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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 

publicznie, że zamierza się przyłączyć do zbadania oszustw wyborczych z 3-go listopada 

https://bittube.tv/profile/MarekWojcik
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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).  

 Nie wprowadzono Lockdown(u)! Szwedzkie władze tak to wyjaśniały: „Bez blokady, 

ponieważ jesteśmy Szwedami“ 

 Szkoły pozostają otwarte do 9 klasy, wyższe stopnie i uniwersytety kształcą się na 

odległość 

 Liczba posłów do parlamentu została zmniejszona z 349 do 55 

 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 !!!) 

 Od 27 marca imprezy powyżej 50 osób zabronione 

 Od 1 kwietnia - 01.10. Zakazy odwiedzin w domach dla osób w podeszłym wieku (w 

Polsce DPS) 

 01.11. - 24.11. Dozwolone są imprezy z maksymalnie 300 uczestnikami, ale tylko 

wtedy, gdy uczestnicy będą siedzieć stale na swoich miejscach 

 Od 20.11. Zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22:00 

 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
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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. 

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. 
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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
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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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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, 

większość z nich po szczepieniu.  

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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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. 
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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
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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. 

https://www.globalresearch.ca/
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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. 
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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/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. 
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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 

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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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 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.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 edycja 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=0i7Cr6LTUwA
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
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Pokaż mi. Jeśli chcesz zawiesić naszą konstytucję, naruszyć nasze prawa i wolności 

obywatelskie – ciężar dowodu spoczywa na Tobie. Wszystko inne to samowola i dyktatura. 

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 



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

 

tym dowiedzieć. Czyżbym nie nadawał się do swojego urzędu? Nie, nie mogę nikomu 

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. 



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

 

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: 

— Boże, jakież te nowe szaty cesarza są piękne! Jaki wspaniały tren, jaki świetny krój. 
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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.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/
https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/
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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. 

2. 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. 

3. 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 

4. 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.youtube.com/watch?v=EwOCGWv8wH8
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube
https://www.world-scam.com/pl/polskie-napisy-na-filmach-youtube


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

 

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.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
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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://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  
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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. 

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=gF6l0WJSdrs
https://www.youtube.com/watch?v=gF6l0WJSdrs
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. 

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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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. 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. 

 

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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Oczywiście czas pokaże, czy podczas jesiennego sezonu zapomnianej grypy znowu nie wrócą 

pomysły by nas pozamykać. 

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=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/2021/07/01/1027768/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. 

 

https://kurier.at/wissen/gesundheit/kolumbianische-corona-variante-ist-in-oesterreich-angekommen/401446675
https://www.world-scam.com/pl/archive/2058
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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 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. 

  



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

 

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  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
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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 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: 

 

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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Zdjęcie z artykułu w Stern.de 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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105. Wojna psychologiczna. 

Wiedeń 25.7.2021 

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 

https://www.world-scam.com/Files/MAH00229.MP4
https://www.world-scam.com/Files/MAH00229.MP4
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(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 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/
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.youtube.com/watch?v=xwkgUc_g7HY
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
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://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 

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://beta.publichealthscotland.scot/media/8183/21-06-23-covid19-publication_report.pdf
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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 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. 

  

http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
http://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
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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 

https://www.youtube.com/watch?v=9mz2IpF0ajs
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produkt krajowy brutto wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej wynosił w roku ubiegłym 

15.700 miliardów dolarów. 

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. 
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[20.2.2023] Znalazłem właśnie film pokazujący wybuchy w WTC7 tuż przed zapadnięciem 

się budynku. Źródło. 

 

 

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 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=594971642487069&message_id=mid.%24cAABa9SdDJw6Mnb4GUWGbHhqClb2K&thread_id=100010098286112
https://www.youtube.com/watch?v=Vmy8k_k91tc&t=9669s
https://world-scam.com/Files/331201993_6157728984277465_6621766186193525762_n.mp4
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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): 

 

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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 Zmarło ponad 10.000 pracowników zajmujących się porządkowaniem ground zero. 
Przeważnie na choroby takie, jak białaczka czy rak; 

  
 Mieszkańcom Manhattanu w pobliżu ground zero pozwolono powrócić do domu dopiero po 

6 miesiącach od katastrofy; 
 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; 

 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 
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nową wersję „prawdy”. Możliwe, że prawda jest znacznie gorsza i ta wersja jest w chwili 

obecnej na rękę politykom. 

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://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. 

 

https://wrealu24.tv/
https://wrealu24.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=kLNHkUQlnA8
https://www.youtube.com/watch?v=kLNHkUQlnA8


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

 

Obraz Władysława Siwka, Brama z napisem „Arbeit macht frei”. 

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
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. 
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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 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 

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/


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

 

kolejny wyśmiewałoby „naukę”, która w pełni wspierała teorię, że Delta ma znacznie większą 

zaraźliwość. NIH – Narodowy Instytut Zdrowia w USA. 

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
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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: 

 biorąc pod uwagę, że naszym najwyższym obowiązkiem i obowiązkiem jest podtrzymywanie i 
przywracanie godności, integralności, sztuki i nauki medycyny; 

 mając na uwadze, że nasza zdolność do opieki nad naszymi pacjentami jest atakowana w 
bezprecedensowym zakresie; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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://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://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
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Business is business! 
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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 Objawy COVID-19 są w dużej mierze nie do odróżnienia od objawów innych powszechnych 
chorób; 

 2. Pierwsze zestawy testowe opracowane przez CDC miały poważne błędy; 
 3. Test RT-PCR używany do diagnozowania COVID-19 jest fałszywy; 
 4. Wyniki szeroko zakrojonych testów PCR doprowadziły do wzrostu liczby fałszywie 

pozytywnych „przypadków”, stwarzając iluzję pandemii; 
 5. Delta i wszystkie inne warianty COVID-19 to fikcja; 
 6. Transmisja bezobjawowa to mit; 
 7. Ponad 80% osób, u których zdiagnozowano COVID-19 i podłączono do respiratorów, 

zmarło; 
 8. Domy opieki i placówki opieki długoterminowej stanowiły dużą część zgonów z powodu 

COVID-19 na całym świecie; 
 9. Niektórym pacjentom z COVID-19 odmówiono leczenia ratującego życie; 
 10. Lekarze i szpitale otrzymywali więcej pieniędzy za diagnozowanie pacjentów z COVID-19; 
 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. Liczba zgonów związanych z COVID-19 została zawyżona; 
 13. Nadmierna liczba zgonów w 2020 r. wykraczała poza te, które można wytłumaczyć 

COVID-19; 
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 14. W 2009 roku skorumpowana Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła definicję 

pandemii; 
 15. WHO usunęła ze swojej strony internetowej odniesienia do naturalnie nabytej 

odporności; 
 16. Dyrektor Generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, osoba, która 11 marca 2020 

r. ogłosiła ogólnoświatową pandemię, nie jest nawet lekarzem; 
 17. WHO, CDC i wielu urzędników zdrowia publicznego potwierdziło, że COVID-19 nie jest 

bardziej niebezpieczny niż grypa; 
 18. Prognozy oparte na fałszywych modelach pandemicznych doprowadziły do 

wprowadzenie surowych metod w celu „zatrzymania rozprzestrzeniania się” „wirusa”; 
 19. Deborah Birx, była koordynatorka odpowiedzi na koronawirusa w Białym Domu, poparła 

kolejny fałszywy model koronawirusa; 
 20. Wirus SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany przez 

komputer; 
 21. Hydroksychlorochina została zignorowana, aby zapewnić, szczepionkom jedyny dostępny 

sposób leczenia COVID-19; 
 22. Użyto rekwizytów, aby „pandemia” wyglądała gorzej niż w rzeczywistości; 
 23. Big Tech, Biały Dom, media i rządy na całym świecie przyłączyły się do cenzurowania 

informacji; 
 24. Niespodzianka! COVID-19 zaraża nie tylko ludzi; 
 25. Według prawdziwej nauki maski na twarz nie zatrzymują transmisji wirusa; 
 26. Istnieje kilka innych powodów, które mogą wyjaśnić chorobę i śmierć rzekomo 

spowodowane przez COVID-19; 
 27. Dystans społeczny to fikcja; 
 28. Lockdowny nie powstrzymują transmisji wirusa, ale niszczą życie ludzi i gospodarkę; 
 29. Poddawanie zdrowych ludzi kwarantannie jest tyranią i sprzeciwia się wszelkiej 

konwencjonalnej mądrości; 
 30. Ryzyko zachorowania dla dzieci jest niezwykle małe; 
 31. Choć często oczerniane, marginalizowane i cenzurowane, istnieją inne metody leczenia 

COVID-19, które okazały się bardzo skuteczne; 
 32. Szpitale zapełnione po brzegi pacjentami z COVID-19 są medialnie przesadzone; 
 33. Protesty Black Lives Matters dowiodły, że „środki zapobiegawcze COVID-19” nie mają nic 

wspólnego ze zdrowiem publicznym; 
 34. Hipokryzja urzędników publicznych w naruszaniu własnych zasad dowodzi również, że 

„środki zapobiegawcze COVID-19” nie mają nic wspólnego ze zdrowiem publicznym; 
 35. Istnieją mocne dowody na to, że „pandemia” koronawirusa została zaplanowana z góry; 
 36. Rządy próbowały już wcześniej straszyć pandemią bez naukowego uzasadnienia;. 
 37. WHO celowo zareagowała z opóźnieniem i pozwoliła Chinom na kontynuowanie podróży 

lotniczych, co pozwoliło „wirusowi” rozprzestrzenić się na arenie międzynarodowej; 
 38. Ciągłe zamieszanie i dezinformacja ze strony pracowników zdrowia publicznego jak i 

urzędników państwowych sprawia, że ludzie są przestraszeni i zdezorientowani; 
 39. „Pandemia” zapoczątkowała wzrost autorytarnego przywództwa, tak jak przewidywano 

w Raporcie Rockefellera z 2010 roku (patrz strona 18); 
 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://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
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 
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dojrzewania. Może nam się wydawać, że znamy naszego partnera, czy partnerkę. Jednak 

także i oni potrafią nas całkowicie zaskoczyć. 

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. 

https://www.world-scam.com/w-oblezonym-sarajewie-2
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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 gniazdka. Rozebrałem to cudo i znalazłem wewnątrz jedynie 

mało skomplikowane urządzenie elektroniczne, którego najważniejszym elementem był 

mikrofon. Nie wiem po co komu podsłuchiwanie Kowalskiego?  

  



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

 

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.  

https://www.wochenblick.at/italiener-bleiben-unbeugsam-demonstrationen-gegen-3g-regime-dauern-an/
https://www.youtube.com/watch?v=nyok23SnAFA
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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. 
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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%. Takimi informacjami jesteśmy bombardowani wiele razy dziennie. Jest to 

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


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

 

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://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. 

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.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


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

 

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: 

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: 

 Do września badano zgony z powodu szczepień przeciwko COVID-19; 
 W tym czasie zbadano pod mikroskopem fiolki z substancją Moderny i znaleziono w nich 

metalowy “magnetyczny” materiał; 
 Wkrótce potem japoński minister zdrowia ogłosił, że lekarze mogą przepisywać iwermektynę;  
 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. 

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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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.  

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: 

 Przedłużenie stanu pandemii do 31.12.2022; 
 Rozszerzenie okresu kwarantanny do 60 dni; 
 Zmiany w prawie dotyczące stanu wyjątkowego; 
 “Zakotwiczenie władzy” do kontroli testów i “zielonych paszportów” cokolwiek to 

zakotwiczenie miałoby znaczyć; 
 Zgoda rodziców na udział w eksperymencie medycznym nie jest wymagana dla młodzieży w 

wieku powyżej 14 lat; 
 Wstrzymanie przez państwo opłat za hotele dla przymusowej kwarantanny; 
 Możliwość zamykania przez odpowiedni urząd lokali, w których nie dopilnowano kontroli 

pandemicznej; 
 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
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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://pl.wikipedia.org/wiki/Postulaty_Kocha
https://www.world-scam.com/archive/1979
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.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: 

 Klasyfikacja; 
 Symbolizowanie; 
 Dyskryminacja; 
 Dehumanizacja; 
 Organizacja; 
 Polaryzacja; 
 Przygotowanie; 
 Prześladowanie; 
 Eksterminacja; 
 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
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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.  

Napisałem dzisiaj na Facebooku taki komentarz w odpowiedzi na: 
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…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
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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. 

https://www.world-scam.com/Files/Wien_Protest_Camp.m4v
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Prognoza pogody na najbliższy tydzień zapowiada temperaturę pomiędzy 0 °C i 5 °C. 

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 

https://auf1.tv/nachrichten-auf1/impfen-ist-mord-jetzt-spricht-der-linzer-busfahrer
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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 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/
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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RDjcwqwl4Wk
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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 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 

https://www.youtube.com/watch?v=RNSX5hlo7S0
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pokazują tylko jedną stronę i skrupulatnie skrywają wszystko, sprzeczne z narzuconą im 

ideologią dyktatury sanitarnej. 

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/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: 

 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, 

 Dr. Sunetra Gupta, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, epidemiolog specjalizujący się w 
immunologii, opracowywaniu szczepionek i modelowaniu matematycznym chorób 
zakaźnych, 

 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. 
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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. 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.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 

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


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

 

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. 
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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. 

 



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

 

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 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 

strach przed śmiercią może nas gnębić przez całe życie. Zniszczy całą radość jaką możemy 

odczuwać żyjąc jako wolny człowiek. To jest jedynie nasz wybór. 
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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
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Całość, lub inne roczniki blogu można ściągnąć na stronie:  
https://www.world-scam.com/ebook 


