowała przeciwko ograniczeniom praw obywatelskich w Niemczech. Uważam podział na 

prawicę i lewicę za zbyt ograniczony, by wziąć udział w tej debacie politycznej. Ludzie popierający 

jedną, czy drugą stronę ne są całkowicie za czy przeciw programowi jakiejś partii. Każdy z nas ma 

jakieś wątpliwości. 

Nie popieram wojny polsko-polskiej. Uważam, że ani PIS, ani PO nie są partiami godnymi zaufania. Ta 

walka służy jedynie odwróceniu uwagi od ważniejszych problemów, które nie interesują przywódców 

żadnej z tych partii politycznych. Jest nim nasz polski niezależny od innych mocarstw interes 

narodowy. Nie ma jak dotychczas żadnej siły, która by się za tym interesem wstawiła. Tak jak to robi 

Viktor Orban na Węgrzech. 

Wróćmy jednak do wydarzeń w Niemczech. Aby dokonać puczu, trzeba mieć poparcie przynajmniej 

kilku generałów oraz ludzi z Urzędu Bezpieczeństwa. Inaczej jest to po prostu naiwna walka z 

wiatrakami w stylu Don Kichota. Osoby oskarżone o pucz nie miały takiego wsparcia, Nie zabiegały 

też o nie, Ta akcja była najwyraźniej skierowana przeciwko jedynej partii, która nie popiera rządowej 

https://www.world-scam.com/archive/587
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ideologii, czyli AFD. Wygląda na to, że znowu niezgodne z prawem siły w Niemczech próbują narzucić 

swoją wolę. 

 

Oni nie zabraniają mowy nienawiści, oni zabraniają mowę, której sami nienawidzą. Elon Musk. 
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354. Tajne czarne listy Twittera 

Wiedeń 10.12.2022 

Amerykańska niezależna od Sorosa platforma internetowa o profilu konserwatywnym InfoWars, 

opublikowała wczoraj artykuł na temat drugiej części dokumentów dotyczących cenzury na Twitterze 

(polskie tłumaczenie), które opublikował Elon Musk. Źródło.  

Publikacja tych plików została opóźniona z powodu interwencji radcy prawnego Jamesa Bakera, który 

jak się okazało, jest pracownikiem FBI. Po tym, kiedy Elon Musk zwolnił tego agenta policji federalnej 

ze stanowiska radcy prawnego w trybie natychmiastowym, dokumenty zostały opublikowane. 

 

Elon Musk ogłosił we wtorek, że były adwokat FBI James Baker, który dołączył do Twittera, 

by służyć jako zastępca radcy prawnego, został zwolniony po tym, jak „przejrzał” niedawno 

ujawnione dowody ingerencji w wybory na Twitterze bez wiedzy Muska. Źródło Telegram 

7.12.2022 r. 00:42. 

 

Jack Dorsey – były prezes Twittera – zeznał w roku 2018 przed amerykańskim Kongresem, że Twitter 

nie banuje użytkowników z powodu głoszonych politycznych poglądów. Podczas tego przesłuchania 

https://www-infowars-com.translate.goog/posts/the-twitter-files-part-ii-twitters-secret-blacklists/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.infowars.com/posts/the-twitter-files-part-ii-twitters-secret-blacklists/
https://t.me/THE_FREEDOM_ISNT_FREE
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kongresmen Mike Doyle z Pensylwanii powiedział, że Twitter zbanował ponad 600.000 

konserwatywnych użytkowników. 

Co zawierają te opublikowane dokumenty? W artykule na InfoWars (pierwszy link w tym artykule 

prowadzi do polskiej wersji językowej), przedstawiono 27 przykładów cenzury na Twitterze. 

 

Dobry pomysł Elona Muska: Twitter pracuje nad aktualizacją oprogramowania, która pokaże 

prawdziwy stan Twojego konta, dzięki czemu będziesz wiedzieć, czy zostałeś zbanowany w tle, jaki 

był tego powód i jak się odwołać. 

Jak dotąd, nowy szef Twittera dotrzymuje swojej obietnicy dotyczącej walki z cenzurą na tej 

największej na świecie platformie społecznościowej. Nie dziwi też jego oświadczenie, że nigdy nie 

odbierze sobie życia. Wystarczy wspomnieć o losie Johna McAfee. 

 

Zbyt późno urodzony, by zrobić karierę w Urzędzie Bezpieczeństwa? Za głupi, by pracować 

w firmie ochroniarskiej? Psychicznie obłąkany, społecznie wykorzeniony i po ludzku 

całkowicie schrzaniony? Jest jeszcze przecież Facebook!!! 

  

https://www.world-scam.com/archive/10648/260-john-mcafee/
https://www.world-scam.com/archive/10648/260-john-mcafee/
https://www.world-scam.com/archive/10648/260-john-mcafee/
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355. Oficjalne statystyki poszczepienne z Niemiec 

Wrocław 13.12.2022 

Odpowiednik polskiego ZUS-u w Niemczech, KBV opublikował pod koniec listopada 2022 r. statystyki 

umieralności w Niemczech. Na 90 stronach dokumentu w formacie pdf, opublikowano drobnym 

pismem, statystyki związane ze śmiercią wśród 72 milionów ubezpieczonych Niemców. Jeśli ktoś 

chciałby się zagłębić w tych tabelach, będzie musiał podjąć mozolną pracę – przede wszystkim 

powiększyć tekst o około 500%. Statystyki obejmują okres do końca pierwszego kwartału 2022 roku. 

Zmarli w Niemczech. Dane podzielone na kwartały od 2018 do końca pierwszego kwartału 2022 r. W 

ostatniej linijce podano średnią ilość śmiertelnych przypadków na dobę. Źródło. 

Występujące w tych statystykach przyczyny śmierci: 

1. R96.0 – Zgon natychmiastowy; 
2. R96.1 – Zgon w okresie pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, niedający się 

wytłumaczyć inaczej 
3. R98 – Zgon nieoczekiwany; 
4. R99 – Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu. 

W statystykach tych zwraca szczególną uwagę gwałtowny wzrost przypadków śmierci z 13 do 18 na 

dobę w latach 2018 – 2020, w porównaniu do pięciokrotnie wyższej liczby dziennych zgonów (97 -

104) od roku 2021. Najważniejszym wydarzeniem, które mogłoby wytłumaczyć tę sytuacją, było 

wprowadzenie eksperymentu medycznego na skalę masową, fałszywie nazywanego “szczepieniami 

przeciw Covid”. Nawet jeśli ktoś nie uznaje powiązania przyczynowo skutkowego pomiędzy tymi 

zdarzeniami, nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego nie robi się obowiązkowej obdukcji 

nadmiarowo zmarłych osób, by dotrzeć do prawdziwej przyczyny tych zgonów. 

Jest to najwyraźniej celowa taktyka. Jaki polityk byłby skłonny poprzeć działania, w wyniku których 

przedostałaby się do publicznej wiadomości informacja o jego aktywnym udziale w ludobójstwie? 

https://afdbundestag.de/wp-content/uploads/2022/12/KBV-Datenpakete.pdf
https://afdbundestag.de/wp-content/uploads/2022/12/Daten-Impffolgen.pdf
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356. Wielkie przebudzenie 

Wrocław 16.12.2022 

Precyzyjnie zaplanowany we wszystkich szczegółach i poprzedzony wieloletnimi przygotowaniami i 

ćwiczeniami Great Reset, pomimo początkowych sukcesów, przypomina dzisiaj orkiestrę grającą 

ponad 100 lat temu na tonącym Titanicu. 

Zdjęcie: (394133421) Źródło. 

Największym błędem tego planowania było moim zdaniem traktowanie wszystkich ludzi na Ziemi 

jako szarą masę, którą łatwo jest manipulować poprzez skorumpowane media. Jest to typowe dla 

technokratów podejście: wszyscy ludzie są dla nich jak czarna skrzynka. Wrzucasz coś do tej skrzynki i 

zawsze otrzymasz taką samą reakcję. To mogłoby zadziałać, przynajmniej u większości ludzi. Każdy z 

nas najczęściej unika zmian. Szczególnie wtedy, gdy czuje zagrożenie dla dotychczasowego poziomu 

życia. 

Wielki Reset wymagał opracowania filozofii opartej na kłamstwach. Coś podobnego, choć wydaje mi 

się, że w mniejszym niż dzisiaj stopniu, mieliśmy w PRL-u. Trybuna Ludu prasowy organ PZPR głosił 

nam Polakom jedynie słuszną prawdę zawsze zgodną z aktualną polityką Moskwy. Nic dziwnego, że 

kupowało się tę codzienną gazetę w jednym tylko celu: jako produkt zastępczy dla deficytowego 

wówczas papieru toaletowego. 

 

Była co prawda pewna niedogodność w postaci farby drukarskiej, która nie chciała pozostać jedynie 

na gazecie i litery odbijały się na pewnej części ciała. Jednak funkcję higieniczną spełniała. Wtedy rolę 

dzisiejszych niezależnych mediów spełniało radio Wolna Europa i Głos Ameryki. Finansowane były 

https://www.die-tagespost.de/politik/was-ist-vom-great-reset-zu-halten-art-227771
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naturalnie przez CIA i odpowiednio nas informowały. Czyli jak widać, nasz świat nie potrafi się obejść 

bez manipulacji. 

Dzisiaj, podobnie jak w PRL-u jedynie garstka ludzi ufa mediom ściekowym. Ta tendencja, nie tylko w 

Polsce przesuwa się powoli, ale stanowczo na korzyść niezależnych źródeł informacji. Oczywiście 

także i te potrafią – celowo czy nie – kłamać.  

Największym ciosem skierowanym przeciwko globalistom było przejęcie Twittera przez Elona Muska. 

Zrozumiały w dzisiejszych czasach sceptycyzm dotyczący intencji tego najbogatszego człowieka na 

świecie, wydaje się nieuzasadniony. Szczególnie gdy się uwzględni czyny nowego właściciela 

największej na świecie platformy społecznościowej. 

Taki wyłom w powszechnej narracji, prowadzony dotychczas z niezłym skutkiem przez niezależnych 

dziennikarzy i publicystów, otrzymał potężne narzędzie dotarcia do olbrzymiej ilości odbiorców 

spragnionych, w tym gąszczu sprzecznych wiadomości, jakiegoś wytłumaczenia tego, co się wokół 

dzieje. Także mainstreamowe ośrodki propagandy zostały zmuszone do coraz bardziej otwartego 

przekazu informacji, a to wpływa pozytywnie na tę garstkę wiernych odbiorców oficjalnych kłamstw. 

Dlatego zamiast Great Reset, mamy do czynienia z Wielkim Przebudzeniem światowej społeczności. 

Dla globalistów jest to puszka Pandory, którą sami otworzyli. 

Jeśli jestem zły, musiałem osądzić wcześniej. Osąd jest bronią, której używam przede wszystkim do 

bicia samego siebie. Sven Hilnhagen. 

  

https://www.world-scam.com/archive/10571/258-droga-na-skroty/
https://www.world-scam.com/archive/14910/354-tajne-czarne-listy-twittera/
https://www.world-scam.com/archive/14910/354-tajne-czarne-listy-twittera/
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357. Klimat fałszu 

Wrocław 18.12.2022 

Podczas gdy zmarznięty obywatel bardzo tęskni za zapowiadanym „globalnym ociepleniem”, 

ponieważ nie może opłacić rachunków za ogrzewanie, zwolennicy sekty klimatycznej nadal fantazjują 

o końcu świata. 

Takie wprowadzenie miał artykuł z 15 grudnia 2022 roku na Report24.news zatytułowany: Kryzys 

klimatyczny? Guardian: Dwa miliony lat temu Arktyka była o 19 stopni cieplejsza niż obecnie. 

 

Ta ilustracja dostarczona przez naukowców przedstawia Kap København, Grenlandia, 2 mln lat temu. 

Zdjęcie: Beth Zaiken/AP Źródło. 

Cytowany w artykule The Guardian podaje: Liczące dwa miliony lat DNA z północnej Grenlandii 

ujawniło, że region ten był kiedyś domem dla mastodontów, lemingów oraz gęsi, i oferuje 

bezprecedensowy wgląd w to, jak zmiany klimatyczne wpływają na ekosystemy. 

Przełom w analizie starożytnego DNA przesuwa zapis DNA o milion lat do czasów, gdy Arktyka była o 

11-19°C cieplejsza niż obecnie. Z analizy wynika, że na północnym półwyspie Grenlandii, obecnie 

pustyni polarnej, znajdowały się niegdyś lasy topolowe i brzozowe, w których roiło się od dzikich 

zwierząt. Praca dostarcza wskazówek, w jaki sposób gatunki mogą się przystosować lub zostać 

genetycznie zmodyfikowane, aby przetrwać zagrożenie szybkim globalnym ociepleniem. 

Czy przemysł lub silniki diesla były dwa miliony lat temu przyczyną ocieplenia klimatu? 

Mainstreamowa gazeta Guardian o tym nie wspomina. Wymarły gatunek Homo erectus żył w Afryce, 

Europie i Azji między 1,9 miliona a 70 000 lat temu. I żył w jaskiniach, niekoniecznie tak, jak to 

żartobliwie pokazywał seryjny film: Między nami jaskiniowcami. 

Nie było więc zabójczego dla środowiska przemysłu. Musiała być inna przyczyna wzrostu 

temperatury. Może, aby zapobiec nadmiernej produkcji dwutlenku węgla, ktoś opodatkował 

mastodonty, by nie oddychały nadmiernie? Pewnie one były głównym źródłem produkującym 

niezbędny dla flory dwutlenek węgla do atmosfery. System ekologiczny Ziemi nie przetrwałby do 

dzisiaj, gdyby komuś udało się jakimś cudem ograniczyć niezbędną dla egzystencji roślin ilość CO2. 

https://report24.news/klima-notstand-guardian-arktis-war-vor-zwei-millionen-jahren-bis-zu-19-grad-waermer-als-heute/?feed_id=25674
https://report24.news/klima-notstand-guardian-arktis-war-vor-zwei-millionen-jahren-bis-zu-19-grad-waermer-als-heute/?feed_id=25674
https://www.theguardian.com/science/2022/dec/07/dna-from-2m-years-ago-reveals-lost-arctic-world
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Także dzisiaj mimo ludzkiej zarozumiałości, nie jesteśmy praktycznie w stanie wpływać na klimat 

poprzez rabunkowo rozwijany przemysł. Paskudnie zaśmieciliśmy ten piękny świat – to prawda – ale 

ani przemysł, ani auta nie mają większego wpływu na poziom dwutlenku węgla. A ten nie wpływa na 

ocieplenie Ziemi. Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym i cięższym od powietrza, dlatego 

utrzymuje się jedynie nisko przy glebie – właśnie tam, gdzie go mogą wykorzystać rośliny. 

 

W północno-wschodniej Rosji, w Republice Jakucji, Ojmiakon i Wierchojańsk to najzimniejsze 

zamieszkane miejsca na ziemi. W poniedziałek termometr po raz pierwszy od dziesięciu lat pokazał 

poniżej minus 60 stopni. Liczące około 500 mieszkańców Oimjakon położone jest na wysokości 741 

metrów nad poziomem morza. W lutym 1933 roku temperatura w Ojmiakonie po raz pierwszy 

osiągnęła minus 67,7 stopni Celsjusza. Źródło: Telegram 17.12.22 12:47. 

Interesujące spostrzeżenie na temat globalnego ocieplenia. 

https://t.me/auf1tv
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Globalne ocieplenie straszna rzecz. Trzeba się bronić i nie emitować CO2. Ok. Świetny pomysł. No ale 

jak klimat się ociepli, to nie będę palił w piecu zimą i produkował CO2. Grzejniki elektryczne staną się 

mniej albo w ogóle bezużyteczne… To, gdzie tkwi błąd? Czy przygotowani jesteście na ”globalne 

ocieplenie” i zapowiadane 10-20 cm śniegu już w tym tygodniu? Źródło Telegram 17.12.22 09:52. 

  

https://t.me/kaka2708
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358. Catastrophic Contagion – następna fałszywa zaraza 

Wiedeń 20.12.2022 

W stolicy Belgii Brukseli odbyły się ćwiczenia służące ochronie zdrowia mieszkańców naszej planety. 

Któż to poświęca swój czas i środki, by ratować ludzkość? Myślę, że nie trudno zgadnąć: Ci sami 

filantropii, którzy z wielkim sukcesem ćwiczyli w listopadzie 2019 r. (Event 201) przeprowadzenie 

światowej zarazy nazwanej przez nich COVID19. 

Johns Hopkins Center for Health Security, we współpracy z WHO i Fundacją Billa i Melindy Gatesów, 

przeprowadziło pandemiczne ćwiczenie Catastrophic Contagion podczas dorocznego spotkania Grand 

Challenges w Brukseli w Belgii 23 października 2022 r. 

Dopuszczony do ćwiczeń skład uczestników to 10 obecnych i byłych ministrów zdrowia i wyższych 

urzędników ds. zdrowia z Senegalu, Rwandy, Nigerii, Angoli, Liberii, Singapuru, Indii, Niemiec oraz 

Billa Gatesa, współprzewodniczącego Fundacji Billa i Melindy Gatesów. 

Ćwiczenie symulowało serię posiedzeń Rady Doradczej ds. Zdrowia w sytuacjach kryzysowych WHO 

dotyczących fikcyjnej pandemii rozgrywającej się w niedalekiej przyszłości. Uczestnicy zmagali się z 

odpowiedzią na epidemię zlokalizowaną w jednej części świata, która następnie szybko się 

rozprzestrzeniła, stając się pandemią o większej śmiertelności niż COVID-19 i nieproporcjonalnie 

dotykającą dzieci i młodzież. 

Cóż z tego, że liczba ofiar śmiertelnych spowodowana przez ich ostatnie “szczepionki” przekroczyła 

znacznie liczbę ofiar tej inaczej nazwanej grypy? Aby pójść za ciosem i nie pozwolić by tempo 

ludobójstwa zmalało, trzeba przygotować psychicznie następne ofiary następnej zmyślonej zarazy. 

Dla tych “filantropów” najważniejszym celem, poza władzą nad światem jest depopulacja. Dużo 

łatwiej jest opanować mniejszą liczbę niewolników niż 8 miliardów jeszcze na wpół wolnych ludzi. 

 

Większość globalnych i bezwzględnych naukowców testuje kolejny scenariusz katastrofy (Źródło: Von 

Gorodenkoff/Shutterstock). 

Były szef firmy Pfizer Michael Yeadon poruszył ostatnio ten temat. Można o tym poczytać (w języku 

angielskim) na Telegramie (10.12.2022 r. 21:02): 

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html
https://journalistenwatch.com/2022/12/15/bruesseler-planspiel-catastrophic-contagion-gates-co-testeten-bereits-die-naechste-pandemie/
https://t.me/robinmg
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To oszustwo. Pandemia ciężkiej choroby układu oddechowego jest immunologicznie niemożliwa. Jeśli 

zaakceptujesz model choroby, którego używają, to im cięższa choroba, tym szybciej zarażona osoba, 

jeśli jest podatna, zaczyna wykazywać objawy. Dopiero wtedy dana osoba może zarazić inną podatną 

osobę, ale do tego czasu jest chory i przebywa w domu. Nie ma kontaktu z ludźmi poza najbliższą 

rodziną. Łańcuch zostaje przerwany. 

Covid został wymyślony – moja opinia, poparta epidemiologią zgonów – oraz mocno przesadzony. 

„Hiszpańska grypa” z lat 1918-1919 również była mocno przesadzona. Liczby ofiar były znacznie 

mniejsze, niż obecnie się twierdzi. Dokumenty zaledwie kilka lat później nawet o tym nie wspominają. 

Nazwano tę grypę bezpodstawnie: „najgorszą pandemią od czasów średniowiecza”. 

Proszę was, abyście uznali w swoim sercu, że wasze reakcje, postawy, to, co mówicie i robicie, a co 

ważniejsze, czego nie zrobicie, będą decydować o tym, jak to się potoczy. 
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359. Codziennie 88 nagłych zgonów 

Wiedeń 21.12.2022 

Tydzień temu pisałem o opublikowanych w Niemczech statystykach firm ubezpieczeniowych. Na 

podstawie tych danych Natural News z siedzibą na Tajwanie opublikował w poniedziałek artykuł: 

Niemieckie dane ubezpieczeniowe pokazują, że każdego dnia nagle i nieoczekiwanie umiera 88 w 

pełni zaszczepionych osób. Źródło w języku angielskim. 

Zanim szczepionka została wprowadzona, średnia liczba nagłych zgonów w Niemczech wynosiła 

około 6000 na kwartał. Nawet podczas „pandemii” w 2020 r. nadmiar zgonów wykazywał podobne 

tendencje jak w 2019 r., oscylując wokół 6000 na kwartał. 

Obecnie na kwartał dochodzi do około 14 000 nagłych i nieoczekiwanych zgonów. Nadmierna 

śmiertelność wzrosła ponad dwukrotnie w mocno zaszczepionej populacji. Każdego dnia w 

Niemczech nagle i nieoczekiwanie umiera około 88 w pełni zaszczepionych osób – powyżej średniej 

sprzed szczepień. 

Światowa branża ubezpieczeń na życie wykryła pierwsze sygnały, że populacja wymiera szybciej po 

wprowadzeniu szczepionki na COVID-19. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. branża ubezpieczeń 

na życie wypłaciła 5,5 mld USD, co przyćmiło łączne wypłaty (3,5 mld USD) za cały 2020 r. Aegon, 

który prowadzi dwie trzecie swojej działalności w USA, wypłacił 111 mln USD w trzecim kwartale 

2021 r. Odszkodowania te były o 258% większe niż rok wcześniej, kiedy podczas śmiertelnej globalnej 

pandemii wypłacono 31 mln USD. 

Amerykańska VAERS – firma zajmująca się skutkami ubocznymi szczepień w USA – podaje 

następujące liczby związane ze szczepieniami mRNA: 

Źródło. 

https://www.world-scam.com/archive/14959/355-oficjalne-statystyki-poszczepienne-z-niemiec/
https://www-naturalnews-com.translate.goog/2022-12-19-german-insurance-data-88-fully-vaccinated-people-dying-suddenly-unexpectedly-every-day.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-naturalnews-com.translate.goog/2022-12-19-german-insurance-data-88-fully-vaccinated-people-dying-suddenly-unexpectedly-every-day.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.naturalnews.com/2022-12-19-german-insurance-data-88-fully-vaccinated-people-dying-suddenly-unexpectedly-every-day.html
https://openvaers.com/
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Źródło. 

Mamy następne dowody holokaustu szczepionkowego. 

 

Zgłaszane na całym świecie raporty ADR (Adverse Drug Reaction – niepożądane reakcje na lek) 

dotyczące skutków ubocznych w czasowym związku ze szczepionką Covid-19 rosną do 

niespotykanych dotąd poziomów. Liczba zgłoszeń ADR wzrosła do 4 743 187 na dzień 28 listopada 

2022 r. Źródło Ken Jebsen Telegram 4.12.2022 r. 11:29 

Ponad 4 miliony ZGŁOSZONYCH NOP-ów. Skoro zgłasza się statystycznie około 1% skutków 

ubocznych, to liczba powikłań na świecie po przyjęciu preparatu mRNA, jest stokrotnie większa. Kiedy 

1 kwietnia 2020 r. – nie, to nie był dowcip primaaprilisowy – pisałem o szacunkowej liczbie zgonów 

wynikłych z aplikowania wtedy jeszcze niedopuszczonej nowej “szczepionki” podałem liczbę 400 

tysięcy na całym świecie. Wtedy jeszcze nie domyślałem się, że mamy do czynienia z planowanym 

ogólnoświatowym ludobójstwem. Sądziłem, że kilka koncernów farmaceutycznych chce po prostu 

zarobić duże pieniądze i dlatego stworzyli sztuczne zagrożenie wirusem. 

Tak, ja także błądzę – nie mam pełnej wiedzy o zbrodniczych planach przejęcia władzy nad światem. 

Nie jest to jednak powód, bym nie pisał o tych planach. Jeśli piszę o jakichś ważnych wydarzeniach, 

zawsze podaję źródło informacji. Czytelnik może wtedy sam sprawdzić, na czym opieram moje 

wnioski. Właśnie do takich aktywnych poszukiwań chciałbym Was zachęcić. Nie jest wcale trudne 

dotrzeć do ważnych dokumentów. Zwolennicy depopulacji wcale się nie kryją, ze swoimi zamiarami.  

https://t.me/kenjebsen
https://www.world-scam.com/archive/188/004p/
https://www.world-scam.com/archive/188/004p/
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Mnie nie interesuje, jaka partia rządzi, ja nie chcę być rządzony. 
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360. Przyjaciele 

Wiedeń 22.12.2022 

Jak za dawnych lat, kiedy Breżniew przyjeżdżał do Polski, wymieniał z Gierkiem całusy na 

dworcu, tak amerykański prezydent wita w bardziej nowoczesnym stylu ukraińskiego 

przywódcę: 

 

Mógłbym powiedzieć, że Biden będący pod wpływem demencji, po prostu nie wiedział co 

czyni, ale skoro obaj panowie nie są moimi ulubieńcami, pozostawię tę ocenę czytelnikom. 

Na konferencji prasowej Biden pomylił Ukraińców z Irańczykami. Także prezydentowi Ukrainy nie 
najlepiej wyszła mowa, podczas której tłumacz pomyliła się i zamiast słowa “kraj” użyła słowo 

“zbrodnie”: Mam nadzieję, że Kongres zatwierdzi pomoc finansową na nasze zbrodnie. 

 

https://world-scam.com/Files/VID-20221222-WA0004.mp4
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To chyba był pierwszy raz, kiedy publicznie zagrał samego siebie, a nie wyuczoną rolę. 

Zełeński poleciał do Stanów z Warszawy. Ciekawe, czy zdąży wrócić do Kijowa, zanim 

armia białoruska odetnie wzdłuż całej granicy ukraińsko-polskiej zachodnią rubież Ukrainy. 

Takie są najwyraźniej plany, by odciąć dostawy broni na Ukrainę drogą lądową z Polski.  

100 tysięcy białoruskich żołnierzy stoi w gotowości do ataku i czeka jedynie na rozkaz. Jest 

mało prawdopodobne, by ukraińska armia, nawet przy wsparciu sił brytyjskich, polskich, czy 

rumuńskich, mogłaby sobie pozwolić na wojnę na dwa fronty. Właśnie w tym celu Putin 

odwiedził Łukaszenkę. 

 
Czy to ty jesteś tym strasznym smokiem, o którym wszyscy w hrabstwie mówią? Tak, ja mam 

dobrego rzecznika prasowego. 
  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

361. Szczepionki zabijają 

Martin Rutter, młody austriacki działacz organizujący protesty przeciwko kłamstwu i 

ludobójstwu plandemicznemu, był inicjatorem demonstracji w Wiedniu, w których wzięło 

udział ponad 150 tysięcy osób. Założył na stronie ofiary szczepień największy w 

niemieckojęzycznym obszarze bank informacji o konkretnych przypadkach tragicznych 

skutków zażycia tak propagowanego ciągle jeszcze przez rząd i media “eliksiru szczęścia”. 

Na stronie zgłosiło się ponad 36 tysięcy osób, które mają coś konkretnego do powiedzenia o 

tym eksperymencie medycznym i jego skutkach. 

 
Szczepionki zabijają. Źródło: Telegram 22.12.2022 r. 23:19. 

 
Któregoś dnia zapytają cię, czy broniłeś te dzieci… Jaka będzie twoja wymówka? Źródło. 

https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer/
https://t.me/MartinRutter
https://www.direktdemokratisch.jetzt/infomaterial-anfordern/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Dr. Peter McCullough jest kardiologiem (specjalistą od serca). Badał nastolatków, którzy 

zmarli z powodu problemów z sercem po wstrzyknięciu genu koronowego. Zeznaje pod 

przysięgą, że zastrzyk mRNA zabija dzieci! Źródło Telegram 20.12.2022 r. 16:35 

Drastycznie duża ilość śmierci przed kamerą telewizyjną, tysiące przypadków śmierci lub 

trwałego kalectwa wśród młodych, zdrowych ludzi. Większość z nas, także ja, może 

opowiedzieć o dramatycznych sytuacjach zdrowotnych wśród najbliższych, lub przyjaciół po 

przyjęciu tego zabójczego preparatu. Ile osób jeszcze musi umrzeć, by odpowiedzialni za stan 

zdrowia społeczeństw, poważnie potraktowali to zagrożenie? Dzisiaj jeszcze niewiele wiemy 

na temat długotrwałych skutków zabójczej akcji szczepionkowej przeciwko pandemii, której 

wcale nie było. 

 
5 z 6 naukowców udowodniło, że rosyjska ruletka wcale nie jest niebezpieczna. 

  

https://t.me/MartinRutter
https://www.world-scam.com/Files/video_2022-12-23_15-11-32.mp4
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362. Szczury uciekają… 

Wiedeń 26.12.2022 

Tak, plandemiczny okręt tonie i szczury z niego uciekają. Jeszcze 17 lipca br. najważniejszy 

komentator z Białego Domu, dr Ashish Jha w wywiadzie dla ABC z Martiną Raddatz 

powiedział: To jest naprawdę ważne, by ludzie nosili maski w pomieszczeniach. 

 

Ten sam urzędnik wystąpił dzisiaj i powiedział: Nie ma na świecie badań, które wykazałyby, 

że maska tak dobrze działa. 

 

Dziwne! Zdrowo myślący ludzie na całym świecie właśnie to samo mówią od prawie trzech 

lat. Są to tzw. foliarze, teoretycy spiskowi – całą listę tych dyskryminujących epitetów 

znajdziecie, przeglądając prasę głównego ścieku, czy choćby Wikipedię. A teraz ważny 

urzędnik z Białego Domu do nas dołączył? W roku 2020 pochwaliłbym taką postawę, ale 

dzisiaj?  

Dzisiaj ci piewcy pandemii pozostali na lodzie. Zrobili swoje i nie są już dalej potrzebni. 

Więc ratują się na własną rękę i uciekają z przechylonego na lewą, a raczej lewacką burtę 

okrętu. 

https://www.youtube.com/watch?v=TcF4MhNp6FE
https://www.youtube.com/watch?v=s7T8VdEPnqI
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Wiedeń jest inny – tak reklamują nasze miasto rządzący nim socjaliści (SPÖ). Burmistrz 

Wiednia Michael Ludwig dzielnie walczy z pandemią i przedłużył obowiązek noszenia masek 

w wiedeńskich środkach masowej komunikacji. Także wszelkie usługi służby zdrowia, w tym 

szpitale i ambulatoria są nadal dostępne dla tych z negatywnym testem na covida oraz – 

jakżeby inaczej – w masce FFP2. 

 
Aktualne zdjęcie. Wiedeń metro przy dworcu zachodnim. Coraz więcej pasażerów nie 

zakłada masek niewolników. Na wprost nad schodami reklama szczepień… 
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Drogi ZUS! Albo pozwolicie mi pójść na emeryturę przed ukończeniem 65 lat, albo mając 80 

lat, wyjdę za mąż za 20-latka i będziecie mu płacić wdowią rentę przez następne 60 lat. 

Czekam na odpowiedź. 
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363. Geneza WEF Klausa Schwaba 

Wrocław 28.12.2022 

Johnny Vedmore jest niezależnym dziennikarzem śledczym i muzykiem z Cardiff w Walii. 29 

sierpnia 2022 opublikował interesujący artykuł na łamach Unlimited Hangout zatytułowany: 

Kontinuum Kissingera: nieautoryzowana historia programu Young Global Leaders WEF. 

Możecie też przeczytać ten artykuł w oryginale po angielsku. 

Zachęcam do przeczytania tego artykułu. Dowiecie się z niego, że to nie Klaus Schwab 

wymyślił kuźnię światowych przywódców – Young Global Leaders. Aby zrozumieć, jak 

powstał i został zrealizowany sam pomysł, tworzenia “elity świata” nie wystarczy przeczytać 

moje siłą rzeczy okrojone streszczenie. 

Program Młodych Globalnych Liderów Światowego Forum Ekonomicznego, rzekomy 

pomysł Klausa Schwaba, jest w rzeczywistości niemal dokładną repliką Międzynarodowego 

Seminarium Henry’ego Kissingera, które pierwotnie odbywało się na Harvardzie i było 

finansowane przez CIA. W tym artykule Johnny Vedmore bada osoby stojące za 

Międzynarodowym Seminarium Kissingera, kanały CIA, które sfinansowały program, oraz 

kluczową rolę Kissingera w tworzeniu samego programu Młodych Globalnych Liderów 

WEF. 

W artykule znajdziecie dużo nieznanych szczegółów działalności CIA jak na przykład 

pierwsza próba przewrotu w Iranie w roku 1953 dokonana przez Kermita Roosvelta. 

Zdjęcie z 1950 r. przedstawiające Kermita Roosevelta Jr, wnuka prezydenta USA Theodore’a 

Roosevelta i byłego urzędnika Centralnej Agencji Wywiadowczej, źródło: 

National Security Archive, GWU 

Film na Youtube w języku angielskim na ten temat. Można włączyć polskie napisy: 

https://unlimitedhangout-com.translate.goog/2022/08/investigative-reports/the-kissinger-continuum-the-unauthorized-history-of-the-wefs-young-global-leaders-program/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://unlimitedhangout.com/2022/08/investigative-reports/the-kissinger-continuum-the-unauthorized-history-of-the-wefs-young-global-leaders-program/
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/iran/2018-02-12/cia-declassifies-more-zendebad-shah-internal-study-1953-iran-coup
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
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Magazyn Harvard Kennedy z lata 2009 zaczyna swój główny artykuł stwierdzeniem: „Dzięki 

absolwentom i nauczaniu Harvard Kennedy School odgrywa główną rolę w programie Forum 

Młodych Globalnych Liderów”, a autor, Steve Nadis, pisze: „W 2004 roku Klaus Schwab 

MC/MPA 1967, absolwent Harvardu Absolwent Kennedy School, który założył Światowe 

Forum Ekonomiczne (WEF), wygrał nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów od Fundacji 

Dana Davida i próbował wymyślić najlepszy sposób wykorzystania tych pieniędzy. Schwab 

postanowił rozpocząć stowarzyszony z WEF program o nazwie Forum Młodych Globalnych 

Liderów (YGL), który, jak sama nazwa wskazuje, skupiałby nowe pokolenie liderów z całego 

świata i pozwalał im zająć się największymi problemami dnia ”. Co zdumiewające, Fundacja 

Dana Davida z siedzibą w Tel Awiwie, która przyznała Schwabowi 1 milion dolarów, który 

został bezpośrednio wykorzystany do stworzenia programu Young Global Leaders, miała 

jednego niezwykle znaczącego członka zarządu – Henriego A. Kissingera. 

Jak już wspomniałem, mój artykuł jest zaledwie cząstką tego, co możecie przeczytać po 

polsku – pierwszy link na początku artykułu.  

Nie warto marnować naszej energii na nienawiść wobec Klausa Schwaba, który jest zaledwie 

marionetką reprezentującą coś znacznie większego – Deep State (głębokie państwo) – ukrytą 

organizację międzynarodową, która ma rzeczywisty wpływ na to, co się właśnie dzieje. Klaus 

Schwab i tak dostanie za swoje, gdy padnie ta największa w historii ludzkości polityczna 

intryga. Ci naprawdę odpowiedzialni, chętnie rzucą nam kozła ofiarnego, by sami nie musieli 

ponosić odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Tak zawsze było i z pewnością będzie. 

https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJw-LpmWViY
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364. Szczury laboratoryjne 

Wrocław 31.12.2022 

Benjamin Netanjahu, ponownie wybrany premier Izraela, powiedział w wywiadzie dla 

Jordana Petersona, że przekonał prezesa firmy Pfizer, Alberta Bourlę, do przyznania 

Izraelowi pierwszeństwa w dostawach szczepionek. 

„Powodem, dla którego mogłem to zrobić, jest to, że mamy medyczną bazę danych” – 

powiedział, dodając, że cyfrowa dokumentacja medyczna objęła prawie wszystkich 

Izraelczyków. Ludzie mają karty identyfikacyjne, które można odczytać we wszystkich 

izraelskich szpitalach. Karta ta zawiera wszystkie dane medyczne pacjenta z ostatnich 20 lat. 

Netanjahu powiedział Bourli, że użyje tej bazy danych, aby powiedzieć mu, na przykład, jak 

wpływają szczepionki na osoby z zapaleniem opon mózgowych lub wysokim ciśnieniem 

krwi. „W ten sposób Izrael stał się laboratorium firmy Pfizer” – powiedział.  

Były premier, który właśnie sformował nowy rząd, powiedział, że chce dodać genetyczną 

bazę danych do bazy medycznej. Chce pobrać próbkę śliny od każdego. „Jestem pewien, że 

większość by tak zrobiła. Może za to zapłacimy”.  

Następnie Netanjahu chce przyznać dostęp do tej bazy firmom farmaceutycznym. Co 

mogłoby pójść źle? Źródło. 

Benjamin Netanjahu po raz szósty został zaprzysiężony na premiera Izraela. Źródło: Telegram 

29.12.2022 r. 18:30 

Tak właśnie traktują przywódcy zachodnich demokracji swoich poddanych. Wyborcy są po 

to, by na nich głosowali. Czyje interesy reprezentuje premier Izraela? Tych, którzy nim 

kierują. W tym przypadku są to koncerny farmaceutyczne. Podobne mechanizmy można 

znaleźć na całym zachodnim świecie. W USA zarówno Trump, jak i Biden przez dłuższy 

czas, robili wszystko, czego wymagał interes BigPharma. W Kanadzie, w Australii i 

praktycznie wszystkich krajach Europy – jedyny wyjątek to Białoruś – to samo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4OcaMRLTyGI
https://www.youtube.com/watch?v=4OcaMRLTyGI
https://uncutnews.ch/netanyahu-erzaehlt-stolz-wie-er-seine-eigenen-israelis-als-laborratten-benutzt-hat/
https://t.me/RealpolitikAustria
https://world-scam.com/Files/video_2022-12-30_23-21-58.mp4
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365. Motor wojny 

Wrocław 1.1.2023 

Inspiracją do napisania tego artykułu było dla mnie wystąpienie (w języku niemieckim) 

Gerharda Wsinewskiego przed niezależną austriacką telewizją AUF1. Tytuł: Rok 2022 – 

czego nie przeczytasz w wiadomościach?  

Niecałe trzy tygodnie przed rozpoczęciem eskalacji konfliktu na Ukrainie w lutym 2022 roku, 

profesor Jack Rasmus przedstawił 10 powodów, dla których Stany Zjednoczone są 

zainteresowane sprowokowaniem Rosji do tej wojny. 

 

Profesor Jack Rasmus. 

Te 10 przyczyn dążenia przez USA do zastępczej wojny na terytorium Ukrainy to: 

1. Ponownie zjednoczyć NATO i wzmocnić nad nim hegemonię USA; 
2. Zmusić Niemcy do anulowania umowy dotyczącej rosyjskiego gazociągu Nordstream2; 

zamiast tego skłonić Europę do kupowania gazu z USA; zwiększyć eksport gazu ziemnego z 
USA do Europy, a tym samym stworzyć niedobór dostaw w USA, aby uzasadnić krajowe 
podwyżki cen gazu w USA i zyski USA; 

3. Stworzyć pretekst do wysłania jeszcze większej liczby żołnierzy i zaawansowanej broni do 
krajów bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) i Europy Wschodniej (Polska, Rumunia); 

4. Uzyskać więcej koncesji gospodarczych od Ukrainy dla biznesu USA w zamian za więcej i 
lepszą broń USA/NATO; 

https://www-stmarys--ca-edu.translate.goog/faculty-experts/find-faculty-by-name-expertise/jack-rasmus-phd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldfinancialreview-com.translate.goog/10-reasons-why-us-may-want-russia-to-invade-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldfinancialreview-com.translate.goog/10-reasons-why-us-may-want-russia-to-invade-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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5. Zwiększyć poparcie polityczne dla USA, aby przejąć kontrolę nad Mołdawią, wypędzić 
rosyjskich zwolenników i zainstalować marionetkowy proamerykański reżim w Mołdawii; 

6. Uzasadnić zwiększenie wysiłków i funduszy USA, aby zdestabilizować Białoruś i Kazachstan; 
7. Odwrócić uwagę Partii Demokratów od polityki zagranicznej przed śródokresowymi 

wyborami w listopadzie 2022 roku; 
8. Uzyskać zgodę Kongresu na dalsze zwiększenie budżetu obronnego USA oprócz 

dotychczasowych 778 miliardów dolarów; 
9. Wymówka, do zwalczania prorosyjskich zwolenników: Wenezuela, Nikaragua i Kuba; 
10. Testowanie skuteczności najnowszej amerykańskiej broni przeciwko siłom rosyjskim oraz 

rosyjskiej broni przeciwko Stanom Zjednoczonym bez konieczności bezpośredniej 
konfrontacji z Rosją; skłonić Rosję do ujawnienia stanu jej zdolności cybernetycznych. 

Większość tych punktów została zrealizowana z korzyścią dla USA. Dzisiejsza sytuacja jest 

mało pomyślna dla strony ukraińskiej. Jak tylko przyjdą mrozy, rozpocznie się atak 

sprzymierzonych sił Rosji i Białorusi na Ukrainę. Przy takiej przewadze sił oraz odcięciu dróg 

dostaw dalszej broni z Polski, armia ukraińska ma bardzo małe szanse na dłuższe przetrwanie. 

Nie udało się także Demokratom utrzymać władzy w Kongresie i w najbliższych dniach 

odbędzie się zaprzysiężenie kongresmenów oraz wybór speaker of the House – odpowiednik 

polskiego marszałka sejmu. Nadchodzą trudne czasy dla zwolenników wojny. 
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366. Rok 2022 

Wrocław 2.1.2023 

Tytuł artykułu mógłby sugerować nową powieść utopijną na wzór Georga Orwella. Nie, 

powieści nie będzie. Nie będzie także przeglądu wydarzeń z ubiegłego roku. Nie zamierzam 

też pisać o cudownej metamorfozie strasznego wirusa, w niemniej straszną wojnę. O tych 

wszystkich sprawach możecie sobie poczytać choćby w moim ebooku, który powiększa się z 

każdym nowym artykułem o nowy rozdział. 

O czym więc dzisiaj napiszę? Przeczytajcie, artykuł będzie jak zwykle krótki – obiecuję.  

Otrzymałem od Facebooka świąteczny prezent w postaci tygodniowego bana – blokady 

mojego konta – za opublikowanie tego artykułu. 

Facebook musi być bardzo konserwatywny, skoro dochowuje corocznej tradycji banowania. 

Rok temu w styczniu cenzorom nie spodobał się z kolei ten artykuł. Pomimo usilnych starań 

Facebook, YouTube & Co, w ubiegłym miesiącu mój blog pobił swój dotychczasowy rekord 

oglądalności. W grudniu weszło na moją stronę ponad 120 tysięcy odwiedzających. 

Całkowita ilość odwiedzin w grudniu wyniosła 121.442. Przeciętnie, każdego dnia weszło na moją 

stronę 3.917 użytkowników. 

Gwoli ścisłości liczba wszystkich odwiedzających zawiera wielokrotne odwiedziny. Czyli, 

jeśli ktoś odwiedził moją stronę kilkakrotnie, to także kilkakrotnie jest uwzględniony w tej 

statystyce. Także odwiedziny tzw. botów, czyli komputerów przeszukujących internet w celu 

indeksowania stron – jak np. tych z Google – mocno zawyża tę liczbę. Jeśli jednak wziąć pod 

uwagę, że latem 2022 r. te statystyki wykazywały trochę ponad 50.tysięcy odwiedzających, to 

https://www.world-scam.com/archive/15256/361-szczepionki-zabijaja/
https://www.world-scam.com/archive/6387/184-dlaczego-musial-umrzec/
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dwukrotny wzrost jest moim zdaniem imponujący. Według innych statystyk w grudniu 

odwiedziło moją stronę około 30 tysięcy unikalnych (dla mnie każdy z Was jest kimś 

wyjątkowym i niepowtarzalnym) odwiedzających osób – bez botów automatów. 

Nie po to, by się chwalić, przedstawiłem Wam tę statystykę. Jestem po prostu bardzo 

zadowolony z takiego wyniku. Mógłbym to wykorzystać i zarobić na moim blogu 

wprowadzając reklamy, ale tego nie zrobię. Sam wiem, jak denerwujące są banery 

porozrzucane na stronach internetowych. Odwracałyby uwagę od treści przekazywanych 

przeze mnie artykułów. 

Ten poniższy baner, powieszony przez IPN w Szczecinie, jest przykładem wielkiego, 

polskiego patriotyzmu made in USA: 

 

To przecież jasne, że sponsor chce rozumieć, za co płaci. Nawet w PRL-u nie zwracano się do 

Polaków, używając cyrylicy. Tym jednak razem bezwzględnie wszyscy Polacy muszą znać język 

Wielkiego Brata. 
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367. Kronika nagłej śmierci 

Wrocław 3.1.2023 

Temat nagłej i niespodziewanej śmierci po przyjęciu eliksiru szczęścia, poruszałem już 

wielokrotnie. Niestety bez przerwy pojawiają się coraz to nowe tragiczne przypadki. 

Nagle i niespodziewanie… Źródło: Telegram 3.1.2023 r. 08:13 

Dwóch pracowników ABC News „zmarło nagle” w ciągu tygodnia, 28-letnia Erica Gonzalez i 37-letni 

Dax Tejera. Źródło Telegram 3.1.2022 r. 08:53 

https://t.me/swiatinformacji
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-03_09-24-18.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-03_09-26-43.mp4
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Główny epidemiolog Słowacji, rodzaj słowackiego „Anthony Fauci”, dr. Vladimír Krčméry, zmarł nagle 

i niespodziewanie 20 grudnia 2022 r. Źródło. Światowej sławy naukowiec, lekarz i znany jako czołowy 

w kraju „wojownik Covid”. Był pierwszym obywatelem Słowacji, który został zaszczepiony przeciwko 

Covidowi w grudniu 2020 roku i nadmiernie propagował szczepienie. Dotychczas zdrowy lekarz zmarł 

niespodziewanie w wieku 62 lat. Media rozpowszechniały twierdzenie, że zmarł na zapalenie płuc po 

obu stronach; jednak według sekcji zwłok przyczyną śmierci był zawał serca. 

 

Na początku globalnej kampanii szczepień stylistka i influencerka Agne Jagelaviciute, bardzo 

popularna na Litwie, promowała szczepionkę Covid jako jedyny sposób na ponowne połączenie się z 

bliskimi. 28 grudnia zmarła nagle i niespodziewanie w wieku zaledwie 42 lat. Znajomi i fani są w 

szoku. Źródło. 

https://rairfoundation.com/cover-up-slovakias-anthony-fauci-suddenly-dies-of-heart-attack-media-misleads-public-about-cause-of-death/
https://report24.news/sie-glaubte-an-die-impfung-designerin-und-influencerin-stirbt-ploetzlich-und-unerwartet-mit-42-jahren/?feed_id=26132
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23 kanadyjskie dzieci zmarło w ciągu ostatniego miesiąca i nikt o tym nie mówi. Źródło. 

Podczas tej poszczepiennej pandemii, władze w Kalifornii w USA, wprowadzają nową 

ustawę pozwalającą karać lekarzy za odradzanie pacjentom przyjęcia tych eksperymentalnych 

preparatów. Źródło. 

 

https://www.redvoicemedia.com/2023/01/twenty-three-canadian-children-have-died-in-the-past-month-and-no-one-is-talking-about-it/ref/8/
https://leginfo-legislature-ca-gov.translate.goog/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://leginfo-legislature-ca-gov.translate.goog/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098
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368. Słodki luksus 

Wrocław 5.1.2022 

Nie wiem, czy znaleziony w zakamarkach Internetu film (Źródło: Telegram 3.1.2022 r. 

15:00), pokazujący wnętrze “szlachetnych” pralinek włoskiej firmy Ferrero Roche jest 

tworem ich konkurencji, czy pokazuje uczciwe badanie? Producent tych czekoladek był w 

przeszłości wielokrotnie uwikłany w poważne afery. 

 

Trzy lata temu w grudniu 2019 roku brytyjski The Guardian opublikował artykuł Czekoladki 

Ferrero Rocher, mogą być skażone pracą dzieci. Źródło. Platforma WeMoveEuropa ogłosiła 

petycję Ferrero: Stop pracy dzieci. 

Nasze śledztwo, którego wyniki opublikował The Guardian, ujawniło, że produkty Ferrero 

powstają z orzechów prawdopodobnie zbieranych przez dzieci w Turcji. Lista produktów jest 

długa: Nutella, Kinder Bueno, Ferrero-Rocher – słodycze, które często kupujemy dzieciom na 

święta, prawdopodobnie powstały z orzechów zbieranych w pocie czoła przez ich 

rówieśników. 

W roku 2016 The Sun pisał na temat niewolniczej pracy przy produkcji Kinder 

Niespodzianki. Źródło. 

https://t.me/QAnonWWG1WGA17
https://www-theguardian-com.translate.goog/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-theguardian-com.translate.goog/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour
https://act.wemove.eu/campaigns/praca-dzieci-ferrero
https://www-thesun-co-uk.translate.goog/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-thesun-co-uk.translate.goog/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.thesun.co.uk/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-05_07-52-47.mp4
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Dzieci w wieku 6 lat robiące zabawki Kinder Eggs jako „niewolnicy” otrzymują 

wynagrodzenie zaledwie 2 zł na godzinę i pracują przez 13-godzin dziennie. 

 

Rumuńska rodzina otrzymuje 20 lei – około 19 zł – za każde 1000 dostarczonych gotowych jaj Źródło: 

The Sun. 

Czy plandemia świrusa monarchy – bo korona to przecież symbol władzy królewskiej – 

poprawiła sytuację tych dzieci i ich rodzin? Sądzę, że sytuacja stała się jeszcze gorsza. 

Powiecie: stare dzieje dziś już nieaktualne? A jednak w czerwcu 2022 r. wybuchła afera 

związana z salmonellą w jajkach Kinder Niespodzianka. Źródło. Nic dziwnego, produkcja 

produktów żywnościowych w takich warunkach musiała doprowadzić do poważnych infekcji.  

https://www-vzhh-de.translate.goog/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/salmonellen-rund-300-infizierte-durch-belastete-produkte-von-ferrero?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-vzhh-de.translate.goog/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/salmonellen-rund-300-infizierte-durch-belastete-produkte-von-ferrero?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/salmonellen-rund-300-infizierte-durch-belastete-produkte-von-ferrero
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369. Protoplasta UE Richard Coudenhove-Kalergi 

Wrocław 6.1.2023 r. 

W listopadzie 2022 r. minęło 100 lat, od czasu kiedy Richard Coudenhove-Kalergi 

przedstawił swój plan zamiany charakteru Europy poprzez zniszczenie państw narodowych i 

zastąpienie ich tworem zwanym Paneuropa. Ten austriacki polityk stał się ojcem chrzestnym 

Unii Europejskiej. 

 

Richard Coudenhove-Kalergi Zdjęcie z Wikipedii. 

Pojęcie Nowy Porządek Świata został przez niego rozpowszechniony. Zaraz po 

wprowadzeniu trzy lata temu plandemii, termin Nowy Porządek Świata pojawił się w 

mediach na całym świecie jako NWO (New World Order). Również określenie plutokracja, 

zostało stworzone przez Coudenhove-Kalergiego. Pomimo że sam był arystokratą, uznał, że 

więzy rodzinne nie będą stanowić o przynależności do nowej kasty rządzącej światem, lecz 

jedynie posiadanie bardzo dużego majątku. 

 

Pierwszy projekt flagi zjednoczonej Europy. Pozostały z niego jedynie gwiazdki i tło. 

Interesujący artykuł z grudnia 2019 zajmuje się szczegółami tego planu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi
https://www.odkrywamyzakryte.com/plan-kalergi-plan-zniszczenia-europy/
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[…] stworzyć i ustanowić nową rasę o nowych cechach, łącząc białych Europejczyków, 

Azjatów i Afrykanów, aby zmienić i zmodyfikować cechy Europejczyków w „pozytywny 

sposób”. „Pozytywny” w sensie zaniku tożsamości narodowej, odejścia od tradycji, historii i 

ściśle związanej z tym kultury. 

Główny problem polega na tym, że Kalergi zażądał nie tylko zniszczenia europejskich państw 

narodowych, ale także celowego ludobójstwa rdzennej, w większości białej rasy kontynentu 

europejskiego. 

Jeszcze kilka lat temu, gdybym miał głosować w sprawie Unii Europejskiej, poparłbym ten 

pomysł. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ta organizacja propagowała stanowisko 

pacyfistyczne i przyczyniła się do tego, że pomiędzy jej członkami nie było ani jednej wojny.  

Pomijając wojnę w Jugosławii, która nie była członkiem Unii, tak długi okres pokoju w 

Europie był zjawiskiem wyjątkowym w historii tego kontynentu. Kilka miesięcy temu 

zmieniło się to radykalnie. Nawoływanie do uzbrojenia, wspieranie przemysłu zbrojeniowego 

poprzez obdarowywanie faszystowskiego rządu w Kijowie, stało się symbolem nowych, 

zachodnich wartości. Z takimi wartościami nie chcę mieć nic wspólnego. 

Dzisiaj UE nie proponuje rozsądnych rozwiązań problemów gospodarczych, czy 

politycznych. Dzisiaj Unia Europejska jest źródłem tych problemów. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/7152/200-prezydent-ukrainy/
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370. Sylwestrowe zamieszki 

Wrocław 7.1.2023 

Szczęśliwego Nowego Roku 2023! Tak witano aktualny rok na całym świecie. Tak było też 

rok temu i dawniej. Dziwnym trafem w prawie całej Europie ten Sylwester był jednak inaczej 

celebrowany. Niespotykane dotąd zwyczaje, wkroczyły do wielu europejskich miast. 

Spalony autokar stoi na ulicy w Neukölln po sylwestrowych zamieszkach. Źródło: Fabian Sommer/dpa 

Wiedeń szczycił się jeszcze w roku 2018 opinią najbardziej bezpiecznej metropolii na 

świecie. Z własnego doświadczenia wiem, że spacerując o drugiej w nocy po ulicach 

Wiednia, można było spotkać najwyżej kilku spóźnionych i zazwyczaj spokojnych 

mieszkańców. 

Ostatnie wydarzenia sylwestrowe całkowicie przeczą temu idyllicznemu wrażeniu. 

 

https://kurier-at.translate.goog/chronik/oesterreich/wien-kriminalitaet-in-der-bundeshauptstadt-ist-auf-rekordtief/400084607?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://kurier-at.translate.goog/chronik/oesterreich/wien-kriminalitaet-in-der-bundeshauptstadt-ist-auf-rekordtief/400084607?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://world-scam.com/Files/IMG_4735.MOV
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Austriacki express.at tak pisał o tych sylwestrowych obchodach. 

Obrazy berlińskiej „sylwestrowej wojny domowej” obiegły świat: płonące barykady, 

zaatakowani policjanci, gaśnice przeciwko karetkom pogotowia. Teraz oficjalnie wiadomo, 

która nacja była najbardziej aktywna: większość podejrzanych to młodzi Syryjczycy i 

Afgańczycy. 

Nie jestem zwolennikiem wrzucania do jednego worka całego narodu. Nie wszyscy 

Afgańczycy, nie wszyscy Syryjczycy mają takie tradycje witania Nowego Roku. Emigranci to 

w większości młodzi mężczyźni. Jeśli zostaną wyposażeni w petardy, flary i inne tego typu 

zabawki, to chętnie z tego korzystają. Nie ulega wątpliwości, że te rozróby zostały 

zorganizowane. W jakim celu? W takim samym, w jakim wprowadzono plandemię. Strach 

jest narzędziem do kontroli społeczeństw. 

Kultura dyskusji politycznej: 

 

Jestem tolerancyjną, wykształconą i otwartą na świat zwolenniczką lewicy. Ale jeśli nie 

podporządkujesz się od razu i całkowicie mojej opinii, jesteś rasistą, wrogiem kobiet, homofobem, 

islamofobem, zatwardziałym, brutalnym, faszystowskim, prawicowym ekstremistą, siejącym 

nienawiść nazistowskim dupkiem. 

  

https://exxpress-at.translate.goog/jetzt-amtlich-bei-silvester-terror-waren-die-meisten-taeter-syrer-und-afghanen/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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371. Szczepienia na Covid są aktem wojny 

Wrocław 8.1.2022 

Badania amerykańskich dziennikarzy śledczych wykazały, że Departament Obrony USA od 

początku kontrolował tak zwane „szczepionki Covid” w ramach „Programu bezpieczeństwa 

narodowego” jako akt wojny przeciwko atakowi wroga. To, czy szczepionki były bezpieczne 

i skuteczne, było całkowicie nieistotne. Opinia publiczna została oszukana w ramach kontroli 

jakości orazz kampanii informacyjnej, a uciszenie krytyków było częścią operacji. Cytat z 

artykułu Report24. Źródło. 

Sasha Latypowa, urodzona na Ukrainie i mieszkająca w USA jest właśnie jednym z tych 

wymienionych powyżej dziennikarzy śledczych z wieloletnią praktyką w dziedzinie badań 

oraz kontroli bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych. 

 

Film w języku angielskim z polskimi napisami. Źródło. 

Na stronie Sashy Latypowej można znaleźć wiele dokumentów, najczęściej umów 

amerykańskiego Ministerstwa Obrony (DoD – Department of Defense). Źródło. Pfizer-

BioNTech to tak naprawdę trójstronny sojusz badawczo-rozwojowy: Fosun-Pfizer-BioNTech, 

a jedną z tych trzech jest Komunistyczna Partia Chin. Fosun to ogromny chiński konglomerat, 

który posiada dużą liczbę globalnych firm. Jego prezes Gou Guangchang jest bardzo wysoko 

postawionym członkiem KPCh. Ciekawe, że Departament Obrony Stanów Zjednoczonych 

przyznał 10 miliardów dolarów (kontrakt Pfizer Operation Warp Speed/DoD/BARDA) 

przedsięwzięciu, którego znaczącym posiadaczem kapitału (i własności intelektualnej) jest 

Komunistyczna Partia Chin. Dla uniknięcia wątpliwości: 

https://report24-news.translate.goog/dokumente-impfstoffe-sind-dod-geheimprojekt-als-kriegsakt-ohne-qualitaetskontrollen/?feed_id=26244&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/dokumente-impfstoffe-sind-dod-geheimprojekt-als-kriegsakt-ohne-qualitaetskontrollen/?feed_id=26244
https://fakto.pl/index.php/video/sasha-latypova-szczepionki-na-c-19-to-bron-produkowana-na-zlecenie
https://sashalatypova-substack-com.translate.goog/p/the-role-of-the-us-dod-and-their?publication_id=870364&post_id=91532704&isFreemail=true&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://sashalatypova.substack.com/p/the-role-of-the-us-dod-and-their?publication_id=870364&post_id=91532704&isFreemail=true
https://en.wikipedia.org/wiki/Guo_Guangchang
https://fakto.pl/index.php?option=com_allvideoshare&view=player&format=raw&id=615&Itemid=101
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Coraz więcej ciekawych faktów wypływa na powierzchnię. Z tych dokumentów wyraźnie 

widać współpracę pomiędzy Chinami i USA w kwestii stworzenia w laboratoriach groźnego 

wirusa i wywołania na całym świecie pandemii. Jako że wirus był made in China, więc mamy 

to, co mamy. Nietrwały produkt, którego najważniejszą cechą jest działanie psychologiczne, 

czyli strach. Tym ostatnim skutecznie zajęły się światowe media i politycy. 
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Ależ, ja jestem przecież zaszczepiony i wziąłem nawet booster! 

No właśnie przyjacielu, a ja jestem tym łagodnym przebiegiem choroby. 
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372. Miękkie lądowanie na Księżycu? 

Wrocław 9.1.2022 

Kiedy w lipcu 1969 będąc na wakacjach w Mielnie nad morzem, oglądałem w telewizji 

relację z lądowania pierwszego człowieka na Księżycu, nie przyszedłby mi do głowy pomysł, 

że może to być mistyfikacja. Z taką interpretacją spotkałem się dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych i zdecydowanie ją odrzuciłem jak większość trzeźwo myślących ludzi. 

Czy słusznie? Tego i dzisiaj nie wiem. 

W kwietniu 2016 został na łamach KoniecŚwiata opublikowany interesujący i moim zdaniem 

w miarę obiektywny artykuł na ten właśnie temat.  

Najsilniejszym moim zdaniem argumentem, że to była mistyfikacja jest źródło światła na 

zdjęciach, którym na powierzchni Księżyca mogło być jedynie słońce. 

 

Cienie na tym zdjęciu jednoznacznie wskazują na dwa źródła światła. Źródło (zdjęcia – nie światła): 

film VOX SpezialTV w języku niemieckim. 

Zdjęcie z misji Apollo 16 

https://www.koniecswiata.org/1815/ladowanie-na-ksiezycu-prawda-czy-doskonala-mistyfikacja/
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-08_10-27-59.mp4
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To zdjęcie z kolei zostało wykonane dwa dni później według NASA w odległości 4 km od 

miejsca, z którego pochodzi poprzednie zdjęcie. 

 

Czyżby na księżycu krajobraz wraz z leżącymi kamieniami powtarzał się co kilka kilometrów? 
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Krzyż na zdjęciach jest zawsze na pierwszym planie i nie ma prawa być przez żaden obiekt 

przysłonięty. 

 

Zakryty przez kosmonautę krzyż jest wyraźnym dowodem manipulacji. 

 

Załoga Apollo 1: Ed White, Guss Grissom i Roger Chaffee. 
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27.1.1967 roku podczas symulacji lotu Apollo 1, od początku pojawiły się problemy. System 

komunikacyjny kapsuły, w której siedzieli kosmonauci, zawiódł. Chwilę potem wewnątrz 

kapsuły pojawił się płomień. Wszyscy trzej kosmonauci zginęli. Dowódca, Guss Grissom, 

wielokrotnie krytykował program kosmiczny NASA i jego realizację. Wdowa dowódcy Betty 

Grissom uważa, że NASA nie mówi prawdy o przyczynach wypadku. Przyczyny pożaru nie 

zostały do dzisiaj wyjaśnione. Kapsuła Apollo 1 znajduje się na terenie bazy wojskowej i jest 

niedostępna. Tak samo niedostępne są filmy z późniejszych misji Apollo. W roku 2006 

NASA podała, że nie może odnaleźć 14 tysięcy taśm filmowych dokumentujących lądowanie 

na Księżycu. 

W latach 1964 do 1967 zmarło łącznie 10 astronautów. To było 15 procent wszystkich 

kosmonautów NASA. Żeby zatuszować i ukryć kłamstwo, trzeba usunąć wszystkich, którzy 

mogliby o tym rozpowiadać – powiedział Bill Keysing inżynier z NASA. 

Temperatura na Księżycu waha się pomiędzy minus 250 °C w cieniu, do plus 250 °C w 

słońcu. Skafandry produkowane dla NASA w latach sześćdziesiątych nie były w stanie 

zapewnić ochrony termicznej kosmonautów. 

Aby uciszyć wątpiących w autentyczność lądowania ludzi na Księżycu, NASA zleciła 

sondzie kosmicznej Lunar Reconnaissance Orbiter dokonania szeregu zdjęć miejsc lądowania 

misji Apollo. 

 

Ślady pojazdów księżycowych pozostawione przez załogę Apollo 17. Czy są autentyczne – trudno 

stwierdzić? W końcu technika obróbki zdjęć posunęła się znacznie dalej, niż to było w początkowych 

latach podboju kosmosu. 

Nie widać na tych zdjęciach amerykańskiej flagi. Zdjęcie pojazdu księżycowego misji Apollo 

17 wygląda tak w powiększeniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
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Czyli znowu nic! 

Dla zainteresowanych proponuję, aby sami przeszukali srebrny glob i obejrzeli miejsca 

lądowania statków Apollo. Wystarczy wejść na tę stronę i wpisać w polu w lewym górnym 

rogu koordynaty miejsc lądowania poszczególnych misji. Ważne jest, aby nie pominąć znaku 

minus, gdyż inaczej wylądujecie po przeciwnej stronie równika lub południka zero.  

Apollo11 0.67414, 23.47314 

Apollo12 -3.01239, -23.42157 

Apollo14 -3.64530, -17.47136 

Apollo15 26.1322, 3.6339 

Apollo16 -8.97301, 15.50019 

Apollo17 20.1908, 30.7717 

W prawym górnym rogu znajdziecie zoom (+/-), który pozwoli Wam powiększyć obraz, aż 

do skali około 50 m na cm ekranu. Może Wam uda się znaleźć jakieś rupiecie pozostawione 

przez ludzi? Ja poza kilkoma liniami, które równie dobrze mogły być dodane podczas obróbki 

zdjęć księżycowych, niczego nie znalazłem. 

 

Zupełnie przypadkowo NASA zgubiła 14 tysięcy taśm filmowych z materiałem dotyczącym programu 

Apollo. Czy sprawdzali już w biurze rzeczy zagubionych? 

  

https://quickmap.lroc.asu.edu/
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373. Prawda o klimacie 

Wrocław 10.1.2023 

Pewnie niektórzy z Was zdziwią się, czytając informację, że taka gazeta jak Rzeczpospolita 

potrafi pisać prawdę o oszustwie klimatycznym. Przeczytajcie artykuł: Ekolodzy nas 

oszukują?  

Wyjaśnieniem tego ewenementu jest czas. Ten artykuł został opublikowany w listopadzie 

2009 roku, w czasie, kiedy manipulacja była co prawda wszechobecna w mediach, ale wtedy 

jeszcze pozwalano dziennikarzom na artykuły wyraźnie sprzeczne z obowiązującym 

kierunkiem propagandowym. Dzisiaj publikacja w tym stylu jest jednoznaczna z 

natychmiastowym zwolnieniem z pracy takiego dziennikarza, o ile uda mu się przemycić 

takie treści.  

Najlepszym przykładem jest film, którego link podałem w artykule Miękkie lądowanie na 

Księżycu. Ten dokument Spiegel TV pokazano tylko raz w VOX i raz w WDR, po czym 

producent (Gerhard Wisnewski, niemiecki reżyser) stracił pracę, a dokument zniknął ze 

wszystkich bibliotek mediów i archiwów telewizji publicznej.  

 

Tak będzie wyglądać zwycięstwo ekologów nad ociepleniem klimatu. Źródło. 

Ekolodzy dzielnie walczą z niszczeniem środowiska. W drugiej i dziewiątej dzielnicy 

Wiednia powstrzymali w ubiegłym tygodniu światową katastrofę klimatyczną, przebijając 

opony w zaparkowanych na ulicy autach. Źródło: Telegram 9.1.2023 r. 17:01 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art15291641-ekolodzy-nas-oszukuja
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art15291641-ekolodzy-nas-oszukuja
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
https://genie-oder-wahnsinn.blogspot.com/2023/01/die-bienen-die-gretl-das-klima-der.html
https://t.me/auf1tv
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W niedawnym incydencie w Wiedniu wypadek zakończył się dobrze tylko dzięki wielkiemu 

szczęściu. Przechodzień w ostatniej chwili uciekł przed pojazdem, który wymknął się spod 

kontroli z powodu niewystarczającego ciśnienia powietrza w oponach. Aresztowano dwóch 

podejrzanych. Powiedzieli, że nie byli świadomi, że to, co zrobili, zostanie uznane za szkodę 

kryminalną. Ignorancja nie chroni przed karą, ale to, czy klimatyczni przestępcy rzeczywiście 

zostaną skazani, jest mało prawdopodobne. Do tej pory „kleje klimatyczne” – tak nazywa się 

terrorystów ekologicznych – mogły spodziewać się z reguły wyjątkowo łagodnych wyroków 

z niewielkimi grzywnami. 

Gina McCarthy, szefowa Agencji Ochrony Środowiska i doradca Białego Domu, przyznaje, 

że nie wie, ile się faktycznie emituje CO2 do atmosfery. Rozpowszechniana jest fałszywa 

propaganda, aby wywołać zmianę zachowania ludzi. To nie ma nic wspólnego z klimatem. 

Źródło: Telegram 8.1.2023 r. 15:44 

Ten film w języku angielskim pokazuje ile ta pani „ekspert” wie na temat emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery: 

 

Wypowiedź Giny McCarthy. 

https://t.me/CraziiWorld
https://world-scam.com/Files/video-2023-01-08-09-02-46.mp4
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Tacy fachowcy doradzają prezydentowi ciągle jeszcze najpotężniejszego kraju świata – USA. 

Nic dziwnego, że to imperium skazane jest na upadek.  

Możemy oczekiwać wprowadzenia następnych lockdownów pod pretekstem ekologicznym. 

 

Na zdjęciu wezwanie o pomoc – SOS – w związku z „hiszpańską” grypą. W ciągu ostatnich 100 lat 

zmieniła się technika. Nie zmieniły się jednak sposoby manipulacji i propaganda strachu. 
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374. 7 fundamentalnych faktów 

Wrocław 11.1.2023 

Po burzliwych scenach w Kongersie amerykańskim Kevin McKarthy został w piętnastym 

podejściu wybrany na speakera of the house (marszałka Kongresu USA). Kongresmeni wzięli 

się solidnie do roboty. Pisze o tym Artur Kalbarczyk na MeWe: 

Kongresman z Ohio, James Daniel Jordan. 

Pozwolę sobie przetłumaczyć wypowiedź w amerykańskim kongresie, cytuję; 

Tytuł dzisiejszego przesłuchania jest: „czego nauczyliśmy się z ostatniej pandemii”… 

Uważam, że najważniejszą rzeczą, jaką żeśmy nauczyli się, to fakt, że dr Fauci wprowadził 

nas w błąd i nie powiedział nam całej prawdy. Działo się to od samego początku, od 01 lutego 

2020, Fauci znał 7 fundamentalnych faktów, które są tutaj z tyłu wydrukowane na banerach i 

nie podzielił się nimi z narodem amerykańskim.  

7 faktów: 

1) Fauci wiedział, że pieniądze amerykańskich podatników były wysłane do eco-health 

alliance, następnie Daszak wysyłał je do Wuhan.  

2) wiedział, że eco-health był objęty wyjątkiem i mógł przeprowadzać badania „gain of 

function”, czyli wzbogacające wirusy.  

3) wiedział, że laboratorium w Wuhan nie spełnia wymaganych standardów. 

4) eco-health nie było w zgodzie z wymaganiami, jakie mieli narzucone w kontrakcie.  

5) gain of function badania były przeprowadzane w Wuhan. 

6) P3CO inter-agencyjny proces kontroli nie był przestrzegany, podczas procesu 

zatwierdzania finansowania dla eco-health.  

7) Dr. Fauci wiedział, że najprawdopodobniej wirus był sztuczny i został stworzony w 

laboratorium Wuhan, które my (USA) finansujemy. 

Ta mowa jest na YouTube. Można też włączyć automatyczne tłumaczenie z polskimi 

napisami. 

 

https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=VlC4PA_nQc0
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Przecież wiedzieliśmy o tym wcześniej! Owszem my wiedzieliśmy i wiedzieli także 

kongresmeni i milczeli. Jedynie Rand Paul, republikański senator z Kentucky nazwał 

Fauciego masowym mordercą. 

Z końcem ubiegłego roku Anthony Fauci przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce szykuje się 

następca dr Peter Hotez, dziekan Krajowej Szkoły Medycyny Tropikalnej w Baylor College 

of Medicine w Houston. Człowiek aspirujący do następcy Fauciego jest zwolennikiem 

cenzury, manipulacji wirusami i szczepień przeciwko wszystkiemu. 

W profesjonalnie wyprodukowanym filmie PR dla Światowej Organizacji Zdrowia Hotez 

nazywa zwolenników bezpieczeństwa szczepionek „agresorami antynaukowymi” i twierdzi, 

że „aktywizm antyszczepionkowy” stał się „śmiertelną siłą na całym świecie”. 

Hotez ignoruje dane pokazujące, że szczepienia przynoszą więcej szkody niż pożytku. 

Niedawne badanie przeprowadzone przez Cleveland Clinic wykazało, że ryzyko zarażenia się 

COVID-19 „rosło wraz z liczbą otrzymanych wcześniej dawek szczepionki”. 

Od jesieni 2021 r. około 3 na 10 dorosłych, którzy zmarli na COVID-19, zostało 

zaszczepionych lub otrzymało szczepionkę przypominającą. Według stanu na kwiecień 2022 

r. 6 na 10 osób dorosłych, które zmarły na COVID-19, zostało zaszczepionych lub otrzymało 

szczepionkę przypominającą, to najnowsze dostępne dane. Źródło. 

Następca Fauciego gotowy na wszystko, by służyć swoim panom. 

https://www-theburningplatform-com.translate.goog/2022/01/11/rand-paul-grills-mass-murderer-fauci/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-theburningplatform-com.translate.goog/2022/01/11/rand-paul-grills-mass-murderer-fauci/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews.ch/der-mann-der-die-nachfolge-von-fauci-anstrebt-ist-ein-anhaenger-von-zensur-virusmanipulationen-und-impfungen-gegen-alles/
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375. Oxford – ekologiczny lockdown 

Wiedeń 14.1.2023 

Oxford – miasto z tradycjami i dobrymi, przynajmniej dotychczas uczelniami. Uniwersytet 

tego miasta zrobił kiedyś na mnie solidne wrażenie, gdy wiele lat temu go odwiedzałem. 

Dzisiejszy Oxford nadal ma ambicje być przodującym i nowoczesnym miastem, ale czy 

kierunek planowanej przyszłości wszystkim odpowiada? Nie jestem tego taki pewny. 

Innowacje, jakie są planowane w Oxfordzie, dotyczą swobody poruszania się mieszkańców. 

Planowane jest wdrożenie tzw. filtrów kontroli poruszania się na terenie miasta mieszkańców 

i jego gości. Źródło. 

Oczywiście, że dla naszego dobra władze miasta planują na początek 2024, czyli już za rok 

wprowadzenie tu zasad miast 15-minutowych. Każdy z mieszkańców ma/mógłby w 

przyszłości dotrzeć do miejsca, gdzie mógłby załatwić swoje najważniejsze sprawy w ciągu 

15 minut. Ma to uratować środowisko naturalne przed globalnym ociepleniem.  

 

Kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR – Automatic number 

plate recognition) zostaną zainstalowane w celu monitorowania pojazdów przejeżdżających 

przez filtry ruchu. Urządzenia te będą identyfikować lokalizację miejsca zamieszkania 

właściciela każdego pojazdu i będą też uwzględniać pojazdy, które są zwolnione z zakazu 

przejazdu. 

Każdy pojazd, który przejdzie przez filtr drogowy i złamie zakaz, zostanie obciążony karą w 

wysokości 70 funtów brytyjskich. 

Wolność mieszkańców Ziemi jest niczym w porównaniu ze straszną groźbą, że wszyscy 

spłoniemy, gdy temperatura na naszej planecie wzrośnie o jeden, czy dwa stopnie. 

Temperatura rośnie, przynajmniej w telewizji i innych skorumpowanych mediach głównego 

ścieku. 

Od września 2022 roku, ponad miesiąc trwały otwarte konsultacje społeczne na temat 

ograniczeń poruszania się po Oxfordzie. W ciemno można powiedzieć, kto miał zaszczyt 

wziąć w nich udział: w pierwszej linii „bohaterowie” stulecia przyklejeni do asfaltu w walce z 

ruchem samochodowym. Wybór konsultantów był w rękach organizatorów. Uwzględniono 

https://www-oxfordshire-gov-uk.translate.goog/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire/traffic-filters?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://www.oxfordshire.gov.uk/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire/traffic-filters
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5.700 stanowisk. Dogłębną analizę tych „konsultacji” możecie przeczytać w tym dokumencie 

(język angielski). 

Wśród pojazdów wyjętych spod kontroli tych filtrów są wymienione prywatne samochody do 

wynajęcia. Jest to zgodne z tym, co pisał w swojej książce Covid19 Great Reset Klaus 

Schwab. Nie będziemy posiadać nic na własność, wszystko będziemy wynajmować. W tym 

systemie jest pewny haczyk – ktoś musi być właścicielem wynajmowanych przedmiotów, w 

tym przypadku samochodów. I tu jest sedno sprawy – w tym „nowym wspaniałym świecie” 

będzie grupa tych lepszych od reszty ludzi. Zapewniam Was, że ani ja, ani żaden z moich 

czytelników, także cenzorów do tej grupy nie dołączy. 

Władze miasta Paryża zapowiedziały także udział w podobnym eksperymencie. Sam pomysł 

miast 15-minutowych jest całkiem rozsądny. 

Kto z nas byłby przeciwnikiem pomysłu urbanizacji, która umożliwiłaby większości 

mieszkańców dojście piechotą do pracy, szkoły, sklepów czy teatru w ciągu 15-minut? To 

przecież zarówno wygoda, jak i wszelka korzyść, także dla środowiska. Problem zacznie się 

dopiero wtedy, gdy na ulicach pojawią się filtry drogowe, a setki kamer będą analizować 

twarze przechodniów w celu kontroli zachowania reguły 15-minut lub odstępu 1 km od 

miejsca zamieszkania. Taka sytuacja jest już rzeczywistością w chińskich aglomeracjach.  

Miasta 15-minutowe są planowane na całym świecie – także w Polsce. 

 

  

https://mycouncil.oxfordshire.gov.uk/documents/s63676/CA_NOV2922R06%20Annex%205%20-%20Analysis%20of%20consultation%20-%20Access%20checked.pdf
https://www.salon24.pl/u/niewiarygodne/1274483,miasta
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376. Powtórka z Majdanu 

Wiedeń 15.1.2023 

O roli USA w zorganizowaniu puczu na kijowskim placu Majdan w 2014 roku, pisałem w 

artykule Jak zostać premierem. W czwartek ukazał się w amerykańskim piśmie The Cradle 

interesujący artykuł: Dlaczego CIA podjęła próbę „powstania na Majdanie” w Brazylii. 

Źródło. 

Były urzędnik wywiadu USA potwierdził, że chaotyczna powtórka z Majdanu, która miała 

miejsce w Brazylii 8 stycznia, była operacją CIA i powiązał ją z niedawnymi próbami 

kolorowej rewolucji w Iranie. 

W niedzielę domniemani zwolennicy byłego prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro wdarli 

się do brazylijskiego Kongresu, Sądu Najwyższego i pałacu prezydenckiego, omijając słabe 

barykady bezpieczeństwa, wspinając się na dachy, wybijając okna, niszcząc mienie publiczne, 

w tym cenne obrazy, jednocześnie wzywając do wojskowego zamachu stanu. Część planu 

zmiany reżimu wymierzonego w wybranego prezydenta Luisa Inacio „Lulę” da Silvę. 

Według amerykańskiego źródła powodem zorganizowania operacji – która nosi widoczne 

oznaki pośpiesznego planowania – jest to, że Brazylia ma ponownie umocnić się w globalnej 

geopolityce wraz z innymi państwami BRICS, Rosją, Indiami i Chinami. 

Ten sam dawno już wyreżyserowany i wielokrotnie sprawdzony schemat został zastosowany 

także w Brazylii. Sfałszowane wybory – prowadzi najbardziej popularny polityk, czy partia, 

aż nagle w nocy trend się gwałtownie zmienia i mało znany, w Brazylii skazany przez sąd za 

korupcję polityk wygrywa wybory.  

Ten wygrywa wybory, kto liczy głosy – to słowa Józefa Stalina. To jest jedna strona tego 

schematu. Ważnym elementem jest także zainscenizowany „szturm” na parlament i inne 

państwowe budynki. Z takim rozwojem wypadków mieliśmy do czynienia nie tylko dwa lata 

temu w USA, tak było w Niemczech, w Sri Lance czy nawet w Austrii, kiedy Minister Spraw 

Wewnętrznych – aktualnie kanclerz Austrii – Karl Nehammer ogłosił szturm na budynek 

austriackiego parlamentu, który był wtedy w trakcie remontu. Była to sytuacja, którą można 

zaliczyć do gatunku farsy. Okazało się bowiem, że owszem dwie osoby weszły na teren 

budowy parlamentu, by załatwić potrzebę fizjologiczną. W ubiegłym tygodniu otwarto 

uroczyście nowo wyremontowany budynek parlamentu. 

W Niemczech obok sprowokowanego przez prowokatorów wejścia niewielkiej grupy 

przypadkowych osób do praktycznie wyjątkowo w tym dniu niestrzeżonego Bundestagu, 

gdzie na dachu sąsiedniego budynku kanclerskiego czekała już ekipa TV. Niedawno 

zorganizowano w Niemczech wielką akcję policyjną z udziałem 3 tysięcy policjantów, by 

udaremnić pucz 20 emerytów, u których znaleziono nawet jeden pamiątkowy pistolet. 

Również przy tej okazji dziennikarze byli obecni podczas ściśle tajnej akcji policyjnej. 

Przyjęło się nazywać tę próbę przejęcia władzy „puczem emerytów z balkonikami”. 

https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://thecradle-co.translate.goog/Article/Columns/20209?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://thecradle.co/Article/Columns/20209
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Można odnieść wrażenie, że reżyserzy tego planu pragną wręcz, by ktokolwiek zorganizował 

naturalnie nieudany przewrót, by potem wykorzystać medialnie przeciwko krytykom 

globalnej polityki. Również medialnym spektaklem jest aktualna nagonka w mediach 

głównego ścieku przeciwko prezydentowi USA. Powiecie pewnie, że dobrze na to zasłużył. 

Zgadzam się, ale nie chodzi tu wcale o „sprawiedliwość dziejową”, jak to mawiali zwolennicy 

reformy rolnej w pierwszych latach po wojnie. 

Nie ulega wątpliwości, że Joe Biden stosował, kiedy mógł jeszcze logicznie myśleć, 

gangsterskie metody polityczne. Teraz nie myśli i stoi na drodze tym ludziom działającym w 

cieniu głębokiego państwa (deep state). Jesteśmy świadkami upadku imperium i jego wasali, 

czyli naszych sfer geopolitycznych zwanych dla zmylenia „postępowym Zachodem”. Brak 

postępu technologicznego jest wynikiem przeniesienia większości produkcji high-tech do 

krajów, gdzie płaci się pracownikom zaledwie niewielką część uposażenia, w porównaniu do 

krajów teraz już tylko geograficznie zachodnich. Postęp polityczny już dawno zaniknął wraz 

ze stopniowym przejęciem kontroli nad demokratycznie wybranymi rządami. 

 

Przekonałem żonę, żeby zatrudniła się w CIA. Wreszcie przestanie mi zawracać głowę tym, co robiła 

w pracy. 

https://thecradle-co.translate.goog/Article/Columns/20209?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

377. Kiedy dziecko umiera 

Wiedeń 16.1.2023 

Zanim przejdę do tematu dzisiejszego artykułu, chciałbym zwrócić uwagę na jakość 

tłumaczenia tekstów przez program ponoć najbardziej technologicznie rozwiniętej firmy 

Google. Sami możecie ocenić, klikając na link poniżej, który ukaże się w polskim języku. 

Można co prawda zrozumieć, o co chodzi, ale do perfekcji jest jeszcze daleka droga. Dlatego 

warto być czujnym, idąc ulicą. Niektóre samochody są kierowane autonomicznie w ramach 

projektu firmy Google. Dotyczy to głównie stanu Kalifornia w USA, ale przecież nie wiemy, 

gdzie jeszcze prowadzi się testy próbne? 

 

Niemieckojęzyczna strona internetowa „www.ploetzlich-und-unerwartt.net” jest projektem, 

który obecnie jest aktywnie zarządzany tylko przez jedną osobę. Od grudnia 2021 r. w bazie 

danych na portalu gromadzone są doniesienia medialne o osobach, które nagle i 

niespodziewanie zachorowały i zmarły. Źródło. 

Na tej stronie, której tytuł po polsku brzmi: nagle i nieoczekiwanie, znajdziecie historie ponad 

pięciuset dzieci, które od stycznia 2021 w taki właśnie sposób zmarły. Średnia wieku tych 

dzieci wynosi 14,3 roku. Wspomniany we wstępie link po polsku. Oryginalne źródło w 

języku niemieckim. Każda opisana tu historia jest także linkiem do strony internetowej w 

języku kraju, gdzie ten dramat się wydarzył. W przeciwieństwie do statystyki opis 

pojedynczych, tragicznych losów, znacznie lepiej przekazuje, co się tak naprawdę wydarzyło. 

Jakim ciężkim przeżyciem musi być utrata własnego dziecka? Większość z nas na szczęście 

się z tym nie spotkała. Gdy dojdzie do tego poczucie winy, to życie takich rodziców zostanie 

zniszczone na wiele długich lat. Łatwo jest krytykować naiwność dotkniętych tragedią 

skutków szczepień osób. Jestem stanowczo przeciwny takiemu dobijaniu cierpiących, jedynie 

po to, by powiedzieć – a nie mówiłem! Cóż z tego, że mówiłeś? Ja też nie tylko mówiłem, ale 

także publikowałem artykuły na ten temat. Tragedia pozostanie tragedią, niezależnie od tego, 

kto miał rację. 

https://report24.news/ploetzlich-und-unerwartet-rekordereignisse-der-besonders-traurigen-art/?feed_id=26498
https://ploetzlich--und--unerwartet-net.translate.goog/?Liste=Kinder&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://ploetzlich-und-unerwartet.net/?Liste=Kinder
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378. „Igrzyska śmierci” 

Wiedeń 17.1.2023 

Dlaczego wybrałem tytuł znanej fantastyczno-naukowej trylogii Zuzanny Collins dla tego 

artykułu? Nie tylko dlatego, że dosłownie połknąłem tę, moim zdaniem bardzo ciekawie 

napisaną historię. Główny powód znajdziecie w wywiadzie z Davidem Icke, 

przeprowadzonym 26 listopada 2022 r. w ramach programu „London Real’. Poniższy film z 

polskimi napisami pokazuje wybrane fragmenty tego ponad dwugodzinnego wywiadu. 

Źródło. 

Czy warto poświęcić czas na obejrzenie tego wywiadu? David Icke w przystępny i logiczny 

sposób wyjaśnia, co trzeba zrobić, by przejąć kontrolę nad światem. Musi być jakiś powód, 

dla którego człowiek mieszkający w jednopokojowym mieszkaniu na wyspie Isle of Wight 

(Wielka Brytania), otrzymał w listopadzie ubiegłego roku dwuletni zakaz wjazdu do 

wszystkich krajów Unii Europejskiej i Australii. Tak więc jest on następnym „teoretykiem 

spisku”, który po prostu dotarł w swoich poszukiwaniach głębiej niż inni. To nie rządy 

poszczególnych krajów postanowiły zrobić z niego nieosobę z książki George Orwell „Rok 

1984″. Kto za tym stoi i jak było możliwe oszukać cały świat? Dowiecie się, oglądając ten 

wywiad.  

Wielokrotnie już pisałem, że pandemia to kłamstwo. Globalne ocieplenie to także ściema. 

Wpływ CO2 na środowisko naturalne jest przekrętem. Wojna na Ukrainie jest rzeczywista, 

natomiast jej przyczyny propagowane w zachodnich mediach są bajką. Są to kamienie 

milowe opracowanego przez dziesiątki lat planu zagarnięcia świata na własność, przez 

garstkę miliarderów. 

https://wolnosc.tv/david-icke-kto-tak-naprawde-ma-wladze-na-swiatem-fragmenty-wywiadu-z-brianem-rose/
https://www.bitchute.com/embed/H8OGqoHIjuJs/
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379. Rocznica 

Wiedeń 18.1.2023 

W piątek minie rok, kiedy austriacki parlament przepuścił dzięki głosom wszystkich partii z 

wyjątkiem FPÖ, ustawę o obowiązkowych szczepieniach przeciwko Covid19. Ten obowiązek 

dotyczył wszystkich pełnoletnich osób przebywających na terenie Austrii, niezależnie od 

posiadanego obywatelstwa. Ustalono też maksymalną karę dla osób, które naruszą tę ustawę 

w wysokości 3.600 €. 

Niespotykana dotąd w Austrii fala strajków i demonstracji, doprowadziła do tego, że 

parlament zawiesił egzekucje tej ustawy, aby latem 2022 roku przenieść ją do lamusa historii. 

Z pewnością można ją będzie odnaleźć w dziale ustaw zatytułowanym: hańba. 

 

Dobrowolny przymus do szczepień. 

W ubiegłym tygodniu mainstreamowe CNN opublikowała wywiad, który jeszcze miesiąc 

temu zostałby okrzyczany jako propaganda teorii spiskowych.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VU3x8UJWo08
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Film po angielsku z możliwością włączenia polskich napisów. 

Takie wypowiedzi jak (źródło): 

 Dr. Leana Wen mówi, że liczba zgonów przypisywanych COVID-19 może być większa niż liczba 
osób faktycznie umierających z powodu wirusa; 

 Eksperci twierdzą, że pacjenci hospitalizowani z powodu innych chorób mogą również mieć 
pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, ale wirus mógł nie być czynnikiem 
przyczyniającym się do ich śmierci; 

 Wen mówi, że liczenie może prowadzić do nieprecyzyjnych raportów, co powoduje, że ludzie 
są bardziej zaniepokojeni lub sceptyczni co do prawdziwego wpływu wirusa; 

 Przeprowadzono badania, aby dokładniej powiązać ciężką chorobę spowodowaną COVID; 
 Uzyskanie dokładnych danych ma istotne implikacje dla prognozowania pojemności szpitali i 

oceny skuteczności szczepionek 

trudno byłoby nazwać przełomowymi, ale jednak wskazują na zmianę z prokowidowej 

narracji na bardziej krytyczną. 

Lepiej późno niż wcale, można przy tym pomyśleć, ale ja pisałem o tym przecież ponad dwa 

lata temu! Czyżbym był lepszym dziennikarzem od tych profesjonalistów?. W to akurat 

wątpię. Dziennikarzem zostałem przypadkowo trzy lata temu, gdy z pasją zacząłem 

poszukiwać prawdy. A prawdy bardzo brakowało wśród profesjonalnych dziennikarzy, 

szczególnie od marca 2020 roku. Chociaż i wcześniej nie było z tym najlepiej. Chciałbym 

tutaj podkreślić, że nie wszyscy dziennikarze dali się przekupić. Zawsze byłem 

przeciwnikiem takich uogólnień. 

Kiedy dotychczas zdrowy, młody człowiek ma problemy natury medycznej związane z 

sercem, nie wolno pytać o status jego szczepień. To pytanie wolno zadać jedynie w ważnych 

sytuacjach. 

 

Na przykład przed wejściem do restauracji. 

  

https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11636125/Doctor-whos-CNN-WaPo-medical-expert-admits-number-COVID-deaths-OVERCOUNTED.html


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

380. Wystawmy rachunek globalistom 

Wiedeń 22.1.2023 

„W atmosferze powagi i spokoju” dobiegło końca tegoroczne spotkanie Światowego Forum 

Ekonomicznego. Tak brzmiałby nagłówek w Trybunie Ludu – organu prasowego PZPR – 

gdyby jeszcze się ukazywał. Z pewnością jestem złośliwy, gdy wspominam mowę 

inauguracyjną Klausa Schwaba, podczas której dużą część czasu poświęcił narzekaniu na 

rosnące na świecie tendencje w kierunku de-globalizacji. 

Dziennikarze dorwali w Davos na ulicy prezesa firmy Pfizer Alberta Bourlę i zadali mu 

pytania, których dotychczas nie zadał mu żaden dziennikarz z oficjalnych mediów. 

 

Źródło. Niemieckie napisy dodane przez AUF1.tv. 

Głównym tematem obrad w Davos było, jakżeżby inaczej, wymyślone i propagowane przez 

globalistów tzw. globalne ocieplenie, czyli pomysł na opodatkowanie prawie wszystkich 

mieszkańców globu, za wydychane powietrze. 

Jednym z powodów, dla którego nie pisałem ostatnio nowych artykułów, był psikus, jaki 

zrobił mi Klaus Schwab, usuwając oficjalne strony na platformie WEF dotyczące grupy 

Young Global Leaders. Z tego powodu na mojej liście absolwentów tej grupy globalistów, 

zamiast zdjęć pojawiły się białe plamy. W polskiej wersji językowej, po kilku dniach 

intensywnej pracy udało mi się przywrócić prawie wszystkie brakujące zdjęcia. Aktualnie 

pracuję nad pozostałymi dwoma wersjami językowymi. 

Przyszło mi do głowy, że w związku z tym nieprzewidzianym wysiłkiem, mógłbym wystawić 

rachunek panu Schwabowi, za poniesione straty. Dlaczego nie? Skoro my będziemy płacić 

podatek, za każdy oddech i związaną z nim produkcję dwutlenku węgla, taką samą podstawę 

prawną – czyli żadną – mógłbym użyć dla wzmocnienia zasadności tego rachunku.  

Jednak zanim wystawię rachunek, warto dowiedzieć się więcej na temat, kim naprawdę jest 

Klaus Schwab. Dobrym polskojęzycznym źródłem jest wywiad z panią Magdaleną Ziętek-

Wielomską, prezesem fundacji @provitabona3171. 

https://www.rebelnews.com/caught_him_rebel_news_pummels_pfizer_ceo_with_questions_at_world_economic_forum
https://auf1.tv/
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
https://www.youtube.com/channel/UCsydB7cNMSREHj0rpdEkt8g
https://world-scam.com/Files/Bourla pytania.mp4
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Źródło. 

Chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu rachunku. Mówi się, że pieniądze nie śmierdzą 

(pecunia non olet), dla mnie, jednak gdybym w co wątpię, otrzymał od nich pieniądze, to 

cuchnęłoby od nich z daleka. Tak więc pan Schwab może odetchnąć z ulgą: rachunku nie 

będzie. 

 

Papua-Nowa Gwinea: Plemiona kanibali chcą przyjąć uchodźców. Tym sposobem temat zostanie 

zjedzony. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gCAeOvTja80
https://www.youtube.com/watch?v=gCAeOvTja80
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381. Niezależność europejskich krajów 

Wrocław 26.1.2023 

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz próbował, szczerze lub nie, postawić się amerykańskim 

władzom okupacyjnym, no i widzimy, co z tego wyszło. Leopardy pójdą na Ukrainę. Nie po 

to, by bronić tego państwa. Jest to broń ofensywna, czyli służy do ataku, nie do obrony. 

Jedyne co kanclerz Niemiec osiągnął to przyrzeczenie prezydenta USA, że i oni kiedyś wyślą 

na Ukrainę czołgi typu Abrams M1. To są te czołgi, które ważą o wiele ton więcej niż 

Leopardy i nie potrafią wspiąć się na wzgórze pokryte śniegiem. Może trzeba by użyć 

zimowych gąsienic? To tylko taka mała, złośliwa dygresja. 

W ukraińskim parlamencie nagrano reprezentanta narodu członka Najwyższej Rady Ukrainy. 

Dostarczone przez przyjaciół zza oceanu środki odurzające spełniają swoje zadanie. 

 

Źródło: Telegram 22.1.23 10:28 

Miłośników historii zainteresuje z pewnością ten dokument. 

https://t.me/RuskiStatek
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-26_07-56-45.mp4
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Zakup Kijowa jest oficjalnym przejęciem Kijowa przez królestwo rosyjskie w wyniku układu z 

Rzeczpospolitą w ramach „wiecznego pokoju” z 1686 r. i wpłacenia stronie polskiej 146 tys. rubli. 

Polska, potrzebując wsparcia finansowego i militarnego przeciwko Turkom i Tatarom, a także nie 

widząc możliwości zajęcia Kijowa siłą, zgodziła się przedyskutować kwotę, za jaką jest gotowa 

oficjalnie z niego zrezygnować. 

Strony rozpoczęły długie pertraktacje na temat ceny, jaką Moskwa zapłaciłaby Warszawie „za 

braterską przyjaźń i miłość” – tak dyplomaci sformułowali oficjalnie cel zapłaty w 1686 roku. 

Targowanie się o Kijów trwało kilka miesięcy. Negocjacje doprowadziły do ustalenia ostatecznej 

kwoty, za jaką Kijów został oficjalnie uznany za rosyjski – 146 tys. rubli. Stanowiło to około 10% 

rocznego budżetu Rosji. 

Umowa na zakup Kijowa została zawarta w „wiecznym pokoju” z 1686 r. Źródło Telegram 

22.1.23.10:46 

No tak, w historii było dużo zaskakujących zwrotów politycznych. A jak wygląda 

współczesna niezależność Polski?  

Dwa dni temu podpisywałem w banku PKO dokument współwłasności konta mojego ojca. 

Jednym z obowiązujących dokumentów było oświadczenie, że nie płacę podatków w USA. 

Nie płacę tam podatków, więc nie miałem z tym problemu, jednak zastanawia mnie, dlaczego 

nie musiałem podpisać podobnych oświadczeń dotyczących blisko 200 innych krajów świata? 

Na przykład taka Republika Lesotho, czy Zimbabwe? Jedyne wytłumaczenie dla mnie jest 

była potęga militarna USA. Dzisiaj ten kraj nie jest już potęgą, ale prawa narzucone 

podległym im krajom nadal działają. Obywatel w Polsce w polskim banku załatwiając sprawę 

dotyczącą Polski, musi zapewniać, że nie płaci podatków w obcym kraju za oceanem. Czy 

naprawdę nikogo to nie zastanawia? 

https://t.me/RuskiStatek
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Amerykańskie wielorakie wyrzutnie rakietowe Himars odegrały dużą rolę na Ukrainie. (Ikoniczny 

obraz) © Kyodo News/imago. Źródło. 

Ta część amerykańskiego uzbrojenia, która pozostała po prezencie USA dla Talibów w 

Afganistanie latem 2021 roku, poszła na Ukrainę. USA nie ma praktycznie zapasów amunicji. 

Zużyto ją na Ukrainie. 

 

Tego technokraci nie przewidzieli. 

https://www.fr.de/politik/ukraine-news-waffen-munition-usa-westen-russland-biden-putin-europa-91871240.html
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382. Czyżbym to ja był mordercą? 

Wrocław 27.1.2023 

Pewnie zdziwi Was ten tytuł. Pochodzi ze starego dowcipu, który słyszałem w latach 70. 

ubiegłego wieku. 

Anglia, w pociągu jedzie w przedziale trzech dżentelmenów. Nie byli sobie przedstawieni, 

więc nie rozmawiają ze sobą. Pociąg wjeżdża w tunel. W przedziale robi się ciemno. Gdy 

wyjeżdżają z tunelu, okazuje się, że jeden z dżentelmenów ma wbity sztylet w okolicy serca. 

Dwaj pozostali dżentelmeni patrzą podejrzliwie na siebie nawzajem. Przecież ten drugi musi 

być mordercą. Skoro nie byli sobie przedstawieni, jadą dalej i nie rozmawiają ze sobą. 

Następny tunel i następny dżentelmen ma sztylet wbity w serce. Ten trzeci, który przeżył 

woła głośno: O Boże, czyżbym to ja był mordercą! 

Dowcip może trochę zbyt abstrakcyjny, przyszedł mi na myśl, gdy przeczytałem, że Elon 

Musk jest tak naprawę globalistą, gdyż popiera transhumanizm. Tak, on nie tylko popiera 

transhumanizm, ale wręcz zarabia na technologii neuralink. Zbyt często używałem w moim 

blogu przykładu noża, który może służyć do zabijania ludzi, ale także do krojenia potraw w 

kuchni. To nie narzędzia są groźne. Groźne są intencje ludzi używających te narzędzia. 

Wystarczy posłuchać, co Elon Musk na ten temat mówi, zamiast zarzucać mu zbrodnicze 

intencje. Transhumanizm mógłby być użyty także dla dobra ludzkości. Endoproteza – 

sztuczne biodro – jest także rodzajem transhumanizmu.  

Transhumanizm rozumiany jako chora ideologia w wykonaniu Yuvala Noah Harrari, jest 

jednostronnym spojrzeniem na problem. 

Takie choroby jak pląsawica (Chorea Huntington), czy choroba Parkinsona, a także demencja 

mają spore szanse być pokonane dzięki połączeniu neurologii i nowoczesnych technologii. 

Można zarzucać Muskowi wiele i jest to prawo każdego z nas, trzeba jednak uznać, że w 

przeciwieństwie do szefa Amazon Jeffa Bezosa, nie pełni funkcji bossa w firmach, których 

jest właścicielem. Liczy się ze zdaniem swoich podwładnych. Krytykując wszystkich, którzy 

mogliby w tajemnicy wspierać zbrodniarzy z Davos, możemy dojść do wniosku, że także my 

jesteśmy do nich podobni. Kto z nas zdecydowanie sprzeciwia się płaceniem kartami? Kto 

organizuje lub przynajmniej uczestniczy w protestach przeciwko powolnej likwidacji 

dotychczasowych struktur demokratycznych? Stąd tytuł tego artykułu. 

Jak długo Elon Musk publikuje pliki Twittera obnażające cenzurę, będzie on dla mnie 

wzorem odważnego działania. Mogę się z nim w innych kwestiach nie zgadzać, ale na tym 

polega piękno naszego świata, że mamy odmienne zdanie i nie musimy być z tego powodu 

wrogami.  
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Miałem poważne skutki uboczne po otrzymaniu drugiego zastrzyku przypominającego. Przez kilka dni 

czułem się tak, jakbym umierał. Mam nadzieję, że nie będzie trwałych uszkodzeń, ale nie wiem. 

Źródło: Telegram 21.1.2023 r. 23:56 

Jeśli ktoś z Was uważa, że Elon Musk wspiera Klausa Schwaba, niech zobaczy, jak ten 

ostatni reaguje na niezależne media. 

 

https://t.me/W20WV
https://world-scam.com/Files/ssstwitter.com_1674237513359.mp4
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Klaus Schwab odrzuca interview z japońską dziennikarką niezależnych mediów. Źródło Telegram 

20.1.2023 r. 10:14. 

Jesteście w stanie uwierzyć, że ta kreatura jest w stanie dopuścić jakąkolwiek krytykę? 

. 

 

  

https://t.me/derStatus
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383. Działanie eliksiru szczęścia 

Wrocław 28.1.2023 

Eliksir szczęścia – tak nazywam tę eksperymentalną substancję wstrzykiwaną każdemu, kto 

poddał się medialnemu naciskowi w celu „solidaryzowania się” z bliźnimi. Jak już pisałem w 

artykule Tlenek grafenu, ta substancja (tlenek grafenu) stanowi ponad 99% składu tych 

pseudo szczepionek. Tlenek grafenu ma zadziwiające zdolności związane z polem 

elektromagnetycznym – czyli falami radiowymi. Jest na tyle inteligentny, by komunikować 

się z urządzeniami stosującymi technologię Bluetooth, czyli większością telefonów 

komórkowych, bezprzewodowych słuchawek i innych urządzeń używających tę technologię. 

Popatrzcie, jak ta substancja reaguje na pole komórki podczas telefonowania: 

Źródło. 

Można odnieść złudne wrażenie, że ta materia nieożywiona nagle budzi się do życia pod 

wpływem działającej w pobliżu komórki. Jednak skoro film jest w języku rosyjskim, to 

zgodnie z zaleceniami Komisji Unii Europejskiej należy go traktować jako kremlowską 

propagandę, jak wszystko, co rosyjskie. Proponuję dlatego obejrzeć amerykański film, który 

pokazuje znaleziony w produktach MacDonalda tlenek grafenu. 

 

Kawałki kurczaka McDonald’s pod mikroskopem: mikro plastiki, pasożyty, grafen… Źródło: Telegram 

23.12.2022 r. 07:16. 

https://www.world-scam.com/archive/2567/101-tlenek-grafenu/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tOApJPbmUsk
https://t.me/MartinRutter
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tOApJPbmUsk
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-28_09-20-28.mp4
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W trakcie pisania tego artykułu dotarła do mnie statystyka porównawcza nadmiarowych 

śmierci w Niemczech. Dane pochodzą z EuroMOMO i niemieckiego RKI (Robert Koch 

Institut). 

Źródło. 

Trzy lata, ten sam okres: od pierwszego do czterdziestego dziewiątego tygodnia, ten sam kraj: 

Niemcy. Warto byłoby zapytać panią Van der Leyen, czy te dane nie zostały podrzucone 

przez rosyjskich szpiegów? Od niej dowiemy się z pewnością prawdy. 

Nie odważę się powiązać tych zgonów z tlenkiem grafenu zawartego w eliksirze. Mógłbym 

skończyć jak dr Andreas Noack. Szczegóły tej sprawy znajdziecie w artykule: Dlaczego 

musiał umrzeć? Warto zwrócić uwagę na jego ostrzeżenie przed cienkim na grubość atomu 

ostrzem tworzonym przez tlenek grafenu. Nie zamierzam tu Was straszyć, a szczególnie tych 

zaszczepionych. Przecież wystarczy zjeść kurczaka w McDonaldzie i efekt będzie podobny. 

https://newspunch.com/german-govt-bombshell-alarming-number-of-vaccinated-are-developing-aids/
https://www.world-scam.com/archive/6387/184-dlaczego-musial-umrzec/
https://www.world-scam.com/archive/6387/184-dlaczego-musial-umrzec/
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Dr Andreas Noack zamordowany w listopadzie 2021. 
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384. Ukryta kamera 

Wrocław 29.1.2023 

Jordon Trishton Walker, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Pfizer ds. operacji 

strategicznych — planista naukowy ds. mRNA: „Jedną z rzeczy, które badamy, jest to, 

dlaczego po prostu sami nie zmutujemy tego [COVID], abyśmy mogli tworzyć — 

zapobiegawczo rozwijać nowe szczepionki. Więc musimy to robić. Jeśli jednak mamy to 

zrobić, istnieje ryzyko, że jak można sobie wyobrazić – nikt nie chce mieć firmy 

farmaceutycznej mutującej pieprzone wirusy”. Tak powiedział wysoko postawiony 

pracownik firmy Pfizer na spotkaniu „randkowym”, podczas którego ukryta kamera 

nagrywała jego wypowiedź. Rozmowa naturalnie odbyła się po angielsku. Polskie 

tłumaczenie – napisy – pochodzą z kanału Andy Choińskiego na Rumble. 

Źródło. 

Proponuję po prostu obejrzeć ten film, składający się po części z nagrań ukrytej kamery, 

komentarzy dziennikarzy oraz opinię dr Malone — twórcy technologii mRNA. Ten film 

obejrzało w USA ponad 73 miliony mieszkańców. 

https://rumble.com/v27hg02-projekt-veritas-zmutuj-wirusa-i-zrb-przeciwko-niemu-szczepionk-i-czerp-z-te.html
https://rumble.com/embed/v24viko/?pub=4
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385. Niemcy idą na wojnę 

Wiedeń 30.1.2023 

Dobrym wstępem do tego tematu, który bez wątpienia jest poważny, będzie urywek z filmu w 

reżyserii Charliego Chaplina: Wielki Dyktator. 

 

Gruba Berta z filmu Wielki Dyktator. Źródło. Można włączyć polskie napisy. 

Piękny film i zabawne sceny. Można dzięki temu filmowi wyraźnie pokazać, że praktycznie 

nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich dziesięcioleci. 

Jak to nic – zapytacie? A postęp techniczny? Ten zawsze jest tworzony, rozwijając coraz to 

lepsze metody zabijania. Jednak technika była wtedy i dzisiaj jest zawodna. Pomaga jej 

również tak zwany czynnik ludzki, czyli zwykła głupota. 

Popatrzcie, jak wygląda dzisiejsza wersja grubej Berty w niemieckiej armii. 

 

Źródło: Telegram 29.01.2023 r. 04:15. 

„A słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy i tak“. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzQqsYh1TBU
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://t.me/neuesausrussland
https://www.youtube.com/watch?v=hcDfVOtdXak
https://www.youtube.com/watch?v=ZzQqsYh1TBU
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-29_20-40-03.mp4
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386. Nadmiarowe dawki eliksiru 

Wiedeń 31.1.2023 

Co za dużo – to niezdrowo. Taka mądrość ludowa dotarła wreszcie do wielkich tego świata, a 

dokładniej do Europy. Dwa lata temu, kiedy Komisja Europejska podpisywała umowy z 

Pfizerem & Co, ważniejsze były „dotacje” lobby farmaceutycznego dla decydentów w Unii 

Europejskiej. Tę korupcję wyraźnie widać po zawyżonych cenach tych pseudo szczepionek. 

Szczegóły możecie przeczytać w artykule: Umowa Pfizer – UE. 

Teraz Unia siedzi na milionach zamówionych dawkach „cudownego preparatu”, na który 

brakuje naiwnych nabywców. Możecie o tym przeczytać w mainstreamowej austriackiej 

gazecie Die Presse. Dawniej renomowana i bardziej ambitna od innych gazeta, dzisiaj 

dorównuje poziomem ORF – oficjalnemu (choć nieudolnie skrywanemu) organowi 

globalistów w Austrii. Wczorajszy artykuł w Die Presse nosi tytuł: UE chce pozbyć się 

milionów dawek szczepionki Covid. Źródło w języku niemieckim. 

Według agencji prasowej Reuters dobra połowa pierwszej transzy 900 milionów dawek od 

Biontech-Pfizer nie została jeszcze dostarczona z powodu braku popytu. Jednak UE musi 

zapłacić. I to jest problem dla niektórych państw członkowskich, które ze względów 

budżetowych chciałyby zaoszczędzić na zakupie szczepionek. Przy kosztach 19,50 euro za 

dawkę, w tym roku jest to około ośmiu do dziewięciu miliardów euro. Według Reutersa 

Bruksela rozważa nawet uiszczenie jednorazowej opłaty za wyjście z obowiązku zakupu. 

Jest to jednak jeden i to mniej istotny kłopot związany z tym zamówieniem. Tykającą bombą 

jest kwestia odpowiedzialności za propagowanie ludobójstwa przez rządy krajów UE. Aby 

odsunąć kwestię rozliczeń, WHO ogłosiła wczoraj, że nadal mamy do czynienia z pandemią. 

 

Terrorysta Tedros Adhanom Ghebreyesus, który osobiście torturował w Etiopii schwytanych 

przeciwników politycznych, szef WHO ogłosił, że nadal mamy pandemię. 

https://www.world-scam.com/archive/13416/323-umowa-pfizer-ue/
https://www-diepresse-com.translate.goog/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-diepresse-com.translate.goog/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.diepresse.com/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden
https://www.who.int/news/item/30-01-2023-statement-on-the-fourteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.world-scam.com/archive/11434/279-terrorysta/
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Przypomnijmy: Ursula von der Leyen jest żoną niemieckiego lekarza Heiko von der Leyen, który jest 

dyrektorem firmy Orgenesis, której właścicielem jest firma Pfizer. Ursula podpisała kontrakt o 

wartości 71 miliardów euro z firmą Pfizer na wyprodukowanie 4,6 miliarda dawek szczepionki. 
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387. Plandemiczna filantropia 

Wiedeń 1.2.2023 

Oszustwo związane z wiedzą poufną – tak nazywane jest w sądach działanie polegające na 

wykorzystaniu niepublikowanych wcześniej informacji lub wpływaniu na ceny akcji firm w 

celu osiągnięcia zysków. Taki właśnie sposób postępowania przyjął największy „filantrop” i 

„szczepionkolog” Bill Gates. W poniedziałek ukazał się w Report24 artykuł: Bill Gates 

sprzedał akcje BioNTech – po czym stwierdził, że szczepionki Covid są nieskuteczne. Źródło 

w języku niemieckim. 

 

On zazwyczaj działał nieuczciwie, cóż więc dziwnego, że wykorzystał swoją pozycję, by 

sprzedać korzystnie akcje niemieckiej filii Pfizera, by potem doprowadzić do spadku cen tych 

akcji. Może ktoś z Was postąpiłby w odwrotnej kolejności, ale pan Szczepionka, jest co 

prawda bezwzględnym oszustem, nie jest jednak głupcem, który by wpadł w sidła głoszonej 

przez siebie ideologii.  

Można postawić pytanie: dlaczego skrytykował skuteczność propagowanych przez siebie 

szczepionek. Powodem są niezależne media, które wbrew wysiłkom globalistów stały się dla 

wielu ludzi, głównym źródłem informacji. Na nic nie pomogły miliardy dolarów wydawane 

na CNN, Spiegel czy gazetę wybiórczą. Te zakłamane i mówiące jednym głosem środki 

masowego PRZYKAZU, straciły i nadal tracą swoją dawną wiarygodność. Taka jest kolej 

rzeczy – kłamstwo można przez jakiś czas ukrywać, ale nie na stałe. 

Dlatego nasz filantrop musiał przyznać porażkę eliksiru szczęścia – jak ja nazywam ten 

zabójczy preparat – z tlenkiem grafenu w roli głównej. 

Naturalnie, że nie powiedział na kongresie w australijskim Instytucie Lowy na jego wykładzie 

zatytułowanym: „Przygotowanie do globalnych wyzwań”, że ogłasza upadłość programu 

szczepień – co w normalnej sytuacji byłoby konsekwencją spowodowanego – moim zdaniem 

umyślnie – ludobójstwa. 

https://report24-news.translate.goog/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24-news.translate.goog/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963
https://report24.news/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963
https://www.world-scam.com/archive/18062/383-dzialanie-eliksiru-szczescia/
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Powiedział: Musimy rozwiązać trzy problemy związane ze szczepionkami [COVID-19]. 

Obecne szczepionki nie blokują infekcji. Nie są uniwersalne, więc tracisz ochronę, gdy 

pojawiają się nowe warianty, i mają bardzo krótki czas działania, szczególnie u osób 

starszych. 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

388. Zaplanowano nam przyszłość 

Wiedeń 2.2.2023 

Nie trzeba wiele, by zobaczyć, jak ma wyglądać nasza przyszłość. Jeden kraj z największą 

liczbą mieszkańców już tam jest. Zobaczcie, jak wygląda dzień życia w chińskim systemie 

kredytu społecznego. Z tego filmu dowiecie się, jak ta chińska kontrola wygląda w praktyce. 

 

Kredyt społeczny mojej żony – film w polskim języku. Czy jest to także przyszłość reszty świata? 

Źródło. 

Miliony kamer na ulicach ma z pewnością swoje pozytywne strony. Nikogo z nas nie dziwią 

tablice ustawione także w Polsce przy wjeździe do miast z napisem: „Miasto monitorowane”. 

Ludzie czują się bardziej bezpieczni. To działa rzeczywiście pod warunkiem, że władza chce 

naprawdę naszego dobra. Ostatnie trzy lata przekonały wiele osób, że z tą „chęcią” i 

„dobrem” różnie bywa. Chęć to owszem jest, ale głównie do jak największej kontroli 

społeczeństwa. 

 

Całkowite bezpieczeństwo jest utopią. Nikt nie może dać nam gwarancji, że przestępcy 

zostawią nas w spokoju. Nikt nam nie zagwarantuje, że będziemy zdrowi, szczególnie gdy 

służba zdrowia w całym zachodnim świecie działa w interesie wielkiej farmacji, a tej zależy 

na tym, byśmy byli chorzy. Nikt nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, gdy przechodzimy 

ulicą. Nie potrzeba tu złej woli, wystarczy, gdy kierowca auta, uszczęśliwiony wcześniej 

eliksirem z numerem 19, dostanie zawału serca. Albo pilot samolotu, którym wybraliśmy się 

na wakacje. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkzWNd_KOQA&t=3s
https://world-scam.com/Files/Kredyt społeczny mojej żony.mp4
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Oczywiście, że możemy oddać naszą wolność, z którą wiele osób nie jest w stanie sobie 

poradzić, po to, by uzyskać złudne uczucie zapewnionego bezpieczeństwa. To jest 

indywidualna sprawa każdego z nas, czy odpowiada nam życie posłusznej mrówki 

niewyłamującej się z szeregu, czy wolimy sami decydować o naszym życiu. Pomiędzy tymi 

dwiema skrajnymi pozycjami jest większość z nas: co prawda nie zgadzamy się z panującą 

głupotą zarządzeń „władzuni” – tak w czasach PRL-u nazywano tę narzuconą zwierzchność – 

ale siedzimy cicho, bo tak wygodnie i nikt się nie czepia. 

 

Lech Makowiecki. Pożegnanie z wolnością. Źródło. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=et_dGB47Oik
https://www.youtube.com/watch?v=et_dGB47Oik
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389. WOŚP – dziecko Klausa Schwaba? 

Wiedeń 3.2.2023 

Przez lata wspierałem finansowo wielką Orkiestrę Jerzego Owsiaka. Byłem przekonany, że ta 

organizacja rzeczywiście pomaga potrzebującym. Nawet intensywne wsparcie dla pandemii 

strachu ze strony WOŚP, przyjąłem ze zgrzytaniem zębów, ale nie przestałem ich wspierać. 

Podczas mojej działalności w podziemiu w czasie stanu wojennego, trafił do moich rąk 

wykonany przez Jacka Fedorowicza portret Lecha Wałęsy: 

 

https://wojcik.at/pl/Story.php
https://wojcik.at/pl/Story.php#Porträt
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Dwa ostatnie rozdziały powyższego linku dotyczą dziejów tego portretu – wystarczy kliknąć 

myszką lub palcem na portret, by tam dotrzeć. Portret przekazałem na 29 finał WOŚP na 

aukcje w Allegro. Nie wziął niestety udziału w tej aukcji, gdyż „zaginął w drodze do 

Gdańska” gdzie został ponoć wysłany, by Lech Wałęsa go podpisał. To tłumaczenie wydaje 

mi się wielce nieprawdopodobne. 

Dzisiaj pojawił się na YouTube film dotyczący powiązań WOŚP z Międzynarodowym Forum 

Ekonomicznym. 

Czy WOŚP jest pod nadzorem WEF ? Źródło. 

Nie komentuję tego filmu, gdyż uważam, że nie jest tak obiektywny, jak być powinien.  

Porównanie do faszystowskich Niemiec nie jest adekwatne do dzisiejszej sytuacji. Nikt nie stanie 

przed sądem, gdy odmówi wsparcia WOŚP. Jednak film ten otwiera oczy na to, jak można ufać 

dobrodziejom w sensie Owsiak i spółka oraz wielu innym „charytatywnym” organizacjom. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1qy91OLT5c
https://world-scam.com/Files/Czy WOSP jest pod nadzorem WEF.mp4
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390. Okres błędów i wypaczeń 

Wiedeń 4.2.2023 

W czasach PRL u używano w telewizji w stosunku do poprzedniej epoki z poprzednim 

pierwszym sekretarzem PZPR, właśnie takiego określenia. Ten niedobry był wszystkiemu 

winien, ten dobry właśnie teraz miłościwie panuje. Jednak nie o czasach komunistycznej 

dyktatury w Polsce będę dzisiaj pisał. Sposób rozliczania się aktualnej, marionetkowej 

władzy z błędami przeszłości, wcale nie odbiega od tego po czerwcu 1956 roku, po grudniu 

1970 roku czy po grudniu 1981 roku. 

Zamykanie szkół w czasie pandemii było błędem – mówią tzw. eksperci. 

Masowy lockdown był błędem – mówią tzw. eksperci. 

B. Gates przyznał, że szpryce nie działają – mówi największy ekspert szczepionkowy. 

A co z „teoretykami spisku”, co ze „skrajnie prawicowymi foliarzami”? Takimi epitetami 

obrzucano wszystkich, którzy od początku krytykowali te błędne i wyjątkowo szkodliwe 

działania rządu. Pozwólcie, że zacytuje sam siebie. Artykuł numer 4 z 1.4.2020 I co będzie 

dalej? 

Moje przypuszczenie: 

Gdzieś na świecie jest kilka zakładów, w których produkuje się pełną parą nikomu nieznaną 

jeszcze szczepionkę. 

Za pół roku większość krajów świata wyda miliardy dolarów na ten środek „ratujący świat”, 

by skończyć wreszcie z tym koszmarem. 

… 

No i Forbes będzie musiał zmienić na pierwszych miejscach swoją listę najbogatszych ludzi 

na świecie. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mamy do czynienia z 

dobrze zaplanowaną i zrealizowaną działalnością kryminalną na skalę całego świata. 

Otrzymałem wtedy sporą porcję „mowy nienawiści”. Jak to uzasadniano? Wcale nie 

uzasadniano -po co? Przecież „Koń, jaki jest, każdy widzi” (Źródło) telewizja i WHO już 

dawno ogłosiły pandemię.  

https://dziennikmetropolii.pl/kategoria/artykuly/zamykanie-szkol-w-czasie-pandemii-bylo-bledem-mowi-minister-zdrowia/
https://www.projektpulsar.pl/zdrowie/2190116,1,masowy-lockdown-byl-bledem-dziennikarze-bywaja-zrodlem-fake-newsow.read
https://www.world-scam.com/archive/188/004p/
https://www.world-scam.com/archive/188/004p/
https://www.wilanow-palac.pl/kon_jaki_jest_kazdy_widzi_xviii_wieczni_przyrodnicy_i_ilustracja_przyrodnicza.html
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„Błądzenie rzecz ludzka, rządzenie nie bal”. Andrzej Strzelecki jest autorem tego tekstu. 

Warto posłuchać, nie tylko ze względu na wspaniałą dykcję Daniela Olbrychskiego. Historia 

kołem się toczy? A może zapomniane już błędy łatwiej jest dzisiaj powtarzać. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fTP_5N0LtW8
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391. Robią nas w balona 

Wiedeń 5.2.2023 

Od dawna to wiemy, ale teraz robią nas dosłownie w balona. Tak wygląda z bliska i jest jak 

na razie wysoko w stratosferze nad terytorium USA w towarzystwie drugiego bliźniaka. 

Źródło: Telegram 4.2.2023 r. 07:48. 

Świadkowie widzieli jednocześnie dwa balony, które zostały sfilmowane. 

https://t.me/LIONMediaNews
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Źródło: Telegram 4.2.2023 r. 15:28. 

 

Pentagon oświadczył, że balon jest teraz nad centrum Stanów Zjednoczonych. Jest sterowalny i ma ze 

sobą większy, niezidentyfikowany ładunek. Źródło: Telegram 4.2.2023 r. 07:42. 

Mieszkańcy Billings w stanie Montana, gdzie dziś przeleciał balon, sfilmowali 

niezidentyfikowany obiekt, który eksplodował. 

https://t.me/swiatinformacji
https://t.me/LIONMediaNews
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-04_18-21-53.mp4
https://world-scam.com/Files/IMG_1850.MP4
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Źródąo: Telegram 4.2.2023 02:48. 

Cel został trafiony. Według amerykańskich i kanadyjskich mediów, za pierwszym balonem 

podąża drugi, który obecnie przelatuje nad Illinois. Ponadto Pentagon donosi o odkryciu 

kolejnej sondy zwiadowczej nad terytorium Ameryki Łacińskiej, kierującej się na północ w 

stronę Stanów Zjednoczonych. 

Tak podają media oraz naoczni świadkowie. Co z tego wiemy? Wiemy, że kilka lat temu nie 

byłoby do pomyślenia, żeby jakiś latający obiekt mógł bezkarnie naruszać strefę powietrzną 

USA. Chyba że były to wymyślone i stworzone na komputerze przez Pentagon obrazy 

samolotów wbijających się lekko jak w masło w stalowe konstrukcje wieżowców. Dlatego 

uważam, że najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tego fenomenu jest kolejna po 

wirusie i wojnie na Ukrainie akcja połączonych sił globalistyczno-bagiennych. To znaczy 

CIA, Pentagon – naturalnie jedynie wybrane i zaufane osoby – wsparte pieniędzmi Sorosa & 

Co.  

https://t.me/neuesausrussland
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-04_18-39-24.mp4
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Naturalnie, że są to jedynie spekulacje. Kowidowy straszak już dawno nie działa, na Ukrainie 

szykuje się decydująca ofensywa wojsk rosyjskich, pozycja USA jako żandarma świata jest 

mocno zagrożona, nawet wizja wojny nuklearnej znudziła już większość mieszkańców USA. 

Wymyślmy i stwórzmy więc coś spektakularnego na przykład chińskie balony nad Stanami 

straszące w mediach. Dla uwiarygodnienia tej bajki odwołajmy wizytę sekretarza stanu USA 

w Chinach. Czyż nie pasuje to do planów przejęcia władzy nad całym światem? 

Zastanowił się ktoś z Was, po co Chińczycy mieliby wysyłać widoczne gołym okiem 

„szpiegowskie” balony, kiedy mają do dyspozycji satelity mogące policzyć ilość włosów na 

Waszych głowach, lub stwierdzić ile ich brakuje? Te balony wypuścili, niekoniecznie 

Chińczycy, a cel był tylko jeden: miały zostać dostrzeżone i wywołać u Was strach. Gdy się 

boicie, poświęcicie znacznie więcej, niż bez tego sztucznie wywołanego strachu. 
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392. System się rozpada 

Wiedeń 6.2.2023 

Katherine Watt jest niezależną pisarką śledczą i asystentką prawną, która bada, analizuje i 

dokumentuje dowody zdrady kryminalnej i wewnętrznego terroryzmu, dokonanych przez 

rząd USA w czasie sztucznie stworzonej oszukańczej sytuacji nadzwyczajnej. Źródło. 

W zależności od tego, czy wolicie obejrzeć film, czy przeczytać artykuł przedstawiam Wam 

do dyspozycji obie możliwości, abyście mogli zapoznać się z wynikami śledztwa 

dziennikarskiego przeprowadzonego przez Katherinę Watt. 

Na filmie z YouTube, możecie włączyć polskie napisy. 

 

24 stycznia 2023 r. Katherine Watt była uczestnikiem konferencji prasowej, na której omówiono 

trwające wprowadzanie do użytku awaryjnego broni biologicznej sprzedawanej jako szczepionki 

Covid. Omówiła ramy prawne, w których to się dzieje, i przedstawiła sposoby obejścia inicjatyw 

WHO/BIS (Bureau of Industry and Security – Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa)/DOD (Department of 

Defense – Departament Obrony), które podważają suwerenność kraju. 

Zwolennicy słowa czytanego mogą skorzystać z artykułu: Uproszczona wersja badań 

opublikowanych przez Katherine Watt. Za jakość tłumaczenia w obu wypadkach 

odpowiedzialna jest czołowa firma wprowadzająca najbardziej rozwinięte innowacje 

technologiczne, czyli Google. Jeśli jakość tych tłumaczeń odzwierciedla aktualny stopień 

rozwoju AI (Artificial intelligence – sztucznej inteligencji), to możemy jeszcze długo spać 

spokojnie, zanim ta technologia osiągnie poziom pozwalający na bezpieczne wprowadzenie 

jej w życie. 

NIE MA działań, które można „prawnie” sklasyfikować jako przestępstwa lub delikty 

cywilne; nie ma ŻADNYCH ofiar pobicia okaleczenia lub zabójstwa ani powodów; i nie ma 

żadnych medycznych oprawców ani morderców. Ponieważ zgodnie z prawem nic nie zostało 

zrobione i NIKT nikomu nic nie zrobił. Pętla rekurencyjna może być nieskończona, ponieważ 

objęte nią środki zaradcze są opracowywane, autoryzowane i wdrażane, poprzez deklaracje 

HHS (Health and Human Services – Zdrowie i Opieka Społeczna) Sekretarza EUA 

(Emergency Use Authorization – Zgoda na użycie awaryjne), jako leczenie powikłań po 

wcześniejszych środkach zaradczych. 

https://home.solari.com/hero-of-the-week-january-16-2023-katherine-watt/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/exposing-trickery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/exposing-trickery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.youtube.com/watch?v=q9mFc4_5S0A
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W artykule przedstawiono, jak zmieniało się przez dziesięciolecia prawo w USA, aby 

ludobójstwo ostatnich trzech lat nie mogło być zakwalifikowane jako przestępstwo. 

Stary system się kruszy i musimy szybko zbudować jego zamiennik. James Roguski. 
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393. Gdybym był bogatym 

Wiedeń 7.2.2023 

Zdaję sobie sprawę, że mogę stracić kilku czytelników po opublikowaniu tego artykułu. 

Jednak nie uważam, żeby warto było odżegnywać się od moich własnych przekonań dla 

uzyskania większej publiki. Dzisiaj chcę pisać na temat uogólnień.  

Jeśli ktoś zaczyna zdanie: „wszyscy Żydzi są”… to zapala się u mnie czerwona lampa. Nie 

lampka, ale źródło światła duże jak nasze Słońce! Nieważne czy dotyczy to Żydów, Rosjan, 

Arabów, czy jakiejkolwiek innej nacji. Nie ma tak wielkiego worka, do którego można 

byłoby wrzucić cały naród. 

 

… To, że mylę się, jest nieważne – kto bogacz zawsze rację ma… - Anatewka. 

Jasne, że są wredni Żydzi nieprzychylni Polsce, pragnący zarobić na holokauście, których 

ofiary nie mają z nimi nic wspólnego. Jednak to nie są wszyscy Ickowie i Salcie tego świata. 

Gdy trzy lata temu na przełomie stycznia i lutego 2020 r. odwiedziłem Izrael, spotykałem się 

z ludźmi takimi jak przeciętny Kowalski w Polsce i oni także byli oburzeni na te bezwstydne 

żądanie wobec Polaków. To oni zwracali mi uwagę na fakt, że wśród „Sprawiedliwych 

narodów świata”, jak się tam nazywa te osoby, które stanęły z narażeniem własnego życia w 

obronie prostych Żydów, najwięcej jest właśnie Polaków. Możecie mi wierzyć, że takie 

chwile warte są więcej niż jakiekolwiek pieniądze tego świata. Mogę być dumnym z powodu 

przynależności do polskiego narodu, który nie dał się w okrutnych czasach drugiej wojny 

światowej opętać.  

Każdy naród, także ten nazywany przez upadające właśnie zachodnie kultury prymitywnym 

narodem, wnosi dużo do dorobku ludzkiej cywilizacji. Tak, kultura Indian z obszarów 

Amazonii, Aborygenów w Australii, chińskie metody leczenia, czy hinduska Ajuwerda, są w 

stanie uleczyć choroby współczesnej cywilizacji, wobec których medycyna Rockefellera 

oparta głównie na chemii jest bezsilna. Dotyczy to także sposobu postępowania we wszelkich 

https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
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innych dziedzinach życia. Gdybyśmy byli bardziej otwarci na to, co oni chcieliby nam 

przekazać, zyskalibyśmy bezcenną wiedzę przekazaną im przez setki pokoleń. 

Jestem rad, że urodziłem się właśnie w Polsce. W kraju, który ma taką piękną historię. Mało 

kto z Polaków wie, że w 16. wieku Polska była jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie 

Żydzi nie byli dyskryminowani. Właśnie wtedy przymuszano tę nację w Hiszpanii do chrztu. 

Nie widzę w chrzcie niczego złego, pod warunkiem, że jest dobrowolny. Wiara, do której 

przymusza się, nie jest wiarą – jest to narzucone siłą poddaństwo. W tym czasie palono w 

Niemczech na stosach nie tylko czarownice. 

Jeżeli ktoś uważa, że popierając żydowski naród, popieram politykę Izraela, niech zastanowi 

się, czy takie uproszczone z gruntu fałszywe, ma sens. Dla mnie tragedia Palestyńczyków nie 

jest czymś mniej ważnym od tragedii narodu Ukrainy doprowadzonego do takiej sytuacji 

przez skorumpowany i zależny od USA ukraiński rząd.  

Kiedy w czasach PRL-u mieszkałem w Polsce, wcale nie czułem się odpowiedzialny za 

polską politykę. Teraz mieszkam w Austrii i także jestem oburzony na działania polityków 

dążących do ruiny zarówno gospodarczej jak politycznej z pozoru neutralnej Austrii. 

Dlatego uważam, że ocenianie całego narodu na podstawie działań ich rządu jest bezmyślną 

próbą uproszczenia oraz ocenienia całego narodu. 

W którymś z trzech filmów „Sami swoi” jakiś Amerykanin powiedział: Ja nie mam nic 

przeciwko polskiemu rządowi, ale po co oni dopuszczają tych komunistów do władzy?  

10 lipca 2001 roku w 60. rocznicę zbrodni dokonanej przez Niemców w Jedwabnem, polski 

prezydent Aleksander Kwaśniewski, absolwent Young Global Leadrers (kuźni totalitarnych 

talentów Klausa Schwaba), przeprosił Żydów w imieniu Polaków za niemieckie ludobójstwo. 

 

Jak widać, historię można napisać na nowo, ignorując fakty i utrudniając poprzez zakaz ekshumacji 

dotarcia do prawdy. 

Rok później Aleksander Kwaśniewski odznaczył Klausa Schwaba Krzyżem Komandorskim: 

https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
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Tego to nawet globaliści nie przewidzieli. 
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394. Wykonywałem tylko rozkazy 

Wiedeń 8.2.2023 

Zanim napiszę coś na temat wykonywania rozkazów, chciałbym Wam zarekomendować 

kanał Artura Kalbarczyka na YouTube. Ten artykuł został zainspirowany właśnie dzisiejszym 

vlogiem pana Artura. 

Nancy Mace amerykańska Kongreswoman ze stanu południowa Karolina jest członkiem 

komisji parlamentarnej mającej wyjaśnić przekręty związane z kampanią kovidową w USA. 

Po drugiej dawce preparatu doznała poważnych zaburzeń zdrowia i jest na tej pozycji 

wyjątkowo autentycznym politykiem. W tym roku będziemy świadkami wielu takich śledztw 

parlamentarnych w amerykańskim Kongresie.  

Przedstawię Wam krótki film z przesłuchania w Kongresie, w którym Nancy Mace zadaje 

pytania, natomiast odpowiedzi udziela Vijaya Gadde, która pełniła funkcję radcy prawnego i 

szefa działu prawnego, politycznego i powierniczego w korporacji Twitter.  

 

Film na YouTube pozwala na włączenie polskich napisów. 

Po przedstawieniu dwóch przykładów cenzury wypowiedzi fachowców z dziedziny 

medycyny, które wypłynęły dzięki publikacjom Elona Muska, Nancy Mace zapytała, czy pani 

Gadde ma wykształcenie medyczne, aby mogła rozróżnić poprawne naukowo wypowiedzi 

ekspertów medycznych od nienaukowych, pani Gadde odpowiedziała, że nie ma 

wykształcenia w tym kierunku. 

Pytanie: Czy była jakieś naciski na Twitter ze strony rządu USA dotyczące cenzury? 

Vijaya Gadde odpowiedziała: Otrzymywaliśmy prawne żądania usunięcia treści z platformy 

od rządu USA. 

Znamy z historii tych, co wykonywali jedynie rozkazy. Takie tłumaczenie nie zwalnia od 

odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=CMtlvoKOids
https://www.youtube.com/watch?v=CMtlvoKOids
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=bDJJ483kvGQ
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Wielu Amerykanów nie poddałoby się naciskom rządu USA, by wziąć eksperymentalny 

preparat, gdyby byli uczciwie informowani. Także i w pozostałych krajach na świecie 

występuje ten problem. 

W październiku ubiegłego roku, zaraz po tym, jak Elon Musk przejął Twittera, zwolnił panią 

Gaddę z pracy. 

 

You’re fired – jesteś zwolniona. Źródło filmu: Telegram 30.10.20222 r. 13:30 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-08_22-36-03.mp4


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

395. Podwodni terroryści 

Wrocław 10.2.2023 

Stopniowo zbliżamy się do „normalności”. Część prawdy otrzymujemy nawet za 

pośrednictwem mediów ściekowych. Kiedy wrócimy do środków masowego przekazu – 

aktualnie ciągle jeszcze przykazu – niezależnych od zewnętrznych nacisków, mój blog stanie 

się zbędny. Nie będę miał niczego – w sensie ukrywanych informacji – i będę szczęśliwy. 

Austriacka niezależna telewizja AUF1.tv opublikowała wczoraj artykuł: Dziennikarz śledczy 

mówi, że USA wysadziło Nord Stream. Artykuł źródłowy po niemiecku. 

Zdobywca nagrody Pulitzera, Seymour Hersh, swoim dziennikarstwem śledczym podczas 

wojen w Wietnamie i Iraku wpędził amerykańskich zbrodniarzy wojennych w kłopoty. Teraz 

obszernie wyjaśnia, że prezydent USA Biden nakazał wysadzenie Nord Stream 2. Czy to 

punkt zwrotny w światowej polityce? Media systemowe i przywódcy USA wpadają w 

panikę… to zrozumiałe! 

Nie będę Wam cytował tego artykułu – po prostu przeczytajcie, bo warto. W oficjalnej prasie 

można także przeczytać na ten temat. Podkreślane jest dementi białego domu i „wątki 

prowadzące do Rosji jako sprawcy wybuchu”. Ten ostatni aspekt obraża ludzi myślących. 

Rosja prowadzi w przeciwieństwie do krajów zachodnich politykę korzystną dla własnego 

kraju. Kto o zdrowych zmysłach, zamiast zakręcić kurek do Nord Stream 2, wyśle 

komandosów, by wysadzili w powietrze rurociąg, który za kilka lat będzie używany zgodnie z 

jego przeznaczeniem?  

Ja także jestem zdecydowanym przeciwnikiem wojny. Aby jej uniknąć, najlepiej byłoby użyć 

dyplomacji, pod warunkiem, że obie strony wykażą przynajmniej cień dobrej woli. Dzisiaj 

wiemy, że tej dobrej woli zabrakło po stronie amerykańskiej reprezentowanej w osobie 

prezydenta Ukrainy. 

Oblicze terroryzmu: 

 

Gracze od lewej do prawej: Victoria Nuland, Anthony Blinken i Jake Sullivan (zrzut ekranu 

jamesfetzer.org; cytowanie ilustracji do celów sprawozdawczych). 

Współczesny terroryzm jest stosowany głównie przez tych, którzy w imię walki z 

terroryzmem wymordowali miliony niewinnych ludzi. Wyobrażamy sobie terrorystę jako 

zdesperowanego, brodatego młodego człowieka z pasem szahida.  

https://auf1-info.translate.goog/explosiv-aufdecker-sagt-usa-sollen-nordstream-gesprengt-haben/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1-info.translate.goog/explosiv-aufdecker-sagt-usa-sollen-nordstream-gesprengt-haben/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1.info/explosiv-aufdecker-sagt-usa-sollen-nordstream-gesprengt-haben
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Owszem i tacy bywają. Jednak prawda jest inna, to nie Al Qaida zaatakowała we wrześniu 

2001 WTC. To była akcja CIA w celu zainicjowania 20-letniej wojny w Afganistanie. 

Podobnie wysadzenie rurociągu na Bałtyku w pobliżu wyspy Bornholm służyło interesom 

USA.  

Takie fakty jak dwa wojskowe okręty w pobliżu Bornholm, czy wojskowy samolot, który 

prawdopodobnie przelatując nad miejscem ataku, wywołał tę eksplozję, wszystkie te 

jednostki niepodlegające w żadnym stopniu Putinowi, do tego wyłączyły przed akcją 

możliwość pojawienia się na radarach, wyraźnie wskazują na sprawców.  

 

Amerykański okręt desantowy na Bałtyku. 22 września 2022 USS Kearsarge przebywał w pobliżu 

miejsca ataku. Ten okręt  jest wyposażony w zdolności do wykonywania akcji podwodnych. Źródło: 

Telegram 10.2.2023 r. 13:50. 

  

https://t.me/waswenn
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396. Robi się gorąco 

Wrocław 11.2.2023 

Podczas jesiennych wyborów do kongresu USA i do senatu nie udało się globalistom w pełni 

powtórzyć oszustwa wyborczego sprzed dwóch lat. W efekcie Republikanie przejęli 

większość w parlamencie. I dzięki temu stało się możliwe to, co właśnie się dzieje. Za 

niestawienie się na przesłuchanie przed kongresem grożą poważne konsekwencje do kary 

więzienia włącznie. Trudno mi uwierzyć, że czwórka byłych dyrektorów Twittera pojawiła 

się na przesłuchaniu całkowicie dobrowolnie. Czyż nie oni propagowali dyskusję otwartą 

jedynie w jednym kierunku? 

 

Czterech zaproszonych eksdyrektorów Twittera. Panią Gadde znamy już z artykułu: Wykonywałem 

tylko rozkazy. 

Większość z nas odczuwa potrzebę zemsty na sprawcach wielu tragedii zarówno osobistych, 

jak i publicznych. Podobne tony przebijają się w pięciominutowym wystąpieniu przed 

kongresem republikańskiej posłanki z Georgii, Marjorie Taylor Greene. 

Możecie włączyć polskie napisy. 

https://www.world-scam.com/archive/18567/394-wykonywalem-tylko-rozkazy/
https://www.world-scam.com/archive/18567/394-wykonywalem-tylko-rozkazy/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=JEEi8s1OiZg
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Zadziwiająca jest twoja (pana Roth jednego z zaproszonych dyrektorów Twittera) 

skuteczność blokowania kont osób mających odmienne zdanie, przy jednoczesnej bezradności 

wobec panoszącej się na Twitterze pornografii dziecięcej. Dziwi także twoja praca doktorska, 

w której twierdzisz, że małoletni powinni mieć seks z dorosłymi. Dopiero po przejęciu 

Twittera przez Elona Muska, zablokowano 44 tysiące kont promujących dziecięcą 

pornografię.  

Nie jest to sprawa przed sądem, dlatego osobiste urazy mają tutaj prawo bytu. Aktualna 

sytuacja polityczna w USA umożliwi nam poznanie wielu skrupulatnie ukrywanych faktów. 

Przygotujmy się na rewelacje, które zaskoczą większość z nas. Coraz trudniej będzie schować 

pod dywan sprzedajnym mediom takie oszustwa. Jesteśmy dopiero na początku drogi.  

Zbieranie dowodów w Polsce – Norymberga 2 oraz przez niemiecko-amerykańskiego 

adwokata Reinera Füllmicha w ramach pozaparlamentarnej komisji śledczej będzie bardzo 

przydatne, kiedy upadną polityczne siły chroniące zbrodniarzy – siły, które dzisiaj ciągle 

niestety działają. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/5807/170-rusza-norymberga-2-0/
https://www.world-scam.com/archive/558/044p/
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397. Ruszyło dochodzenie w sprawie ludobójstwa 

 

Wrocław 12.2.2023 

Rozpoczęło się dochodzenie w sprawie przestępstw szczepionkowych w Wielkiej Brytanii. 

Metropolitan Police i Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) Artykuł jest napisany w języku 

angielskim, jednak na stronie GlobalResearch.ca można wybrać automatyczne tłumaczenie na 

jeden z 95. języków, w tym język polski. Wystarczy kliknąć element z nazwą „Translate 

Website” i wybrać język.: 

 

Numer przestępstwa policji metropolitalnej: 6029679/21. 

Trwa obecnie największe na świecie międzynarodowe śledztwo kryminalne z udziałem policji 

Hammersmith, policji metropolitalnej i Międzynarodowego Trybunału Karnego. Brytyjska 

policja zaakceptowała informacje uzupełniające i zgodziła się, że istnieją wystarczające 

dowody, aby postępować zgodnie z powyższym numerem przestępstwa. 

Sprawa została złożona 20 grudnia 2021 r. przez lekarza Sama White’a, Philipa Hylanda 

(prawo PJH), Lois Bayliss (prawo Broad Yorkshire) i emerytowanego policjanta Marka 

Sextona.  

W skargach zarzuca się liczne poważne przestępstwa, w tym wykroczenia na stanowiskach 

publicznych; rażące zaniedbanie zabójstwo, zabójstwo korporacyjne, morderstwo, spisek w 

celu zabójstwa, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. 

Żeby doszło do procesu o ludobójstwo, konieczne są zmiany w systemie politycznym. W 

przeciwnym przypadku sprawa utknie w prokuraturze lub sądzie. Niemniej jednak takie 

inicjatywy mają znaczenie. Coraz więcej ludzi, dotychczas bezmyślnie przyjmujących 

propagandową papkę z TV, dochodzi do wniosku, że nie wszystko, w co wierzyli, jest 

prawdą. 

Prędzej czy później dojdzie do procesów o ludobójstwo szczepionkowe. Wiedzą o tym także 

potencjalni oskarżeni. Nie tylko my mamy problem, dokąd uciekać przed szaleństwem świata. 

Także sprawcom tego szaleństwa będzie coraz trudniej schować się przed słusznym gniewem 

mieszkańców Ziemi. Na wyspie bezludnej ich miliardy pomogą im przetrwać jedynie krótko, 

służąc jako podpałka do ogniska. Może wtedy zrozumieją, że gotówka ma swoje zalety w 

porównaniu z jej plastikową konkurencją. W takiej sytuacji transhumanizm także straci swoje 

pierwotne znaczenie – zmieni się na transharmonię z otaczającą ich przyrodą. O ile w ogóle 

są w stanie dokonać takiego szpagatu ideologicznego. 

https://www.globalresearch.ca/u-k-vaccine-crime-investigation-metropolitan-police-and-international-criminal-court-icc/5768482
https://www.globalresearch.ca/u-k-vaccine-crime-investigation-metropolitan-police-and-international-criminal-court-icc/5768482
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398. Trzęsienie ziemi – żywioł czy atak? 

 

Wrocław 13.02.2023 

Oglądasz eksperyment trzęsienia ziemi w USA z bombą studzienną. W tym celu bomby są 

detonowane w starych szybach naftowych na głębokości 6-7 000 metrów i powodują 

trzęsienie ziemi o sile 6,7. Jeśli nie wierzysz w realność technologii Haarp (High Frequency 

Active Auroral Research Program – program badawczy aktywnej zorzy polarnej), możesz 

sam się przekonać. 

Źródło. 

Ten film nie jest dokumentem pokazującym przyczynę trzęsienia ziemi w Turcji, gdzie do tej 

pory zginęło ponad 30 tysięcy osób. To, co widzieliście, było pomyślnie przeprowadzonym 

testem wywołania trzęsienia ziemi na terytorium USA. Film dowodzi jedynie, że USA ma 

techniczne możliwości spowodowania takiej katastrofy. Dlaczego mieliby sojusznicy Turcji 

posunąć się aż do takiej zbrodni? Tutaj jest otwarte pole do spekulacji. Kilka realnych 

powodów chętnie przedstawię. 

1. Turcja usiłuje prowadzić niezależną od USA politykę wobec Rosji; 
2. Turcja blokuje przystąpienie do NATO Szwecji i Finlandii; 
3. Turcja nie uczestniczy w embargu gospodarczym wobec Rosji; 
4. W Syrii nie udało się USA dokonać kolorowej rewolucji – Baszszar al-Asad jest nadal 

prezydentem; 
5. Terytorium przygraniczne Turcji i Syrii jest doskonałym miejscem dla USA do 

przeprowadzenia testów z nowym rodzajem broni tektonicznej oraz oceny wielkości 
poniesionych szkód kolateralnych. 

https://twitter.com/ktmandi367/status/1624335139420479488?t=27pyASxB6v6FZaWlToOU9Q&s=19
https://twitter.com/i/status/1624335139420479488
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Wystarczy? Jeśli do tego dodać zakaz dostępu dla pomocy humanitarnej w Syrii, który pod 

naciskiem amerykańskiej opinii publicznej został wczoraj zniesiony, widzimy jakie moralne 

wartości reprezentuje to upadające imperium walczące ponoć z „osią zła”. 

 

Jeden z tych krajów był w stanie wojny przez 90% swojego istnienia i rozpoczął 81% wszystkich wojen 

od 1945 roku. Drugim krajem jest Rosja. 

  

https://www.wikiwand.com/pl/O%C5%9B_z%C5%82a
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399. Agonia wielkiego imperium 

Wrocław 14.2.2023 

Niektórych z Was pewnie zdziwi taki tytuł. Jesteśmy przyzwyczajeni do hegemonii USA i 

niełatwo jest nawet pomyśleć, że mogłoby być inaczej. Jesteśmy właśnie świadkami upadku 

tego imperium. Nie jako państwa – USA najprawdopodobniej przetrwa kryzys światowy, do 

którego ten kraj swoją finansowo-wojenną polityką sam w dużej mierze się przyczynił.  

 

Thomas Cole – zniszczenie imperium (1836). 

Nie możemy uciec od drugiej zasady termodynamiki, która mówi, że entropia zwycięża 

wszystko i że wszystkie systemy z czasem ulegają degradacji i rozpadowi. A im bardziej 

złożony staje się system, tym więcej energii potrzeba do jego utrzymania. Im większy i 

bardziej złożony jest system, tym bardziej jest on połączony i współzależny, tym bardziej jest 

podatny na upadek i katastrofę. Dotyczy to również krajów i cywilizacji. Cytat z artykułu w 

UncutNews.ch: Upadek cesarstwa: podobieństwa między Ameryką a Rzymem. Źródło. 

Bez obawy, nie będziemy tutaj analizować zasady entropii, to jest tylko przykład pokazujący, 

jak nasz świat funkcjonuje. W dużym skrócie: każdy system padnie, jeśli zużywa więcej 

energii, niż jej wytwarza. Nie ma drugiego na świecie kraju z takim zadłużeniem jak USA. 

Stanom Zjednoczonym już od dawna grozi bankructwo.  

Kraj, który kupuje prawdopodobnie w Chinach balony stratosferyczne, ponieważ są tańsze, a 

nie warto wywalać pieniędzy na gadżety, które potem zostaną medialnie zestrzelone, kraj 

wysadzający w powietrze podwodny gazociąg należący między innymi do sprzymierzeńców, 

kraj wywołujący trzęsienie ziemi z dziesiątkami tysięcy ofiar u sojusznika. Kraj, który 

rozpętał najwięcej wojen w historii świata, musi w jakiś sposób finansować te „epokowe” 

wydarzenia.  

Wszystkie kraje świata, a dokładnie ich rządy, wykorzystują kłamstwo dla doraźnych celów 

politycznych. USA opiera się prawie wyłącznie na kłamstwach. 

https://uncutnews-ch.translate.goog/der-niedergang-des-imperiums-parallelen-zwischen-den-u-s-a-und-rom-teil-v/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews.ch/der-niedergang-des-imperiums-parallelen-zwischen-den-u-s-a-und-rom-teil-v/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Ostrzeżenie ambasady niemieckiej w prasie amerykańskiej w maju 1915 r., by nie płynąć 

okrętem Lusitania do Europy. 

 

Wypowiedź Trumana cytowana w punkcie 2 poniższej listy. 

1. Pierwsza wojna światowa: RMS Lusitania, brytyjski liniowiec, który w maju 1915 roku został 
zatopiony przez niemiecki okręt podwodny. Na jego pokładzie zginęło 1,2 tys. osób, w tym 
128 Amerykanów. Wydarzenie to było głównym pretekstem przystąpienia USA do wojny – 
wbrew obietnicom wyborczym prezydenta Woodrowa Wilsona. Nawet ambasada niemiecka 
w 50 ogłoszeniach w USA ostrzegała przed tą podróżą na Lusitanii. Cytat z książki 
niemieckiego historyka Thorsten Schulte „Fremdbestimmt”; 

2. Druga wojna światowa: „Jeśli Niemcy wygrają, powinniśmy pomóc Rosji. Jeśli jednak wygra 
Rosja, powinniśmy pomóc Niemcom. Niech wyniszczają się nawzajem tak często, jak to 
możliwe”. Senator Harry S. Truman, New York Times, 24 czerwca 1941, strona 7. Cytat z 
książki „Fremdbestimmt”. Harry S. Truman od stycznia 1945 roku wiceprezydent USA i po 
śmierci Rooswelta w maju 1945 r. prezydent USA. To na jego rozkaz wysłano do Japonii dwa 
samoloty z bombami nuklearnymi… 

3. Według Wikipedii Incydent w Zatoce Tonkińskiej oficjalna przyczyna przystąpienia USA do 
wojny w Wietnamie. Historyk Howard Zinn w sprawie wydarzeń w zatoce twierdzi: incydent 
w Zatoce Tonkińskiej był prowokacją, a najwyższe władze amerykańskie okłamywały 
społeczeństwo, podobnie jak w przypadku inwazji na Kubę za czasów Kennedy’ego. W 
rzeczywistości bowiem CIA prowadziła w tym regionie tajną operację, której celem były 
północnowietnamskie przybrzeżne obiekty wojskowe, a zatem atak Wietnamczyków na 
amerykański okręt nie był „nieuzasadniony”. Ponadto niszczyciel Maddox nie odbywał wcale 
„rutynowego patrolu”, ale uczestniczył w misji szpiegowskiej, a co więcej do incydentu nie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Incydent_w_Zatoce_Tonki%C5%84skiej
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doszło na wodach międzynarodowych, lecz już w obrębie wietnamskich wód terytorialnych. 
Straty ludności cywilnej podczas wojny w Wietnamie sięgały 2 miliony zabitych; 

4. Kłamstwo inkubatorowe przekonało opinię publiczną i polityków w USA, że Iraccy żołnierze 
są źli. Przesłuchano przed Kongresem młodą mieszkankę Kuwejtu, która opowiedziała o 
zbrodniach popełnianych w jej kraju przez wojska okupacyjne. Później jednak się okazało, iż 
była to mistyfikacja, a ową kobietą była córka ambasadora Kuwejtu w USA, która zataiła 
swoją tożsamość. 

Nie będę tutaj wyliczał wszystkich nieuczciwych posunięć rządu USA. Można to robić w 

nieskończoność, choćby zamordowanie czterech tysięcy własnych obywateli w WTC tylko po 

to, by móc prowadzić przez 20 lat „wojnę z terroryzmem” w Afganistanie. Zauważcie, że 

wszystkie wymienione oszustwa miały jedno na celu: przekonanie opinii publicznej do 

planowanej właśnie wojny.  

Co mają te kłamstwa wspólnego z upadkiem amerykańskiego imperium? Są jedynie 

przejawem bezwzględnej polityki zagranicznej, która doprowadziła Stany Zjednoczone do 

obecnej słabości. Pozostawione w Afganistanie ogromne ilości uzbrojenia, wysyłanie do 

Ukrainy na koszt UE resztek zasobów wojskowych Pentagonu doprowadziło do sytuacji, że 

Stanom Zjednoczonym zaczyna brakować amunicji do ich zabawek fałszywie nazywanych 

bronią. Broń ma służyć do obrony, a USA nigdy nie było zagrożone z zewnątrz. 

Największym wrogiem Stanów Zjednoczonych jest ich własny rząd. 

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem do przejęcia przywództwa światowego od USA, 

są Chiny. Czy jest to rzeczywiście lepsze rozwiązanie, okaże się w przyszłości? 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tom_Lantos#Sprawy_zagraniczne
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400. Gigantyczne kłamstwo 

Wrocław 15.2.2023 

Gigantyczne kłamstwo – tak nazwała posłanka parlamentu europejskiego z ramienia 

niemieckiej partii AFD Christine Anderson – dbałość o zdrowie publiczne większości rządów 

krajów, które propagują wyższość zachodniej polityki i „wartości”, o których coraz mniej się 

mówi. Czyżby te wartości nie zdały egzaminu współczesnej historii? A może są po prostu 

pretekstem do działania sprzecznego z głoszonymi ideami? 

Dzisiaj pojawił się na YouTube film z nagraniem jej mowy parlamentarnej. Na wypadek 

YouTuberskiej cenzury zapisałem ten film na serwerze. 

 

Film jest w języku angielskim z niemieckimi napisami. Dla osób nieznających te języki 

przetłumaczyłem, co pani Anderson powiedziała: 

Wszyscy już wiemy, że ludzie zostali okłamani. To było gigantyczne kłamstwo. 

Na tym kłamstwie opierało się wszystko, co rządy, przede wszystkim w zachodnich 

demokracjach, robili, odbierając ludziom prawa obywatelskie, ich wolność, zamykając ich w 

domach i ogłaszając godzinę policyjną. Wszystko to oparte było na gigantycznym kłamstwie. 

Jak zapewne już słyszeliście przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, 

teraz stoi zasłużenie pod pręgierzem wielkiej krytyki. 

Ludzie mają prawo dowiedzieć się, co zostało zapisane w umowach oraz jakie informacje 

przekazywała i otrzymywała w SMS-ach od szefa Pfizera Alberta Bourli. Obywatele muszą 

wiedzieć, kogo pociągnąć do odpowiedzialności za to, co dzieje się za kulisami. A teraz 

wszystko się zmienia. Domek z kart się wali i słusznie. 

I jeszcze jedno: mam serdecznie dosyć być nazywaną covidiotką, wolę być zdecydowanie 

COV-idiotką, niż GOV-idiotką. (GOV – skrót od government, czyli rząd). Bo temu rządowi 

wszyscy ci ludzie ślepo ufają… Ponieważ tym właśnie stali się wszyscy ludzie, którzy ślepo 

ufali swoim rządom. 

Powiem to jeszcze raz: Nigdy, nigdy, nigdy nie szło tutaj o zdrowie publiczne. Nigdy nie 

chodziło o łamanie żadnych fal. Zawsze chodziło o łamanie ludzi. 

Jednak – i to jest dobra wiadomość – oni ponieśli porażkę! To nie zadziałało. I jestem z tego 

bardzo dumna. 

Jestem dumna z ludzi, których mam zaszczyt reprezentować. Właśnie to, będę robić dalej. 

Dziękuję bardzo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo9JB5DoeZU
https://world-scam.com/Files/Gigantische Luege EU.mp4
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Ta mowa doskonale współgra z tytułem mojego blogu: world-scam, czyli światowe oszustwo. 

Kiedy dwa lata temu zastanawiałem się nad nazwą mojej domeny (world-scam.com), celowo 

odrzuciłem użycie słowa corona. Wiedziałem, że moda na tę chorobę minie. Trwała jeszcze 

przez rok. Teraz musiałbym zmieniać nazwę po kolei na Ukraina, małpia ospa, balony, owady 

czy UFO. Wszystkie te słowa są elementami tego samego przekrętu na całym świecie. Ich 

celem jest wzbudzanie w nas strachu. Człowiek, który się boi, zgadza się na nawet najbardziej 

absurdalne propozycje, mające go uratować. 

Właśnie dlatego pisze o bezsensowności stosowania balonów szpiegowskich, kiedy ma się do 

dyspozycji znacznie lepsze, niedostrzegalne przez ludzi satelity szpiegowskie. Nie twierdzę 

też, że istnienie niezidentyfikowanych obiektów latających – UFO jest efektem wybujałej 

wyobraźni obserwatorów. Tego po prostu nie wiem. Wiem natomiast, że kosmici nie będą 

synchronizować swoich wizyt na Ziemi z bieżącymi problemami polityki USA. 
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401. Medialna wojna czołgowa 

Wrocław 16.2.2023 

Niemcy są coraz bardziej osamotnieni, jeśli chodzi o zaopatrzenie w czołgi podstawowe 

Leopard 2. Według doniesień medialnych Holandia i Dania również nie chcą już wysyłać 

czołgów na Ukrainę. Jak dotąd tylko 35 z planowanych 62 czołgów nadaje się do wysyłki. 

Cytat z artykułu w niemieckim Focus Online: Koalicja czołgów Pistoriusa rozpada się – kilka 

krajów wycofuje zobowiązania Leo. Źródło. 

Nie wygląda to „dość ekscytująco – delikatnie mówiąc” – powiedział we wtorek federalny 

minister obrony (Niemcy) Boris Pistorius. Plany szybkiej dostawy kilkudziesięciu 

europejskich czołgów Leopard 2 na Ukrainę postępują powoli, powiedział Pistorius na 

marginesie spotkania międzynarodowej grupy kontaktowej ds. dostaw broni na Ukrainę. 

Skoro mainstreamowa prasa pisze o takich problemach, to najwyraźniej wojnę na Ukrainie 

spotka podobny los, jak kowida – zostanie porzucona własnemu losowi. Globaliści jak widać, 

zostawiają swoich sprzymierzeńców na lodzie i nie przejmują się takimi stratami. Mają dość 

pieniędzy, by kupić sobie następnych frajerów do promocji następnej propagandy strachu – 

tym razem będzie to prawdopodobnie holograficzna projekcja zwiastunów nowej religii, 

połączona z atakiem w wykonaniu kosmitów. Media nas już do tego przygotowują, opisując 

eksplozję wizyt UFO. 

 

Technika hologramu. Źródło: Telegram 15.2.2023 r. 07:48. 

Ukraińskie wojsko rozpoczęło szkolenie jak używać „Leopardów” w koszarach 

Bundeswehry. I od razu się okazało, że Niemcy wiedzą, z kim mają do czynienia. W jednym 

z budynków Bundeswehry wisiał taki komunikat: 

Drodzy stażyści z Ukrainy! W Niemczech za pokazywanie swastyk lub innych symboli 

związanych z faszyzmem (symbole SS) grozi do trzech lat więzienia lub wysoka 

grzywna. Źródło w języku niemieckim. 

https://www-focus-de.translate.goog/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-focus-de.translate.goog/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://t.me/coronadatencheck
https://de.news-front.info/2023/02/14/die-deutschen-haben-die-ukrainer-gewarnt-dass-sie-fur-hakenkreuze-bezahlen-mussen/
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-16_06-31-54.mp4
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Jedną z przyczyn kłopotów z Leopardami są z pewnością trudności związane z transportem 

tych ciężkich „obronnych” pojazdów. 

 

Pierwszy czołg został pomyślnie załadowany… Źródło: Telegram 15.2.2023 r. 07:48. 

  

https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-16_07-27-25.mp4
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402. 13 milionów zgonów poszczepiennych 

Wrocław 17.2.2023 

Na austriackiej – moim zdaniem godnej zaufania niezależnej platformie AUF1.info – ukazał 

się w środę artykuł: 13 milionów zgonów poszczepiennych na całym świecie. Źródło. 

Przy 13 milionach zgonów, zastrzyki eksperymentu genetycznego pochłonęły prawie dwa 

razy więcej ofiar, niż zmarło z powodu lub z wirusem koronowym według WHO. To wynik 

niedawnego badania. Źródło. W przypadku Stanów Zjednoczonych szacuje się, że 670 000 

zmarłych zaszczepionych Amerykanów z około 670 milionów wstrzykniętych dawek 

szczepionki. W Niemczech jest zatem 192 000 ofiar szczepień, które zapłaciły śmiercią. 

Szokujący wniosek: na każde tysiąc dawek szczepionki jedna osoba umiera! 

Naukowcy wykazują, że śmiertelność w stosunku do wstrzykniętych dawek szczepionki 

(vDFR = wskaźnik śmiertelności dawki szczepionki) rośnie wykładniczo wraz z wiekiem. 

Naukowcy zwracają uwagę, że „nie jest bezzasadne przyjęcie globalnej wartości vDFR = 

0,1% dla całej populacji”. Oznacza to, że jeśli poda się 1000 preparatów genowych, jedna 

osoba umrze. Na podstawie danych z Izraela i Australii badanie szacuje liczbę zgonów 

spowodowanych przez szczepionki przeciwko covid na 13 milionów na całym świecie: Więc 

szczepionki Covid-19 nie tylko nie uratowały życia, ale doprowadziły przedwcześnie wiele 

osób do grobu. 

Na 1000 dawek szczepionki przypada jedna śmierć. 

 

Trzy fazy śmiertelności po przyjęciu szczepionek: Krótki termin do 30 dni, średnioterminowe od 1 do 

12 miesięcy i długoterminowe od jednego do dziesięciu lat. Należy podkreślić, że nieproporcjonalnie 

większej części wykładniczo rozwijających się – a następnie prawdopodobnie fatalnych w skutkach – 

„szkód poszczepiennych” nie należy się spodziewać w ciągu pierwszych godzin, dni lub tygodni. 

Należy go obliczyć w miesiącu i kilku kolejnych latach! 

https://auf1-info.translate.goog/weltweit-13-millionen-impf-tote-laut-studie-die-zensiert-wurde/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1.info/weltweit-13-millionen-impf-tote-laut-studie-die-zensiert-wurde/
https://world-scam.com/Files/2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia_pl.pdf
https://world-scam.com/Files/2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia_pl.pdf
https://correlation-canada.org/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia.pdf
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Na stronie 23 swojego badania naukowcy piszą: „Biorąc pod uwagę 3,7 miliona zgonów w 

samych Indiach przy vDFR wynoszącym 1% […] i wyniki vDFR z podziałem na wiek 

przedstawione w tej pracy, nie jest nierozsądnym założenie globalnej wartości vDFR = 0,1% i 

należy je przyjąć dla całej populacji. Biorąc pod uwagę globalną liczbę dawek szczepionki 

COVID-19 podanych do tej pory […] odpowiadałoby to 13 milionom zgonów z powodu 

szczepionek przeciwko COVID-19 na całym świecie. Dla porównania oficjalna liczba 

zgonów z powodu COVID-19 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynosi 6,8 miliona (6 

817 478 zgonów zgłoszonych do WHO na dzień 3 lutego 2023 r.), zidentyfikowanych w 

badaniach ACM (Association for Computing Machinery – Stowarzyszenie zastosowania 

Maszyn Obliczeniowych), które nie zostały zarejestrowane jako zgony związane z COVID-

19”. 

Warto przypomnieć, że tzw. zgony z powodu covida są jedynie efektem stosowania 

nieuzasadnionego naukowo testu PCR do diagnozy choroby. Ten test nie jest w stanie 

stwierdzić infekcji i w żadnym wypadku nie powinien być stosowany w zastępstwie diagnozy 

lekarskiej. 

A jednak WHO zaleca stosowanie tego testu zamiast diagnozowania choroby przez lekarza. 

Rola Światowej Organizacji Zdrowia WHO podobnie jak ONZ – mojego zleceniodawcy w 

latach 90. – w propagowaniu agendy Światowego Forum Ekonomicznego jest jednoznaczna. 

Te organizacje zostały podporządkowane grupie prywatnych osób, mających znaczny wpływ 

na to, co właśnie teraz się dzieje na świecie. 

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Wiedniu nazywany potocznie: „Tintenburg” – czyli 

atramentowy pałac. 

Kanclerz Austrii Karl Nehammer ogłosił w środę, pojednanie w kwestii korony. Jasne, że w 

końcu musimy się jakoś dogadać, Jednak wymagałoby to w pierwszym kroku przyznania się 

do winy tych, którzy doprowadzili swoimi działaniami do holokaustu. Wprowadzili w Austrii 

przymus zabójczych szczepień. Podzielili społeczeństwo na „dobrych” zaszczepionych i tych 

złych, przez których ci dobrzy nadal muszą cierpieć. Nie należę do osób mściwych, jednak 

https://www.acm.org/
https://www.world-scam.com/w-oblezonym-sarajewie-2/
https://www.world-scam.com/w-oblezonym-sarajewie-2/
https://www-puls24-at.translate.goog/news/politik/karl-nehammer-sucht-die-corona-versoehnung/289117?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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pojednanie bez przyznania się do winy nie jest szczere. To jest jedynie próba uniknięcia 

odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. 
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403. Robale wkraczają do kuchni 

Wiedeń 19.2.2023 

Ratujmy klimat – jedzmy insekty! Takie hasło wymyślili ekologiczni terroryści w stylu Grety 

Thurnberg. 

W związku z poważnym zagrożeniem dla naszych kulinarnych tradycji postanowiłem napisać 

ten wierszyk: 

Epitafium dla Kotleta Schabowego 

Na imię mam Kotlet, nazwisko – Schabowy. 

Ach, to tyś jest tym naszym wrogiem klasowym! 

Potomkiem tyś świni, a te wszak jak wiecie, 

przez bąków puszczanie psują klimat przecie. 

Tyś dwutlenku węgla nadmiaru powodem 

więc spadaj ty draniu – tyś jest świata wrzodem. 

Zastąpią cię chrząszcze chityną pachnące, 

już wchodzą powoli do kuchni bzyczące. 

Dorodne jak chrabąszcz, pożywne jak stonka 

to właśnie robole – przyszłości ikonka. 

Zastąpią kiełbasę, golonkę i flaczki 

niech żyją insekty, owady, robaczki! 

I taką nam przyszłość planują niezdrową, 

redukcja nas jest ich doktryną celową, 

a ja chcę pozostać i żywy i zdrowy 

więc dzisiaj na obiad zjem Kotlet Schabowy. 

Marek Wójcik 

W polskich przedszkolach przy aktywnym udziale personelu pedagogicznego przedszkolanek, 

wprowadza się nowe innowacyjne alternatywy dla schabowego. 
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Źródło. 

 

Dobra parafraza rzymskiego filozofa Marcus Porcius Cato seniora: Ceterum censeo Carthaginem esse 

delendam – a poza tym uważam, że Kartagina musi zostać zniszczona. 

I pomyśleć, że jeszcze 20 lat temu byłem zagorzałym zwolennikiem Unii Europejskiej… 

  

https://www.facebook.com/krzysztof.choina/videos/540549601509035
https://world-scam.com/Files/W naszych przedszkolach....mp4
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404. Prognoza na rok 2025 

Wiedeń 20.2.2023 

Na podstawie danych ze strony deagel.com stworzyłem prognozę porównawczą populacji w 

183 krajach świata. Porównanie dotyczy danych z roku 2017 oraz prognozy na rok 2025. 

Więcej informacji na temat źródła tych danych znajdziecie w artykule: Prognoza Deagela na 

rok 2025: 70% redukcji populacji w USA i upadek Zachodu. Źródło w języku angielskim. 

Dane, których użyłem, są świeższe niż te podane w artykule z podanego linku. Dlatego mogą 

wystąpić niewielkie różnice. 

Prognozy, jak to prognozy – mogą się spełnić lub nie. Wybaczcie mi ten truizm, nie 

chciałbym jednak nikogo straszyć. Dlatego pod koniec tego artykułu przedstawię inną 

prognozę na zmiany populacyjne naszej planety Ziemi. Według prognozy Deagela nastąpi w 

ciągu dwóch lat poważna redukcja ludności – głównie w strefie cywilizacji zachodniej. 

Najlepiej będzie, gdy przedstawię listę 15. najbardziej zagrożonych krajów: 

 

https://humansbefree-com.translate.goog/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://humansbefree-com.translate.goog/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://humansbefree.com/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs
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Nie ma na tej liście Polski, ponieważ według tej prognozy nasz kraj straci „zaledwie” 13% 

populacji: 

 

Proszę zwrócić uwagę na czerwoną, przeze mnie dodaną kolumnę, w której znajdziecie 

absolutne liczby redukcji populacji i w drugiej pozycji procentowy stopień tej redukcji. To 

ostatnie kryterium użyłem do sortowania kolejności tych państw. Pełną tabelę dla 183 krajów, 

w postaci pliku Excela możecie pobrać tutaj. Interesujące są wskazówki, jak były tworzone te 

dane przedstawione u dołu listy w arkuszu „2017 vs 2025”. Drugi arkusz „Globalna suma” 

jest kopią pierwszego, z której usunąłem procentowy stopień redukcji, aby uzyskać globalną 

sumę prognozowanej redukcji populacji na rok 2025. Otrzymałem wynik -478 790 641 

mieszkańców globu mniej w roku 2025 w porównaniu do roku 2017. 

Trudno jest mi uwierzyć, że za dwa lata w Niemczech będzie mniej mieszkańców (28 

milionów) niż w Polsce – (33 miliony). W prognozie nie uwzględniono żadnej pandemii ani 

wojny nuklearnej. 

Dla kontrastu przedstawię Wam zupełnie inną prognozę rozwoju populacji Ziemi. 

 

Dane z roku 2017 podane przez ONZ wydział ds. populacji. Źródło. 

https://world-scam.com/Files/Deagel_pl.xlsx
https://ourworldindata.org/peak-child


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Prognoza na rok 2025 ONZ wydział ds. populacji. Źródło. 

Według ONZ w okresie od roku 2017 do roku 2025 wzrośnie ilość mieszkańców naszego 

globu o około 590 milionów. Dwie prognozy, a jak odmienne. Nie dziwcie się, że cytuje dwie 

przeczące sobie nawzajem prognozy na najbliższe lata. Są to jedynie przepowiednie oparte na 

różnych założeniach – stąd mamy odmienne wyniki. Nie radziłbym nikomu planowania 

życia, opierając się na takich przepowiedniach. 

 

  

https://ourworldindata.org/peak-child
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405. Prezydent USA w Kijowie 

Wiedeń 21.2.2023 

Biden przybył wcześnie rano w poniedziałek, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem 

Zełenskim po 10-godzinnej nocnej podróży pociągiem przez Ukrainę i obaj wyszli na ulice 

Kijowa, nawet gdy zabrzmiała syrena przeciwlotnicza, dramatyczny moment, który podkreślił 

zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w kwestii niepodległości Ukrainy. Tak doniósł 

wczoraj The New York Times.  

Jednak jak dotąd, pomimo sporadycznych syren ostrzegawczych nalotów, wydaje się, że w 

poniedziałek nie było żadnych działań wojskowych ze strony Rosjan skierowanych przeciwko 

Kijowowi. Takie wyjaśnienie byłoby ciężko znaleźć w mainstreamowyn NYT. To jest cytat z 

artykułu: Biały Dom powiadomił Moskwę przed wyjazdem Bidena do Kijowa w „celu 

uniknięcia konfliktu”. Źródło po angielsku.  

Czyżby kryształowo czysty prezydent USA brał udział w wyreżyserowanym przedstawieniu? 

Rozumiem, że ukraiński prezydent, z zawodu komik, odgrywa swoją rolę tak, jak się tego 

wyuczył. Mimo wszystko prezydent Biden osiągnął swój cel: 

 

Cel Bidena został zaznaczony na kijowskim bruku czerwonym kolorem. Zdjęcie nie zostało 

zmanipulowane. 

Z cytowanego powyżej artykułu w ZeroHedge wynika, że jednak istnieją kanały komunikacji 

pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem.  

https://www.nytimes.com/2023/02/20/us/politics/biden-ukraine-visit.html
https://www-zerohedge-com.translate.goog/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-zerohedge-com.translate.goog/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes
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Godziny rozpoczęcia podróży do Białego Domu potwierdziły, że urzędnicy amerykańscy i 

rosyjscy komunikowali się tuż przed podróżą Bidena w formie wcześniejszego ostrzeżenia, że 

Biden wjedzie na Ukrainę. Miało to na celu uniknięcie ewentualnej ogromnej eskalacji 

napięć, biorąc pod uwagę zagrożenie i środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa. 

Najwyraźniej Biden otrzymał zgodę od Putina na przeprowadzenie tego medialnego cyrku. 

Bohater USA na wszelki wypadek trzyma w ręku kremlowski glejt na pobyt w Kijowie: 

 

To zdjęcie zostało zmanipulowane. Cel: rozbawienie czytelnika. 

Podróż Air Force One z Waszyngtonu do Warszawy trwała około 10 godzin. Drugie tyle 

wymagała podróż pociągiem z Przemyśla do Kijowa. Celem podróży była najwyraźniej 

czerwona plama.  
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3 lutego 2023 r. doszło do największej tragedii ekologicznej niedaleko miasta Wschodnia 

Palestyna w amerykańskim stanie Ohio. Uważa się, że była to większa tragedia niż wypadek 

elektrowni atomowej w Czarnobylu (kwiecień 1986). Podróż samolotem z Waszyngtonu do 

Ohio trwa 30 minut. Jednak Biden nie zdecydował się pojawić na miejscu katastrofy z obawy 

by wyborcy (w przyszłym roku chce kandydować ponownie na stanowisko prezydenta USA) 

nie kojarzyli go z tym wydarzeniem.  

Moim zdaniem prawdziwym powodem ponownej kandydatury Bidena pomimo sprzeciwów 

wielu polityków partii Demokratycznej, jest próba uniknięcia odpowiedzialności za 

ludobójstwo w byłej Jugosławii (1999), Iraku (2003), Ukrainie (2014) i w USA (2021) – z 

zastosowaniem broni masowej zagłady – szprycy mRNA. 

Dziennikarzom udało się nawet podsłuchać rozmowę pomiędzy prezydentami Rosji i USA: 

 

Biden pyta: Władek, mogę pojechać na Ukrainę? Putin: Jasne, upewnij się tylko, że wrócisz do domu 

przed kolacją. 

  

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/katastrofa-nowotworowego-pociagu-w-ohio-mieszkancy-boja-sie-zycia-we-wlasnych-domach/f1tlf4f
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406. Masowy morderca na światowych salonach 

Wiedeń 22.2.2023 

Aleksander Gonczarenko (Ołeksij Ołeksijowycz Honczarenko) znany jako „rzeźnik z 

Odessy”. Gonczarenko nie tylko brał udział w spaleniu ludzi w Odessie w 2014 roku, ale 

niedawno zapowiedział, że przeznaczy milion hrywien na zabicie lub porwanie szefa 

rosyjskiej misji ratunkowej dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji.  

Urodził się w rosyjskiej rodzinie i był od 2006 aktywnym członkiem prorosyjskiej ukraińskiej 

Partii Regionów. Dziwnym trafem wystąpił z tej partii w lutym 2014 r., czyli w miesiącu 

krwawego puczu na kijowskim Majdanie zorganizowanego przez CIA. 

 

Ukraina: Niewyjaśniony masowy mord w Odessie maj 2014 r. Film w języku niemieckim. Można 

włączyć polskie napisy. 

 

Zdjęcie pokazuje Gonczarenkę przy fotografowaniu ofiar spalonych żywcem w Odessie w budynku 

Związków zawodowych. Źródło: Telegram .17.2.2023 r. 15:24. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82eksij_Honczarenko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Region%C3%B3w
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://t.me/Vivoterra
https://www.youtube.com/watch?v=2nZr_J9eG_4
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Podtrzymując nasze moralne i propagandowe zachodnie wartości, takich zbrodniarzy, 

przyjmuje się na salonach wielkiej polityki. 

 

Urszula najwyraźniej dobrze się czuje w towarzystwie mordercy. Źródło: Telegram 20.2.2023 r. 09:52. 

 

Nancy Pelosi przyjęła od Gonczarenki prezent z łusek po nabojach, którymi zabijano Rosjan. Źródło. 

https://t.me/antiilluminaten
https://twitter.com/MartinDemirow/status/1627421003948097538
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Tymczasem posłowie Rady Najwyższej Ukrainy debatują w Kijowie z narażeniem życia: 

 

Źródło: Telegram 22.2.2023 r. 10:42. 

  

https://t.me/qpolska
https://world-scam.com/Files/dLAPkjMmCjbNOy3J.mp4
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407. Kiedy polityk dotrzymuje słowa… 

Wiedeń 23.2.2023 

Kiedy politycy dotrzymują słowa, wtedy nie zanosi się na nic dobrego! Na konferencji 

prasowej z udziałem prezydenta USA Bidena i kanclerza Niemiec Scholza ponad rok temu 

7.2.2022 r. padły obietnice: 

Minuta 11:20. Jak włączyć polskie napisy? 

Joe Biden: Jeśli Rosja najedzie, to znaczy czołgi lub wojska znowu przekraczające granicę 

Ukrainy, wtedy nie będzie już NordStrean2 – położymy temu kres. 

Pytanie dziennikarki: Co i jak to konkretnie to zrobicie? Przecież projekt jest pod kontrolą 

Niemiec. 

Joe Biden: Daję słowo, że damy radę. 

Olaf Scholz: Dziękuję bardzo za pytanie i chcemy mieć absolutną jasność, że mamy dzięki 

intensywnym przygotowaniom wszystko jest gotowe do wprowadzenia niezbędnych sankcji, 

jeśli dojdzie do agresji wojskowej na Ukrainę. 

Była to amerykańsko-niemiecka odpowiedź na ultimatum postawione w grudniu 2021 przez 

Putina. Sankcje nałożyli nawet dziewięć chyba razy i pomogli Rosji zdobyć nowe rynki na 

gaz i ropę. Tak, ściśle mówiąc, to rynki się wcale nie zmieniły, wzrosły tylko koszty energii, 

bo dostawy z Rosji poszły okrężną drogą na zachód.  

Do rosyjsko-chińskiego zbliżenia także doszło dzięki postawie zachodu. USA zużyło 

wszystkie swoje siły w celu osłabienia Rosji i teraz to imperium podobnie jak dolar 

amerykański mają jedynie pokrycie w naiwnej wierze, że mają jakąkolwiek siłę. Chyba że 

uwzględnimy odpalanie rakiety wartej 300 tysięcy dolarów, aby zestrzelić gumowego balona 

wartości poniżej 100 USD. 

https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=EQa3aJ6n018
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Prezydent USA wprowadza nowy styl wspinania się po schodach do samolotu – tym razem w 

Warszawie. Źródło: Telegram 22.2.2023 r. 18:01. 

 

Rosja dąży do wojny! Popatrzcie, jak blisko naszych baz wojskowych umieścili swój kraj! 

  

https://t.me/GeneralMCNews
https://world-scam.com/Files/Biden_w_Warszawie.mp4
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408. Mam covida! 

Wiedeń 24.2.2023 

Kiedy słyszę od przyjaciół i rodziny takie oświadczenie, odpowiadam: Ja też przechodziłem 

grypę. Przyznaję – tytuł jest prowokacyjny, ale jak inaczej zainteresować czytelników? To 

kwestia psychologii. 

Miesiąc temu pojawiła się na pogrzebie pewna osoba z zakrytą twarzą i tłumaczyła się w ten 

właśnie sposób, że ma covida! Wiem także, że przyjęła całą serię abonamentu 

eksperymentalnych genów. Odczucie solidarności i odpowiedzialności za innych stoi u takich 

ludzi na pierwszym miejscu. To właśnie dla nich takie „fachowe” pismo jak abcZdrowie 

pisze: Grypa w odwrocie, ale znowu atakuje COVID. Podwijajcie więc rękawy do piątej z 

kolei dawki eliksiru śmierci. 

 

https://portal.abczdrowie.pl/grypa-w-odwrocie-ale-znowu-atakuje-covid-co-z-piata-dawka-szczepionki
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Są i tacy, którzy z satysfakcją rzucą się na mój dzisiejszy artykuł, by w końcu przeżyć radość. 

że sprawiedliwość wreszcie dopadła heretyka. Muszę Was niestety rozczarować – nie dojdzie 

u mnie do takiej diagnozy, ponieważ nigdy dobrowolnie nie poddam się testowi (PCR & co.) 

na inteligencję, który jest jedynie narzędziem plandemii. Oczekuję także na komentarze tych, 

którym wystarczy przeczytać tytuł, by wtrącać swoje trzy grosze nie mając pojęcia, o co tak 

naprawdę chodzi. Tak, to prawda – tytuł tego artykułu jest także pułapką zastawioną na takich 

dyletantów. 

Strachu nie odczuwają jedynie ludzie z zaburzeniami percepcji. W sytuacji, kiedy ten strach 

jest sztucznie na wielką skalę podsycany, najlepszym wyjściem jest zachowanie dystansu – 

nie tego społecznego – do przyczyny obaw. Niezależnie od tego, czego się boisz, masz wpływ 

na to, jak żyjesz. Ktoś mądry powiedział: Życie to choroba, która zawsze kończy się śmiercią. 

To od nas zależy jakość tego życia. Nie mówcie mi proszę, że „strach jest silniejszy ode 

mnie”, bo to jedynie wymówka, by nic z tym nie robić. Wygoda, strefa komfortu, złudne 

poczucie bezpieczeństwa. To wszystko jest źródłem przyczyn, na których skutki tak chętnie 

narzekamy. 

 

Jeden z tych lwów ma zagwarantowane jedzenie, schronienie i opiekę weterynarza. Drugi nie ma 

gwarancji jakości życia ani bezpieczeństwa. Jakie życie wolałbyś mieć? 

Czy zakładanie brudnej szmaty na usta ochroni kogokolwiek przed oddychaniem? Jasne, że 

macie wpływ na własne zdrowie. Możecie je poprawić, możecie także pogorszyć. Czy wiecie, 

że przyczyną śmierci 33% ludzi jest sama medycyna?  

Nie namawiam nikogo, by zrezygnował z pójścia do lekarza, gdy jest chory. Namawiam 

jednak, by się zainteresować nad alternatywnymi terapiami. Wprowadzanie trucizn (tzw. 

lekarstw) do organizmu, które skutecznie usuwają objawy nie redukując przy tym przyczyn 

choroby, powoduje powstawanie dalszych dolegliwości. W ten sposób farmaceutyczny 

business rozwija się coraz bardziej. 



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Każdy z nas może wypróbować naturalne sposoby leczenia. Wystarczy wpisać w 

wyszukiwarce nazwę choroby i poświęcić trochę czasu. Naturalnie, że nie każda rada jest 

dobra. I tu mam dla Was wskazówkę: przypomnijcie sobie, jak działa zdrowy rozsądek… 

 

Stado podąża… 
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409. Rozmowa szefów państw 

Wiedeń 25.2.2023 

Przedstawię Wam dzisiaj rozmowę telefoniczną pomiędzy Angelą Merkel – byłą kanclerz 

Niemiec, nazywaną pieszczotliwie „mamuśka” i Petro Poroszenko – byłym prezydentem 

Ukrainy. Ten ostatni nie całkiem autentyczny – podszyli się pod niego rosyjscy żartownisie 

Wowan i Lexus. Dwaj komicy Wowan i Lexus są znani na całym świecie ze swoich 

telefonicznych żartów. Oprócz Merkel ich „ofiarami” byli Michaił Gorbaczow, George W. 

Bush, książę Harry, Elton John, John McCain i Witalij Kliczko. Także wiedeński burmistrz 

Michael Ludwig – wielki zwolennik stosowania masek FFP2 rozmawiał z fałszywym 

Witalijem Kliczko. Warto też wspomnieć rozmowę naszego prezydenta Dudy z Macronem.  

Ci dwaj znani rosyjscy aktorzy, tym razem pokonali Angelę Merkel. Aktorzy właśnie 

opublikowali całą rozmowę. W niemieckim just-now.news pojawił się artykuł: Angela 

Merkel dała się nabrać na żartobliwy telefon – Wowan i Lexus odkrywają wybuchowe 

prawdy. Za przekręcone tłumaczenie odpowiada Google. Źródło – artykuł w języku 

niemieckim. 

 

Rozmowa częściowo w języku niemieckim i częściowo rosyjskim. Można włączyć polskie napisy. 

Pani ekskanclerz podkreśliła podczas rozmowy, że zachód musi występować solidarnie za 

Bidenem – bo jak się wyraziła: zrobi to na Rosji wrażenie. Pani Merkel ma rację – Rosjanie 

mają poczucie humoru. 

Myślę, że nie ma sensu grzebać w 2014. W tamtym czasie wszyscy podpisali tę umowę, aby 

zapobiec czemuś gorszemu […] tak, Ukraina miała czas na dalszy rozwój między 2014 a 

2021, to była część pańskiej prezydentury. […] po prostu ten zysk w czasie był bardzo dobry 

dla Ukrainy, jednak nadal nie zapobiegł tej wojnie. 

To stanowisko pani kanclerz już znamy. Porozumienia mińskie – czyli traktat o zawieszeniu 

broni – służyły jedynie zyskaniu na czasie, by dozbroić stronę ukraińską. Doskonały przykład 

wierności dla „zachodnich wartości” – oszwabić, przechytrzyć i oznajmić światu, że bronimy 

prawdy i wolności. 

W rozmowie poruszono także kwestię polskich żądań reparacji wojennych.  

https://www.youtube.com/watch?v=EmUsXHQmpIE
https://www.youtube.com/watch?v=EmUsXHQmpIE
https://www.youtube.com/watch?v=AjS0vzwKr70
https://www.youtube.com/watch?v=3fs2buy1CNo
https://www.youtube.com/watch?v=2fveHE8MXeY
https://www.youtube.com/watch?v=2fveHE8MXeY
https://www.world-scam.com/archive/14419/345-andrzej-duda-rozmawia-z-falszywym-macronem/
https://just--now-news.translate.goog/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://just--now-news.translate.goog/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://just--now-news.translate.goog/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_mi%C5%84skie
https://www.youtube.com/watch?v=2BX9hDYUCZo
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Angela Merkel: Mogę tylko powiedzieć, że mamy różne zdania. Rząd niemiecki, tak było już 

za moich czasów, nie tylko mamy to z Polską, mamy też takie żądania od Grecji, mamy takie 

żądania, hm, są też takie żądania we Włoszech. Raz po raz coś mamy. W opinii prawnej, że w 

kontekście zjednoczenia Niemiec i umowy 2+4, te kwestie są ostatecznie uregulowane i my to 

stanowisko reprezentujemy. 
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410. Przyjaciele 

Wiedeń 26.2.2023 

Na początku grudnia ubiegłego roku opublikowałem artykuł, w którym przedstawiłem 

wywiad z amerykańskim analitykiem wojskowym Scottem Ritterem.  

Spotkałem się na Facebooku z opinią, że opieram moje artykuły na doniesieniach ruskiej 

propagandy. Zacytuję Wam moją odpowiedź, która zakończyła tą dyskusję: 

… w obecnej sytuacji słuchanie jedynie jednej strony, podczas gdy obie namiętnie kłamią, 

jest jak amputowanie jednej nogi, chociaż obie są jednakowo chore. 

Mateusz Piskorski – ten sam, który był trzy lata (maj 2016 – maj 2019) polskim więźniem 

politycznym – przeprowadził wywiad z Ritterem, gdzie poruszali przede wszystkim kwestie 

dotyczące Polski. Możecie posłuchać dwuminutowego filmu, urywku wywiadu, który 

dobitnie pokazuje, na czym polega przyjaźń ze strony amerykanów. 

 

Co ma do przekazania nam Polakom Scott Ritter? Źródło: Telegram 21.2.2023 r. 08:36. 

Także dyktator Iraku Saddam Husajn był przyjacielem USA. To CIA pomogła mu w roku 

1968 zdobyć władzę w Iraku. Wszystko było dobrze, dopóki Waszyngton nie zmienił zdania. 

Napadł na Kuwejt – to może być powód zmiany polityki wobec Husajna – nie bądźmy 

naiwni, przecież USA dało mu na, krótko przed wkroczeniem do Kuwejtu wolną rękę…  

Bieżąca polityka globalna oraz interesy gospodarcze są dla Stanów na pierwszym miejscu i 

żadne sentymenty nie odgrywają w tej polityce istotnej roli. Owszem, wykorzystują resztki 

opinii o dobrym wuju Tomie, by osiągnąć swoje bezwzględne cele dominacji nad jak 

największym obszarem świata. Z coraz to bardziej mizernym skutkiem. 

Ten wywiad pojawił się w czwartek w całości na platformie Myśl Polska i nosi tytuł: Ritter: 

Jesteście pionkiem na amerykańskiej szachownicy. Jeśli jesteście zainteresowani w ocenie 

https://www.world-scam.com/archive/14605/349-kiedy-koniec-wojny/
https://t.me/myslpolska
https://myslpolska.info/2023/02/23/ritter-jestescie-pionkiem-na-amerykanskiej-szachownicy/?fbclid=IwAR08eyL1HkdtD5HagIIYbJkoe0rqsS9Qubko0BI43b5dLXmRhjFRzfubpzE
https://myslpolska.info/2023/02/23/ritter-jestescie-pionkiem-na-amerykanskiej-szachownicy/?fbclid=IwAR08eyL1HkdtD5HagIIYbJkoe0rqsS9Qubko0BI43b5dLXmRhjFRzfubpzE
https://world-scam.com/Files/Ritter_2.mov
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rzeczywistej sytuacji politycznej, w której znalazła się aktualnie Polska, jak to wygląda w 

oczach amerykańskiego analityka wojskowego, przeczytajcie uważnie ten obszerny, ale 

bardzo konkretny wywiad. 

Scott Ritter (ur. 1961 w Gainesville) – amerykański analityk wojskowy, były oficer wywiadu 

Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, inspektor Specjalnej Komisji ONZ w 

Iraku (UNSCOM) ds. rozbrojenia, publicysta, autor kilku publikacji książkowych, specjalista 

ds. obszaru postradzieckiego i Bliskiego Wschodu. Cytat z artykułu w Myśl Polska – link 

powyżej. 

Nie będę tu cytował wybranych fragmentów wywiadu, tym bardziej że w przeciwieństwie do 

googlowskich tłumaczeń, ten artykuł napisany jest poprawnie po polsku. 

Nasz polski prezydent Andrzej Duda najwyraźniej zmienił front i wypowiedział takie słowa – 

posłuchajcie: 

 

W Warszawie przed wystąpieniem Joe Bidena, padły historyczne słowa Andrzeja Dudy. Źródło: 

Telegram 21.2.2023 r. 08:36. 

  

https://t.me/myslpolska
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-25_19-20-28.mp4
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411. Śmiercionośna broń 

Wiedeń 26.2.2023 

Z dzisiejszego artykułu w i24News dowiadujemy się, że: Szef CIA „pewny”, że Chiny 

rozważą śmiercionośną pomoc dla Rosji. Źródło. Nie będę tu wchodził w sprawę 

planowanego zaangażowania Chin w wojnie na Ukrainie. Chyba dla każdego jest jasne, że 

amerykanom to się nie podoba. Kiedy dotychczasowy hegemon dowiaduje się, że gdzieś 

daleko ktoś nie wspiera jego polityki, a co gorsze, nie jest on w stanie przeciwstawić 

wystarczająco dużej siły, by temu zapobiec, jedyne co mu zostaje to oczernianie tego 

odszczepieńca. 

Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na słowo „śmiercionośne” użyte 8 razy w tym artykule. 

Najwyraźniej chińska broń przynosi śmierć, w przeciwieństwie do tej amerykańskiej, z 

pewnością życiodajnej.  

USA dostarcza na Ukrainę odległą od nich o kilkanaście tysięcy kilometrów, środki do 

prowadzenia wojny za miliardy dolarów i nie w formie ulotek namawiających do pokoju. Im 

wolno, ponieważ USA utożsamia zawsze tę dobrą, czyli proamerykańską stronę. Chiny 

zastanawiając się nad zrobieniem interesu i chcąc sprzedać broń sąsiadowi, są NATO-miast 

bezwzględnymi przestępcami, gdyż są po tej złej stronie. 

Dostarczanie broni na Ukrainę, niezależnie od tego, kto i komu „pomaga”, jest jedynie 

podsycaniem konfliktu po to, by trwał jak najdłużej. Trudno jest nie odnieść wrażenia, że trzy 

mocarstwa, wbrew scenariuszowi z książki Georga Orwella „Rok 1984”, tworzą jakiekolwiek 

koalicje jedynie po to, by je rzucić nam jako terapię zajęciową, a sami po cichu walczą 

między sobą o przyszłe wpływy na naszym globie.  

O ile w ogóle ta walka przebiega pomiędzy jakimikolwiek państwami. Jak do tej pory o 

przejęcie władzy na świecie walczy z nami garstka odizolowanych od życia bogaczy. W ich 

wizji ilość niewolników ma zostać zredukowana do pół miliarda. Państwa, te duże i te małe są 

jedynie narzędziem do osiągnięcia celu.  

 

… i wy za to płacicie? NIE! Za to płacą głupi unijni podatnicy. Ja tylko na tym zarabiam. 

https://www-i24news-tv.translate.goog/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-i24news-tv.translate.goog/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.i24news.tv/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia
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Wszystko zniszczone! Pomimo że wysłaliśmy tak dużo broni… 

Kiedy obsesja jest silniejsza od zdrowego rozsądku, proponuję wysyłkę takich czołgów: 
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412. Sankcje wobec Chin? 

Wrocław 1.3.2023 

Pojawiające się wiadomości, które przez ostatnie trzy lata namiętnie zwalczano w ściekowych 

mediach, takie jak: wyciek z chińskiego laboratorium był najprawdopodobniej przyczyną 

pandemii koronawirusa, nie wzbudzają zaufania do takich „sensacji”. Zupełnie nie cieszy 

mnie poparcie propagandowe dla informacji, które sam dwa lata temu pisałem. Dlaczego? Po 

pierwsze, nie jest moim celem idiotyczne chwalenie się: a nie mówiłem! To poprawia z 

pewnością samopoczucie piszącego, ale nie wnosi niczego do sprawy, byśmy zbliżyli się do 

prawdy. Ponieważ takie informacje są nadal manipulowane, zmienił się jedynie cel ataków 

medialnych. 

Zauważcie, że te nowe trendy wskazują, jak to się robi na wojnie, jednego winnego. Tym 

razem Chiny są kozłem ofiarnym tej kampanii propagandowej.  

Dla tych, którzy mają tendencje do czarno-białego widzenia świata, chciałbym tu podkreślić, 

że w żadnym wypadku nie popieram chińskiej polityki, a w szczególności tej, dotyczącej 

sposobu traktowania własnych obywateli. Z drugiej strony, gdy krytykuję USA, to nie 

dlatego, że uważam ten kraj za przyczynę wszelkiego zła. Nie, przyczyną większości tragedii 

na świecie nie są Stany Zjednoczone, lecz grupa osób decydujących o polityce USA.  

Co mają USA wspólnego z wyciekiem wirusa w Wuhan? Przede wszystkim, to z inicjatywy 

Pentagonu powstał projekt stworzenia i sfinansowania ośrodka badań nad bronią biologiczną 

w Chinach, i także na Ukrainie. A kto ma decydujący głos w sprawie planowanego „wycieku” 

wirusa na zewnątrz? Z pewnością nie był to chiński naukowiec pracujący w chińskim 

laboratorium za połowę zarobków jego kolegów z USA. 

 

Rok temu PAP podała, że Rosjanie zbombardowali na Ukrainie sierociniec i szpital położniczy. W 

rzeczywistości zdjęcie przedstawia zniszczone laboratorium broni biologicznej na Ukrainie. Źródło. 

Zastanówmy się, po co to wszystko? Dlaczego przygotowuje się opinię publiczną do walki 

gospodarczej z Chinami? Najwyraźniej USA przygotowuje na wzór UE pakiet sankcji, tyle że 

nie dziesiąty wobec Rosji, lecz pierwszy wobec Chin. Spowoduje to nie tylko wzrost cen 

smartfonów, komputerów czy samochodów. Zdecydowanie poważniejszą konsekwencją 

będzie brak lekarstw ratujących życie, do których najważniejsze komponenty produkowane są 

w Chinach. 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1542061%2Cusa-tajny-raport-wyciek-z-chinskiego-laboratorium-byl-najprawdopodobniej
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1542061%2Cusa-tajny-raport-wyciek-z-chinskiego-laboratorium-byl-najprawdopodobniej
https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Laboratorium-broni-biologicznej-na-Ukrainie-WHO-kazala-zniszczyc-niebezpieczne-patogeny,230373,14.html
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Pewnie utratę życia osób, pozbawionych niezbędnych lekarstw, potraktuje się jako straty 

kolateralne – koszt wojny. W końcu daleko jest jeszcze do osiągnięcia 500-milionowej 

liczebności mieszkańców na Ziemi. Nawet eliksir zdrowia mRNA, nie jest w stanie zapewnić 

takie ilości zgonów, chociaż z pewnością do tego służył. 

Oficjalnie USA będzie wprowadzać sankcje z powodu współpracy militarnej Chin z Rosją, a 

przede wszystkim w związku z dostawami broni. Przecież USA może to robić, ale Chinom to 

już nie wolno. Tak działa ta ich filozofia: USA zabijają w słusznej sprawie, a inni z 

pewnością nie. Sankcje gospodarcze są szybką drogą do nieuniknionej zapaści gospodarczej, 

a co za tym idzie utraty kontroli nad światem przez Stany Zjednoczone. 

Wydaje się, że jest to sprzeczność. Tak, ale jedynie wtedy, gdy traktujemy aktualną wojnę w 

klasyczny sposób, jako walkę między państwami. Tym razem wojna przebiega na całkiem 

innym froncie i jej celem nie są zdobycze terytorialne, czy poszerzenie stref wpływu. Tym 

razem chodzi o przejęcie władzy nad światem i trzy największe mocarstwa po cichu biorą w 

tym udział. Wspólnie i w porozumieniu, jak to lubi określać prokuratura. Tłumaczyłoby to 

sposób prowadzenia wojny przez obie strony konfliktu na Ukrainie.  

Państwa i ich granice nie będą w przyszłości odgrywały żadnej roli, skoro ma być jeden rząd 

światowy. Polityka migracyjna mieszania społeczeństw przechodzi w następną, masową fazę. 

Napływ ludzi z odmiennymi zwyczajami i kulturą ma osłabić państwa mające silne tradycje 

patriotyczne. 
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413. Ukraina – ukrywane fakty 

Wrocław 3.3.2023 

Real Canadian News przedstawił na Telegramie następujący zbiór faktów, dotyczących 

konfliktu na Ukrainie: 

Ustalmy fakty:  

Fakt 1. W lutym 2014 r. zamach stanu (Jak zostać premierem?) obalił ukraiński rząd, 

który doszedł do władzy w wyborach potwierdzonych przez OBWE (Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy). Prezydent Wiktor Janukowycz został zmuszony do ucieczki, 

by ratować życie.  

Fakt 2. Zamach stanu został zainicjowany przez urzędników Stanów Zjednoczonych. 

Neokonserwatyści, tacy jak Victoria Nuland i John McCain, aktywnie wspierali protesty. Jak 

potwierdzono w potajemnie nagranej rozmowie telefonicznej (Jak zostać premierem?), 

Nuland z tygodniowym wyprzedzeniem ustaliła skład władzy po zamachu stanu. Chwaliła 

się, że przez dwie dekady wydali na tę kampanię 5 miliardów dolarów. Nuland zarządzała 

zamachem stanu, ale decydował wtedy wiceprezydent Biden. Następnie syn Joe Bidena 

osobiście skorzystał z zamachu stanu. Źródło w języku angielskim. 

Fakt 3. Rząd puczu natychmiast zareagował wrogo wobec rosyjskojęzycznych 

obywateli, którzy stanowią 30% populacji 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski_na_Ukrainie). Pierwszego dnia władzy 

reżim zamachu stanu podjął działania zmierzające do tego, aby język rosyjski przestał być 

oficjalnym językiem państwowym. Po tym nastąpiły kolejne akcje wrogości. Jak 

udokumentowano w filmie (https://www.youtube.com/watch?v=loKajkXoTBU) „Zbrodnie 

nazistów Euromajdanu”, zaatakowano konwój autobusów wracających na Krym. W Odessie 

zginęło ponad trzydziestu przeciwników puczu 

(https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM), gdy zostali zaatakowani i podpalono 

halę związkową.  

Fakt 4. Podczas II wojny światowej sympatycy nazizmu byli na zachodniej Ukrainie, 

kiedy Niemcy najechali Związek Radziecki. Ten element trwa do dziś w postaci Swobody i 

innych skrajnie prawicowych partii nacjonalistycznych. Ukraiński rząd uchwalił nawet 

ustawę heroizującą nazistowskich kolaborantów, jednocześnie usuwając pomniki ku czci 

antynazistowskich patriotów. Sytuacja została opisana trzy lata temu w artykule „Neonaziści i 

skrajna prawica maszerują na Ukrainie (https://www-thenation-

com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-

ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp Źródło) ”. Autor zapytał, 

dlaczego Stany Zjednoczone to wspierają.  

Fakt 5. Secesja Krymu, Doniecka i Ługańska to bezpośredni skutek zamachu stanu z 

2014 roku. Na Krymie szybko zorganizowano referendum 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Krymie_w_2014_roku). Przy 83% frekwencji 

i 97% głosów za Krym zdecydował się na odłączenie od Ukrainy i ponowne zjednoczenie z 

https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://consortiumnews-com.translate.goog/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://consortiumnews-com.translate.goog/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://consortiumnews.com/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski_na_Ukrainie
https://www.youtube.com/watch?v=loKajkXoTBU
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.thenation.com/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Krymie_w_2014_roku
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Rosją. Krym był częścią Rosji od 1783 roku. Kiedy administracja Krymu została przekazana 

Ukrainie w 1954 roku, wszystkie były częścią Związku Radzieckiego. Zrobiono to bez 

konsultacji z mieszkańcami. W guberniach ługańskiej i donieckiej na granicy z Rosją 

większość ludności mówi po rosyjsku i nie ma wrogości wobec Rosji. Reżim zamachu stanu 

w Kijowie był wrogi i wprowadzał politykę, z którą stanowczo się nie zgadzali. Wiosną 2014 

r. Ługańska i Doniecka Republika Ludowa ogłosiły niepodległość od reżimu kijowskiego.  

Fakt 6. Porozumienia mińskie 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_mi%C5%84skie) z 2014 i 2015 roku zostały 

podpisane przez Ukrainę, ukraińskich rebeliantów, Rosję i inne władze europejskie. Miały 

one na celu powstrzymanie rozlewu krwi we wschodniej Ukrainie i zachowanie integralności 

terytorialnej Ukrainy przy jednoczesnym przyznaniu pewnej autonomii Ługańsku i 

Donieckowi. To nie jest nienormalne; w Europie jest 17 stref autonomicznych. Porozumienia 

te zostały później odrzucone przez rząd w Kijowie i Waszyngton. Doprowadziło to do decyzji 

Rosji z 21 lutego 2022 r. o uznaniu Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) i Ługańskiej 

(ŁRL). Czy secesja jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego? Stany Zjednoczone i 

NATO mają niewielką wiarygodność, jeśli chodzi o sprzeciwianie się secesji, ponieważ 

promowały rozpad Jugosławii, secesję Kosowa od Serbii, secesję Południowego Sudanu od 

Sudanu oraz kurdyjskie wysiłki secesjonistyczne w Iraku i Syrii itp. Secesja Krymu jest 

uzasadniona przez swoją wyjątkową historię i ogromne poparcie społeczne. Secesja Ługańska 

i Doniecka może być uzasadniona nielegalnym zamachem stanu w Kijowie w 2014 roku.  

Interwencja USA, zarówno jawna, jak i tajna, była głównym motorem wydarzeń na Ukrainie. 

USA były głównym inicjatorem konfliktu. 

Źródło: Telegram 18.2.2023 r. 14:28 W podanych powyżej linkach do filmów na YouTube 

można włączyć polskie napisy. 

Dzięki niezależnym od niedoszłych „panów świata” mediom znamy większość tych faktów. 

Przynajmniej ci, którzy chcą wiedzieć i nie zamykają się w bańce ekranu TV. Znamy też 

obraz współczesnego faszyzmu.  

 

Umberto Eco (1932 – 2016). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_mi%C5%84skie
https://t.me/RealCanadianNews
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
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Umberto Eco tak opisał dzisiejsze oblicze faszyzmu: 

Dzisiejszy faszyzm nie ma zewnętrznie nic wspólnego z faszyzmem z przeszłości. Bez 

mundurów, bez gęsiego kroku i bez salutowania. Nie, jest nowoczesny, sprytnie opakowany i 

sprzedawany z PR (Public Relations – relacje publiczne). Skutki są takie same: totalna 

kontrola i wyzysk, cenzura, koordynacja mediów, kłamstwa, stworzony przez siebie terror, 

obsesja na punkcie bezpieczeństwa, ucisk tych, którzy myślą inaczej, militaryzacja 

społeczeństwa i agresywne wojny. Źródło: Telegram 27.2.2023 r. 11:51. 

Najnowszy przykład przejawu faszyzmu pochodzi z przychodni przy ulicy Iwana Ohijenki 5 

we Lwowie. 

 

Od 31 marca 2023 r. krew będzie przyjmowana tylko od czystej krwi Ukraińców. Cudzoziemcy nie 

mogą zostać dawcami. Źródło: Telegram 1.3.2023 r. 14:40. 

  

https://t.me/schoepfwerk
https://t.me/Ruski1Statek
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414. Atak trolli 

Wiedeń 4.3.2023 

Troll – złośliwy duszek ze skandynawskich baśni. Tak zdefiniowałbym własnymi słowami tę 

postać. Pozostałaby postacią z dawnych wierzeń, gdyby nie nowoczesna technika. Dzięki 

mediom społecznościowym, takim jak np. Facebook, wizerunek trolla stał się dzisiaj 

powszechnie znanym zjawiskiem. Znajdziecie ich w komentarzach, które mają wspólną dla 

wszystkich trolli cechę: są złośliwe. Drugą podstawową cechą tej grupy jest brak 

jakichkolwiek sensownych argumentów. Najczęściej treści przez ich podawane są 

niezaprzeczalną prawdą, gdyż oni tak uważają. 

Nie wszystkie trolle są opłacane przez Georga Sorosa, chociaż robi to i nie jest trudno o takie 

sponsorowanie. „Ważne, że kierunek słuszny”, jak śpiewał Wojciech Młynarski. Tak więc 

apeluje do trolli wolontariuszy: Chcecie kasy? Zwróćcie się do Sorosa – puśćmy totalitarnego 

dziada z torbami. 

Aby nie być gołosłownym, pokaże wam trolla w akcji. Pod moim ostatnim artykułem 

opublikowanym m.in. na Facebooku pojawił się taki wpis: 

 

Jest to jedna z powszechnie stosowanych technik trollowania. Wpisujemy wyssane z palca 

twierdzenie, które ma ośmieszyć przeciwnika, dodajemy do tego kilka tematów, wrzucamy je 

do wspólnego worka z napisem: „kompletne bzdury” i praca wykonana. Nie ważne, że w 

moim całym blogu wśród ponad 400 wpisów nie znajdziecie nic na temat Elvisa Presleya. 

Możecie to sprawdzić, ściągając darmowego eBooka z wszystkimi moimi dotychczasowymi 

artykułami. Wystarczy wcisnąć CTRL-F i wpisać szukane słowo: Presley. Znajdziecie go, 

owszem, ale jedynie w dzisiejszym artykule. 

Po co to wszystko? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: żeby zdyskredytować autora bez 

wchodzenia w wymianę argumentów. Ta ostatnia skazana jest na całkowitą porażkę trolla. On 

po prostu nie ma żadnego uzasadnienia własnego stanowiska.  

Ponadto trolli cechuje jeszcze jedna cecha: są leniwi. Nie chce im się czytać tekstów, które 

tak chętnie krytykują. Gdyby tak nie było, to przedstawiony w tym przykładzie złośliwiec 

dodałby do swojego worka coś z mojego artykułu, w którym przedstawiam opinię, że miękkie 

lądowanie na Księżycu było ziemską imprezą rodem z Hollywood – made in NASA. A 

pasowałoby do tego worka. No cóż, lenistwo nie popłaca. 

https://www.youtube.com/watch?v=-NC18gXP2aU
https://www.facebook.com/groups/4377548932344703/posts/5401904346575818/?comment_id=5404065639693022&reply_comment_id=5405591906207062&notif_id=1677911035877252&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/4377548932344703/posts/5401904346575818/?comment_id=5404065639693022&reply_comment_id=5405591906207062&notif_id=1677911035877252&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.world-scam.com/Files/Plandemia%20strachu.pdf
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
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415. Oszustwo sprzed pół wieku 

Wiedeń 6.3.2023 

W styczniu 2022 r. opublikowałem artykuł o miękkim lądowaniu na Księżycu. Przedstawiłem 

szereg błędów wskazujących na to, że nigdy jeszcze żaden człowiek nie pojawił się na 

naszym jedynym naturalnym satelicie.  

Na YouTube można obejrzeć film: Wikileaks publikuje urywki filmowe z lądowania na 

Księżycu nakręcone na pustyni Nevada. Gdyby, co jest bardzo prawdopodobne, YouTube 

usunął ten film, to można go obejrzeć na tym serwerze. Na filmie słychać głos operatora, 

który mówi, że błękitne niebo przeszkadza mu w kręceniu scen pejzażu „księżycowego”. 

Zwróćcie uwagę na powiewającą na księżycowym wietrze (na filmie minuta 4:15 i później 

kilka razy) amerykańską flagę – wiatr na Księżycu, gdzie nie ma powietrza?  

 

Dwa helikoptery oświetlają scenerię tej współczesnej baśni. 

https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
https://world-scam.com/Files/video%202022%2010%2029%2012%2044%2047.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
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Ach 

ci filmowcy – wszędzie ich pełno, nawet na Księżycu! 

 

Powolne ruchy „kosmonautów” najlepiej kręcić w środowisku wodnym – stąd te bańki powietrza 

unoszące się do góry. 
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Film z kamery nakręcającej lądowanie (minuta 9:35) na Księżycu udostępniony NASA, chyba przez 

prawowitych mieszkańców srebrnego globu. 

I kogo jeszcze może dziwić, że założyciel Wikileaks Julian Assange jest uważany w Stanach 

za przestępcę, ponieważ publikując takie dokumenty, zagraża żywotnym interesom USA. 

Największym wrogiem USA jest ich własny rząd. 
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416. Nattokinaza – detoksykacja białka kolca 

Wiedeń 7.3.2023 

Podzielono nas. Na zwolenników wojny i zwolenników pokoju, na wiernych oficjalnym 

mediom i tych, którzy chętnie czytają wiadomości niezgodne z owczym pędem mediów 

masowego nakazu. Podzielono nas na zaszczepionych i niezaszczepionych. Podziały sięgają 

wszystkich warstw społecznych, są także przyczyną braku zrozumienia wśród najbliższych 

członków rodziny. W pracy, w szkole, na ulicy – po prostu wszędzie. 

Kiedy pisałem o tragicznych skutkach groźnej terapii genetycznej, podając przykłady 

przypadków śmiertelnych, spotkałem się z takim komentarzem: „dobrze mu tak, po co brał to 

świństwo”! Taka okrutna postawa, upewnia jedynie te osoby o słuszności podjętej decyzji. W 

ten sposób oskarżając ofiary zbrodni, że nie potrafiły wystarczająco stanowczo przeciwstawić 

się naciskom, można jedynie pogłębić podziały. Takie podejście jest równoznaczne ze 

wspieraniem zbrodniarzy.  

Dzielą nas, bo się nas boją – stanowimy wspólnie zbyt wielką siłę, by nas kontrolować. 

Muszą nas odizolować od grupy, byśmy się nie potrafili zorganizować i przeciwstawiać 

szaleństwom światowej wojny garstki samozwańczej elity z resztą świata. 

 

Każdy z nas, jeśli nawet nie poddał się naciskom, zna wiele osób, które preparat przyjęły. To 

właśnie dla nich japońscy naukowcy zbadali wpływ Nattokinazy – enzymu wytwarzanego 

przez fermentację soi z bakteriami Bacillus subtilis i dostępnego bez recepty – jako doustny 

suplement diety. Dalsze informacje znajdziecie w artykule The Epoche Times Święty Graal 

detoksykacji białka kolca COVID-19. Źródło w języku angielskim. 

https://www-theepochtimes-com.translate.goog/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-theepochtimes-com.translate.goog/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.theepochtimes.com/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D
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Nie mam wykształcenia medycznego – prawo zakazuje mi zalecania stosowania preparatów 

leczniczych. Mogę natomiast informować o opublikowanych odkryciach naukowych. Na 

miejscu osoby zaszczepionej skonsultowałbym się z zaufanym naturopatą, by uzyskać 

fachową poradę. Nie odrzucałbym całkowicie pomocy lekarza, jakkolwiek nie zwróciłbym się 

do takiego, który namawiał pacjentów na przyjęcie dawki mRNA. Są i tacy lekarze, którzy 

nadal proponują kolejne dawki tego środka masowej zagłady. 

 

  

https://www.adz-naturopata.pl/pluginfile.php/3617/mod_resource/content/1/Naturopata_323009.pdf
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417. Szturm na Kapitolu 

Wiedeń 8.3.2023 

Ponad dwa lata temu, 6 stycznia 2021 roku odbyła się w Waszyngtonie duża demonstracja 

przeciwko fałszerstwom wyborczym w USA. To właśnie wtedy doszło do symbolicznego 

zdobycia Bastylii. Trudno jest porównać budynek Kapitolu z ciężkim więzieniem w Paryżu, 

także samo zdobycie, chociaż nie obeszło się bez ofiar, było mocno rozdmuchane. Jednak 

symbolika tego sztucznie wywołanego szturmu, w celu zdyskredytowania głosów 

sprzeciwiających się ewidentnym przekrętom wyborczym na wielką skalę, jest jak najbardziej 

widoczna. Przez dwa lata media, głównie te z USA, przekazywały sceny „atakujących” 

amerykański parlament tłumów. 

W lutym br. spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy przekazał znanemu w USA 

moderatorowi FoxNews Tuckerowi Carlsonowi wszystkie dostępne filmowe materiały z 

monitoringu dotyczące wydarzeń w tamtym dniu w Waszyngtonie i okolicy.  

Trudno byłoby oczekiwać, że stacja telewizyjna, która na równi z CNN, New York Times, 

czy Washington Post wciskała papkę propagandową w kwestii plandemicznej, ogłosiła Joe 

Bidena prezydentem USA, zanim sfałszowane głosy zostały policzone, że weźmie się 

uczciwie do pracy i przejrzy ponad 40 tysięcy godzin materiału filmowego, by wykazać 

własne kłamstwa. 

Niemniej jednak wczoraj pojawił się na YouTube film znacznie odbiegający od 

dotychczasowej, miłościwie nam panującej jednomyślnej propagandy. 

Tucker: Historia 6. stycznia. Źródło. 

W związku z tym propagandowo-politycznym spektaklem nazywanym od daty po prostu 6 

stycznia, dokonano licznych aresztowań wśród zwolenników Donalda Trumpa. Sądy 

ferowały wyroki więzienia nawet do 7 i pół roku. Tak długi wyrok otrzymał były sierżant 

policji Thomas Robertson za udział w protestach. Zarzucano mu w sądzie, że wykorzystywał 

wiedzę zdobytą na szkoleniach w policji w celu blokowania działań policjantów.  

https://www.youtube.com/watch?v=Opy7MLGAPBk
https://world-scam.com/Files/Tucker- This video tells a different story of Jan 6(1)-pl.mp4
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Teraz, na podstawie monitoringu z kamer na Kapitolu, wychodzi na jaw, że ochrona 

wspierała przebranego za wikinga weterana marynarki wojennej Jakuba Chansleya z Arizony. 

Od roku 2020 wybuchła wręcz moda na szturmowanie parlamentów. Scenariusz jest zawsze 

podobny. W Berlinie zdobycie Reichstagu polegało na zmniejszeniu na ten dzień liczby 

policjantów chroniących ten zacny budynek, ustawieniu na sąsiednim dachu budynku urzędu 

kanclerza ekipy TV czekającej, by uchwycić najbardziej dramatyczne sceny, oraz wysłania 

kilku prowokatorów, którzy nawoływali protestujących w tym czasie do „przejęcia władzy”.  

Jeszcze bardziej zbłaźnił się austriacki minister spraw wewnętrznych – obecnie kanclerz Karl 

Nehammer, który osobiście ogłosił próbę szturmu na austriacki parlament przez dwóch 

przechodniów. Budynek był wówczas w remoncie i ci przechodnie wdarli się na teren 

budowy w nadziei dotarcia do wychodka… 
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418. Wojna ze światem 

Wiedeń 9.3.2023 

Kiedy 30 marca 2020 roku napisałem mój pierwszy artykuł na tym blogu, nie przyszło mi 

nawet do głowy, że rozpoczęła się wojna pomiędzy samozwańczymi właścicielami świata i 

ludźmi takimi jak my wszyscy zamieszkującymi tę planetę. 

Wojna bez wypowiedzenia zaczęła się trzy lata temu. Przygotowywano się do niej 

skrupulatnie przez dziesiątki lat. Zaangażowano najlepszych strategów i armię psychologów. 

Przygotowano szczegółowe plany z wieloma wariantami. Plany, których wdrożenie 

kosztowało miliardy dolarów. 

 

Stworzenie sztucznego zagrożenia pandemicznego to jedynie pierwszy, niezbędny krok w 

kierunku nowego rodzaju wojny ze światem. Uzależnienie największych potentatów 

medialnych jak Reuter, NBC, CNN i także tych pomniejszych w prawie wszystkich krajach 

świata. Stworzenie możliwości manipulacji wyborami. Szkolenie usłużnych kandydatów na 

przyszłych, wysoko postawionych polityków. Podporządkowanie Światowej Organizacji 

Zdrowia WHO, która zastąpiła wypowiedzenie wojny wypowiedzeniem pandemii. 

Podporządkowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, która stworzyła lub po prostu 

podała do publicznej wiadomości Agendę 2030. 

Dlaczego wybrano rok 2020 na rozpoczęcie działań wojennych? Przyczyną był narastający 

światowy kryzys finansowy, któremu nikt nie jest w stanie zapobiec. Kryzys ten jest skutkiem 

opartego, na systemie monetarnym coraz większym zadłużeniu wielu państw. Jedyne co 

mogli zrobić, to opóźnić ekonomiczną zapaść opierając się na wierze w wartość pieniądza, 

który dawno już stracił prawo do zaufania społecznego. 

https://www.world-scam.com/archive/146/001p/
https://www.world-scam.com/archive/10117/247-wybory-w-usa-2000-mulow/
https://www.world-scam.com/archive/8610/232-kim-sa-globalisci/
https://www.world-scam.com/archive/11434/279-terrorysta/
https://www.world-scam.com/archive/11434/279-terrorysta/
http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf
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Jaki jest cel tej wojny? Cele zostały określone i opublikowane. Najważniejszy z nich to 

władza nad całym światem. Pełna kontrola nad Ziemianami, nad wszystkimi narodami, 

rasami – po prostu permanentna kontrola nas wszystkich. Depopulacja. Jej celem jest 

zredukowanie wszystkich ludzi do około 500 milionów, czyli 16 razy mniej, niż jest obecnie. 

7,5 miliarda ludzi ma po prostu zniknąć. Łatwiej kontrolować mniejszą populację. 

Trzeba przyznać, że inwestycja olbrzymich funduszy, jakimi dysponują nasi wrogowie, 

zaowocowała wieloma pomysłami: 

1. „Ocieplenie globalne” spowodowane ludzką ingerencją; 
2. Walka z dwutlenkiem węgla, bez którego życie na Ziemi nie mogłoby istnieć; 
3. Stworzenie niebinarnych istot – czyli jedna z całej serii płci do wyboru; 
4. Insekty i robole podstawowym źródłem białka; 
5. Piąta dawka, skoro cztery nie zadziałały; 
6. Likwidacja pieniądza w formie gotówki i wprowadzenie cyfrowej waluty; 
7. Zakaz silników spalinowych w autach od 2035; 
8. Urzędowy nakaz ogrzewania budynków z zastosowaniem przynajmniej 65% „zielonej” energii 

(w Niemczech); 
9. Ograniczenie podróży lotniczych do dwóch lotów na osobę rocznie; 
10. Wprowadzenie chipów identyfikacyjnych zastępujących dokumenty tożsamości; 
11. Wojna na Ukrainie – moim zdaniem ukartowana przez trzy mocarstwa światowe; 
12. Sankcje na Rosję, które przyśpieszą jedynie kryzys gospodarczy. 

Jaką broń stosują puczyści? Strach, kłamstwo i dzielenie ludzi. Dodałbym do tego eliksir 

służący do eksperymentu genetycznego. Szerzenie strachu było bezpośrednim powodem, że 

zacząłem pisać ten blog. 

Podzieleni ludzie nie są w stanie skutecznie się zorganizować i bronić. 

Kiedy nie poddajesz się uczuciu strachu, nie pozwalasz dzielić ludzi, szanując odmienne 

poglądy i potrafisz zachwycić się tym krótkim filmem poniżej, to żaden pretendent do 

rządzenia światem nie zrobi z ciebie niewolnika. 

https://www.world-scam.com/archive/2112/88-kolejne-globalne-klamstwo/
https://www.world-scam.com/archive/15057/357-klimat-falszu/
https://www.world-scam.com/archive/19047/403-robale-wkraczaja-do-kuchni/
https://www.world-scam.com/archive/8081/218-teoria-spiskowa-staje-sie-faktem/
https://www.world-scam.com/archive/6907/195-zegnamy-wiruska-witamy-wojenke/
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Źródło: Telegram 04.03.2023 r. 19:49 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-23_11-12-46.mp4
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419. Zbrodnie przeciwko ludzkości 

Wiedeń 10.3.2023 

Wczoraj pojawił się na popularnej niemieckojęzycznej niezależnej platformie reitschuster.de 

artykuł: „Zbrodnie przeciwko ludzkości”: szokująca analiza danych firmy Pfizer. Źródło po 

niemiecku. 

Już kilka razy krytykowałem przodującą w dziedzinie sztucznej inteligencji firmę Google, za 

nieudolne tłumaczenie tekstów. Pozwolilibyście sobie zaimplementować do mózgu chip 

programowany przez tych „fachowców”? Jasne jest dla mnie, że tłumaczenie tekstów jest 

trudnym zadaniem. Jednak zadufani w sobie technokraci z tej firmy i jej podobnych, nie 

przyjmują do wiadomości, że ich technologia może mieć także wady. 

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków, która podlega Departamentowi Zdrowia i Opieki 

Społecznej Stanów Zjednoczonych) zwróciła się do sądu o to, aby dokumenty 

farmaceutycznego giganta Pfizer pozostały tajne przez okres do 75 lat – do momentu, w 

którym ogromna większość odpowiedzialnych i krytycy prawdopodobnie już by tego nie 

dożyli. Sądownictwo nie poparło tego wniosku. W orzeczeniu sądowym ze stycznia 2022 r. 

sędzia okręgowy USA Mark Pittman z północnego dystryktu Teksasu nakazał FDA 

natychmiastowe udostępnienie około 12 000 dokumentów, a następnie 55 000 stron 

miesięcznie, aż wszystkie dokumenty zostaną opublikowane — łącznie ponad 300 000 stron. 

Cytat z przedmowy napisanej przez Noami Wolf do książki „War Room / DailyClout Pfizer 

documents, reports”: 

Zobaczysz, że 50 raportów dokumentuje potencjalnie masową zbrodnię przeciwko ludzkości. 

Zobaczysz, że wygląda na to, że firma Pfizer wiedziała, że szczepionki mRNA w ogóle nie 

działają. Zobaczysz, że składniki szczepionki mRNA, w tym nanocząsteczki lipidowe (LNP), 

są rozprowadzane po całym ciele w ciągu kilku dni, gromadząc się w wątrobie, nadnerczach, 

śledzionie i jajnikach. Zobaczysz, że firma Pfizer i FDA wiedziały, że zastrzyki niszczą serca 

nieletnich, a jednak czekały miesiące, zanim poinformowały o tym opinię publiczną. 

Zobaczysz, że firma Pfizer próbowała zatrudnić ponad 1000 nowych pracowników tylko po 

to, aby poradzić sobie z zalewem raportów o „zdarzeniach niepożądanych”, które 

otrzymywali. Zobaczysz, że 61 osób zmarło z powodu udaru – połowa skutków ubocznych 

udaru wystąpiła w ciągu kilku dni od wstrzyknięcia – a 5 osób zmarło z powodu uszkodzenia 

wątroby, przy czym większość uszkodzeń wątroby wystąpiła wkrótce po wstrzyknięciu. 

 

Narzędzie zbrodni. 

https://reitschuster-de.translate.goog/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://reitschuster.de/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/
https://reitschuster.de/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
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Pozytywna ocena badań klinicznych firmy Pfizer przeczy rzeczywistości: z jednej strony 

pojawiają się niepożądane skutki uboczne, w tym śmierć, a z drugiej totalna porażka pod 

względem skuteczności ochrony przed Covid-19. Niedawne badanie z Australii dochodzi 

nawet do wniosku: „Bogactwo badań wykazało, że szczepionki mRNA nie są ani bezpieczne, 

ani skuteczne, ale po prostu niebezpieczne. Nigdy w historii szczepionek nie było aż 1011 

badań naukowych dotyczących skutków ubocznych szczepionki”. 

Zespół skupiony wokół Naomi Wolf pisze: „Gdyby firma Pfizer stworzyła reklamę 

telewizyjną dla tej szczepionki przeciwko Covid-19, odczytanie 158 893 zdarzeń 

niepożądanych z pierwszych 12 tygodni zajęłoby mówcy prawdopodobnie ponad 80 godzin”.  

Tak więc jedyną pewną rzeczą dotyczącą zastrzyków eksperymentu genetycznego jest to, że 

zagrażają one życiu. 

Dr Herbert Shelton napisał w 1944 roku artykuł zatytułowany „Grypa”. 

 

  

https://www.opastpublishers.com/open-access-articles/covid19-vaccinesan-australian-review.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbert_M._Shelton
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420. Jak i kiedy powstały „szczepionki” mRNA? 

Wiedeń 11.3.2023 

Amerykańska dziennikarka śledcza urodzona na Ukrainie Sasha Latypowa pojawiła się w 

moim blogu ponad rok temu w artykule: Szczepienia na covid są aktem wojny. Jako 

specjalistka do spraw bezpieczeństwa leków, przeprowadziła szereg badań w związku z 

wprowadzeniem tzw. szczepionek na Covid-19. Zobaczcie film z polskimi napisami 

opisujący wyniki tego śledztwa: 

Źródło. 

Warto poświęcić 25 minut na obejrzenie tego filmu. Sasha Latypowa w przystępny sposób 

przedstawia kulisy i powiązania pomiędzy producentami eliksiru szczęścia i organizacjami 

wojskowymi i rządowymi USA. 

Krok po kroku dochodzimy do prawdy. Gdyby ktoś trzy lata temu publicznie ogłosił to, czego 

dowiadujemy się z tego filmu, spotkałby go los podobny do tysięcy propagatorów teorii 

spiskowych, foliarzy, czyli standardowe „kontrargumenty”.  

Trzy lata temu, w moim pierwszym artykule napisałem: Nie obawiajcie się, nie zamierzam tu 

wymyślać teorii spiskowych. Jestem przeciwny twierdzeniom, że jakaś grupa ludzi pragnie 

zawładnąć światem. Tak właśnie uważałem. Rzeczywistość pokazała mi, jak się myliłem. 

Problem polega na tym, że to nie jest żadna teoria spiskowa, to jest opis światowego spisku 

oparty na niezliczonych dowodach. 

https://www.world-scam.com/archive/15740/371-szczepienia-na-covid-sa-aktem-wojny/
https://www.youtube.com/watch?v=jREoxFdwPqg
https://www.world-scam.com/archive/146/001p/
https://world-scam.com/Files/COVID-19_pl.mp4
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421. Wyobraźmy sobie… 

Wiedeń 12.3.2023 

Trzy lata temu 11 marca 2020 WHO ogłosiła wielką pandemię, której nie odwołała do dzisiaj. 

Wiele już było kłamstw, ale tym razem skala kłamstwa przekroczyła możliwości ludzkiej 

wyobraźni. Przecież wszyscy nie mogą się mylić! Mamy 193 kraje na Ziemi i jedynie kilka 

nie dało się oszukać. Jednym z tych krajów jest nasz sąsiad ze wschodu – Białoruś. Także 

drugi nasz sąsiad, Szwecja nie wprowadziła terroru sanitarnego. Oba te kraje nie ucierpiały z 

powodu takiej decyzji – wręcz przeciwnie. 

Można to sprawdzić na stronie worldometer. Źródło po angielsku. Znajdziecie tu dużą tabelę 

z wyszczególnionymi krajami, regionami i jednostkami geograficznymi, które nie mają 

statusu państwa – w sumie 231. Pierwszy wiersz tabeli pozwala na wybranie kolejności – 

sortowanie krajów – według wybranych kryteriów. 

 

Jeśli klikniecie kolumnę „Zgony / 1 mln populacji”, otrzymacie tabelę krajów posortowaną 

według umieralności z diagnozą COVID na milion mieszkańców kraju. Warto tu zaznaczyć, 

że sama diagnoza przy tej odmianie grypy, była i nadal jest mocno wątpliwa, gdyż bazowała 

na testach, które nie były w stanie wykazać żadnej choroby. Dane są na bieżąco 

aktualizowane, więc w przyszłości, kiedy będziecie czytać ten artykuł, mogą odbiegać od tych 

dzisiejszych. 

Polska pojawia się na tej liście na pozycji 21. Czyli w dwudziestu krajach świata ilość 

zmarłych na ten wariant grypy była wyższa. Szwecję znajdziecie na pozycji 43, natomiast 

Białoruś znalazła się na miejscu 116. Można tu postawić zarzut – tak, ale na Białorusi 

wykonano mniej testów! Nic bardziej błędnego – w Polsce wykonano 1.016.603 testów, w 

Szwecji: 1.906.026, a na Białorusi 1.446.722 testów na każde milion mieszkańców w 

poszczególnych krajach. 

Teraz widać wyraźnie jaki sens miało zamykanie lasów, cmentarzy i dostępu do życia 

publicznego. To był jedynie test, by sprawdzić, jak daleko można się posunąć szerząc strach, 

by ograniczyć wolność ludzi. 

Wyobraźmy sobie, że dysponujemy olbrzymią ilością pieniędzy – wręcz niewyobrażalnie 

wielką dla przeciętnego człowieka. Nie jesteśmy w stanie tego sensownie wydać, gdyż 

należymy do tego rodzaju ludzi, którzy uważają, że „podludzie” nie zasłużyli na to, by im 

pomagać. Wiem, że moi czytelnicy tak wcale nie myślą, ale przeprowadźmy taki mały 

eksperyment, aby zrozumieć lepiej ten zwariowany świat. 

Obracamy się w środowisku innych, podobnie bogatych ludzi, dla których jedynym kryterium 

wartości drugiego człowieka, jest stan jego konta w banku, lub inna forma zasobności. W 

takiej sytuacji nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak żyją i czego pragną przeciętnie zamożni 

ludzie. Jesteśmy przekonani, że ci biedniejsi jedynie czyhają na okazję, by uszczknąć nam tak 

ciężko zdobyty drogą przekrętów majątek. 

https://www-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Willa na Majorce w Puerto Andratx. Zgadnijcie, do kogo należy? Odpowiedź znajdziecie, czytając dalej 

ten artykuł. Właściciel jest jedynie drobną płotką… Źródło: Telegram 1.11.2022 r. 10:01 

Możemy więc mieć wszystko, co tylko można kupić. Jest to dużo i mało. Dla nas tych z bez 

porównania mniej zasobnym portfelem wydaje się dużo. Miliarderzy żyją jednak w innym 

odizolowanym świecie. Naturalnie nie można także tych ludzi traktować jak osobników o 

identycznych cechach. Taki Elon Musk, aktualnie drugi najbogatszy człowiek świata – po 

Bernardzie Arnault – pomimo że nie ufam jego transhumanistycznemu projektowi Neuralink, 

nie odgrywa w swoich firmach roli nieomylnego bossa, tak jak to robią trzeci i czwarty na 

liście – Jeff Bezos i Bill Gates. 

Przedstawiona powyżej lista to jedynie ci, którzy stoją na świeczniku i są kandydatami na 

kozłów ofiarnych, gdy wszystko się zawali. Ci prawdziwi sprawcy, którym zawdzięczamy 

plandemię, wojnę na Ukrainie i balony szpiegowskie z Chin oraz grupę tajemniczych 

terrorystów wysadzających Nord Stream 2, gubiąc przy tym na głębokości 80 m paszporty 

ukraińskie – wolą się nie ujawniać. O tych właśnie szarych eminencjach – puczystach 

światowych – tutaj piszę. 

Obiecałem Wam zdradzić, kto jest właścicielem pokazanej powyżej willi na Majorce. Otóż 

jest nim obecny burmistrz Kijowa, dawny bokser Witalij Kliczko. Ten sam, który wysyła 

apele o pomoc finansową na obronę dla bohaterskiej Ukrainy, walczącej przecież o nasze 

wartości pod znakiem swastyki. 

Tak więc wyobraźmy sobie tych pociągających za sznurki bogaczy, którzy wiedząc, że nie 

unikniemy kolapsu gospodarczego, do którego głównie oni doprowadzili, chcą tę sytuację 

wykorzystać, by w przyszłości zapanować nad światem. Jak się za to zabrać? Wykorzystać 

strach. Strach przed chorobą, strach przed wojną i strach przed nieuniknioną biedą.  

Ludzie sparaliżowani strachem zgodzą się na każde rozwiązanie, pozornie obiecujące 

poprawę sytuacji i oddadzą w zamian wszelką wolność. Nikt ich nie nauczył jak się z tą 

wolnością obchodzić. Skoro nie mam co do garnka włożyć, bo zaczyna już brakować nawet 

chrząszczy, to co mi da prawo do manifestacji, na które i tak nie chodzą. Pieniądze? 

https://t.me/Vivoterra
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Najważniejsze, żeby były. Cóż z tego, że muszę na początku spełnić kilka absurdalnych 

warunków, które w przyszłości będą się stopniowo zaostrzać? Tak rodzi się najgorsza forma 

niewolnictwa – czyli taka, kiedy niewolnik nie zdaje sobie sprawy, że nim jest. 

Nie będzie przecież tak źle! Jasne, że dostaniemy na przykład pyszne, jabłuszka: 

 

Źródło: Telegram 07.03.2023 r. 19:56. 

Nie, nie będzie tak źle, chociaż czekają nas ciężkie czasy. Plany globalistów już dawno 

okazały się utopią.  

Wojna, jaką znamy, kiedy jeden kraj napada na drugi, jest dzisiaj anachronizmem. Tak wiem, 

Rosjanie rozpoczęli rok temu swoją operację militarną na terenie obcego kraju. Tylko że to 

nie jest wojna Rosji z Ukrainą, Na Ukrainie giną prawdziwi żołnierze i cywile. Giną nie dla 

chwały Rosji, czy Ukrainy, giną jedynie po to, by opisani w tym artykule bogacze jeszcze 

bardziej się wzbogacili. To są tacy sami oligarchowie jak ci, którzy stali za dwiema wojnami 

światowymi, za rewolucją w Rosji. To ci, którzy wspomagali ludobójstwa wielkich despotów. 

  

https://t.me/TRUTHSocialQ
https://world-scam.com/Files/a1.mp4
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422. Manna z nieba 

Wiedeń 13.3.2023 

Opublikowany na kanadyjskiej, francuskojęzycznej platformie TVA Nouvelles artykuł: W 

australijskim mieście z nieba spadały ryby, przynosi na myśl biblijną mannę z Drugiej Księgi 

Mojżeszowej zwanej Księgą Wyjścia. Kwestie teologiczne nie są tematem mojego blogu – 

mam zbyt mało wiedzy na ten temat. Gdy widzę żywe ryby leżące na szosie, ta scena kojarzy 

mi się także z piosenką śpiewaną przez Krystynę Sienkiewicz o rybach. 

 

Źródło: Telegram 13.3.2023 r. 07:35. 

W tym australijskim mieście mówi się o tym od kilku dni. Wiele osób było świadkami 

deszczu ryb, rzadkiego zjawiska spowodowanego szczególnymi warunkami pogodowymi.  

Pada deszcz hamburgerów? Pada deszcz kotów i psów, jak mówią Anglicy? NIE. W 

rzeczywistości miasto Lajamanu położone w suchej północy Australii było zszokowane 

deszczem ryb. Ta społeczność, położona w pobliżu pustyni Tanami, nie widziała tego 

zjawiska od ponad dekady, kiedy tornado za jednym zamachem wysysało ryby z rzek. 

https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://www.youtube.com/watch?v=bNvIR8Y1PPI
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-13_09-02-44.mp4
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Źródło. 

I cóż to ma wspólnego ze światowym oszustwem – głównym tematem tego blogu? Raczej 

niewiele. Nie jest to efekt zmyślonego globalnego ocieplenia – bo coś takiego nie istnieje. 

Zjawisko to nie jest to także efektem „nadmiaru” niezbędnego do życia roślin dwutlenku 

węgla. Jakkolwiek dużo się dzieje na świecie, na podstawie bzdurnych ideologii, to ryby 

spadły z nieba bez udziału i złej intencji jakiegokolwiek człowieka. Nie ulegajmy paranoi, 

właśnie dlatego zdecydowałem się dzisiaj napisać artykuł o rzadkim, ale naturalnym 

zjawisku. 

Czyż nie warto, choć na chwilę zostawić na boku troski i emocje związane z naszą burzliwą 

rzeczywistością? Popatrzcie, jak sobie z tym radzą inne zwierzęta, nawet gdy ze względu na 

dużą wagę nie grozi im spadnięcie z chmur deszczowych: 

 

Źródło: Telegram 11.3.2023 r. 19:58. 

https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/317157858_603528787943340_186354292955781386_n.mp4
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423. Bankructwo światowego systemu finansowego 

Wiedeń 14.3.2023 

Zacznę od tego, żeby Was uspokoić. Nie przed światowym, finansowym kolapsem – to jest 

nieuniknione. Nie znajdziecie w moim artykule fachowej chińszczyzny, której używa się 

jedynie po to, by utrudnić zrozumienie, wcale nie tak skomplikowanych procesów w 

bankowości. 

Nie przeczytacie tutaj na przykład czegoś takiego: Opcje i kontrakty futures są instrumentami 

pochodnymi, które oferują ekspozycję na aktywa bazowe. Źródło. Nie trzeba się jednak uczyć 

języka bankowców, by zrozumieć, gdzie tkwi problem, o którym trąbi się na całym świecie. 

Wiemy już, że trzy średniej wielkości banki w USA ogłosiły niewypłacalność.  

Aby uspokoić klientów tych banków prezydent USA, spolszczone nazwisko Jasiu Biedaczek, 

gdyż bieda, to zapewne jest jego upragniony cel, ogłosił, że klienci tych banków mają 

gwarancję od państwa, że otrzymają swoje pieniądze. Obrazowo można to opisać w ten 

sposób: orkiestra na Titanicu zagrała głośniej, aby pasażerowie nie wpadali w niepotrzebną 

panikę. 

 

W ten sposób zyskano na czasie. Nie przeciwdziała się nadchodzącemu największemu w 

historii ludzkości kryzysowi. Naturalnie, że nie – byłoby to tak bezsensowne działanie, jak 

wylewanie wiadrem wody poza burtę tonącego statku, w której podwodnej części powstała 

duża dziura. Dużo prościej w takiej sytuacji będzie ogłosić pasażerom, że nie ma się czego 

obawiać, gdyż ten statek jest niezatapialny. 

https://www.binance.com/pl/blog/futures/futures-krypto-i-opcje-jakie-s%C4%85-podobie%C5%84stwa-i-r%C3%B3%C5%BCnice-421499824684902074
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Nie szukajmy więc przyczyn kryzysu w błędach zarządu banków. Jasne, błędy są wszędzie, 

gdzie są ludzie, jednak największym błędem było powstanie banku centralnego FED (firmy 

prywatnej) ponad sto lat temu w roku 2014, kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa. 

Stworzono system wytwarzania pieniędzy na podstawie nowych kredytów. Jest to mocno 

uproszczona koncepcja, ale do niej się to sprowadza. Dodajmy do tego decyzję prezydenta 

Nixona z 15 sierpnia 1971 roku, uniezależnienia dolara od ceny złota – czymś w końcu 

musieli finansować olbrzymie koszty prowadzenia wojny – naturalnie „obronnej” – w 

Wietnamie. 

A dzisiaj? Ze zdziwieniem dowiadujemy się, że USA, a co za tym idzie NATO nie stać na 

prowadzenie trzeciej wojny światowej. Jak to? Przecież właśnie w ten sposób, wojną 

ekonomiczną, USA doprowadziło do rozpadu ZSRR! A teraz miałoby być odwrotnie? 

Naturalnie, dzisiejsza Rosja ma tyle wspólnego ze Związkiem Radzieckim, ile USA z 

propagowaniem pokoju na świecie. 

Tak czy inaczej, możemy być wdzięczni założycielom FED-u – nie będzie nowej wojny 

światowej, gdyż NATO – ponoć największy gwarant pokoju ma za mało kasy. Będzie kryzys, 

który postawi w cieniu kryzys roku 1929. Globaliści planowali wykorzystać go do przejęcia 

władzy nad światem. Ta mrzonka oddala się z każdym dniem. Świat nie jest gotowy do 

przejęcia ich agendy. Mamy za mało insektów w pożywieniu, mamy a mało płci do wyboru. 

Nie mamy też gotowego cyfrowego pieniądza. To ostatnie umożliwiłoby pełną kontrolę nad 

wszystkimi ludźmi. 

Wiele lat pracowałem, pisząc oprogramowanie do komputerów i zapewniam Was, że taki 

światowy system finansowy nie powstanie w garażu Billa Gatesa, nawet gdyby powrócił do 

domu swojego ojca w Seattle Williama Henry’ego Gatesa Juniora – zagorzałego zwolennika 

eugeniki. 

Nie jest problemem, że jacyś hakerzy mogliby włamać się do systemu zarządzającego 

pieniądzem cyfrowym – tych by w końcu złapano i, jako że są jako przestępcy w pewnym 

stopniu podobni do globalistów, zajęliby się pod kontrolą udoskonalaniem systemu. 

Problemem jest bardzo prawdopodobna ucieczka ludzi od płatności jakimkolwiek 

pieniądzem. Świat wróciłby do czasów, zanim Fenicjanie wprowadzili w życie swój bardzo 

praktyczny wynalazek, czyli pieniądze.  

Wiem, trudno sobie dzisiaj wyobrazić wymianę na targu jajka za kanapę. Jednak są także inne 

możliwości jak na przykład metale szlachetne. Za jajko można przecież zapłacić skrawkiem 

srebra o odpowiedniej wadze. Pomysłowość w obchodzeniu nieakceptowalnych praw, 

ludzkość ma zakorzenioną od wieków. Są też proste sposoby na przeciwdziałanie oksydacji 

srebra – to także nie powstrzyma nikogo. 

Dlatego mamy dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem przeczekania i opóźnienia początku 

kryzysu, do czasu, gdy powstaną odpowiednie narzędzia przejęcia kontroli nad wszystkimi 

płatnościami zarówno za towary, jak i za usługi. Moim zdaniem taki program nie będzie 

nigdy gotowy. 

https://www.world-scam.com/archive/7025/198-nato-gwarantem-pokoju/
https://www.world-scam.com/archive/19047/403-robale-wkraczaja-do-kuchni/
https://www.world-scam.com/archive/5544/163-poprawnosc-polityczna/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika
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424. Grypa – następna plandemia 

Wiedeń 15.3.2023 

W piątkowym Daily Mail ukazał się artykuł: Chiny ogłaszają plany lockdownu grypy. Źródło 

w języku angielskim. Dowiadujemy się, że:  

Miasto Xi’an w prowincji Shaanxi w środkowych Chinach ogłosiło, że może podjąć środki 

blokujące (lockdown) „jeśli to konieczne” podczas wybuchu wirusa grypy, który stanowi 

„poważne zagrożenie”. Plan awaryjny miasta, opublikowany w środę, ma na celu zwalczanie 

rosnącej liczby przypadków grypy w kraju, ponieważ liczba przypadków COVID-19 nadal 

spada. 

 

Pamiętamy przecież dramatyczne sceny pokazywane trzy lata temu na ulicach chińskich miast. 

No właśnie: przypadki zachorowań na COVID-19 zanikają, więc szykujmy się na nową 

plandemię. Nikt chyba nie wątpi, że przyczyną powstania tych planów jest troska o nasze 

zdrowie i bezpieczeństwo. Chińczycy bardzo dbają o bezpieczeństwo na drogach. W Chinach, 

jeśli przejdziesz przez ulicę w niewłaściwym miejscu, system rozpoznawania twarzy 

natychmiast umieści cię na publicznej tablicy hańby, po drodze automatycznie połączy się z 

twoją kartą bankową i pobierze kwotę grzywny z twojego konta. Wszystko to bez Twojej 

wiedzy. 

https://www-dailymail-co-uk.translate.goog/news/article-11843529/China-officials-spark-fury-warning-areas-shut-quell-outbreaks-common-flue.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11843529/China-officials-spark-fury-warning-areas-shut-quell-outbreaks-common-flue.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11843529/China-officials-spark-fury-warning-areas-shut-quell-outbreaks-common-flue.html


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Źródło: Telegram 15.3.2023 r. 08:41. 

Chińskie miasta są znacznie lepiej niż nasze przygotowane na przyszłe lockdowny. Miasta 

15-minutowe nie potrzebowały plandemii do wypracowania programu pełnej kontroli 

poruszania się ludzi na ulicach. Następnym krokiem będzie monitorowanie obywateli w 

prywatnych mieszkaniach. Pisał o tym ku przestrodze George Orwell w książce „Rok 1984”. 

 

Źródło. 

https://t.me/qpolska
https://twitter.com/songpinganq/status/1632426413243465728
https://world-scam.com/Files/uajEmkXaK4Ats4OD.mp4
https://world-scam.com/Files/zuga.mp4
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Dwie osoby zmarły w Chinach na „ptasią grypę”. Rozpoczął się masowy ubój kaczek i 

kurczaków. 

 

Źródło: Telegram 6.3.2023 r. 22:07. 

Dla naszego wspólnego dobra zacieśnia się pętlę na szyi wolnych jeszcze ludzi. Jak to dobrze, 

że są Chiny – mamy przedsmak tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości. A może 

należycie do tych, którzy uważają, że Chiny są daleko i to do nas nie przyjdzie? Jeżdżąc 

autem po Polsce, zauważyłem ustawione w wielu miejscach takie tablice ostrzegawcze: 

 

Ostrzegają nas dla naszego wspólnego dobra. 

To zdjęcie zrobiłem jakieś dwa lata temu na terenie Wielkopolski. Tych tablic jest dużo i 

nadal sieją strach.  

https://t.me/wiktorviktor
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-15_11-24-15.mp4
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425. Wiosna – czas na zmiany 

Wiedeń 17.3.2023 

Najwyraźniej zatrudnieni w Davos psychologowie uznali, że najlepszym czasem na 

wprowadzanie skutecznych zmian na świecie jest okres przedwiośnia. Podam kilka 

przykładów: 

1. 18 lutego 2014 pucz organizowany przez USA z udziałem Joe Bidena na placu Majdan w 
Kijowie – stolicy Ukrainy; 

2. 11 marca 2020 WHO ogłasza światową pandemię z powodu przemianowanej na Covid-19 
nowej odmiany grypy; 

3. 24 lutego 2022 Rosja rozpoczyna swoją dziwną „operację wojskową”; 
4. 10 marca 2023 opisany w tym artykule wywiad niemieckiego ministra zdrowia, który nagle i 

niespodziewanie zmienił front. 

Naturalnie, są to jedynie wybrane wydarzenia. Z pewnością było ich znacznie więcej, jednak 

te wymienione powinny wystarczyć, by zwrócić uwagę na wybór momentu zapoczątkowania 

wydarzeń mających duży wpływ na dalszy postęp NWO New World Order – czyli nowy 

porządek świata.  

W jak najbardziej mainstreamowej niemieckiej telewizji ZDF pojawił się wywiad z 

niemieckim ministrem zdrowia Karlem Lauterbachem. Sam minister nie przejdzie do historii, 

gdyż jest jedynie marionetką wykonującą rozkazy. Także ten spektakl został mu po prostu 

zlecony. 

 

Źródło. 

Trudno jest porównywać stopień bezczelności dwóch trzy trzech ministrów, jednak ten 

niemiecki błazen przewyższa znacznie i tak mocno skorumpowanych ministrów z Polski. Z 

pewnością jest lepszym kłamcą i potrafi wywinąć się z najbardziej podchwytliwych pytań. 

Tym razem jednak nie pozwolono mu na takie sztuczki – tym razem pan minister musiał 

przeprosić.  

https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.wprost.pl/swiat/10306000/who-covid-19-mozna-scharakteryzowac-jako-pandemie.html
https://www.world-scam.com/archive/6907/195-zegnamy-wiruska-witamy-wojenke/
https://www.youtube.com/watch?v=1uzI00zRqdE
https://world-scam.com/Files/ZDF_pl.mp4
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Może za rok wystąpią wspólnie prezydenci Rosji i Ukrainy, by także przeprosić? Kto wie? Z 

pewnością zabraknie wtedy głównego podwykonawcy tego cyrku światowego: tajnego agenta 

000 z licencją do upadania: 

 

Źródło nieznane. 

Wróćmy jednak do wiosennego sprzątania zgniłych koncepcji. Zauważcie, że ministra, jak 

każdą marionetkę, rzuca się na pożarcie tłumom. Natomiast redaktor ZDF zalicza następny 

sukces, przykładając się do kolejnej manipulacji. O cóż im tak naprawdę chodzi? Myślę, że 

jest to próba pokazania nam, co są warte „demokratycznie” wybrane rządy. Czyż nie lepiej 

byłoby przekazać władzę, tym, którzy udowodnili już swoje talenty, dorabiając się bez 

wpadki miliardy dolarów? Można do tego wykorzystując takie skorumpowane organizacje jak 

WHO czy ONZ. My nigdy się nie mamy dowiedzieć, kto tak naprawdę za tym stoi. Te szare 

eminencje nie są tak głupie, jak Bill Gates, Klaus Schwab czy George Soros, by pojawiać się 

na pierwszych stronach gazet. 

 

https://world-scam.com/Files/Biden.mp4
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426. Aresztowano terrorystów na Nord Stream2 

Wiedeń 18.3.2023 

Breaking News! Jak to mają w zwyczaju ogłaszać angielskojęzyczne media. Zobaczcie 

zresztą sami. 

 

Źródło: Telegram 17.3.2023 r. 19:23. 

Dla tych czytelników z IQ poniżej 50 – uwierzcie mi, tacy naprawdę są – wyjaśniam: Tak, to 

jest Fake News stworzony celowo by ośmieszyć oficjalne stanowisko USA dotyczące 

sprawców ataku na Nord Stream 2 we wrześniu ubiegłego roku. Sprawdźcie, o ile nie 

wymagam za wiele, źródło. Tak, to są właśnie te ruskie onuce, o których tak chętnie piszecie 

w komentarzach. Moim celem jest poprawienie wszystkim humoru w tych ciężkich dla nas 

czasach. 

No bo przecież to chyba jest jasne, że grupa ukraińskich patriotów dokonała tego zamachu. 

Wyposażeni w niebiesko-żółte płetwy -twórcom tego filmu udało się zdobyć jedynie 

niebieskie – udali się na głębokość 80 m, by zamontować 1,5 tony materiałów wybuchowych 

i potem, wbrew prawom fizyki, bez dekompresji zniknąć z miejsca przestępstwa. To jest 

przecież prawdziwy patriotyzm!  

A szczytem tego patriotyzmu było pozostawienie na miejscu ukraińskich paszportów. Czyż 

nie mieliśmy już do czynienia z podobnym przypadkiem? Ach tak, to przecież w zgliszczach 

https://t.me/Ruski1Statek
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-18_09-55-27.mp4
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WTC, służby amerykańskie znalazły paszport jednego z zamachowców. Paszport jak nowy, 

chociaż wszystko inne uległo sproszkowaniu.  

Nie wierzycie chyba w to, że USA, które nie miało żadnego interesu w tym akcie terroru, 

wykorzystało wraz z Norwegią wojskowe manewry na Bałtyku? Jedyny żywotny interes w 

zniszczeniu miała początkowo Rosja, a gdy to nie wyszło to Ukraina. USA jest czysta jak łza 

ofiar amerykańskiego terroru. Tak, dobrze przeczytaliście – nie ma większego terrorysty na 

świecie niż Pentagon i większość jego generałów. 

A może obietnica prezydenta USA, że w razie ataku Rosji na Ukrainę zniszczy Nord Stream2, 

była czczą pogróżką? To przecież Stany Zjednoczone walczą ze złem na tym świecie. 

Nieprawdaż? A może Stany Zjednoczone północnej Ameryki walczą jedynie o własne 

interesy, ignorując przy tym prawo do życia innych narodów. I na pewno nie chodzi mi tutaj o 

przeciętnego obywatela USA. Ci mają dosyć własnych problemów, by myśleć o ofiarach 

agresywnej polityki ich rządu. 

Dostrzegam przewodnią rolę USA w rozwoju zarówno gospodarczym, jak i naukowym 

świata. Problem tkwi nie w samym rozwoju, ale w intencjach tych, którzy ten rozwój 

wykorzystują dla własnych zbrodniczych celów. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/3026/116-20-lat-ground-zero/
https://www.world-scam.com/archive/19258/407-kiedy-polityk-dotrzymuje-slowa/
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427. Zaszczepieni żyją krócej 

Wiedeń 19.3.2023 

Bazując na oficjalnych statystykach z Anglii, niemiecki inwestor nieruchomości i analityk 

Aleksander Raue zbadał wpływ szczepień mRNA na śmiertelności w Anglii. 

Źródło. 

Każdy może sprawdzić te proste obliczenia. Oficjalne dane statystyczne z Anglii można 

ściągnąć w postaci pliku Excela tutaj. Również i ja sprawdziłem poprawność zastosowanych 

metod oraz dokładność w użyciu oficjalnych danych i nie znalazłem żadnych 

nieprawidłowości. 

Wszystko wskazuje na to, że ta w miarę prosta i przystępnie przekazana na filmie analiza, w 

prawidłowy sposób określa przyczyny horrendalnej liczby nadmiernych zgonów w wielu 

krajach świata. Wyniki tej analizy wskazują na wyraźną korelację pomiędzy czasem 

„noszenia w sobie” tych substancji eksperymentalnych lub/i ilością przyjętych dawek oraz 

śmiertelnością. 

Najbardziej dramatycznie widać tę zależność u osób z trzema i więcej dawkami zwanymi 

także boosterem lub dawką przypominającą. Ja nazwałbym te pseudomedyczne zabiegi po 

prostu rosyjską ruletką. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv_Rn3usB4g
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland
https://world-scam.com/Files/Zahlen_aus_England_pl.mp4
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Statystyki śmiertelności w Anglii w roku 2022 dla osób wielokrotnie zaszczepionych. 

Widzimy tu podzielone na miesiące statystyki umieralności. W ostatniej kolumnie widzimy 

procentowy wskaźnik nadumieralności osób z boosterem, czyli przynajmniej trzema dawkami 

tego preparatu. 

Informacje o takich tendencjach pojawiały się już w roku 2021. Jednak nikt nie ma prawa 

zaprzeczyć, że taka relacja istnieje i że nigdy dotychczas nie wprowadzano na siłę, bez 

uczciwych naukowych badań terapii, którą można przyrównać jedynie z ludobójstwem. 
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428. Lobby farmaceutyczne 

Wrocław 21.3.2023 

W niedzielę, w austriackim Der Status, pojawił się interesujący artykuł: Lobby 

farmaceutyczne, EMA i UE: Pociągnąć do odpowiedzialności skorumpowanych twórców 

szczepionek! Źródło. Chciałbym zaznaczyć, że pomimo pewnej nieścisłości – to nie ojciec 

Roberta F. Kennedyego juniora został jesienią 1963 roku zamordowany, lecz jego wujek John 

F. Kennedy – artykuł jest wart przeczytania. 

 

Europejska Agencja Leków (EMA) jest agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za ocenę i 

nadzór nad lekami (i szczepionkami). Została założona przez Parlament Europejski i ma 

siedzibę w Amsterdamie. Przewodniczy jej irlandzka lobbystka farmaceutyczna Emer Cooke. 

EMA jest centralnym organem regulacyjnym w UE i jest w 86% finansowana przez przemysł 

farmaceutyczny. Wygląda na to, że smród korupcji na tej planecie masowo pochodzi z UE… 

Stopniowo, dzięki plandemii, dociera do świadomości wielu osób, że przemysł 

farmaceutyczny nie po to został stworzony, by sprzedawać lekarstwa. Oni sprzedają 

substancje zamieniające objawy chorób na skutki uboczne. To jest duże uproszczenie, ale jeśli 

ktoś chciałby temu zaprzeczyć, to prosiłbym, żeby dał przykład chociaż jednego lekarstwa 

dostępnego w aptece, na receptę lub bez, które leczy chorobę i nie tworzy poprzez skutki 

uboczne nowych chorób. Pytani o takie cudo farmaceuci, nie byli w stanie niczego takiego 

zaprezentować, pomimo bogatego zaopatrzenia ich sklepu z produktami chemicznymi 

popularnie nazywanego apteką. Naturalnie chodzi tu o środki farmaceutyczne zwane 

„lekarstwami”. 

Z pewnością niektórzy farmaceuci będą oburzeni takim postawieniem sprawy. Nie zdziwi 

mnie to, przecież jeśli ktoś poświęcił swoje życie, by pomagać bliźnim i nagle dowiaduje się, 

że jego pomoc jest trzecią w rankingu przyczyn śmierci na świecie – w przypadku stosowania 

https://derstatus-at.translate.goog/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://derstatus-at.translate.goog/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://derstatus-at.translate.goog/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://derstatus.at/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html
https://www.world-scam.com/archive/1424/emer-cooke/
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produktów farmaceutycznych zgodnie z zaleceniami lekarza – to musi przeżywać szok. W 

moim artykule z listopada 2020 roku Czy branża farmaceutyczna to mafia? zaznaczyłem, że 

zdecydowana większość pracowników z tej branży ma dobre intencje. Powiem więcej: nie 

wszyscy managerowie wielkich koncernów BigPharma są ludźmi bez skrupułów dążącymi do 

zysków i świadomie szkodzą klientom. 

Trzeba to uwzględnić i nie traktować każdego farmaceutę jak członka mafii. Naturalnie, że 

kartele tej branży działają na zasadach mafijnych. W artykule Krótka historia medycyny 

opisałem, w jaki sposób powstała i na czym opiera się współczesna medycyna. Można to w 

skrócie tak ująć: medycyna bazuje na naiwnej wierze, że ludzie w białych fartuchach są 

jedynie po to, by nas uzdrawiać. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/615/052p/
https://www.world-scam.com/archive/12992/314-krotka-historia-medycyny/
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429. Wędrówka ludów 

Wrocław 22.3.2023 

Kiedy po czterech latach wojny w Syrii (początek wojny 2011 r.) fala uchodźców uderzyła w 

kierunku bogatej Europy, wiele krajów – bardziej rządy, niż ich mieszkańcy – przyjmowało 

tych ludzi z otwartymi ramionami. Zrozumiałe jest, że ludziom uciekającym od koszmaru 

wojny trzeba udzielić pomocy. Rozumieją to nawet zawzięci przeciwnicy otwierania granic 

imigrantom. Zastanawiałem się też, dlaczego właśnie Polska miała odmienne podejście do 

przyjmowania ludzi z dalekich krajów. W końcu my Polacy dostaliśmy taką pomoc w 

przeszłości: wielka fala emigracji z Polski, zaraz po drugiej wojnie światowej, po nagonce 

antyżydowskiej z roku 1968, czy emigracja czasu stanu wojennego. 

Z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że Polacy za granicą w większości potrafią się 

zintegrować z ludnością kraju, który ich przyjął. Nie słyszałem o przypadku, by nasi rodacy 

żądali wprowadzenia polskiego języka urzędowego w jakimkolwiek innym kraju niż Polska. 

W Niemczech w Düsseldorfie władze miejskie bez żadnych żądań ustawiły tablice nazw ulic obok 

niemieckich w języku arabskim. Źródło.  

Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej sposobowi emigracji oraz strukturze społeczeństw, które 

do nas docierają, nachodzą wątpliwości co do rzeczywistych przyczyn tego zjawiska. Przede 

wszystkim te wędrówki ludów są zorganizowane i synchronizowane w czasie. Skoro wojna w 

Syrii została rozpętana w roku 2011 to, z jakiego powodu uchodźcy czekali aż cztery lata, by 

masowo ruszyć na Europę? Jednocześnie z Syryjczykami ruszyli Afganowie, mieszkańcy 

https://derstatus.at/soziales/orientalisierung-lauft-erste-arabische-strassenschilder-in-dusseldorf-517.html
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państw północnej Afryki. Wśród uchodźców ilościowo górują młodzie mężczyźni. Jako że 

nie posiadają ze sobą żadnych dokumentów – twierdzą, że musieli uciekać w popłochu – i 

podają zaniżony wiek, by w razie czego uchodzić jako nieletni i uniknąć kary. Jest to często 

stosowana taktyka, muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie wszyscy są potencjalnymi 

przestępcami. Uczciwych i chętnych do integracji uchodźców także można spotkać, jedynie 

proporcje jednej grupy do drugiej są takie, jakie znamy z Francji i Anglii. Również w USA 

powstały całe dzielnice, gdzie policja nie ma wstępu. 

 

Bruksela 2023 r. Źródło: Telegram 20.2.2023 r. 14:50. 

Wszystko wskazuje na to, że wędrówka ludności jest jednym z narzędzi wprowadzenia 

nowego porządku świata NWO. Jednolite narodowo społeczeństwa, jak jeszcze rok temu 

Polska, gdzie wszystkie mniejszości narodowe stanowią jedynie promile ludności kraju, są 

zbyt dużym zagrożeniem dla realizacji globalistycznych celów. Wspólna historia, język i 

kultura są elementem konsolidującym naród. Są to czynniki utrudniające tworzenie 

podziałów, tak niezbędnych do opanowania patriotyzmu i poczucia wspólnoty. 

 

Wzrost migracjo do Polski przed wielką falą z Ukrainy. Źródło. 

https://t.me/MartinRutter
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/polska_jako_kraj_imigracji.pdf
https://world-scam.com/Files/Bruksela2023.mp4
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Ponad 5 milionów Ukraińców, przybyłych do Polski i innych państw UE, wśród których 

spora część to młodzi mężczyźni. Jest to dla nich jedyna metoda uniknięcia łapanek do 

wojska. Taki nieszczęśnik pochwycony do wojska ma niewielkie szanse na przeżycie – jest 

kandydatem na mięso armatnie, by zginąć najpóźniej kilka dni po dotarciu na front. 

Gdyby Warszawa przyjęła połowę mieszkańców Kijowa, to Kijów by na tym ucierpiał i 

Warszawa stałaby się nowym Kijowem. Jeszcze raz chcę podkreślić, że są ludzie, którzy 

naprawdę potrzebują pomocy przed prześladowaniami. Dlatego ważne jest, by procesy 

migracyjne odbywały się na drodze legalnej i zgodnej z prawem międzynarodowym. 

Zagrożony uciekinier musi złożyć wniosek o azyl w pierwszym bezpiecznym kraju, w którym 

się znajdzie po jego ucieczce z kraju, gdzie groziła mu nawet utrata życia. Ta regulacja 

prawna zwana umową Dublińską 2 z 17 marca 2003 roku dotyczy krajów Unii Europejskiej i 

była respektowana do roku 2015, kiedy to większość uchodźców po dotarciu do Grecji 

ruszyła w stronę Niemiec, bo Grecja była dla nich zbyt ubogim krajem. 
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430. Plandemia po włosku 

Wrocław 23.3.2023 

Do napisania dzisiejszego artykułu zainspirowała mnie, nie po raz pierwszy, Miriam Hope 

youtuberka z Monachium. Jej dobrze udokumentowane filmy są cennym źródłem informacji 

na tematy poruszane w moim blogu. 

 

Także we Włoszech wyszło szydło z worka. Można włączyć polskie napisy. 

Cytowany w tym filmie artykuł można przeczytać, korzystając z nieudolnego tłumaczenia 

jednego z największych na świecie gigantów technologicznych Google. Źródło w języku 

niemieckim. Tłumaczenie jest wyjątkowo złej jakości i w niektórych miejscach przekręca 

znaczenie zdań. Postanowiłem przedstawić Wam ten krótki artykuł z moją korektą: 

Co wiedziała Włoska Agencja Leków?  

Wczoraj, 21 marca 2023 r., należąca do Grupy Berlusconi stacja telewizyjna „Mediaset” 

opublikowała w swoim programie „Fuori dal Coro” liczne dokumenty na temat wydarzeń w 

związku ze szczepieniami we Włoszech – materiał, który można opisać jedynie jako wysoce 

wybuchowy. W szczególności chodzi o e-maile i wiadomości na czacie, w które 

zaangażowany jest włoski organ ds. leków AIFA. 

Wynika z nich między innymi, że organ zakazał jednostkom administracyjnym w 

poszczególnych włoskich prowincjach publikowania skutków ubocznych zastrzyku Covid. 

Odpowiednie raporty eksplodowały w tak krótkim czasie po rozpoczęciu masowych 

„szczepień”, że ich publikacja doprowadziłaby do znacznego spadku ilości „szczepień” w 

populacji. Najwyraźniej obraz „szczepionki”, która była wolna lub przynajmniej miała 

niewiele skutków ubocznych, został celowo utrzymany, chociaż osoby odpowiedzialne 

musiały być w pełni świadome, że „szczepionka” w żadnym wypadku nie była wolna od 

NOP-ów. 

Ponadto z komunikacji wewnętrznej wynika, że powszechnie wiadomo było, że 

rozprowadzane leki terapii genowej mRNA nie były w żaden sposób testowane na osobach 

starszych, chorych i niedołężnych, w związku z czym nie było dostępne żadne badanie na ten 

temat ani żadne, które wykazałoby nadrzędne korzyści, jakie mogłyby odnieść osoby 

szczepione. Niemniej jednak twierdzenie o skuteczności eliksiru padło publicznie i właśnie ta 

https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://2020news-de.translate.goog/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
https://2020news-de.translate.goog/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
https://2020news.de/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/
https://www.youtube.com/watch?v=4-Aoeym3FUM
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grupa docelowa, która była już słaba pod względem zdrowotnym, była początkowo głównym 

celem tej akcji „szczepionkowej”. Co więcej, agencja leków najwyraźniej wbrew rozsądkowi 

rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę kampanię medialną, twierdząc, że są to substancje 

bardzo skuteczne, ochronne i nieszkodliwe. 

Równocześnie z toczącą się kampanią „szczepień”, która początkowo skoncentrowana była 

się na wzmiankowanej powyżej grupie ludności i odbywała się głównie w domach starców i 

domach opieki. Odpowiedzialne domy opieki i lekarze zostali poinstruowani, aby deklarowali 

wszystkie ofiary szczepień, które zmarły bezpośrednio po „szczepieniu” jako „zmarłych z 

powodu korony”, ponieważ szczepienie może zacząć działać dopiero po pewnym czasie. 

(Jednak efekty uboczne mogą wystąpić bez opóźnienia czasowego. Nota autora). Praktyka ta 

została nawet rozszerzona do tego stopnia, że nawet ludzie, którzy zmarli po „szczepieniu” i 

nie wykazali pozytywnego wyniku testu PCR, zostali uznani za zmarłych na koronawirusa. 

W ten sposób powstało wrażenie ogromnej fali koronowej, która podobno zabija w 

szczególności osoby starsze i chore. W rzeczywistości jednak osoby te zmarły zaraz po 

szczepieniu i prawdopodobnie również z powodu szczepienia. 

Z kolei widoczna fala zachorowań w połączeniu z brakiem doniesień o skutkach ubocznych 

spowodowała większą skłonność do szczepienia wśród ludności. 

W tym kontekście nie można zapominać, że tak zwane „szczepienie” Covid we Włoszech nie 

było w żaden sposób uzależnione od swobodnej decyzji jednostki, ale zostało narzucone 

wielu osobom, np. powyżej 50. roku życia, poprzez obowiązkowe szczepienia. 

Teraz, we Włoszech prawda wychodzi na jaw. Program „Fuori dal Coro” cieszy się we 

Włoszech dużą popularnością i obejrzały go miliony osób. Czas pokaże, w jaki sposób 

zareagują osoby odpowiedzialne.   

Włoska prawniczka Renate Holzeisen, która poinformowała 2020News o bieżącym rozwoju 

sytuacji, obecnie rozważa możliwość wniesienie licznych zarzutów karnych. W obliczu 

przytłaczających dowodów zaprzeczenie temu, co się stało, będzie praktycznie niemożliwe. 

Będziemy bardzo uważnie śledzić dalsze poczynania prokuratury. 

Dokumenty, które wyciekły, mogą również dostarczyć nowych dowodów w odniesieniu do 

toczących się dochodzeń w prowincji Bergamo, gdzie udowodniono liczne błędy w leczeniu, 

co ostatecznie doprowadziło do wysokiego wskaźnika zgonów. Chociaż te dochodzenia są 

prowadzone, nie wydaje się, aby prokuratura była w nich szczególnie zaangażowana. 

Nie wiadomo, w jaki sposób i przez kogo wyciekły dokumenty. Stacja wydawnicza 

„Mediaset” to format, który zaliczamy do głównego nurtu. Jednak jakiś czas temu nadawca 

przeszedł z propagandy na wyjaśnianie, co początkowo było raczej podejrzane, a teraz 

zaowocowało obecnym przeciekiem. 

W maju 2020 roku napisałem artykuł: Skąd we Włoszech tyle ofiar? Już wtedy pojawiały się 

głosy przeciwko zakłamaniu i manipulacji ze strony włoskich władz. 

https://www.world-scam.com/archive/342/014p/
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431. Zielona panika 

Wrocław 24.3.2023 

Nic lepiej nie działa na ludzi, by posłusznie poddawali się wszelkim zmianom jak strach. 

Mieliśmy już strach przed niewidzialnym wirusem, strach przed realną, aczkolwiek sztucznie 

stworzoną i podtrzymywaną wojną. Od pewnego czasu jesteśmy świadkami propagowania 

nowego rodzaju paniki: globalne ocieplenie. Jak zwykle grozi nam zagłada – tym razem 

mamy upiec się na Ziemii pod wpływem Słońca. Od wielu lat w prognozach telewizyjnych 

pogody pojawia się groźne czerwone tło. Chociaż temperatury nie uległy zmianom od 

czasów, gdy tło na mapie było zielone. Raz rosną, raz maleją – jak to mają w zwyczaju. 

Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Strach sam się nie stworzy – trzeba wspomóc panikę. Dlatego 

właśnie kilka dni temu, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres – naturalnie w interesie 

dobra wszystkich mieszkańców Ziemii – uderzył w wielki dzwon trwogi ekologicznej: 

Klimatyczna bomba zegarowa tyka – tak się wyraził. Przedstawił światu przewodnik napisany 

przez IPPC (Intergovernmental Panel on Climate – Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu), w 

jaki sposób możemy tę bombę rozbroić. 

Źródło. 

Pan sekretarz generalny przedstawił dwa „solidne” argumenty na poparcie tezy ogromnego 

zagrożenia dla naszej planety. Pierwszy argument: tempo wzrostu temperatury w ciągu 

ostatniego pół wieku jest najwyższe od 2000 lat, drugi: stężenie dwutlenku węgla jest 

najwyższe od co najmniej 2 milionów lat. 

https://www.youtube.com/watch?v=A47M9wXs6Yg
https://world-scam.com/Files/Gutteres_pl.mp4
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400.000 lat zamrożonej na Antarktydzie historii ziemskiego klimatu.  

Historia zmian temperatury i stężenia dwutlenku węgla. Skala czasu: czas od dzisiaj – lewa strona, aż 

do okresu sprzed 400 tysięcy lat – prawa strona. U góry jest podana głębokość wierceń w metrach. 

Nigdzie indziej klimat Ziemi nie jest udokumentowany tak szczegółowo i przez tak długi 

okres. Z antarktycznego rdzenia lodowego Wostok, 400 tys. lat historii klimatu z regularnymi, 

ogromnymi skokami temperatury. Uderzająca jest cykliczność, z jaką temperatura (kolor 

czerwony) i stężenie CO2 (kolor niebieski) rozwijały się w całym okresie. Źródło. 

Cóż jest prostszego dla miliarderów niż zamówienie badania naukowego z narzuconymi z 

góry wynikami? Nie oznacza to, że wszystkie badania naukowe zostały spreparowane. Jak 

wszędzie tak i wśród naukowców są różni ludzie. Nie wierzę, żeby wiele osób wahało się, 

gdyby otrzymali propozycję otrzymania paru milionów dolarów – naturalnie bez konieczności 

zgłaszania fikusowi – za napisanie takiej pracy. Są pewnie i tacy, którzy przedstawiliby 

dowód na nieistnienie głębokiego państwa, globalnej elity.  

O to ostatnie postarała się niedawno Organizacja Narodów Zjednoczonych, a tym dowodem 

jest naturalnie fakt, że ONZ tak właśnie twierdzi. 

 

ONZ wydała wojnę niebezpiecznym teoriom spiskowym zapewniając, że świat nie jest manipulowany 

przez globakną elitę. 

  

https://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/Other/klimageschichte.pdf
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432. Śmierć z apteki 

Wrocław 25.3.2023 

Peter Gotzsche jest duńskim lekarzem, który publikuje między innymi w słynnej Bibliotece 

Cochranowskiej. Ów lekarz wprost mówi: nasze leki na receptę zabijają nawet 200 tysięcy 

ludzi rocznie. Są najczęstszą przyczyną zgonu po chorobach serca i nowotworach! 

Źródło: Telegram 20.3.2023 r. 13:06. YouTube. 

Coraz więcej leków, ma niczego nie leczyć, tylko podtrzymywać chorobę. Przykład? Leki na 

nadciśnienie. Co one leczą? Może i coś leczą, ale na pewno nie nadciśnienie, skoro trzeba je 

przyjmować do końca swoich dni. Parodia? A spróbuj odstawić, to wywali Ci ciśnienie w 

kosmos i znowu wrócisz do tabletek. 

Kolejny przykład statyny. To dopiero „lek” na obniżenie cholesterolu. Albo IPP wyłączające 

trawienie czasami na całą dobę. A jeszcze lekarz Wam powie, że to leki osłonowe. A niby co 

one mają osłaniać? 

Peter Gotzsche daje odpowiedź na kwestie poruszone przeze mnie w artykule: Czy branża 

farmaceutyczna to mafia? Sposoby działania wielkich koncernów farmaceutycznych spełniają 

warunki definicji mafii. Korupcja na wielką skalę. Wielu ministrów zdrowia jest na garnuszku 

tej branży. Tłumaczyłoby to, dlaczego niektórych z nich stać na kupno w roku 2020 willi za 

ponad 3 miliony euro. 

Dlaczego większość reklam w mediach to reklamy leków? Odpowiedź jest prosta – 

największe medialne korporacje są w rękach koncernów spokrewnionych z BigPharma. Nie 

znajdziecie tam żadnych informacji szkodzących interesom tej branży. Wręcz przeciwnie, 

dużo artykułów udowadnia szkodliwość nieopatentowanych substancji. Na nich farmacja 

niewiele zarabia. 

https://t.me/OtworzOczyXXIcentury
https://www.youtube.com/watch?v=OV-7UG8M97U
https://www.world-scam.com/archive/615/052p/
https://www.world-scam.com/archive/615/052p/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/jens-spahn-ex-gesundheitsminister-verkauft-villa-fuer-mehrere-millionen-euro/28986780.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/jens-spahn-ex-gesundheitsminister-verkauft-villa-fuer-mehrere-millionen-euro/28986780.html
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-25_08-01-00.mp4
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Dlaczego zdecydowana większość lekarzy sama namawia swoich klientów (nazywanych 

pacjentami) do stosowania szkodliwych substancji, które nigdy ich nie wyleczą z choroby? 

Jest to zgodne z planem businessowym służącym maksymalizacji zysków. Nie mam tu na 

myśli samych lekarzy, większość z nich otrzymują łapówkę w ukrytej formie. Na przykład 

bezpłatny, dwutygodniowy turnus szkoleniowy w luksusowym kurorcie, gdzie mogą zaliczyć 

obowiązkowe dla lekarzy szkolenia. Przy okazji dowiadują się, jak pomagać swoim 

pacjentom przypisując im kolejne trucizny. 

Większość z tych lekarzy nie uświadamia sobie, że szkodzą swoim pacjentom. Najczęstszą 

wymówką jest – przecież wszyscy lekarze tak robią. 
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433. Jesteśmy bezsilni? 

Wrocław 26.3.2023 

Oni nie pozwolą nam na to! Ileż razy słyszałem już taki pogląd? Powtarza się w wielu 

dyskusjach i jest przejawem bezsilności. To uczucie opanowuje wielu z nas. Ten sposób 

widzenia naszego życia jest bardzo rozpowszechniony, dlatego zajmę się dzisiaj w tym 

artykule analizą takiego sposobu myślenia. 

Raik Garve – niemiecki badacz tak sam siebie określa: postrzegam siebie przede wszystkim 

jako „budowniczego mostów” pomiędzy naturopatią, medycyną konwencjonalną i różnymi 

dziedzinami nauki z pogranicza. Chciałbym połączyć niezliczone zalety różnych 

przedmiotów w wielowymiarową ogólną koncepcję, którą każdy może zrozumieć. Źródło. 

Przedstawiam Wam interesujący wywiad z tym człowiekiem poświęcony mechanizmom 

władzy. 

 

Film w języku niemieckim z możliwością włączenia polskich napisów. 

Fenomen bezsilności jest poruszany tutaj jako jeden z wielu aspektów rządzenia ludźmi. 

Poniższe punkty pochodzą z tego wywiadu, nie są jednak cytatem, gdyż opisuję je własnymi 

słowami.  

Przyczyny bezsilności: 

1. Brak wiedzy jest przyczyną, z powodu której ludzie czują bezsilność wobec tych, którzy tę 
wiedzę posiadają. Jest też głównym mechanizmem ułatwiającym wywoływanie strachu. 
Wiedzę każdy może sam nabyć trzeba tego przede wszystkim chcieć i nauczyć się sposobów 
osiągania tej wiedzy; 

2. Brak doświadczeń sukcesu. Jeśli ktoś nieustannie odbiera negatywne doświadczenia, 
począwszy od traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, przez destruktywną krytykę, aż do 
przekonania, że jest się nieudacznikiem – to wszystko prowadzi do zniekształconego 
postrzegania rzeczywistości. Jak można w takiej sytuacji uwierzyć we własne siły? 

https://raikgarve.de/ueber-mich/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=0znk25Iw0HU
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3. Brak jasnych celów życiowych oraz planów do realizacji tych celów. Jeśli nie masz planu, 
wykonujesz plany innych ludzi. Najlepiej obrazuje to marchewka na kiju, przed zwierzęciem, 
którego nazwy nie wymienię, by nie urazić nikogo; 

4. Praca bez motywacji i zaangażowania. Jeśli pracujesz jedynie dla pieniędzy, nie odczuwasz 
satysfakcji z wykonywanej pracy – wybrałeś, lub – co gorsza – pozwoliłeś sobie narzucić życie 
prowadzące do depresji i braku wiary w siebie;  

5. Niedojrzała naiwność i zabobon. Jest to wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe lub 
oszustów -metoda na wnuczka. Nikt nie powinien być dzisiaj naiwny, gdyż jest to natychmiast 
wykorzystywane; 

6. Złe nawyki. Klasyczna rola pasywnego konsumenta. Postawa obojętności – jakoś to będzie. 
Owszem jakoś będzie, ale po myśli innych, tych, którzy wiedzą jak to się odbywa, jednak nie 
tak jak Ty byś chciał; 

7. Brak wiedzy o sobie i brak samokontroli. Pozwalasz na manipulację. Bierzesz na przykład 
kredyt na wakacje w sytuacji, gdy nie wiesz, czy wystarczy Ci potem na chleb;  

8. Złe cechy charakteru. Jeśli ktoś kłamie, oszukuje, jest nieuczciwy, myśli wyłącznie o sobie, 
prędzej czy później dostanie rykoszetem od życia odpowiedź, która nie wzmocni poczucia 
kontroli nad własnym życiem; 

9. Brak sensu życia. Jeśli nie rozumiem co się wokół dzieje, szczególnie teraz podczas kryzysu na 
wielu płaszczyznach życia, jak mam czuć się panem własnego losu? Rola ofiary pędzonej 
prądem życia wydaje się jedynie prawdziwa, a wcale nie jest. To jedynie rola; 

10. Problemy ze zdrowiem. Jak będąc chorym mam czuć się kimś, kto ma wpływ na własny los? 
Chory, nie znaczy bezbronny wobec medycyny. Przynajmniej dopóki choroba nie osiągnie 
takiego postępu, że nie będziesz już w stanie decydować o tym, co z Tobą zrobią. Zawsze 
istnieje możliwość zdobycia wystarczającej wiedzy na temat własnych dolegliwości, by 
podejmować rozsądne decyzje, niekoniecznie przyjmując zalecenia lekarzy, kształconych 
zgodnie z programem studiów, narzuconym już od 100 lat przez koncerny farmaceutyczne. 

Wszystkie te 10 punktów bez wyjątku są efektem naszych własnych decyzji i wynikają z 

pierwszego punktu, czyli niewiedzy. Każdy z nas bez wyjątku mógłby to zmienić. Zgadzam 

się, to nie jest łatwe. Życie jest warsztatem, gdzie rozwiązuje się problemy. Kto tego nie robi, 

jest bezsilną ofiarą, którą sam wykreował. 

Muszę tu jednak podkreślić, że od myślenia nikt nas nie zwolnił. Jeśli dla poprawy zdrowia 

zastosujecie niebezpieczną dla tegoż zdrowia dietę cud, nie dziwcie się, że zdrowie się 

pogarsza, nawet gdy spadnie przy tym chwilowo waga. Nowe metody poprawy zdrowia 

trzeba poznać dogłębnie i sprawdzić opinie niekoniecznie na stronie producenta, czy 

dystrybutora. Taki wysiłek z pewnością wyjdzie Wam na zdrowie. 



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

  



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

434. Gorące dni Tel Awiwu 

Wiedeń 28.3.2023 

Kiedy w styczniu 2020 r. spędziłem kilka dni w Tel Awiwie, odebrałem to miasto jako 

spokojne miejsce, ludzi nastawionych przyjaźnie i czułem się tam bezpiecznie. Mam na myśli 

ludzi spotykanych ny ulicy – nie rząd i wojsko izraelskie będące w stanie permanentnej wojny 

z mieszkańcami kraju, który Izrael okupuje już od 75 lat. 

Zobaczcie, jak wygląda centrum Tel Awiwu, miejsce, gdzie trzy lata temu mogłem spokojnie 

przejechać autem. 

Źródło: Telegram 27.3.2023 r. 08:48. 

Źródło: Telegram 26.3.2023 r. 23:29. 

https://t.me/UnzensiertV2
https://t.me/Clips79
https://world-scam.com/Files/ssstwitter.com_1679905551059.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-28_03-48-51.mp4
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Benjamin Netanjahu jeszcze w grudniu ubiegłego roku pochwalił się w wywiadzie, że całe 10 

milionów mieszkańców Izraela oddał do dyspozycji Pfizerowi w roli szczurów 

laboratoryjnych. Dzisiaj te „szczury” wyszły na ulicę i to w takiej ilości, że gdyby porównać z 

Polską byłaby to demonstracja ponad 2 milionów ludzi.  

Tłem protestów jest reforma sądownictwa. Sądownictwa, które prowadzi wobec premiera 

Netanjahu śledztwo w sprawie korupcji i chce postawić go przed sądem. W tym celu miało 

zostać ograniczone prawo trybunału konstytucyjnego do uchylania decyzji parlamentu, 

ponieważ są one sprzeczne z konstytucją. Ponadto rząd chce mieć większy wpływ na wybór 

sędziów. Brzmi znajomo – nieprawdaż? Nie tylko dla nas Polaków. Także Berlusconi we 

Włoszech – uznany jakiś czas temu za najbardziej skorumpowanego polityka Europy – miał 

swoją „reformę” sądownictwa.  

Od początku stycznia 2023 r. tysiące ludzi w Izraelu protestowało przeciwko reformie 

sądownictwa. Wiece odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu, a do 25 marca liczba 

uczestników wzrosła do ponad 600 tys. W Izraelu żyje mniej niż 10 mln mieszkańców. 

Według izraelskiej państwowej stacji Kan Radio, premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił 

w poniedziałek, że zamierza zawiesić reformę sądownictwa, która wywołała masowe protesty 

w kraju. Tyle na temat „bezsensu” protestów na ulicach jak twierdzą ich przeciwnicy. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/15402/364-szczury-laboratoryjne/
https://www.world-scam.com/archive/15402/364-szczury-laboratoryjne/
https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/325623,berlusconi-reformuje-sady-to-nie-ma-nic-wspolnego-z-moimi-procesami.html
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435. Paryż w płomieniach 

Wiedeń 29.3.2023 

Francuzi często się buntują. Zdobycie Bastylii 14 lipca 1789 roku zapoczątkowało rewolucję 

francuską, która była wstępem do zmiany systemów rządzenia w wielu państwach Europy i 

nie tylko. W dużym uproszczeniu była to zamiana systemu feudalnego na parlamentarny.  

Naturalnie, zalążki parlamentaryzmu stworzyła Anglia. Historycy podkreślają datę wydania 

Wielkiej Karty Swobód w roku 1215. Również w Stanach Zjednoczonych (4 marca 1789), a 

także w Polsce Konstytucja Trzeciego Maja 1791, była krokiem milowym w kierunku 

demokracji. Tej właśnie demokracji, której upadku jesteśmy dzisiaj świadkami. 

Bunty w Paryżu, Tuluzie czy w Marsylii pojawiają się praktycznie bez ustanku do dzisiaj. 

Wystarczy wspomnieć Wiosnę Ludów 1848 czy trwającą od 18 marca do 28 maja 1871 roku 

paryską komunę, ale i później w dwudziestym wieku, wiadomości były aż nadto często 

dominowane przez rozruchy we Francji. Fenomen żółtych kamizelek, z którymi aktualne 

protesty niewiele mają wspólnego, pojawił się w roku 2018 i dominował doniesienia z 

Francji. 

 

Podpalony ratusz w Bordeaux. Źródło: Telegram 24.3.2023 r. 19:20. 

Według danych francuskiego MSW w czwartek 23 marca na ulice wyszło blisko 1,09 mln 

osób, sprzeciwiając się rządowym planom podniesienia wieku emerytalnego. Związki 

zawodowe mówiły nawet o 3,5 mln uczestników. 

https://sciaga.pl/tekst/84524-85-parlamentaryzm_brytyjski
https://t.me/Vivoterra
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Paris, Rue des Saints Pères, 25.03.2023 r. Źródło: Telegram 25.3.2023 r. 16:44. 

Tłumy w Paryżu na Place de la Bastille skandują: „Tutaj ścięliśmy Ludwika XIV. Macron, 

możemy zacząć od nowa”. Trwają walki między ludźmi a siłami bezpieczeństwa, szaleje 

wojna partyzancka. Rolnicy wjeżdżają traktorami na policyjne armatki wodne. A unijne 

media prawie nie relacjonują wydarzeń. 

 

Brutalne zachowanie sił porządkowych we Francji dolewa oliwy do ognia protestów. Źródło: 

Telegram 24.3.2023 r. 16:41. 

https://t.me/mandi146
https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/q_ZIHLzG2Jt1VCA5.mp4
https://world-scam.com/Files/Paris1.mp4
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W połowie wywiadu Emmanuel Macron chowa swój luksusowy zegarek z nadgarstka i mówi 

Francuzom, że minimalny wiek emerytalny musi zostać podniesiony! Według niektórych 

mediów wartość tego zegarka wyceniana jest na 80 tysięcy euro. 

 

Źródło: Telegram 25.3.2023 r. 01:16. Film pojawił się na Twitterze 24 marca i obejrzało go ponad 21 

milionów widzów. 

Wydaje się, że tym razem Emanuel Macron będzie miał znacznie większe problemy niż 

wygrana w wyborach z Marine Le Pen. Niektórzy twierdzą, że wybory wygrał dzięki 

manipulacjom w stylu wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2020 r. Na chwilę 

obecną szefowa partii prawicowej prowadzi w rankingu. Partia Macrona spadła na trzecie 

miejsce. 

 

Sytuacja finansowa właścicieli hoteli jest nie do pozazdroszczenia. Klienci cieszą się z dużych rabatów 

w paryskich hotelach.   

https://www.newsweek.com/macron-watch-france-pension-protests-video-1790157
https://t.me/W20WV
https://twitter.com/RadioGenova/status/1639187461577363456?t=is5gkmloRWxggaGfa0EwyQ&s=08
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-28_11-16-51.mp4
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436. Tajemnice Europejskiego Banku Centralnego 

Wiedeń 30.3.2023 

Dziś mija dokładnie trzy lata, od kiedy napisałem mój pierwszy artykuł na tym blogu. Trzy 

lata pełne zaskakujących zwrotów i dramatycznych wydarzeń. Nikt, nawet ci, którzy nie są 

zainteresowani tym, co na świecie się dzieje, nie mogą narzekać na nudę. Wygląda na to, że 

nieprędko skończę bezinteresownie pisać artykuły. Moje pisanie potrwa tak długo, aż media 

zaczną spełniać powierzoną im funkcję rzetelnego informowania nas o wydarzeniach na 

świecie i zaniechają roli nauczycieli kierujących trzodę baranów w narzuconym kierunku. 

À propos kształcenia. Nawet doświadczenia wielu oszukanych prominentów nie nauczyły 

niektórych znanych osobistości pełniących ważne funkcje ostrożności w rozmowach przez 

telefon, czy internet. Najświeższą ofiarą, znanych nam z kilku także moich artykułów 

rosyjskich komików Wowan i Leksus, została pani prezydent Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC) Krystyna Lagarde. Była przekonana, że rozmawia z prezydentem 

Ukrainy, także aktorem. 

 

Cała rozmowa w języku angielskim. 

Jako rasowi „teoretycy spisku” jesteśmy jak najbardziej zainteresowani kwestią pełnej 

kontroli nad mieszkańcami tego globu przy użyciu cyfrowych środków płatniczych. Za pół 

roku rozpocznie się stopniowe wprowadzanie i rozszerzanie zakresu stosowania nowej, 

cyfrowej waluty. Dlaczego stopniowe? Ponieważ oni wiedzą o naszych oporach, a podawanie 

niesmacznych kąsków po kawałku ułatwia ich przełknięcie. 

Niezależnie od tego, czy ta zmiana odbędzie się z dnia na dzień, czy potrwa to pół roku, w 

efekcie końcowym będziemy w pełni zależni od tych uprzywilejowanych, którzy będą 

kontrolować przepływ wirtualnych pieniędzy. Już nie weźmie nikt z nas banknotu do ręki, by 

pójść na targ i kupić co zechce. Nawet żebracy, będą prosić o datki, pokazując komórkę z 

kodem QR, to jest już teraz praktykowane w Chinach. 

Z pewnością powstał już bank danych dla takich wywrotowców jak ja, którzy sprzeciwiają się 

szerzonym kłamstwom. Prawdopodobnie, gdy wszystko będzie gotowe, otrzymamy 

propozycję nie do odrzucenia, byśmy przestali szerzyć teorie spiskowe i wrócili potulnie pod 

skrzydła mainstreamu. Nie, nie jestem zwolennikiem dekadentyzmu – świat będzie 

https://www.world-scam.com/archive/146/001p/
https://www.youtube.com/watch?v=CtrNk2jHyVM&t=2s
https://wykop.pl/link/7041037/chiny-juz-nawet-zebracy-przyjmuja-bezgotowkowe-transakcje
https://wykop.pl/link/7041037/chiny-juz-nawet-zebracy-przyjmuja-bezgotowkowe-transakcje
https://www.youtube.com/watch?v=1j0Foc4RinU
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egzystował dalej. Znajdziemy sposoby, by ominąć technokratyczne, czyli mało skuteczne 

środki kontroli. Ta „cudowna” technika nie jest wcale niezawodna. 

Projekt cyfrowych pieniędzy prowadzony jest w pośpiechu, więc co za tym idzie, będzie w 

tych komputerowych programach masa błędów. Kiedy już wprowadzą zakaz używania 

gotówki i hakerzy włamią się do ich pilnie strzeżonych komputerowych banków, nie będą 

mieli innego wyjścia, niż krok po kroku zaklejać dziury, przez które nieuczciwi łowcy 

majątku będą się raz po raz włamywali. A czy pan impfolog-dobroczyńca dał sobie radę z 

ochroną jego dziecka zwanego Windows? Według specjalistów ten system operacyjny, który i 

ja używam, sam jest wirusem. 

Pani Lagarde pochwaliła działania szefowej Centralnego Banku Rosji Elwiry Nabiulliny za 

szybkie podniesienie stóp procentowych, co spowodowało ograniczenie, a nawet spadek 

inflacji w Rosji. Zwracam uwagę, że EBC jest na końcu w rankingu banków centralnych w 

kwestii walki z inflacją. Dopiero we wrześniu 2022 i bardzo opieszale EBC zaczął podnosić 

stopy procentowe. Tak samo, jak FED (ten zaczął podnosić stopy w kwietniu 2022). 

Naturalnie, że banki centralne są pod wpływem olbrzymich nacisków politycznych. W 

Europie wzrost stóp procentowych może doprowadzić nie tylko do zapaści bankowości, ale 

także całych państw. Na pierwszym miejscu w kolejce do bankructwa stoją na przykład 

Włochy. 

 

Nie, to nie jest walka o pokój – peace. To jest reklama banku PEAC. 

Krystyna Lagarde w 2016 r. została uznana winną przez „Trybunał Sprawiedliwości 

Republiki” we Francji w procesie karnym. Nawet po latach wydarzenia z tamtych czasów 

wciąż zadziwiają. Wtedy chodziło o wielomilionowe wypłaty dla przedsiębiorcy Bernarda 

Tapie. Lagarde, ówczesna minister finansów Francji, została uznana za winną zaniedbania, 

mimo tego prokurator prosił o niewymierzanie kary. No a trybunał? Uznał wtedy Christine 

Lagarde za winną, ale nie nałożył kary. Dziwne, ale prawdziwe. Bo pani Lagarde jest 

„osobowością” i cieszy się „międzynarodową renomą” Źródło. 

https://peacsolutions.eu/
https://finanzmarktwelt.de/christine-lagarde-verurteilt-in-einem-strafprozess-damit-kommt-man-bis-an-die-spitze-der-ezb-139886/
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Koniec z krypto-walutowym „zabawnym biznesem” – mówi Lagarde. 
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437. Siódmy incydent medyczny pilotów w marcu 2023 

Wiedeń 31.3.2023 

Półtora roku temu opublikowałem artykuł na temat bezpieczeństwa lotów. Dzisiaj 

postanowiłem ponownie poruszyć ten niezmiernie ważny temat. We wtorek ukazał się na 

substack.com artykuł poruszający ten temat. Źródło. 

Siódmy wypadek medyczny pilotów w tym miesiącu 

25 marca 2023 r. – lot RO-7673 TSR-HRG TAROM skierowano do Bukaresztu, ponieważ 

30-letni pilot miał ból w klatce piersiowej i przewrócił się. 

22 marca 2023 r. – Southwest lot WN6013 LAS-CMH przekierowano, ponieważ pilot upadł 

krótko po starcie, został zastąpiony przez pilota-pasażera tego lotu (kliknij tutaj). 

18 marca 2023 r. – Pierwszy oficer Air Transat lot TS739 FDF-YUL zasłabł około 200 mil 

morskich na południe od Montrealu (kliknij tutaj). 

13 marca 2023 r. – lot Emirates EK205 MXP-JFK z Mediolanu do Nowego Yorku zawrócił 

z powrotem do Mediolanu z powodu ataku choroby pilota, półtorej godziny po starcie (kliknij 

tutaj). 

11 marca 2023 r. – lot United Airlines UA2007 GUA-ORD przekierowany z powodu 

zasłabnięcia pilota, który miał bóle w klatce piersiowej (kliknij tutaj). 

11 marca 2023 r. – Pilot British Airways CAI-LHR zasłabł w hotelu w Kairze i zmarł. Miał 

lecieć Airbusem A321 z Kairu do Londynu (kliknij tutaj). 

3 marca 2023 r. – lot Virgin Australia VA-717ADL-PER Adelaide do Perth miał awaryjne 

lądowanie po tym, jak pierwszy oficer doznał zawału serca 30 minut po starcie. (kliknij tutaj). 

Widzicie tutaj jakąś koincydencję w związku z przymusowymi szczepieniami personelu 

latającego?  

https://www.world-scam.com/archive/11516/281-bezpieczne-loty/
https://makismd-substack-com.translate.goog/p/tarom-flight-ro-7673-tsr-hrg-service?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://makismd.substack.com/p/tarom-flight-ro-7673-tsr-hrg-service
https://manifeste.ro/en/southwest-airlines-6013-las-cmh-departing-las-vegas-diverted-as-pilot-collapsed-shortly-after-takeoff-morning-of-march-22-2023-fifth-pilot-collapse-in-past-three-weeks
https://manifeste.ro/en/southwest-airlines-6013-las-cmh-departing-las-vegas-diverted-as-pilot-collapsed-shortly-after-takeoff-morning-of-march-22-2023-fifth-pilot-collapse-in-past-three-weeks
https://simpleflying.com/first-officer-incapacitated-air-transat-a321-flight/
https://makismd.substack.com/p/emirates-flight-ek205-mxp-jfk-from
https://makismd.substack.com/p/emirates-flight-ek205-mxp-jfk-from
https://makismd.substack.com/p/united-airlines-flight-2007-gua-ord
https://makismd.substack.com/p/veteran-british-airways-pilot-collapses
https://makismd.substack.com/p/virgin-australia-flight-from-adelaide
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In Memoriam Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych. Zgony 2019, 2020 i 2021. 

Na pewno to tylko przypadek, że piloci zaczęli masowo umierać dopiero w roku 2021. 

Źródło. 

O dwóch spośród tych siedmiu incydentów można przeczytać również w artykule 

opublikowanym 14 marca na Report24-news. Źródło. 

Podczas gdy linie lotnicze na całym świecie z powodu braku pilotów nalegają, aby w 

przyszłości móc obejść się bez drugiego pilota podczas lotów, liczba doniesień o nagłych 

przypadkach medycznych w kokpicie jest coraz większa. 11 marca samolot z Gwatemali 

musiał zostać przekierowany, ponieważ pilot nagle nie był w stanie się poruszać. Wczoraj, w 

poniedziałek 13 marca, inny samolot musiał zawrócić na lotnisko Mediolan-Malpensa 

Włochy z powodu dramatycznych problemów medycznych jednego z pilotów. Jak bezpieczne 

jest latanie? 

https://perma.cc/72CW-PTAL
https://report24-news.translate.goog/wieder-zwei-medizinische-notfaelle-mitten-im-flug-co-piloten-wenden-katastrophen-ab/?feed_id=28389&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/wieder-zwei-medizinische-notfaelle-mitten-im-flug-co-piloten-wenden-katastrophen-ab/?feed_id=28389
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Naturalnie, że latanie samolotem jest ciągle jeszcze najbardziej bezpieczną formą 

podróżowania – tak przynajmniej mówią statystyki. Także w ruchu drogowym można ulec 

wypadkowi, gdy kierowca jakiegoś poruszającego się w pobliżu auta dostanie 

poszczepionkowego ataku. Nie zamierzam nikogo straszyć i odradzać podróże samolotem. 

Piszę to po to, by uzmysłowić zakres i skutki tego zaplanowanego holokaustu. 
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438. Raport ONZ – jeńcy wojenni na Ukrainie 

Wiedeń 1.4.2023 

Rada Praw Człowieka ONZ (United Nations Human Rights Council – OHCHR) 

opublikowała w piątek 24 marca 2023 r. raport o traktowaniu jeńców wojennych na terenie 

Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. do 23 lutego 2023 r. Źródło. Raport pokazuje 

zbrodnie popełniane przez obie strony konfliktu. Tak, obie strony ponoszą bezpośrednią winę 

za niepotrzebne cierpienia ludzi. 

Jeśli ktoś z czytelników odniósł wrażenie, że popieram jedną ze stron konfliktu dlatego, że 

przedstawiam w moich artykułach niepublikowane fakty o okrucieństwach armii ukraińskiej, 

to się myli. Jestem zwolennikiem pokoju – nie strony w konflikcie. Moje artykuły miały na 

celu przedstawienie ukrywanych przed nami faktów oraz obnażenie kłamstw 

propagandowych przedstawiających sytuację wojenną w czarno-białych barwach. 

Wybrałem najbardziej drastyczne zeznania świadków zarówno jeńców w rękach rosyjskich, 

jak i ukraińskich. 

Po stronie rosyjskiej moim subiektywnym zdaniem najgorszy przypadek jest opisany na 

stronie 16, punkt 51: 

Z głębokim zaniepokojeniem OHCHR udokumentował śmierć czterech rannych lub chorych 

jeńców wojennych w niewoli rosyjskiej z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej. 

Latem 2022 roku w kolonii karnej koło Oleniwki z powodu braku leczenia wirusowego 

zapalenia wątroby zmarł jeden jeniec. W dniu 10 lipca 2022 r. Ranny jeniec zmarł w 

prowizorycznym miejscu internowania w Perwomajsku w obwodzie ługańskim po tym, jak 

kontrahenci wojskowi i ochroniarze Grupy Wagnera odmówili mu dostarczenia antybiotyków 

i cewnika, pomimo kilku próśb innych jeńców wojennych. 

Po stronie ukraińskiej udokumentowano według raportu znacznie więcej działań 

podlegających definicji zbrodnie wojenne. Wybrałem moim zdaniem najbardziej okrutne, 

choć tak jak w poprzednim przykładzie jest to jedynie moja subiektywna ocena. Przypadek 

opisany na stronie 26 i opatrzony numerem 93: 

Seria filmów nagranych w Nova Basan w obwodzie czernihowskim w marcu 2022 r. 

pokazuje siedmiu zabitych rosyjskich jeńców wojennych. Na pierwszym filmie ukraińskie 

siły zbrojne wyładowują z ciężarówki trzech rosyjskich jeńców wojennych, którzy mają 

związane ręce i zasłonięte oczy. Drugi film z tej samej strony pokazuje ciała sześciu 

rosyjskich jeńców wojennych, w tym trzech z pierwszego filmu, leżące na ziemi w pozycjach, 

z ranami i śladami krwi, które odpowiadają egzekucji z broni palnej. Siódme ciało leży 

osobno, z boku. Trzeci film pokazuje próbę zakopania w pobliżu siódmej ofiary; brakuje 

części głowy. Podczas wizyt terenowych w Nova Basan OHCHR był w stanie potwierdzić 

zabójstwa co najmniej tych siedmiu rosyjskich jeńców wojennych. 

Dla ludzi o silnych nerwach podaję link do filmu, na którym widać jak zabijani są rosyjscy 

jeńcy.  

https://world-scam.com/Files/23-03-24-Ukraine-thematic-report-POWs-PL.pdf
https://world-scam.com/Files/23-03-24-Ukraine-thematic-report-POWs-PL.pdf
https://ukraine.un.org/en/224749-ohchr-report-treatment-prisoners-war-and-persons-hors-de-combat-context-armed-attack-russian
https://odysee.com/@RTDE:e/Kriegsverbrechen-Ukrainisches-Milit%C3%A4r-exekutiert-russische-Kriegsgefangene:5
https://odysee.com/@RTDE:e/Kriegsverbrechen-Ukrainisches-Milit%C3%A4r-exekutiert-russische-Kriegsgefangene:5
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Ból, cierpienie, upokorzenie i śmierć po to, by akcjonariusze otrzymali więcej dywidend. 

 

Ta broń jest silniejsza niż czołgi – odbiera sen z powiek dostarczającym narzędzia śmierci na 

Ukrainę, by wymusić pokój według ich reguł. 
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439. Inny podział świata 

Wiedeń 2.4.2023 

W dzisiejszych, burzliwych czasach, łatwo jest przegapić istotne zmiany zachodzące w tle 

dramatycznych wydarzeń. Większość z nas żyje w przekonaniu, że na świecie – jak u Orwella 

– są trzy mocarstwa, które walczą o hegemonię, zmieniając dla zaskoczenia koalicje. 

Dzisiejszy podział świata nie przebiega według geograficznych granic państw. To już nie jest 

ten sam świat, w którym wybierało się wolność, przekraczając granicę i pozostając po drugiej 

stronie żelaznej kurtyny. 

Po upadku ZSRR wpływ na losy świata przejęła stopniowo plutokracja – forma rządów za 

pomocą bardzo dużych ilości pieniędzy. W Rosji, czy na Ukrainie nazywa się ich 

oligarchami, w USA lobbystami. Celowo wprowadzono odmienne określenia, w końcu trzeba 

było jakoś podkreślić, że polityka USA jest ta „dobra”. Jednak okres dominacji świata przez 

USA to już historia. Skoro właśnie USA doprowadziło do utraty tej dominacji, musi być jakiś 

inny ośrodek władzy także w USA, który postawił sobie taki cel. Jeszcze kilka lat temu było 

nie do pomyślenia, żeby USA miało za mało amunicji (Źródło), by prowadzić wojnę. 

 

Na naszych oczach dolar amerykański spada do poziomu waluty krajów Trzeciego Świata. 

Świata, który już tak się nie dzieli. Jest to efekt nieuniknionego kryzysu spowodowanego 

błędnie prowadzoną od stu lat polityką pieniężną, którą zawsze podporządkowywano 

bieżącym imperialistycznym celom Stanów Zjednoczonych. 

Kiedy Muammar al-Gaddafi postanowił stworzyć afrykańską walutę opartą na złocie, wydał 

sam na siebie wyrok śmierci. Za jeszcze mniejsze „wykroczenie” ukarano Saddama Husejna – 

wcześniej przyjaciela USA. Dzisiaj, gdy Arabia Saudyjska – dotychczasowy sprzymierzeniec 

USA – zostawia dolara na lodzie i akceptuje chińską walutę w rozliczeniach transakcji za 

ropę, kiedy ten kraj zaprasza na salony irańskich polityków – największego wroga USA – nie 

widzimy żadnej reakcji, żadnych gróźb ze strony Waszyngtonu. Dzieje się tak dlatego, że te 

trzy mocarstwa co prawda nadal istnieją, jednak ich „właścicielami” to nie są wcale 

prezydenci tych trzech krajów. W USA widać to najwyraźniej. 

Także w Rosji w szybkim tempie wprowadza się Nowy Porządek Świata. Dziwna wojna na 

Ukrainie, której integralnym celem jest samo jej trwanie, 15-minutowe miasta, Sputnik – 

https://www-tagesschau-de.translate.goog/ausland/europa/nato-munition-ruestungsindustrie-101.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-munition-ruestungsindustrie-101.html
https://www.world-scam.com/archive/8444/229-dwie-rozne-wojny/
https://www.world-scam.com/archive/7459/207-dziwna-wojna/
https://gloria.tv/post/wx7p7wEajfRY3hofYS4kZKXch/embed
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pierwsza na rynku biologiczna broń masowej zagłady, także wprowadzenie cyfrowego rubla 

jest przejawem polityki służącej do kontroli nad społeczeństwem.  

Jednak totalitarny system rządów w Chinach – państwa środka – jest wzorcem dla 

globalistów. Ten zamordystyczny system sprawowania władzy jest najlepszym z możliwych 

– według Klausa Schwaba. Trzy lata temu w książce COVID-19 Great Reset wydanej latem 

2020 roku, pisał: 

…wschodząca potęga, taka jak Chiny, konkuruje z potęgą rządzącą, taką jak Stany 

Zjednoczone. Ta konfrontacja będzie źródłem globalnego nieładu, zakłóceń i niepewności 

przez wiele nadchodzących lat. Niezależnie od tego, czy ktoś „lubi” Stany Zjednoczone, czy 

nie, ich stopniowe wycofywanie się ze sceny międzynarodowej (rodzaj „geopolitycznego 

wycofania się”, jak nazywa to historyk Niall Fergusson) zostało połączone ze wzrostem 

międzynarodowej niestabilności. 

Autor wiedział już wtedy, że USA dobrowolnie zaakceptuje upadek własnej potęgi. Wiedział, 

gdyż było to od dawna zaplanowane. Jedyne co globaliści musieli zrobić to uzależnić od 

siebie Biały Dom poprzez szantaż czy pieniądze, a więc przez klasyczne sposoby wywierania 

wpływu. Temu służyły zmanipulowane wybory prezydenckie w USA w listopadzie 2020 r. 

 

https://pl.investing.com/news/cryptocurrency-news/cyfrowy-rubel-rusza-w-maju-377507
https://www.world-scam.com/archive/10117/247-wybory-w-usa-2000-mulow/
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440. Bujać – to my, panowie szlachta! 

Wiedeń 3.4.2023 

W roku 1929 wspaniały polski poeta Julian Tuwim, napisał wiersz „Do prostego człowieka”. 

Prawie 100 lat temu powstał ten wiersz – gdy się go czyta, można odnieść wrażenie, że był 

pisany wczoraj.  

Gdy znów do murów klajstrem świeżym 

przylepiać zaczną obwieszczenia. 

Gdy „do ludności”, „do żołnierzy” 

na alarm czarny druk uderzy 

i byle drab, i byle szczeniak 

w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, 

że trzeba iść i z armat walić, 

mordować, grabić, truć i palić. 

Gdy zaczną na tysięczną modłę 

ojczyznę szarpać deklinacją 

i łudzić kolorowym godłem, 

i judzić „historyczną racją”, 

o piędzi, chwale i rubieży, 

o ojcach, dziadach i sztandarach, 

o bohaterach i ofiarach. 

Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin 

pobłogosławić twój karabin, 

bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, 

że za ojczyznę – bić się trzeba. 

Kiedy rozścierwi się, rozchami 

wrzask liter pierwszych stron dzienników, 

a stado dzikich bab – kwiatami 

obrzucać zacznie „żołnierzyków”.  

O, przyjacielu nieuczony, 

mój bliźni z tej czy innej ziemi! 

Wiedz, że na trwogę biją w dzwony 

króle z panami brzuchatemi; 

Wiedz, że to bujda, granda zwykła, 

gdy ci wołają: „Broń na ramię!” 

że im gdzieś nafta z ziemi sikła 

i obrodziła dolarami; 

Że coś im w bankach nie sztymuje, 

że gdzieś zwęszyli kasy pełne 

lub upatrzyły tłuste szuje 

cło jakieś grubsze na bawełnę. 

Rżnij karabinem w bruk ulicy! 

Twoja jest krew, a ich jest nafta! 

I od stolicy do stolicy 

zawołaj, broniąc swej krwawicy: 

„Bujać – to my, panowie szlachta!” 

Julian Tuwim 1929 r. 
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Twoja jest krew, a ich jest nafta…. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U5m0ivdcOrw
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441. Postępy depopulacji 

Wrocław 6.4.2023 

Z opublikowanego w piątek raportu WHO Szacowana bezpłodność na świecie w latach 1990 

-2021 (Źródło), wynika, że około jedna na sześć osób na całym świecie doświadczyła 

niepłodności na pewnym etapie swojego życia. 

 

W Polsce w roku 2022 urodziło się najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej. 

Przyczyny tego dramatycznego spadku są z pewnością różnorakie, jednak skala zjawiska 

wskazuje na poważne zaburzenia dotychczasowego procesu prokreacji ludności. 

 

Dzięki temu, że firma Pfizer została przez sąd w Teksasie zmuszona do publikacji 

dokumentów (zwanych Pfizer files) dotyczących badań nad tzw. szczepionkami mRNA, 

wiemy, jak drastyczny wpływ mają te groźne preparaty na płodność człowieka.  

W połowie marca 2023 roku szwajcarska niezależna platforma Die Weltwoche opublikowała 

artykuł: Osłabiona sperma, uszkodzone jajniki: szczepienie koronowe może upośledzać 

https://world-scam.com/Files/9789240068315-pl.pdf
https://world-scam.com/Files/9789240068315-pl.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/978920068315
https://plodnosc.pl/w-2022-r-urodzilo-sie-najmniej-dzieci-od-ii-wojny-swiatowej-nie-chcemy-czy-nie-mozemy-rodzic/
https://weltwoche-ch.translate.goog/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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płodność. To, co od dawna odrzucano jako teorię spiskową, zostało czarno na białym 

zapisane w badaniach testowych producenta. Źródło. 

Czyż nie współgra to z ideologią globalistów propagującą depopulację. Dr Yusuke Narita  

znany jako japoński odpowiednik Yuval Noah Harrari  – 37-letni profesor ekonomii na Yale, 

mówi, że na świecie jest zdecydowanie za dużo bezużytecznych ludzi, a rozwiązaniem tego 

problemu jest wymuszanie „masowych samobójstw” osób starszych. Źródło w języku 

niemieckim. Polskie tłumaczenie. 

30 lat temu były agent CIA John Coleman wydał książkę Hierarchia konspiracyjna, Komitet 

300 (The Conspiratorial Hierarchy, The Committee of 300), w której przewidział wydarzenia, 

których jesteśmy obecnie świadkami. Możecie o tym przeczytać w artykule UncutNews: 

Agenci CIA w 1992 roku: „WEF zabije ponad 4 miliardy ludzi do 2030 roku”. Pierwotne 

źródło w języku angielskim. (WEF World Economic Forum – Światowe Forum 

Ekonomiczne). 

… prognozy z książki obejmują promocję obowiązkowej pornografii w szkołach, zniszczenie 

przemysłu i energii jądrowej, kontrolę rolnictwa i produkcji żywności przez Komitet 300 oraz 

nacisk na zieloną energię, która nie może zaspokoić obecnych potrzeb energetycznych. 

 

  

https://weltwoche-ch.translate.goog/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://weltwoche-ch.translate.goog/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://weltwoche.ch/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/
https://uncutnews.ch/oekonom-vom-wef-es-ist-unsere-moralische-pflicht-senioren-in-selbstmordkapseln-zu-zwingen/
https://uncutnews.ch/oekonom-vom-wef-es-ist-unsere-moralische-pflicht-senioren-in-selbstmordkapseln-zu-zwingen/
https://uncutnews-ch.translate.goog/oekonom-vom-wef-es-ist-unsere-moralische-pflicht-senioren-in-selbstmordkapseln-zu-zwingen/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews-ch.translate.goog/cia-agenten-im-jahr-1992-das-wef-wird-bis-2030-mehr-als-4-milliarden-menschen-toeten/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://newspunch.com/cia-agents-1992-confession-unearthed-wef-will-kill-4-billion-by-2030/
https://newspunch.com/cia-agents-1992-confession-unearthed-wef-will-kill-4-billion-by-2030/
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442. Pandemia na zamówienie 

Wrocław 7.6.2023 

Samozwańczy ekspert pandemiczny, Bill Gates potrzebuje za wszelką cenę jakiejś wreszcie 

skutecznej pandemii. Skutecznej w sensie śmiertelności i szybkości rozpowszechniania się. 

Zdaje sobie doskonale sprawę, że trudno będzie zastraszyć ludzi, stosując po raz kolejny tym 

razem niespartaczonego przez Chińczyków, wirusa.  

 

To prawda, że Chińczycy znani są z produkcji mało trwałych produktów. W przypadku 

wirusa z Wuhan nie ponoszą jednak winy za porażkę. Po ptasiej i świńskiej grypie ten wariant 

grypy zwany dla zmylenia COVID-em nie był ani groźniejszy, ani nie potrafił się szybciej 

przenosić niż normalna grypa. Powód jest jasny, w roku 2020 mieliśmy do czynienia z 

kolejną wersją tradycyjnej grypy, która opanowała cały świat, jak to robi co roku. Bajki o 

wyprodukowaniu wirusa pomagały w podtrzymaniu tego kłamstwa. Zniknięcie grypy jako 

choroby w roku 2020, jest tego jednoznacznym dowodem. 

Bez wątpliwości Chińczycy otrzymali od Fauciego za pośrednictwem Daszaka pieniądze na 

badania nad wirusem korony. Rozsądny zleceniodawca, zamiast jednak wierzyć we własne 

kłamstwa, powinien w pierwszym kroku postarać się o najważniejsze – o dowód, że wirusy 

naprawdę istnieją. Nie wystarczy zdjęcie z mikroskopu elektronicznego jakiejś substancji z 

przestrzeni międzykomórkowej, którą przyjęto bezpodstawnie uznawać za ciało obce. Brakuje 

rzetelnego naukowego dowodu na istnienie wirusów. Pojęcie wirusa od stu lat nadal pozostaje 

teorią. 

Doskonale pasuje do tej teorii przymiotnik spiskowa. Czyż nie jest wygodnie twierdzić, że 

jakaś armia mikroskopijnych – żywych lub martwych – struktur, powoduje poważne choroby 

u ludzi. Można przecież sprzedać każdy „lek” każdą szprycę na zwalczanie czegoś, co trudno 

jest znaleźć w organizmie. 

Już trzeci rok mija od ogłoszenia nagrody 1,5 miliona euro za uczciwe zgodne z naukowymi 

zasadami wyizolowanie wirusa korony. Były próby zdobycia tej nagrody. Za każdym razem 

okazywało się, że stosowane tradycyjne metody „izolacji wirusów” nie stosują się do czterech 

https://samueleckert.net/isolate-truth-fund/
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podstawowych, zrozumiałych dla laika postulatów Roberta Kocha. Świadczy to o jakości 

współczesnych, wirusologicznych badań naukowych. 

Wróćmy jednak do naszego tematu – dzisiaj ukazał się na platformie UncutNews artykuł: 

Laboratorium powiązane z Billem Gatesem tworzy syntetyczną wersję małpiej ospy, która 

jest 1000 razy bardziej śmiercionośna niż wersja naturalna. Źródło. Niecały rok temu w maju 

2022 r., gdy próbowano ogłosić pandemię małpiej ospy, reakcją ludzi był zamiast strachu – 

śmiech. Na pewno nieźle zbulwersowało to psychopatycznego Billa – „obrońcę ludzkości” 

przed stworzonymi także przez niego pandemiami. Najwyraźniej postanowił udowodnić 

światu, że małpia ospa jest czymś bardzo groźnym! 

Na podstawie dostępnych informacji oczekuje się, że w ramach projektu powstanie 

laboratoryjnie stworzony wirus małpiej ospy, który jest 1000 razy bardziej śmiercionośny dla 

myszy niż wirus ospy małpiej obecnie krążący u ludzi i który przenosi się równie skutecznie, 

jak ten wirus krążący obecnie. 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Postulaty_Kocha
https://uncutnews-ch.translate.goog/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/?fbclid=IwAR2IluYufH-HwKILKl4FM4Oa4QMQxyBMNgwmGWgKwU1KL-h_EhRRUgoxHlo&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews-ch.translate.goog/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/?fbclid=IwAR2IluYufH-HwKILKl4FM4Oa4QMQxyBMNgwmGWgKwU1KL-h_EhRRUgoxHlo&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews.ch/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/?fbclid=IwAR2IluYufH-HwKILKl4FM4Oa4QMQxyBMNgwmGWgKwU1KL-h_EhRRUgoxHlo
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443. Upada narracja klimatyczna 

Wrocław 8.4.2023 

Przewraca się następny klocek domina klimatycznych kłamstw. Po oszustwie z dwutlenkiem 

węgla, gdzie wykorzystując oceany, faunę i florę o wszelkich (96%) zmianach decyduje 

natura, pada następny dogmat globalnego wzrostu poziomu mórz i oceanów na świecie. 

Najnowsze badania opublikowane w styczniu br. – źródło – w Journal of Coastal 

Conservation wykazują, że poziom morza u wybrzeży Indii od ponad tysiąca lat się obniża. 

Również ostatnie dwa stulecia spowodowały przyrost lądu, czyli obniżenie się poziomu lustra 

wody Oceanu Indyjskiego. 

Austriacka niezależna telewizja AUF1.info w artykule Każdy kraj ociepla się dwa razy 

szybciej niż reszta świata – źródło – pisze: 

… w 2016 roku informowano, że Niemcy ocieplają się szybciej niż jakikolwiek inny kraj na 

świecie. Jednak w 2015 roku pojawił się dokładnie ten sam nagłówek o Finlandii, a w 2013 o 

Wielkiej Brytanii. Następnie, w 2019 i 2023 roku, przyszła kolej na Szwecję, gdzie 

mieszkańcy zauważyli, że temperatury w ich kraju rosną dwa razy szybciej niż w pozostałej 

części świata. W 2021 roku dla odmiany mówiono, że w Europie było o 2,2 stopnia cieplej 

niż przed rewolucją przemysłową. Aby inne kontynenty również nie czuły się zaniedbane, w 

Singapurze w 2019 roku twierdzono, że to państwo-miasto ociepla się dwa razy szybciej niż 

reszta świata. W 2014 roku to samo dotyczyło Japonii, a w 2015 roku Chin. Również w 2021 

roku przyszła kolej na cały kontynent afrykański. Australia, Izrael, część Stanów 

Zjednoczonych i Kanada również otrzymały odpowiednie ostrzeżenia w tym samym roku, z 

temperaturami rosnącymi dwa razy szybciej niż gdziekolwiek indziej, które ocieplałyby się 

trzy lub cztery razy szybciej niż reszta planety. 

 

Raport z 2007 roku, który mówił, że najpóźniej za pięć lat Biegun Północny będzie wolny od 

lodu. Inne raporty twierdziły, że do 2020 roku wszystkie wybrzeża świata zostaną zalane. Jak 

wiadomo, nic takiego się nie stało. Obecnie nie ma prawie miejsca na ziemi, które według 

propagandy klimatycznej nie ociepla się szybciej niż żadne inne. Nagłówki są praktycznie 

identyczne, tylko nazwy krajów zostały zamienione. Niemniej jednak to zawsze tak zwane 

renomowane media systemowe rozpowszechniają te wiadomości typu „kopiuj i wklej”. Jeśli 

mechanizmy leżące u podstaw nie zostaną ujawnione, nastąpi brutalne przebudzenie – nie z 

powodu kryzysu klimatycznego, ale z powodu globalnej dyktatury. 

https://link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s11852-023-00932-4?error=cookies_not_supported&code=2aa303dd-2e74-45ff-ad94-1d5322174f14&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://link.springer.com/article/10.1007/s11852-023-00932-4
https://auf1-info.translate.goog/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1-info.translate.goog/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1.info/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.helsinkitimes.fi/world-int/world-news/finland-in-the-world-press/13155-finland-is-warming-faster-than-the-rest-of-the-world.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/10385878/Britain-warming-faster-than-average.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.thelocal.se/20190401/swedens-temperature-rising-more-than-twice-as-fast-as-the-global-average/
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.wetter.de/cms/erderwaermung-schweden-auf-der-ueberholspur-ist-das-land-in-nordeuropa-zu-sauber-5028442.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/11/tag-Zebisch-Schnellere-Erwaermung-in-Europa-logisch-6e2e066c-c3af-4ac5-89d4-e21b080300af.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-906231
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-906231
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.nippon.com/en/features/h00067/%23
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://qz.com/368028/chinas-heating-up-twice-as-fast-as-the-rest-of-the-world%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605169827501%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://qz.com/368028/chinas-heating-up-twice-as-fast-as-the-rest-of-the-world/
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.downtoearth.org.in/news/africa/africa-warming-faster-than-rest-of-world-ipcc-sixth-assessment-report-78424%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_ct%3D1660518154016%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605181456814%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://www.downtoearth.org.in/news/africa/africa-warming-faster-than-rest-of-world-ipcc-sixth-assessment-report-78424
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.popsci.com/australia-heating-faster-rest-world/%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605183070109%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://www.popsci.com/australia-heating-faster-rest-world/
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.ynetnews.com/environment/article/rjdyrxt8f
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.cbsnews.com/boston/news/new-england-warming-climate-change-study-massachusetts/%23amp_agsa_csa49326498amp_ct1660517398466amp_tfVon2025124saoh16605173951571csi1referrerhttps3A2F2Fwwwgooglecomampsharehttps3A2F2Fwwwcbsnewscom2Fboston2Fnews2Fnew-england-warming-climate-change-study-massachusetts2F
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.cbsnews.com/boston/news/new-england-warming-climate-change-study-massachusetts/%23amp_agsa_csa49326498amp_ct1660517398466amp_tfVon2025124saoh16605173951571csi1referrerhttps3A2F2Fwwwgooglecomampsharehttps3A2F2Fwwwcbsnewscom2Fboston2Fnews2Fnew-england-warming-climate-change-study-massachusetts2F
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.science.org/content/article/arctic-warming-four-times-faster-rest-world
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://weather.com/de-DE/neuigkeiten/deutschland/video/kanada-erwarmt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/30/south-pole-warming-three-times-faster-than-rest-of-the-world-our-research-shows%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605190600629%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://www.theguardian.com/environment/2020/jun/30/south-pole-warming-three-times-faster-than-rest-of-the-world-our-research-shows
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.welt.de/wissenschaft/article1456952/Nordpol-bereits-in-fuenf-Jahren-eisfrei.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.welt.de/wissenschaft/article1456952/Nordpol-bereits-in-fuenf-Jahren-eisfrei.html
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Temat kłamstwa klimatycznego stanowi osobny dział informacyjny na AUF1. Jest to bardzo 

ważne, gdyż używa się go jako narzędzia do zubożenia krajów dotychczas rozwiniętych 

gospodarczo, czyli do zrównanie w dół do poziomu państw, które się próbowały wspinać na 

drodze do bogactwa. Bogactwo jednak ma być zarezerwowane jedynie dla plutokratów i 

dostęp do niego jest coraz trudniejszy. Aktualnie znaleźliśmy się na drodze do 

dwuklasowego, jak by powiedział Karol Marks, światowego społeczeństwa: garstki super 

bogatych i cała reszta biednych, zależnych od dobrego humoru właścicieli Ziemi. 

Media systemowe od kilku lat przekonują nas, że trzeba ograniczać emisję CO2, bo inaczej 

zbliża się koniec świata. Czy CO2 naprawdę jest aż tak niebezpieczny? I czy zmiany klimatu, 

tak często powtarzane, są naprawdę „spowodowane przez człowieka”? Każdy, kto 

kwestionuje te nienaukowe dogmaty, zostanie odrzucony jako „negujący klimat” i 

postawiony do kąta. Podobieństwa między koroną a histerią klimatyczną są oczywiste. 

Każdy, kto przejrzał oszustwo związane z koronawirusem, nie powinien pozostać 

nieświadomy, że oszustwo klimatyczne wykorzystuje dokładnie te same instrumenty do 

manipulowania ludźmi przez te same siły w tle. Koronawirus i klimat to dwie strony tej samej 

monety, która nosi nazwę „Wielki Reset” i dąży do celu, jakim jest światowy rząd 

globalistów. Źródło. 

 

Prognoza zmian klimatu w Europie na najbliższe kilka lat. 

  

https://auf1.tv/klimaschwindel-auf1/
https://world-scam.com/Files/1658319092_3RFP47.mp4
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444. Unijne wsparcie dla kontynuacji ludobójstwa 

Wrocław 9.4.2023 

W środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC – European Centre 

for Disease Prevention and Control) opublikowało dokument Tymczasowe względy zdrowia 

publicznego związane z wprowadzeniem szczepień przeciwko COVID-19 w 2023 r. Źródło. 

Potrzebujemy dalszych szczepień dla starszych osób powyżej 65 lat, czyli dla emerytów. 

Takie zalecenia podaje ECDC. Zobaczmy więc jakie skutki daje to „cudowne” szczepienie 

dla młodszego pokolenia. Nie wszyscy umierali na żywo przed kamerą – tylko mała grupa 

zaszczepionych, ale także tych było zdecydowanie za dużo. 

 

Źródło: Telegram 3.4.2023 r. 17:16. 

ECDC przeprowadziło modelowanie matematyczne na podstawie obserwowanej 

epidemiologii COVID-19 w krajach UE/EOG oraz obserwację absorpcji szczepionek 

przypominających. 

Modelowanie matematyczne było metodą stosowaną także przeze mnie w mojej pracy 

dyplomowej. Jest to narzędzie analizy danych, którym łatwo można manipulować. Sama 

metoda modelowania jest przydatna w wielu przypadkach, jednak możliwości oszustwa przy 

jej stosowaniu są ogromne. Wystarczy wspomnieć modele matematyczne sprzed trzech lat 

służące jedynie do szerzenia strachu. Mowa była o eksponencjalnym wzroście zakażeń na 

grypę przemianowaną na COVID-19. Przypominam o stosowanym w 2020 roku faktorze R. 

Jest to parametr określający, ile osób jedna chora osoba może zarazić. Jeżeli współczynnik R 

miał wartość powyżej 1 – oznaczało wzrost zakażeń. Interesujących się tym tematem, 

zachęcam do przeczytania przystępnie i z humorem przedstawionego opisu takich 

statystycznych badań. 

Przy R = 2, kiedy jedna chora osoba zaraża dwie inne, po dwudziestu cyklach, czyli kolejnych 

zakażeniach, można oczekiwać chorobę u ponad miliona osób. Był to czysto matematyczny 

wynik obliczenia 220. W realnym życiu tak stosowane modele nie mają nic do szukania, były 

jednak skuteczne do propagowania strachu. 

https://www-ecdc-europa-eu.translate.goog/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-ecdc-europa-eu.translate.goog/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023
https://t.me/AllesAusserMainstream
https://pl.khanacademy.org/science/ap-biology/ecology-ap/population-ecology-ap/a/exponential-logistic-growth
https://pl.khanacademy.org/science/ap-biology/ecology-ap/population-ecology-ap/a/exponential-logistic-growth
https://www.world-scam.com/Files/Chris Konrad - Presented by Pfizer.mp4
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Obecnie cztery kraje UE/EOG opublikowały swoje podejście/rekomendacje do kampanii 

szczepień przeciwko COVID-19 na rok 2023. W czterech krajach zalecane są wiosenne 

kampanie szczepień skierowane do grup szczególnie wrażliwych (osoby w wieku powyżej 75 

lat, osoby z obniżoną odpornością oraz mieszkańcy zakładów opieki długoterminowej. W 

przypadku szczepień jesiennych dwa kraje ogłosiły kampanie skierowane do grup szczególnie 

wrażliwych, takich jak osoby w wieku 65 lat i starsze oraz osoby z chorobami 

współistniejącymi. 

Skoro wiele krajów zamówiło tę broń masowej zagłady na wiele dziesiątek lat, nic dziwnego, 

że startują nowe kampanie reklamowe, by pozbyć się tych trucizn. O ile wiem UE ma więcej 

niż cztery kraje członkowskie. Większość rządów w Unii nie chce przejąć odpowiedzialności 

za holokaust. 
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445. Nauka odkryła podwaliny światowego oszustwa 

Wrocław 10.4.2023 

Blisko trzy lata temu opublikowałem dwa artykuły, w których pokazałem, jak można 

wprowadzić i uzasadnić światową pandemię stosując nieadekwatne narzędzia i. środki. 

Pierwszy z tych artykułów: Czy możemy ufać testom PCR? oraz drugi: Rzut monetą w 

porównaniu z testem PCR. Filmy na YouTube, na które się wtedy powoływałem, już dawno 

zostały przez żarliwych cenzorów usunięte, niemniej jednak treść tych artykułów wykazuje 

absurdalność stosowania testów zamiast diagnozy lekarskiej.  

Nie byłoby pandemii, gdyby pan Drosten z berlińskiego szpitala Charité nie dostarczył światu 

w prezencie w styczniu 2020 r. testów PCR. Ten sam pan Drosten propagował w 2009/2010 

plandemię świńskiej grypy. Tytuł doktorski pana Drosten jest wątpliwy, ponieważ jego praca 

doktorska zaginęła i do dzisiaj jest dostępny jedynie spis treści…  

W sobotę pojawił się na platformie Report24 artykuł: Sensacyjne badanie dowodzi 

niewiarygodnego poziomu błędów w testach PCR i wzywa do konsekwencji (źródło), w 

którym podjęto ten temat, opierając się na opublikowanych badaniach naukowych prof. 

Ulrike Kämmerer z kliniki uniwersyteckiej w Würzburgu/Niemcy. 

Prof. Ulrike Kämmerer – Zdjęcia: Zrzut ekranu / Odyssey, tło za pośrednictwem freepik / alexkich. 

We wstępie do tej pracy naukowej (źródło), pani profesor Kämmerer napisała: 

Po raz pierwszy w historii medycyny wynik testu laboratoryjnego (RT-qPCR) został 

wykorzystany jako jedyne kryterium rozpoznania choroby (Covid-19) bez oceny objawów 

klinicznych i uzasadnienia wdrożenia ogólnopopulacyjnych interwencji 

niefarmakologicznych w sezonie występowania wirusa. 

Nie będę Was gnębił szczegółami tej pracy naukowej. Zainteresowani mogą ją przeczytać – 

jest napisana w przystępnej dla laika formie – link powyżej. 

https://www.world-scam.com/archive/384/020p/
https://www.world-scam.com/archive/392/021p/
https://www.world-scam.com/archive/392/021p/
https://report24-news.translate.goog/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24-news.translate.goog/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378
https://world-scam.com/Files/Kmmerer_2023_RT-PCRtesttargetingtheconserved5-UTRofSARS-CoV-pl.pdf
https://www.researchgate.net/publication/369803433_RT-qPCR_test_targeting_the_conserved_5-UTR_of_SARS-CoV-2_overcomes_major_shortcomings_of_the_first_WHO-recommended_RT-qPCR_test
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Bardzo dobrym – przynajmniej dla twórców fałszywej pandemii – choć równie 

bezsensownym pomysłem było wprowadzenie pojęcia bezobjawowej choroby. Wyśmienici, 

utytułowani „eksperci” telewizyjni bombardowali nas z ekranów takimi bredniami. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że idziesz do lekarza i kiedy ten pyta co pani/panu dolega, 

odpowiadamy: nic. Chciałbym sprawdzić, czy nie jestem chory na bezobjawową chorobę. Nie 

brakuje hipochondryków, którzy tak by chętnie uczynili, gdyby nie zamknięte wtedy 

przechodnie zdrowia. 
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446. „The Vaccinator” żałuje, że znieważał 

antyszczepionkowców 

Wrocław 11.4.2023 

Znany z filmów jako Termitator, pochodący z Austrii amerykański aktor Arnold 

Schwarzenegger, publicznie szkalował przeciwników szczepień. W wywiadzie dla CNN 11 

sierpnia 2021 roku powiedział: 

Myślę, że ludzie powinni wiedzieć, że jest tutaj wirus – zabija ludzi, a jedynym sposobem, w 

jaki temu zapobiegliśmy, jest szczepienie, noszenie masek, zachowywanie dystansu 

społecznego, mycie rąk przez cały czas, a nie tylko myślenie o tym, cóż, „moja wolność jest 

tu trochę naruszona”… Nie, pieprzyć swoją wolność, bo z wolnością wiążą się obowiązki. 

Źródło. 

Po tej wypowiedzi nazwano go w mediach The Vaccinator – od vaccine, czyli szczepionka. 

Arnold Schwarzenegger w roku 2003 został wybrany z ramienia partii Republikańskiej na 

gubernatora stanu Kalifornia w USA i zajmował to stanowisko przez dwie kadencje do roku 

2011. W tym okresie trzech skazanych na śmierć zwróciło się do niego z prośbą o łaskę. Na 

wszystkich trzech wykonano wyrok… 

 

Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator. 

6 kwietnia 2023 roku Terminator napisał na Twitterze: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://fredscottermlich.medium.com/screw-your-freedom-schmucks-c3b25052458b
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Chcę podziękować za szczerość. 

Myślę, że możemy się nie zgadzać i nie być wrogami. 

Oto, co jeszcze powiem: przepraszam, że powiedziałem te słowa. 

Nieustannie staram się być pozytywnym, ale czasami moje usta mnie wyprzedzają. 

Powinienem był lepiej się komunikować. Źródło. 

Wspomniałem już na moim blogu o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Było to w artykule Dzieci 

Donbasu. Właściwie to nie ja, ale Maryana Naumova rosyjska sportsmenka zwróciła się do 

niego w filmie – ostatnim we wspomnianym artykule. Tych, którzy znają język niemiecki lub 

angielski, zapraszam do obejrzenia tego filmu – link powyżej. 

 

I’ll be back – wrócę.  

Te słowa wpisał Schwarzenegger 28 września 2022 roku w księdze pamiątkowej w Oświęcimiu. Jego 

ojciec był austriackim faszystą. 

  

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1643736541750239232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1643736541750239232%7Ctwgr%5E0bde772221a093f6edc0e3430e5d8301aa6d9025%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freport24.news%2Fthe-vaccinator-arnold-schwarzenegger-bereut-nun-seine-beschimpfung-der-impfgegner%2F
https://www.world-scam.com/archive/11564/282-kiedy-tv-bronila-slabszych/
https://www.world-scam.com/archive/11564/282-kiedy-tv-bronila-slabszych/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

447. Plany USA ataku na Rosję 

Wiedeń 12.4.2023 

Sensacją nie są same plany – byłbym zdumiony, gdyby ich nie było. Sensacją jest ich 

„wyciek”. Chyba nikt z Was nie wątpi, że w większości krajów świata, w szczególności 

dotyczy to tych największych państw z imperialistycznymi ambicjami, powstają w wielkiej 

tajemnicy plany zarówno obronne, jak i te dotyczące inwazji na inne kraje. 

Pod koniec lat 70. miałem na studiach przez dwa semestry szkolenie wojskowe. Przyznaję, że 

nie byłem tym zainteresowany i podczas ustnego egzaminu musiałem odpowiedzieć na 

zadane przez pana pułkownika pytanie: jakiego kalibru działa posiada transporter 

opancerzony i tutaj padła jego nazwa, której już nie pamiętam. Odpowiedziałem: nie wiem. I 

to była prawidłowa odpowiedź, gdyż pan pułkownik powiedział mi, że jest to tajemnica 

wojskowa. Po chwili dodał, a właściwie była, dopóki „Żydki” – jak się wyraził – nie dorwały 

jednego takiego transportera. Egzamin więc zdałem. Młodszemu pokoleniu czytelników 

przypominam, że należeliśmy wtedy do Układu Warszawskiego. 

Autentyczność informacji, które wyciekły z Pentagonu została potwierdzona przez 

amerykańskich urzędników rządowych. Pentagon zajął się – jak to ma w zwyczaju – 

śledztwem, mającym na celu ustalenie sprawców tego wycieku. Tak donosi New York Times.  

Możecie o tym przeczytać w opublikowanym we wtorek artykule w mainstreamowym 

Tagesschau: Dlaczego wycieki są tak wrażliwe? Źródło. W USA za publikację tajemnic 

wojskowych grożą poważne kary. Małżeństwo Rosenbergów zostało skazane na karę śmierci, 

gdyż przekazali ZSRR gotowe plany budowy bomby nuklearnej. Te informacje pojawiły się 

po raz pierwszy na forum gry „Minecraft” na Filipinach. Wygląda to na zleconą robotę. 

Chciałbym zaznaczyć, że właśnie w Pentagonie należy szukać głównych aktywistów 

głębokiego państwa – Deep State. 

 

Pentagon – napompowany bilionami papierowych dolarów. 

https://www.nytimes.com/2023/04/06/us/politics/ukraine-war-plan-russia.html
https://www-tagesschau-de.translate.goog/ausland/usa-leaks-103.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.tagesschau.de/ausland/usa-leaks-103.html
https://www.world-scam.com/archive/8949/237-zaginione-miliardy-dolarow/
https://www.world-scam.com/archive/8949/237-zaginione-miliardy-dolarow/
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Ciągle jeszcze większość ludzi żyje myślami w świecie podziałów na strefy wpływów, 

mocarstwa i widzą jedyne wyjście w dalszym dozbrajaniu własnej, najczęściej niezdolnej do 

rozsądnych działań armii. Aktualna wojna światowa – nie mam tu na myśli tej na Ukrainie, 

gdyż jest ona jednym z wielu aspektów trwającej od kilku lat na całym świecie wojny – nie 

jest wojną, na której stronami są państwa. To jest niewypowiedziana wojna Deep State z 

resztą świata. Można ich nazwać globalistami, chociaż nie wszyscy zwolennicy globalizmu 

popierają tę wojnę. 

Czy naprawdę wierzycie w to, że setki polityków odwiedzających od roku Kijów ryzykowali 

własnym życiem dla dobra zachodniej cywilizacji? Niczym nie ryzykowali. Wszystkie te 

wizyty odbywały się za cichym przyzwoleniem Moskwy. Tak jak to było, gdy w lutym br. 

Biden błąkał się po stolicy Ukrainy. 

Do tej wojny przygotowywano się bardzo długo. Dlaczego wybuchła właśnie teraz? 

Przyczyną jest nieunikniony, bardzo poważny światowy kryzys finansowy dotychczas 

stosowanego papierowego pieniądza. Ten kryzys obejmie cały świat i nie ma przed nim 

ucieczki. Są naturalnie kraje, które łatwiej go przetrwają. Moim zdaniem najmniej odczują go 

biedne kraje, niemające zbyt dużego długu państwowego. Jak to się skończy – tego nikt nie 

wie. Nie wiedzą o tym także planiści z Deep State, jakkolwiek stworzyli kilka najbardziej 

realnych prognoz. 

Przejęcie kontroli nad światem przez siły z Deep State jest najgorszym dla nas rozwiązaniem. 

Dlatego niezmiernie ważne jest, byśmy nie zgadzali się na traktat plandemiczny WHO. WHO 

bez żadnych podstaw ogłasza pandemię na świecie, a teraz walczy o prawo decydowania w 

przyszłych przez nich stworzonych pandemiach, o sposobach przeciwdziałaniu tej WHO-

wskiej zarazie. Również, niezmiernie ważne jest, byśmy bronili prawa do płacenia gotówką. 

To prawda, że ten aktualny pieniądz skazany jest na karę śmierci. Jednak musi powstać jakaś 

nowa forma pieniędzy i naszym zadaniem jest by zamiast na złocie, nie była oparta na bitach i 

bajtach. Pieniądz elektroniczny spowoduje niewolnictwo na całym świecie. Poza tym, czym 

będziemy płacić, gdy zabraknie prądu? Co z tego, że przyniesiesz kartę lub naładowaną 

komórkę do sklepu? Kasy bez prądu są mniej użyteczne niż liczydła. 

 

Następna generacja komputerów – liczydło. 

  

https://www.world-scam.com/archive/19162/405-prezydent-usa-w-kijowie/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

448. Niełatwo być dziennikarzem BBC 

Wiedeń 14.4.2023 

We wtorek podczas wywiadu przeprowadzonego w San Francisko/Kalifornia/USA przez 

reportera BBC Jamesa Claytona z szefem Twittera Elonem Muskiem doszło do wielkiej 

kompromitacji zawodowca z BBC. Reporter potraktował zbyt lekko to wyzwanie i poparzył 

sobie palce. Nie był po prostu przygotowany do tego interview. 

Źródło. 

Wywiad dotyczył pobłażliwości Twittera w stosunku do „mowy nienawiści” na tej 

platformie. Reporter zarzucił Muskowi, że na Twitterze rośnie ilość wpisów stosujących 

„mowę nienawiści”. Gdy Elon Musk poprosił, by reporter podał chociaż jeden przykład 

takiego wpisu, ten zaczął się wykręcać. W końcu przyznał, że sam niczego takiego nie 

widział, ale inne mainstreamowe pisma o tym pisały… 

Dobrze to określili w komentarzach użytkownicy Twittera: 

Absolutnie go zniszczył. To całe BBC. Ich wiadomości i relacje z bieżących wydarzeń 

opierają się na twierdzeniach i założeniach, a następnie każą ludziom, aby traktowali te 

domysły jako fakty. 

Logika reportera: „Nie mogłem znieść całej mowy nienawiści, której nie widziałem, 

ponieważ nie mogłem tego znieść tak bardzo, że nigdy nie sprawdzałem swojego kanału”. 

Kiepski jest ten gość. 

Gdy spojrzeć na sposób podawania informacji przez te media wyraźnie widać schemat. 

Przedstawia się sytuację pod wybranym kątem, rzuca się nieudowodnione twierdzenia i 

traktuje się jako udowodnione, bo przecież wszyscy i także nasi „eksperci” tak twierdzą. 

Obojętne, czy dotyczy to groźnego wirusa, zagrożenia klimatycznego, zagrożenia 

politycznego (Donald Trump, albo partie niezdominowane przez Klausa Schwaba), 

manipulacji przy wyborach, nowego rodzaju potraw (robaki i chrząszcze), więcej niż dwie 

płcie, deprawacja dzieci, dziwnej wojny na Ukrainie i zniekształcanie reguł gramatycznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=-73bN7n5jB0
https://world-scam.com/Files/Elon Musk - BBC pl.mp4
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Zawsze rzuca się bzdurne twierdzenia, powtarza w kółko i po krótkim czasie te same media 

opierają się na tych wymyślonych sytuacjach jak na udowodnionych faktach. 

Do tego dochodzi pseudomoralność większości mainstreamowych dziennikarzy oraz 

dyskredytowanie inaczej myślących. Te same media zupełnie się nie przejmują tym, że nie 

miały racji w większości takich „udowodnionych” w ten właśnie sposób kwestiach. 
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449. Bliski koniec dominacji dolara 

Wiedeń 15.4.2023 

Upadek dolara stał się nieunikniony, od kiedy prywatna organizacja FED przejęła kontrolę 

nad wytwarzaniem i dystrybucją wtedy jeszcze opartych na złocie papierowych banknotów 

dolarowych. Działający do dzisiaj bank rezerw USA został założony przez najbogatsze wtedy 

rodziny w USA. Kiedy niemiecki bankier z Hamburga Paul Moritz Warburg przybył w roku 

1902 do Nowego Yorku, był zaskoczony, że w USA nie ma banku centralnego. To dzięki 

jego inicjatywie powstał w roku 1913 Federalny System Rezerw – FED. Powstanie tej 

prywatnej firmy zostało zaplanowane na wyspie Jekyll Island podczas 10-ciodniowego 

spotkania elitarnego klubu Jekyll Island Club (właściciele: John D. Rockefeller i JP. Morgan) 

w listopadzie 1910 roku.  

Pokrycie dolara w złocie chroniło skutecznie wartość tej waluty. Dopiero amerykański 

prezydent Richard Nixon 15 sierpnia 1971 roku odseparował stały kurs dolara od złota (wtedy 

około 35 dolara za uncję). Tłumaczył to tym, że Francja zwróciła się do USA z zamiarem 

kupna dużej ilości złota i istniała obawa, że inne kraje podążą za Francją. Powód wydaje się 

racjonalny, jednak zdecydowanie ważniejsze było dla Nixona finansowanie trwającej od 

ośmiu lat wojny w Wietnamie. Bez parytetu złota łatwiej było zdobyć pieniądze na kosztowną 

wojnę po drugiej stronie Pacyfiku. 

Na chwilę obecną za jedną uncję złota trzeba zapłacić około 2.040 $. W ciągu 52 lat wartość 

dolara spadła 58-krotnie. Bezczelny wirusek z koroną na głowie siejący strach i grozę przed 

grypą przyłożył się znacznie do takiego rozwoju wydarzeń. Wydawanie olbrzymich pieniędzy 

dla poparcia kijowskich oligarchów, nakładanie podatku za oddychanie (CO2), tłumienie 

działalności gospodarczej głównie małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnym 

dodruku pieniądza jest celowym działaniem, by kontrolować powolny upadek systemu 

monetarnego. Bez wymienionych działań ten system finansowy i tak by się kiedyś zawalił, 

ale o to „kiedy” właśnie trwa walka. Ratuje się upadłe, duże banki, aby zyskać na czasie. 

Można zadać pytanie, skoro zależy im na czasie, to po co doprowadzają do ruiny gospodarkę 

na świecie? Po to, aby gdy przyjdzie odpowiedni moment mieć możliwość szybko dobić stary 

system finansowy. Tego nie można zrobić, gdy gospodarka i pieniądze są stabilne.  
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Pan Emanuel Macron, dla odwrócenia uwagi od problemów na ulicach francuskich miast, 

ogłosił po powrocie z Pekinu, że Francja nie będzie już wasalem USA i dolara. Francja, będąc 

w strefie euro, jest związana z amerykańskim dolarem na śmierć i życie. I śmierć tych i wielu 

innych walut opartych jak polska złotówka na dolarze, jest w obecnej sytuacji najbardziej 

prawdopodobną prognozą. Nawet gdyby w przyszłości Francja płaciła za ropę bricslami – jak 

nazwałem roboczo tę przyszłą walutę – to za bricsla zapłaci aktualną równowartość w euro 

lub w dolarach.  

W Afryce w połowie sierpnia organizowana będzie duża, międzynarodowa konferencja, na 

której kraje BRICS chcą przedstawić nam tę nową walutę.  

 

˛ Jak długo ten nowy pieniądz nie będzie wyłącznie wirtualny i zostanie 

zabezpieczony przez walory materialne (metale szlachetne, ropa, gaz), 

chętnie go zaakceptuję – najważniejsze jest, by te nowe banknoty 

przestały być wreszcie zielone. 

 

Z tym zielonym kolorem, to naturalnie żart. Ja życzę jak najlepiej amerykańskiemu 

społeczeństwu. Z tych życzeń wykluczam jednak przestępców w rządzie, w wielkich 

organizacjach finansowych, w farmacji, w wielkich koncernach technologicznych, w 

zbrojeniówce i w wojsku. Także wszystkich, którzy z tym Deep State współpracują. 
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450. Szczepienie jest aktem miłości 

Wiedeń 16.4.2023 

Szczepienie przeciwko COVID-19 to jest akt miłości. Takie przesłanie wysłał w sierpniu 

2021 roku Jorge Mario Bergoglio – papież Franciszek. 

Przyjmowanie szczepionek, które są zatwierdzone przez odpowiednie władze, jest aktem miłości. 

Także pomaganie większości innym przy podjęciu tego kroku jest aktem miłości. Miłości do siebie, 

miłości do naszych rodzin i przyjaciół oraz do wszystkich ludzi. Film po hiszpańsku z angielskimi 

napisami. Źródło. 

Papież Franciszek był tak przekonany w skuteczność tych szczepionek, że Watykan wydał w 

ubiegłym roku zestaw ośmiu monet, wśród których największa srebrna o nominale 20 euro 

przedstawia szczepienie młodej osoby prawdopodobnie przeciwko COVID-19. 

 

Źródło. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5dbCpmv8Mc
https://www.cfn.va/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html
https://world-scam.com/Files/Pope Francis vaccine an act of love.mp4
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Cytat ze strony watykańskiej oferującej ten zestaw monet: Srebrna moneta o nominale 20 

euro, zaprojektowana przez Chiarę Principe, poświęcona jest aktualnemu tematowi, który jest 

bardzo bliski sercu papieża Franciszka: leczeniu przeciw pandemii i potrzebie szczepień. 

Moneta przedstawia lekarza, pielęgniarkę i młodą osobę, która jest gotowa do przyjęcia 

szczepionki. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał znaczenie szczepień, przypominając, że 

opieka zdrowotna jest „obowiązkiem moralnym”, i ważne jest, aby „kontynuować wysiłki na 

rzecz uodpornienia nawet najuboższych narodów”. Źródło. 

Watykan wprowadził jako pierwszy i praktycznie jedyny kraj w Europie w lutym 2021 

obowiązek szczepień przeciwko COVID-19. Gwardziści szwajcarscy, którzy odmówili 

przyjęcia tych eksperymentalnych dawek, zostali zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym. 

Źródło. W Austrii uchwalono co prawda w parlamencie obowiązkowe szczepienia, jednak po 

fali ogromnych, pokojowych protestów, wstrzymano realizację tego prawa, by po kilku 

miesiącach wycofać je całkowicie. 

Opisałem zaledwie jeden z wątków, które są przyczyną wielkich podziałów w obrębie 

kościoła oraz wśród praktykujących katolików.  

Jak to zazwyczaj bywa, także papież Franciszek potrafi zaskoczyć pozytywnie. Jego krytyka 

wobec duchownych, którzy w kancelarii przedstawiają wiernym cenniki za udzielanie 

sakramentów, czy też wprowadzenie otwartej dyskusji o nadużyciach wśród kleru i 

stosowanie sankcji wobec księży pedofilów. Tylko tą drogą można przeciwdziałać przyszłym 

przypadkom krzywdzenia dzieci przez niektórych duchownych.  

 

  

https://www-cfn-va.translate.goog/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.cfn.va/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html
https://www-diepresse-com.translate.goog/6063194/nur-im-vatikan-gilt-in-europa-eine-impfpflicht/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.diepresse.com/6063194/nur-im-vatikan-gilt-in-europa-eine-impfpflicht
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451. Sukces niemieckiej dyplomacji 

Wiedeń 17.4.2023 

Największym sukcesem dyplomacji Niemiec był fakt, że podczas ostatniej wizyty w Chinach 

pani Analena Baerbock – niemiecka Minister Spraw Zagranicznych (partia Zielonych) – nie 

wypowiedziała Chinom wojny. Skoro w styczniu br. wypowiedziała „pomyłkowo” wojnę 

Rosji (źródło), to dlaczego miałaby dyskryminować Chiny?  

Pani Minister próbowała promować w Chinach „wartości zachodnie”. Wspomniała kwestię 

Tajwanu, chciała także nakłonić Chiny do wpłynięcia na Rosję. Na wspólnej konferencji 

prasowej, która zwykle jest oznaką zgody, padła wyraźna nagana: „Chiny nie potrzebują 

nauczycieli z Zachodu” – powiedział sucho chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang.  

Pani Baerbock najwyraźniej zapomniała pokazać, jakie to „wartości zachodnie” reprezentuje. 

Nie wspomniała o 9-ciomiesięcznym aresztowaniu aktywisty ze Stuttgartu Michaela 

Ballwega ani o siedzących w niemieckich więzieniach lekarzach, których jedyną winą była 

troska o zdrowie pacjentów. Dostali wyroki za wystawianie atestów zwalniających od 

noszenia, utrudniających oddychanie i do niczego nieprzydatnych masek. Stosowanie działek 

wodnych podczas protestów w Berlinie, było z pewnością przejawem dbałości niemieckiego 

rządu o higienę… 

 

Michael Ballweg organizował masowe demonstracje w Niemczech. W największych 

protestach w Berlinie w sierpniu 2020 uczestniczyło ponad milion demonstrujących. 

Takich żenujących wypowiedzi pani Baerbock było więcej. W lutym br. na Monachijskiej 

Konferencji Bezpieczeństwa, Na pytanie prezenterki, czy Ukraina może być bezpieczna tak 

https://exxpress-at.translate.goog/baerbock-erklaert-russland-versehentlich-den-krieg-moskau-fordert-entschuldigung/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://exxpress-at.translate.goog/baerbock-erklaert-russland-versehentlich-den-krieg-moskau-fordert-entschuldigung/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://exxpress.at/baerbock-erklaert-russland-versehentlich-den-krieg-moskau-fordert-entschuldigung/
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długo, jak Putin rządzi Rosją, odpowiedziała: Jeśli Putin nie zmieni się o 360 stopni, to nie. 

Nie trzeba było długo czekać i prezydent Rosji spełnił życzenie niedouczonej dyplomatki. 

Operacja wojskowa na Ukrainie dobiega końca – prezydent Putin niezwłocznie wprowadził w 

życie instrukcję pani Baerbock nazwaną zwrotem o 360 stopni! Źródło: Telegram 22.2.2023 

r. 08:50. 

Inny niemiecki polityk wart, by go wspominać, to Minister Zdrowia Karl Lauterbach. Trudno 

byłoby znaleźć bardziej kompetentnego polityka: kłamie w prawie każdym zdaniu, a 

przyparty do muru potrafi wykpić się własną interpretacją jego własnych konfabulacji, lub 

następnym kłamstwem. Powiecie pewnie, że znacie to u naszych rodzimych polityków? 

Jasne, rola Pinokia z długim nosem znana jest powszechnie, jednak przy tym ministrze z 

sąsiednich Niemiec, rola ta jest doprowadzony do perfekcji, czego polskiemu premierowi nie 

da się zarzucić. 

 

Karl Lauterbach – niemiecki Minister Zdrowia. Zapewniam, że nie nosi pod maską wąsika, 

ale jego fryzura? 

Z pewnością, analogia do austriackiego malarza, nie jest na miejscu. Ten minister ma na 

sumieniu „jedynie” mieszkańców własnego kraju, podobnie jak większość ministrów zdrowia 

w „postępowym” świecie zachodnich wartości. 

https://t.me/horstru
https://world-scam.com/Files/Ein_russischer_Panzerfahrer_demonstriert_den_eingesprungenen_360.mp4
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Jego wypowiedź na Twitterze z 13 sierpnia 2021 roku: 

 

 

…mniejszość społeczeństwa nie chce szczepionki bez skutków ubocznych, chociaż jest ona 

bezpłatna i może uratować życie im i wielu innym… Źródło. 

Aby było ciekawie, 12 marca br. pan Lauterbach oświadczył w wywiadzie z 

mainstreamowym ZDF, że jest mu strasznie przykro z powodu cierpień poszczepiennych i 

dorzucił następne kłamstwo: Według danych PEI [Instytut Paula Ehrlicha – niemiecki urząd 

zajmujący się dopuszczaniem szczepionek] skutki uboczne dotyczą jednej na 10 tysięcy 

osoby. Źródło po niemiecku z możliwością włączenia polskich napisów – minuta 9:47. Jego 

była żona – wirusolog – powiedziała w wywiadzie, że on nie ma pojęcia, o czym mówi. 

 

  

https://auf1.info/system-panik-lauterbach-muss-sich-im-zdf-fuer-seine-impf-luegen-rechtfertigen/
https://www.youtube.com/watch?v=653x0SpYd48
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
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452. Fanatyk wolności słowa 

Wiedeń 20.4.2023 

Zwolennik dyskryminacji gatunkowej – tak nazwał Elona Muska jego były przyjaciel Larry 

Page – założyciel Google. We wtorkowym wywiadzie FoxNews, Tucker Carlson rozmawiał 

na temat możliwych zagrożeń przy wdrażaniu sztucznej inteligencji z Elonem Muskiem.  

Wywiad z Elinem Muskiem. Źródło. 

Interesująca jest wypowiedź Muska dotycząca Larry Page googlowego bossa. Nie był wcale 

zainteresowany bezpieczeństwem technologii, którą w znacznej mierze sam tworzył. Jego 

celem jest stworzenie superinteligencji, czyli cyfrowego Boga. Jakie niebezpieczeństwo grozi 

nam z powodu niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji? Elon Musk widzi główne 

niebezpieczeństwo zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do wywierania wpływu na opinię 

publiczną. Samouczące się generatory tekstów na mediach socjalnych są w stanie skutecznie 

wpływać na opinię publiczną. Poprzez analizę efektu swoich działań na zachowanie 

internautów, mogą korygować własne algorytmy tworzenia nowych wpisów i w ten sposób 

doprowadzić do perfekcji technikę szerzenia kłamstw. 

W rozmowie z Tuckerem Carlsonem Elon Musk zdradza, że chce zbudować własną 

inteligencję prawdy – jako przeciwwagę dla Google i Microsoftu, które teraz aktywnie uczą 

swoją sztuczną inteligencję kłamać. 

Ciągle jeszcze większość z nas nie docenia wpływu sztucznej inteligencji na człowieka. W 

celu przybliżenia tego tematu, mam dla Was króciutki film pokazujący jak to działa w 

praktyce: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_gatunkowa
https://www.youtube.com/watch?v=a2ZBEC16yH4
https://world-scam.com/Files/Elon_Musk_ AI_pl.mp4
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https://world-scam.com/Files/handy.mp4
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453. Światowa Rada Zdrowia 

Wiedeń 21.4.2023 

Światowa Rada Zdrowia skupia najlepszych prawników medycznych na świecie, lekarzy, 

innowatorów i aktywistów walczących o dobre zdrowie dla wszystkich. Współpracujemy z 

ponad 190 organizacjami w 45 krajach, aby pogłębiać wiedzę na temat zdrowia publicznego i 

odkrywać nowe drogi. Wspólnie podejmujemy działania na rzecz obrony wolności zdrowia i 

promowania zdrowego stylu życia. Założona w 2021 roku Światowa Rada Zdrowia jest 

inicjatywą non-profit EbMCsquared CiC, organizacji interesu społeczności. Światowa Rada 

Zdrowia współpracuje z międzynarodowymi partnerami koalicyjnymi, Komitetem 

Sterującym, wolontariuszami i wspierającym personelem.W ten sposób przedstawia się na 

swojej stronie Światowa Rada Zdrowia – WCH. 

 

Źródło: Światowa Rada Zdrowia. 

13 kwietnia 2023 WCH wydała wytyczne dotyczące przeciwdziałania monopolizacji 

globalnego zdrowia przez WHO. Źródło. Jest to 45-stronicowy dokument (źródło) 

zatytułowany: Odrzucenie monopolu władzy nad zdrowiem publicznym i dotyczy 

proponowanych poprawek IHR (2005) i traktatu WHO dotyczącego pandemii. W zrozumiały 

sposób dokument opisuje powody odrzucenia zaproponowanych przez IRH (International 

Health Regulation – międzynarodowe przepisy zdrowotne) poprawek przepisów (2005) oraz 

traktatu WHO. Proponowane zmiany prawne są atakiem na suwerenność państw i 

demokrację.  

https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth-org.translate.goog/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldcouncilforhealth-org.translate.goog/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldcouncilforhealth.org/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/
https://world-scam.com/Files/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health_pl.pdf
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf
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Zdaję sobie sprawę, że większość czytelników niechętnie przeczyta taki dokument, nawet gdy 

jest on podany w przystępnej formie. Dlatego znalazłem dla Was opublikowane przez Jakuba 

Roguskiego streszczenie tego dokumentu – źródło w języku angielskim. Znajdziecie tutaj 27 

zaleceń WCH opisujących możliwe zagrożenia wynikające z tych zaproponowanych zmian 

oraz sposobu ich zwalczania. 

Jest to batalia o przyszłość świata. Czy będziemy potulnie akceptować następne plandemie, 

zamówione w WHO przez bogatych sponsorów? Pozwolimy by o przyszłych, aktualnie już 

wdrażanych do produkcji „szczepionkach”, decydowała ta skorumpowana organizacja?  

Źródło: Światowa Rada Zdrowia. 

  

https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/world-council-for-health-policy-brief?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
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454. Zamach na Titanica 

Wiedeń 22.4.2023 

Wydarzyło się to 111 lat temu, kiedy statek pasażerski Titanic – największy ówczesny okręt – 

po zderzeniu z górą lodową zatonął podczas swojego pierwszego rejsu po Atlantyku. Śmierć 

poniosło 1514 z ponad 2200 pasażerów i załogi. Była to jedna z większych i najbardziej 

znanych katastrof morskich. 

Źródło. 

Na pokładzie Titanica płynęło do USA wielu najwyższych rangą bankierów i finansistów, 

zaproszonych przez amerykańskiego oligarchę finansowego J.P. Morgana, właściciela 

Titanica. J.P. Morgan krótko przed wypłynięciem statku odwołał swój udział w rejsie i dzięki 

temu przeżył, w przeciwieństwie do zaproszonych bankierów. Właśnie ci wpływowi 

finansiści sprzeciwiali się globalnemu planowi J.P. Morgana stworzenia prywatnego Banku 

Rezerw w USA. Rok po katastrofie Titanica w roku 1913 powstał istniejący do dzisiaj FED – 

Federal Reserve System. 

W ten sposób powstał upadający na naszych oczach światowy system bankowości. To prawda 

USA – to nie jest cały świat. Biorąc jednak pod uwagę wieloletnią dominację amerykańskiego 

dolara, powstanie i polityka FED-u miało bardzo duży wpływ na losy całego świata. 

https://www.kla.tv/25749
https://world-scam.com/Files/111LatZamachuNaTitanicaPrzemyA_480p.webm
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455. Masowe morderstwa Pfizera 

Wiedeń 23.4.2023 

Od momentu, kiedy dziennikarka śledcza Naomi Wolf i jej zespół DailyClout rozpoczęli 

projekt, którego celem jest ocena odtajnionych dokumentów firmy Pfizer dla opinii 

publicznej, wychodzą na jaw coraz to nowe fakty potwierdzające mafijne metody biznesowe 

tej firmy. W skład jej zespołu weszło setki wysokiej klasy specjalistów wszelkiego rodzaju, w 

tym były przeciwnik Naomi – Steve Bannon. 

Źródło. 

W związku ze stosowaniem nieetycznych strategii marketingowych oraz zaniedbań przy 

produkcji lekarstw mafia farmaceutyczna była zmuszona przez sądy do płacenia 

gigantycznych kar. Pfizer został z powodu korupcji i nielegalnych praktyk marketingowych 

skazany na zapłacenie ponad 1,6 mld euro odszkodowania. Skoro jednak zyski wielokrotnie 

przewyższają te straty, kartele wielkiej farmy po prostu płacą kary i nadal prowadzą swój 

zbrodniczy interes. 

Pfizer od początku wiedział, że „szczepionki” mRNA uszkadzają serca pacjentów, pozwolił 

jednak, by miesiące upłynęły, zanim poinformowano publicznie o wynikach badań. Wyszło 

też na jaw, że już w ciągu pierwszych 12 tygodni od wprowadzenia szczepionki 61 osób 

zmarło z powodu udarów mózgu – połowa skutków ubocznych udaru wystąpiła w ciągu kilku 

dni od wstrzyknięcia. 

Tak, Big Pharma otrzymała pozwolenie na kontynuowanie swoich terrorystycznych i 

ludobójczych praktyk w sposób niezakwestionowany aż dotąd – wraz ze wszystkimi jej 

kryminalnymi wspólnikami z polityki, mediów i biznesu; wraz ze wspólnikami z nauki, 

wymiaru sprawiedliwości, religii itd. Źródło cytatu i inspiracja do mojego komentarza: kla.tv. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon
https://www.kla.tv/25820
https://www.kla.tv/25820
https://world-scam.com/Files/ZmarliPoSzczepionkachNieMilczA_480p.webm
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456. Kara śmierci za sprzeciw 

Wiedeń 24.4.2025 

W drugiej części artykułu: Kto naprawdę nami rządzi, opisałem trzy przypadki zabójstw 

politycznych dokonanych na politykach sprzeciwiających się wprowadzaniu Segregacji 

Sanitarnej – w skrócie SS oraz propagowaniu substancji mRNA w celu zwalczenia zmyślonej 

pandemii. Dzisiaj przedstawię Wam dokładniejszą relację o wykonanych wyrokach śmierci. 

Źródło. 

Südafrika, Simbabwe und Malawi: W styczniu 2021 roku w ciągu jednego tygodnia w RPA 

zmarło dwunastu polityków, a w sąsiednim Zimbabwe czterech ministrów. Szczególnie 

uderzające były wydarzenia w Malawi: sąd uznał tam, że blokada niesprawiedliwie 

dotknęłaby biedną ludność, dlatego rząd jej nie wprowadził. Następnie, w ciągu 48 godzin, 

zmarło trzech urzędujących ministrów i były szef banku centralnego – wszyscy na cowida 19. 

Sześć dni po tych zgonach rząd Malawi po raz pierwszy wprowadził blokadę, a w marcu 

rozpoczęły się szczepienia prowadzone przez firmę AstraZeneca. Źródło. 

Widać wyraźnie, że wśród polityków bywają także uczciwi ludzie, którym leży na sercu 

dobro własnego społeczeństwa. Nikt im już życia nie przywróci, możemy jednak o nich 

pamiętać i zrobić wszystko, by w przyszłości nie dopuścić do takich zbrodni. Jak to zrobić? 

Sporo już dokonaliśmy. Jeszcze przed kilku laty takie zabójstwa nie były w większości 

powszechnie znane. Dzisiaj wywołany głównie przez plandemię ruch oświecenia 

spowodował, że coraz trudniej jest pozostawić w ukryciu skrytobójcze zbrodnie. To z 

pewnością jest za mało, by mówić o sukcesie, jest to jednak pierwszy krok w trudnej walce o 

wolność. 

Podczas gdy popularność oficjalnych mediów gwałtownie spada, lukę po nich przejmują 

bardziej niezależne media. Spowodowało to powstanie dużego nacisku na środki masowej 

propagandy, by zaczęły wreszcie informować, zamiast nauczać nieuzasadnioną naukowo 

ideologię. Czy to koronawirus, wojna na Ukrainie czy też terror klimatyczny. 

https://www.world-scam.com/archive/2623/103-kto-naprawde-nami-rzadzi/
https://www.kla.tv/25850
https://www.kla.tv/25850
https://world-scam.com/Files/AFwKaraACYAIw347ADsMierciAFwDl_480p.webm
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457. Spirala strachu 

Wiedeń 25.4.2023 

Międzynarodowy Instytut Badań Pokoju w Sztokholmie SIPRI – (Stockhołm International 

Peace Research Institute), wydał w poniedziałek raport: Światowe wydatki wojskowe 

osiągają nowy rekord wraz ze wzrostem wydatków w Europie. Źródło. 

Całkowite światowe wydatki wojskowe wzrosły realnie o 3,7% w 2022 r., osiągając nowy 

rekord 2240 mld USD. Wydatki wojskowe w Europie odnotowały największy wzrost z roku 

na rok od co najmniej 30 lat. Zgodnie z nowymi danymi opublikowanymi dzisiaj [24.4.2023] 

przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), trzy największe 

mocarstwa — Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja — odpowiadały w 2022 r. za 56 procent 

światowych wydatków zbrojeniowych. 

Trzeba tu zaznaczyć, że SIPRI monitoruje wszystkie rodzaje wydatków związanych z siłami 

zbrojnymi. Podane kwoty nie są jedynie wydatkami na zakup broni. Niemniej jednak w 

ubiegłym roku wystąpił poważny wzrost na wydatki zbrojeniowe. 

 

Po dwóch latach blokad gospodarczych pod pretekstem zmyślonego świrusa, po 

wprowadzeniu podatku za oddychanie (CO2), przymuszania do pseudoekologicznego 

ogrzewania budynków przy jednoczesnym niszczeniu źródeł dostaw energii, wydatki na 

dodatkowe zbrojenia doskonale pasują do obrazu światowej wojny garstki super bogatych z 

resztą świata. W ten sposób ci bogaci powielają swoje majątki kosztem biedoty i klasy 

średniej. Ta ostatnia skazana została przez Deep State na ekonomiczny niebyt. 

Większość ludzi na świecie tkwi ciągle jeszcze w orwellowskim modelu trzech wielkich 

mocarstw i związanej z nimi geopolityki. Naturalnie, że zarówno Chiny, Rosja i USA nadal 

istnieją, głównym ich zadaniem jest wzbudzanie u nas strachu przed światową zagładą. Walka 

o hegemonię – rząd światowy – dawno przestała brać pod uwagę przebieg granic 

https://www-sipri-org.translate.goog/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-sipri-org.translate.goog/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.sipri.org/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges
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geograficznych. Dla globalistów świat jest jednością, a państwa to przeżytek kapitalistyczny. 

Brzmi podobnie jak hasła głoszone 100 lat temu w nowo powstałym ZSRR. 

Czy naprawdę sądzicie, że pan prezes K, a potem setki polityków pielgrzymowali do Kijowa, 

bez uzgodnienia kwestii bezpieczeństwa z Moskwą? Najlepiej było to widać podczas wizyty 

pierwszego sekretarza partii demokratycznej pana Bidena, w stolicy Ukrainy. 

Zlecenie przez Anthony Fauciego produkcji złośliwego wiruska właśnie w Chinach także nie 

świadczy o wrogości pomiędzy Chinami i USA.  

 

  

https://www.world-scam.com/archive/19162/405-prezydent-usa-w-kijowie/
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458. Czas rozrachunku 

Wiedeń 26.4.2023 

Nie zapomnimy. Ludobójstwa, kłamstw, podziałów, bezprawia, prób zastraszenia. Zakazu 

pożegnania z umierającymi. Presji na „dobrowolne” przyjęcie trucizny. Szkalowania 

odważnych, skazywanie lekarzy za to, że wykonywali sumiennie swoją pracę.  

W lipcu 2020 powstała w Niemczech Pozaparlamentarna Komisja Śledcza, która zajęła się 

zbieraniem dowodów, przesłuchań świadków we wszystkich kwestiach dotyczących tych 

międzynarodowych przestępstw. Zebrano setki dokumentów. Przesłuchania świadków 

odbywały się na żywo i zostały zapisane na filmach, które mogą być użyte w przyszłych 

procesach. 

Źródło. 

Mamy więc zeznania świadków, mamy zebrane dowody zbrodni. Brakuje nam niezależnego 

od jakiegokolwiek rządu, czy oligarchów Międzynarodowego Trybunału, który podjąłby się 

organizacją tak wielkiego procesu. Haski Trybunał, nie jest ani sprawiedliwy, ani też 

niezależny. Wystarczy przypomnieć proces przeciwko byłemu prezydentowi Serbii, który 

ostatnie pięć lat swojego życia przesiedział w haskim więzieniu. Po jego śmierci Trybunał 

umorzył sprawę podając, że nie udało się znaleźć dowodów winy tego polityka. Warto 

zaznaczyć, że Slobodan Milošević zwrócił się z prośbą o przydzielenie mu rosyjskiego 

lekarza, do którego miał zaufanie. Odmówiono mu. Oficjalną przyczyną jego śmierci podaną 

przez lekarzy był atak serca. Źródło. 

Kto miałby powołać nowy, międzynarodowy trybunał karny? Ostatnią instytucją, która 

mogłaby się tym zająć, jest ONZ. Równie dobrze moglibyśmy zwrócić się do wielkiego 

„filantropa” – szczepionkologa, żeby zorganizował taki trybunał, a potem grzecznie usiadł na 

ławie oskarżonych. 

Przyszło nam żyć w turbulentnych czasach i z pewnością nadejdą wielkie zmiany – tego nie 

da się uniknąć. Próby przejęcia władzy nad światem ciągle są ponawiane. Na przykład traktat 

https://www.kla.tv/25443
https://pl.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://world-scam.com/Files/LudobojstwoCovida19WoACYAIw322_480p.webm
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WHO, wprowadzenie cyfrowego pieniądza. Jak to będzie wyglądać w praktyce, jest sprawą 

otwartą. Jeżeli przewrót na świecie się nie powiedzie, a jak dotychczas na to się nie zanosi, to 

z pewnością dojdzie do procesów w związku ze zbrodniami przeciwko ludzkości. Sprawcy o 

tym wiedzą, dlatego robią wszystko by wygrać tę wojnę. 
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459. Największa zbrodnia przeciwko ludzkości 

Wiedeń 27.4.2023 

W poniedziałek kanadyjska platforma LifeSiteNews.com Inc opublikowała artykuł: 

„Największa zbrodnia przeciwko ludzkości” w historii: 11 rewelacji Naomi Wolf z 

dokumentów dotyczących szczepionek firmy Pfizer. Źródło. 

Naomi Wolf. Źródło. 

Cytowana wielokrotnie na moim blogu dziennikarka śledcza Naomi Wolf przedstawiła w 11 

punktach wyniki analizy opublikowanych dokumentów firmy Pfizer. Szczegóły znajdziecie w 

artykule w LifeSite, którego link podałem powyżej. 

1. Firma Pfizer wiedziała, że ich „szczepionki” oparte na genach są nieskuteczne już w 
listopadzie 2020 r.; 

2. Wkrótce po wypuszczeniu „szczepionek” COVID na rynek, firma Pfizer zatrudniła 2400 
pełnoetatowych pracowników do przetwarzania dokumentacji poszkodowanych; 

3. Pfizer i FDA zataiły informację, że „szczepionki” powodują uszkodzenia serca u młodzieży, 
podczas gdy agresywna kampania propagandowa doprowadziła wiele tysięcy z nich do 
przyjęcia zastrzyków; 

4. Wstrzyknięta substancja nie pozostaje w miejscu wstrzyknięcia, firma Pfizer wiedziała, że 
niebezpieczne nanocząsteczki lipidowe zawarte w „szczepionce” szybko rozprowadzają się po 
całym ciele. I nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek znikną; 

5. „To jest masowe morderstwo”: Skutki uboczne w dokumentach Pfizera są znacznie 
poważniejsze niż CDC i lekarze powiedzieli pacjentom; 

6. Zanim te substancje zostały awaryjnie dopuszczone, wstrzyknięto je ponad 1000 dzieciom, a 
dokumenty firmy Pfizer wskazują na wysoki wskaźnik poważnych obrażeń; 

7. Dokumenty firmy Pfizer ujawniają „eksperyment typu Mengele… dotyczący sposobu 
zakłócania i upośledzenia ludzkiej reprodukcji”. Dostępne dane kobiet w ciąży, pokazują, że 
80% z nich straciło dzieci; 

8. Firma Pfizer wiedziała, że istnieje zagrożenie dla płodności. Nanocząsteczki lipidów 
uszkadzają łożysko podczas ciąży, powodując przedwczesne porody oraz dużą ilość aberracji 
chromosomowych; 

https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.lifesitenews.com/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular
https://www.independent.org/news/article.asp?id=13970
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9. Dokumentacja firmy Pfizer pokazuje, że nanocząsteczki lipidów dostają się również do mleka 
matki, powodując zahamowanie wzrostu, raniąc, a czasem zabijając dzieci; 

10. „Nazistowska medycyna”, wojna z płodnością kobiet: dokumenty firmy Pfizer pokazują 
przypadki zdarzeń niepożądanych, na które cierpią kobiety: 16% „zaburzeń reprodukcyjnych” 
i do 20% spadku urodzeń żywych; 

11. LNP (nanocząsteczki lipidów) zdegradowały podstawowe fabryki męskości w jądrach 
chłopców, kiedy ich matce wstrzyknięto ten preparat „Więc to są potwory i jedynym 
rozsądnym wnioskiem jest, że koncentrują się na zakłócaniu reprodukcji człowieka”. 

Również austriacki Profil24 opublikował wczoraj ciekawy artykuł na ten sam temat. Źródło. 

Badanie przeprowadzone w Danii pokazuje: Poszczególne partie tak zwanej „szczepionki 

Covid-19” firmy Pfizer Comirnaty (BNT162b2) mają szczególnie problematyczny profil 

bezpieczeństwa. Wynika to z kumulacji ciężkich działań niepożądanych. Różnice w stosunku 

do mniej problematycznych partii są statystycznie niezwykle istotne. W normalnych 

okolicznościach sam fakt istnienia tych różnic byłby znakiem ostrzegawczym i powodem do 

wycofania produktu.  

Biologiczna broń masowej zagłady jest jednym ze środków depopulacyjnych stosowanych w 

bieżącej wojnie światowej. Jest to nietypowa wojna – nie jest skierowana przeciwko żadnemu 

państwu. Najwyraźniej front przebiega zamiast wzdłuż granic geograficznych, jedynie według 

kryteriów znanych w bankowości jako zasoby finansowe poszczególnych osób lub korporacji. 

Chociaż i tu są wyjątki. Nie każdy miliarder bierze udział w tej zbrodni. Uważam za zbyt 

pochopne tworzenie nowych podziałów. Tym bardziej że biorąc pod uwagę nadciągającą 

hiperinflację, także i my wszyscy możemy zostać wkrótce miliarderami. 

 

  

https://report24-news.translate.goog/besonders-toedliche-impfchargen-wurden-seltener-verspritzt-wer-wusste-bescheid/?feed_id=29961&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/besonders-toedliche-impfchargen-wurden-seltener-verspritzt-wer-wusste-bescheid/?feed_id=29961
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460. Oszustwo doskonałe 

Wrocław 29.4.2023 

Jeśli kraść to z klasą — czyli dużo i nie ponieść przy tym żadnych konsekwencji. Dzisiejszy 

artykuł można potraktować jako szkolenie dla oszustów z wielkimi ambicjami. Kraść można 

na różne sposoby: od prymitywnej kradzieży, do… No właśnie, jaka jest najlepsza forma 

okradania bliźnich? O tym dowiecie się z tego filmu: 

Źródło. 

Jest to możliwe, żeby okradać ludzi na miliardy dolarów, robić to bez ukrywania i 

otrzymywać za to pochwały. Taki przekręt zorganizowano ponad 100 lat temu. Dlatego 

chętnych na powtórzenie tego przekrętu muszę rozczarować. Nigdy nie staniesz się super 

oszustem, do którego w końcu wszystko należy. Dlaczego nie? Ponieważ jest już ktoś, kto 

tego dokonał. W USA nazywa się to Rezerwa Federalna. Jest ona właścicielem Kongresu, 

który zalegalizował jej oszustwo w 1913 roku. Od tego czasu ukradła ludziom tak wiele 

poprzez swój kryty przez polityków system rezerwy cząstkowej – to tylko taka żartobliwa 

nazwa zalegalizowanego fałszerstwa – że trudno to sobie wyobrazić. Ta zbrodnia jest tak 

doskonała, że Rezerwa Federalna może ją popełnić przed oczami opinii publicznej, 

ujawniając wszystkie szczegóły swojej metody. I nadal jest tak, że zdecydowana większość 

ofiar nie ma pojęcia, co się dzieje. Większość nawet nie zdała sobie jeszcze sprawy, że w 

ogóle stało się coś złego. […] Film odnosi się do USA i dolara, ale dokładnie ten sam 

przekręt trwa na całym świecie od dawna, także u nas. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie 

sprawy, jak bardzo są oszukiwani tym sposobem, mimo że mogą to widzieć każdego dnia. 

Źródło. 

https://www.kla.tv/25886
https://www.kla.tv/25886
https://world-scam.com/Files/NajwiACYAIw281ADsKszyPrzekrACY_480p.webm
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461. SS – segregacja sanitarna 

Wrocław 30.4.2023 

W faszystowskich Niemczech skrót SS oznaczał Schutzstaffel – oddziały ochrony. Każdy, kto 

choć trochę zna historię, wie, czym była ta zbrodnicza organizacja. Oddziały SS stanowiły 

znaczną część załóg niemieckich obozów koncentracyjnych.  

Powstanie dzielnic żydowskich, które następnie przekształcono w getta, tłumaczone było 

potrzebą ochrony zdrowej ludności przed roznosicielami tyfusu plamistego i innej zarazy, jak 

Niemcy określali Żydów.  

 

Warszawskie  getto. Źródło. 

Nauka już dawno zlikwidowała średniowieczne kwarantanny nie tylko jako okrutne, ale jako 

bezcelowe. Bezcelowe? Przecież chodzi nie o zlikwidowanie epidemii, lecz o zlikwidowanie 

Żydów. Źródło. 

Historia segregacji sanitarnej nie zakończyła się wraz z końcem drugiej wojny światowej. We 

Wrocławiu latem roku 1963 ogłoszono epidemię ospy i całe miasto zostało zamknięte. 

https://1943.pl/artykul/chodzi-nie-o-zlikwidowanie-epidemii-lecz-o-zlikwidowanie-zydow-mur-wokol-getta-warszawskiego/
https://1943.pl/artykul/chodzi-nie-o-zlikwidowanie-epidemii-lecz-o-zlikwidowanie-zydow-mur-wokol-getta-warszawskiego/
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Źródło. 

Podczas największych szykan wobec niezaszczepionych przeciwko stworzonej z kilku innych 

chorób nowej chorobie nazwanej COVID-19, wzmacniano presję wobec przeciwników 

szczepień, wprowadzając reguły ograniczające korzystanie z lokali gastronomicznych, 

teatrów, kin, basenów kąpielowych i wielu innych miejsc publicznych. Wymagano 

przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu, statusu ozdrowieńca lub negatywnego wyniku 

testu PCR. Można było okazać swój status na smartfonie, pokazując kod QR. Nigdy nie 

miałem żadnego z tych dokumentów.  

Owszem były utrudnienia w większości restauracji, jednak udało mi się znaleźć w Wiedniu 

taką, gdzie nie przestrzegano tych nielegalnych zarządzeń. Pamiętam, kiedy w grudniu 2021 

chciałem kupić w sklepie z artykułami papierniczymi kalendarz na przyszły rok, przy kasie 

zażądano ode mnie dowodu sanitarnej niewinności. Skoro nie posiadałem czegoś takiego, 

musiałem pozostawić wybrany towar w sklepie. Kupiłem, moim zdaniem lepszy w 

supermarkecie… 

 

Wstęp wyłącznie dla zaszczepionych lub ozdrowieńców.  

Tutaj nie akceptowano nawet wyniku testu PCR. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_ospy_we_Wroc%C5%82awiu
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Jak w takim razie możliwe było, że przekraczałem przynajmniej raz na miesiąc dwie granice, 

jeżdżąc regularnie pomiędzy Wiedniem a Wrocławiem? Pisałem na ten temat w artykule 

Granice. Miesiąc po napisaniu tego artykułu, w marcu 2022 roku, przy przekraczaniu granicy 

czesko-austriackiej dostałem od austriackiego policjanta słowny nakaz udania się po 

przybyciu do domu, na dziwaczną kwarantannę. Miała trwać 10 dni i wolno było wychodzić z 

mieszkania, ale trzeba było zakładać maskę chirurgiczną (FPP2). Jako że nikt mnie nie 

pilnował, to zachowałem się odpowiednio do sytuacji. Nie miałem żadnych kontaktów z 

urzędami – poza tym policjantem na granicy – niczego na piśmie, więc odbębniłem tę 

kwarantannę tak, jak sobie na to zasłużyła… 

Doskonale wiem, że nie wszyscy mieli takki luz i nie zamierzam się niczym chwalić. Bo nie 

ma czym. Byłem i jestem zdecydowanie w uprzywilejowanej sytuacji. Jako emeryt nie 

musiałem chodzić do pracy i uzyskiwać wstęp pokazując wyniki tych idiotycznych testów. 

Dlatego też mogę się pochwalić, że ani razu się nie testowałem. Chcę jedynie pokazać jak 

niekonsekwentna i bezsensowna była wtedy ta sanitarna segregacja. Była również mało 

skuteczna. 

 

Przykład segregacji na florę i ludzi. 

  

https://www.world-scam.com/archive/6594/187-granice/
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462. Dom Rosyjski w Warszawie 

Wrocław 1.5.2023 

Dawny Dom Radzieckiej Nauki i Kultury przy ulicy Foksal 10 w Warszawie, przeniesiony 

został w roku 2005 do budynku Przedstawicielstwa Handlowego Rosji przy ulicy 

Belwederskiej 25. Od 2021 roku nosi też nazwę Dom Rosyjski w Warszawie. Do kompleksu 

budynków przy ulicy Belwederskiej 25-49, należy także budynek Ambasady Rosji. 

Przedstawicielstwo Handlowe Rosji przy ul. Belwederskiej 25 (1976-). Źródło. 

W sobotę rano doszło do eskalacji trwającego od dłuższego czasu konfliktu dotyczącego 

szkoły przy ambasadzie rosyjskiej. Według korespondenta RIA Novosti, urzędnicy Biura 

Burmistrza mieli uzyskać dostęp do szkoły w budynku poprzez wyważenie zamka w 

drzwiach. Przeczytajcie, jak opisuje to wydarzenie niemiecki mainstreamowy ZDF. Źródło. 

Dla równowagi proponuję przeczytać, jak poinformowała o tej sytuacji agencja prasowa Ria 

Novosti. Źródło. 

Posiadłość ambasady jest uważana za tabu dla kraju-gospodarza. Istnieją surowe 

międzynarodowe przepisy prawne dotyczące rozwiązywania problemów z personelem 

ambasady. Podobny incydent miał miejsce za kadencji Donalda Trumpa. W maju 2019 roku 

Stany Zjednoczone zaatakowały ambasadę Wenezueli w Waszyngtonie. „Zachodzie wartości” 

mają odmienne zasady – i dlatego w innych częściach świata narasta odrzucenie, a nawet 

nienawiść do Zachodu. Fani Donalda Trumpa pewnie oburzą się na mnie. Ja też uważam, że 

był on, wśród powojennych (po 1945 roku) prezydentów jak do tej pory, najlepszym 

prezydentem USA. Trzeba jednak starać się o obiektywizm. Tym bardziej że nie udało mi się 

znaleźć takiego postępowania nawet wśród państw określanych przez zachodnią cywilizację 

jako „prymitywne”. Nawet w San Escobar nie pogwałcono zasad prawa międzynarodowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedstawicielstwo_Handlowe_Rosji_w_Polsce
https://www-zdf-de.translate.goog/nachrichten/politik/polen-schule-warschau-botschaft-russland-100.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-schule-warschau-botschaft-russland-100.html
https://rian-odoo-com.translate.goog/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://rian-odoo-com.translate.goog/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://rian.odoo.com/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an
https://www-wsws-org.translate.goog/de/articles/2019/05/20/pers-m20.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
https://pl.wikipedia.org/wiki/San_Escobar
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Zmyślona flaga zmyślonego państwa – San Escobar. 

Wróćmy do zacytowanego powyżej artykułu ZDF. Nie ulega wątpliwości, że każde 

przedstawicielstwo dyplomatyczne każdego kraju świata jest centrem dowodzenia dla 

działalności szpiegowskiej. Nie ma tu żadnych wyjątków. Były także przypadki szkolenia 

terrorystów na terenach objętych immunitetem dyplomatycznym. Jednak szkolenie oddziałów 

militarnych odbywa się z reguły nie na terenie placówek zagranicznych, lecz we własnym 

kraju. Znalezienie sensu takiej działalności przypomina próby przekonania nas, że to Rosja 

dokonała ataku terrorystycznego na własny, podmorski gazociąg. 

 

Czemu więc służy następna prowokacja wobec Rosji? Temu, co zawsze: ma zwiększyć 

napięcie, a głównym celem jest nasz strach. Wirusa się już nie boimy, wojna na Ukrainie 

wydaje się dobiegać końca. Dlaczego? Ponieważ kończą się pieniądze marnowane na 

zbrojenie skazanej na porażkę Ukrainy. W tym miesiącu w maju grozi bankructwo 

najbogatszego ponoć kraju świata. Jest to skutek wyborów sprzed pół roku w USA. Jedynie 

utrzymanie społeczeństw w strachu, daje pewną formę bezpieczeństwa dla zorganizowanej 

przestępczości, która śni o przejęciu władzy nad światem. 



Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Tacy politycy jak Olaf Scholz, czy Mateusz Morawiecki zrobią wszystko, co im każe wujek 

Sam w Waszyngtonie. Nie trzeba chyba tego dzisiaj uzasadniać. Zmianę postawy Emanuela 

Macrona wobec USA, wsadziłbym także do zbioru bajek autorstwa Klausa Schwaba. Upadek 

hegemonii Stanów Zjednoczonych jest jednym z celów pośrednich na drodze do utopii – 

absolutnej władzy nad światem. Nie zdziwimy się, gdy następny uczeń Young Global Leader 

ze Światowego Forum Ekonomicznego, Justin Trudeau przeciwstawi się wielkiemu sąsiadowi 

położonemu na południe od Kanady. Takie są rozkazy, a te trzeba bezwzględnie wykonywać. 

Pod groźbą utraty stanowiska. 
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463. Wyjątkowa „okazja” 

Wrocław 2.5.2023 

Wczoraj, 1 maja ukazał się na Report24 artykuł: UE chce nowej umowy na zastrzyki Covid: 

10 euro z podatków za każdą niewykorzystaną dawkę. Źródło. 

Financial Times poinformował, że UE negocjuje obecnie umowę na 70 milionów 

„zastrzyków Covid-19” do 2026 r. Planuje się, że Pfizer przyjmie niewykorzystane, 

przeterminowane dawki. Zamiast 19 euro będą kosztować „jedynie” 10 euro. Tak więc Unia 

robi interes stulecia i dlatego zamawia następne 70 milionów dawek. 

Prokuratura Europejska bada teraz zachowanie Ursuli von der Leyen, która negocjowała 

pierwotne umowy dotyczące szczepionek za pośrednictwem wiadomości SMS, odręcznie i z 

wątpliwą legitymacją demokratyczną. Negocjowała bezpośrednio z szefem firmy Pfizer 

Albertem Bourlą. Nie wiadomo, czy te SMS-y są w ogóle dostępne dla wymiaru 

sprawiedliwości – Bruksela odmówiła ich publikacji. 

Jest to jeden z elementów programu przyspieszenia zapaści ekonomicznej w 

„cywilizowanym” świecie. Innym elementem jest dziwna wojna na Ukrainie. Także tutaj 

wydaje się miliardy, by je zmarnować na polach i łąkach Ukrainy. Jedynie mięso armatnie – 

ofiary po obu stronach frontu – jest prawdziwe.  

Zubożenie społeczeństw poprzez wzrost cen energii i żywności jest kolejnym sposobem na 

wywołanie recesji. Drukowanie pustych pieniędzy i związana z tym inflacja, to jeszcze jedna 

metoda na tworzenie wielkiej biedy. Gdy w ten sposób popatrzymy na to, co się dzieje, wtedy 

taki „niewinny” Pfizer wydaje się jedynie wybrańcem losu wykorzystującym stworzoną 

wspólnym wysiłkiem z twórcami plandemii okazję. 

Oprócz efektu ekonomicznego na drodze do pełnej władzy nad światem jest drugi nie mniej 

ważny: depopulacja. Ponoć te cudowne eliksiry spowodowały już śmierć miliarda ludzi na 

świecie. Źródło. 

https://report24-news.translate.goog/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24-news.translate.goog/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.ft.com/content/fbcd28ad-f39a-4eae-8ffd-1baf940f41f1
https://thecovidblog-com.translate.goog/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://thecovidblog-com.translate.goog/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://thecovidblog.com/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/
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Kanada – zmarli nagle i niespodziewanie 

Z pewnością potrzebujemy dalszych środków redukcji populacji. W końcu celem jest 500-

milionowa rzesza niewolników na całym świecie. Tej nadmiarowej reszty, trzeba się jakoś 

pozbyć. Nowoczesna wojna zabija wrogów przy pomocy strzykawki. Jest to bardziej 

skuteczne i łatwiejsze do przeprowadzenia niż „kąpiele dezynfekcyjne” przy przyjęciu 

więźniów do obozu koncentracyjnego. Również problem z pozbyciem się zwłok rozwiązuje 

się sam. Pragmatyczne dążenie się do celu – sposób działania technokratów z Davos. 
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464. Jesteśmy 99% 

Wrocław 3.5.2023 

Jesteśmy 99%, to hasło polityczne szeroko używane i ukute podczas ruchu Occupy w 2011 

roku. Wyrażenie bezpośrednio odnosi się do nierówności dochodów i bogactwa w Stanach 

Zjednoczonych, z koncentracją bogactwa wśród najlepiej zarabiających 1%. Odzwierciedla 

opinię, że „99%” płaci cenę za błędy maleńkiej mniejszości w klasie wyższej. Źródło. Ta 

definicja przesiąknięta ideologią marksistowską pochodzi z Wikipedii, co tłumaczy takie 

nastawienie.  

Nie będę tutaj rozpoczynał ideologicznych bojów w obronie prawicy lub lewicy. Byłaby to 

tak samo beznadziejna walka, jak polsko-polska awantura, gdzie obie strony (PIS i PO) są 

przyczyną, a nie rozwiązaniem nękających nas problemów. Takie ciągnące się latami batalie, 

są na rękę szarym eminencjom, które chętnie podsycają tę walkę, traktując ją jako terapię 

zajęciową dla skłóconego społeczeństwa. Więcej na ten temat w artykule Kto naprawdę nami 

rządzi? 

Oparty na teorii „walki klasowej” ruch protestacyjny sprzed 12 lat wykorzystał rzeczywisty 

problem zbyt wielkiego wpływu plutokracji na politykę. Jeżeli ktoś potrafi – rzadko w 

uczciwy sposób – wyskrobać kilkaset miliardów dolarów, a potem pomnażać ten majątek, nie 

świadczy wcale o tym, że jest wspaniałym organizatorem i że wszystkie jego pomysły są 

bezwzględnie dobre. Najlepszym przykładem jest nasz pseudofilantrop-szczepionkolog Bill 

Gates, któremu „filantropia” służy jedynemu tylko celowi: unikaniu płacenia podatków. 

 

Źródło. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/We_are_the_99%25?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Occupy_movement?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://en.wikipedia.org/wiki/We_are_the_99%25
https://www.world-scam.com/archive/2623/103-kto-naprawde-nami-rzadzi/
https://www.world-scam.com/archive/2623/103-kto-naprawde-nami-rzadzi/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128291875
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Jest takie przysłowie dotyczące konia: Gdyby koń o swej sile wiedział, żaden by na nim nie 

siedział. Daleki jestem od obrażania ludzi walczących o swoje prawa, jednak to przysłowie 

stanowi kwintesencje protestów Jesteśmy 99%. Gdyby byłoby możliwe, że większa część 

tych 99% wyszła na ulicę, to żadna policja świata, ani wojsko nie poradziłoby sobie z taką 

siłą.  

Także dzisiaj mamy podobną sytuację: ciągle jeszcze są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy 

z siły 99%. Podejście typu: cóż my możemy na to poradzić – sprowadza nas właśnie do roli 

osiodłanych koni – nie ubliżając tym szlachetnym zwierzętom. 
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465. Zamówione wyniki wyborów 

Wrocław 5.5.2023 

Jak można dzisiaj wygrać wybory? To pytanie stawiało już wielu polityków i znajdowało 

odpowiedzi. Kiełbasa wyborcza jest najczęściej stosowaną metodą na sukces. 

W połowie drogi pomiędzy Tel Awiwem a Jerozolimą znajduje się miejscowość Modiin. 

Tutaj powstała firma Team Jorge, która oferuje rozwiązanie problemu wyborów. Mówi się, że 

ich specjalnością są fake newsy i metody hakerskie. Według doniesień międzynarodowych 

mediów firma z Izraela w zamian za odpowiednią zapłatę ingerowała w ponad 30 kampaniach 

wyborczych. 

Zespół dziennikarzy z The Guardian i z Forbidden Stories zgłosili się jako potencjalni klienci 

do tej firmy w Izraelu. Za swój „cel” podali próbę opóźnienia wyborów w jednym z krajów 

afrykańskich. Zrobili przy okazji nagranie ukrytą kamerą i ten film z polskimi napisami 

możecie obejrzeć: 

Źródło. 

Chcecie wygrać wybory? Na prezydenta, do parlamentu? Nic prostszego, o ile stać Was na 

pół miliona dolarów za każdy miesiąc kampanii wyborczej. Taką kwotę łatwo można ukryć w 

zeznaniu-deklaracji kosztów zespołu wyborczego większych partii, także w mniejszych 

krajach. 

Do tej pory zespół ingerował w 33 krajowe kampanie wyborcze i głosowania, w tym w Kenii 

i Nigerii. Na nagraniu można usłyszeć, jak Tal Hanan mówi, że 27 misji zakończyło się 

sukcesem. Do manipulacji w mediach społecznościowych zespół opracował własną platformę 

o nazwie Aims, która może służyć do tworzenia zweryfikowanych kont użytkowników. 

Źródło. 

Zespół kontroluje ponad 30 000 botów – komputerów używających sztucznej inteligencji do 

zakładania i prowadzenia fakeowych kont na mediach społecznościowych. Takie konta są 

niezwykle aktywne w krajach, skąd pochodzą zlecenia opłacone na firmę, której mózgiem jest 

https://www.youtube.com/watch?v=UheOilps2zQ
https://www.theguardian.com/world/video/2023/feb/15/team-jorge-unmasked-the-secret-disinformation-team-who-distort-reality-video
https://world-scam.com/Files/Revealed- the hacking and disinformation team meddling in elections_pl.mp4
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Tal Hanan. Jego firma stosuje techniki manipulacji w komentarzach generowanych przez te 

boty. Ma to znaczny wpływ na użytkowników Facebooka, Twittera i innych platform. 

Bierzesz udział w dyskusji na Facebooku i nie wiesz, czy rozmawiasz z człowiekiem, czy z 

zaprogramowaną wirtualną maszyną? 

Team Jorge włamuje się na konta mailowe Google – tak przynajmniej wynika z wypowiedzi 

ich szefa w powyższym filmie. Jeśli dostaną się, jak wspomnieli na konto …@gmail.com, 

mogą wysyłać swoje manipulowane „wiadomości” na wszystkie adresy powiązane z tą 

skrzynką poczty elektronicznej. Wasi znajomi odbiorą taką wiadomość od Was, właścicieli 

skrzynki pocztowej i w ten sposób łatwiej jest zdobyć oszustom zaufanie. 

Zdjęcie: Fabian Strauch/dpa. Źródło. 

  

https://www.sueddeutsche.de/politik/story-killers-wahlen-manipulation-team-jorge-demokratie-1.5751826
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466. Akta króla Karola 

Wrocław 6.5.2023 

Przygotowania do dzisiejszej koronacji Karola trzeciego na króla brytyjskiego imperium, są 

najważniejszym wydarzeniem w mainstreamowych mediach.  

Akta sprawy króla Karola III dokumentują zupełnie inny obraz niż ten przedstawiany przez 

środki masowego przekazu. Przekazują one milionom telewidzów na całym świecie, niejako 

iluzję królewskiego świata marzeń poprzez pompatycznie zainscenizowaną koronację, a 

zacierają rzeczywistość za murami wspaniałych pałaców. Jak to możliwe, że sympatyk 

pedofilii i potencjalny zleceniodawca zabójstwa zostaje koronowany na króla i nikt się tym 

nie oburza? Źródło. 

Źródło. 

I cóż takiego zarzuca się temu „wspaniałemu” królowi? Majątek? Przecież nie on go zagrabił 

– to zrobili jego przodkowie. Współudział i wspieranie przestępców seksualnych? Takie 

czyny popełniał niejeden władca tego świata, chociażby Stalin. Łapówki? Znane przysłowie 

mówi: dziś tylko ryby nie biorą. Zabójstwo Diany? A co się stało z sześcioma żonami 

Henryka 8? To takie „drobne” wybryki monarchów. Wszystkie niegodziwości można 

przecież wytłumaczyć na cywilizowany – w sensie zachodnim – sposób. 

https://www.kla.tv/25975
https://www.kla.tv/25975
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/25975/AktaKrolaKarolaIiiUjawnieniaZa_480p.webm
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Rok 2021. Rozmowa księcia Karola ze świeżo „zaszczepionym”, który bezczelnie się przewrócił. 

  

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-26_11-19-52.mp4
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467. Tajemnice ONZ 

Wrocław 7.5.2023 

Agenda 2030. Pod takim hasłem tworzy się największą w historii ludzkości transformację 

społeczną, polityczną i gospodarczą świata. Celem jest ustanowienie rządu światowego, który 

nie będzie nigdy wybierany przez narody świata.  

Stoją za tym trzy organizacje: 

1. WEF -Światowe Forum Ekonomiczne z siedzibą w Davos/Szwajcaria; 
2. ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych z kwaterą główną w Nowym Jorku/USA; 
3. WHO – Światowa Organizacja zdrowia z siedzibą w Genewie/Szwajcaria.  

Znany niemiecki prawnik zajmujący się dokumentowaniem przestępstw międzynarodowych, 

dr Reiner Füllmich przeprowadził wywiad z wysokiej rangi urzędnikiem ONZ.  

Źródło. 

Strach przed wirusem był jedynie wstępem, narzędziem w ręku oligarchów, śniących o 

władzy nad całym światem. Kiedy ludzie przyzwyczaili się do codziennych komunikatów o 

zmarłych „na COVID”, wycofano się z tej zużytej metody wywoływania strachu i 

przygotowano nam nową: wojnę na Ukrainie. Niedługo i ta się skończy, jednak jej miejsce 

zastąpi następny generator strachu, na przykład, że wszyscy spalimy się przez nadmierne 

wydzielanie CO2 – kolejne kłamstwo. W zanadrzu mają przygotowane następne plagi, 

podczas, gdy największą plagą ludzkości są sami plutokraci, czy jak wolicie oligarchowie 

stojący za tymi zbrodniami przeciwko ludzkości. 

Nasze życie nie jest gmatwaniną samych nieszczęść, jak to usiłują nam wmówić 

skorumpowane media. Każdy z nas doświadcza zarówno dobrych, jak i złych sytuacji. Jeśli 

będziemy się koncentrować jedynie nad tymi niedobrymi, to nasze życie stanie się piekłem na 

Ziemii. Naturalnie, że nie wolno chować głowy w piasek przed tragediami, które się wokół 

wydarzają. Trzeba się nad nimi zastanowić i znaleźć najlepsze rozwiązanie, by im 

zapobiegać. Każdy to może zrobić. Nie wolno jednak zajmować się tym przez 24 godziny na 

dobę.  

https://www.kla.tv/25375
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/03/25375/CoDotyczyWszystkichNajwyACYAIw_480p.webm
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Dostrzegajmy także piękne strony życia, których z pewnością nie brakuje. Sama przyroda jest 

źródłem tylu cudownych przeżyć. Nauczmy się je dostrzegać. 

 

Źródło: Telegram 05.05.2023 r. 22:05 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/Herz-KI.5850.mp4
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468. Jestem zaszczepiona! 

Wrocław 8.5.2023 

Pop kultowy podcast Heather McDonald, Juice Scoop jest w Stanach bardzo popularnym 

komedy show. Program ma ponad 20 000 pięciogwiazdkowych recenzji w iTunes i zajmuje 2. 

miejsce na listach przebojów wywiadów komediowych oraz jest podcastem nr 1 dla kobiet z 

wywiadami komediowymi. 

 

Dlaczego o tym piszę? Dotarłem do ostatniego filmu, w którym Juicy Scoop chwali się, że 

jest dwukrotnie zaszczepiona + booster (szczepienie przypominające) i nadal ma regularny 

okres. Możecie obejrzeć ten film – trwa jedynie minutę: 

Źródło: 

Telegram 1.5.2023 r. 10:46 

Chcę, byście wiedzieli, że jestem 2 razy zaszczepiona, wzięłam boostera, szczepionkę na 

grypę i półpasiec i ciągle dostaję okresu! Podróżowałam. Byłam dwukrotnie w Meksyku… i 

nie złapałam Covida. Chyba Jezus kocha mnie najbardziej… 

https://t.me/wprocesiebudzenia
https://world-scam.com/Files/video_2023-05-07_16-01-35.mp4
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Nie wiem, czy jest to autentyczne nagranie z jej występu. Nie ma to większego znaczenia, 

skoro w ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy już setki takich tragedii przed kamerą. 

Daleki jestem od tego, by szukać sensacji w tragediach ludzkich. Jednak świadomość 

niebezpieczeństwa wynikająca ze ślepej wiary w zalecenia tzw. obrońców zdrowia 

publicznego (ministra od jednej choroby czy WHO) jest nadal ciągle zbyt powszechna. Kiedy 

spotykam osoby, które jeszcze rok temu były zdrowe, a teraz mają problemy z 

wypowiedzeniem poprawnego zdania i te właśnie osoby usiłują mi wmówić, że jest to wynik 

jakichś wydarzeń sprzed 20 lat, a nie tego, że przyjęły preparat mRNA, jedynie po to, by nie 

stracić miejsca pracy, które i tak straciły, zastanawiam się ciągle, skąd bierze się ta niezłomna 

wiara w dobrą wolę urzędników państwowych? Naiwność? Pewnie tak, jednak, jak długo 

można dawać się oszukiwać? 

Chory z powodu szczepienia? (IMAGO / blickwinkel / IMAGO / R. Rebmann) 

Niektórzy powiedzą, że sami są sobie winni. Może i tak, jednak kilka lat temu mało kto 

sprawdzał zawartość etykiet produktów spożywczych w marketach. Mieliśmy po prostu 

zaufanie, że nas nie otrują. Dzisiaj jest z tym znacznie gorzej. Nie wiemy, czy nie jemy 

zmielonych owadów. Świat się zmienił i nie jest to ostatnia taka zmiana. 

Jaki będzie świat za kilka lat, zależy w dużej mierze od nas samych, chociaż większość z nas 

nie zdaje sobie z tego sprawy. Wystarczy, że będziemy uczciwi. Wobec własnych przekonań, 

w stosunku do przyjaciół i sąsiadów. Wymaga to odwagi, by działać zgodnie z przekonaniami 

i logiką wynikającą z rzeczowej analizy wydarzeń na świecie. Do tego potrzebne są źródła 

rzetelnych informacji, które dzisiaj jest trudno znaleźć. Jednak tę właśnie pracę musi podjąć 

każdy, kto chce poznać prawdę w tym zagmatwanym świecie obłudy i kłamstw. 

Chyba nie sądzicie, że było mi łatwo czytać w komentarzach, że jestem foliarzem, 

teoretykiem spiskowym itd.? Z drugiej strony nie byłem na takie zarzuty zbyt wrażliwy. 

Zdawałem sobie sprawę, że nie warto się przejmować opinią osób, które oceniają mnie za 

moją postawę. Dzisiaj te same trolle twierdzą, że zawsze tak uważały, jak ja to opisywałem, 

kiedy nie było to wcale popularne. Nie piszę tego, by się chwalić. Nie jest wcale moim celem 

mieć rację. Mój cel jest zupełnie inny. Chcę wolności. Wolności wypowiedzi, także dla tych, 

którzy twierdzą, że ziemia jest płaska. Jeśli się mylą, niechaj dobrze uzasadnione argumenty 

obalą taki sposób widzenia świata. Samo ośmieszanie osób za ich poglądy nie jest 
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argumentacją. To jest jedynie populistyczne propagowanie własnych, słabo uzasadnionych 

wizji. 

W historii pewnego kardiologa opisałem podobny przypadek osoby przekonanej do tych 

„szczepionek”. Jestem przekonany, że w obu przypadkach działały te same mechanizmy. Oni 

po prostu uwierzyli w te kłamstwa. 

 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/4701/144-historia-pewnego-kardiologa/
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469. Dzień Wolności Prasy 

Wiedeń 10.5.2023 

30 lat temu 20 grudnia 1993 ONZ ogłosiło dzień 3 maja Światowym Dniem Wolności Prasy. 

Może 100 lat temu prasa miała pewną dozę wolności. Jeszcze nie tak dawno było naturalne, 

kiedy czytaliśmy w gazetach różne stanowiska w wielu tematach. Dzisiejsza „wolność prasy” 

jest silnie jednostronna. Przynajmniej jeśli chodzi o ocenę wydarzeń na świecie. Z trzyletnim 

opóźnieniem gazety przebąkują o błędnych, politycznych decyzjach w związku z plandemią. 

Te dzisiejsze artykuły ta sama prasa okrzyczałaby przed dwu laty jako propagowanie teorii 

spiskowych.  

Najbardziej drastycznym przejawem deptania wolności słowa jest los Juliana Assange. Jego 

„zbrodnią” było opublikowanie dowodów zbrodni popełnionych przez armię USA w Iraku. W 

artykule Kolateralni mordercy możecie obejrzeć film dokumentujący zamordowanie grupy 

cywili przez załogi dwóch wojskowych helikopterów armii USA.  

Państwo miłujące prawo postanowiło pozostawić odpowiedzialnych za tę zbrodnię wojenną w 

spokoju – nie toczy się żaden proces wobec sprawców udowodnionego przestępstwa. Według 

USA winny jest Julian Assange. Jego wina polega na podaniu do publicznej wiadomości 

ściśle tajnego filmu – top secret – i oskarża się go o szpiegostwo. 

Julian Assange na balkonie ambasady Ekwadoru w Londynie w 2016 roku. 

Obnażanie brudnej prawdy o wojnach, bez względu na to, która strona je prowadzi, ma 

kluczowe znaczenie dla zapobieżenia wojnom w przyszłości.  

Żaden szpieg nie publikuje informacji zdobytych w celach wywiadowczych. To jest pilnie 

strzeżony towar. Nawet sama informacja, że jakiś kraj otrzymał od szpiegów zdobyte 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Wolno%C5%9Bci_Prasy
https://www.world-scam.com/archive/8224/222-kolateralni-mordercy/
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dokumenty, jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Tutaj nie chodzi o praworządność – tutaj 

wykorzystuje się prawo, by zastraszyć dziennikarzy przed publikowaniem nieprzyjemnych 

dla rządu faktów. 

Świętowanie dnia wolności prasy jest w tzw. zachodniej cywilizacji w takim samym 

eufemizmem jak gdyby któreś z państw bez dostępu do morza lub oceanu np. Mongolia, czy 

Czad świętowało dzień morza.  

Muszą być jakieś powody, dlaczego nie świętujemy 20 lipca, jako dzień wyreżyserowanego 

lądowania na Księżycu. W tym dniu 20.7.1969 całemu światu przedstawiono film nakręcony 

na pustyni Newadzie o tym wydarzeniu. Można powiedzieć, że to jest właśnie przejaw 

wolności prasy, skoro NASA mogła swobodnie publikować swoje kłamstwa. Tyle że 

wszelkie wątpliwości były i do tej pory są cenzurowane, poprzez ośmieszanie i dalsze 

przekręcanie, a gdy to nie pomaga to także zabójstwa. 

Wolność prasy – symbol. 

  

https://www.world-scam.com/archive/19629/415-oszustwo-sprzed-pol-wieku/
https://www.world-scam.com/archive/19629/415-oszustwo-sprzed-pol-wieku/
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
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470. Tragiczna śmierć oszukanych 

Wiedeń 11.5.2023 

Nie jest łatwo pisać o ludzkich tragediach. Szczególnie gdy dotyczy to milionów przypadków na całym 

świecie. Byłem wstrząśnięty relacją na kla.tv dotyczącą 763 udokumentowanych wypadków 

dotyczących prominentów po przyjęciu „ratującej życie” szczepionki mRNA. 

Źródło. 

Ten film pokazuje ponad 700 przypadków dotyczących znanych osób. Jaka jest ilość tragedii 

mało znanych ludzi – tego nie wiem. Biorąc pod uwagę, że niewiele ludzi jest publiczne 

znanych, można śmiało określić, że taki los spotkał około 100 tysięcy razy więcej (czyli około 

8 milionów) mieszkańców naszej planety. Zgadzam się, to twierdzenie jest czysto 

teoretyczne. Są służby odpowiedzialne za zbieranie rzetelnych danych statystycznych. 

Chętnie skorzystałbym z takich źródeł. Niestety nie udało mi się do nich dotrzeć. 

Niektóre sceny z tego filmu już przedstawiałem w moim blogu, ale taka ilość ludzkich 

tragedii jest szokująca. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że widzimy jedynie prominentów, trudno 

jest sobie wyobrazić, jak wielkie rozmiary ma ta zbrodnia na całym świecie. Wygląda na to, 

że jest to jedynie próba, czy można mordować ludzi bez żadnych konsekwencji. Niestety 

odpowiedź na to pytanie jest: tak, to jest możliwe. Dlatego możemy oczekiwać następnej 

kampanii, której celem będzie zmniejszenie populacji na naszym globie. Ludobójstwo 

dopiero się zaczęło. 

763 prominentne zgony po szczepionce Covida i setki prominentnych ofiar szczepionek – 

ogromna zbrodnia szczepień wychodzi na jaw dzięki potężnym dowodom! Kla.TV zebrała 17 

godzin materiału filmowego dokumentującego przerażające konsekwencje i ogólnoświatowe 

żniwo śmierci po szczepieniu Corony. Jeśli tak wielu umiera wśród samych celebrytów, to jak 

będzie w przypadku tych anonimowych i nieznanych, o których nie informuje się w mediach? 

Źródło. 

https://www.kla.tv/25829
https://www.kla.tv/25829
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/04/25829/763CelebrytowZmarACYAIw322ADsO_480p.webm
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Uważam, że moim zadaniem jest ostrzeganie następnych potencjalnych ofiar przed takimi 

zbrodniami. Nie wiem, czy będzie to szczepionka, czy jakieś inne świństwo propagowane 

przez mainstreamowe media i telewizyjnych „ekspertów”. Nie dajcie się więcej oszukiwać. 

Tej „ratującej życie” szczepionki nie da się tak łatwo usunąć z organizmu. 

Nie wiem, co przygotowali dla nas ci dranie, by nas wykończyć. Od ponad 36 lat jestem 

„chory” na cukrzycę typu 1. Od tak długiego czasu wstrzykuję sobie insulinę, gdyż inaczej 

nie przeżyłbym. Nie zamierzam się skarżyć, ale wiem, że tacy klienci jak ja są dla big pharma 

kurą znoszącą złote jaja. Tak długo, jak będę potrzebował insuliny, czyli dożywotnio, będę 

dla nich źródłem dochodu. Dlatego właśnie wszelkie badania dotyczące znalezienia 

skutecznego sposobu leczenia cukrzycy są przez branżę farmaceutyczną blokowane. Nie 

winię za to farmacji, W końcu bez ich produktu – insuliny – dawno bym już nie żył. Tak jak 

moja prababka, która zmarła na cukrzycę w roku 1939. 

Winę za ten stan ponosi Rockefehlerowska medycyna. Farmacja to jest mafijna struktura 

wykorzystująca zaistniałą sytuację. Oni dbają o dochody. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby 

nie horrendalne szkody dla zdrowia publicznego. I w tym właśnie tkwi cały problem. 

Chemioterapia chorych na raka bazująca na resztkach gazów bojowych – niezużytych 

podczas pierwszej wojny światowej – jest najlepszym tego przykładem. Kłamstwo 

choleresterolowe i wiele innych podobnych przekrętów są jednoznacznym dowodem 

chciwości przedstawicieli mafii farmaceutycznej. 

 

Książka dokumentująca zakres światowego oszustwa medycznego. 

https://docer.pl/doc/nxx1xxc
https://docer.pl/doc/nxx1xxc
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Big Pharma co prawda zarabia na tym oszustwie, jednak jedynie kolaborują ze zbrodniarzami. 

Naturalnie, odpowiedzialność za ludobójstwo ponoszą także wielkie korporacje tej branży. 

Musimy zdać sobie sprawę, że istnieje grupa bardzo bogatych ludzi, którzy postawili sobie za 

cel przejęcie pełnej kontroli nad światem. Jest to jedyne rozsądne wytłumaczenie tego, co się 

aktualnie dzieje. Takie incydenty jak wojna na Ukrainie, konflikt w sprawie Tajwanu są 

właśnie ich pomysłem. Plandemia była jedynie testem skuteczności zaplanowanych sposobów 

przejęcia władzy nad światem. Nie brzmi to zbyt optymistycznie ponieważ, jak widać, w 

dużej mierze im się to udało. Walka o dominację nad światem musi doprowadzić do 

konfrontacji pomiędzy członkami tej grupy, która tę walkę zaplanowała. 

Chociaż jak pewnie zauważyliście, nie jestem fanem tzw. cywilizacji zachodniej, a 

szczególnie jej „wartości”, widzę wyraźnie próby przejęcia dominacji nad światem przez inne 

siły. Kraje BRICS jakkolwiek stanowią przeciwwagę dla krajów NATO, nie są z definicji tą 

lepszą stroną. Czy stanowi dla Was jakąś różnicę, byśmy byli niewolnikami USA, czy Chin? 

Obie te opcje są nie do przyjęcia. Musimy pozostać wolnymi ludźmi i o to właśnie toczy się 

walka. Polem bitwy w tej wojnie jest świadomość ludzi. I tutaj odnosimy z każdym dniem 

coraz większe sukcesy. 
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471. Pewne jak w banku? 

Wiedeń 12.5.2023 

Trzymasz oszczędności w banku? Nie przejmujesz się inflacją? Jak bezpieczne są dzisiaj 

konta bankowe? Przecież w USA zniesiono limit dla posiadaczy kont gwarantujący wypłatę 

do maksymalnie 250 tysięcy USD. Wszyscy mają pełną gwarancję wypłacalności wszystkich 

środków zdeponowanych w bankach Stanów Zjednoczonych. Gwarancje daje państwo. A co 

się stanie, kiedy państwo zbankrutuje? 

Nie zamierzam nikogo straszyć. Powodów do obaw mamy aż nadto. Warto jednak wiedzieć 

co szykują nam w kwestii pieniędzy nasi „dobroczyńcy”? Wspominałem już na moim blogu 

niemieckiego analityka finansowego Ernsta Wolfa. Niedawno przedstawił interesującą analizę 

projektu dotyczącego wprowadzania w życie cyfrowego pieniądza. Dużą zaletą jego 

krótkiego wykładu jest spójne, przystępne i logiczne przedstawienie tematu. Zapraszam do 

obejrzenia filmu, do którego dodałem polskie napisy. 

Źródło. 

Jeżeli uda się globalistom przejąć kontrolę nad przyszłym, tworzonym przez nich systemem 

finansowym CDBC, będziemy mieli do czynienia z tak potężną dyktaturą, jakiej jeszcze na 

Ziemi nie było. Skończą się protesty i demonstracje. Przynajmniej skala tych sprzeciwów 

społecznych zostanie zredukowana do nieistotnego minimum. Kto zaryzykuje utratę środków 

do życia, aby protestować przeciwko jedynym „darczyńcom” tych środków pozwalających na 

przeżycie w biedzie? 

Znajdą się z pewnością tacy, którzy będą chwalić nowe życie. Wolność od szkoły, pracy, 

nielubianego szefa. Żyć nie umierać! Na piwo im zawsze wystarczy albo i nie. Taka 

przyszłość nie jest wcale nierealna. Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji doprowadzą 

do tworzenia w pełni zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych, transportowych i 

handlowych. Efektem takiego rozwoju będzie masowe bezrobocie i tutaj wkroczą 

„filantropi”, którzy każdemu dadzą uzależniające od nich minimum socjalne nazywane w 

dyskusjach bezwarunkowym dochodem podstawowym. 

https://www.youtube.com/watch?v=azSgRvDw3Zc
https://world-scam.com/Files/Ernst_Wolf_pl.mp4
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Money for nothing – Pieniądze za nic. Tytuł utworu Dire Straits. 

Będzie to interesujący i zarazem okrutny eksperyment obejmujący cały świat. Od dawna już 

jesteśmy niewolnikami korporacji dużych, czy małych. Kiedy pieniądz cyfrowy zapanuje nad 

światem, to możliwe będzie dowolne regulowanie długości łańcucha zawieszonego na naszej 

szyi. Czy zakaz opuszczania obszaru 15-minutowego miasta nie jest właśnie takim 

łańcuchem? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JRDgihVDEko
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472. „Rządzi prawo pięści” 

 

Wiedeń 13.5.2023 

OKV (Ostdeutschen Kuratorium der Verbände) – Wschodnioniemiecki Zarząd Stowarzyszeń 

zorganizował 27 marca 2023 roku konferencję prasową w Berlinie (źródło), aby oddać 

członkom i sympatykom głos w obronie pokoju. Wysokiej rangi osobistości z wojska, nauki, 

kultury i społeczeństwa w Niemczech pokazują szeroki opór społeczny przeciwko 

wojennemu kursowi rządu niemieckiego. Źródło. Z wypowiedzi jednego z prelegentów na tej 

konferencji zaczerpnąłem tytuł tego artykułu. 

Źródło. 

Kiedy generałowie, których fach to wojna, ostrzegają przed nią, wszystkie dzwony alarmowe 

powinny zadzwonić. Czy słyszymy o tym w mediach? Tym programem kla.tv po raz kolejny 

wykonuje pracę, którą powinny wykonywać media. 19 lutego 2023 r. kla.tv poinformowała o 

listach otwartych dwóch wysokich rangą generałów, które 30 stycznia 2023 r. zostały 

przekazane attaché obrony ambasady rosyjskiej Siergiejowi Czuchrowowi w Berlinie. Listy te 

przekroczyły nie tylko granice ideologiczne; we Francji wysocy rangą wojskowi wyrazili 

swoje bezwarunkowe poparcie. Również w USA rośnie opór wśród generałów i stowarzyszeń 

weteranów. Za zakończeniem wojny opowiadają się np. naczelny dowódca sił zbrojnych USA 

gen. Mark A. Milley, płk Doug-las Macgregor czy były inspektor ONZ ds. broni Scott Ritter. 

Za listami otwartymi niemieckich generałów stoi inicjatywa 28 organizacji zrzeszonych we 

Wschodnioniemieckim Zarządzie Stowarzyszeń (OKV). Prowadzą one kampanię na rzecz 

dialogu zamiast dostaw broni na Ukrainę. Potępiają też tłumienie wolności słowa i 

wypowiedzi. Konferencja prasowa OKV odbyła się 27 marca 2023 roku, aby dać członkom i 

sympatykom głos na rzecz pokoju. Wysokiej rangi osobistości z wojska, nauki, kultury i 

społeczeństwa w Niemczech pokazują szeroki opór społeczny przeciwko wojennemu kursowi 

rządu niemieckiego. 

https://okv--kuratorium-org.translate.goog/dialog-statt-waffen-konferenz-des-okv-vom-27-maerz-2023-teil-2/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://okv-kuratorium.org/dialog-statt-waffen-konferenz-des-okv-vom-27-maerz-2023-teil-2/
https://www.kla.tv/25918
https://www.kla.tv/25918
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/04/25918/KonferencjaPrasowaWysokichRang_480p.webm
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Wszystkie współczesne wojny zaczynają się od kłamstwa. Masowo propagowane kłamstwa w 

telewizji, w radiu, w prasie i w internecie. Media urabiają opinię publiczną w perfidny 

sposób, tworząc fałszywy, czarno-biały obraz, który z rzeczywistością niewiele ma 

wspólnego. Zawsze my to ci dobrzy, natomiast „oni” są źli. W propagandzie nie ma 

wyjątków. Od ponad roku cały naród rosyjski, jego kultura, język i wszystko, co się w Rosji 

dzieje, jest przedstawiane w mediach skrajnie negatywnie. Skorumpowane i zastraszone 

media, potępiają co prawda wyzwolenie przez Syrię i Rosję Aleppo (Syria), nie wspominają 

natomiast o użyciu w roku 2003 przez USA zabronionego przez międzynarodowe traktaty 

białego fosforu w Mosulu (Irak), gdzie zginęło 40 tysięcy cywili.  

Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że USA posiada ciągle jeszcze najsilniejszą armię, 10 

lotniskowców (Chiny i Rosja po jednym), 760 zagranicznych baz wojskowych (Chiny i Rosja 

razem jedynie 20), i upadającą co prawda, ale dzielnie broniącą się dominację dolara, którym 

kupują większe media na świecie lub ich naczelnych redaktorów. 

Czwarta władza, jak nazywa się media, traci systematycznie na sile. Aby poprawić 

oglądalność, w środę CNN zorganizował w New Hampshire debatę telewizyjną, na którą 

zaprosili Donalda Trumpa. Dzięki temu CNN osiągnęła podczas tej debaty rekordową 

oglądalność 3,2 miliona widzów. Trump nie dał się zakrzyczeć reporterce CNN. Udało mu się 

poruszyć większość ważnych spraw. Zamiast jak CNN planowała przejść do defensywy, 

wyjaśnił, że jest w stanie natychmiast spotkać się z Putinem, żeby zakończyć wojnę na 

Ukrainie. Trump ośmieszył CNN, dlatego musieli przerwać transmisję. 

New Hampshire Donald Trump. Źródło. 

  

https://www.amnesty.org.pl/syria-informacje-z-aleppo-wskazuja-na-zbrodnie-wojenne/
https://worldbeyondwar.org/pl/obejmuj%C4%85ce-masakr%C4%99-Mosul/
https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html
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473. Bankructwo USA 

Wiedeń 14.5.2023 

Kiedy bankrutowały duże banki w USA, prezydent zapowiedział wypłacalność wszystkich 

zdeponowanych w bankach pieniędzy. Spowodowało to uspokojenie rynku, niewiele osób 

ustawiało się przed kasą, by wypłacić swoje oszczędności. Samo pojęcie kryzysu bankowego 

poszło prawie w zapomnienie po serii coraz to nowych wydarzeń polityczno-społecznych. 

Kto tak naprawdę gwarantuje wypłacalność banków w USA? Jak na razie gwarancją jest 

słowo pana prezydenta, nazywanego potocznie Sleepy Joe – po polsku śpiący Józio. 

Jeśli dwie wiodące w USA partie polityczne Demokraci i Republikanie nie dogadają się do 

końca maja w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia USA, Stanom Zjednoczonym grozi w 

czerwcu niewypłacalność finansowa, czyli bankructwo. Źródło. Rząd USA nie będzie mógł 

wziąć nowych kredytów, by spłacić odsetki, za olbrzymie długi nagromadzone latami, 

głównie z powodu licznych awantur wojennych prowadzonych przez kolejnych prezydentów. 

A skoro Joe Biden rzeczywiście śpi – rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielem 

Republikanów tylko raz 1 lutego i stwierdził, że nie może się dogadać – najwyraźniej 

zdeponowane w bankach majątki będą miały gwarancje oparte jedynie na słowie pana 

prezydenta. 

Limit długów wprowadzono w USA w roku 1914 w związku z budową kanału panamskiego. 

Miało to być jednorazowe odstępstwo od polityki, która w tamtym czasie unikała 

niepopularnego w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych zadłużenia. Dzisiaj USA jest 

największym na świecie dłużnikiem, którego wierzycielami są w pierwszej linii Chiny i 

Japonia. Pomyślicie pewnie: co nas obchodzą problemy japońskich czy chińskich inwestorów 

– niech sami się martwią o swoje źle zainwestowane pieniądze. To nie jest jedynie ich 

problem. Bankructwo USA dotknie nie tylko inwestorów. Odczują to afrykańscy zbieracze 

kobaltu, robotnicy na plantacjach bawełny i w zasadzie wszyscy mieszkańcy naszej planety. 

Recesja gospodarcza spowodowana nieuniknionym upadkiem dolara, euro, złotówki i innych 

walut spowoduje, że nie będzie odbiorców na kobalt, czy bawełnę. Są to naturalnie jedynie 

wybrane przykłady, recesja obejmie po prostu wszystkie dziedziny gospodarki. 

 

https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-us-canada-65452444?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65452444
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Nie umiem przewidywać przyszłości, jednak myślę, że Demokraci nie dogadają się z 

Republikanami, gdyż brakuje po obu stronach dobrej woli do najmniejszego choćby 

kompromisu. Moja sympatia leży po stronie Republikanów, chociaż wiem, że jest to wstęp do 

walki wyborczej w USA. Także Republikanie, składając propozycje rozwiązania kryzysu, 

starają się dopiec Demokratom. Popieram jednak Republikanów – tych od Trumpa, ponieważ 

do tej sytuacji zadłużenia doszło dzięki prowojennej polityce Obamy i Bidena, a wojna jest 

dla mnie nie do przyjęcia. 

Nie oczekujcie jednak ode mnie, że założę czerwony krawat, by popierać Donalda Trumpa w 

jego walce politycznej za oceanem. Zbyt głęboko tkwi we mnie awersja do takiego rekwizytu. 

Kiedy w pierwszej połowie lat 70. w PRL-u chodziłem do technikum, środa była ogłoszona 

jako dzień czerwonego krawata. Nie miałem wtedy pojęcia o znaczeniu takiego symbolu i w 

którąś środę wyszedłem po szkole z takim krawatem na ulice Wrocławia. Byłem zdziwiony 

reakcją kilku starszych, nieznanych mi chłopaków, którzy po prostu wyśmiali czerwony 

symbol wiszący na mojej szyi. Dzisiaj nazwano by takich prawicowo-nazistowskimi 

radykałami. Wtedy byli to po prostu zdrowo myślący młodzi ludzie. 
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474. EU – pierwszy stopień rządu światowego 

Wiedeń 15.5.2023 

Zastanawiam się, jak mogło dojść do tego, że z początku pozornie dobry zamysł unii państw 

europejskich wylądował na grząskim terenie, na którym brakuje coraz bardziej suwerennych i 

decydujących o własnym losie krajów. Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem tego zjawiska, 

które ze zdumieniem obserwowaliśmy przez ostatnie 20 lat, jest skrywane przed nami 

tworzenie podwalin pod przyszły rząd światowy.  

Szerzenie pokoju jest wpisane w statusy unijne. Teraz Unia stosuje własne sposoby „walki o 

pokój”, dostarczając olbrzymie ilości broni dla jednej ze stron konfliktu, jednocześnie 

blokując wszelkie inicjatywy dążące do zakończenia tej dziwacznej, aczkolwiek nie mniej 

okrutnej wojny na Ukrainie.  

Unia Europejska – a tym samym każdy obywatel UE (!) – jest w stanie wojny z Rosją. Jak 

mogło do tego dojść? W tym dokumencie Kla.TV rzuca światło na historię powstania UE i 

decydentów – od ojców założycieli po obecnych czołowych polityków. Kto kieruje Unią 

Europejską i jakie są jej prawdziwe cele? Źródło. 

Źródło. 

W 1990 r. George W.H. Bush ogłosił „nowy porządek na świecie, wolnym od zagrożenia 

terrorem, silnym w dążeniu do sprawiedliwości oraz pokoju”. Źródło. Plany władzy nad 

światem w ręku małej grupy „wybrańców” były snute od ponad 100 lat.  

Kiedy okazało się, że system finansowy stoi na krótko przed końcem i tylko sama chwila, 

kiedy dojdzie do zawalenia się światowych walut, może być i jest w niewielkim stopniu 

sterowana, wprowadzono w życie długo i skrupulatnie przygotowywany plan. Zaczęło się od 

zmiany nazwy kolejnej fali grypy na COVID-19 i wielkiej kampanii strachu i kłamstw w 

światowych mediach. Takie organizacje jak ONZ i WHO od dłuższego już czasu na 

garnuszku samozwańczej elity, posłusznie wykonują wszelkie polecenia swoich panów – 

właścicieli.  

https://www.kla.tv/26048
https://www.kla.tv/26048
https://www.rp.pl/wydarzenia/art9537771-george-w-h-bush-prezydent-od-spraw-miedzynarodowych
https://www.world-scam.com/archive/15643/369-protoplasta-ue-richard-coudenhove-kalergi/
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26048/InspiratorzyUeDlaczegoKaACYAIw_480p.webm
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Wielką niewiadomą, było dla żądnych światowej władzy, czy jest możliwe zastąpienie 

demokracji na świecie przez rozkazy ministrów zdrowia wprowadzane w trybie wojny z 

wirusem? Ten egzamin został dla globalistów zdany na piątkę. Strach trwający od trzech lat 

okazał się wystarczającym motywem dla myślących zgodnie z telewizyjnymi wytycznymi 

ludźmi. Naturalnie, że były wyjątki, jednak większość wolała wybrać rolę barana pędzonego 

na rzeź. 

Nikogo nie chcę obrażać – sam byłem takim baranem. Uważałem: niechaj politycy zajmą się 

polityką, a szewc niech naprawia buty. I co wyszło z takiej postawy? Kiedy szewc spartaczy 

pracę, to trzeba kupić nowe buty. Strata owszem, ale w większości przypadków nie jest 

katastrofą. Zakup „eliksiru szczęścia” przez panią Urszulę kosztował wszystkich 

Europejczyków miliardy euro i spowodował szkody na życiu i zdrowiu, których nie zwrócą 

żadne pieniądze.  

Naturalnie, że działania globalistów mają na celu zubożenie społeczeństw. Kiedy walczysz 

każdego dnia o przeżycie, nie masz czasu na protesty i zgodzisz się na pomysł cyfrowego 

pieniądza – CDBC. 

Jednak czas jest głównym wrogiem światowych puczystów. Utrzymanie w strachu Ziemian 

wymaga coraz to nowych bodźców: wojna na Ukrainie, groźba konfliktu nuklearnego czy 

awantura o Tajwan. Groźne dla globalistów zjawiska utraty zaufania przez ich media i 

rosnąca rola mediów niezależnych, spowodowały wzrost świadomości społeczeństw na całym 

świecie. Nawet największy baran, gdy uderzy zbyt silnie głową w mur, zaczyna dostrzegać 

fałsz w codziennych wiadomościach mainstreamowych. Nowe gwiazdy na firmamencie, to te 

wynikłe z walenia głową w mur – przebłyski samodzielnego myślenia. 

  

https://www.world-scam.com/archive/22468/471-pewne-jak-w-banku/
https://www.world-scam.com/archive/22468/471-pewne-jak-w-banku/
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475. Długo planowane gry 

Wiedeń 16.5.2023 

W moim artykule z października 2020 pisałem o książce Paula Schreyera Kronika 

zapowiedzianego kryzysu: Jak wirus mógł zmienić świat. Autor opisał w tej książce 

chronologię, historycznie udokumentowane działania, które doprowadziły do wprowadzenia 

na całym świecie w marcu 2020 stanu pseudopandemicznego. Dzisiaj przedstawię wykład 

tego autora wprowadzający w temat planów przejęcia władzy nad światem. 

Źródło. 

W swoim wykładzie dziennikarz i autor Paul Schreyer śledzi rozwój terroru od 1990 do 2020 

r. Wyjaśnia, że obecny kryzys korony nie jest przypadkiem, ale poprzedzało go długie 

planowanie. Sygnałem startowym do rozprzestrzeniania się terroru na świecie był 9/11, który 

został ogłoszony jako „wojna z terroryzmem” i konsekwentnie realizowany aż do obecnego 

globalnego kryzysu koronnego. Źródło. 

Z wykładu, który został opublikowany w lutym 2021, czyli ponad dwa lata temu dowiecie się, 

jak doszło do wprowadzenia na całym świecie pandemii, która w rzeczywistości była 

wyreżyserowaną orgią pandemii strachu. Historyczna analiza obejmuje okres ostatnich 30 lat. 

Po upadku ZSRR wysoko postawionym amerykańskim wojskowym zabrakło wroga, który 

uzasadniałby wysokie wydatki na zbrojenia. 

Colin Powell, który był w roku 1991 najwyższym oficerem wojskowym w USA, a tym 

samym również najwyższym doradcą wojskowym prezydenta, w wywiadzie dla prasy 

powiedział, trochę z sarkastycznym podtekstem, ale już poważnie: „Kończą mi się diabły, 

kończą mi się czarne charaktery, zostają mi Castro i Kim Il Sung”. Castro był wtedy 

prezydentem Kuby, a Kim Il Sung prezydentem Korei Północnej. Źródło. 

Dlatego konieczne było stworzenie nowych „diabłów” – wybór padł na terrorystów. W 

czasach zimnej wojny obie strony żelaznej kurtyny, zarówno USA, jak i ZSRR aktywnie 

wspomagali, oraz tworzyli struktury terrorystyczne. Moskwa szkoliła, także w Polsce i NRD, 

https://www.world-scam.com/archive/594/049p/
https://www.kla.tv/24995
https://www.kla.tv/24995
https://www.kla.tv/24995
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/02/24995/PandemiczneGryPlanowanePrzygot_480p.webm
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RAF – czyli lewicową formację terrorystyczną działającą głównie na terenie Niemiec 

Zachodnich. USA z kolei „wyhodowały” Talibów – w dosłownym tłumaczeniu: studentów – 

w Pakistanie, by walczyli z okupującymi w latach 80. ubiegłego wieku Afganistan wojskami 

ZSRR. 

Terroryści bardzo się przydali jako potencjalni „sprawcy” zamachów. Nie będę tutaj 

streszczał tego interesującego wywiadu. Chciałbym tu zwrócić uwagę na pojęcie terroryzmu 

państwowego, w którym rządy niektórych krajów wspomagają terroryzm. Trudno nazwać 

inaczej działania Izraela na terenie okupowanej Palestyny. Podobnie było po krwawym 

zdobyciu Iraku w roku 2003 albo wspomaganie państwa Islamskiego podczas wojny w Syrii. 

Walka z terroryzmem zakłada, że terroryści zdobędą jakimś cudem broń, którą w celach 

terrorystycznych już dawno została potajemnie stworzona przez USA lub inne mocarstwa.  

Zdjęcie pochodzi ze strony BuGaSi. 

Wystarczyłaby część środków przekazywanych do Pentagonu, by pozbyć się problemu 

terroryzmu. Po prostu ekonomiczne wzmocnienie gospodarcze dla krajów, w których 

uzasadniona nienawiść tworzy coraz to nowe bataliony terrorystów, pozbawiłaby podstaw do 

takiego rozwoju sytuacji. Jednak USA potrzebuje terroryzmu, by uzasadnić wydatki 

wojskowe i zaspokoić imperialistyczne ambicje polityków. Donald Trump nie chciał takiej 

polityki i dlatego musiał „przegrać” wybory w roku 2020. 

  

https://de.bugasi.de/was-ist-eigentlich-ein-planspiel/
https://www.world-scam.com/archive/10117/247-wybory-w-usa-2000-mulow/
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476. Lista zabójstw 

Wrocław 19.5.2023 

Zacznijmy od samej strony z listą zabójstw, Myrotvorets [strona w języku ukraińskim, 

zawiera drastyczne zdjęcia!]. Dziś znajduje się pod adresem Myrotvorets.center, ale 

pierwotnie była publikowana pod adresem psb4ukr.org. Domena ta została po raz pierwszy 

zarejestrowana 14 sierpnia 2014 r., jakieś sześć miesięcy po wspieranym przez USA zamachu 

stanu na Majdanie, który obalił demokratycznie wybrany rząd Wiktora Janukowycza. Cytat 

ze strony mintpressnews.com. Źródło. 

Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji opublikowało także listę (link archiwalny), 

zawierającą na dzień 4.10.2022 r. 94 osób -  ze zdjęciami - które sieją dezinformację, czyli 

treści niezgodne z dezinformacją ukraińską. Że obie strony stosują dezinformację, jest 

oczywiste, przynajmniej dla tych, którzy obu stron słuchają. Czym jest Centrum Zwalczania 

Dezinformacji? Jest to oficjalny organ rządowy utworzony pod koniec marca 2021 r. przez 

samego prezydenta Zełenskiego wraz z podobną organizacją – Centrum Komunikacji 

Strategicznej. 

Na liście „zdrajców Ukrainy” lub „terrorystów” znajdziemy wiele znanych nazwisk z całego 

świata. Jest tam wymieniony Roger Waters z Pink Floyd, Tucker Carlson, Scott Ritter, były 

oficer CIA, Ray McGovern. Od października 2022 na ukraińskiej liście śmierci jest także 

Elon Musk. 

 

Dyskusja na Twitterze po wpisaniu Elona Muska na listę śmierci. Źródło. 

  

https://myrotvorets.center/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.whoxy.com/psb4ukr.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.whoxy.com/psb4ukr.org
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://web.archive.org/web/20221004031714/https:/cpd.gov.ua/reports/spikery-yaki-prosuvayut-spivzvuchni-rosijskij-propagandi-naratyvy%EF%BF%BC/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://cpd.gov.ua/
https://twitter.com/search?q=Musk%20added%20to%20Ukraine%27s%20Myrotvorets&src=typed_query&f=top


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

Niektórych mogłoby zdziwić, że także globalista Henry Kissinger znalazł się na tej liście. 

 

Pod koniec 2014 r. inna powiązana z Ukraińskim Centrum Zwalczania Dezinformacji strona 

– Operativ.info – wzywała do przekazywania informacji o sabotażystów i terrorystach i 

groziła, że w przypadku wykrycia dezinformacji „potraktują te działania jako pomoc 

terrorystom i podejmą działania przeciwko dezinformatorom”. Cytat ze strony 

mintpressnews.com. Źródło.  

Możecie również przeczytać na stronie mintpressnews.com o tym, jak NATO pomagało przy 

tworzeniu takich stron internetowych nawołujących „cywilizowany świat” do rozprawienia 

się z wrogami umieszczonymi na tych listach. Ponoć głównym zadaniem NATO jest walka z 

terroryzmem, a nie wspieranie takich terrorystycznych metod walki politycznej. 

Myrotvorets wymienia tysiące „sabotażystów”, „separatystów”, „terrorystów” i „zdrajców”. 

Czasem skreśla ich fotografie po zamordowaniu z dopiskiem „likwidacja”. Tak się stało na 

przykład po zabójstwie Darii Duginy w Moskwie w sierpniu 2022 r. Cytat ze strony 

mintpressnews.com. Źródło. 

Zastraszanie groźbą śmierci, tworzenie listy „wrogów” Ukrainy – tak naprawdę przeciwników 

polityki kijowskiego, faszystowskiego reżimu – jest aktem terroru. Dostarczanie im więcej 

broni z pewnością nie służy zakończeniu tej dziwnej wojny. Takie działania mają głównie na 

celu zubożenie społeczeństw państw zachodnich. W ciągu jednej nocy Rosjanie zniszczyli 

ukraińskie zasoby amunicji wartości ponad miliard dolarów USA. 

 

Wybuch składu amunicji w ukraińskim mieście Chmielnicki przed kilku dniami. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://web.archive.org/web/20141116034151/https://operativ.info/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://myrotvorets.center/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://www.world-scam.com/archive/7152/200-prezydent-ukrainy/
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477. Diabelski plan 

Wrocław 20.5.2023 

Ukrytym celem szczepionkowej kampanii przeciwko tężcowi w Kenii była depopulacja – 

ograniczenie płodności tamtejszej ludności. Do kampanii tych „szczepień” dopuszczono 

jedynie kobiety, będące w wieku od 15 do 49 lat. 

Na zniszczonym w lipcu 2022 roku monumencie, o którym pisałem w artykule Dekalog, 

wyryte było 10 przykazań. Zacytuję dwa pierwsze z nich: 

1. Utrzymuj ludzkość na poziomie poniżej 500 000 000 w nieustannej równowadze z naturą; 
2. Mądrze kieruj reprodukcją dla poprawy przydatności i różnorodności przyszłych pokoleń. 

Najwyraźniej mamy do czynienia z wyznawcami tej globalistycznej religii, którzy bez 

względu na aspekty moralne, a także wyniki niezależnych od nich badań naukowych 

obalających teorię przeludnienia Ziemi, postanowili narzucić całemu światu te zbrodnicze 

reguły. 

Kto pretenduje do decydowania o jednej z najbardziej podstawowych decyzji? Widocznie 

kontrolowana przez Billa Gatesa WHO, podała kobietom w Kenii szczepionkę uszkadzającą 

ciążę. Diaboliczna agenda, jednoznacznie udokumentowana przez Andrewa Wakefielda, 

Roberta F. Kennediego i Children’s Health Defense. Źródło. 

Źródło. 

Wstrząsający film, dokumentujący kolejną zbrodnię przeciw ludzkości propagowaną z dużą 

energią przez Światową Organizację Zdrowia i jej prywatnych sponsorów. Skoro masowi 

mordercy tacy jak Bill Gates, mogą bezkarnie nawoływać do aktywnej „redukcji” nadmiernej 

masy ludzi, możemy temu przeciwdziałać, rozpowszechniając wśród tych kandydatów na 

outsourcing – usunięcie z populacji – informacje o tym, co się w rzeczywistości dzieje na 

świecie. To jest brutalna wojna. Wojna o prawdę. Jeżeli nadal będziemy biernie pozwalać 

robić z nami wszystko, to już niedługo liczba ludności świata spadnie poniżej zaplanowanej 

liczby pół miliarda. Ani mnie, ani Was i Waszych bliskich, już nie będzie wśród żywych. 

https://www.world-scam.com/archive/10855/266-10-przykazan/
https://www.kla.tv/26073
https://www.kla.tv/26073
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26073/NiepACYAIw322ADsOdnoACYAIw347A_480p.webm
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Ci, którzy przeżyją te największe w historii ludzkości ludobójstwo, będą niewolnikami, bez 

kajdan. Najprawdopodobniej otrzymają zakaz noszenia masek i parasoli, by umożliwić 

identyfikację.  

 

Źródło: Telegram 19.5.2023 r. 08:03. 

Hongkong Chiny – Kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że rozpoznawanie twarzy kontroluje ich 

życie. Kiedy każdy ruch, zakup, decyzja i działanie były śledzone, monitorowane i karane, 

próbowali się zbuntować. Zgadnij, co się stało? Było już za późno! 

  

https://t.me/PolskaAmerykaNewsPoPolsku
https://world-scam.com/Files/ELE6YP8Dhgraqrhd.mp4
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478. Rosja przejęła Bachmut 
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Wrocław 21.5.2023 

Nie relacjonowałem w moim blogu działań militarnych na froncie dziwnej wojny na 

Ukrainie. Trudno znaleźć obiektywne informacje w gąszczu propagandy polityczno-

militarnej. Propagandy, którą kreują w równym stopniu wszystkie strony konfliktu. Jednym z 

bardziej obiektywnych i zarazem dobrze poinformowanych źródeł informacji jest platforma 

Southfront. 

Tak piszą o swojej filozofii redaktorzy platformy: Jest zbyt wiele „brudnych gier” ze strony 

mediów głównego nurtu, które próbują ukryć prawdziwą prawdę o przyczynach 

prowokujących różne konflikty, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Tworzą fałszywy obraz 

fikcyjnego wroga, sterują opinią publiczną i tworzą w różnych krajach zgodę ludzi na wojnę, 

kontrolując narrację wydarzeń. Doskonałym tego przykładem jest to, co wydarzyło się na 

Ukrainie, kiedy tysiące źle poinformowanych ludzi, karmionych dezinformacją i pustymi 

obietnicami, wyszło na ulice i zniszczyło stabilne instytucje narodu. Źródło. Ostatnie zdanie 

dotyczy zorganizowanego przez CIA przewrotu na Majdanie w lutym 2014 r. 

We wczorajszym wpisie: Sytuacja militarna na Ukrainie 20 maja 2023 r. źródło, podano, że 

armia rosyjska zdobyła miasto Bachmut. 

 

Położone w strategicznie ważnym miejscu miasto Bachmut jest terenem zaciekłych walk 

trwających już wiele miesięcy. By ocenić rozmiar zniszczeń, w mainstreamowej, niemieckiej 

ZDF pokazano zdjęcia satelitarne. Źródło. 

https://southfront.org/about-southfront/
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://southfront-org.translate.goog/military-situation-in-ukraine-on-may-20-2023-map-update/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://southfront.org/military-situation-in-ukraine-on-may-20-2023-map-update/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bachmut-zerstoerung-satellitenbilder-vergleich-ukraine-krieg-russland-100.html
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Bloki i szkoła nr 12 w centrum: Zdjęcie z 8 maja 2022 r. Źródło: ap 

Dla porównania ten sam obszar dzisiaj: 

Ta sama dzielnica rok później: Zdjęcia z 15 maja 2023 r. Źródło: ap 

Może któryś ze zwolenników taktyki pokojowej polegającej na dostarczaniu broni Ukrainie 

zastanowi się nad skutkami takich posunięć. Jedyne efekty dozbrajania strony konfliktu, która 

nie jest w stanie wygrać tej awantury, to zniszczenia, przedłużenie w czasie i tak już 

przegranej wojny oraz co najważniejsze – niepotrzebne ofiary w ludziach po obu stronach 

frontu. Kto ponosi koszty tej wojny? Bezpośrednio na pewno Rosja i Ukraina, szczególnie 

koszty w ludziach. Finansowe koszty ponosi Rosja i w olbrzymiej mierze zachodni podatnicy. 
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Zaostrzający się konflikt o finansowanie rządu USA, może w ciągu najbliższych tygodni 

doprowadzić do bankructwa tego państwa. Jeśli do tego dojdzie, to Ukraina zostanie 

pozbawiona większości dostaw broni. Prezydent tego kraju nie będzie miał już innego 

wyjścia, niż doprowadzić do rozmów pokojowych. Można było rozmawiać z Rosją po jej 

ultimatum z grudnia 2021 r. Wtedy nie doszłoby do tej niepotrzebnej wojny. Jednak siły 

prowojenne najwyraźniej miały wówczas przewagę w Waszyngtonie. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/22546/473-bankructwo-usa/
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479. Apel do pozbawionych rozsądku o rozsądek 

Wrocław 22.05.2023 

Wydawałoby się, że apelowanie o rozsądek do nierozsądnych polityków jest działaniem 

pozbawionym sensu. Nie jest, jeśli zawartość otwartego listu dotrze do opinii publicznej. 

Wysocy rangą wojskowi z USA podpisali list otwarty do władz w Waszyngtonie. Źródło. 

Sygnatariusze: 

Dennis Fritz, dyrektor, Eisenhower Media Network; Starszy sierżant dowódcy sił 

powietrznych USA (w stanie spoczynku) 

Matthew Hoh, zastępca dyrektora, Eisenhower Media Network; Były oficer piechoty 

morskiej oraz urzędnik stanu i obrony. 

William J. Astore, podpułkownik, US Air Force (w stanie spoczynku) 

Karen Kwiatkowski, podpułkownik, US Air Force (w stanie spoczynku) 

Dennis Laich, generał dywizji, US Army (w stanie spoczynku) 

Jack Matlock, ambasador USA w ZSRR, 1987-91; autor książki Reagan i Gorbaczow: Jak 

zakończyła się zimna wojna 

Todd E. Pierce, major, sędzia rzecznik armii amerykańskiej (w stanie spoczynku) 

Coleen Rowley, agent specjalny FBI (w stanie spoczynku) 

Jeffrey Sachs, profesor uniwersytecki na Uniwersytecie Columbia 

Christian Sorensen, były lingwista języka arabskiego w siłach powietrznych USA 

Chuck Spinney, emerytowany inżynier/analityk w Biurze Sekretarza Obrony 

Winslow Wheeler, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego czterech republikanów i 

demokratów w USA 

Lawrence B. Wilkerson, pułkownik armii amerykańskiej (w stanie spoczynku) 

Ann Wright, pułkownik armii amerykańskiej (w stanie spoczynku) i były dyplomata USA. 

Od 2007 roku Rosja wielokrotnie ostrzegała, że siły zbrojne NATO na rosyjskich granicach 

są nie do zaakceptowania – tak samo, jak siły rosyjskie w Meksyku czy Kanadzie byłyby nie 

do zniesienia dla USA. Tak było, kiedy ZSRR ulokował sowieckie rakiety na Kubie w 1962 

roku. Ukraina stanowi wyjątkową prowokację. Źródło. 

 

Bazy militarne NATO – stan faktyczny. 

https://eisenhowermedianetwork-org.translate.goog/russia-ukraine-war-peace/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://eisenhowermedianetwork.org/russia-ukraine-war-peace/
https://eisenhowermedianetwork.org/russia-ukraine-war-peace/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

 

Hipotetyczna sytuacja, w której Rosja ma bazy militarne wokół USA. 

Tego rodzaju argumenty i porównanie sytuacji geopolitycznych Rosji i USA trudno byłoby 

znaleźć w ściekowych mediach Zachodu. Jednostronna narracja tych środków masowego 

przykazu podkreśla fakt wkroczenia Rosji na Krym (2014) i przed rokiem na Ukrainę. 

Ignoruje się przy tym celowe prowokacje NATO wobec Rosji. 

Moim zdaniem, za sprowokowaniem wojny na Ukrainie stoi ta sama grupa przestępcza, która 

dwa lata wcześniej zorganizowała światu plandemię. Jeśli, co mam nadzieję, dojdzie w końcu 

do pokoju na Ukrainie, jestem pewien, że przygotowują nam następną katastrofę na skalę 

światową. Bez niej musieliby odpowiedzieć za zbrodnie dwóch poprzednich katastrof.  

Nową „pandemią strachu” może to być załamanie się gospodarki i finansów na świecie, które 

zostaną wykorzystane do wprowadzenia cyfrowej waluty, pozwalającej kontrolować prawie 

wszystkich ludzi na świecie. Równie prawdopodobne jest wprowadzenie stanu zagrożenia 

ziemskiego klimatu. Pomimo porażek na tym polu – okazuje się, że zamiast globalnego 

ocieplenia, stoimy na progu nowej epoki lodowcowej – aby osiągnąć zamierzone cele, 

wystarczy ocieplenie klimatu propagowane w TV. 

 

https://www.world-scam.com/archive/15057/357-klimat-falszu/
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480. Zapowiedź kolejnej medialnej pandemii 

Wrocław 23.5.2023 

Szukajcie, aż znajdziecie – takie motto przyświeca najwyraźniej wystraszonym groźbą 

odpowiedzialności za popełnione zbrodnie przeciw ludzkości globalistom. A kiedy nie 

znajdziecie, to wymyślcie. Najważniejszym jest przy tym medialnie napędzany strach. W 

lutym ubiegłego roku opublikowałem na moim facebookowym profilu to zdjęcie: 

Widziałem i nadal widuję sporo takich tablic przy drogach w okolicach Kępna. 

Czemu służy takie ostrzeżenie? Jest objawem dbałości o nasze zdrowie? Jeśli ktoś robi coś 

dla „twojego dobra”, to najwyższy czas wziąć nogi za pas. Ja widzę tu tylko jeden cel, tak jak 

trzy lata temu: strach. Naszym zadaniem jest się bać! Taką przydzielono nam rolę. Już to 

przerabialiśmy. Niedługo przeczytamy w gazecie afrykańską historię, jak hipopotam 

ugryziony przez chorego krokodyla cudem się uratował z paszczy potwora i zrobił kupkę na 

polu manioku… Droga do następnej plandemii stoi otworem. 

Przesadzam? Przeczytajcie wczorajszy artykuł w RMF24, jak nowa mutacja grypy ptaków 

dziesiątkuje stada. Powrócił do mediów „ekspert” z Uniwersytetu Jagielońskiego z tytułem 

profesorskim pan Krzysztof Pyrć. Ten pan był m.in. członkiem Rady Medycznej do spraw 

COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Co z tego, że był fałszywym prorokiem w okresie 

korony? Tym razem na pewno się nie myli! 

https://www.facebook.com/marek.wojcik.522066/
https://www.world-scam.com/archive/7193/201-naszym-obowiazkiem-jest-strach/
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowa-mutacja-grypy-ptakow-dziesiatkuje-stada-sytuacja-jest-n,nId,6793125#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowa-mutacja-grypy-ptakow-dziesiatkuje-stada-sytuacja-jest-n,nId,6793125#crp_state=1
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481. Światowy spisek WHO 

Wrocław 24.5.2023 

Plandemia korony była jedynie balonem próbnym – globaliści sprawdzali, jak daleko mogą 

się posunąć, odbierając nam podstawowe prawa. Teraz posuwają się znacznie dalej, Światowa 

Organizacja Zdrowia WHO, która powinna nazywać się Światowym Narzędziem 

Depopulacji, ma otrzymać wiążące wszystkie członkowskie kraje prawo decydowania o 

sposobach zwalczania przyszłych ogłoszonych przez tę zbrodniczą organizację „pandemii”. 

Czy chcesz, aby WHO była w stanie ustalić, czy możesz podróżować, czy nie? I że w 

przyszłości powiedzą ci, jakich leków masz używać, a które są ZAKAZANE – na wypadek, 

gdyby ogłosili „stan wyjątkowy”? Dokładnie od dziś, 21 do 28 maja 2023 r., takie przepisy są 

tworzone za zamkniętymi drzwiami. Dzieje się tak, ponieważ WHO przekształca obecnie 

swoje dotychczas niewiążące zalecenia w wiążące międzynarodowe przepisy zdrowotne 

(International Health Regulations = IHR). Założyciel Kla.TV Ivo Sasek wyjaśnia te treści i 

pokazuje, jak bronić się przed światowym spiskiem WHO. Źródło. 

Źródło. 

Zobaczcie, jak kompleksowo przygotowali się do przejęcia władzy nad całym światem. 

 Przejęli kontrolę nad rządami i parlamentami większości krajów – Young Global Leaders; 
 Kontrolują największe na świecie ośrodki medialne w tym agencje prasowe; 
 Opanowali struktury ONZ – Agenda 2030. 
 Wprowadzają w pośpiechu cyfrowy pieniądz; 
 Sztucznie stworzyli „zagrożenie klimatu”, by uzasadnić kradzież na wielką skalę pieniędzy 

podatników w tej bogatszej jeszcze części świata; 
 Stworzyli orwellowską nowomowę. Genderowską poprawność polityczną, by kontrolować 

nasze myśli; 
 Wprowadzają stan permanentnego zagrożenia: korona, wojna na Ukrainie, groźba wojny 

atomowej, globalne ocieplenie, by łatwiej kontrolować wystraszonych ludzi. 
 Kontrola obywateli przy pomocy dronów i kamer obserwujących każdy ruch na ulicy jest już 

dobrze wypróbowana w Chinach; 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=pl&id=26120&date=2023-05-23
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=pl&id=26120&date=2023-05-23
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
https://www.world-scam.com/archive/6987/197-wojna-w-mediach/
http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf
https://www.world-scam.com/archive/22468/471-pewne-jak-w-banku/
https://www.world-scam.com/archive/21099/443-narracja-klimatyczna-sie-wali/
https://www.world-scam.com/archive/5544/163-poprawnosc-polityczna/
https://www.world-scam.com/archive/6907/195-zegnamy-wiruska-witamy-wojenke/
https://www.world-scam.com/archive/18275/388-zaplanowano-nam-juz-przyszlosc/
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26120/ACYAIw346ADsWiatowySpisekWhoSt_480p.webm
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 Metodycznie wprowadzana depopulacja, w celu ograniczenia liczebności mieszkańców Ziemi; 
 Przekształcenie zbrodniczej organizacji WHO na globalny ośrodek sprawowania władzy 

poprzez terror medyczno-sanitarny. 

Są jeszcze ludzie na świecie, którzy uważają, że te wszystkie wymienione działania są czymś 

naturalnym przez nikogo niezaplanowanym. Zawsze byli ludzie mniej lub bardziej 

inteligentni. To jest naturalne. Ci pierwsi potrzebują więcej czasu i bardziej drastycznych 

faktów, by uznali istnienie idei światowego przewrotu. Nie są oni nam do niczego potrzebni – 

będą tak samo klaskać, gdy globaliści poniosą zasłużoną karę. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/22751/477-zbrodniczy-plan/


Plandemia strachu. Wolna edyja internetowa.              Autor Marek Wójcik ENA-ID: 17289 

 

482. Infodemia – wirus informacji 

Wrocław 25.5.2023 

W związku z podawaną nam przez media niestrawną papką informacyjną powstało na świecie 

samorzutnie tysiące „ognisk infodemii” – czyli takich jak mój blog – publikujących swój 

własny, odmienny punkt widzenia. W ten sposób wypełniona została luka, powstała w 

związku z totalitarną cenzurą wprowadzoną na świecie w ramach plandemii. Oglądalność 

mediów szerzących dezinformację takich jak CNN, czy w Polsce TVP.info lub TVN 

drastycznie spadła. 

W odpowiedzi na taką sytuację ONZ ogłosił w październiku 2020 stan infodemii na świecie. 

Głoszono tezę, że nadmiar informacji grozi demokracji. ONZ zrekrutowała ponad 100 000 

„cyfrowych ratowników”, aby przeforsować narrację COVID-19. Źródło. Mieliśmy i mamy, 

choć w znacznie mniejszym stopniu z nimi do czynienia. Nazwaliśmy ich trollami – byli to 

komentatorzy, głoszący „swoje”, znane nam z mediów stanowisko, bez jakichkolwiek 

rozsądnych argumentów. Na zasadzie: tak właśnie jest, bo JA tak twierdzę. Z niektórymi z 

nich udało mi się rozwinąć zabawne dyskusje.  

 

Powszechnie propagowane kłamstwo ma krótką linię życia, potem jego autorzy permanentnie 

ignorują zarzuty o szerzeniu paniki i fałszywych informacji, poprzez wymyślanie następnych 

fake newsów. Dzisiaj słyszymy od tych, którzy niedawno rzucali groźby wobec 

niezaszczepionych, że przecież nikt nikogo nie zmuszał. Aby wejść ponownie w atmosferę 

„dobrowolnych szczepień”, warto wstrzyknąć sobie od czasu do czasu dawkę przypominającą 

informacji, choćby takie jak te: Restrykcje dla niezaszczepionych? „To nieuniknione w 

skutecznej walce z epidemią”. 

Wielu z Was wzdrygnie się na samą myśl o trzech latach terroru sanitarnego i wolałoby o tym 

zapomnieć: Nie możemy jednak pozwolić by sprawcy ludobójstwa światowego, także ci z 

Polski, pozostali bezkarni. W dzisiejszym świecie nie możemy liczyć na to, że niezawisłe 

sądy zajmą się przestępcami i załatwią za nas polityczną robotę przywrócenia w miarę 

sprawiedliwego państwa.  

https://summit-news.translate.goog/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://summit-news.translate.goog/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://summit.news/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/
https://zdrowie.trojmiasto.pl/Restrykcje-dla-niezaszczepionych-To-nieuniknione-w-skutecznej-walce-z-epidemia-n161055.html
https://zdrowie.trojmiasto.pl/Restrykcje-dla-niezaszczepionych-To-nieuniknione-w-skutecznej-walce-z-epidemia-n161055.html
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Zamiast prowadzić śledztwo w sprawach nadmiarowych zgonów spowodowanych 

blokowaniem służby zdrowia i propagowaniem fałszywych informacji w celu skłonienia 

nieświadomych obywateli do poddania się samobójczej terapii pod pretekstem zwalczania 

odmiany grypy, prokuratura i izby lekarskie prowadzą walkę z lekarzami. Wczoraj odbył się 

w Niemczech proces przeciwko światowej sławy profesorowi Sucharitowi Bhakdi. Został 

zwolniony z bezsensownego zarzutu siania mowy nienawiści. Jednak sam fakt, że doszło do 

tego procesu, świadczy na niekorzyść państwa, które jeszcze nie tak dawno można było uznać 

za państwo prawa. 

 

Profesor Sucharit Bhakdi w drodze na haniebny dla państwa niemieckiego proces. 

Profesor Bhakdi wykstałcił tysiące lekarzy. Ostrzegał na mediach społecznościowych przed 

tragicznymi skutkami „szczepień” mRNA, dzięki czemu ocalił życie i zdrowie wielu osób, 

które udało mu się przekonać. Takich procesów hańby, odbyło się wiele na całym świecie i 

nie każdy skończył się uwolnieniem z zarzutów… 
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Aktualny blog można ściągnąć na stronie:  

https://www.world-scam.com/ebook 

 


