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365. Motor wojny 

Wrocław 1.1.2023 

Inspiracją do napisania tego artykułu było dla mnie wystąpienie (w języku niemieckim) 

Gerharda Wsinewskiego przed niezależną austriacką telewizją AUF1. Tytuł: Rok 2022 – 

czego nie przeczytasz w wiadomościach?  

Niecałe trzy tygodnie przed rozpoczęciem eskalacji konfliktu na Ukrainie w lutym 2022 roku, 

profesor Jack Rasmus przedstawił 10 powodów, dla których Stany Zjednoczone są 

zainteresowane sprowokowaniem Rosji do tej wojny. 

 

Profesor Jack Rasmus. 

Te 10 przyczyn dążenia przez USA do zastępczej wojny na terytorium Ukrainy to: 

1. Ponownie zjednoczyć NATO i wzmocnić nad nim hegemonię USA; 
2. Zmusić Niemcy do anulowania umowy dotyczącej rosyjskiego gazociągu Nordstream2; 

zamiast tego skłonić Europę do kupowania gazu z USA; zwiększyć eksport gazu ziemnego z 
USA do Europy, a tym samym stworzyć niedobór dostaw w USA, aby uzasadnić krajowe 
podwyżki cen gazu w USA i zyski USA; 

3. Stworzyć pretekst do wysłania jeszcze większej liczby żołnierzy i zaawansowanej broni do 
krajów bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) i Europy Wschodniej (Polska, Rumunia); 

4. Uzyskać więcej koncesji gospodarczych od Ukrainy dla biznesu USA w zamian za więcej i 
lepszą broń USA/NATO; 

https://www-stmarys--ca-edu.translate.goog/faculty-experts/find-faculty-by-name-expertise/jack-rasmus-phd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldfinancialreview-com.translate.goog/10-reasons-why-us-may-want-russia-to-invade-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldfinancialreview-com.translate.goog/10-reasons-why-us-may-want-russia-to-invade-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp


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

 
5. Zwiększyć poparcie polityczne dla USA, aby przejąć kontrolę nad Mołdawią, wypędzić 

rosyjskich zwolenników i zainstalować marionetkowy proamerykański reżim w Mołdawii; 
6. Uzasadnić zwiększenie wysiłków i funduszy USA, aby zdestabilizować Białoruś i Kazachstan; 
7. Odwrócić uwagę Partii Demokratów od polityki zagranicznej przed śródokresowymi 

wyborami w listopadzie 2022 roku; 
8. Uzyskać zgodę Kongresu na dalsze zwiększenie budżetu obronnego USA oprócz 

dotychczasowych 778 miliardów dolarów; 
9. Wymówka, do zwalczania prorosyjskich zwolenników: Wenezuela, Nikaragua i Kuba; 
10. Testowanie skuteczności najnowszej amerykańskiej broni przeciwko siłom rosyjskim oraz 

rosyjskiej broni przeciwko Stanom Zjednoczonym bez konieczności bezpośredniej 
konfrontacji z Rosją; skłonić Rosję do ujawnienia stanu jej zdolności cybernetycznych. 

Większość tych punktów została zrealizowana z korzyścią dla USA. Dzisiejsza sytuacja jest 

mało pomyślna dla strony ukraińskiej. Jak tylko przyjdą mrozy, rozpocznie się atak 

sprzymierzonych sił Rosji i Białorusi na Ukrainę. Przy takiej przewadze sił oraz odcięciu dróg 

dostaw dalszej broni z Polski, armia ukraińska ma bardzo małe szanse na dłuższe przetrwanie. 

Nie udało się także Demokratom utrzymać władzy w Kongresie i w najbliższych dniach 

odbędzie się zaprzysiężenie kongresmenów oraz wybór speaker of the House – odpowiednik 

polskiego marszałka sejmu. Nadchodzą trudne czasy dla zwolenników wojny. 
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366. Rok 2022 

Wrocław 2.1.2023 

Tytuł artykułu mógłby sugerować nową powieść utopijną na wzór Georga Orwella. Nie, 

powieści nie będzie. Nie będzie także przeglądu wydarzeń z ubiegłego roku. Nie zamierzam 

też pisać o cudownej metamorfozie strasznego wirusa, w niemniej straszną wojnę. O tych 

wszystkich sprawach możecie sobie poczytać choćby w moim ebooku, który powiększa się z 

każdym nowym artykułem o nowy rozdział. 

O czym więc dzisiaj napiszę? Przeczytajcie, artykuł będzie jak zwykle krótki – obiecuję.  

Otrzymałem od Facebooka świąteczny prezent w postaci tygodniowego bana – blokady 

mojego konta – za opublikowanie tego artykułu. 

Facebook musi być bardzo konserwatywny, skoro dochowuje corocznej tradycji banowania. 

Rok temu w styczniu cenzorom nie spodobał się z kolei ten artykuł. Pomimo usilnych starań 

Facebook, YouTube & Co, w ubiegłym miesiącu mój blog pobił swój dotychczasowy rekord 

oglądalności. W grudniu weszło na moją stronę ponad 120 tysięcy odwiedzających. 

Całkowita ilość odwiedzin w grudniu wyniosła 121.442. Przeciętnie, każdego dnia weszło na moją 

stronę 3.917 użytkowników. 

Gwoli ścisłości liczba wszystkich odwiedzających zawiera wielokrotne odwiedziny. Czyli, 

jeśli ktoś odwiedził moją stronę kilkakrotnie, to także kilkakrotnie jest uwzględniony w tej 

statystyce. Także odwiedziny tzw. botów, czyli komputerów przeszukujących internet w celu 

indeksowania stron – jak np. tych z Google – mocno zawyża tę liczbę. Jeśli jednak wziąć pod 

uwagę, że latem 2022 r. te statystyki wykazywały trochę ponad 50.tysięcy odwiedzających, to 

https://www.world-scam.com/archive/15256/361-szczepionki-zabijaja/
https://www.world-scam.com/archive/6387/184-dlaczego-musial-umrzec/
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dwukrotny wzrost jest moim zdaniem imponujący. Według innych statystyk w grudniu 

odwiedziło moją stronę około 30 tysięcy unikalnych (dla mnie każdy z Was jest kimś 

wyjątkowym i niepowtarzalnym) odwiedzających osób – bez botów automatów. 

Nie po to, by się chwalić, przedstawiłem Wam tę statystykę. Jestem po prostu bardzo 

zadowolony z takiego wyniku. Mógłbym to wykorzystać i zarobić na moim blogu 

wprowadzając reklamy, ale tego nie zrobię. Sam wiem, jak denerwujące są banery 

porozrzucane na stronach internetowych. Odwracałyby uwagę od treści przekazywanych 

przeze mnie artykułów. 

Ten poniższy baner, powieszony przez IPN w Szczecinie, jest przykładem wielkiego, 

polskiego patriotyzmu made in USA: 

 

To przecież jasne, że sponsor chce rozumieć, za co płaci. Nawet w PRL-u nie zwracano się do 

Polaków, używając cyrylicy. Tym jednak razem bezwzględnie wszyscy Polacy muszą znać język 

Wielkiego Brata. 
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367. Kronika nagłej śmierci 

Wrocław 3.1.2023 

Temat nagłej i niespodziewanej śmierci po przyjęciu eliksiru szczęścia, poruszałem już 

wielokrotnie. Niestety bez przerwy pojawiają się coraz to nowe tragiczne przypadki. 

Nagle i niespodziewanie… Źródło: Telegram 3.1.2023 r. 08:13 

Dwóch pracowników ABC News „zmarło nagle” w ciągu tygodnia, 28-letnia Erica Gonzalez i 37-letni 

Dax Tejera. Źródło Telegram 3.1.2022 r. 08:53 

https://t.me/swiatinformacji
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-03_09-24-18.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-03_09-26-43.mp4


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

 

 

Główny epidemiolog Słowacji, rodzaj słowackiego „Anthony Fauci”, dr. Vladimír Krčméry, zmarł nagle 

i niespodziewanie 20 grudnia 2022 r. Źródło. Światowej sławy naukowiec, lekarz i znany jako czołowy 

w kraju „wojownik Covid”. Był pierwszym obywatelem Słowacji, który został zaszczepiony przeciwko 

Covidowi w grudniu 2020 roku i nadmiernie propagował szczepienie. Dotychczas zdrowy lekarz zmarł 

niespodziewanie w wieku 62 lat. Media rozpowszechniały twierdzenie, że zmarł na zapalenie płuc po 

obu stronach; jednak według sekcji zwłok przyczyną śmierci był zawał serca. 

 

Na początku globalnej kampanii szczepień stylistka i influencerka Agne Jagelaviciute, bardzo 

popularna na Litwie, promowała szczepionkę Covid jako jedyny sposób na ponowne połączenie się z 

bliskimi. 28 grudnia zmarła nagle i niespodziewanie w wieku zaledwie 42 lat. Znajomi i fani są w 

szoku. Źródło. 

https://rairfoundation.com/cover-up-slovakias-anthony-fauci-suddenly-dies-of-heart-attack-media-misleads-public-about-cause-of-death/
https://report24.news/sie-glaubte-an-die-impfung-designerin-und-influencerin-stirbt-ploetzlich-und-unerwartet-mit-42-jahren/?feed_id=26132
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23 kanadyjskie dzieci zmarło w ciągu ostatniego miesiąca i nikt o tym nie mówi. Źródło. 

Podczas tej poszczepiennej pandemii, władze w Kalifornii w USA, wprowadzają nową 

ustawę pozwalającą karać lekarzy za odradzanie pacjentom przyjęcia tych eksperymentalnych 

preparatów. Źródło. 

 

https://www.redvoicemedia.com/2023/01/twenty-three-canadian-children-have-died-in-the-past-month-and-no-one-is-talking-about-it/ref/8/
https://leginfo-legislature-ca-gov.translate.goog/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://leginfo-legislature-ca-gov.translate.goog/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB2098
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368. Słodki luksus 

Wrocław 5.1.2022 

Nie wiem, czy znaleziony w zakamarkach Internetu film (Źródło: Telegram 3.1.2022 r. 

15:00), pokazujący wnętrze “szlachetnych” pralinek włoskiej firmy Ferrero Roche jest 

tworem ich konkurencji, czy pokazuje uczciwe badanie? Producent tych czekoladek był w 

przeszłości wielokrotnie uwikłany w poważne afery. 

 

Trzy lata temu w grudniu 2019 roku brytyjski The Guardian opublikował artykuł Czekoladki 

Ferrero Rocher, mogą być skażone pracą dzieci. Źródło. Platforma WeMoveEuropa ogłosiła 

petycję Ferrero: Stop pracy dzieci. 

Nasze śledztwo, którego wyniki opublikował The Guardian, ujawniło, że produkty Ferrero 

powstają z orzechów prawdopodobnie zbieranych przez dzieci w Turcji. Lista produktów jest 

długa: Nutella, Kinder Bueno, Ferrero-Rocher – słodycze, które często kupujemy dzieciom na 

święta, prawdopodobnie powstały z orzechów zbieranych w pocie czoła przez ich 

rówieśników. 

W roku 2016 The Sun pisał na temat niewolniczej pracy przy produkcji Kinder 

Niespodzianki. Źródło. 

https://t.me/QAnonWWG1WGA17
https://www-theguardian-com.translate.goog/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-theguardian-com.translate.goog/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/20/are-ferrero-rocher-chocolates-tainted-by-child-labour
https://act.wemove.eu/campaigns/praca-dzieci-ferrero
https://www-thesun-co-uk.translate.goog/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-thesun-co-uk.translate.goog/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.thesun.co.uk/news/2234193/kinder-egg-slaves-aged-just-six-are-being-paid-22p-an-hour-for-13-hour-shifts-making-the-toys-hidden-inside-chocolate-treats/
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-05_07-52-47.mp4
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Dzieci w wieku 6 lat robiące zabawki Kinder Eggs jako „niewolnicy” otrzymują 

wynagrodzenie zaledwie 2 zł na godzinę i pracują przez 13-godzin dziennie. 

 

Rumuńska rodzina otrzymuje 20 lei – około 19 zł – za każde 1000 dostarczonych gotowych jaj Źródło: 

The Sun. 

Czy plandemia świrusa monarchy – bo korona to przecież symbol władzy królewskiej – 

poprawiła sytuację tych dzieci i ich rodzin? Sądzę, że sytuacja stała się jeszcze gorsza. 

Powiecie: stare dzieje dziś już nieaktualne? A jednak w czerwcu 2022 r. wybuchła afera 

związana z salmonellą w jajkach Kinder Niespodzianka. Źródło. Nic dziwnego, produkcja 

produktów żywnościowych w takich warunkach musiała doprowadzić do poważnych infekcji.  

https://www-vzhh-de.translate.goog/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/salmonellen-rund-300-infizierte-durch-belastete-produkte-von-ferrero?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-vzhh-de.translate.goog/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/salmonellen-rund-300-infizierte-durch-belastete-produkte-von-ferrero?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.vzhh.de/themen/lebensmittel-ernaehrung/schadstoffe-lebensmitteln/salmonellen-rund-300-infizierte-durch-belastete-produkte-von-ferrero
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369. Protoplasta UE Richard Coudenhove-Kalergi 

Wrocław 6.1.2023 r. 

W listopadzie 2022 r. minęło 100 lat, od czasu kiedy Richard Coudenhove-Kalergi 

przedstawił swój plan zamiany charakteru Europy poprzez zniszczenie państw narodowych i 

zastąpienie ich tworem zwanym Paneuropa. Ten austriacki polityk stał się ojcem chrzestnym 

Unii Europejskiej. 

 

Richard Coudenhove-Kalergi Zdjęcie z Wikipedii. 

Pojęcie Nowy Porządek Świata został przez niego rozpowszechniony. Zaraz po 

wprowadzeniu trzy lata temu plandemii, termin Nowy Porządek Świata pojawił się w 

mediach na całym świecie jako NWO (New World Order). Również określenie plutokracja, 

zostało stworzone przez Coudenhove-Kalergiego. Pomimo że sam był arystokratą, uznał, że 

więzy rodzinne nie będą stanowić o przynależności do nowej kasty rządzącej światem, lecz 

jedynie posiadanie bardzo dużego majątku. 

 

Pierwszy projekt flagi zjednoczonej Europy. Pozostały z niego jedynie gwiazdki i tło. 

Interesujący artykuł z grudnia 2019 zajmuje się szczegółami tego planu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi
https://www.odkrywamyzakryte.com/plan-kalergi-plan-zniszczenia-europy/
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[…] stworzyć i ustanowić nową rasę o nowych cechach, łącząc białych Europejczyków, 

Azjatów i Afrykanów, aby zmienić i zmodyfikować cechy Europejczyków w „pozytywny 

sposób”. „Pozytywny” w sensie zaniku tożsamości narodowej, odejścia od tradycji, historii i 

ściśle związanej z tym kultury. 

Główny problem polega na tym, że Kalergi zażądał nie tylko zniszczenia europejskich państw 

narodowych, ale także celowego ludobójstwa rdzennej, w większości białej rasy kontynentu 

europejskiego. 

Jeszcze kilka lat temu, gdybym miał głosować w sprawie Unii Europejskiej, poparłbym ten 

pomysł. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ta organizacja propagowała stanowisko 

pacyfistyczne i przyczyniła się do tego, że pomiędzy jej członkami nie było ani jednej wojny.  

Pomijając wojnę w Jugosławii, która nie była członkiem Unii, tak długi okres pokoju w 

Europie był zjawiskiem wyjątkowym w historii tego kontynentu. Kilka miesięcy temu 

zmieniło się to radykalnie. Nawoływanie do uzbrojenia, wspieranie przemysłu zbrojeniowego 

poprzez obdarowywanie faszystowskiego rządu w Kijowie, stało się symbolem nowych, 

zachodnich wartości. Z takimi wartościami nie chcę mieć nic wspólnego. 

Dzisiaj UE nie proponuje rozsądnych rozwiązań problemów gospodarczych, czy 

politycznych. Dzisiaj Unia Europejska jest źródłem tych problemów. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/7152/200-prezydent-ukrainy/
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370. Sylwestrowe zamieszki 

Wrocław 7.1.2023 

Szczęśliwego Nowego Roku 2023! Tak witano aktualny rok na całym świecie. Tak było też 

rok temu i dawniej. Dziwnym trafem w prawie całej Europie ten Sylwester był jednak inaczej 

celebrowany. Niespotykane dotąd zwyczaje, wkroczyły do wielu europejskich miast. 

Spalony autokar stoi na ulicy w Neukölln po sylwestrowych zamieszkach. Źródło: Fabian Sommer/dpa 

Wiedeń szczycił się jeszcze w roku 2018 opinią najbardziej bezpiecznej metropolii na 

świecie. Z własnego doświadczenia wiem, że spacerując o drugiej w nocy po ulicach 

Wiednia, można było spotkać najwyżej kilku spóźnionych i zazwyczaj spokojnych 

mieszkańców. 

Ostatnie wydarzenia sylwestrowe całkowicie przeczą temu idyllicznemu wrażeniu. 

 

https://kurier-at.translate.goog/chronik/oesterreich/wien-kriminalitaet-in-der-bundeshauptstadt-ist-auf-rekordtief/400084607?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://kurier-at.translate.goog/chronik/oesterreich/wien-kriminalitaet-in-der-bundeshauptstadt-ist-auf-rekordtief/400084607?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://world-scam.com/Files/IMG_4735.MOV
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Austriacki express.at tak pisał o tych sylwestrowych obchodach. 

Obrazy berlińskiej „sylwestrowej wojny domowej” obiegły świat: płonące barykady, 

zaatakowani policjanci, gaśnice przeciwko karetkom pogotowia. Teraz oficjalnie wiadomo, 

która nacja była najbardziej aktywna: większość podejrzanych to młodzi Syryjczycy i 

Afgańczycy. 

Nie jestem zwolennikiem wrzucania do jednego worka całego narodu. Nie wszyscy 

Afgańczycy, nie wszyscy Syryjczycy mają takie tradycje witania Nowego Roku. Emigranci to 

w większości młodzi mężczyźni. Jeśli zostaną wyposażeni w petardy, flary i inne tego typu 

zabawki, to chętnie z tego korzystają. Nie ulega wątpliwości, że te rozróby zostały 

zorganizowane. W jakim celu? W takim samym, w jakim wprowadzono plandemię. Strach 

jest narzędziem do kontroli społeczeństw. 

Kultura dyskusji politycznej: 

 

Jestem tolerancyjną, wykształconą i otwartą na świat zwolenniczką lewicy. Ale jeśli nie 

podporządkujesz się od razu i całkowicie mojej opinii, jesteś rasistą, wrogiem kobiet, homofobem, 

islamofobem, zatwardziałym, brutalnym, faszystowskim, prawicowym ekstremistą, siejącym 

nienawiść nazistowskim dupkiem. 

  

https://exxpress-at.translate.goog/jetzt-amtlich-bei-silvester-terror-waren-die-meisten-taeter-syrer-und-afghanen/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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371. Szczepienia na Covid są aktem wojny 

Wrocław 8.1.2022 

Badania amerykańskich dziennikarzy śledczych wykazały, że Departament Obrony USA od 

początku kontrolował tak zwane „szczepionki Covid” w ramach „Programu bezpieczeństwa 

narodowego” jako akt wojny przeciwko atakowi wroga. To, czy szczepionki były bezpieczne 

i skuteczne, było całkowicie nieistotne. Opinia publiczna została oszukana w ramach kontroli 

jakości orazz kampanii informacyjnej, a uciszenie krytyków było częścią operacji. Cytat z 

artykułu Report24. Źródło. 

Sasha Latypowa, urodzona na Ukrainie i mieszkająca w USA jest właśnie jednym z tych 

wymienionych powyżej dziennikarzy śledczych z wieloletnią praktyką w dziedzinie badań 

oraz kontroli bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych. 

 

Film w języku angielskim z polskimi napisami. Źródło. 

Na stronie Sashy Latypowej można znaleźć wiele dokumentów, najczęściej umów 

amerykańskiego Ministerstwa Obrony (DoD – Department of Defense). Źródło. Pfizer-

BioNTech to tak naprawdę trójstronny sojusz badawczo-rozwojowy: Fosun-Pfizer-BioNTech, 

a jedną z tych trzech jest Komunistyczna Partia Chin. Fosun to ogromny chiński konglomerat, 

który posiada dużą liczbę globalnych firm. Jego prezes Gou Guangchang jest bardzo wysoko 

postawionym członkiem KPCh. Ciekawe, że Departament Obrony Stanów Zjednoczonych 

przyznał 10 miliardów dolarów (kontrakt Pfizer Operation Warp Speed/DoD/BARDA) 

przedsięwzięciu, którego znaczącym posiadaczem kapitału (i własności intelektualnej) jest 

Komunistyczna Partia Chin. Dla uniknięcia wątpliwości: 

https://report24-news.translate.goog/dokumente-impfstoffe-sind-dod-geheimprojekt-als-kriegsakt-ohne-qualitaetskontrollen/?feed_id=26244&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/dokumente-impfstoffe-sind-dod-geheimprojekt-als-kriegsakt-ohne-qualitaetskontrollen/?feed_id=26244
https://fakto.pl/index.php/video/sasha-latypova-szczepionki-na-c-19-to-bron-produkowana-na-zlecenie
https://sashalatypova-substack-com.translate.goog/p/the-role-of-the-us-dod-and-their?publication_id=870364&post_id=91532704&isFreemail=true&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://sashalatypova.substack.com/p/the-role-of-the-us-dod-and-their?publication_id=870364&post_id=91532704&isFreemail=true
https://en.wikipedia.org/wiki/Guo_Guangchang
https://fakto.pl/index.php?option=com_allvideoshare&view=player&format=raw&id=615&Itemid=101
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Coraz więcej ciekawych faktów wypływa na powierzchnię. Z tych dokumentów wyraźnie 

widać współpracę pomiędzy Chinami i USA w kwestii stworzenia w laboratoriach groźnego 

wirusa i wywołania na całym świecie pandemii. Jako że wirus był made in China, więc mamy 

to, co mamy. Nietrwały produkt, którego najważniejszą cechą jest działanie psychologiczne, 

czyli strach. Tym ostatnim skutecznie zajęły się światowe media i politycy. 
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Ależ, ja jestem przecież zaszczepiony i wziąłem nawet booster! 

No właśnie przyjacielu, a ja jestem tym łagodnym przebiegiem choroby. 
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372. Miękkie lądowanie na Księżycu? 

Wrocław 9.1.2022 

Kiedy w lipcu 1969 będąc na wakacjach w Mielnie nad morzem, oglądałem w telewizji 

relację z lądowania pierwszego człowieka na Księżycu, nie przyszedłby mi do głowy pomysł, 

że może to być mistyfikacja. Z taką interpretacją spotkałem się dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych i zdecydowanie ją odrzuciłem jak większość trzeźwo myślących ludzi. 

Czy słusznie? Tego i dzisiaj nie wiem. 

W kwietniu 2016 został na łamach KoniecŚwiata opublikowany interesujący i moim zdaniem 

w miarę obiektywny artykuł na ten właśnie temat.  

Najsilniejszym moim zdaniem argumentem, że to była mistyfikacja jest źródło światła na 

zdjęciach, którym na powierzchni Księżyca mogło być jedynie słońce. 

 

Cienie na tym zdjęciu jednoznacznie wskazują na dwa źródła światła. Źródło (zdjęcia – nie światła): 

film VOX SpezialTV w języku niemieckim. 

Zdjęcie z misji Apollo 16 

https://www.koniecswiata.org/1815/ladowanie-na-ksiezycu-prawda-czy-doskonala-mistyfikacja/
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-08_10-27-59.mp4
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To zdjęcie z kolei zostało wykonane dwa dni później według NASA w odległości 4 km od 

miejsca, z którego pochodzi poprzednie zdjęcie. 

 

Czyżby na księżycu krajobraz wraz z leżącymi kamieniami powtarzał się co kilka kilometrów? 
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Krzyż na zdjęciach jest zawsze na pierwszym planie i nie ma prawa być przez żaden obiekt 

przysłonięty. 

 

Zakryty przez kosmonautę krzyż jest wyraźnym dowodem manipulacji. 

 

Załoga Apollo 1: Ed White, Guss Grissom i Roger Chaffee. 



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

 

27.1.1967 roku podczas symulacji lotu Apollo 1, od początku pojawiły się problemy. System 

komunikacyjny kapsuły, w której siedzieli kosmonauci, zawiódł. Chwilę potem wewnątrz 

kapsuły pojawił się płomień. Wszyscy trzej kosmonauci zginęli. Dowódca, Guss Grissom, 

wielokrotnie krytykował program kosmiczny NASA i jego realizację. Wdowa dowódcy Betty 

Grissom uważa, że NASA nie mówi prawdy o przyczynach wypadku. Przyczyny pożaru nie 

zostały do dzisiaj wyjaśnione. Kapsuła Apollo 1 znajduje się na terenie bazy wojskowej i jest 

niedostępna. Tak samo niedostępne są filmy z późniejszych misji Apollo. W roku 2006 

NASA podała, że nie może odnaleźć 14 tysięcy taśm filmowych dokumentujących lądowanie 

na Księżycu. 

W latach 1964 do 1967 zmarło łącznie 10 astronautów. To było 15 procent wszystkich 

kosmonautów NASA. Żeby zatuszować i ukryć kłamstwo, trzeba usunąć wszystkich, którzy 

mogliby o tym rozpowiadać – powiedział Bill Keysing inżynier z NASA. 

Temperatura na Księżycu waha się pomiędzy minus 250 °C w cieniu, do plus 250 °C w 

słońcu. Skafandry produkowane dla NASA w latach sześćdziesiątych nie były w stanie 

zapewnić ochrony termicznej kosmonautów. 

Aby uciszyć wątpiących w autentyczność lądowania ludzi na Księżycu, NASA zleciła 

sondzie kosmicznej Lunar Reconnaissance Orbiter dokonania szeregu zdjęć miejsc lądowania 

misji Apollo. 

 

Ślady pojazdów księżycowych pozostawione przez załogę Apollo 17. Czy są autentyczne – trudno 

stwierdzić? W końcu technika obróbki zdjęć posunęła się znacznie dalej, niż to było w początkowych 

latach podboju kosmosu. 

Nie widać na tych zdjęciach amerykańskiej flagi. Zdjęcie pojazdu księżycowego misji Apollo 

17 wygląda tak w powiększeniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=He8XSmQP8Eg
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Czyli znowu nic! 

Dla zainteresowanych proponuję, aby sami przeszukali srebrny glob i obejrzeli miejsca 

lądowania statków Apollo. Wystarczy wejść na tę stronę i wpisać w polu w lewym górnym 

rogu koordynaty miejsc lądowania poszczególnych misji. Ważne jest, aby nie pominąć znaku 

minus, gdyż inaczej wylądujecie po przeciwnej stronie równika lub południka zero.  

Apollo11 0.67414, 23.47314 

Apollo12 -3.01239, -23.42157 

Apollo14 -3.64530, -17.47136 

Apollo15 26.1322, 3.6339 

Apollo16 -8.97301, 15.50019 

Apollo17 20.1908, 30.7717 

W prawym górnym rogu znajdziecie zoom (+/-), który pozwoli Wam powiększyć obraz, aż 

do skali około 50 m na cm ekranu. Może Wam uda się znaleźć jakieś rupiecie pozostawione 

przez ludzi? Ja poza kilkoma liniami, które równie dobrze mogły być dodane podczas obróbki 

zdjęć księżycowych, niczego nie znalazłem. 

 

Zupełnie przypadkowo NASA zgubiła 14 tysięcy taśm filmowych z materiałem dotyczącym programu 

Apollo. Czy sprawdzali już w biurze rzeczy zagubionych? 

  

https://quickmap.lroc.asu.edu/
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373. Prawda o klimacie 

Wrocław 10.1.2023 

Pewnie niektórzy z Was zdziwią się, czytając informację, że taka gazeta jak Rzeczpospolita 

potrafi pisać prawdę o oszustwie klimatycznym. Przeczytajcie artykuł: Ekolodzy nas 

oszukują?  

Wyjaśnieniem tego ewenementu jest czas. Ten artykuł został opublikowany w listopadzie 

2009 roku, w czasie, kiedy manipulacja była co prawda wszechobecna w mediach, ale wtedy 

jeszcze pozwalano dziennikarzom na artykuły wyraźnie sprzeczne z obowiązującym 

kierunkiem propagandowym. Dzisiaj publikacja w tym stylu jest jednoznaczna z 

natychmiastowym zwolnieniem z pracy takiego dziennikarza, o ile uda mu się przemycić 

takie treści.  

Najlepszym przykładem jest film, którego link podałem w artykule Miękkie lądowanie na 

Księżycu. Ten dokument Spiegel TV pokazano tylko raz w VOX i raz w WDR, po czym 

producent (Gerhard Wisnewski, niemiecki reżyser) stracił pracę, a dokument zniknął ze 

wszystkich bibliotek mediów i archiwów telewizji publicznej.  

 

Tak będzie wyglądać zwycięstwo ekologów nad ociepleniem klimatu. Źródło. 

Ekolodzy dzielnie walczą z niszczeniem środowiska. W drugiej i dziewiątej dzielnicy 

Wiednia powstrzymali w ubiegłym tygodniu światową katastrofę klimatyczną, przebijając 

opony w zaparkowanych na ulicy autach. Źródło: Telegram 9.1.2023 r. 17:01 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art15291641-ekolodzy-nas-oszukuja
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art15291641-ekolodzy-nas-oszukuja
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
https://genie-oder-wahnsinn.blogspot.com/2023/01/die-bienen-die-gretl-das-klima-der.html
https://t.me/auf1tv
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W niedawnym incydencie w Wiedniu wypadek zakończył się dobrze tylko dzięki wielkiemu 

szczęściu. Przechodzień w ostatniej chwili uciekł przed pojazdem, który wymknął się spod 

kontroli z powodu niewystarczającego ciśnienia powietrza w oponach. Aresztowano dwóch 

podejrzanych. Powiedzieli, że nie byli świadomi, że to, co zrobili, zostanie uznane za szkodę 

kryminalną. Ignorancja nie chroni przed karą, ale to, czy klimatyczni przestępcy rzeczywiście 

zostaną skazani, jest mało prawdopodobne. Do tej pory „kleje klimatyczne” – tak nazywa się 

terrorystów ekologicznych – mogły spodziewać się z reguły wyjątkowo łagodnych wyroków 

z niewielkimi grzywnami. 

Gina McCarthy, szefowa Agencji Ochrony Środowiska i doradca Białego Domu, przyznaje, 

że nie wie, ile się faktycznie emituje CO2 do atmosfery. Rozpowszechniana jest fałszywa 

propaganda, aby wywołać zmianę zachowania ludzi. To nie ma nic wspólnego z klimatem. 

Źródło: Telegram 8.1.2023 r. 15:44 

Ten film w języku angielskim pokazuje ile ta pani „ekspert” wie na temat emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery: 

 

Wypowiedź Giny McCarthy. 

https://t.me/CraziiWorld
https://world-scam.com/Files/video-2023-01-08-09-02-46.mp4
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Tacy fachowcy doradzają prezydentowi ciągle jeszcze najpotężniejszego kraju świata – USA. 

Nic dziwnego, że to imperium skazane jest na upadek.  

Możemy oczekiwać wprowadzenia następnych lockdownów pod pretekstem ekologicznym. 

 

Na zdjęciu wezwanie o pomoc – SOS – w związku z „hiszpańską” grypą. W ciągu ostatnich 100 lat 

zmieniła się technika. Nie zmieniły się jednak sposoby manipulacji i propaganda strachu. 
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374. 7 fundamentalnych faktów 

Wrocław 11.1.2023 

Po burzliwych scenach w Kongersie amerykańskim Kevin McKarthy został w piętnastym 

podejściu wybrany na speakera of the house (marszałka Kongresu USA). Kongresmeni wzięli 

się solidnie do roboty. Pisze o tym Artur Kalbarczyk na MeWe: 

Kongresman z Ohio, James Daniel Jordan. 

Pozwolę sobie przetłumaczyć wypowiedź w amerykańskim kongresie, cytuję; 

Tytuł dzisiejszego przesłuchania jest: „czego nauczyliśmy się z ostatniej pandemii”… 

Uważam, że najważniejszą rzeczą, jaką żeśmy nauczyli się, to fakt, że dr Fauci wprowadził 

nas w błąd i nie powiedział nam całej prawdy. Działo się to od samego początku, od 01 lutego 

2020, Fauci znał 7 fundamentalnych faktów, które są tutaj z tyłu wydrukowane na banerach i 

nie podzielił się nimi z narodem amerykańskim.  

7 faktów: 

1) Fauci wiedział, że pieniądze amerykańskich podatników były wysłane do eco-health 

alliance, następnie Daszak wysyłał je do Wuhan.  

2) wiedział, że eco-health był objęty wyjątkiem i mógł przeprowadzać badania „gain of 

function”, czyli wzbogacające wirusy.  

3) wiedział, że laboratorium w Wuhan nie spełnia wymaganych standardów. 

4) eco-health nie było w zgodzie z wymaganiami, jakie mieli narzucone w kontrakcie.  

5) gain of function badania były przeprowadzane w Wuhan. 

6) P3CO inter-agencyjny proces kontroli nie był przestrzegany, podczas procesu 

zatwierdzania finansowania dla eco-health.  

7) Dr. Fauci wiedział, że najprawdopodobniej wirus był sztuczny i został stworzony w 

laboratorium Wuhan, które my (USA) finansujemy. 

Ta mowa jest na YouTube. Można też włączyć automatyczne tłumaczenie z polskimi 

napisami. 

 

https://mewe.com/i/arturkalbarczyk
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=VlC4PA_nQc0
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Przecież wiedzieliśmy o tym wcześniej! Owszem my wiedzieliśmy i wiedzieli także 

kongresmeni i milczeli. Jedynie Rand Paul, republikański senator z Kentucky nazwał 

Fauciego masowym mordercą. 

Z końcem ubiegłego roku Anthony Fauci przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce szykuje się 

następca dr Peter Hotez, dziekan Krajowej Szkoły Medycyny Tropikalnej w Baylor College 

of Medicine w Houston. Człowiek aspirujący do następcy Fauciego jest zwolennikiem 

cenzury, manipulacji wirusami i szczepień przeciwko wszystkiemu. 

W profesjonalnie wyprodukowanym filmie PR dla Światowej Organizacji Zdrowia Hotez 

nazywa zwolenników bezpieczeństwa szczepionek „agresorami antynaukowymi” i twierdzi, 

że „aktywizm antyszczepionkowy” stał się „śmiertelną siłą na całym świecie”. 

Hotez ignoruje dane pokazujące, że szczepienia przynoszą więcej szkody niż pożytku. 

Niedawne badanie przeprowadzone przez Cleveland Clinic wykazało, że ryzyko zarażenia się 

COVID-19 „rosło wraz z liczbą otrzymanych wcześniej dawek szczepionki”. 

Od jesieni 2021 r. około 3 na 10 dorosłych, którzy zmarli na COVID-19, zostało 

zaszczepionych lub otrzymało szczepionkę przypominającą. Według stanu na kwiecień 2022 

r. 6 na 10 osób dorosłych, które zmarły na COVID-19, zostało zaszczepionych lub otrzymało 

szczepionkę przypominającą, to najnowsze dostępne dane. Źródło. 

Następca Fauciego gotowy na wszystko, by służyć swoim panom. 

https://www-theburningplatform-com.translate.goog/2022/01/11/rand-paul-grills-mass-murderer-fauci/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-theburningplatform-com.translate.goog/2022/01/11/rand-paul-grills-mass-murderer-fauci/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews.ch/der-mann-der-die-nachfolge-von-fauci-anstrebt-ist-ein-anhaenger-von-zensur-virusmanipulationen-und-impfungen-gegen-alles/
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375. Oxford – ekologiczny lockdown 

Wiedeń 14.1.2023 

Oxford – miasto z tradycjami i dobrymi, przynajmniej dotychczas uczelniami. Uniwersytet 

tego miasta zrobił kiedyś na mnie solidne wrażenie, gdy wiele lat temu go odwiedzałem. 

Dzisiejszy Oxford nadal ma ambicje być przodującym i nowoczesnym miastem, ale czy 

kierunek planowanej przyszłości wszystkim odpowiada? Nie jestem tego taki pewny. 

Innowacje, jakie są planowane w Oxfordzie, dotyczą swobody poruszania się mieszkańców. 

Planowane jest wdrożenie tzw. filtrów kontroli poruszania się na terenie miasta mieszkańców 

i jego gości. Źródło. 

Oczywiście, że dla naszego dobra władze miasta planują na początek 2024, czyli już za rok 

wprowadzenie tu zasad miast 15-minutowych. Każdy z mieszkańców ma/mógłby w 

przyszłości dotrzeć do miejsca, gdzie mógłby załatwić swoje najważniejsze sprawy w ciągu 

15 minut. Ma to uratować środowisko naturalne przed globalnym ociepleniem.  

 

Kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR – Automatic number 

plate recognition) zostaną zainstalowane w celu monitorowania pojazdów przejeżdżających 

przez filtry ruchu. Urządzenia te będą identyfikować lokalizację miejsca zamieszkania 

właściciela każdego pojazdu i będą też uwzględniać pojazdy, które są zwolnione z zakazu 

przejazdu. 

Każdy pojazd, który przejdzie przez filtr drogowy i złamie zakaz, zostanie obciążony karą w 

wysokości 70 funtów brytyjskich. 

Wolność mieszkańców Ziemi jest niczym w porównaniu ze straszną groźbą, że wszyscy 

spłoniemy, gdy temperatura na naszej planecie wzrośnie o jeden, czy dwa stopnie. 

Temperatura rośnie, przynajmniej w telewizji i innych skorumpowanych mediach głównego 

ścieku. 

Od września 2022 roku, ponad miesiąc trwały otwarte konsultacje społeczne na temat 

ograniczeń poruszania się po Oxfordzie. W ciemno można powiedzieć, kto miał zaszczyt 

wziąć w nich udział: w pierwszej linii „bohaterowie” stulecia przyklejeni do asfaltu w walce z 

ruchem samochodowym. Wybór konsultantów był w rękach organizatorów. Uwzględniono 

5.700 stanowisk. Dogłębną analizę tych „konsultacji” możecie przeczytać w tym dokumencie 

(język angielski). 

https://www-oxfordshire-gov-uk.translate.goog/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire/traffic-filters?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://www.oxfordshire.gov.uk/residents/roads-and-transport/connecting-oxfordshire/traffic-filters
https://mycouncil.oxfordshire.gov.uk/documents/s63676/CA_NOV2922R06%20Annex%205%20-%20Analysis%20of%20consultation%20-%20Access%20checked.pdf
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Wśród pojazdów wyjętych spod kontroli tych filtrów są wymienione prywatne samochody do 

wynajęcia. Jest to zgodne z tym, co pisał w swojej książce Covid19 Great Reset Klaus 

Schwab. Nie będziemy posiadać nic na własność, wszystko będziemy wynajmować. W tym 

systemie jest pewny haczyk – ktoś musi być właścicielem wynajmowanych przedmiotów, w 

tym przypadku samochodów. I tu jest sedno sprawy – w tym „nowym wspaniałym świecie” 

będzie grupa tych lepszych od reszty ludzi. Zapewniam Was, że ani ja, ani żaden z moich 

czytelników, także cenzorów do tej grupy nie dołączy. 

Władze miasta Paryża zapowiedziały także udział w podobnym eksperymencie. Sam pomysł 

miast 15-minutowych jest całkiem rozsądny. 

Kto z nas byłby przeciwnikiem pomysłu urbanizacji, która umożliwiłaby większości 

mieszkańców dojście piechotą do pracy, szkoły, sklepów czy teatru w ciągu 15-minut? To 

przecież zarówno wygoda, jak i wszelka korzyść, także dla środowiska. Problem zacznie się 

dopiero wtedy, gdy na ulicach pojawią się filtry drogowe, a setki kamer będą analizować 

twarze przechodniów w celu kontroli zachowania reguły 15-minut lub odstępu 1 km od 

miejsca zamieszkania. Taka sytuacja jest już rzeczywistością w chińskich aglomeracjach.  

Miasta 15-minutowe są planowane na całym świecie – także w Polsce. 

 

  

https://www.salon24.pl/u/niewiarygodne/1274483,miasta
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376. Powtórka z Majdanu 

Wiedeń 15.1.2023 

O roli USA w zorganizowaniu puczu na kijowskim placu Majdan w 2014 roku, pisałem w 

artykule Jak zostać premierem. W czwartek ukazał się w amerykańskim piśmie The Cradle 

interesujący artykuł: Dlaczego CIA podjęła próbę „powstania na Majdanie” w Brazylii. 

Źródło. 

Były urzędnik wywiadu USA potwierdził, że chaotyczna powtórka z Majdanu, która miała 

miejsce w Brazylii 8 stycznia, była operacją CIA i powiązał ją z niedawnymi próbami 

kolorowej rewolucji w Iranie. 

W niedzielę domniemani zwolennicy byłego prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro wdarli 

się do brazylijskiego Kongresu, Sądu Najwyższego i pałacu prezydenckiego, omijając słabe 

barykady bezpieczeństwa, wspinając się na dachy, wybijając okna, niszcząc mienie publiczne, 

w tym cenne obrazy, jednocześnie wzywając do wojskowego zamachu stanu. Część planu 

zmiany reżimu wymierzonego w wybranego prezydenta Luisa Inacio „Lulę” da Silvę. 

Według amerykańskiego źródła powodem zorganizowania operacji – która nosi widoczne 

oznaki pośpiesznego planowania – jest to, że Brazylia ma ponownie umocnić się w globalnej 

geopolityce wraz z innymi państwami BRICS, Rosją, Indiami i Chinami. 

Ten sam dawno już wyreżyserowany i wielokrotnie sprawdzony schemat został zastosowany 

także w Brazylii. Sfałszowane wybory – prowadzi najbardziej popularny polityk, czy partia, 

aż nagle w nocy trend się gwałtownie zmienia i mało znany, w Brazylii skazany przez sąd za 

korupcję polityk wygrywa wybory.  

Ten wygrywa wybory, kto liczy głosy – to słowa Józefa Stalina. To jest jedna strona tego 

schematu. Ważnym elementem jest także zainscenizowany „szturm” na parlament i inne 

państwowe budynki. Z takim rozwojem wypadków mieliśmy do czynienia nie tylko dwa lata 

temu w USA, tak było w Niemczech, w Sri Lance czy nawet w Austrii, kiedy Minister Spraw 

Wewnętrznych – aktualnie kanclerz Austrii – Karl Nehammer ogłosił szturm na budynek 

austriackiego parlamentu, który był wtedy w trakcie remontu. Była to sytuacja, którą można 

zaliczyć do gatunku farsy. Okazało się bowiem, że owszem dwie osoby weszły na teren 

budowy parlamentu, by załatwić potrzebę fizjologiczną. W ubiegłym tygodniu otwarto 

uroczyście nowo wyremontowany budynek parlamentu. 

W Niemczech obok sprowokowanego przez prowokatorów wejścia niewielkiej grupy 

przypadkowych osób do praktycznie wyjątkowo w tym dniu niestrzeżonego Bundestagu, 

gdzie na dachu sąsiedniego budynku kanclerskiego czekała już ekipa TV. Niedawno 

zorganizowano w Niemczech wielką akcję policyjną z udziałem 3 tysięcy policjantów, by 

udaremnić pucz 20 emerytów, u których znaleziono nawet jeden pamiątkowy pistolet. 

Również przy tej okazji dziennikarze byli obecni podczas ściśle tajnej akcji policyjnej. 

Przyjęło się nazywać tę próbę przejęcia władzy „puczem emerytów z balkonikami”. 

https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://thecradle-co.translate.goog/Article/Columns/20209?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
https://thecradle.co/Article/Columns/20209
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Można odnieść wrażenie, że reżyserzy tego planu pragną wręcz, by ktokolwiek zorganizował 

naturalnie nieudany przewrót, by potem wykorzystać medialnie przeciwko krytykom 

globalnej polityki. Również medialnym spektaklem jest aktualna nagonka w mediach 

głównego ścieku przeciwko prezydentowi USA. Powiecie pewnie, że dobrze na to zasłużył. 

Zgadzam się, ale nie chodzi tu wcale o „sprawiedliwość dziejową”, jak to mawiali zwolennicy 

reformy rolnej w pierwszych latach po wojnie. 

Nie ulega wątpliwości, że Joe Biden stosował, kiedy mógł jeszcze logicznie myśleć, 

gangsterskie metody polityczne. Teraz nie myśli i stoi na drodze tym ludziom działającym w 

cieniu głębokiego państwa (deep state). Jesteśmy świadkami upadku imperium i jego wasali, 

czyli naszych sfer geopolitycznych zwanych dla zmylenia „postępowym Zachodem”. Brak 

postępu technologicznego jest wynikiem przeniesienia większości produkcji high-tech do 

krajów, gdzie płaci się pracownikom zaledwie niewielką część uposażenia, w porównaniu do 

krajów teraz już tylko geograficznie zachodnich. Postęp polityczny już dawno zaniknął wraz 

ze stopniowym przejęciem kontroli nad demokratycznie wybranymi rządami. 

 

Przekonałem żonę, żeby zatrudniła się w CIA. Wreszcie przestanie mi zawracać głowę tym, co robiła 

w pracy. 

https://thecradle-co.translate.goog/Article/Columns/20209?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp
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377. Kiedy dziecko umiera 

Wiedeń 16.1.2023 

Zanim przejdę do tematu dzisiejszego artykułu, chciałbym zwrócić uwagę na jakość 

tłumaczenia tekstów przez program ponoć najbardziej technologicznie rozwiniętej firmy 

Google. Sami możecie ocenić, klikając na link poniżej, który ukaże się w polskim języku. 

Można co prawda zrozumieć, o co chodzi, ale do perfekcji jest jeszcze daleka droga. Dlatego 

warto być czujnym, idąc ulicą. Niektóre samochody są kierowane autonomicznie w ramach 

projektu firmy Google. Dotyczy to głównie stanu Kalifornia w USA, ale przecież nie wiemy, 

gdzie jeszcze prowadzi się testy próbne? 

 

Niemieckojęzyczna strona internetowa „www.ploetzlich-und-unerwartt.net” jest projektem, 

który obecnie jest aktywnie zarządzany tylko przez jedną osobę. Od grudnia 2021 r. w bazie 

danych na portalu gromadzone są doniesienia medialne o osobach, które nagle i 

niespodziewanie zachorowały i zmarły. Źródło. 

Na tej stronie, której tytuł po polsku brzmi: nagle i nieoczekiwanie, znajdziecie historie ponad 

pięciuset dzieci, które od stycznia 2021 w taki właśnie sposób zmarły. Średnia wieku tych 

dzieci wynosi 14,3 roku. Wspomniany we wstępie link po polsku. Oryginalne źródło w 

języku niemieckim. Każda opisana tu historia jest także linkiem do strony internetowej w 

języku kraju, gdzie ten dramat się wydarzył. W przeciwieństwie do statystyki opis 

pojedynczych, tragicznych losów, znacznie lepiej przekazuje, co się tak naprawdę wydarzyło. 

Jakim ciężkim przeżyciem musi być utrata własnego dziecka? Większość z nas na szczęście 

się z tym nie spotkała. Gdy dojdzie do tego poczucie winy, to życie takich rodziców zostanie 

zniszczone na wiele długich lat. Łatwo jest krytykować naiwność dotkniętych tragedią 

skutków szczepień osób. Jestem stanowczo przeciwny takiemu dobijaniu cierpiących, jedynie 

po to, by powiedzieć – a nie mówiłem! Cóż z tego, że mówiłeś? Ja też nie tylko mówiłem, ale 

także publikowałem artykuły na ten temat. Tragedia pozostanie tragedią, niezależnie od tego, 

kto miał rację. 

https://report24.news/ploetzlich-und-unerwartet-rekordereignisse-der-besonders-traurigen-art/?feed_id=26498
https://ploetzlich--und--unerwartet-net.translate.goog/?Liste=Kinder&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://ploetzlich-und-unerwartet.net/?Liste=Kinder
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378. „Igrzyska śmierci” 

Wiedeń 17.1.2023 

Dlaczego wybrałem tytuł znanej fantastyczno-naukowej trylogii Zuzanny Collins dla tego 

artykułu? Nie tylko dlatego, że dosłownie połknąłem tę, moim zdaniem bardzo ciekawie 

napisaną historię. Główny powód znajdziecie w wywiadzie z Davidem Icke, 

przeprowadzonym 26 listopada 2022 r. w ramach programu „London Real’. Poniższy film z 

polskimi napisami pokazuje wybrane fragmenty tego ponad dwugodzinnego wywiadu. 

Źródło. 

Czy warto poświęcić czas na obejrzenie tego wywiadu? David Icke w przystępny i logiczny 

sposób wyjaśnia, co trzeba zrobić, by przejąć kontrolę nad światem. Musi być jakiś powód, 

dla którego człowiek mieszkający w jednopokojowym mieszkaniu na wyspie Isle of Wight 

(Wielka Brytania), otrzymał w listopadzie ubiegłego roku dwuletni zakaz wjazdu do 

wszystkich krajów Unii Europejskiej i Australii. Tak więc jest on następnym „teoretykiem 

spisku”, który po prostu dotarł w swoich poszukiwaniach głębiej niż inni. To nie rządy 

poszczególnych krajów postanowiły zrobić z niego nieosobę z książki George Orwell „Rok 

1984″. Kto za tym stoi i jak było możliwe oszukać cały świat? Dowiecie się, oglądając ten 

wywiad.  

Wielokrotnie już pisałem, że pandemia to kłamstwo. Globalne ocieplenie to także ściema. 

Wpływ CO2 na środowisko naturalne jest przekrętem. Wojna na Ukrainie jest rzeczywista, 

natomiast jej przyczyny propagowane w zachodnich mediach są bajką. Są to kamienie 

milowe opracowanego przez dziesiątki lat planu zagarnięcia świata na własność, przez 

garstkę miliarderów. 

https://wolnosc.tv/david-icke-kto-tak-naprawde-ma-wladze-na-swiatem-fragmenty-wywiadu-z-brianem-rose/
https://www.bitchute.com/embed/H8OGqoHIjuJs/
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379. Rocznica 

Wiedeń 18.1.2023 

W piątek minie rok, kiedy austriacki parlament przepuścił dzięki głosom wszystkich partii z 

wyjątkiem FPÖ, ustawę o obowiązkowych szczepieniach przeciwko Covid19. Ten obowiązek 

dotyczył wszystkich pełnoletnich osób przebywających na terenie Austrii, niezależnie od 

posiadanego obywatelstwa. Ustalono też maksymalną karę dla osób, które naruszą tę ustawę 

w wysokości 3.600 €. 

Niespotykana dotąd w Austrii fala strajków i demonstracji, doprowadziła do tego, że 

parlament zawiesił egzekucje tej ustawy, aby latem 2022 roku przenieść ją do lamusa historii. 

Z pewnością można ją będzie odnaleźć w dziale ustaw zatytułowanym: hańba. 

 

Dobrowolny przymus do szczepień. 

W ubiegłym tygodniu mainstreamowe CNN opublikowała wywiad, który jeszcze miesiąc 

temu zostałby okrzyczany jako propaganda teorii spiskowych.  

 

Film po angielsku z możliwością włączenia polskich napisów. 

https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=VU3x8UJWo08
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Takie wypowiedzi jak (źródło): 

 Dr. Leana Wen mówi, że liczba zgonów przypisywanych COVID-19 może być większa niż liczba 
osób faktycznie umierających z powodu wirusa; 

 Eksperci twierdzą, że pacjenci hospitalizowani z powodu innych chorób mogą również mieć 
pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, ale wirus mógł nie być czynnikiem 
przyczyniającym się do ich śmierci; 

 Wen mówi, że liczenie może prowadzić do nieprecyzyjnych raportów, co powoduje, że ludzie 
są bardziej zaniepokojeni lub sceptyczni co do prawdziwego wpływu wirusa; 

 Przeprowadzono badania, aby dokładniej powiązać ciężką chorobę spowodowaną COVID; 
 Uzyskanie dokładnych danych ma istotne implikacje dla prognozowania pojemności szpitali i 

oceny skuteczności szczepionek 

trudno byłoby nazwać przełomowymi, ale jednak wskazują na zmianę z prokowidowej 

narracji na bardziej krytyczną. 

Lepiej późno niż wcale, można przy tym pomyśleć, ale ja pisałem o tym przecież ponad dwa 

lata temu! Czyżbym był lepszym dziennikarzem od tych profesjonalistów?. W to akurat 

wątpię. Dziennikarzem zostałem przypadkowo trzy lata temu, gdy z pasją zacząłem 

poszukiwać prawdy. A prawdy bardzo brakowało wśród profesjonalnych dziennikarzy, 

szczególnie od marca 2020 roku. Chociaż i wcześniej nie było z tym najlepiej. Chciałbym 

tutaj podkreślić, że nie wszyscy dziennikarze dali się przekupić. Zawsze byłem 

przeciwnikiem takich uogólnień. 

Kiedy dotychczas zdrowy, młody człowiek ma problemy natury medycznej związane z 

sercem, nie wolno pytać o status jego szczepień. To pytanie wolno zadać jedynie w ważnych 

sytuacjach. 

 

Na przykład przed wejściem do restauracji. 

  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11636125/Doctor-whos-CNN-WaPo-medical-expert-admits-number-COVID-deaths-OVERCOUNTED.html
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380. Wystawmy rachunek globalistom 

Wiedeń 22.1.2023 

„W atmosferze powagi i spokoju” dobiegło końca tegoroczne spotkanie Światowego Forum 

Ekonomicznego. Tak brzmiałby nagłówek w Trybunie Ludu – organu prasowego PZPR – 

gdyby jeszcze się ukazywał. Z pewnością jestem złośliwy, gdy wspominam mowę 

inauguracyjną Klausa Schwaba, podczas której dużą część czasu poświęcił narzekaniu na 

rosnące na świecie tendencje w kierunku de-globalizacji. 

Dziennikarze dorwali w Davos na ulicy prezesa firmy Pfizer Alberta Bourlę i zadali mu 

pytania, których dotychczas nie zadał mu żaden dziennikarz z oficjalnych mediów. 

 

Źródło. Niemieckie napisy dodane przez AUF1.tv. 

Głównym tematem obrad w Davos było, jakżeżby inaczej, wymyślone i propagowane przez 

globalistów tzw. globalne ocieplenie, czyli pomysł na opodatkowanie prawie wszystkich 

mieszkańców globu, za wydychane powietrze. 

Jednym z powodów, dla którego nie pisałem ostatnio nowych artykułów, był psikus, jaki 

zrobił mi Klaus Schwab, usuwając oficjalne strony na platformie WEF dotyczące grupy 

Young Global Leaders. Z tego powodu na mojej liście absolwentów tej grupy globalistów, 

zamiast zdjęć pojawiły się białe plamy. W polskiej wersji językowej, po kilku dniach 

intensywnej pracy udało mi się przywrócić prawie wszystkie brakujące zdjęcia. Aktualnie 

pracuję nad pozostałymi dwoma wersjami językowymi. 

Przyszło mi do głowy, że w związku z tym nieprzewidzianym wysiłkiem, mógłbym wystawić 

rachunek panu Schwabowi, za poniesione straty. Dlaczego nie? Skoro my będziemy płacić 

podatek, za każdy oddech i związaną z nim produkcję dwutlenku węgla, taką samą podstawę 

prawną – czyli żadną – mógłbym użyć dla wzmocnienia zasadności tego rachunku.  

Jednak zanim wystawię rachunek, warto dowiedzieć się więcej na temat, kim naprawdę jest 

Klaus Schwab. Dobrym polskojęzycznym źródłem jest wywiad z panią Magdaleną Ziętek-

Wielomską, prezesem fundacji @provitabona3171. 

https://www.rebelnews.com/caught_him_rebel_news_pummels_pfizer_ceo_with_questions_at_world_economic_forum
https://auf1.tv/
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
https://www.youtube.com/channel/UCsydB7cNMSREHj0rpdEkt8g
https://world-scam.com/Files/Bourla pytania.mp4
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Źródło. 

Chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu rachunku. Mówi się, że pieniądze nie śmierdzą 

(pecunia non olet), dla mnie, jednak gdybym w co wątpię, otrzymał od nich pieniądze, to 

cuchnęłoby od nich z daleka. Tak więc pan Schwab może odetchnąć z ulgą: rachunku nie 

będzie. 

 

Papua-Nowa Gwinea: Plemiona kanibali chcą przyjąć uchodźców. Tym sposobem temat zostanie 

zjedzony. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gCAeOvTja80
https://www.youtube.com/watch?v=gCAeOvTja80
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381. Niezależność europejskich krajów 

Wrocław 26.1.2023 

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz próbował, szczerze lub nie, postawić się amerykańskim 

władzom okupacyjnym, no i widzimy, co z tego wyszło. Leopardy pójdą na Ukrainę. Nie po 

to, by bronić tego państwa. Jest to broń ofensywna, czyli służy do ataku, nie do obrony. 

Jedyne co kanclerz Niemiec osiągnął to przyrzeczenie prezydenta USA, że i oni kiedyś wyślą 

na Ukrainę czołgi typu Abrams M1. To są te czołgi, które ważą o wiele ton więcej niż 

Leopardy i nie potrafią wspiąć się na wzgórze pokryte śniegiem. Może trzeba by użyć 

zimowych gąsienic? To tylko taka mała, złośliwa dygresja. 

W ukraińskim parlamencie nagrano reprezentanta narodu członka Najwyższej Rady Ukrainy. 

Dostarczone przez przyjaciół zza oceanu środki odurzające spełniają swoje zadanie. 

 

Źródło: Telegram 22.1.23 10:28 

Miłośników historii zainteresuje z pewnością ten dokument. 

https://t.me/RuskiStatek
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-26_07-56-45.mp4
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Zakup Kijowa jest oficjalnym przejęciem Kijowa przez królestwo rosyjskie w wyniku układu z 

Rzeczpospolitą w ramach „wiecznego pokoju” z 1686 r. i wpłacenia stronie polskiej 146 tys. rubli. 

Polska, potrzebując wsparcia finansowego i militarnego przeciwko Turkom i Tatarom, a także nie 

widząc możliwości zajęcia Kijowa siłą, zgodziła się przedyskutować kwotę, za jaką jest gotowa 

oficjalnie z niego zrezygnować. 

Strony rozpoczęły długie pertraktacje na temat ceny, jaką Moskwa zapłaciłaby Warszawie „za 

braterską przyjaźń i miłość” – tak dyplomaci sformułowali oficjalnie cel zapłaty w 1686 roku. 

Targowanie się o Kijów trwało kilka miesięcy. Negocjacje doprowadziły do ustalenia ostatecznej 

kwoty, za jaką Kijów został oficjalnie uznany za rosyjski – 146 tys. rubli. Stanowiło to około 10% 

rocznego budżetu Rosji. 

Umowa na zakup Kijowa została zawarta w „wiecznym pokoju” z 1686 r. Źródło Telegram 

22.1.23.10:46 

No tak, w historii było dużo zaskakujących zwrotów politycznych. A jak wygląda 

współczesna niezależność Polski?  

Dwa dni temu podpisywałem w banku PKO dokument współwłasności konta mojego ojca. 

Jednym z obowiązujących dokumentów było oświadczenie, że nie płacę podatków w USA. 

Nie płacę tam podatków, więc nie miałem z tym problemu, jednak zastanawia mnie, dlaczego 

nie musiałem podpisać podobnych oświadczeń dotyczących blisko 200 innych krajów świata? 

Na przykład taka Republika Lesotho, czy Zimbabwe? Jedyne wytłumaczenie dla mnie jest 

była potęga militarna USA. Dzisiaj ten kraj nie jest już potęgą, ale prawa narzucone 

podległym im krajom nadal działają. Obywatel w Polsce w polskim banku załatwiając sprawę 

dotyczącą Polski, musi zapewniać, że nie płaci podatków w obcym kraju za oceanem. Czy 

naprawdę nikogo to nie zastanawia? 

https://t.me/RuskiStatek
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Amerykańskie wielorakie wyrzutnie rakietowe Himars odegrały dużą rolę na Ukrainie. (Ikoniczny 

obraz) © Kyodo News/imago. Źródło. 

Ta część amerykańskiego uzbrojenia, która pozostała po prezencie USA dla Talibów w 

Afganistanie latem 2021 roku, poszła na Ukrainę. USA nie ma praktycznie zapasów amunicji. 

Zużyto ją na Ukrainie. 

 

Tego technokraci nie przewidzieli. 

https://www.fr.de/politik/ukraine-news-waffen-munition-usa-westen-russland-biden-putin-europa-91871240.html
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382. Czyżbym to ja był mordercą? 

Wrocław 27.1.2023 

Pewnie zdziwi Was ten tytuł. Pochodzi ze starego dowcipu, który słyszałem w latach 70. 

ubiegłego wieku. 

Anglia, w pociągu jedzie w przedziale trzech dżentelmenów. Nie byli sobie przedstawieni, 

więc nie rozmawiają ze sobą. Pociąg wjeżdża w tunel. W przedziale robi się ciemno. Gdy 

wyjeżdżają z tunelu, okazuje się, że jeden z dżentelmenów ma wbity sztylet w okolicy serca. 

Dwaj pozostali dżentelmeni patrzą podejrzliwie na siebie nawzajem. Przecież ten drugi musi 

być mordercą. Skoro nie byli sobie przedstawieni, jadą dalej i nie rozmawiają ze sobą. 

Następny tunel i następny dżentelmen ma sztylet wbity w serce. Ten trzeci, który przeżył 

woła głośno: O Boże, czyżbym to ja był mordercą! 

Dowcip może trochę zbyt abstrakcyjny, przyszedł mi na myśl, gdy przeczytałem, że Elon 

Musk jest tak naprawę globalistą, gdyż popiera transhumanizm. Tak, on nie tylko popiera 

transhumanizm, ale wręcz zarabia na technologii neuralink. Zbyt często używałem w moim 

blogu przykładu noża, który może służyć do zabijania ludzi, ale także do krojenia potraw w 

kuchni. To nie narzędzia są groźne. Groźne są intencje ludzi używających te narzędzia. 

Wystarczy posłuchać, co Elon Musk na ten temat mówi, zamiast zarzucać mu zbrodnicze 

intencje. Transhumanizm mógłby być użyty także dla dobra ludzkości. Endoproteza – 

sztuczne biodro – jest także rodzajem transhumanizmu.  

Transhumanizm rozumiany jako chora ideologia w wykonaniu Yuvala Noah Harrari, jest 

jednostronnym spojrzeniem na problem. 

Takie choroby jak pląsawica (Chorea Huntington), czy choroba Parkinsona, a także demencja 

mają spore szanse być pokonane dzięki połączeniu neurologii i nowoczesnych technologii. 

Można zarzucać Muskowi wiele i jest to prawo każdego z nas, trzeba jednak uznać, że w 

przeciwieństwie do szefa Amazon Jeffa Bezosa, nie pełni funkcji bossa w firmach, których 

jest właścicielem. Liczy się ze zdaniem swoich podwładnych. Krytykując wszystkich, którzy 

mogliby w tajemnicy wspierać zbrodniarzy z Davos, możemy dojść do wniosku, że także my 

jesteśmy do nich podobni. Kto z nas zdecydowanie sprzeciwia się płaceniem kartami? Kto 

organizuje lub przynajmniej uczestniczy w protestach przeciwko powolnej likwidacji 

dotychczasowych struktur demokratycznych? Stąd tytuł tego artykułu. 

Jak długo Elon Musk publikuje pliki Twittera obnażające cenzurę, będzie on dla mnie 

wzorem odważnego działania. Mogę się z nim w innych kwestiach nie zgadzać, ale na tym 

polega piękno naszego świata, że mamy odmienne zdanie i nie musimy być z tego powodu 

wrogami.  
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Miałem poważne skutki uboczne po otrzymaniu drugiego zastrzyku przypominającego. Przez kilka dni 

czułem się tak, jakbym umierał. Mam nadzieję, że nie będzie trwałych uszkodzeń, ale nie wiem. 

Źródło: Telegram 21.1.2023 r. 23:56 

Jeśli ktoś z Was uważa, że Elon Musk wspiera Klausa Schwaba, niech zobaczy, jak ten 

ostatni reaguje na niezależne media. 

 

https://t.me/W20WV
https://world-scam.com/Files/ssstwitter.com_1674237513359.mp4
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Klaus Schwab odrzuca interview z japońską dziennikarką niezależnych mediów. Źródło Telegram 

20.1.2023 r. 10:14. 

Jesteście w stanie uwierzyć, że ta kreatura jest w stanie dopuścić jakąkolwiek krytykę? 

. 

 

  

https://t.me/derStatus
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383. Działanie eliksiru szczęścia 

Wrocław 28.1.2023 

Eliksir szczęścia – tak nazywam tę eksperymentalną substancję wstrzykiwaną każdemu, kto 

poddał się medialnemu naciskowi w celu „solidaryzowania się” z bliźnimi. Jak już pisałem w 

artykule Tlenek grafenu, ta substancja (tlenek grafenu) stanowi ponad 99% składu tych 

pseudo szczepionek. Tlenek grafenu ma zadziwiające zdolności związane z polem 

elektromagnetycznym – czyli falami radiowymi. Jest na tyle inteligentny, by komunikować 

się z urządzeniami stosującymi technologię Bluetooth, czyli większością telefonów 

komórkowych, bezprzewodowych słuchawek i innych urządzeń używających tę technologię. 

Popatrzcie, jak ta substancja reaguje na pole komórki podczas telefonowania: 

Źródło. 

Można odnieść złudne wrażenie, że ta materia nieożywiona nagle budzi się do życia pod 

wpływem działającej w pobliżu komórki. Jednak skoro film jest w języku rosyjskim, to 

zgodnie z zaleceniami Komisji Unii Europejskiej należy go traktować jako kremlowską 

propagandę, jak wszystko, co rosyjskie. Proponuję dlatego obejrzeć amerykański film, który 

pokazuje znaleziony w produktach MacDonalda tlenek grafenu. 

 

Kawałki kurczaka McDonald’s pod mikroskopem: mikro plastiki, pasożyty, grafen… Źródło: Telegram 

23.12.2022 r. 07:16. 

https://www.world-scam.com/archive/2567/101-tlenek-grafenu/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tOApJPbmUsk
https://t.me/MartinRutter
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tOApJPbmUsk
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-28_09-20-28.mp4
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W trakcie pisania tego artykułu dotarła do mnie statystyka porównawcza nadmiarowych 

śmierci w Niemczech. Dane pochodzą z EuroMOMO i niemieckiego RKI (Robert Koch 

Institut). 

Źródło. 

Trzy lata, ten sam okres: od pierwszego do czterdziestego dziewiątego tygodnia, ten sam kraj: 

Niemcy. Warto byłoby zapytać panią Van der Leyen, czy te dane nie zostały podrzucone 

przez rosyjskich szpiegów? Od niej dowiemy się z pewnością prawdy. 

Nie odważę się powiązać tych zgonów z tlenkiem grafenu zawartego w eliksirze. Mógłbym 

skończyć jak dr Andreas Noack. Szczegóły tej sprawy znajdziecie w artykule: Dlaczego 

musiał umrzeć? Warto zwrócić uwagę na jego ostrzeżenie przed cienkim na grubość atomu 

ostrzem tworzonym przez tlenek grafenu. Nie zamierzam tu Was straszyć, a szczególnie tych 

zaszczepionych. Przecież wystarczy zjeść kurczaka w McDonaldzie i efekt będzie podobny. 

https://newspunch.com/german-govt-bombshell-alarming-number-of-vaccinated-are-developing-aids/
https://www.world-scam.com/archive/6387/184-dlaczego-musial-umrzec/
https://www.world-scam.com/archive/6387/184-dlaczego-musial-umrzec/
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Dr Andreas Noack zamordowany w listopadzie 2021. 
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384. Ukryta kamera 

Wrocław 29.1.2023 

Jordon Trishton Walker, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Pfizer ds. operacji 

strategicznych — planista naukowy ds. mRNA: „Jedną z rzeczy, które badamy, jest to, 

dlaczego po prostu sami nie zmutujemy tego [COVID], abyśmy mogli tworzyć — 

zapobiegawczo rozwijać nowe szczepionki. Więc musimy to robić. Jeśli jednak mamy to 

zrobić, istnieje ryzyko, że jak można sobie wyobrazić – nikt nie chce mieć firmy 

farmaceutycznej mutującej pieprzone wirusy”. Tak powiedział wysoko postawiony 

pracownik firmy Pfizer na spotkaniu „randkowym”, podczas którego ukryta kamera 

nagrywała jego wypowiedź. Rozmowa naturalnie odbyła się po angielsku. Polskie 

tłumaczenie – napisy – pochodzą z kanału Andy Choińskiego na Rumble. 

Źródło. 

Proponuję po prostu obejrzeć ten film, składający się po części z nagrań ukrytej kamery, 

komentarzy dziennikarzy oraz opinię dr Malone — twórcy technologii mRNA. Ten film 

obejrzało w USA ponad 73 miliony mieszkańców. 

https://rumble.com/v27hg02-projekt-veritas-zmutuj-wirusa-i-zrb-przeciwko-niemu-szczepionk-i-czerp-z-te.html
https://rumble.com/embed/v24viko/?pub=4
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385. Niemcy idą na wojnę 

Wiedeń 30.1.2023 

Dobrym wstępem do tego tematu, który bez wątpienia jest poważny, będzie urywek z filmu w 

reżyserii Charliego Chaplina: Wielki Dyktator. 

 

Gruba Berta z filmu Wielki Dyktator. Źródło. Można włączyć polskie napisy. 

Piękny film i zabawne sceny. Można dzięki temu filmowi wyraźnie pokazać, że praktycznie 

nic się nie zmieniło w ciągu ostatnich dziesięcioleci. 

Jak to nic – zapytacie? A postęp techniczny? Ten zawsze jest tworzony, rozwijając coraz to 

lepsze metody zabijania. Jednak technika była wtedy i dzisiaj jest zawodna. Pomaga jej 

również tak zwany czynnik ludzki, czyli zwykła głupota. 

Popatrzcie, jak wygląda dzisiejsza wersja grubej Berty w niemieckiej armii. 

 

Źródło: Telegram 29.01.2023 r. 04:15. 

„A słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy i tak“. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzQqsYh1TBU
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://t.me/neuesausrussland
https://www.youtube.com/watch?v=hcDfVOtdXak
https://www.youtube.com/watch?v=ZzQqsYh1TBU
https://world-scam.com/Files/video_2023-01-29_20-40-03.mp4
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386. Nadmiarowe dawki eliksiru 

Wiedeń 31.1.2023 

Co za dużo – to niezdrowo. Taka mądrość ludowa dotarła wreszcie do wielkich tego świata, a 

dokładniej do Europy. Dwa lata temu, kiedy Komisja Europejska podpisywała umowy z 

Pfizerem & Co, ważniejsze były „dotacje” lobby farmaceutycznego dla decydentów w Unii 

Europejskiej. Tę korupcję wyraźnie widać po zawyżonych cenach tych pseudo szczepionek. 

Szczegóły możecie przeczytać w artykule: Umowa Pfizer – UE. 

Teraz Unia siedzi na milionach zamówionych dawkach „cudownego preparatu”, na który 

brakuje naiwnych nabywców. Możecie o tym przeczytać w mainstreamowej austriackiej 

gazecie Die Presse. Dawniej renomowana i bardziej ambitna od innych gazeta, dzisiaj 

dorównuje poziomem ORF – oficjalnemu (choć nieudolnie skrywanemu) organowi 

globalistów w Austrii. Wczorajszy artykuł w Die Presse nosi tytuł: UE chce pozbyć się 

milionów dawek szczepionki Covid. Źródło w języku niemieckim. 

Według agencji prasowej Reuters dobra połowa pierwszej transzy 900 milionów dawek od 

Biontech-Pfizer nie została jeszcze dostarczona z powodu braku popytu. Jednak UE musi 

zapłacić. I to jest problem dla niektórych państw członkowskich, które ze względów 

budżetowych chciałyby zaoszczędzić na zakupie szczepionek. Przy kosztach 19,50 euro za 

dawkę, w tym roku jest to około ośmiu do dziewięciu miliardów euro. Według Reutersa 

Bruksela rozważa nawet uiszczenie jednorazowej opłaty za wyjście z obowiązku zakupu. 

Jest to jednak jeden i to mniej istotny kłopot związany z tym zamówieniem. Tykającą bombą 

jest kwestia odpowiedzialności za propagowanie ludobójstwa przez rządy krajów UE. Aby 

odsunąć kwestię rozliczeń, WHO ogłosiła wczoraj, że nadal mamy do czynienia z pandemią. 

 

Terrorysta Tedros Adhanom Ghebreyesus, który osobiście torturował w Etiopii schwytanych 

przeciwników politycznych, szef WHO ogłosił, że nadal mamy pandemię. 

https://www.world-scam.com/archive/13416/323-umowa-pfizer-ue/
https://www-diepresse-com.translate.goog/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-diepresse-com.translate.goog/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.diepresse.com/6245039/eu-will-millionen-dosen-covid-impstoff-loswerden
https://www.who.int/news/item/30-01-2023-statement-on-the-fourteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.world-scam.com/archive/11434/279-terrorysta/
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Przypomnijmy: Ursula von der Leyen jest żoną niemieckiego lekarza Heiko von der Leyen, który jest 

dyrektorem firmy Orgenesis, której właścicielem jest firma Pfizer. Ursula podpisała kontrakt o 

wartości 71 miliardów euro z firmą Pfizer na wyprodukowanie 4,6 miliarda dawek szczepionki. 
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387. Plandemiczna filantropia 

Wiedeń 1.2.2023 

Oszustwo związane z wiedzą poufną – tak nazywane jest w sądach działanie polegające na 

wykorzystaniu niepublikowanych wcześniej informacji lub wpływaniu na ceny akcji firm w 

celu osiągnięcia zysków. Taki właśnie sposób postępowania przyjął największy „filantrop” i 

„szczepionkolog” Bill Gates. W poniedziałek ukazał się w Report24 artykuł: Bill Gates 

sprzedał akcje BioNTech – po czym stwierdził, że szczepionki Covid są nieskuteczne. Źródło 

w języku niemieckim. 

 

On zazwyczaj działał nieuczciwie, cóż więc dziwnego, że wykorzystał swoją pozycję, by 

sprzedać korzystnie akcje niemieckiej filii Pfizera, by potem doprowadzić do spadku cen tych 

akcji. Może ktoś z Was postąpiłby w odwrotnej kolejności, ale pan Szczepionka, jest co 

prawda bezwzględnym oszustem, nie jest jednak głupcem, który by wpadł w sidła głoszonej 

przez siebie ideologii.  

Można postawić pytanie: dlaczego skrytykował skuteczność propagowanych przez siebie 

szczepionek. Powodem są niezależne media, które wbrew wysiłkom globalistów stały się dla 

wielu ludzi, głównym źródłem informacji. Na nic nie pomogły miliardy dolarów wydawane 

na CNN, Spiegel czy gazetę wybiórczą. Te zakłamane i mówiące jednym głosem środki 

masowego PRZYKAZU, straciły i nadal tracą swoją dawną wiarygodność. Taka jest kolej 

rzeczy – kłamstwo można przez jakiś czas ukrywać, ale nie na stałe. 

Dlatego nasz filantrop musiał przyznać porażkę eliksiru szczęścia – jak ja nazywam ten 

zabójczy preparat – z tlenkiem grafenu w roli głównej. 

Naturalnie, że nie powiedział na kongresie w australijskim Instytucie Lowy na jego wykładzie 

zatytułowanym: „Przygotowanie do globalnych wyzwań”, że ogłasza upadłość programu 

szczepień – co w normalnej sytuacji byłoby konsekwencją spowodowanego – moim zdaniem 

umyślnie – ludobójstwa. 

Powiedział: Musimy rozwiązać trzy problemy związane ze szczepionkami [COVID-19]. 

Obecne szczepionki nie blokują infekcji. Nie są uniwersalne, więc tracisz ochronę, gdy 

https://report24-news.translate.goog/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24-news.translate.goog/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963
https://report24.news/bill-gates-verkaufte-biontech-aktien-danach-erklaerte-er-covid-impfungen-fuer-wirkungslos/?feed_id=26963
https://www.world-scam.com/archive/18062/383-dzialanie-eliksiru-szczescia/
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pojawiają się nowe warianty, i mają bardzo krótki czas działania, szczególnie u osób 

starszych. 
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388. Zaplanowano nam przyszłość 

Wiedeń 2.2.2023 

Nie trzeba wiele, by zobaczyć, jak ma wyglądać nasza przyszłość. Jeden kraj z największą 

liczbą mieszkańców już tam jest. Zobaczcie, jak wygląda dzień życia w chińskim systemie 

kredytu społecznego. Z tego filmu dowiecie się, jak ta chińska kontrola wygląda w praktyce. 

 

Kredyt społeczny mojej żony – film w polskim języku. Czy jest to także przyszłość reszty świata? 

Źródło. 

Miliony kamer na ulicach ma z pewnością swoje pozytywne strony. Nikogo z nas nie dziwią 

tablice ustawione także w Polsce przy wjeździe do miast z napisem: „Miasto monitorowane”. 

Ludzie czują się bardziej bezpieczni. To działa rzeczywiście pod warunkiem, że władza chce 

naprawdę naszego dobra. Ostatnie trzy lata przekonały wiele osób, że z tą „chęcią” i 

„dobrem” różnie bywa. Chęć to owszem jest, ale głównie do jak największej kontroli 

społeczeństwa. 

 

Całkowite bezpieczeństwo jest utopią. Nikt nie może dać nam gwarancji, że przestępcy 

zostawią nas w spokoju. Nikt nam nie zagwarantuje, że będziemy zdrowi, szczególnie gdy 

służba zdrowia w całym zachodnim świecie działa w interesie wielkiej farmacji, a tej zależy 

na tym, byśmy byli chorzy. Nikt nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, gdy przechodzimy 

ulicą. Nie potrzeba tu złej woli, wystarczy, gdy kierowca auta, uszczęśliwiony wcześniej 

eliksirem z numerem 19, dostanie zawału serca. Albo pilot samolotu, którym wybraliśmy się 

na wakacje. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkzWNd_KOQA&t=3s
https://world-scam.com/Files/Kredyt społeczny mojej żony.mp4
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Oczywiście, że możemy oddać naszą wolność, z którą wiele osób nie jest w stanie sobie 

poradzić, po to, by uzyskać złudne uczucie zapewnionego bezpieczeństwa. To jest 

indywidualna sprawa każdego z nas, czy odpowiada nam życie posłusznej mrówki 

niewyłamującej się z szeregu, czy wolimy sami decydować o naszym życiu. Pomiędzy tymi 

dwiema skrajnymi pozycjami jest większość z nas: co prawda nie zgadzamy się z panującą 

głupotą zarządzeń „władzuni” – tak w czasach PRL-u nazywano tę narzuconą zwierzchność – 

ale siedzimy cicho, bo tak wygodnie i nikt się nie czepia. 

 

Lech Makowiecki. Pożegnanie z wolnością. Źródło. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=et_dGB47Oik
https://www.youtube.com/watch?v=et_dGB47Oik
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389. WOŚP – dziecko Klausa Schwaba? 

Wiedeń 3.2.2023 

Przez lata wspierałem finansowo wielką Orkiestrę Jerzego Owsiaka. Byłem przekonany, że ta 

organizacja rzeczywiście pomaga potrzebującym. Nawet intensywne wsparcie dla pandemii 

strachu ze strony WOŚP, przyjąłem ze zgrzytaniem zębów, ale nie przestałem ich wspierać. 

Podczas mojej działalności w podziemiu w czasie stanu wojennego, trafił do moich rąk 

wykonany przez Jacka Fedorowicza portret Lecha Wałęsy: 

 

Dwa ostatnie rozdziały powyższego linku dotyczą dziejów tego portretu – wystarczy kliknąć 

myszką lub palcem na portret, by tam dotrzeć. Portret przekazałem na 29 finał WOŚP na 

https://wojcik.at/pl/Story.php
https://wojcik.at/pl/Story.php#Porträt
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aukcje w Allegro. Nie wziął niestety udziału w tej aukcji, gdyż „zaginął w drodze do 

Gdańska” gdzie został ponoć wysłany, by Lech Wałęsa go podpisał. To tłumaczenie wydaje 

mi się wielce nieprawdopodobne. 

Dzisiaj pojawił się na YouTube film dotyczący powiązań WOŚP z Międzynarodowym Forum 

Ekonomicznym. 

Czy WOŚP jest pod nadzorem WEF ? Źródło. 

Nie komentuję tego filmu, gdyż uważam, że nie jest tak obiektywny, jak być powinien.  

Porównanie do faszystowskich Niemiec nie jest adekwatne do dzisiejszej sytuacji. Nikt nie stanie 

przed sądem, gdy odmówi wsparcia WOŚP. Jednak film ten otwiera oczy na to, jak można ufać 

dobrodziejom w sensie Owsiak i spółka oraz wielu innym „charytatywnym” organizacjom. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1qy91OLT5c
https://world-scam.com/Files/Czy WOSP jest pod nadzorem WEF.mp4
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390. Okres błędów i wypaczeń 

Wiedeń 4.2.2023 

W czasach PRL u używano w telewizji w stosunku do poprzedniej epoki z poprzednim 

pierwszym sekretarzem PZPR, właśnie takiego określenia. Ten niedobry był wszystkiemu 

winien, ten dobry właśnie teraz miłościwie panuje. Jednak nie o czasach komunistycznej 

dyktatury w Polsce będę dzisiaj pisał. Sposób rozliczania się aktualnej, marionetkowej 

władzy z błędami przeszłości, wcale nie odbiega od tego po czerwcu 1956 roku, po grudniu 

1970 roku czy po grudniu 1981 roku. 

Zamykanie szkół w czasie pandemii było błędem – mówią tzw. eksperci. 

Masowy lockdown był błędem – mówią tzw. eksperci. 

B. Gates przyznał, że szpryce nie działają – mówi największy ekspert szczepionkowy. 

A co z „teoretykami spisku”, co ze „skrajnie prawicowymi foliarzami”? Takimi epitetami 

obrzucano wszystkich, którzy od początku krytykowali te błędne i wyjątkowo szkodliwe 

działania rządu. Pozwólcie, że zacytuje sam siebie. Artykuł numer 4 z 1.4.2020 I co będzie 

dalej? 

Moje przypuszczenie: 

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

jeszcze szczepionkę. 

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

by skończyć wreszcie z tym koszmarem. 

… 

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

na świecie. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mamy do czynienia z 

dobrze zaplanowaną i zrealizowaną działalnością kryminalną na skalę całego świata. 

Otrzymałem wtedy sporą porcję „mowy nienawiści”. Jak to uzasadniano? Wcale nie 

uzasadniano -po co? Przecież „Koń, jaki jest, każdy widzi” (Źródło) telewizja i WHO już 

dawno ogłosiły pandemię.  

https://dziennikmetropolii.pl/kategoria/artykuly/zamykanie-szkol-w-czasie-pandemii-bylo-bledem-mowi-minister-zdrowia/
https://www.projektpulsar.pl/zdrowie/2190116,1,masowy-lockdown-byl-bledem-dziennikarze-bywaja-zrodlem-fake-newsow.read
https://www.world-scam.com/archive/188/004p/
https://www.world-scam.com/archive/188/004p/
https://www.wilanow-palac.pl/kon_jaki_jest_kazdy_widzi_xviii_wieczni_przyrodnicy_i_ilustracja_przyrodnicza.html
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„Błądzenie rzecz ludzka, rządzenie nie bal”. Andrzej Strzelecki jest autorem tego tekstu. 

Warto posłuchać, nie tylko ze względu na wspaniałą dykcję Daniela Olbrychskiego. Historia 

kołem się toczy? A może zapomniane już błędy łatwiej jest dzisiaj powtarzać. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fTP_5N0LtW8
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391. Robią nas w balona 

Wiedeń 5.2.2023 

Od dawna to wiemy, ale teraz robią nas dosłownie w balona. Tak wygląda z bliska i jest jak 

na razie wysoko w stratosferze nad terytorium USA w towarzystwie drugiego bliźniaka. 

Źródło: Telegram 4.2.2023 r. 07:48. 

Świadkowie widzieli jednocześnie dwa balony, które zostały sfilmowane. 

https://t.me/LIONMediaNews
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Źródło: Telegram 4.2.2023 r. 15:28. 

 

Pentagon oświadczył, że balon jest teraz nad centrum Stanów Zjednoczonych. Jest sterowalny i ma ze 

sobą większy, niezidentyfikowany ładunek. Źródło: Telegram 4.2.2023 r. 07:42. 

Mieszkańcy Billings w stanie Montana, gdzie dziś przeleciał balon, sfilmowali 

niezidentyfikowany obiekt, który eksplodował. 

https://t.me/swiatinformacji
https://t.me/LIONMediaNews
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-04_18-21-53.mp4
https://world-scam.com/Files/IMG_1850.MP4
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Źródąo: Telegram 4.2.2023 02:48. 

Cel został trafiony. Według amerykańskich i kanadyjskich mediów, za pierwszym balonem 

podąża drugi, który obecnie przelatuje nad Illinois. Ponadto Pentagon donosi o odkryciu 

kolejnej sondy zwiadowczej nad terytorium Ameryki Łacińskiej, kierującej się na północ w 

stronę Stanów Zjednoczonych. 

Tak podają media oraz naoczni świadkowie. Co z tego wiemy? Wiemy, że kilka lat temu nie 

byłoby do pomyślenia, żeby jakiś latający obiekt mógł bezkarnie naruszać strefę powietrzną 

USA. Chyba że były to wymyślone i stworzone na komputerze przez Pentagon obrazy 

samolotów wbijających się lekko jak w masło w stalowe konstrukcje wieżowców. Dlatego 

uważam, że najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tego fenomenu jest kolejna po 

wirusie i wojnie na Ukrainie akcja połączonych sił globalistyczno-bagiennych. To znaczy 

CIA, Pentagon – naturalnie jedynie wybrane i zaufane osoby – wsparte pieniędzmi Sorosa & 

Co.  

Naturalnie, że są to jedynie spekulacje. Kowidowy straszak już dawno nie działa, na Ukrainie 

szykuje się decydująca ofensywa wojsk rosyjskich, pozycja USA jako żandarma świata jest 

https://t.me/neuesausrussland
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-04_18-39-24.mp4
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mocno zagrożona, nawet wizja wojny nuklearnej znudziła już większość mieszkańców USA. 

Wymyślmy i stwórzmy więc coś spektakularnego na przykład chińskie balony nad Stanami 

straszące w mediach. Dla uwiarygodnienia tej bajki odwołajmy wizytę sekretarza stanu USA 

w Chinach. Czyż nie pasuje to do planów przejęcia władzy nad całym światem? 

Zastanowił się ktoś z Was, po co Chińczycy mieliby wysyłać widoczne gołym okiem 

„szpiegowskie” balony, kiedy mają do dyspozycji satelity mogące policzyć ilość włosów na 

Waszych głowach, lub stwierdzić ile ich brakuje? Te balony wypuścili, niekoniecznie 

Chińczycy, a cel był tylko jeden: miały zostać dostrzeżone i wywołać u Was strach. Gdy się 

boicie, poświęcicie znacznie więcej, niż bez tego sztucznie wywołanego strachu. 
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392. System się rozpada 

Wiedeń 6.2.2023 

Katherine Watt jest niezależną pisarką śledczą i asystentką prawną, która bada, analizuje i 

dokumentuje dowody zdrady kryminalnej i wewnętrznego terroryzmu, dokonanych przez 

rząd USA w czasie sztucznie stworzonej oszukańczej sytuacji nadzwyczajnej. Źródło. 

W zależności od tego, czy wolicie obejrzeć film, czy przeczytać artykuł przedstawiam Wam 

do dyspozycji obie możliwości, abyście mogli zapoznać się z wynikami śledztwa 

dziennikarskiego przeprowadzonego przez Katherinę Watt. 

Na filmie z YouTube, możecie włączyć polskie napisy. 

 

24 stycznia 2023 r. Katherine Watt była uczestnikiem konferencji prasowej, na której omówiono 

trwające wprowadzanie do użytku awaryjnego broni biologicznej sprzedawanej jako szczepionki 

Covid. Omówiła ramy prawne, w których to się dzieje, i przedstawiła sposoby obejścia inicjatyw 

WHO/BIS (Bureau of Industry and Security – Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa)/DOD (Department of 

Defense – Departament Obrony), które podważają suwerenność kraju. 

Zwolennicy słowa czytanego mogą skorzystać z artykułu: Uproszczona wersja badań 

opublikowanych przez Katherine Watt. Za jakość tłumaczenia w obu wypadkach 

odpowiedzialna jest czołowa firma wprowadzająca najbardziej rozwinięte innowacje 

technologiczne, czyli Google. Jeśli jakość tych tłumaczeń odzwierciedla aktualny stopień 

rozwoju AI (Artificial intelligence – sztucznej inteligencji), to możemy jeszcze długo spać 

spokojnie, zanim ta technologia osiągnie poziom pozwalający na bezpieczne wprowadzenie 

jej w życie. 

NIE MA działań, które można „prawnie” sklasyfikować jako przestępstwa lub delikty 

cywilne; nie ma ŻADNYCH ofiar pobicia okaleczenia lub zabójstwa ani powodów; i nie ma 

żadnych medycznych oprawców ani morderców. Ponieważ zgodnie z prawem nic nie zostało 

zrobione i NIKT nikomu nic nie zrobił. Pętla rekurencyjna może być nieskończona, ponieważ 

objęte nią środki zaradcze są opracowywane, autoryzowane i wdrażane, poprzez deklaracje 

HHS (Health and Human Services – Zdrowie i Opieka Społeczna) Sekretarza EUA 

(Emergency Use Authorization – Zgoda na użycie awaryjne), jako leczenie powikłań po 

wcześniejszych środkach zaradczych. 

https://home.solari.com/hero-of-the-week-january-16-2023-katherine-watt/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/exposing-trickery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/exposing-trickery?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.youtube.com/watch?v=q9mFc4_5S0A
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W artykule przedstawiono, jak zmieniało się przez dziesięciolecia prawo w USA, aby 

ludobójstwo ostatnich trzech lat nie mogło być zakwalifikowane jako przestępstwo. 

Stary system się kruszy i musimy szybko zbudować jego zamiennik. James Roguski. 
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393. Gdybym był bogatym 

Wiedeń 7.2.2023 

Zdaję sobie sprawę, że mogę stracić kilku czytelników po opublikowaniu tego artykułu. 

Jednak nie uważam, żeby warto było odżegnywać się od moich własnych przekonań dla 

uzyskania większej publiki. Dzisiaj chcę pisać na temat uogólnień.  

Jeśli ktoś zaczyna zdanie: „wszyscy Żydzi są”… to zapala się u mnie czerwona lampa. Nie 

lampka, ale źródło światła duże jak nasze Słońce! Nieważne czy dotyczy to Żydów, Rosjan, 

Arabów, czy jakiejkolwiek innej nacji. Nie ma tak wielkiego worka, do którego można 

byłoby wrzucić cały naród. 

 

… To, że mylę się, jest nieważne – kto bogacz zawsze rację ma… - Anatewka. 

Jasne, że są wredni Żydzi nieprzychylni Polsce, pragnący zarobić na holokauście, których 

ofiary nie mają z nimi nic wspólnego. Jednak to nie są wszyscy Ickowie i Salcie tego świata. 

Gdy trzy lata temu na przełomie stycznia i lutego 2020 r. odwiedziłem Izrael, spotykałem się 

z ludźmi takimi jak przeciętny Kowalski w Polsce i oni także byli oburzeni na te bezwstydne 

żądanie wobec Polaków. To oni zwracali mi uwagę na fakt, że wśród „Sprawiedliwych 

narodów świata”, jak się tam nazywa te osoby, które stanęły z narażeniem własnego życia w 

obronie prostych Żydów, najwięcej jest właśnie Polaków. Możecie mi wierzyć, że takie 

chwile warte są więcej niż jakiekolwiek pieniądze tego świata. Mogę być dumnym z powodu 

przynależności do polskiego narodu, który nie dał się w okrutnych czasach drugiej wojny 

światowej opętać.  

Każdy naród, także ten nazywany przez upadające właśnie zachodnie kultury prymitywnym 

narodem, wnosi dużo do dorobku ludzkiej cywilizacji. Tak, kultura Indian z obszarów 

Amazonii, Aborygenów w Australii, chińskie metody leczenia, czy hinduska Ajuwerda, są w 

stanie uleczyć choroby współczesnej cywilizacji, wobec których medycyna Rockefellera 

oparta głównie na chemii jest bezsilna. Dotyczy to także sposobu postępowania we wszelkich 

https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
https://www.youtube.com/watch?v=0D1AJG9CDZE
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innych dziedzinach życia. Gdybyśmy byli bardziej otwarci na to, co oni chcieliby nam 

przekazać, zyskalibyśmy bezcenną wiedzę przekazaną im przez setki pokoleń. 

Jestem rad, że urodziłem się właśnie w Polsce. W kraju, który ma taką piękną historię. Mało 

kto z Polaków wie, że w 16. wieku Polska była jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie 

Żydzi nie byli dyskryminowani. Właśnie wtedy przymuszano tę nację w Hiszpanii do chrztu. 

Nie widzę w chrzcie niczego złego, pod warunkiem, że jest dobrowolny. Wiara, do której 

przymusza się, nie jest wiarą – jest to narzucone siłą poddaństwo. W tym czasie palono w 

Niemczech na stosach nie tylko czarownice. 

Jeżeli ktoś uważa, że popierając żydowski naród, popieram politykę Izraela, niech zastanowi 

się, czy takie uproszczone z gruntu fałszywe, ma sens. Dla mnie tragedia Palestyńczyków nie 

jest czymś mniej ważnym od tragedii narodu Ukrainy doprowadzonego do takiej sytuacji 

przez skorumpowany i zależny od USA ukraiński rząd.  

Kiedy w czasach PRL-u mieszkałem w Polsce, wcale nie czułem się odpowiedzialny za 

polską politykę. Teraz mieszkam w Austrii i także jestem oburzony na działania polityków 

dążących do ruiny zarówno gospodarczej jak politycznej z pozoru neutralnej Austrii. 

Dlatego uważam, że ocenianie całego narodu na podstawie działań ich rządu jest bezmyślną 

próbą uproszczenia oraz ocenienia całego narodu. 

W którymś z trzech filmów „Sami swoi” jakiś Amerykanin powiedział: Ja nie mam nic 

przeciwko polskiemu rządowi, ale po co oni dopuszczają tych komunistów do władzy?  

10 lipca 2001 roku w 60. rocznicę zbrodni dokonanej przez Niemców w Jedwabnem, polski 

prezydent Aleksander Kwaśniewski, absolwent Young Global Leadrers (kuźni totalitarnych 

talentów Klausa Schwaba), przeprosił Żydów w imieniu Polaków za niemieckie ludobójstwo. 

 

Jak widać, historię można napisać na nowo, ignorując fakty i utrudniając poprzez zakaz ekshumacji 

dotarcia do prawdy. 

Rok później Aleksander Kwaśniewski odznaczył Klausa Schwaba Krzyżem Komandorskim: 

https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
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Tego to nawet globaliści nie przewidzieli. 
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394. Wykonywałem tylko rozkazy 

Wiedeń 8.2.2023 

Zanim napiszę coś na temat wykonywania rozkazów, chciałbym Wam zarekomendować 

kanał Artura Kalbarczyka na YouTube. Ten artykuł został zainspirowany właśnie dzisiejszym 

vlogiem pana Artura. 

Nancy Mace amerykańska Kongreswoman ze stanu południowa Karolina jest członkiem 

komisji parlamentarnej mającej wyjaśnić przekręty związane z kampanią kovidową w USA. 

Po drugiej dawce preparatu doznała poważnych zaburzeń zdrowia i jest na tej pozycji 

wyjątkowo autentycznym politykiem. W tym roku będziemy świadkami wielu takich śledztw 

parlamentarnych w amerykańskim Kongresie.  

Przedstawię Wam krótki film z przesłuchania w Kongresie, w którym Nancy Mace zadaje 

pytania, natomiast odpowiedzi udziela Vijaya Gadde, która pełniła funkcję radcy prawnego i 

szefa działu prawnego, politycznego i powierniczego w korporacji Twitter.  

 

Film na YouTube pozwala na włączenie polskich napisów. 

Po przedstawieniu dwóch przykładów cenzury wypowiedzi fachowców z dziedziny 

medycyny, które wypłynęły dzięki publikacjom Elona Muska, Nancy Mace zapytała, czy pani 

Gadde ma wykształcenie medyczne, aby mogła rozróżnić poprawne naukowo wypowiedzi 

ekspertów medycznych od nienaukowych, pani Gadde odpowiedziała, że nie ma 

wykształcenia w tym kierunku. 

Pytanie: Czy była jakieś naciski na Twitter ze strony rządu USA dotyczące cenzury? 

Vijaya Gadde odpowiedziała: Otrzymywaliśmy prawne żądania usunięcia treści z platformy 

od rządu USA. 

Znamy z historii tych, co wykonywali jedynie rozkazy. Takie tłumaczenie nie zwalnia od 

odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=CMtlvoKOids
https://www.youtube.com/watch?v=CMtlvoKOids
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=bDJJ483kvGQ
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Wielu Amerykanów nie poddałoby się naciskom rządu USA, by wziąć eksperymentalny 

preparat, gdyby byli uczciwie informowani. Także i w pozostałych krajach na świecie 

występuje ten problem. 

W październiku ubiegłego roku, zaraz po tym, jak Elon Musk przejął Twittera, zwolnił panią 

Gaddę z pracy. 

 

You’re fired – jesteś zwolniona. Źródło filmu: Telegram 30.10.20222 r. 13:30 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-08_22-36-03.mp4
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395. Podwodni terroryści 

Wrocław 10.2.2023 

Stopniowo zbliżamy się do „normalności”. Część prawdy otrzymujemy nawet za 

pośrednictwem mediów ściekowych. Kiedy wrócimy do środków masowego przekazu – 

aktualnie ciągle jeszcze przykazu – niezależnych od zewnętrznych nacisków, mój blog stanie 

się zbędny. Nie będę miał niczego – w sensie ukrywanych informacji – i będę szczęśliwy. 

Austriacka niezależna telewizja AUF1.tv opublikowała wczoraj artykuł: Dziennikarz śledczy 

mówi, że USA wysadziło Nord Stream. Artykuł źródłowy po niemiecku. 

Zdobywca nagrody Pulitzera, Seymour Hersh, swoim dziennikarstwem śledczym podczas 

wojen w Wietnamie i Iraku wpędził amerykańskich zbrodniarzy wojennych w kłopoty. Teraz 

obszernie wyjaśnia, że prezydent USA Biden nakazał wysadzenie Nord Stream 2. Czy to 

punkt zwrotny w światowej polityce? Media systemowe i przywódcy USA wpadają w 

panikę… to zrozumiałe! 

Nie będę Wam cytował tego artykułu – po prostu przeczytajcie, bo warto. W oficjalnej prasie 

można także przeczytać na ten temat. Podkreślane jest dementi białego domu i „wątki 

prowadzące do Rosji jako sprawcy wybuchu”. Ten ostatni aspekt obraża ludzi myślących. 

Rosja prowadzi w przeciwieństwie do krajów zachodnich politykę korzystną dla własnego 

kraju. Kto o zdrowych zmysłach, zamiast zakręcić kurek do Nord Stream 2, wyśle 

komandosów, by wysadzili w powietrze rurociąg, który za kilka lat będzie używany zgodnie z 

jego przeznaczeniem?  

Ja także jestem zdecydowanym przeciwnikiem wojny. Aby jej uniknąć, najlepiej byłoby użyć 

dyplomacji, pod warunkiem, że obie strony wykażą przynajmniej cień dobrej woli. Dzisiaj 

wiemy, że tej dobrej woli zabrakło po stronie amerykańskiej reprezentowanej w osobie 

prezydenta Ukrainy. 

Oblicze terroryzmu: 

 

Gracze od lewej do prawej: Victoria Nuland, Anthony Blinken i Jake Sullivan (zrzut ekranu 

jamesfetzer.org; cytowanie ilustracji do celów sprawozdawczych). 

Współczesny terroryzm jest stosowany głównie przez tych, którzy w imię walki z 

terroryzmem wymordowali miliony niewinnych ludzi. Wyobrażamy sobie terrorystę jako 

zdesperowanego, brodatego młodego człowieka z pasem szahida.  

https://auf1-info.translate.goog/explosiv-aufdecker-sagt-usa-sollen-nordstream-gesprengt-haben/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1-info.translate.goog/explosiv-aufdecker-sagt-usa-sollen-nordstream-gesprengt-haben/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1.info/explosiv-aufdecker-sagt-usa-sollen-nordstream-gesprengt-haben
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Owszem i tacy bywają. Jednak prawda jest inna, to nie Al Qaida zaatakowała we wrześniu 

2001 WTC. To była akcja CIA w celu zainicjowania 20-letniej wojny w Afganistanie. 

Podobnie wysadzenie rurociągu na Bałtyku w pobliżu wyspy Bornholm służyło interesom 

USA.  

Takie fakty jak dwa wojskowe okręty w pobliżu Bornholm, czy wojskowy samolot, który 

prawdopodobnie przelatując nad miejscem ataku, wywołał tę eksplozję, wszystkie te 

jednostki niepodlegające w żadnym stopniu Putinowi, do tego wyłączyły przed akcją 

możliwość pojawienia się na radarach, wyraźnie wskazują na sprawców.  

 

Amerykański okręt desantowy na Bałtyku. 22 września 2022 USS Kearsarge przebywał w pobliżu 

miejsca ataku. Ten okręt jest wyposażony w zdolności do wykonywania akcji podwodnych. Źródło: 

Telegram 10.2.2023 r. 13:50. 

  

https://t.me/waswenn
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396. Robi się gorąco 

Wrocław 11.2.2023 

Podczas jesiennych wyborów do kongresu USA i do senatu nie udało się globalistom w pełni 

powtórzyć oszustwa wyborczego sprzed dwóch lat. W efekcie Republikanie przejęli 

większość w parlamencie. I dzięki temu stało się możliwe to, co właśnie się dzieje. Za 

niestawienie się na przesłuchanie przed kongresem grożą poważne konsekwencje do kary 

więzienia włącznie. Trudno mi uwierzyć, że czwórka byłych dyrektorów Twittera pojawiła 

się na przesłuchaniu całkowicie dobrowolnie. Czyż nie oni propagowali dyskusję otwartą 

jedynie w jednym kierunku? 

 

Czterech zaproszonych eksdyrektorów Twittera. Panią Gadde znamy już z artykułu: Wykonywałem 

tylko rozkazy. 

Większość z nas odczuwa potrzebę zemsty na sprawcach wielu tragedii zarówno osobistych, 

jak i publicznych. Podobne tony przebijają się w pięciominutowym wystąpieniu przed 

kongresem republikańskiej posłanki z Georgii, Marjorie Taylor Greene. 

Możecie włączyć polskie napisy. 

https://www.world-scam.com/archive/18567/394-wykonywalem-tylko-rozkazy/
https://www.world-scam.com/archive/18567/394-wykonywalem-tylko-rozkazy/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=JEEi8s1OiZg
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Zadziwiająca jest twoja (pana Roth jednego z zaproszonych dyrektorów Twittera) 

skuteczność blokowania kont osób mających odmienne zdanie, przy jednoczesnej bezradności 

wobec panoszącej się na Twitterze pornografii dziecięcej. Dziwi także twoja praca doktorska, 

w której twierdzisz, że małoletni powinni mieć seks z dorosłymi. Dopiero po przejęciu 

Twittera przez Elona Muska, zablokowano 44 tysiące kont promujących dziecięcą 

pornografię.  

Nie jest to sprawa przed sądem, dlatego osobiste urazy mają tutaj prawo bytu. Aktualna 

sytuacja polityczna w USA umożliwi nam poznanie wielu skrupulatnie ukrywanych faktów. 

Przygotujmy się na rewelacje, które zaskoczą większość z nas. Coraz trudniej będzie schować 

pod dywan sprzedajnym mediom takie oszustwa. Jesteśmy dopiero na początku drogi.  

Zbieranie dowodów w Polsce – Norymberga 2 oraz przez niemiecko-amerykańskiego 

adwokata Reinera Füllmicha w ramach pozaparlamentarnej komisji śledczej będzie bardzo 

przydatne, kiedy upadną polityczne siły chroniące zbrodniarzy – siły, które dzisiaj ciągle 

niestety działają. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/5807/170-rusza-norymberga-2-0/
https://www.world-scam.com/archive/558/044p/
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397. Ruszyło dochodzenie w sprawie ludobójstwa 

 

Wrocław 12.2.2023 

Rozpoczęło się dochodzenie w sprawie przestępstw szczepionkowych w Wielkiej Brytanii. 

Metropolitan Police i Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) Artykuł jest napisany w języku 

angielskim, jednak na stronie GlobalResearch.ca można wybrać automatyczne tłumaczenie na 

jeden z 95. języków, w tym język polski. Wystarczy kliknąć element z nazwą „Translate 

Website” i wybrać język.: 

 

Numer przestępstwa policji metropolitalnej: 6029679/21. 

Trwa obecnie największe na świecie międzynarodowe śledztwo kryminalne z udziałem policji 

Hammersmith, policji metropolitalnej i Międzynarodowego Trybunału Karnego. Brytyjska 

policja zaakceptowała informacje uzupełniające i zgodziła się, że istnieją wystarczające 

dowody, aby postępować zgodnie z powyższym numerem przestępstwa. 

Sprawa została złożona 20 grudnia 2021 r. przez lekarza Sama White’a, Philipa Hylanda 

(prawo PJH), Lois Bayliss (prawo Broad Yorkshire) i emerytowanego policjanta Marka 

Sextona.  

W skargach zarzuca się liczne poważne przestępstwa, w tym wykroczenia na stanowiskach 

publicznych; rażące zaniedbanie zabójstwo, zabójstwo korporacyjne, morderstwo, spisek w 

celu zabójstwa, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości. 

Żeby doszło do procesu o ludobójstwo, konieczne są zmiany w systemie politycznym. W 

przeciwnym przypadku sprawa utknie w prokuraturze lub sądzie. Niemniej jednak takie 

inicjatywy mają znaczenie. Coraz więcej ludzi, dotychczas bezmyślnie przyjmujących 

propagandową papkę z TV, dochodzi do wniosku, że nie wszystko, w co wierzyli, jest 

prawdą. 

Prędzej czy później dojdzie do procesów o ludobójstwo szczepionkowe. Wiedzą o tym także 

potencjalni oskarżeni. Nie tylko my mamy problem, dokąd uciekać przed szaleństwem świata. 

Także sprawcom tego szaleństwa będzie coraz trudniej schować się przed słusznym gniewem 

mieszkańców Ziemi. Na wyspie bezludnej ich miliardy pomogą im przetrwać jedynie krótko, 

służąc jako podpałka do ogniska. Może wtedy zrozumieją, że gotówka ma swoje zalety w 

porównaniu z jej plastikową konkurencją. W takiej sytuacji transhumanizm także straci swoje 

pierwotne znaczenie – zmieni się na transharmonię z otaczającą ich przyrodą. O ile w ogóle 

są w stanie dokonać takiego szpagatu ideologicznego. 

https://www.globalresearch.ca/u-k-vaccine-crime-investigation-metropolitan-police-and-international-criminal-court-icc/5768482
https://www.globalresearch.ca/u-k-vaccine-crime-investigation-metropolitan-police-and-international-criminal-court-icc/5768482
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398. Trzęsienie ziemi – żywioł czy atak? 

 

Wrocław 13.02.2023 

Oglądasz eksperyment trzęsienia ziemi w USA z bombą studzienną. W tym celu bomby są 

detonowane w starych szybach naftowych na głębokości 6-7 000 metrów i powodują 

trzęsienie ziemi o sile 6,7. Jeśli nie wierzysz w realność technologii Haarp (High Frequency 

Active Auroral Research Program – program badawczy aktywnej zorzy polarnej), możesz 

sam się przekonać. 

Źródło. 

Ten film nie jest dokumentem pokazującym przyczynę trzęsienia ziemi w Turcji, gdzie do tej 

pory zginęło ponad 30 tysięcy osób. To, co widzieliście, było pomyślnie przeprowadzonym 

testem wywołania trzęsienia ziemi na terytorium USA. Film dowodzi jedynie, że USA ma 

techniczne możliwości spowodowania takiej katastrofy. Dlaczego mieliby sojusznicy Turcji 

posunąć się aż do takiej zbrodni? Tutaj jest otwarte pole do spekulacji. Kilka realnych 

powodów chętnie przedstawię. 

1. Turcja usiłuje prowadzić niezależną od USA politykę wobec Rosji; 
2. Turcja blokuje przystąpienie do NATO Szwecji i Finlandii; 
3. Turcja nie uczestniczy w embargu gospodarczym wobec Rosji; 
4. W Syrii nie udało się USA dokonać kolorowej rewolucji – Baszszar al-Asad jest nadal 

prezydentem; 
5. Terytorium przygraniczne Turcji i Syrii jest doskonałym miejscem dla USA do 

przeprowadzenia testów z nowym rodzajem broni tektonicznej oraz oceny wielkości 
poniesionych szkód kolateralnych. 

https://twitter.com/ktmandi367/status/1624335139420479488?t=27pyASxB6v6FZaWlToOU9Q&s=19
https://twitter.com/i/status/1624335139420479488
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Wystarczy? Jeśli do tego dodać zakaz dostępu dla pomocy humanitarnej w Syrii, który pod 

naciskiem amerykańskiej opinii publicznej został wczoraj zniesiony, widzimy jakie moralne 

wartości reprezentuje to upadające imperium walczące ponoć z „osią zła”. 

 

Jeden z tych krajów był w stanie wojny przez 90% swojego istnienia i rozpoczął 81% wszystkich wojen 

od 1945 roku. Drugim krajem jest Rosja. 

  

https://www.wikiwand.com/pl/O%C5%9B_z%C5%82a
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399. Agonia wielkiego imperium 

Wrocław 14.2.2023 

Niektórych z Was pewnie zdziwi taki tytuł. Jesteśmy przyzwyczajeni do hegemonii USA i 

niełatwo jest nawet pomyśleć, że mogłoby być inaczej. Jesteśmy właśnie świadkami upadku 

tego imperium. Nie jako państwa – USA najprawdopodobniej przetrwa kryzys światowy, do 

którego ten kraj swoją finansowo-wojenną polityką sam w dużej mierze się przyczynił.  

 

Thomas Cole – zniszczenie imperium (1836). 

Nie możemy uciec od drugiej zasady termodynamiki, która mówi, że entropia zwycięża 

wszystko i że wszystkie systemy z czasem ulegają degradacji i rozpadowi. A im bardziej 

złożony staje się system, tym więcej energii potrzeba do jego utrzymania. Im większy i 

bardziej złożony jest system, tym bardziej jest on połączony i współzależny, tym bardziej jest 

podatny na upadek i katastrofę. Dotyczy to również krajów i cywilizacji. Cytat z artykułu w 

UncutNews.ch: Upadek cesarstwa: podobieństwa między Ameryką a Rzymem. Źródło. 

Bez obawy, nie będziemy tutaj analizować zasady entropii, to jest tylko przykład pokazujący, 

jak nasz świat funkcjonuje. W dużym skrócie: każdy system padnie, jeśli zużywa więcej 

energii, niż jej wytwarza. Nie ma drugiego na świecie kraju z takim zadłużeniem jak USA. 

Stanom Zjednoczonym już od dawna grozi bankructwo.  

Kraj, który kupuje prawdopodobnie w Chinach balony stratosferyczne, ponieważ są tańsze, a 

nie warto wywalać pieniędzy na gadżety, które potem zostaną medialnie zestrzelone, kraj 

wysadzający w powietrze podwodny gazociąg należący między innymi do sprzymierzeńców, 

kraj wywołujący trzęsienie ziemi z dziesiątkami tysięcy ofiar u sojusznika. Kraj, który 

rozpętał najwięcej wojen w historii świata, musi w jakiś sposób finansować te „epokowe” 

wydarzenia.  

Wszystkie kraje świata, a dokładnie ich rządy, wykorzystują kłamstwo dla doraźnych celów 

politycznych. USA opiera się prawie wyłącznie na kłamstwach. 

https://uncutnews-ch.translate.goog/der-niedergang-des-imperiums-parallelen-zwischen-den-u-s-a-und-rom-teil-v/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews.ch/der-niedergang-des-imperiums-parallelen-zwischen-den-u-s-a-und-rom-teil-v/
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Ostrzeżenie ambasady niemieckiej w prasie amerykańskiej w maju 1915 r., by nie płynąć 

okrętem Lusitania do Europy. 

 

Wypowiedź Trumana cytowana w punkcie 2 poniższej listy. 

1. Pierwsza wojna światowa: RMS Lusitania, brytyjski liniowiec, który w maju 1915 roku został 
zatopiony przez niemiecki okręt podwodny. Na jego pokładzie zginęło 1,2 tys. osób, w tym 
128 Amerykanów. Wydarzenie to było głównym pretekstem przystąpienia USA do wojny – 
wbrew obietnicom wyborczym prezydenta Woodrowa Wilsona. Nawet ambasada niemiecka 
w 50 ogłoszeniach w USA ostrzegała przed tą podróżą na Lusitanii. Cytat z książki 
niemieckiego historyka Thorsten Schulte „Fremdbestimmt”; 

2. Druga wojna światowa: „Jeśli Niemcy wygrają, powinniśmy pomóc Rosji. Jeśli jednak wygra 
Rosja, powinniśmy pomóc Niemcom. Niech wyniszczają się nawzajem tak często, jak to 
możliwe”. Senator Harry S. Truman, New York Times, 24 czerwca 1941, strona 7. Cytat z 
książki „Fremdbestimmt”. Harry S. Truman od stycznia 1945 roku wiceprezydent USA i po 
śmierci Rooswelta w maju 1945 r. prezydent USA. To na jego rozkaz wysłano do Japonii dwa 
samoloty z bombami nuklearnymi… 

3. Według Wikipedii Incydent w Zatoce Tonkińskiej oficjalna przyczyna przystąpienia USA do 
wojny w Wietnamie. Historyk Howard Zinn w sprawie wydarzeń w zatoce twierdzi: incydent 
w Zatoce Tonkińskiej był prowokacją, a najwyższe władze amerykańskie okłamywały 
społeczeństwo, podobnie jak w przypadku inwazji na Kubę za czasów Kennedy’ego. W 
rzeczywistości bowiem CIA prowadziła w tym regionie tajną operację, której celem były 
północnowietnamskie przybrzeżne obiekty wojskowe, a zatem atak Wietnamczyków na 
amerykański okręt nie był „nieuzasadniony”. Ponadto niszczyciel Maddox nie odbywał wcale 
„rutynowego patrolu”, ale uczestniczył w misji szpiegowskiej, a co więcej do incydentu nie 
doszło na wodach międzynarodowych, lecz już w obrębie wietnamskich wód terytorialnych. 
Straty ludności cywilnej podczas wojny w Wietnamie sięgały 2 miliony zabitych; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Incydent_w_Zatoce_Tonki%C5%84skiej
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4. Kłamstwo inkubatorowe przekonało opinię publiczną i polityków w USA, że Iraccy żołnierze 

są źli. Przesłuchano przed Kongresem młodą mieszkankę Kuwejtu, która opowiedziała o 
zbrodniach popełnianych w jej kraju przez wojska okupacyjne. Później jednak się okazało, iż 
była to mistyfikacja, a ową kobietą była córka ambasadora Kuwejtu w USA, która zataiła 
swoją tożsamość. 

Nie będę tutaj wyliczał wszystkich nieuczciwych posunięć rządu USA. Można to robić w 

nieskończoność, choćby zamordowanie czterech tysięcy własnych obywateli w WTC tylko po 

to, by móc prowadzić przez 20 lat „wojnę z terroryzmem” w Afganistanie. Zauważcie, że 

wszystkie wymienione oszustwa miały jedno na celu: przekonanie opinii publicznej do 

planowanej właśnie wojny.  

Co mają te kłamstwa wspólnego z upadkiem amerykańskiego imperium? Są jedynie 

przejawem bezwzględnej polityki zagranicznej, która doprowadziła Stany Zjednoczone do 

obecnej słabości. Pozostawione w Afganistanie ogromne ilości uzbrojenia, wysyłanie do 

Ukrainy na koszt UE resztek zasobów wojskowych Pentagonu doprowadziło do sytuacji, że 

Stanom Zjednoczonym zaczyna brakować amunicji do ich zabawek fałszywie nazywanych 

bronią. Broń ma służyć do obrony, a USA nigdy nie było zagrożone z zewnątrz. 

Największym wrogiem Stanów Zjednoczonych jest ich własny rząd. 

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem do przejęcia przywództwa światowego od USA, 

są Chiny. Czy jest to rzeczywiście lepsze rozwiązanie, okaże się w przyszłości? 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tom_Lantos#Sprawy_zagraniczne
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400. Gigantyczne kłamstwo 

Wrocław 15.2.2023 

Gigantyczne kłamstwo – tak nazwała posłanka parlamentu europejskiego z ramienia 

niemieckiej partii AFD Christine Anderson – dbałość o zdrowie publiczne większości rządów 

krajów, które propagują wyższość zachodniej polityki i „wartości”, o których coraz mniej się 

mówi. Czyżby te wartości nie zdały egzaminu współczesnej historii? A może są po prostu 

pretekstem do działania sprzecznego z głoszonymi ideami? 

Dzisiaj pojawił się na YouTube film z nagraniem jej mowy parlamentarnej. Na wypadek 

YouTuberskiej cenzury zapisałem ten film na serwerze. 

 

Film jest w języku angielskim z niemieckimi napisami. Dla osób nieznających te języki 

przetłumaczyłem, co pani Anderson powiedziała: 

Wszyscy już wiemy, że ludzie zostali okłamani. To było gigantyczne kłamstwo. 

Na tym kłamstwie opierało się wszystko, co rządy, przede wszystkim w zachodnich 

demokracjach, robili, odbierając ludziom prawa obywatelskie, ich wolność, zamykając ich w 

domach i ogłaszając godzinę policyjną. Wszystko to oparte było na gigantycznym kłamstwie. 

Jak zapewne już słyszeliście przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, 

teraz stoi zasłużenie pod pręgierzem wielkiej krytyki. 

Ludzie mają prawo dowiedzieć się, co zostało zapisane w umowach oraz jakie informacje 

przekazywała i otrzymywała w SMS-ach od szefa Pfizera Alberta Bourli. Obywatele muszą 

wiedzieć, kogo pociągnąć do odpowiedzialności za to, co dzieje się za kulisami. A teraz 

wszystko się zmienia. Domek z kart się wali i słusznie. 

I jeszcze jedno: mam serdecznie dosyć być nazywaną covidiotką, wolę być zdecydowanie 

COV-idiotką, niż GOV-idiotką. (GOV – skrót od government, czyli rząd). Bo temu rządowi 

wszyscy ci ludzie ślepo ufają… Ponieważ tym właśnie stali się wszyscy ludzie, którzy ślepo 

ufali swoim rządom. 

Powiem to jeszcze raz: Nigdy, nigdy, nigdy nie szło tutaj o zdrowie publiczne. Nigdy nie 

chodziło o łamanie żadnych fal. Zawsze chodziło o łamanie ludzi. 

Jednak – i to jest dobra wiadomość – oni ponieśli porażkę! To nie zadziałało. I jestem z tego 

bardzo dumna. 

Jestem dumna z ludzi, których mam zaszczyt reprezentować. Właśnie to, będę robić dalej. 

Dziękuję bardzo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo9JB5DoeZU
https://world-scam.com/Files/Gigantische Luege EU.mp4
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Ta mowa doskonale współgra z tytułem mojego blogu: world-scam, czyli światowe oszustwo. 

Kiedy dwa lata temu zastanawiałem się nad nazwą mojej domeny (world-scam.com), celowo 

odrzuciłem użycie słowa corona. Wiedziałem, że moda na tę chorobę minie. Trwała jeszcze 

przez rok. Teraz musiałbym zmieniać nazwę po kolei na Ukraina, małpia ospa, balony, owady 

czy UFO. Wszystkie te słowa są elementami tego samego przekrętu na całym świecie. Ich 

celem jest wzbudzanie w nas strachu. Człowiek, który się boi, zgadza się na nawet najbardziej 

absurdalne propozycje, mające go uratować. 

Właśnie dlatego pisze o bezsensowności stosowania balonów szpiegowskich, kiedy ma się do 

dyspozycji znacznie lepsze, niedostrzegalne przez ludzi satelity szpiegowskie. Nie twierdzę 

też, że istnienie niezidentyfikowanych obiektów latających – UFO jest efektem wybujałej 

wyobraźni obserwatorów. Tego po prostu nie wiem. Wiem natomiast, że kosmici nie będą 

synchronizować swoich wizyt na Ziemi z bieżącymi problemami polityki USA. 
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401. Medialna wojna czołgowa 

Wrocław 16.2.2023 

Niemcy są coraz bardziej osamotnieni, jeśli chodzi o zaopatrzenie w czołgi podstawowe 

Leopard 2. Według doniesień medialnych Holandia i Dania również nie chcą już wysyłać 

czołgów na Ukrainę. Jak dotąd tylko 35 z planowanych 62 czołgów nadaje się do wysyłki. 

Cytat z artykułu w niemieckim Focus Online: Koalicja czołgów Pistoriusa rozpada się – kilka 

krajów wycofuje zobowiązania Leo. Źródło. 

Nie wygląda to „dość ekscytująco – delikatnie mówiąc” – powiedział we wtorek federalny 

minister obrony (Niemcy) Boris Pistorius. Plany szybkiej dostawy kilkudziesięciu 

europejskich czołgów Leopard 2 na Ukrainę postępują powoli, powiedział Pistorius na 

marginesie spotkania międzynarodowej grupy kontaktowej ds. dostaw broni na Ukrainę. 

Skoro mainstreamowa prasa pisze o takich problemach, to najwyraźniej wojnę na Ukrainie 

spotka podobny los, jak kowida – zostanie porzucona własnemu losowi. Globaliści jak widać, 

zostawiają swoich sprzymierzeńców na lodzie i nie przejmują się takimi stratami. Mają dość 

pieniędzy, by kupić sobie następnych frajerów do promocji następnej propagandy strachu – 

tym razem będzie to prawdopodobnie holograficzna projekcja zwiastunów nowej religii, 

połączona z atakiem w wykonaniu kosmitów. Media nas już do tego przygotowują, opisując 

eksplozję wizyt UFO. 

 

Technika hologramu. Źródło: Telegram 15.2.2023 r. 07:48. 

Ukraińskie wojsko rozpoczęło szkolenie jak używać „Leopardów” w koszarach 

Bundeswehry. I od razu się okazało, że Niemcy wiedzą, z kim mają do czynienia. W jednym 

z budynków Bundeswehry wisiał taki komunikat: 

Drodzy stażyści z Ukrainy! W Niemczech za pokazywanie swastyk lub innych symboli 

związanych z faszyzmem (symbole SS) grozi do trzech lat więzienia lub wysoka 

grzywna. Źródło w języku niemieckim. 

https://www-focus-de.translate.goog/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-focus-de.translate.goog/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/sieht-nicht-ganz-so-berauschend-aus-pistorius-panzer-koalition-broeckelt-mehrere-laender-ziehen-leo-zusagen-zurueck_id_185831561.html
https://t.me/coronadatencheck
https://de.news-front.info/2023/02/14/die-deutschen-haben-die-ukrainer-gewarnt-dass-sie-fur-hakenkreuze-bezahlen-mussen/
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-16_06-31-54.mp4
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Jedną z przyczyn kłopotów z Leopardami są z pewnością trudności związane z transportem 

tych ciężkich „obronnych” pojazdów. 

 

Pierwszy czołg został pomyślnie załadowany… Źródło: Telegram 15.2.2023 r. 07:48. 

  

https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-16_07-27-25.mp4
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402. 13 milionów zgonów poszczepiennych 

Wrocław 17.2.2023 

Na austriackiej – moim zdaniem godnej zaufania niezależnej platformie AUF1.info – ukazał 

się w środę artykuł: 13 milionów zgonów poszczepiennych na całym świecie. Źródło. 

Przy 13 milionach zgonów, zastrzyki eksperymentu genetycznego pochłonęły prawie dwa 

razy więcej ofiar, niż zmarło z powodu lub z wirusem koronowym według WHO. To wynik 

niedawnego badania. Źródło. W przypadku Stanów Zjednoczonych szacuje się, że 670 000 

zmarłych zaszczepionych Amerykanów z około 670 milionów wstrzykniętych dawek 

szczepionki. W Niemczech jest zatem 192 000 ofiar szczepień, które zapłaciły śmiercią. 

Szokujący wniosek: na każde tysiąc dawek szczepionki jedna osoba umiera! 

Naukowcy wykazują, że śmiertelność w stosunku do wstrzykniętych dawek szczepionki 

(vDFR = wskaźnik śmiertelności dawki szczepionki) rośnie wykładniczo wraz z wiekiem. 

Naukowcy zwracają uwagę, że „nie jest bezzasadne przyjęcie globalnej wartości vDFR = 

0,1% dla całej populacji”. Oznacza to, że jeśli poda się 1000 preparatów genowych, jedna 

osoba umrze. Na podstawie danych z Izraela i Australii badanie szacuje liczbę zgonów 

spowodowanych przez szczepionki przeciwko covid na 13 milionów na całym świecie: Więc 

szczepionki Covid-19 nie tylko nie uratowały życia, ale doprowadziły przedwcześnie wiele 

osób do grobu. 

Na 1000 dawek szczepionki przypada jedna śmierć. 

 

Trzy fazy śmiertelności po przyjęciu szczepionek: Krótki termin do 30 dni, średnioterminowe od 1 do 

12 miesięcy i długoterminowe od jednego do dziesięciu lat. Należy podkreślić, że nieproporcjonalnie 

większej części wykładniczo rozwijających się – a następnie prawdopodobnie fatalnych w skutkach – 

„szkód poszczepiennych” nie należy się spodziewać w ciągu pierwszych godzin, dni lub tygodni. 

Należy go obliczyć w miesiącu i kilku kolejnych latach! 

https://auf1-info.translate.goog/weltweit-13-millionen-impf-tote-laut-studie-die-zensiert-wurde/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1.info/weltweit-13-millionen-impf-tote-laut-studie-die-zensiert-wurde/
https://world-scam.com/Files/2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia_pl.pdf
https://world-scam.com/Files/2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia_pl.pdf
https://correlation-canada.org/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-09-Correlation-Age-stratified-vaccine-dose-fatality-Israel-Australia.pdf
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Na stronie 23 swojego badania naukowcy piszą: „Biorąc pod uwagę 3,7 miliona zgonów w 

samych Indiach przy vDFR wynoszącym 1% […] i wyniki vDFR z podziałem na wiek 

przedstawione w tej pracy, nie jest nierozsądnym założenie globalnej wartości vDFR = 0,1% i 

należy je przyjąć dla całej populacji. Biorąc pod uwagę globalną liczbę dawek szczepionki 

COVID-19 podanych do tej pory […] odpowiadałoby to 13 milionom zgonów z powodu 

szczepionek przeciwko COVID-19 na całym świecie. Dla porównania oficjalna liczba 

zgonów z powodu COVID-19 Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynosi 6,8 miliona (6 

817 478 zgonów zgłoszonych do WHO na dzień 3 lutego 2023 r.), zidentyfikowanych w 

badaniach ACM (Association for Computing Machinery – Stowarzyszenie zastosowania 

Maszyn Obliczeniowych), które nie zostały zarejestrowane jako zgony związane z COVID-

19”. 

Warto przypomnieć, że tzw. zgony z powodu covida są jedynie efektem stosowania 

nieuzasadnionego naukowo testu PCR do diagnozy choroby. Ten test nie jest w stanie 

stwierdzić infekcji i w żadnym wypadku nie powinien być stosowany w zastępstwie diagnozy 

lekarskiej. 

A jednak WHO zaleca stosowanie tego testu zamiast diagnozowania choroby przez lekarza. 

Rola Światowej Organizacji Zdrowia WHO podobnie jak ONZ – mojego zleceniodawcy w 

latach 90. – w propagowaniu agendy Światowego Forum Ekonomicznego jest jednoznaczna. 

Te organizacje zostały podporządkowane grupie prywatnych osób, mających znaczny wpływ 

na to, co właśnie teraz się dzieje na świecie. 

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Wiedniu nazywany potocznie: „Tintenburg” – czyli 

atramentowy pałac. 

Kanclerz Austrii Karl Nehammer ogłosił w środę, pojednanie w kwestii korony. Jasne, że w 

końcu musimy się jakoś dogadać, Jednak wymagałoby to w pierwszym kroku przyznania się 

do winy tych, którzy doprowadzili swoimi działaniami do holokaustu. Wprowadzili w Austrii 

przymus zabójczych szczepień. Podzielili społeczeństwo na „dobrych” zaszczepionych i tych 

złych, przez których ci dobrzy nadal muszą cierpieć. Nie należę do osób mściwych, jednak 

https://www.acm.org/
https://www.world-scam.com/w-oblezonym-sarajewie-2/
https://www.world-scam.com/w-oblezonym-sarajewie-2/
https://www-puls24-at.translate.goog/news/politik/karl-nehammer-sucht-die-corona-versoehnung/289117?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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pojednanie bez przyznania się do winy nie jest szczere. To jest jedynie próba uniknięcia 

odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. 
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403. Robale wkraczają do kuchni 

Wiedeń 19.2.2023 

Ratujmy klimat – jedzmy insekty! Takie hasło wymyślili ekologiczni terroryści w stylu Grety 

Thurnberg. 

W związku z poważnym zagrożeniem dla naszych kulinarnych tradycji postanowiłem napisać 

ten wierszyk: 

Epitafium dla Kotleta Schabowego 

Na imię mam Kotlet, nazwisko – Schabowy. 

Ach, to tyś jest tym naszym wrogiem klasowym! 

Potomkiem tyś świni, a te wszak jak wiecie, 

przez bąków puszczanie psują klimat przecie. 

Tyś dwutlenku węgla nadmiaru powodem 

więc spadaj ty draniu – tyś jest świata wrzodem. 

Zastąpią cię chrząszcze chityną pachnące, 

już wchodzą powoli do kuchni bzyczące. 

Dorodne jak chrabąszcz, pożywne jak stonka 

to właśnie robole – przyszłości ikonka. 

Zastąpią kiełbasę, golonkę i flaczki 

niech żyją insekty, owady, robaczki! 

I taką nam przyszłość planują niezdrową, 

redukcja nas jest ich doktryną celową, 

a ja chcę pozostać i żywy i zdrowy 

więc dzisiaj na obiad zjem Kotlet Schabowy. 

Marek Wójcik 

W polskich przedszkolach przy aktywnym udziale personelu pedagogicznego przedszkolanek, 

wprowadza się nowe innowacyjne alternatywy dla schabowego. 
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Źródło. 

 

Dobra parafraza rzymskiego filozofa Marcus Porcius Cato seniora: Ceterum censeo Carthaginem esse 

delendam – a poza tym uważam, że Kartagina musi zostać zniszczona. 

I pomyśleć, że jeszcze 20 lat temu byłem zagorzałym zwolennikiem Unii Europejskiej… 

  

https://www.facebook.com/krzysztof.choina/videos/540549601509035
https://world-scam.com/Files/W naszych przedszkolach....mp4
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404. Prognoza na rok 2025 

Wiedeń 20.2.2023 

Na podstawie danych ze strony deagel.com stworzyłem prognozę porównawczą populacji w 

183 krajach świata. Porównanie dotyczy danych z roku 2017 oraz prognozy na rok 2025. 

Więcej informacji na temat źródła tych danych znajdziecie w artykule: Prognoza Deagela na 

rok 2025: 70% redukcji populacji w USA i upadek Zachodu. Źródło w języku angielskim. 

Dane, których użyłem, są świeższe niż te podane w artykule z podanego linku. Dlatego mogą 

wystąpić niewielkie różnice. 

Prognozy, jak to prognozy – mogą się spełnić lub nie. Wybaczcie mi ten truizm, nie 

chciałbym jednak nikogo straszyć. Dlatego pod koniec tego artykułu przedstawię inną 

prognozę na zmiany populacyjne naszej planety Ziemi. Według prognozy Deagela nastąpi w 

ciągu dwóch lat poważna redukcja ludności – głównie w strefie cywilizacji zachodniej. 

Najlepiej będzie, gdy przedstawię listę 15. najbardziej zagrożonych krajów: 

 

Nie ma na tej liście Polski, ponieważ według tej prognozy nasz kraj straci „zaledwie” 13% 

populacji: 

https://humansbefree-com.translate.goog/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://humansbefree-com.translate.goog/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://humansbefree.com/2021/04/2025-deagel-forecast-depopulation.html?fbclid=IwAR1O9W35wRkRGjPsuKADDBzUxbWOHVnu9ei5NJfcIFXDFBofuj9-Q99UoSs


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

 

 

Proszę zwrócić uwagę na czerwoną, przeze mnie dodaną kolumnę, w której znajdziecie 

absolutne liczby redukcji populacji i w drugiej pozycji procentowy stopień tej redukcji. To 

ostatnie kryterium użyłem do sortowania kolejności tych państw. Pełną tabelę dla 183 krajów, 

w postaci pliku Excela możecie pobrać tutaj. Interesujące są wskazówki, jak były tworzone te 

dane przedstawione u dołu listy w arkuszu „2017 vs 2025”. Drugi arkusz „Globalna suma” 

jest kopią pierwszego, z której usunąłem procentowy stopień redukcji, aby uzyskać globalną 

sumę prognozowanej redukcji populacji na rok 2025. Otrzymałem wynik -478 790 641 

mieszkańców globu mniej w roku 2025 w porównaniu do roku 2017. 

Trudno jest mi uwierzyć, że za dwa lata w Niemczech będzie mniej mieszkańców (28 

milionów) niż w Polsce – (33 miliony). W prognozie nie uwzględniono żadnej pandemii ani 

wojny nuklearnej. 

Dla kontrastu przedstawię Wam zupełnie inną prognozę rozwoju populacji Ziemi. 

 

Dane z roku 2017 podane przez ONZ wydział ds. populacji. Źródło. 

https://world-scam.com/Files/Deagel_pl.xlsx
https://ourworldindata.org/peak-child
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Prognoza na rok 2025 ONZ wydział ds. populacji. Źródło. 

Według ONZ w okresie od roku 2017 do roku 2025 wzrośnie ilość mieszkańców naszego 

globu o około 590 milionów. Dwie prognozy, a jak odmienne. Nie dziwcie się, że cytuje dwie 

przeczące sobie nawzajem prognozy na najbliższe lata. Są to jedynie przepowiednie oparte na 

różnych założeniach – stąd mamy odmienne wyniki. Nie radziłbym nikomu planowania 

życia, opierając się na takich przepowiedniach. 

 

  

https://ourworldindata.org/peak-child
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405. Prezydent USA w Kijowie 

Wiedeń 21.2.2023 

Biden przybył wcześnie rano w poniedziałek, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem 

Zełenskim po 10-godzinnej nocnej podróży pociągiem przez Ukrainę i obaj wyszli na ulice 

Kijowa, nawet gdy zabrzmiała syrena przeciwlotnicza, dramatyczny moment, który podkreślił 

zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w kwestii niepodległości Ukrainy. Tak doniósł 

wczoraj The New York Times.  

Jednak jak dotąd, pomimo sporadycznych syren ostrzegawczych nalotów, wydaje się, że w 

poniedziałek nie było żadnych działań wojskowych ze strony Rosjan skierowanych przeciwko 

Kijowowi. Takie wyjaśnienie byłoby ciężko znaleźć w mainstreamowyn NYT. To jest cytat z 

artykułu: Biały Dom powiadomił Moskwę przed wyjazdem Bidena do Kijowa w „celu 

uniknięcia konfliktu”. Źródło po angielsku.  

Czyżby kryształowo czysty prezydent USA brał udział w wyreżyserowanym przedstawieniu? 

Rozumiem, że ukraiński prezydent, z zawodu komik, odgrywa swoją rolę tak, jak się tego 

wyuczył. Mimo wszystko prezydent Biden osiągnął swój cel: 

 

Cel Bidena został zaznaczony na kijowskim bruku czerwonym kolorem. Zdjęcie nie zostało 

zmanipulowane. 

Z cytowanego powyżej artykułu w ZeroHedge wynika, że jednak istnieją kanały komunikacji 

pomiędzy Moskwą i Waszyngtonem.  

https://www.nytimes.com/2023/02/20/us/politics/biden-ukraine-visit.html
https://www-zerohedge-com.translate.goog/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-zerohedge-com.translate.goog/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-notified-moscow-bidens-kyiv-trip-deconfliction-purposes
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Godziny rozpoczęcia podróży do Białego Domu potwierdziły, że urzędnicy amerykańscy i 

rosyjscy komunikowali się tuż przed podróżą Bidena w formie wcześniejszego ostrzeżenia, że 

Biden wjedzie na Ukrainę. Miało to na celu uniknięcie ewentualnej ogromnej eskalacji 

napięć, biorąc pod uwagę zagrożenie i środowisko o wysokim poziomie bezpieczeństwa. 

Najwyraźniej Biden otrzymał zgodę od Putina na przeprowadzenie tego medialnego cyrku. 

Bohater USA na wszelki wypadek trzyma w ręku kremlowski glejt na pobyt w Kijowie: 

 

To zdjęcie zostało zmanipulowane. Cel: rozbawienie czytelnika. 

Podróż Air Force One z Waszyngtonu do Warszawy trwała około 10 godzin. Drugie tyle 

wymagała podróż pociągiem z Przemyśla do Kijowa. Celem podróży była najwyraźniej 

czerwona plama.  
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3 lutego 2023 r. doszło do największej tragedii ekologicznej niedaleko miasta Wschodnia 

Palestyna w amerykańskim stanie Ohio. Uważa się, że była to większa tragedia niż wypadek 

elektrowni atomowej w Czarnobylu (kwiecień 1986). Podróż samolotem z Waszyngtonu do 

Ohio trwa 30 minut. Jednak Biden nie zdecydował się pojawić na miejscu katastrofy z obawy 

by wyborcy (w przyszłym roku chce kandydować ponownie na stanowisko prezydenta USA) 

nie kojarzyli go z tym wydarzeniem.  

Moim zdaniem prawdziwym powodem ponownej kandydatury Bidena pomimo sprzeciwów 

wielu polityków partii Demokratycznej, jest próba uniknięcia odpowiedzialności za 

ludobójstwo w byłej Jugosławii (1999), Iraku (2003), Ukrainie (2014) i w USA (2021) – z 

zastosowaniem broni masowej zagłady – szprycy mRNA. 

Dziennikarzom udało się nawet podsłuchać rozmowę pomiędzy prezydentami Rosji i USA: 

 

Biden pyta: Władek, mogę pojechać na Ukrainę? Putin: Jasne, upewnij się tylko, że wrócisz do domu 

przed kolacją. 

  

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/katastrofa-nowotworowego-pociagu-w-ohio-mieszkancy-boja-sie-zycia-we-wlasnych-domach/f1tlf4f
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406. Masowy morderca na światowych salonach 

Wiedeń 22.2.2023 

Aleksander Gonczarenko (Ołeksij Ołeksijowycz Honczarenko) znany jako „rzeźnik z 

Odessy”. Gonczarenko nie tylko brał udział w spaleniu ludzi w Odessie w 2014 roku, ale 

niedawno zapowiedział, że przeznaczy milion hrywien na zabicie lub porwanie szefa 

rosyjskiej misji ratunkowej dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji.  

Urodził się w rosyjskiej rodzinie i był od 2006 aktywnym członkiem prorosyjskiej ukraińskiej 

Partii Regionów. Dziwnym trafem wystąpił z tej partii w lutym 2014 r., czyli w miesiącu 

krwawego puczu na kijowskim Majdanie zorganizowanego przez CIA. 

 

Ukraina: Niewyjaśniony masowy mord w Odessie maj 2014 r. Film w języku niemieckim. Można 

włączyć polskie napisy. 

 

Zdjęcie pokazuje Gonczarenkę przy fotografowaniu ofiar spalonych żywcem w Odessie w budynku 

Związków zawodowych. Źródło: Telegram .17.2.2023 r. 15:24. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82eksij_Honczarenko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Region%C3%B3w
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://t.me/Vivoterra
https://www.youtube.com/watch?v=2nZr_J9eG_4
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Podtrzymując nasze moralne i propagandowe zachodnie wartości, takich zbrodniarzy, 

przyjmuje się na salonach wielkiej polityki. 

 

Urszula najwyraźniej dobrze się czuje w towarzystwie mordercy. Źródło: Telegram 20.2.2023 r. 09:52. 

 

Nancy Pelosi przyjęła od Gonczarenki prezent z łusek po nabojach, którymi zabijano Rosjan. Źródło. 

https://t.me/antiilluminaten
https://twitter.com/MartinDemirow/status/1627421003948097538
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Tymczasem posłowie Rady Najwyższej Ukrainy debatują w Kijowie z narażeniem życia: 

 

Źródło: Telegram 22.2.2023 r. 10:42. 

  

https://t.me/qpolska
https://world-scam.com/Files/dLAPkjMmCjbNOy3J.mp4
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407. Kiedy polityk dotrzymuje słowa… 

Wiedeń 23.2.2023 

Kiedy politycy dotrzymują słowa, wtedy nie zanosi się na nic dobrego! Na konferencji 

prasowej z udziałem prezydenta USA Bidena i kanclerza Niemiec Scholza ponad rok temu 

7.2.2022 r. padły obietnice: 

Minuta 11:20. Jak włączyć polskie napisy? 

Joe Biden: Jeśli Rosja najedzie, to znaczy czołgi lub wojska znowu przekraczające granicę 

Ukrainy, wtedy nie będzie już NordStrean2 – położymy temu kres. 

Pytanie dziennikarki: Co i jak to konkretnie to zrobicie? Przecież projekt jest pod kontrolą 

Niemiec. 

Joe Biden: Daję słowo, że damy radę. 

Olaf Scholz: Dziękuję bardzo za pytanie i chcemy mieć absolutną jasność, że mamy dzięki 

intensywnym przygotowaniom wszystko jest gotowe do wprowadzenia niezbędnych sankcji, 

jeśli dojdzie do agresji wojskowej na Ukrainę. 

Była to amerykańsko-niemiecka odpowiedź na ultimatum postawione w grudniu 2021 przez 

Putina. Sankcje nałożyli nawet dziewięć chyba razy i pomogli Rosji zdobyć nowe rynki na 

gaz i ropę. Tak, ściśle mówiąc, to rynki się wcale nie zmieniły, wzrosły tylko koszty energii, 

bo dostawy z Rosji poszły okrężną drogą na zachód.  

Do rosyjsko-chińskiego zbliżenia także doszło dzięki postawie zachodu. USA zużyło 

wszystkie swoje siły w celu osłabienia Rosji i teraz to imperium podobnie jak dolar 

amerykański mają jedynie pokrycie w naiwnej wierze, że mają jakąkolwiek siłę. Chyba że 

uwzględnimy odpalanie rakiety wartej 300 tysięcy dolarów, aby zestrzelić gumowego balona 

wartości poniżej 100 USD. 

https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=EQa3aJ6n018


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

 

 

Prezydent USA wprowadza nowy styl wspinania się po schodach do samolotu – tym razem w 

Warszawie. Źródło: Telegram 22.2.2023 r. 18:01. 

 

Rosja dąży do wojny! Popatrzcie, jak blisko naszych baz wojskowych umieścili swój kraj! 

  

https://t.me/GeneralMCNews
https://world-scam.com/Files/Biden_w_Warszawie.mp4
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408. Mam covida! 

Wiedeń 24.2.2023 

Kiedy słyszę od przyjaciół i rodziny takie oświadczenie, odpowiadam: Ja też przechodziłem 

grypę. Przyznaję – tytuł jest prowokacyjny, ale jak inaczej zainteresować czytelników? To 

kwestia psychologii. 

Miesiąc temu pojawiła się na pogrzebie pewna osoba z zakrytą twarzą i tłumaczyła się w ten 

właśnie sposób, że ma covida! Wiem także, że przyjęła całą serię abonamentu 

eksperymentalnych genów. Odczucie solidarności i odpowiedzialności za innych stoi u takich 

ludzi na pierwszym miejscu. To właśnie dla nich takie „fachowe” pismo jak abcZdrowie 

pisze: Grypa w odwrocie, ale znowu atakuje COVID. Podwijajcie więc rękawy do piątej z 

kolei dawki eliksiru śmierci. 

 

https://portal.abczdrowie.pl/grypa-w-odwrocie-ale-znowu-atakuje-covid-co-z-piata-dawka-szczepionki
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Są i tacy, którzy z satysfakcją rzucą się na mój dzisiejszy artykuł, by w końcu przeżyć radość. 

że sprawiedliwość wreszcie dopadła heretyka. Muszę Was niestety rozczarować – nie dojdzie 

u mnie do takiej diagnozy, ponieważ nigdy dobrowolnie nie poddam się testowi (PCR & co.) 

na inteligencję, który jest jedynie narzędziem plandemii. Oczekuję także na komentarze tych, 

którym wystarczy przeczytać tytuł, by wtrącać swoje trzy grosze nie mając pojęcia, o co tak 

naprawdę chodzi. Tak, to prawda – tytuł tego artykułu jest także pułapką zastawioną na takich 

dyletantów. 

Strachu nie odczuwają jedynie ludzie z zaburzeniami percepcji. W sytuacji, kiedy ten strach 

jest sztucznie na wielką skalę podsycany, najlepszym wyjściem jest zachowanie dystansu – 

nie tego społecznego – do przyczyny obaw. Niezależnie od tego, czego się boisz, masz wpływ 

na to, jak żyjesz. Ktoś mądry powiedział: Życie to choroba, która zawsze kończy się śmiercią. 

To od nas zależy jakość tego życia. Nie mówcie mi proszę, że „strach jest silniejszy ode 

mnie”, bo to jedynie wymówka, by nic z tym nie robić. Wygoda, strefa komfortu, złudne 

poczucie bezpieczeństwa. To wszystko jest źródłem przyczyn, na których skutki tak chętnie 

narzekamy. 

 

Jeden z tych lwów ma zagwarantowane jedzenie, schronienie i opiekę weterynarza. Drugi nie ma 

gwarancji jakości życia ani bezpieczeństwa. Jakie życie wolałbyś mieć? 

Czy zakładanie brudnej szmaty na usta ochroni kogokolwiek przed oddychaniem? Jasne, że 

macie wpływ na własne zdrowie. Możecie je poprawić, możecie także pogorszyć. Czy wiecie, 

że przyczyną śmierci 33% ludzi jest sama medycyna?  

Nie namawiam nikogo, by zrezygnował z pójścia do lekarza, gdy jest chory. Namawiam 

jednak, by się zainteresować nad alternatywnymi terapiami. Wprowadzanie trucizn (tzw. 

lekarstw) do organizmu, które skutecznie usuwają objawy nie redukując przy tym przyczyn 

choroby, powoduje powstawanie dalszych dolegliwości. W ten sposób farmaceutyczny 

business rozwija się coraz bardziej. 

Każdy z nas może wypróbować naturalne sposoby leczenia. Wystarczy wpisać w 

wyszukiwarce nazwę choroby i poświęcić trochę czasu. Naturalnie, że nie każda rada jest 

dobra. I tu mam dla Was wskazówkę: przypomnijcie sobie, jak działa zdrowy rozsądek… 
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Stado podąża… 
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409. Rozmowa szefów państw 

Wiedeń 25.2.2023 

Przedstawię Wam dzisiaj rozmowę telefoniczną pomiędzy Angelą Merkel – byłą kanclerz 

Niemiec, nazywaną pieszczotliwie „mamuśka” i Petro Poroszenko – byłym prezydentem 

Ukrainy. Ten ostatni nie całkiem autentyczny – podszyli się pod niego rosyjscy żartownisie 

Wowan i Lexus. Dwaj komicy Wowan i Lexus są znani na całym świecie ze swoich 

telefonicznych żartów. Oprócz Merkel ich „ofiarami” byli Michaił Gorbaczow, George W. 

Bush, książę Harry, Elton John, John McCain i Witalij Kliczko. Także wiedeński burmistrz 

Michael Ludwig – wielki zwolennik stosowania masek FFP2 rozmawiał z fałszywym 

Witalijem Kliczko. Warto też wspomnieć rozmowę naszego prezydenta Dudy z Macronem.  

Ci dwaj znani rosyjscy aktorzy, tym razem pokonali Angelę Merkel. Aktorzy właśnie 

opublikowali całą rozmowę. W niemieckim just-now.news pojawił się artykuł: Angela 

Merkel dała się nabrać na żartobliwy telefon – Wowan i Lexus odkrywają wybuchowe 

prawdy. Za przekręcone tłumaczenie odpowiada Google. Źródło – artykuł w języku 

niemieckim. 

 

Rozmowa częściowo w języku niemieckim i częściowo rosyjskim. Można włączyć polskie napisy. 

Pani ekskanclerz podkreśliła podczas rozmowy, że zachód musi występować solidarnie za 

Bidenem – bo jak się wyraziła: zrobi to na Rosji wrażenie. Pani Merkel ma rację – Rosjanie 

mają poczucie humoru. 

Myślę, że nie ma sensu grzebać w 2014. W tamtym czasie wszyscy podpisali tę umowę, aby 

zapobiec czemuś gorszemu […] tak, Ukraina miała czas na dalszy rozwój między 2014 a 

2021, to była część pańskiej prezydentury. […] po prostu ten zysk w czasie był bardzo dobry 

dla Ukrainy, jednak nadal nie zapobiegł tej wojnie. 

To stanowisko pani kanclerz już znamy. Porozumienia mińskie – czyli traktat o zawieszeniu 

broni – służyły jedynie zyskaniu na czasie, by dozbroić stronę ukraińską. Doskonały przykład 

wierności dla „zachodnich wartości” – oszwabić, przechytrzyć i oznajmić światu, że bronimy 

prawdy i wolności. 

W rozmowie poruszono także kwestię polskich żądań reparacji wojennych.  

https://www.youtube.com/watch?v=EmUsXHQmpIE
https://www.youtube.com/watch?v=EmUsXHQmpIE
https://www.youtube.com/watch?v=AjS0vzwKr70
https://www.youtube.com/watch?v=3fs2buy1CNo
https://www.youtube.com/watch?v=2fveHE8MXeY
https://www.youtube.com/watch?v=2fveHE8MXeY
https://www.world-scam.com/archive/14419/345-andrzej-duda-rozmawia-z-falszywym-macronem/
https://just--now-news.translate.goog/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://just--now-news.translate.goog/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://just--now-news.translate.goog/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
http://just-now.news/de/deutschland/angela-merkel-faellt-auf-telefonstreich-rein-wowan-und-lexus-entlocken-brisante-wahrheiten/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_mi%C5%84skie
https://www.youtube.com/watch?v=2BX9hDYUCZo
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Angela Merkel: Mogę tylko powiedzieć, że mamy różne zdania. Rząd niemiecki, tak było już 

za moich czasów, nie tylko mamy to z Polską, mamy też takie żądania od Grecji, mamy takie 

żądania, hm, są też takie żądania we Włoszech. Raz po raz coś mamy. W opinii prawnej, że w 

kontekście zjednoczenia Niemiec i umowy 2+4, te kwestie są ostatecznie uregulowane i my to 

stanowisko reprezentujemy. 
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410. Przyjaciele 

Wiedeń 26.2.2023 

Na początku grudnia ubiegłego roku opublikowałem artykuł, w którym przedstawiłem 

wywiad z amerykańskim analitykiem wojskowym Scottem Ritterem.  

Spotkałem się na Facebooku z opinią, że opieram moje artykuły na doniesieniach ruskiej 

propagandy. Zacytuję Wam moją odpowiedź, która zakończyła tą dyskusję: 

… w obecnej sytuacji słuchanie jedynie jednej strony, podczas gdy obie namiętnie kłamią, 

jest jak amputowanie jednej nogi, chociaż obie są jednakowo chore. 

Mateusz Piskorski – ten sam, który był trzy lata (maj 2016 – maj 2019) polskim więźniem 

politycznym – przeprowadził wywiad z Ritterem, gdzie poruszali przede wszystkim kwestie 

dotyczące Polski. Możecie posłuchać dwuminutowego filmu, urywku wywiadu, który 

dobitnie pokazuje, na czym polega przyjaźń ze strony amerykanów. 

 

Co ma do przekazania nam Polakom Scott Ritter? Źródło: Telegram 21.2.2023 r. 08:36. 

Także dyktator Iraku Saddam Husajn był przyjacielem USA. To CIA pomogła mu w roku 

1968 zdobyć władzę w Iraku. Wszystko było dobrze, dopóki Waszyngton nie zmienił zdania. 

Napadł na Kuwejt – to może być powód zmiany polityki wobec Husajna – nie bądźmy 

naiwni, przecież USA dało mu na, krótko przed wkroczeniem do Kuwejtu wolną rękę…  

Bieżąca polityka globalna oraz interesy gospodarcze są dla Stanów na pierwszym miejscu i 

żadne sentymenty nie odgrywają w tej polityce istotnej roli. Owszem, wykorzystują resztki 

opinii o dobrym wuju Tomie, by osiągnąć swoje bezwzględne cele dominacji nad jak 

największym obszarem świata. Z coraz to bardziej mizernym skutkiem. 

Ten wywiad pojawił się w czwartek w całości na platformie Myśl Polska i nosi tytuł: Ritter: 

Jesteście pionkiem na amerykańskiej szachownicy. Jeśli jesteście zainteresowani w ocenie 

rzeczywistej sytuacji politycznej, w której znalazła się aktualnie Polska, jak to wygląda w 

https://www.world-scam.com/archive/14605/349-kiedy-koniec-wojny/
https://t.me/myslpolska
https://myslpolska.info/2023/02/23/ritter-jestescie-pionkiem-na-amerykanskiej-szachownicy/?fbclid=IwAR08eyL1HkdtD5HagIIYbJkoe0rqsS9Qubko0BI43b5dLXmRhjFRzfubpzE
https://myslpolska.info/2023/02/23/ritter-jestescie-pionkiem-na-amerykanskiej-szachownicy/?fbclid=IwAR08eyL1HkdtD5HagIIYbJkoe0rqsS9Qubko0BI43b5dLXmRhjFRzfubpzE
https://world-scam.com/Files/Ritter_2.mov
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oczach amerykańskiego analityka wojskowego, przeczytajcie uważnie ten obszerny, ale 

bardzo konkretny wywiad. 

Scott Ritter (ur. 1961 w Gainesville) – amerykański analityk wojskowy, były oficer wywiadu 

Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, inspektor Specjalnej Komisji ONZ w 

Iraku (UNSCOM) ds. rozbrojenia, publicysta, autor kilku publikacji książkowych, specjalista 

ds. obszaru postradzieckiego i Bliskiego Wschodu. Cytat z artykułu w Myśl Polska – link 

powyżej. 

Nie będę tu cytował wybranych fragmentów wywiadu, tym bardziej że w przeciwieństwie do 

googlowskich tłumaczeń, ten artykuł napisany jest poprawnie po polsku. 

Nasz polski prezydent Andrzej Duda najwyraźniej zmienił front i wypowiedział takie słowa – 

posłuchajcie: 

 

W Warszawie przed wystąpieniem Joe Bidena, padły historyczne słowa Andrzeja Dudy. Źródło: 

Telegram 21.2.2023 r. 08:36. 

  

https://t.me/myslpolska
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-25_19-20-28.mp4
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411. Śmiercionośna broń 

Wiedeń 26.2.2023 

Z dzisiejszego artykułu w i24News dowiadujemy się, że: Szef CIA „pewny”, że Chiny 

rozważą śmiercionośną pomoc dla Rosji. Źródło. Nie będę tu wchodził w sprawę 

planowanego zaangażowania Chin w wojnie na Ukrainie. Chyba dla każdego jest jasne, że 

amerykanom to się nie podoba. Kiedy dotychczasowy hegemon dowiaduje się, że gdzieś 

daleko ktoś nie wspiera jego polityki, a co gorsze, nie jest on w stanie przeciwstawić 

wystarczająco dużej siły, by temu zapobiec, jedyne co mu zostaje to oczernianie tego 

odszczepieńca. 

Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na słowo „śmiercionośne” użyte 8 razy w tym artykule. 

Najwyraźniej chińska broń przynosi śmierć, w przeciwieństwie do tej amerykańskiej, z 

pewnością życiodajnej.  

USA dostarcza na Ukrainę odległą od nich o kilkanaście tysięcy kilometrów, środki do 

prowadzenia wojny za miliardy dolarów i nie w formie ulotek namawiających do pokoju. Im 

wolno, ponieważ USA utożsamia zawsze tę dobrą, czyli proamerykańską stronę. Chiny 

zastanawiając się nad zrobieniem interesu i chcąc sprzedać broń sąsiadowi, są NATO-miast 

bezwzględnymi przestępcami, gdyż są po tej złej stronie. 

Dostarczanie broni na Ukrainę, niezależnie od tego, kto i komu „pomaga”, jest jedynie 

podsycaniem konfliktu po to, by trwał jak najdłużej. Trudno jest nie odnieść wrażenia, że trzy 

mocarstwa, wbrew scenariuszowi z książki Georga Orwella „Rok 1984”, tworzą jakiekolwiek 

koalicje jedynie po to, by je rzucić nam jako terapię zajęciową, a sami po cichu walczą 

między sobą o przyszłe wpływy na naszym globie.  

O ile w ogóle ta walka przebiega pomiędzy jakimikolwiek państwami. Jak do tej pory o 

przejęcie władzy na świecie walczy z nami garstka odizolowanych od życia bogaczy. W ich 

wizji ilość niewolników ma zostać zredukowana do pół miliarda. Państwa, te duże i te małe są 

jedynie narzędziem do osiągnięcia celu.  

 

… i wy za to płacicie? NIE! Za to płacą głupi unijni podatnicy. Ja tylko na tym zarabiam. 

https://www-i24news-tv.translate.goog/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-i24news-tv.translate.goog/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.i24news.tv/en/news/international/1677396464-cia-chief-confident-china-considering-lethal-aid-for-russia


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

 

 

Wszystko zniszczone! Pomimo że wysłaliśmy tak dużo broni… 

Kiedy obsesja jest silniejsza od zdrowego rozsądku, proponuję wysyłkę takich czołgów: 
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412. Sankcje wobec Chin? 

Wrocław 1.3.2023 

Pojawiające się wiadomości, które przez ostatnie trzy lata namiętnie zwalczano w ściekowych 

mediach, takie jak: wyciek z chińskiego laboratorium był najprawdopodobniej przyczyną 

pandemii koronawirusa, nie wzbudzają zaufania do takich „sensacji”. Zupełnie nie cieszy 

mnie poparcie propagandowe dla informacji, które sam dwa lata temu pisałem. Dlaczego? Po 

pierwsze, nie jest moim celem idiotyczne chwalenie się: a nie mówiłem! To poprawia z 

pewnością samopoczucie piszącego, ale nie wnosi niczego do sprawy, byśmy zbliżyli się do 

prawdy. Ponieważ takie informacje są nadal manipulowane, zmienił się jedynie cel ataków 

medialnych. 

Zauważcie, że te nowe trendy wskazują, jak to się robi na wojnie, jednego winnego. Tym 

razem Chiny są kozłem ofiarnym tej kampanii propagandowej.  

Dla tych, którzy mają tendencje do czarno-białego widzenia świata, chciałbym tu podkreślić, 

że w żadnym wypadku nie popieram chińskiej polityki, a w szczególności tej, dotyczącej 

sposobu traktowania własnych obywateli. Z drugiej strony, gdy krytykuję USA, to nie 

dlatego, że uważam ten kraj za przyczynę wszelkiego zła. Nie, przyczyną większości tragedii 

na świecie nie są Stany Zjednoczone, lecz grupa osób decydujących o polityce USA.  

Co mają USA wspólnego z wyciekiem wirusa w Wuhan? Przede wszystkim, to z inicjatywy 

Pentagonu powstał projekt stworzenia i sfinansowania ośrodka badań nad bronią biologiczną 

w Chinach, i także na Ukrainie. A kto ma decydujący głos w sprawie planowanego „wycieku” 

wirusa na zewnątrz? Z pewnością nie był to chiński naukowiec pracujący w chińskim 

laboratorium za połowę zarobków jego kolegów z USA. 

 

Rok temu PAP podała, że Rosjanie zbombardowali na Ukrainie sierociniec i szpital położniczy. W 

rzeczywistości zdjęcie przedstawia zniszczone laboratorium broni biologicznej na Ukrainie. Źródło. 

Zastanówmy się, po co to wszystko? Dlaczego przygotowuje się opinię publiczną do walki 

gospodarczej z Chinami? Najwyraźniej USA przygotowuje na wzór UE pakiet sankcji, tyle że 

nie dziesiąty wobec Rosji, lecz pierwszy wobec Chin. Spowoduje to nie tylko wzrost cen 

smartfonów, komputerów czy samochodów. Zdecydowanie poważniejszą konsekwencją 

będzie brak lekarstw ratujących życie, do których najważniejsze komponenty produkowane są 

w Chinach. 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1542061%2Cusa-tajny-raport-wyciek-z-chinskiego-laboratorium-byl-najprawdopodobniej
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1542061%2Cusa-tajny-raport-wyciek-z-chinskiego-laboratorium-byl-najprawdopodobniej
https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Laboratorium-broni-biologicznej-na-Ukrainie-WHO-kazala-zniszczyc-niebezpieczne-patogeny,230373,14.html
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Pewnie utratę życia osób, pozbawionych niezbędnych lekarstw, potraktuje się jako straty 

kolateralne – koszt wojny. W końcu daleko jest jeszcze do osiągnięcia 500-milionowej 

liczebności mieszkańców na Ziemi. Nawet eliksir zdrowia mRNA, nie jest w stanie zapewnić 

takie ilości zgonów, chociaż z pewnością do tego służył. 

Oficjalnie USA będzie wprowadzać sankcje z powodu współpracy militarnej Chin z Rosją, a 

przede wszystkim w związku z dostawami broni. Przecież USA może to robić, ale Chinom to 

już nie wolno. Tak działa ta ich filozofia: USA zabijają w słusznej sprawie, a inni z 

pewnością nie. Sankcje gospodarcze są szybką drogą do nieuniknionej zapaści gospodarczej, 

a co za tym idzie utraty kontroli nad światem przez Stany Zjednoczone. 

Wydaje się, że jest to sprzeczność. Tak, ale jedynie wtedy, gdy traktujemy aktualną wojnę w 

klasyczny sposób, jako walkę między państwami. Tym razem wojna przebiega na całkiem 

innym froncie i jej celem nie są zdobycze terytorialne, czy poszerzenie stref wpływu. Tym 

razem chodzi o przejęcie władzy nad światem i trzy największe mocarstwa po cichu biorą w 

tym udział. Wspólnie i w porozumieniu, jak to lubi określać prokuratura. Tłumaczyłoby to 

sposób prowadzenia wojny przez obie strony konfliktu na Ukrainie.  

Państwa i ich granice nie będą w przyszłości odgrywały żadnej roli, skoro ma być jeden rząd 

światowy. Polityka migracyjna mieszania społeczeństw przechodzi w następną, masową fazę. 

Napływ ludzi z odmiennymi zwyczajami i kulturą ma osłabić państwa mające silne tradycje 

patriotyczne. 
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413. Ukraina – ukrywane fakty 

Wrocław 3.3.2023 

Real Canadian News przedstawił na Telegramie następujący zbiór faktów, dotyczących 

konfliktu na Ukrainie: 

Ustalmy fakty:  

Fakt 1. W lutym 2014 r. zamach stanu (Jak zostać premierem?) obalił ukraiński rząd, 

który doszedł do władzy w wyborach potwierdzonych przez OBWE (Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy). Prezydent Wiktor Janukowycz został zmuszony do ucieczki, 

by ratować życie.  

Fakt 2. Zamach stanu został zainicjowany przez urzędników Stanów Zjednoczonych. 

Neokonserwatyści, tacy jak Victoria Nuland i John McCain, aktywnie wspierali protesty. Jak 

potwierdzono w potajemnie nagranej rozmowie telefonicznej (Jak zostać premierem?), 

Nuland z tygodniowym wyprzedzeniem ustaliła skład władzy po zamachu stanu. Chwaliła 

się, że przez dwie dekady wydali na tę kampanię 5 miliardów dolarów. Nuland zarządzała 

zamachem stanu, ale decydował wtedy wiceprezydent Biden. Następnie syn Joe Bidena 

osobiście skorzystał z zamachu stanu. Źródło w języku angielskim. 

Fakt 3. Rząd puczu natychmiast zareagował wrogo wobec rosyjskojęzycznych 

obywateli, którzy stanowią 30% populacji 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski_na_Ukrainie). Pierwszego dnia władzy 

reżim zamachu stanu podjął działania zmierzające do tego, aby język rosyjski przestał być 

oficjalnym językiem państwowym. Po tym nastąpiły kolejne akcje wrogości. Jak 

udokumentowano w filmie (https://www.youtube.com/watch?v=loKajkXoTBU) „Zbrodnie 

nazistów Euromajdanu”, zaatakowano konwój autobusów wracających na Krym. W Odessie 

zginęło ponad trzydziestu przeciwników puczu 

(https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM), gdy zostali zaatakowani i podpalono 

halę związkową.  

Fakt 4. Podczas II wojny światowej sympatycy nazizmu byli na zachodniej Ukrainie, 

kiedy Niemcy najechali Związek Radziecki. Ten element trwa do dziś w postaci Swobody i 

innych skrajnie prawicowych partii nacjonalistycznych. Ukraiński rząd uchwalił nawet 

ustawę heroizującą nazistowskich kolaborantów, jednocześnie usuwając pomniki ku czci 

antynazistowskich patriotów. Sytuacja została opisana trzy lata temu w artykule „Neonaziści i 

skrajna prawica maszerują na Ukrainie (https://www-thenation-

com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-

ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp Źródło) ”. Autor zapytał, 

dlaczego Stany Zjednoczone to wspierają.  

Fakt 5. Secesja Krymu, Doniecka i Ługańska to bezpośredni skutek zamachu stanu z 

2014 roku. Na Krymie szybko zorganizowano referendum 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Krymie_w_2014_roku). Przy 83% frekwencji 

i 97% głosów za Krym zdecydował się na odłączenie od Ukrainy i ponowne zjednoczenie z 

Rosją. Krym był częścią Rosji od 1783 roku. Kiedy administracja Krymu została przekazana 

https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://consortiumnews-com.translate.goog/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://consortiumnews-com.translate.goog/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://consortiumnews.com/2019/10/14/dcs-atlantic-council-raked-in-funding-from-hunter-bidens-corruption-stained-ukrainian-employer-while-courting-his-vp-father/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski_na_Ukrainie
https://www.youtube.com/watch?v=loKajkXoTBU
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6WDfAx1LM
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-thenation-com.translate.goog/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.thenation.com/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Krymie_w_2014_roku
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Ukrainie w 1954 roku, wszystkie były częścią Związku Radzieckiego. Zrobiono to bez 

konsultacji z mieszkańcami. W guberniach ługańskiej i donieckiej na granicy z Rosją 

większość ludności mówi po rosyjsku i nie ma wrogości wobec Rosji. Reżim zamachu stanu 

w Kijowie był wrogi i wprowadzał politykę, z którą stanowczo się nie zgadzali. Wiosną 2014 

r. Ługańska i Doniecka Republika Ludowa ogłosiły niepodległość od reżimu kijowskiego.  

Fakt 6. Porozumienia mińskie 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_mi%C5%84skie) z 2014 i 2015 roku zostały 

podpisane przez Ukrainę, ukraińskich rebeliantów, Rosję i inne władze europejskie. Miały 

one na celu powstrzymanie rozlewu krwi we wschodniej Ukrainie i zachowanie integralności 

terytorialnej Ukrainy przy jednoczesnym przyznaniu pewnej autonomii Ługańsku i 

Donieckowi. To nie jest nienormalne; w Europie jest 17 stref autonomicznych. Porozumienia 

te zostały później odrzucone przez rząd w Kijowie i Waszyngton. Doprowadziło to do decyzji 

Rosji z 21 lutego 2022 r. o uznaniu Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) i Ługańskiej 

(ŁRL). Czy secesja jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego? Stany Zjednoczone i 

NATO mają niewielką wiarygodność, jeśli chodzi o sprzeciwianie się secesji, ponieważ 

promowały rozpad Jugosławii, secesję Kosowa od Serbii, secesję Południowego Sudanu od 

Sudanu oraz kurdyjskie wysiłki secesjonistyczne w Iraku i Syrii itp. Secesja Krymu jest 

uzasadniona przez swoją wyjątkową historię i ogromne poparcie społeczne. Secesja Ługańska 

i Doniecka może być uzasadniona nielegalnym zamachem stanu w Kijowie w 2014 roku.  

Interwencja USA, zarówno jawna, jak i tajna, była głównym motorem wydarzeń na Ukrainie. 

USA były głównym inicjatorem konfliktu. 

Źródło: Telegram 18.2.2023 r. 14:28 W podanych powyżej linkach do filmów na YouTube 

można włączyć polskie napisy. 

Dzięki niezależnym od niedoszłych „panów świata” mediom znamy większość tych faktów. 

Przynajmniej ci, którzy chcą wiedzieć i nie zamykają się w bańce ekranu TV. Znamy też 

obraz współczesnego faszyzmu.  

 

Umberto Eco (1932 – 2016). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienia_mi%C5%84skie
https://t.me/RealCanadianNews
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
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Umberto Eco tak opisał dzisiejsze oblicze faszyzmu: 

Dzisiejszy faszyzm nie ma zewnętrznie nic wspólnego z faszyzmem z przeszłości. Bez 

mundurów, bez gęsiego kroku i bez salutowania. Nie, jest nowoczesny, sprytnie opakowany i 

sprzedawany z PR (Public Relations – relacje publiczne). Skutki są takie same: totalna 

kontrola i wyzysk, cenzura, koordynacja mediów, kłamstwa, stworzony przez siebie terror, 

obsesja na punkcie bezpieczeństwa, ucisk tych, którzy myślą inaczej, militaryzacja 

społeczeństwa i agresywne wojny. Źródło: Telegram 27.2.2023 r. 11:51. 

Najnowszy przykład przejawu faszyzmu pochodzi z przychodni przy ulicy Iwana Ohijenki 5 

we Lwowie. 

 

Od 31 marca 2023 r. krew będzie przyjmowana tylko od czystej krwi Ukraińców. Cudzoziemcy nie 

mogą zostać dawcami. Źródło: Telegram 1.3.2023 r. 14:40. 

  

https://t.me/schoepfwerk
https://t.me/Ruski1Statek
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414. Atak trolli 

Wiedeń 4.3.2023 

Troll – złośliwy duszek ze skandynawskich baśni. Tak zdefiniowałbym własnymi słowami tę 

postać. Pozostałaby postacią z dawnych wierzeń, gdyby nie nowoczesna technika. Dzięki 

mediom społecznościowym, takim jak np. Facebook, wizerunek trolla stał się dzisiaj 

powszechnie znanym zjawiskiem. Znajdziecie ich w komentarzach, które mają wspólną dla 

wszystkich trolli cechę: są złośliwe. Drugą podstawową cechą tej grupy jest brak 

jakichkolwiek sensownych argumentów. Najczęściej treści przez ich podawane są 

niezaprzeczalną prawdą, gdyż oni tak uważają. 

Nie wszystkie trolle są opłacane przez Georga Sorosa, chociaż robi to i nie jest trudno o takie 

sponsorowanie. „Ważne, że kierunek słuszny”, jak śpiewał Wojciech Młynarski. Tak więc 

apeluje do trolli wolontariuszy: Chcecie kasy? Zwróćcie się do Sorosa – puśćmy totalitarnego 

dziada z torbami. 

Aby nie być gołosłownym, pokaże wam trolla w akcji. Pod moim ostatnim artykułem 

opublikowanym m.in. na Facebooku pojawił się taki wpis: 

 

Jest to jedna z powszechnie stosowanych technik trollowania. Wpisujemy wyssane z palca 

twierdzenie, które ma ośmieszyć przeciwnika, dodajemy do tego kilka tematów, wrzucamy je 

do wspólnego worka z napisem: „kompletne bzdury” i praca wykonana. Nie ważne, że w 

moim całym blogu wśród ponad 400 wpisów nie znajdziecie nic na temat Elvisa Presleya. 

Możecie to sprawdzić, ściągając darmowego eBooka z wszystkimi moimi dotychczasowymi 

artykułami. Wystarczy wcisnąć CTRL-F i wpisać szukane słowo: Presley. Znajdziecie go, 

owszem, ale jedynie w dzisiejszym artykule. 

Po co to wszystko? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: żeby zdyskredytować autora bez 

wchodzenia w wymianę argumentów. Ta ostatnia skazana jest na całkowitą porażkę trolla. On 

po prostu nie ma żadnego uzasadnienia własnego stanowiska.  

Ponadto trolli cechuje jeszcze jedna cecha: są leniwi. Nie chce im się czytać tekstów, które 

tak chętnie krytykują. Gdyby tak nie było, to przedstawiony w tym przykładzie złośliwiec 

dodałby do swojego worka coś z mojego artykułu, w którym przedstawiam opinię, że miękkie 

lądowanie na Księżycu było ziemską imprezą rodem z Hollywood – made in NASA. A 

pasowałoby do tego worka. No cóż, lenistwo nie popłaca. 

https://www.youtube.com/watch?v=-NC18gXP2aU
https://www.facebook.com/groups/4377548932344703/posts/5401904346575818/?comment_id=5404065639693022&reply_comment_id=5405591906207062&notif_id=1677911035877252&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/4377548932344703/posts/5401904346575818/?comment_id=5404065639693022&reply_comment_id=5405591906207062&notif_id=1677911035877252&notif_t=group_comment&ref=notif
https://www.world-scam.com/Files/Plandemia%20strachu.pdf
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
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415. Oszustwo sprzed pół wieku 

Wiedeń 6.3.2023 

W styczniu 2022 r. opublikowałem artykuł o miękkim lądowaniu na Księżycu. Przedstawiłem 

szereg błędów wskazujących na to, że nigdy jeszcze żaden człowiek nie pojawił się na 

naszym jedynym naturalnym satelicie.  

Na YouTube można obejrzeć film: Wikileaks publikuje urywki filmowe z lądowania na 

Księżycu nakręcone na pustyni Nevada. Gdyby, co jest bardzo prawdopodobne, YouTube 

usunął ten film, to można go obejrzeć na tym serwerze. Na filmie słychać głos operatora, 

który mówi, że błękitne niebo przeszkadza mu w kręceniu scen pejzażu „księżycowego”. 

Zwróćcie uwagę na powiewającą na księżycowym wietrze (na filmie minuta 4:15 i później 

kilka razy) amerykańską flagę – wiatr na Księżycu, gdzie nie ma powietrza?  

 

Dwa helikoptery oświetlają scenerię tej współczesnej baśni. 

https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
https://world-scam.com/Files/video%202022%2010%2029%2012%2044%2047.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=kUfkvpDsWSU
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Ach 

ci filmowcy – wszędzie ich pełno, nawet na Księżycu! 

 

Powolne ruchy „kosmonautów” najlepiej kręcić w środowisku wodnym – stąd te bańki powietrza 

unoszące się do góry. 
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Film z kamery nakręcającej lądowanie (minuta 9:35) na Księżycu udostępniony NASA, chyba przez 

prawowitych mieszkańców srebrnego globu. 

I kogo jeszcze może dziwić, że założyciel Wikileaks Julian Assange jest uważany w Stanach 

za przestępcę, ponieważ publikując takie dokumenty, zagraża żywotnym interesom USA. 

Największym wrogiem USA jest ich własny rząd. 

 

  



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

 

416. Nattokinaza – detoksykacja białka kolca 

Wiedeń 7.3.2023 

Podzielono nas. Na zwolenników wojny i zwolenników pokoju, na wiernych oficjalnym 

mediom i tych, którzy chętnie czytają wiadomości niezgodne z owczym pędem mediów 

masowego nakazu. Podzielono nas na zaszczepionych i niezaszczepionych. Podziały sięgają 

wszystkich warstw społecznych, są także przyczyną braku zrozumienia wśród najbliższych 

członków rodziny. W pracy, w szkole, na ulicy – po prostu wszędzie. 

Kiedy pisałem o tragicznych skutkach groźnej terapii genetycznej, podając przykłady 

przypadków śmiertelnych, spotkałem się z takim komentarzem: „dobrze mu tak, po co brał to 

świństwo”! Taka okrutna postawa, upewnia jedynie te osoby o słuszności podjętej decyzji. W 

ten sposób oskarżając ofiary zbrodni, że nie potrafiły wystarczająco stanowczo przeciwstawić 

się naciskom, można jedynie pogłębić podziały. Takie podejście jest równoznaczne ze 

wspieraniem zbrodniarzy.  

Dzielą nas, bo się nas boją – stanowimy wspólnie zbyt wielką siłę, by nas kontrolować. 

Muszą nas odizolować od grupy, byśmy się nie potrafili zorganizować i przeciwstawiać 

szaleństwom światowej wojny garstki samozwańczej elity z resztą świata. 

 

Każdy z nas, jeśli nawet nie poddał się naciskom, zna wiele osób, które preparat przyjęły. To 

właśnie dla nich japońscy naukowcy zbadali wpływ Nattokinazy – enzymu wytwarzanego 

przez fermentację soi z bakteriami Bacillus subtilis i dostępnego bez recepty – jako doustny 

suplement diety. Dalsze informacje znajdziecie w artykule The Epoche Times Święty Graal 

detoksykacji białka kolca COVID-19. Źródło w języku angielskim. 

https://www-theepochtimes-com.translate.goog/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-theepochtimes-com.translate.goog/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.theepochtimes.com/health/holy-grail-of-covid-19-spike-protein-detoxification_5075372.html?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-02-24&src_cmp=mb-2023-02-24&utm_medium=email&est=8XVXIHaRNFcduprG1XOVCT7n0FYeCNUHWNgjQiAwamFaAa6tnlV6pT4I7uF33yvrAw%3D%3D
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Nie mam wykształcenia medycznego – prawo zakazuje mi zalecania stosowania preparatów 

leczniczych. Mogę natomiast informować o opublikowanych odkryciach naukowych. Na 

miejscu osoby zaszczepionej skonsultowałbym się z zaufanym naturopatą, by uzyskać 

fachową poradę. Nie odrzucałbym całkowicie pomocy lekarza, jakkolwiek nie zwróciłbym się 

do takiego, który namawiał pacjentów na przyjęcie dawki mRNA. Są i tacy lekarze, którzy 

nadal proponują kolejne dawki tego środka masowej zagłady. 

 

  

https://www.adz-naturopata.pl/pluginfile.php/3617/mod_resource/content/1/Naturopata_323009.pdf
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417. Szturm na Kapitolu 

Wiedeń 8.3.2023 

Ponad dwa lata temu, 6 stycznia 2021 roku odbyła się w Waszyngtonie duża demonstracja 

przeciwko fałszerstwom wyborczym w USA. To właśnie wtedy doszło do symbolicznego 

zdobycia Bastylii. Trudno jest porównać budynek Kapitolu z ciężkim więzieniem w Paryżu, 

także samo zdobycie, chociaż nie obeszło się bez ofiar, było mocno rozdmuchane. Jednak 

symbolika tego sztucznie wywołanego szturmu, w celu zdyskredytowania głosów 

sprzeciwiających się ewidentnym przekrętom wyborczym na wielką skalę, jest jak najbardziej 

widoczna. Przez dwa lata media, głównie te z USA, przekazywały sceny „atakujących” 

amerykański parlament tłumów. 

W lutym br. spiker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy przekazał znanemu w USA 

moderatorowi FoxNews Tuckerowi Carlsonowi wszystkie dostępne filmowe materiały z 

monitoringu dotyczące wydarzeń w tamtym dniu w Waszyngtonie i okolicy.  

Trudno byłoby oczekiwać, że stacja telewizyjna, która na równi z CNN, New York Times, 

czy Washington Post wciskała papkę propagandową w kwestii plandemicznej, ogłosiła Joe 

Bidena prezydentem USA, zanim sfałszowane głosy zostały policzone, że weźmie się 

uczciwie do pracy i przejrzy ponad 40 tysięcy godzin materiału filmowego, by wykazać 

własne kłamstwa. 

Niemniej jednak wczoraj pojawił się na YouTube film znacznie odbiegający od 

dotychczasowej, miłościwie nam panującej jednomyślnej propagandy. 

Tucker: Historia 6. stycznia. Źródło. 

W związku z tym propagandowo-politycznym spektaklem nazywanym od daty po prostu 6 

stycznia, dokonano licznych aresztowań wśród zwolenników Donalda Trumpa. Sądy 

ferowały wyroki więzienia nawet do 7 i pół roku. Tak długi wyrok otrzymał były sierżant 

policji Thomas Robertson za udział w protestach. Zarzucano mu w sądzie, że wykorzystywał 

wiedzę zdobytą na szkoleniach w policji w celu blokowania działań policjantów.  

Teraz, na podstawie monitoringu z kamer na Kapitolu, wychodzi na jaw, że ochrona 

wspierała przebranego za wikinga weterana marynarki wojennej Jakuba Chansleya z Arizony. 

https://www.youtube.com/watch?v=Opy7MLGAPBk
https://world-scam.com/Files/Tucker- This video tells a different story of Jan 6(1)-pl.mp4
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Od roku 2020 wybuchła wręcz moda na szturmowanie parlamentów. Scenariusz jest zawsze 

podobny. W Berlinie zdobycie Reichstagu polegało na zmniejszeniu na ten dzień liczby 

policjantów chroniących ten zacny budynek, ustawieniu na sąsiednim dachu budynku urzędu 

kanclerza ekipy TV czekającej, by uchwycić najbardziej dramatyczne sceny, oraz wysłania 

kilku prowokatorów, którzy nawoływali protestujących w tym czasie do „przejęcia władzy”.  

Jeszcze bardziej zbłaźnił się austriacki minister spraw wewnętrznych – obecnie kanclerz Karl 

Nehammer, który osobiście ogłosił próbę szturmu na austriacki parlament przez dwóch 

przechodniów. Budynek był wówczas w remoncie i ci przechodnie wdarli się na teren 

budowy w nadziei dotarcia do wychodka… 
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418. Wojna ze światem 

Wiedeń 9.3.2023 

Kiedy 30 marca 2020 roku napisałem mój pierwszy artykuł na tym blogu, nie przyszło mi 

nawet do głowy, że rozpoczęła się wojna pomiędzy samozwańczymi właścicielami świata i 

ludźmi takimi jak my wszyscy zamieszkującymi tę planetę. 

Wojna bez wypowiedzenia zaczęła się trzy lata temu. Przygotowywano się do niej 

skrupulatnie przez dziesiątki lat. Zaangażowano najlepszych strategów i armię psychologów. 

Przygotowano szczegółowe plany z wieloma wariantami. Plany, których wdrożenie 

kosztowało miliardy dolarów. 

 

Stworzenie sztucznego zagrożenia pandemicznego to jedynie pierwszy, niezbędny krok w 

kierunku nowego rodzaju wojny ze światem. Uzależnienie największych potentatów 

medialnych jak Reuter, NBC, CNN i także tych pomniejszych w prawie wszystkich krajach 

świata. Stworzenie możliwości manipulacji wyborami. Szkolenie usłużnych kandydatów na 

przyszłych, wysoko postawionych polityków. Podporządkowanie Światowej Organizacji 

Zdrowia WHO, która zastąpiła wypowiedzenie wojny wypowiedzeniem pandemii. 

Podporządkowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, która stworzyła lub po prostu 

podała do publicznej wiadomości Agendę 2030. 

Dlaczego wybrano rok 2020 na rozpoczęcie działań wojennych? Przyczyną był narastający 

światowy kryzys finansowy, któremu nikt nie jest w stanie zapobiec. Kryzys ten jest skutkiem 

opartego, na systemie monetarnym coraz większym zadłużeniu wielu państw. Jedyne co 

mogli zrobić, to opóźnić ekonomiczną zapaść opierając się na wierze w wartość pieniądza, 

który dawno już stracił prawo do zaufania społecznego. 

Jaki jest cel tej wojny? Cele zostały określone i opublikowane. Najważniejszy z nich to 

władza nad całym światem. Pełna kontrola nad Ziemianami, nad wszystkimi narodami, 

https://www.world-scam.com/archive/146/001p/
https://www.world-scam.com/archive/10117/247-wybory-w-usa-2000-mulow/
https://www.world-scam.com/archive/8610/232-kim-sa-globalisci/
https://www.world-scam.com/archive/11434/279-terrorysta/
https://www.world-scam.com/archive/11434/279-terrorysta/
http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf
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rasami – po prostu permanentna kontrola nas wszystkich. Depopulacja. Jej celem jest 

zredukowanie wszystkich ludzi do około 500 milionów, czyli 16 razy mniej, niż jest obecnie. 

7,5 miliarda ludzi ma po prostu zniknąć. Łatwiej kontrolować mniejszą populację. 

Trzeba przyznać, że inwestycja olbrzymich funduszy, jakimi dysponują nasi wrogowie, 

zaowocowała wieloma pomysłami: 

1. „Ocieplenie globalne” spowodowane ludzką ingerencją; 
2. Walka z dwutlenkiem węgla, bez którego życie na Ziemi nie mogłoby istnieć; 
3. Stworzenie niebinarnych istot – czyli jedna z całej serii płci do wyboru; 
4. Insekty i robole podstawowym źródłem białka; 
5. Piąta dawka, skoro cztery nie zadziałały; 
6. Likwidacja pieniądza w formie gotówki i wprowadzenie cyfrowej waluty; 
7. Zakaz silników spalinowych w autach od 2035; 
8. Urzędowy nakaz ogrzewania budynków z zastosowaniem przynajmniej 65% „zielonej” energii 

(w Niemczech); 
9. Ograniczenie podróży lotniczych do dwóch lotów na osobę rocznie; 
10. Wprowadzenie chipów identyfikacyjnych zastępujących dokumenty tożsamości; 
11. Wojna na Ukrainie – moim zdaniem ukartowana przez trzy mocarstwa światowe; 
12. Sankcje na Rosję, które przyśpieszą jedynie kryzys gospodarczy. 

Jaką broń stosują puczyści? Strach, kłamstwo i dzielenie ludzi. Dodałbym do tego eliksir 

służący do eksperymentu genetycznego. Szerzenie strachu było bezpośrednim powodem, że 

zacząłem pisać ten blog. 

Podzieleni ludzie nie są w stanie skutecznie się zorganizować i bronić. 

Kiedy nie poddajesz się uczuciu strachu, nie pozwalasz dzielić ludzi, szanując odmienne 

poglądy i potrafisz zachwycić się tym krótkim filmem poniżej, to żaden pretendent do 

rządzenia światem nie zrobi z ciebie niewolnika. 

https://www.world-scam.com/archive/2112/88-kolejne-globalne-klamstwo/
https://www.world-scam.com/archive/15057/357-klimat-falszu/
https://www.world-scam.com/archive/19047/403-robale-wkraczaja-do-kuchni/
https://www.world-scam.com/archive/8081/218-teoria-spiskowa-staje-sie-faktem/
https://www.world-scam.com/archive/6907/195-zegnamy-wiruska-witamy-wojenke/
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Źródło: Telegram 04.03.2023 r. 19:49 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/video_2023-02-23_11-12-46.mp4
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419. Zbrodnie przeciwko ludzkości 

Wiedeń 10.3.2023 

Wczoraj pojawił się na popularnej niemieckojęzycznej niezależnej platformie reitschuster.de 

artykuł: „Zbrodnie przeciwko ludzkości”: szokująca analiza danych firmy Pfizer. Źródło po 

niemiecku. 

Już kilka razy krytykowałem przodującą w dziedzinie sztucznej inteligencji firmę Google, za 

nieudolne tłumaczenie tekstów. Pozwolilibyście sobie zaimplementować do mózgu chip 

programowany przez tych „fachowców”? Jasne jest dla mnie, że tłumaczenie tekstów jest 

trudnym zadaniem. Jednak zadufani w sobie technokraci z tej firmy i jej podobnych, nie 

przyjmują do wiadomości, że ich technologia może mieć także wady. 

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków, która podlega Departamentowi Zdrowia i Opieki 

Społecznej Stanów Zjednoczonych) zwróciła się do sądu o to, aby dokumenty 

farmaceutycznego giganta Pfizer pozostały tajne przez okres do 75 lat – do momentu, w 

którym ogromna większość odpowiedzialnych i krytycy prawdopodobnie już by tego nie 

dożyli. Sądownictwo nie poparło tego wniosku. W orzeczeniu sądowym ze stycznia 2022 r. 

sędzia okręgowy USA Mark Pittman z północnego dystryktu Teksasu nakazał FDA 

natychmiastowe udostępnienie około 12 000 dokumentów, a następnie 55 000 stron 

miesięcznie, aż wszystkie dokumenty zostaną opublikowane — łącznie ponad 300 000 stron. 

Cytat z przedmowy napisanej przez Noami Wolf do książki „War Room / DailyClout Pfizer 

documents, reports”: 

Zobaczysz, że 50 raportów dokumentuje potencjalnie masową zbrodnię przeciwko ludzkości. 

Zobaczysz, że wygląda na to, że firma Pfizer wiedziała, że szczepionki mRNA w ogóle nie 

działają. Zobaczysz, że składniki szczepionki mRNA, w tym nanocząsteczki lipidowe (LNP), 

są rozprowadzane po całym ciele w ciągu kilku dni, gromadząc się w wątrobie, nadnerczach, 

śledzionie i jajnikach. Zobaczysz, że firma Pfizer i FDA wiedziały, że zastrzyki niszczą serca 

nieletnich, a jednak czekały miesiące, zanim poinformowały o tym opinię publiczną. 

Zobaczysz, że firma Pfizer próbowała zatrudnić ponad 1000 nowych pracowników tylko po 

to, aby poradzić sobie z zalewem raportów o „zdarzeniach niepożądanych”, które 

otrzymywali. Zobaczysz, że 61 osób zmarło z powodu udaru – połowa skutków ubocznych 

udaru wystąpiła w ciągu kilku dni od wstrzyknięcia – a 5 osób zmarło z powodu uszkodzenia 

wątroby, przy czym większość uszkodzeń wątroby wystąpiła wkrótce po wstrzyknięciu. 

 

Narzędzie zbrodni. 

https://reitschuster-de.translate.goog/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://reitschuster.de/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/
https://reitschuster.de/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
https://www.kobo.com/de/de/ebook/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports
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Pozytywna ocena badań klinicznych firmy Pfizer przeczy rzeczywistości: z jednej strony 

pojawiają się niepożądane skutki uboczne, w tym śmierć, a z drugiej totalna porażka pod 

względem skuteczności ochrony przed Covid-19. Niedawne badanie z Australii dochodzi 

nawet do wniosku: „Bogactwo badań wykazało, że szczepionki mRNA nie są ani bezpieczne, 

ani skuteczne, ale po prostu niebezpieczne. Nigdy w historii szczepionek nie było aż 1011 

badań naukowych dotyczących skutków ubocznych szczepionki”. 

Zespół skupiony wokół Naomi Wolf pisze: „Gdyby firma Pfizer stworzyła reklamę 

telewizyjną dla tej szczepionki przeciwko Covid-19, odczytanie 158 893 zdarzeń 

niepożądanych z pierwszych 12 tygodni zajęłoby mówcy prawdopodobnie ponad 80 godzin”.  

Tak więc jedyną pewną rzeczą dotyczącą zastrzyków eksperymentu genetycznego jest to, że 

zagrażają one życiu. 

Dr Herbert Shelton napisał w 1944 roku artykuł zatytułowany „Grypa”. 

 

  

https://www.opastpublishers.com/open-access-articles/covid19-vaccinesan-australian-review.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herbert_M._Shelton
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420. Jak i kiedy powstały „szczepionki” mRNA? 

Wiedeń 11.3.2023 

Amerykańska dziennikarka śledcza urodzona na Ukrainie Sasha Latypowa pojawiła się w 

moim blogu ponad rok temu w artykule: Szczepienia na covid są aktem wojny. Jako 

specjalistka do spraw bezpieczeństwa leków, przeprowadziła szereg badań w związku z 

wprowadzeniem tzw. szczepionek na Covid-19. Zobaczcie film z polskimi napisami 

opisujący wyniki tego śledztwa: 

Źródło. 

Warto poświęcić 25 minut na obejrzenie tego filmu. Sasha Latypowa w przystępny sposób 

przedstawia kulisy i powiązania pomiędzy producentami eliksiru szczęścia i organizacjami 

wojskowymi i rządowymi USA. 

Krok po kroku dochodzimy do prawdy. Gdyby ktoś trzy lata temu publicznie ogłosił to, czego 

dowiadujemy się z tego filmu, spotkałby go los podobny do tysięcy propagatorów teorii 

spiskowych, foliarzy, czyli standardowe „kontrargumenty”.  

Trzy lata temu, w moim pierwszym artykule napisałem: Nie obawiajcie się, nie zamierzam tu 

wymyślać teorii spiskowych. Jestem przeciwny twierdzeniom, że jakaś grupa ludzi pragnie 

zawładnąć światem. Tak właśnie uważałem. Rzeczywistość pokazała mi, jak się myliłem. 

Problem polega na tym, że to nie jest żadna teoria spiskowa, to jest opis światowego spisku 

oparty na niezliczonych dowodach. 

https://www.world-scam.com/archive/15740/371-szczepienia-na-covid-sa-aktem-wojny/
https://www.youtube.com/watch?v=jREoxFdwPqg
https://www.world-scam.com/archive/146/001p/
https://world-scam.com/Files/COVID-19_pl.mp4


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

 

 

  



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

 

421. Wyobraźmy sobie… 

Wiedeń 12.3.2023 

Trzy lata temu 11 marca 2020 WHO ogłosiła wielką pandemię, której nie odwołała do dzisiaj. 

Wiele już było kłamstw, ale tym razem skala kłamstwa przekroczyła możliwości ludzkiej 

wyobraźni. Przecież wszyscy nie mogą się mylić! Mamy 193 kraje na Ziemi i jedynie kilka 

nie dało się oszukać. Jednym z tych krajów jest nasz sąsiad ze wschodu – Białoruś. Także 

drugi nasz sąsiad, Szwecja nie wprowadziła terroru sanitarnego. Oba te kraje nie ucierpiały z 

powodu takiej decyzji – wręcz przeciwnie. 

Można to sprawdzić na stronie worldometer. Źródło po angielsku. Znajdziecie tu dużą tabelę 

z wyszczególnionymi krajami, regionami i jednostkami geograficznymi, które nie mają 

statusu państwa – w sumie 231. Pierwszy wiersz tabeli pozwala na wybranie kolejności – 

sortowanie krajów – według wybranych kryteriów. 

 

Jeśli klikniecie kolumnę „Zgony / 1 mln populacji”, otrzymacie tabelę krajów posortowaną 

według umieralności z diagnozą COVID na milion mieszkańców kraju. Warto tu zaznaczyć, 

że sama diagnoza przy tej odmianie grypy, była i nadal jest mocno wątpliwa, gdyż bazowała 

na testach, które nie były w stanie wykazać żadnej choroby. Dane są na bieżąco 

aktualizowane, więc w przyszłości, kiedy będziecie czytać ten artykuł, mogą odbiegać od tych 

dzisiejszych. 

Polska pojawia się na tej liście na pozycji 21. Czyli w dwudziestu krajach świata ilość 

zmarłych na ten wariant grypy była wyższa. Szwecję znajdziecie na pozycji 43, natomiast 

Białoruś znalazła się na miejscu 116. Można tu postawić zarzut – tak, ale na Białorusi 

wykonano mniej testów! Nic bardziej błędnego – w Polsce wykonano 1.016.603 testów, w 

Szwecji: 1.906.026, a na Białorusi 1.446.722 testów na każde milion mieszkańców w 

poszczególnych krajach. 

Teraz widać wyraźnie jaki sens miało zamykanie lasów, cmentarzy i dostępu do życia 

publicznego. To był jedynie test, by sprawdzić, jak daleko można się posunąć szerząc strach, 

by ograniczyć wolność ludzi. 

Wyobraźmy sobie, że dysponujemy olbrzymią ilością pieniędzy – wręcz niewyobrażalnie 

wielką dla przeciętnego człowieka. Nie jesteśmy w stanie tego sensownie wydać, gdyż 

należymy do tego rodzaju ludzi, którzy uważają, że „podludzie” nie zasłużyli na to, by im 

pomagać. Wiem, że moi czytelnicy tak wcale nie myślą, ale przeprowadźmy taki mały 

eksperyment, aby zrozumieć lepiej ten zwariowany świat. 

Obracamy się w środowisku innych, podobnie bogatych ludzi, dla których jedynym kryterium 

wartości drugiego człowieka, jest stan jego konta w banku, lub inna forma zasobności. W 

takiej sytuacji nie mamy zielonego pojęcia o tym, jak żyją i czego pragną przeciętnie zamożni 

ludzie. Jesteśmy przekonani, że ci biedniejsi jedynie czyhają na okazję, by uszczknąć nam tak 

ciężko zdobyty drogą przekrętów majątek. 

https://www-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Willa na Majorce w Puerto Andratx. Zgadnijcie, do kogo należy? Odpowiedź znajdziecie, czytając dalej 

ten artykuł. Właściciel jest jedynie drobną płotką… Źródło: Telegram 1.11.2022 r. 10:01 

Możemy więc mieć wszystko, co tylko można kupić. Jest to dużo i mało. Dla nas tych z bez 

porównania mniej zasobnym portfelem wydaje się dużo. Miliarderzy żyją jednak w innym 

odizolowanym świecie. Naturalnie nie można także tych ludzi traktować jak osobników o 

identycznych cechach. Taki Elon Musk, aktualnie drugi najbogatszy człowiek świata – po 

Bernardzie Arnault – pomimo że nie ufam jego transhumanistycznemu projektowi Neuralink, 

nie odgrywa w swoich firmach roli nieomylnego bossa, tak jak to robią trzeci i czwarty na 

liście – Jeff Bezos i Bill Gates. 

Przedstawiona powyżej lista to jedynie ci, którzy stoją na świeczniku i są kandydatami na 

kozłów ofiarnych, gdy wszystko się zawali. Ci prawdziwi sprawcy, którym zawdzięczamy 

plandemię, wojnę na Ukrainie i balony szpiegowskie z Chin oraz grupę tajemniczych 

terrorystów wysadzających Nord Stream 2, gubiąc przy tym na głębokości 80 m paszporty 

ukraińskie – wolą się nie ujawniać. O tych właśnie szarych eminencjach – puczystach 

światowych – tutaj piszę. 

Obiecałem Wam zdradzić, kto jest właścicielem pokazanej powyżej willi na Majorce. Otóż 

jest nim obecny burmistrz Kijowa, dawny bokser Witalij Kliczko. Ten sam, który wysyła 

apele o pomoc finansową na obronę dla bohaterskiej Ukrainy, walczącej przecież o nasze 

wartości pod znakiem swastyki. 

Tak więc wyobraźmy sobie tych pociągających za sznurki bogaczy, którzy wiedząc, że nie 

unikniemy kolapsu gospodarczego, do którego głównie oni doprowadzili, chcą tę sytuację 

wykorzystać, by w przyszłości zapanować nad światem. Jak się za to zabrać? Wykorzystać 

strach. Strach przed chorobą, strach przed wojną i strach przed nieuniknioną biedą.  

Ludzie sparaliżowani strachem zgodzą się na każde rozwiązanie, pozornie obiecujące 

poprawę sytuacji i oddadzą w zamian wszelką wolność. Nikt ich nie nauczył jak się z tą 

wolnością obchodzić. Skoro nie mam co do garnka włożyć, bo zaczyna już brakować nawet 

chrząszczy, to co mi da prawo do manifestacji, na które i tak nie chodzą. Pieniądze? 

https://t.me/Vivoterra
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Najważniejsze, żeby były. Cóż z tego, że muszę na początku spełnić kilka absurdalnych 

warunków, które w przyszłości będą się stopniowo zaostrzać? Tak rodzi się najgorsza forma 

niewolnictwa – czyli taka, kiedy niewolnik nie zdaje sobie sprawy, że nim jest. 

Nie będzie przecież tak źle! Jasne, że dostaniemy na przykład pyszne, jabłuszka: 

 

Źródło: Telegram 07.03.2023 r. 19:56. 

Nie, nie będzie tak źle, chociaż czekają nas ciężkie czasy. Plany globalistów już dawno 

okazały się utopią.  

Wojna, jaką znamy, kiedy jeden kraj napada na drugi, jest dzisiaj anachronizmem. Tak wiem, 

Rosjanie rozpoczęli rok temu swoją operację militarną na terenie obcego kraju. Tylko że to 

nie jest wojna Rosji z Ukrainą, Na Ukrainie giną prawdziwi żołnierze i cywile. Giną nie dla 

chwały Rosji, czy Ukrainy, giną jedynie po to, by opisani w tym artykule bogacze jeszcze 

bardziej się wzbogacili. To są tacy sami oligarchowie jak ci, którzy stali za dwiema wojnami 

światowymi, za rewolucją w Rosji. To ci, którzy wspomagali ludobójstwa wielkich despotów. 

  

https://t.me/TRUTHSocialQ
https://world-scam.com/Files/a1.mp4
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422. Manna z nieba 

Wiedeń 13.3.2023 

Opublikowany na kanadyjskiej, francuskojęzycznej platformie TVA Nouvelles artykuł: W 

australijskim mieście z nieba spadały ryby, przynosi na myśl biblijną mannę z Drugiej Księgi 

Mojżeszowej zwanej Księgą Wyjścia. Kwestie teologiczne nie są tematem mojego blogu – 

mam zbyt mało wiedzy na ten temat. Gdy widzę żywe ryby leżące na szosie, ta scena kojarzy 

mi się także z piosenką śpiewaną przez Krystynę Sienkiewicz o rybach. 

 

Źródło: Telegram 13.3.2023 r. 07:35. 

W tym australijskim mieście mówi się o tym od kilku dni. Wiele osób było świadkami 

deszczu ryb, rzadkiego zjawiska spowodowanego szczególnymi warunkami pogodowymi.  

Pada deszcz hamburgerów? Pada deszcz kotów i psów, jak mówią Anglicy? NIE. W 

rzeczywistości miasto Lajamanu położone w suchej północy Australii było zszokowane 

deszczem ryb. Ta społeczność, położona w pobliżu pustyni Tanami, nie widziała tego 

zjawiska od ponad dekady, kiedy tornado za jednym zamachem wysysało ryby z rzek. 

https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://www.youtube.com/watch?v=bNvIR8Y1PPI
https://t.me/swiatinformacji
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-13_09-02-44.mp4
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Źródło. 

I cóż to ma wspólnego ze światowym oszustwem – głównym tematem tego blogu? Raczej 

niewiele. Nie jest to efekt zmyślonego globalnego ocieplenia – bo coś takiego nie istnieje. 

Zjawisko to nie jest to także efektem „nadmiaru” niezbędnego do życia roślin dwutlenku 

węgla. Jakkolwiek dużo się dzieje na świecie, na podstawie bzdurnych ideologii, to ryby 

spadły z nieba bez udziału i złej intencji jakiegokolwiek człowieka. Nie ulegajmy paranoi, 

właśnie dlatego zdecydowałem się dzisiaj napisać artykuł o rzadkim, ale naturalnym 

zjawisku. 

Czyż nie warto, choć na chwilę zostawić na boku troski i emocje związane z naszą burzliwą 

rzeczywistością? Popatrzcie, jak sobie z tym radzą inne zwierzęta, nawet gdy ze względu na 

dużą wagę nie grozi im spadnięcie z chmur deszczowych: 

 

Źródło: Telegram 11.3.2023 r. 19:58. 

  

https://www.tvanouvelles.ca/2023/02/28/le-phenomene-des-pluies-danimaux-une-ville-australienne-a-vu-des-poissons-tomber-du-ciel-1
https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/317157858_603528787943340_186354292955781386_n.mp4
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423. Bankructwo światowego systemu finansowego 

Wiedeń 14.3.2023 

Zacznę od tego, żeby Was uspokoić. Nie przed światowym, finansowym kolapsem – to jest 

nieuniknione. Nie znajdziecie w moim artykule fachowej chińszczyzny, której używa się 

jedynie po to, by utrudnić zrozumienie, wcale nie tak skomplikowanych procesów w 

bankowości. 

Nie przeczytacie tutaj na przykład czegoś takiego: Opcje i kontrakty futures są instrumentami 

pochodnymi, które oferują ekspozycję na aktywa bazowe. Źródło. Nie trzeba się jednak uczyć 

języka bankowców, by zrozumieć, gdzie tkwi problem, o którym trąbi się na całym świecie. 

Wiemy już, że trzy średniej wielkości banki w USA ogłosiły niewypłacalność.  

Aby uspokoić klientów tych banków prezydent USA, spolszczone nazwisko Jasiu Biedaczek, 

gdyż bieda, to zapewne jest jego upragniony cel, ogłosił, że klienci tych banków mają 

gwarancję od państwa, że otrzymają swoje pieniądze. Obrazowo można to opisać w ten 

sposób: orkiestra na Titanicu zagrała głośniej, aby pasażerowie nie wpadali w niepotrzebną 

panikę. 

 

W ten sposób zyskano na czasie. Nie przeciwdziała się nadchodzącemu największemu w 

historii ludzkości kryzysowi. Naturalnie, że nie – byłoby to tak bezsensowne działanie, jak 

wylewanie wiadrem wody poza burtę tonącego statku, w której podwodnej części powstała 

duża dziura. Dużo prościej w takiej sytuacji będzie ogłosić pasażerom, że nie ma się czego 

obawiać, gdyż ten statek jest niezatapialny. 

Nie szukajmy więc przyczyn kryzysu w błędach zarządu banków. Jasne, błędy są wszędzie, 

gdzie są ludzie, jednak największym błędem było powstanie banku centralnego FED (firmy 

https://www.binance.com/pl/blog/futures/futures-krypto-i-opcje-jakie-s%C4%85-podobie%C5%84stwa-i-r%C3%B3%C5%BCnice-421499824684902074


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

 

prywatnej) ponad sto lat temu w roku 2014, kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa. 

Stworzono system wytwarzania pieniędzy na podstawie nowych kredytów. Jest to mocno 

uproszczona koncepcja, ale do niej się to sprowadza. Dodajmy do tego decyzję prezydenta 

Nixona z 15 sierpnia 1971 roku, uniezależnienia dolara od ceny złota – czymś w końcu 

musieli finansować olbrzymie koszty prowadzenia wojny – naturalnie „obronnej” – w 

Wietnamie. 

A dzisiaj? Ze zdziwieniem dowiadujemy się, że USA, a co za tym idzie NATO nie stać na 

prowadzenie trzeciej wojny światowej. Jak to? Przecież właśnie w ten sposób, wojną 

ekonomiczną, USA doprowadziło do rozpadu ZSRR! A teraz miałoby być odwrotnie? 

Naturalnie, dzisiejsza Rosja ma tyle wspólnego ze Związkiem Radzieckim, ile USA z 

propagowaniem pokoju na świecie. 

Tak czy inaczej, możemy być wdzięczni założycielom FED-u – nie będzie nowej wojny 

światowej, gdyż NATO – ponoć największy gwarant pokoju ma za mało kasy. Będzie kryzys, 

który postawi w cieniu kryzys roku 1929. Globaliści planowali wykorzystać go do przejęcia 

władzy nad światem. Ta mrzonka oddala się z każdym dniem. Świat nie jest gotowy do 

przejęcia ich agendy. Mamy za mało insektów w pożywieniu, mamy a mało płci do wyboru. 

Nie mamy też gotowego cyfrowego pieniądza. To ostatnie umożliwiłoby pełną kontrolę nad 

wszystkimi ludźmi. 

Wiele lat pracowałem, pisząc oprogramowanie do komputerów i zapewniam Was, że taki 

światowy system finansowy nie powstanie w garażu Billa Gatesa, nawet gdyby powrócił do 

domu swojego ojca w Seattle Williama Henry’ego Gatesa Juniora – zagorzałego zwolennika 

eugeniki. 

Nie jest problemem, że jacyś hakerzy mogliby włamać się do systemu zarządzającego 

pieniądzem cyfrowym – tych by w końcu złapano i, jako że są jako przestępcy w pewnym 

stopniu podobni do globalistów, zajęliby się pod kontrolą udoskonalaniem systemu. 

Problemem jest bardzo prawdopodobna ucieczka ludzi od płatności jakimkolwiek 

pieniądzem. Świat wróciłby do czasów, zanim Fenicjanie wprowadzili w życie swój bardzo 

praktyczny wynalazek, czyli pieniądze.  

Wiem, trudno sobie dzisiaj wyobrazić wymianę na targu jajka za kanapę. Jednak są także inne 

możliwości jak na przykład metale szlachetne. Za jajko można przecież zapłacić skrawkiem 

srebra o odpowiedniej wadze. Pomysłowość w obchodzeniu nieakceptowalnych praw, 

ludzkość ma zakorzenioną od wieków. Są też proste sposoby na przeciwdziałanie oksydacji 

srebra – to także nie powstrzyma nikogo. 

Dlatego mamy dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem przeczekania i opóźnienia początku 

kryzysu, do czasu, gdy powstaną odpowiednie narzędzia przejęcia kontroli nad wszystkimi 

płatnościami zarówno za towary, jak i za usługi. Moim zdaniem taki program nie będzie 

nigdy gotowy. 

https://www.world-scam.com/archive/7025/198-nato-gwarantem-pokoju/
https://www.world-scam.com/archive/19047/403-robale-wkraczaja-do-kuchni/
https://www.world-scam.com/archive/5544/163-poprawnosc-polityczna/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika
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424. Grypa – następna plandemia 

Wiedeń 15.3.2023 

W piątkowym Daily Mail ukazał się artykuł: Chiny ogłaszają plany lockdownu grypy. Źródło 

w języku angielskim. Dowiadujemy się, że:  

Miasto Xi’an w prowincji Shaanxi w środkowych Chinach ogłosiło, że może podjąć środki 

blokujące (lockdown) „jeśli to konieczne” podczas wybuchu wirusa grypy, który stanowi 

„poważne zagrożenie”. Plan awaryjny miasta, opublikowany w środę, ma na celu zwalczanie 

rosnącej liczby przypadków grypy w kraju, ponieważ liczba przypadków COVID-19 nadal 

spada. 

 

Pamiętamy przecież dramatyczne sceny pokazywane trzy lata temu na ulicach chińskich miast. 

No właśnie: przypadki zachorowań na COVID-19 zanikają, więc szykujmy się na nową 

plandemię. Nikt chyba nie wątpi, że przyczyną powstania tych planów jest troska o nasze 

zdrowie i bezpieczeństwo. Chińczycy bardzo dbają o bezpieczeństwo na drogach. W Chinach, 

jeśli przejdziesz przez ulicę w niewłaściwym miejscu, system rozpoznawania twarzy 

natychmiast umieści cię na publicznej tablicy hańby, po drodze automatycznie połączy się z 

twoją kartą bankową i pobierze kwotę grzywny z twojego konta. Wszystko to bez Twojej 

wiedzy. 

https://www-dailymail-co-uk.translate.goog/news/article-11843529/China-officials-spark-fury-warning-areas-shut-quell-outbreaks-common-flue.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11843529/China-officials-spark-fury-warning-areas-shut-quell-outbreaks-common-flue.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11843529/China-officials-spark-fury-warning-areas-shut-quell-outbreaks-common-flue.html
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Źródło: Telegram 15.3.2023 r. 08:41. 

Chińskie miasta są znacznie lepiej niż nasze przygotowane na przyszłe lockdowny. Miasta 

15-minutowe nie potrzebowały plandemii do wypracowania programu pełnej kontroli 

poruszania się ludzi na ulicach. Następnym krokiem będzie monitorowanie obywateli w 

prywatnych mieszkaniach. Pisał o tym ku przestrodze George Orwell w książce „Rok 1984”. 

 

Źródło. 

https://t.me/qpolska
https://twitter.com/songpinganq/status/1632426413243465728
https://world-scam.com/Files/uajEmkXaK4Ats4OD.mp4
https://world-scam.com/Files/zuga.mp4
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Dwie osoby zmarły w Chinach na „ptasią grypę”. Rozpoczął się masowy ubój kaczek i 

kurczaków. 

 

Źródło: Telegram 6.3.2023 r. 22:07. 

Dla naszego wspólnego dobra zacieśnia się pętlę na szyi wolnych jeszcze ludzi. Jak to dobrze, 

że są Chiny – mamy przedsmak tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości. A może 

należycie do tych, którzy uważają, że Chiny są daleko i to do nas nie przyjdzie? Jeżdżąc 

autem po Polsce, zauważyłem ustawione w wielu miejscach takie tablice ostrzegawcze: 

 

Ostrzegają nas dla naszego wspólnego dobra. 

To zdjęcie zrobiłem jakieś dwa lata temu na terenie Wielkopolski. Tych tablic jest dużo i nadal sieją 

strach.  

https://t.me/wiktorviktor
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-15_11-24-15.mp4
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425. Wiosna – czas na zmiany 

Wiedeń 17.3.2023 

Najwyraźniej zatrudnieni w Davos psychologowie uznali, że najlepszym czasem na 

wprowadzanie skutecznych zmian na świecie jest okres przedwiośnia. Podam kilka 

przykładów: 

1. 18 lutego 2014 pucz organizowany przez USA z udziałem Joe Bidena na placu Majdan w 
Kijowie – stolicy Ukrainy; 

2. 11 marca 2020 WHO ogłasza światową pandemię z powodu przemianowanej na Covid-19 
nowej odmiany grypy; 

3. 24 lutego 2022 Rosja rozpoczyna swoją dziwną „operację wojskową”; 
4. 10 marca 2023 opisany w tym artykule wywiad niemieckiego ministra zdrowia, który nagle i 

niespodziewanie zmienił front. 

Naturalnie, są to jedynie wybrane wydarzenia. Z pewnością było ich znacznie więcej, jednak 

te wymienione powinny wystarczyć, by zwrócić uwagę na wybór momentu zapoczątkowania 

wydarzeń mających duży wpływ na dalszy postęp NWO New World Order – czyli nowy 

porządek świata.  

W jak najbardziej mainstreamowej niemieckiej telewizji ZDF pojawił się wywiad z 

niemieckim ministrem zdrowia Karlem Lauterbachem. Sam minister nie przejdzie do historii, 

gdyż jest jedynie marionetką wykonującą rozkazy. Także ten spektakl został mu po prostu 

zlecony. 

 

Źródło. 

Trudno jest porównywać stopień bezczelności dwóch trzy trzech ministrów, jednak ten 

niemiecki błazen przewyższa znacznie i tak mocno skorumpowanych ministrów z Polski. Z 

pewnością jest lepszym kłamcą i potrafi wywinąć się z najbardziej podchwytliwych pytań. 

Tym razem jednak nie pozwolono mu na takie sztuczki – tym razem pan minister musiał 

przeprosić.  

Może za rok wystąpią wspólnie prezydenci Rosji i Ukrainy, by także przeprosić? Kto wie? Z 

pewnością zabraknie wtedy głównego podwykonawcy tego cyrku światowego: tajnego agenta 

000 z licencją do upadania: 

https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.wprost.pl/swiat/10306000/who-covid-19-mozna-scharakteryzowac-jako-pandemie.html
https://www.world-scam.com/archive/6907/195-zegnamy-wiruska-witamy-wojenke/
https://www.youtube.com/watch?v=1uzI00zRqdE
https://world-scam.com/Files/ZDF_pl.mp4
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Źródło nieznane. 

Wróćmy jednak do wiosennego sprzątania zgniłych koncepcji. Zauważcie, że ministra, jak 

każdą marionetkę, rzuca się na pożarcie tłumom. Natomiast redaktor ZDF zalicza następny 

sukces, przykładając się do kolejnej manipulacji. O cóż im tak naprawdę chodzi? Myślę, że 

jest to próba pokazania nam, co są warte „demokratycznie” wybrane rządy. Czyż nie lepiej 

byłoby przekazać władzę, tym, którzy udowodnili już swoje talenty, dorabiając się bez 

wpadki miliardy dolarów? Można do tego wykorzystując takie skorumpowane organizacje jak 

WHO czy ONZ. My nigdy się nie mamy dowiedzieć, kto tak naprawdę za tym stoi. Te szare 

eminencje nie są tak głupie, jak Bill Gates, Klaus Schwab czy George Soros, by pojawiać się 

na pierwszych stronach gazet. 

 

  

https://world-scam.com/Files/Biden.mp4
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426. Aresztowano terrorystów na Nord Stream2 

Wiedeń 18.3.2023 

Breaking News! Jak to mają w zwyczaju ogłaszać angielskojęzyczne media. Zobaczcie 

zresztą sami. 

 

Źródło: Telegram 17.3.2023 r. 19:23. 

Dla tych czytelników z IQ poniżej 50 – uwierzcie mi tacy naprawdę są – wyjaśniam: Tak, to 

jest Fake News stworzony celowo by ośmieszyć oficjalne stanowisko USA dotyczące 

sprawców ataku na Nord Stream 2 we wrześniu ubiegłego roku. Sprawdźcie, o ile nie 

wymagam za wiele, źródło. Tak, to są właśnie te ruskie onuce, o których tak chętnie piszecie 

w komentarzach. Moim celem jest poprawienie wszystkim humoru w tych ciężkich dla nas 

czasach. 

No bo przecież to chyba jest jasne, że grupa ukraińskich patriotów dokonała tego zamachu. 

Wyposażeni w niebiesko-żółte płetwy -twórcom tego filmu udało się zdobyć jedynie 

niebieskie – udali się na głębokość 80 m, by zamontować 1,5 tony materiałów wybuchowych 

i potem, wbrew prawom fizyki, bez dekompresji zniknąć z miejsca przestępstwa. To jest 

przecież prawdziwy patriotyzm!  

A szczytem tego patriotyzmu było pozostawienie na miejscu ukraińskich paszportów. Czyż 

nie mieliśmy już do czynienia z podobnym przypadkiem? Ach tak, to przecież w zgliszczach 

https://t.me/Ruski1Statek
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-18_09-55-27.mp4
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WTC, służby amerykańskie znalazły paszport jednego z zamachowców. Paszport jak nowy, 

chociaż wszystko inne uległo sproszkowaniu.  

Nie wierzycie chyba w to, że USA, które nie miało żadnego interesu w tym akcie terroru, 

wykorzystało wraz z Norwegią wojskowe manewry na Bałtyku? Jedyny żywotny interes w 

zniszczeniu miała początkowo Rosja, a gdy to nie wyszło to Ukraina. USA jest czysta jak łza 

ofiar amerykańskiego terroru. Tak, dobrze przeczytaliście – nie ma większego terrorysty na 

świecie niż Pentagon i większość jego generałów. 

A może obietnica prezydenta USA, że w razie ataku Rosji na Ukrainę zniszczy Nord Stream2, 

była czczą pogróżką? To przecież Stany Zjednoczone walczą ze złem na tym świecie. 

Nieprawdaż? A może Stany Zjednoczone północnej Ameryki walczą jedynie o własne 

interesy, ignorując przy tym prawo do życia innych narodów. I na pewno nie chodzi mi tutaj o 

przeciętnego obywatela USA. Ci mają dosyć własnych problemów, by myśleć o ofiarach 

agresywnej polityki ich rządu. 

Dostrzegam przewodnią rolę USA w rozwoju zarówno gospodarczym, jak i naukowym 

świata. Problem tkwi nie w samym rozwoju, ale w intencjach tych, którzy ten rozwój 

wykorzystują dla własnych zbrodniczych celów. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/3026/116-20-lat-ground-zero/
https://www.world-scam.com/archive/19258/407-kiedy-polityk-dotrzymuje-slowa/
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427. Zaszczepieni żyją krócej 

Wiedeń 19.3.2023 

Bazując na oficjalnych statystykach z Anglii, niemiecki inwestor nieruchomości i analityk 

Aleksander Raue zbadał wpływ szczepień mRNA na śmiertelności w Anglii. 

Źródło. 

Każdy może sprawdzić te proste obliczenia. Oficjalne dane statystyczne z Anglii można 

ściągnąć w postaci pliku Excela tutaj. Również i ja sprawdziłem poprawność zastosowanych 

metod oraz dokładność w użyciu oficjalnych danych i nie znalazłem żadnych 

nieprawidłowości. 

Wszystko wskazuje na to, że ta w miarę prosta i przystępnie przekazana na filmie analiza, w 

prawidłowy sposób określa przyczyny horrendalnej liczby nadmiernych zgonów w wielu 

krajach świata. Wyniki tej analizy wskazują na wyraźną korelację pomiędzy czasem 

„noszenia w sobie” tych substancji eksperymentalnych lub/i ilością przyjętych dawek oraz 

śmiertelnością. 

Najbardziej dramatycznie widać tę zależność u osób z trzema i więcej dawkami zwanymi 

także boosterem lub dawką przypominającą. Ja nazwałbym te pseudomedyczne zabiegi po 

prostu rosyjską ruletką. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv_Rn3usB4g
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland
https://world-scam.com/Files/Zahlen_aus_England_pl.mp4
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Statystyki śmiertelności w Anglii w roku 2022 dla osób wielokrotnie zaszczepionych. 

Widzimy tu podzielone na miesiące statystyki umieralności. W ostatniej kolumnie widzimy 

procentowy wskaźnik nadumieralności osób z boosterem, czyli przynajmniej trzema dawkami 

tego preparatu. 

Informacje o takich tendencjach pojawiały się już w roku 2021. Jednak nikt nie ma prawa 

zaprzeczyć, że taka relacja istnieje i że nigdy dotychczas nie wprowadzano na siłę, bez 

uczciwych naukowych badań terapii, którą można przyrównać jedynie z ludobójstwem. 
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428. Lobby farmaceutyczne 

Wrocław 21.3.2023 

W niedzielę, w austriackim Der Status, pojawił się interesujący artykuł: Lobby 

farmaceutyczne, EMA i UE: Pociągnąć do odpowiedzialności skorumpowanych twórców 

szczepionek! Źródło. Chciałbym zaznaczyć, że pomimo pewnej nieścisłości – to nie ojciec 

Roberta F. Kennedyego juniora został jesienią 1963 roku zamordowany, lecz jego wujek John 

F. Kennedy – artykuł jest wart przeczytania. 

 

Europejska Agencja Leków (EMA) jest agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za ocenę i 

nadzór nad lekami (i szczepionkami). Została założona przez Parlament Europejski i ma 

siedzibę w Amsterdamie. Przewodniczy jej irlandzka lobbystka farmaceutyczna Emer Cooke. 

EMA jest centralnym organem regulacyjnym w UE i jest w 86% finansowana przez przemysł 

farmaceutyczny. Wygląda na to, że smród korupcji na tej planecie masowo pochodzi z UE… 

Stopniowo, dzięki plandemii, dociera do świadomości wielu osób, że przemysł 

farmaceutyczny nie po to został stworzony, by sprzedawać lekarstwa. Oni sprzedają 

substancje zamieniające objawy chorób na skutki uboczne. To jest duże uproszczenie, ale jeśli 

ktoś chciałby temu zaprzeczyć, to prosiłbym, żeby dał przykład chociaż jednego lekarstwa 

dostępnego w aptece, na receptę lub bez, które leczy chorobę i nie tworzy poprzez skutki 

uboczne nowych chorób. Pytani o takie cudo farmaceuci, nie byli w stanie niczego takiego 

zaprezentować, pomimo bogatego zaopatrzenia ich sklepu z produktami chemicznymi 

popularnie nazywanego apteką. Naturalnie chodzi tu o środki farmaceutyczne zwane 

„lekarstwami”. 

Z pewnością niektórzy farmaceuci będą oburzeni takim postawieniem sprawy. Nie zdziwi 

mnie to, przecież jeśli ktoś poświęcił swoje życie, by pomagać bliźnim i nagle dowiaduje się, 

że jego pomoc jest trzecią w rankingu przyczyn śmierci na świecie – w przypadku stosowania 

https://derstatus-at.translate.goog/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://derstatus-at.translate.goog/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://derstatus-at.translate.goog/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://derstatus.at/meinungen/pharma-lobby-ema-eu-korrupte-impf-drahtzieher-zur-verantwortung-ziehen-523.html
https://www.world-scam.com/archive/1424/emer-cooke/
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produktów farmaceutycznych zgodnie z zaleceniami lekarza – to musi przeżywać szok. W 

moim artykule z listopada 2020 roku Czy branża farmaceutyczna to mafia? zaznaczyłem, że 

zdecydowana większość pracowników z tej branży ma dobre intencje. Powiem więcej: nie 

wszyscy managerowie wielkich koncernów BigPharma są ludźmi bez skrupułów dążącymi do 

zysków i świadomie szkodzą klientom. 

Trzeba to uwzględnić i nie traktować każdego farmaceutę jak członka mafii. Naturalnie, że 

kartele tej branży działają na zasadach mafijnych. W artykule Krótka historia medycyny 

opisałem, w jaki sposób powstała i na czym opiera się współczesna medycyna. Można to w 

skrócie tak ująć: medycyna bazuje na naiwnej wierze, że ludzie w białych fartuchach są 

jedynie po to, by nas uzdrawiać. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/615/052p/
https://www.world-scam.com/archive/12992/314-krotka-historia-medycyny/
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429. Wędrówka ludów 

Wrocław 22.3.2023 

Kiedy po czterech latach wojny w Syrii (początek wojny 2011 r.) fala uchodźców uderzyła w 

kierunku bogatej Europy, wiele krajów – bardziej rządy, niż ich mieszkańcy – przyjmowało 

tych ludzi z otwartymi ramionami. Zrozumiałe jest, że ludziom uciekającym od koszmaru 

wojny trzeba udzielić pomocy. Rozumieją to nawet zawzięci przeciwnicy otwierania granic 

imigrantom. Zastanawiałem się też, dlaczego właśnie Polska miała odmienne podejście do 

przyjmowania ludzi z dalekich krajów. W końcu my Polacy dostaliśmy taką pomoc w 

przeszłości: wielka fala emigracji z Polski, zaraz po drugiej wojnie światowej, po nagonce 

antyżydowskiej z roku 1968, czy emigracja czasu stanu wojennego. 

Z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że Polacy za granicą w większości potrafią się 

zintegrować z ludnością kraju, który ich przyjął. Nie słyszałem o przypadku, by nasi rodacy 

żądali wprowadzenia polskiego języka urzędowego w jakimkolwiek innym kraju niż Polska. 

W Niemczech w Düsseldorfie władze miejskie bez żadnych żądań ustawiły tablice nazw ulic obok 

niemieckich w języku arabskim. Źródło.  

Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej sposobowi emigracji oraz strukturze społeczeństw, które 

do nas docierają, nachodzą wątpliwości co do rzeczywistych przyczyn tego zjawiska. Przede 

wszystkim te wędrówki ludów są zorganizowane i synchronizowane w czasie. Skoro wojna w 

Syrii została rozpętana w roku 2011 to, z jakiego powodu uchodźcy czekali aż cztery lata, by 

masowo ruszyć na Europę? Jednocześnie z Syryjczykami ruszyli Afganowie, mieszkańcy 

https://derstatus.at/soziales/orientalisierung-lauft-erste-arabische-strassenschilder-in-dusseldorf-517.html
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państw północnej Afryki. Wśród uchodźców ilościowo górują młodzie mężczyźni. Jako że 

nie posiadają ze sobą żadnych dokumentów – twierdzą, że musieli uciekać w popłochu – i 

podają zaniżony wiek, by w razie czego uchodzić jako nieletni i uniknąć kary. Jest to często 

stosowana taktyka, muszę jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie wszyscy są potencjalnymi 

przestępcami. Uczciwych i chętnych do integracji uchodźców także można spotkać, jedynie 

proporcje jednej grupy do drugiej są takie, jakie znamy z Francji i Anglii. Również w USA 

powstały całe dzielnice, gdzie policja nie ma wstępu. 

 

Bruksela 2023 r. Źródło: Telegram 20.2.2023 r. 14:50. 

Wszystko wskazuje na to, że wędrówka ludności jest jednym z narzędzi wprowadzenia 

nowego porządku świata NWO. Jednolite narodowo społeczeństwa, jak jeszcze rok temu 

Polska, gdzie wszystkie mniejszości narodowe stanowią jedynie promile ludności kraju, są 

zbyt dużym zagrożeniem dla realizacji globalistycznych celów. Wspólna historia, język i 

kultura są elementem konsolidującym naród. Są to czynniki utrudniające tworzenie 

podziałów, tak niezbędnych do opanowania patriotyzmu i poczucia wspólnoty. 

 

Wzrost migracjo do Polski przed wielką falą z Ukrainy. Źródło. 

https://t.me/MartinRutter
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/polska_jako_kraj_imigracji.pdf
https://world-scam.com/Files/Bruksela2023.mp4
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Ponad 5 milionów Ukraińców, przybyłych do Polski i innych państw UE, wśród których 

spora część to młodzi mężczyźni. Jest to dla nich jedyna metoda uniknięcia łapanek do 

wojska. Taki nieszczęśnik pochwycony do wojska ma niewielkie szanse na przeżycie – jest 

kandydatem na mięso armatnie, by zginąć najpóźniej kilka dni po dotarciu na front. 

Gdyby Warszawa przyjęła połowę mieszkańców Kijowa, to Kijów by na tym ucierpiał i 

Warszawa stałaby się nowym Kijowem. Jeszcze raz chcę podkreślić, że są ludzie, którzy 

naprawdę potrzebują pomocy przed prześladowaniami. Dlatego ważne jest, by procesy 

migracyjne odbywały się na drodze legalnej i zgodnej z prawem międzynarodowym. 

Zagrożony uciekinier musi złożyć wniosek o azyl w pierwszym bezpiecznym kraju, w którym 

się znajdzie po jego ucieczce z kraju, gdzie groziła mu nawet utrata życia. Ta regulacja 

prawna zwana umową Dublińską 2 z 17 marca 2003 roku dotyczy krajów Unii Europejskiej i 

była respektowana do roku 2015, kiedy to większość uchodźców po dotarciu do Grecji 

ruszyła w stronę Niemiec, bo Grecja była dla nich zbyt ubogim krajem. 
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430. Plandemia po włosku 

Wrocław 23.3.2023 

Do napisania dzisiejszego artykułu zainspirowała mnie, nie po raz pierwszy, Miriam Hope 

youtuberka z Monachium. Jej dobrze udokumentowane filmy są cennym źródłem informacji 

na tematy poruszane w moim blogu. 

 

Także we Włoszech wyszło szydło z worka. Można włączyć polskie napisy. 

Cytowany w tym filmie artykuł można przeczytać, korzystając z nieudolnego tłumaczenia 

jednego z największych na świecie gigantów technologicznych Google. Źródło w języku 

niemieckim. Tłumaczenie jest wyjątkowo złej jakości i w niektórych miejscach przekręca 

znaczenie zdań. Postanowiłem przedstawić Wam ten krótki artykuł z moją korektą: 

Co wiedziała Włoska Agencja Leków?  

Wczoraj, 21 marca 2023 r., należąca do Grupy Berlusconi stacja telewizyjna „Mediaset” 

opublikowała w swoim programie „Fuori dal Coro” liczne dokumenty na temat wydarzeń w 

związku ze szczepieniami we Włoszech – materiał, który można opisać jedynie jako wysoce 

wybuchowy. W szczególności chodzi o e-maile i wiadomości na czacie, w które 

zaangażowany jest włoski organ ds. leków AIFA. 

Wynika z nich między innymi, że organ zakazał jednostkom administracyjnym w 

poszczególnych włoskich prowincjach publikowania skutków ubocznych zastrzyku Covid. 

Odpowiednie raporty eksplodowały w tak krótkim czasie po rozpoczęciu masowych 

„szczepień”, że ich publikacja doprowadziłaby do znacznego spadku ilości „szczepień” w 

populacji. Najwyraźniej obraz „szczepionki”, która była wolna lub przynajmniej miała 

niewiele skutków ubocznych, został celowo utrzymany, chociaż osoby odpowiedzialne 

musiały być w pełni świadome, że „szczepionka” w żadnym wypadku nie była wolna od 

NOP-ów. 

Ponadto z komunikacji wewnętrznej wynika, że powszechnie wiadomo było, że 

rozprowadzane leki terapii genowej mRNA nie były w żaden sposób testowane na osobach 

starszych, chorych i niedołężnych, w związku z czym nie było dostępne żadne badanie na ten 

temat ani żadne, które wykazałoby nadrzędne korzyści, jakie mogłyby odnieść osoby 

szczepione. Niemniej jednak twierdzenie o skuteczności eliksiru padło publicznie i właśnie ta 

grupa docelowa, która była już słaba pod względem zdrowotnym, była początkowo głównym 

https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://2020news-de.translate.goog/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
https://2020news-de.translate.goog/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
https://2020news.de/italogate-was-wusste-die-italienische-arzneimittelbehoerde/
https://www.youtube.com/watch?v=4-Aoeym3FUM
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celem tej akcji „szczepionkowej”. Co więcej, agencja leków najwyraźniej wbrew rozsądkowi 

rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę kampanię medialną, twierdząc, że są to substancje 

bardzo skuteczne, ochronne i nieszkodliwe. 

Równocześnie z toczącą się kampanią „szczepień”, która początkowo skoncentrowana była 

się na wzmiankowanej powyżej grupie ludności i odbywała się głównie w domach starców i 

domach opieki. Odpowiedzialne domy opieki i lekarze zostali poinstruowani, aby deklarowali 

wszystkie ofiary szczepień, które zmarły bezpośrednio po „szczepieniu” jako „zmarłych z 

powodu korony”, ponieważ szczepienie może zacząć działać dopiero po pewnym czasie. 

(Jednak efekty uboczne mogą wystąpić bez opóźnienia czasowego. Nota autora). Praktyka ta 

została nawet rozszerzona do tego stopnia, że nawet ludzie, którzy zmarli po „szczepieniu” i 

nie wykazali pozytywnego wyniku testu PCR, zostali uznani za zmarłych na koronawirusa. 

W ten sposób powstało wrażenie ogromnej fali koronowej, która podobno zabija w 

szczególności osoby starsze i chore. W rzeczywistości jednak osoby te zmarły zaraz po 

szczepieniu i prawdopodobnie również z powodu szczepienia. 

Z kolei widoczna fala zachorowań w połączeniu z brakiem doniesień o skutkach ubocznych 

spowodowała większą skłonność do szczepienia wśród ludności. 

W tym kontekście nie można zapominać, że tak zwane „szczepienie” Covid we Włoszech nie 

było w żaden sposób uzależnione od swobodnej decyzji jednostki, ale zostało narzucone 

wielu osobom, np. powyżej 50. roku życia, poprzez obowiązkowe szczepienia. 

Teraz, we Włoszech prawda wychodzi na jaw. Program „Fuori dal Coro” cieszy się we 

Włoszech dużą popularnością i obejrzały go miliony osób. Czas pokaże, w jaki sposób 

zareagują osoby odpowiedzialne.   

Włoska prawniczka Renate Holzeisen, która poinformowała 2020News o bieżącym rozwoju 

sytuacji, obecnie rozważa możliwość wniesienie licznych zarzutów karnych. W obliczu 

przytłaczających dowodów zaprzeczenie temu, co się stało, będzie praktycznie niemożliwe. 

Będziemy bardzo uważnie śledzić dalsze poczynania prokuratury. 

Dokumenty, które wyciekły, mogą również dostarczyć nowych dowodów w odniesieniu do 

toczących się dochodzeń w prowincji Bergamo, gdzie udowodniono liczne błędy w leczeniu, 

co ostatecznie doprowadziło do wysokiego wskaźnika zgonów. Chociaż te dochodzenia są 

prowadzone, nie wydaje się, aby prokuratura była w nich szczególnie zaangażowana. 

Nie wiadomo, w jaki sposób i przez kogo wyciekły dokumenty. Stacja wydawnicza 

„Mediaset” to format, który zaliczamy do głównego nurtu. Jednak jakiś czas temu nadawca 

przeszedł z propagandy na wyjaśnianie, co początkowo było raczej podejrzane, a teraz 

zaowocowało obecnym przeciekiem. 

W maju 2020 roku napisałem artykuł: Skąd we Włoszech tyle ofiar? Już wtedy pojawiały się 

głosy przeciwko zakłamaniu i manipulacji ze strony włoskich władz. 

https://www.world-scam.com/archive/342/014p/
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431. Zielona panika 

Wrocław 24.3.2023 

Nic lepiej nie działa na ludzi, by posłusznie poddawali się wszelkim zmianom jak strach. 

Mieliśmy już strach przed niewidzialnym wirusem, strach przed realną, aczkolwiek sztucznie 

stworzoną i podtrzymywaną wojną. Od pewnego czasu jesteśmy świadkami propagowania 

nowego rodzaju paniki: globalne ocieplenie. Jak zwykle grozi nam zagłada – tym razem 

mamy upiec się na Ziemii pod wpływem Słońca. Od wielu lat w prognozach telewizyjnych 

pogody pojawia się groźne czerwone tło. Chociaż temperatury nie uległy zmianom od 

czasów, gdy tło na mapie było zielone. Raz rosną, raz maleją – jak to mają w zwyczaju. 

Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Strach sam się nie stworzy – trzeba wspomóc panikę. Dlatego 

właśnie kilka dni temu, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres – naturalnie w interesie 

dobra wszystkich mieszkańców Ziemii – uderzył w wielki dzwon trwogi ekologicznej: 

Klimatyczna bomba zegarowa tyka – tak się wyraził. Przedstawił światu przewodnik napisany 

przez IPPC (Intergovernmental Panel on Climate – Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu), w 

jaki sposób możemy tę bombę rozbroić. 

Źródło. 

Pan sekretarz generalny przedstawił dwa „solidne” argumenty na poparcie tezy ogromnego 

zagrożenia dla naszej planety. Pierwszy argument: tempo wzrostu temperatury w ciągu 

ostatniego pół wieku jest najwyższe od 2000 lat, drugi: stężenie dwutlenku węgla jest 

najwyższe od co najmniej 2 milionów lat. 

https://www.youtube.com/watch?v=A47M9wXs6Yg
https://world-scam.com/Files/Gutteres_pl.mp4
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400.000 lat zamrożonej na Antarktydzie historii ziemskiego klimatu.  

Historia zmian temperatury i stężenia dwutlenku węgla. Skala czasu: czas od dzisiaj – lewa strona, aż 

do okresu sprzed 400 tysięcy lat – prawa strona. U góry jest podana głębokość wierceń w metrach. 

Nigdzie indziej klimat Ziemi nie jest udokumentowany tak szczegółowo i przez tak długi 

okres. Z antarktycznego rdzenia lodowego Wostok, 400 tys. lat historii klimatu z regularnymi, 

ogromnymi skokami temperatury. Uderzająca jest cykliczność, z jaką temperatura (kolor 

czerwony) i stężenie CO2 (kolor niebieski) rozwijały się w całym okresie. Źródło. 

Cóż jest prostszego dla miliarderów niż zamówienie badania naukowego z narzuconymi z 

góry wynikami? Nie oznacza to, że wszystkie badania naukowe zostały spreparowane. Jak 

wszędzie tak i wśród naukowców są różni ludzie. Nie wierzę, żeby wiele osób wahało się, 

gdyby otrzymali propozycję otrzymania paru milionów dolarów – naturalnie bez konieczności 

zgłaszania fikusowi – za napisanie takiej pracy. Są pewnie i tacy, którzy przedstawiliby 

dowód na nieistnienie głębokiego państwa, globalnej elity.  

O to ostatnie postarała się niedawno Organizacja Narodów Zjednoczonych, a tym dowodem 

jest naturalnie fakt, że ONZ tak właśnie twierdzi. 

 

ONZ wydała wojnę niebezpiecznym teoriom spiskowym zapewniając, że świat nie jest manipulowany 

przez globakną elitę. 

  

https://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/Other/klimageschichte.pdf
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432. Śmierć z apteki 

Wrocław 25.3.2023 

Peter Gotzsche jest duńskim lekarzem, który publikuje między innymi w słynnej Bibliotece 

Cochranowskiej. Ów lekarz wprost mówi: nasze leki na receptę zabijają nawet 200 tysięcy 

ludzi rocznie. Są najczęstszą przyczyną zgonu po chorobach serca i nowotworach! 

Źródło: Telegram 20.3.2023 r. 13:06. YouTube. 

Coraz więcej leków, ma niczego nie leczyć, tylko podtrzymywać chorobę. Przykład? Leki na 

nadciśnienie. Co one leczą? Może i coś leczą, ale na pewno nie nadciśnienie, skoro trzeba je 

przyjmować do końca swoich dni. Parodia? A spróbuj odstawić, to wywali Ci ciśnienie w 

kosmos i znowu wrócisz do tabletek. 

Kolejny przykład statyny. To dopiero „lek” na obniżenie cholesterolu. Albo IPP wyłączające 

trawienie czasami na całą dobę. A jeszcze lekarz Wam powie, że to leki osłonowe. A niby co 

one mają osłaniać? 

Peter Gotzsche daje odpowiedź na kwestie poruszone przeze mnie w artykule: Czy branża 

farmaceutyczna to mafia? Sposoby działania wielkich koncernów farmaceutycznych spełniają 

warunki definicji mafii. Korupcja na wielką skalę. Wielu ministrów zdrowia jest na garnuszku 

tej branży. Tłumaczyłoby to, dlaczego niektórych z nich stać na kupno w roku 2020 willi za 

ponad 3 miliony euro. 

Dlaczego większość reklam w mediach to reklamy leków? Odpowiedź jest prosta – 

największe medialne korporacje są w rękach koncernów spokrewnionych z BigPharma. Nie 

znajdziecie tam żadnych informacji szkodzących interesom tej branży. Wręcz przeciwnie, 

dużo artykułów udowadnia szkodliwość nieopatentowanych substancji. Na nich farmacja 

niewiele zarabia. 

Dlaczego zdecydowana większość lekarzy sama namawia swoich klientów (nazywanych 

pacjentami) do stosowania szkodliwych substancji, które nigdy ich nie wyleczą z choroby? 

https://t.me/OtworzOczyXXIcentury
https://www.youtube.com/watch?v=OV-7UG8M97U
https://www.world-scam.com/archive/615/052p/
https://www.world-scam.com/archive/615/052p/
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/jens-spahn-ex-gesundheitsminister-verkauft-villa-fuer-mehrere-millionen-euro/28986780.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/jens-spahn-ex-gesundheitsminister-verkauft-villa-fuer-mehrere-millionen-euro/28986780.html
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-25_08-01-00.mp4
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Jest to zgodne z planem businessowym służącym maksymalizacji zysków. Nie mam tu na 

myśli samych lekarzy, większość z nich otrzymują łapówkę w ukrytej formie. Na przykład 

bezpłatny, dwutygodniowy turnus szkoleniowy w luksusowym kurorcie, gdzie mogą zaliczyć 

obowiązkowe dla lekarzy szkolenia. Przy okazji dowiadują się, jak pomagać swoim 

pacjentom przypisując im kolejne trucizny. 

Większość z tych lekarzy nie uświadamia sobie, że szkodzą swoim pacjentom. Najczęstszą 

wymówką jest – przecież wszyscy lekarze tak robią. 
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433. Jesteśmy bezsilni? 

Wrocław 26.3.2023 

Oni nie pozwolą nam na to! Ileż razy słyszałem już taki pogląd? Powtarza się w wielu 

dyskusjach i jest przejawem bezsilności. To uczucie opanowuje wielu z nas. Ten sposób 

widzenia naszego życia jest bardzo rozpowszechniony, dlatego zajmę się dzisiaj w tym 

artykule analizą takiego sposobu myślenia. 

Raik Garve – niemiecki badacz tak sam siebie określa: postrzegam siebie przede wszystkim 

jako „budowniczego mostów” pomiędzy naturopatią, medycyną konwencjonalną i różnymi 

dziedzinami nauki z pogranicza. Chciałbym połączyć niezliczone zalety różnych 

przedmiotów w wielowymiarową ogólną koncepcję, którą każdy może zrozumieć. Źródło. 

Przedstawiam Wam interesujący wywiad z tym człowiekiem poświęcony mechanizmom 

władzy. 

 

Film w języku niemieckim z możliwością włączenia polskich napisów. 

Fenomen bezsilności jest poruszany tutaj jako jeden z wielu aspektów rządzenia ludźmi. 

Poniższe punkty pochodzą z tego wywiadu, nie są jednak cytatem, gdyż opisuję je własnymi 

słowami.  

Przyczyny bezsilności: 

1. Brak wiedzy jest przyczyną, z powodu której ludzie czują bezsilność wobec tych, którzy tę 
wiedzę posiadają. Jest też głównym mechanizmem ułatwiającym wywoływanie strachu. 
Wiedzę każdy może sam nabyć trzeba tego przede wszystkim chcieć i nauczyć się sposobów 
osiągania tej wiedzy; 

2. Brak doświadczeń sukcesu. Jeśli ktoś nieustannie odbiera negatywne doświadczenia, 
począwszy od traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, przez destruktywną krytykę, aż do 
przekonania, że jest się nieudacznikiem – to wszystko prowadzi do zniekształconego 
postrzegania rzeczywistości. Jak można w takiej sytuacji uwierzyć we własne siły? 

https://raikgarve.de/ueber-mich/
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=0znk25Iw0HU
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3. Brak jasnych celów życiowych oraz planów do realizacji tych celów. Jeśli nie masz planu, 

wykonujesz plany innych ludzi. Najlepiej obrazuje to marchewka na kiju, przed zwierzęciem, 
którego nazwy nie wymienię, by nie urazić nikogo; 

4. Praca bez motywacji i zaangażowania. Jeśli pracujesz jedynie dla pieniędzy, nie odczuwasz 
satysfakcji z wykonywanej pracy – wybrałeś, lub – co gorsza – pozwoliłeś sobie narzucić życie 
prowadzące do depresji i braku wiary w siebie;  

5. Niedojrzała naiwność i zabobon. Jest to wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe lub 
oszustów -metoda na wnuczka. Nikt nie powinien być dzisiaj naiwny, gdyż jest to natychmiast 
wykorzystywane; 

6. Złe nawyki. Klasyczna rola pasywnego konsumenta. Postawa obojętności – jakoś to będzie. 
Owszem jakoś będzie, ale po myśli innych, tych, którzy wiedzą jak to się odbywa, jednak nie 
tak jak Ty byś chciał; 

7. Brak wiedzy o sobie i brak samokontroli. Pozwalasz na manipulację. Bierzesz na przykład 
kredyt na wakacje w sytuacji, gdy nie wiesz, czy wystarczy Ci potem na chleb;  

8. Złe cechy charakteru. Jeśli ktoś kłamie, oszukuje, jest nieuczciwy, myśli wyłącznie o sobie, 
prędzej czy później dostanie rykoszetem od życia odpowiedź, która nie wzmocni poczucia 
kontroli nad własnym życiem; 

9. Brak sensu życia. Jeśli nie rozumiem co się wokół dzieje, szczególnie teraz podczas kryzysu na 
wielu płaszczyznach życia, jak mam czuć się panem własnego losu? Rola ofiary pędzonej 
prądem życia wydaje się jedynie prawdziwa, a wcale nie jest. To jedynie rola; 

10. Problemy ze zdrowiem. Jak będąc chorym mam czuć się kimś, kto ma wpływ na własny los? 
Chory, nie znaczy bezbronny wobec medycyny. Przynajmniej dopóki choroba nie osiągnie 
takiego postępu, że nie będziesz już w stanie decydować o tym, co z Tobą zrobią. Zawsze 
istnieje możliwość zdobycia wystarczającej wiedzy na temat własnych dolegliwości, by 
podejmować rozsądne decyzje, niekoniecznie przyjmując zalecenia lekarzy, kształconych 
zgodnie z programem studiów, narzuconym już od 100 lat przez koncerny farmaceutyczne. 

Wszystkie te 10 punktów bez wyjątku są efektem naszych własnych decyzji i wynikają z 

pierwszego punktu, czyli niewiedzy. Każdy z nas bez wyjątku mógłby to zmienić. Zgadzam 

się, to nie jest łatwe. Życie jest warsztatem, gdzie rozwiązuje się problemy. Kto tego nie robi, 

jest bezsilną ofiarą, którą sam wykreował. 

Muszę tu jednak podkreślić, że od myślenia nikt nas nie zwolnił. Jeśli dla poprawy zdrowia 

zastosujecie niebezpieczną dla tegoż zdrowia dietę cud, nie dziwcie się, że zdrowie się 

pogarsza, nawet gdy spadnie przy tym chwilowo waga. Nowe metody poprawy zdrowia 

trzeba poznać dogłębnie i sprawdzić opinie niekoniecznie na stronie producenta, czy 

dystrybutora. Taki wysiłek z pewnością wyjdzie Wam na zdrowie. 
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434. Gorące dni Tel Awiwu 

Wiedeń 28.3.2023 

Kiedy w styczniu 2020 r. spędziłem kilka dni w Tel Awiwie, odebrałem to miasto jako 

spokojne miejsce, ludzi nastawionych przyjaźnie i czułem się tam bezpiecznie. Mam na myśli 

ludzi spotykanych ny ulicy – nie rząd i wojsko izraelskie będące w stanie permanentnej wojny 

z mieszkańcami kraju, który Izrael okupuje już od 75 lat. 

Zobaczcie, jak wygląda centrum Tel Awiwu, miejsce, gdzie trzy lata temu mogłem spokojnie 

przejechać autem. 

Źródło: Telegram 27.3.2023 r. 08:48. 

Źródło: Telegram 26.3.2023 r. 23:29. 

https://t.me/UnzensiertV2
https://t.me/Clips79
https://world-scam.com/Files/ssstwitter.com_1679905551059.mp4
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-28_03-48-51.mp4
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Benjamin Netanjahu jeszcze w grudniu ubiegłego roku pochwalił się w wywiadzie, że całe 10 

milionów mieszkańców Izraela oddał do dyspozycji Pfizerowi w roli szczurów 

laboratoryjnych. Dzisiaj te „szczury” wyszły na ulicę i to w takiej ilości, że gdyby porównać z 

Polską byłaby to demonstracja ponad 2 milionów ludzi.  

Tłem protestów jest reforma sądownictwa. Sądownictwa, które prowadzi wobec premiera 

Netanjahu śledztwo w sprawie korupcji i chce postawić go przed sądem. W tym celu miało 

zostać ograniczone prawo trybunału konstytucyjnego do uchylania decyzji parlamentu, 

ponieważ są one sprzeczne z konstytucją. Ponadto rząd chce mieć większy wpływ na wybór 

sędziów. Brzmi znajomo – nieprawdaż? Nie tylko dla nas Polaków. Także Berlusconi we 

Włoszech – uznany jakiś czas temu za najbardziej skorumpowanego polityka Europy – miał 

swoją „reformę” sądownictwa.  

Od początku stycznia 2023 r. tysiące ludzi w Izraelu protestowało przeciwko reformie 

sądownictwa. Wiece odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu, a do 25 marca liczba 

uczestników wzrosła do ponad 600 tys. W Izraelu żyje mniej niż 10 mln mieszkańców. 

Według izraelskiej państwowej stacji Kan Radio, premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił 

w poniedziałek, że zamierza zawiesić reformę sądownictwa, która wywołała masowe protesty 

w kraju. Tyle na temat „bezsensu” protestów na ulicach jak twierdzą ich przeciwnicy. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/15402/364-szczury-laboratoryjne/
https://www.world-scam.com/archive/15402/364-szczury-laboratoryjne/
https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/325623,berlusconi-reformuje-sady-to-nie-ma-nic-wspolnego-z-moimi-procesami.html
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435. Paryż w płomieniach 

Wiedeń 29.3.2023 

Francuzi często się buntują. Zdobycie Bastylii 14 lipca 1789 roku zapoczątkowało rewolucję 

francuską, która była wstępem do zmiany systemów rządzenia w wielu państwach Europy i 

nie tylko. W dużym uproszczeniu była to zamiana systemu feudalnego na parlamentarny.  

Naturalnie, zalążki parlamentaryzmu stworzyła Anglia. Historycy podkreślają datę wydania 

Wielkiej Karty Swobód w roku 1215. Również w Stanach Zjednoczonych (4 marca 1789), a 

także w Polsce Konstytucja Trzeciego Maja 1791, była krokiem milowym w kierunku 

demokracji. Tej właśnie demokracji, której upadku jesteśmy dzisiaj świadkami. 

Bunty w Paryżu, Tuluzie czy w Marsylii pojawiają się praktycznie bez ustanku do dzisiaj. 

Wystarczy wspomnieć Wiosnę Ludów 1848 czy trwającą od 18 marca do 28 maja 1871 roku 

paryską komunę, ale i później w dwudziestym wieku, wiadomości były aż nadto często 

dominowane przez rozruchy we Francji. Fenomen żółtych kamizelek, z którymi aktualne 

protesty niewiele mają wspólnego, pojawił się w roku 2018 i dominował doniesienia z 

Francji. 

 

Podpalony ratusz w Bordeaux. Źródło: Telegram 24.3.2023 r. 19:20. 

Według danych francuskiego MSW w czwartek 23 marca na ulice wyszło blisko 1,09 mln 

osób, sprzeciwiając się rządowym planom podniesienia wieku emerytalnego. Związki 

zawodowe mówiły nawet o 3,5 mln uczestników. 

https://sciaga.pl/tekst/84524-85-parlamentaryzm_brytyjski
https://t.me/Vivoterra
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Paris, Rue des Saints Pères, 25.03.2023 r. Źródło: Telegram 25.3.2023 r. 16:44. 

Tłumy w Paryżu na Place de la Bastille skandują: „Tutaj ścięliśmy Ludwika XIV. Macron, 

możemy zacząć od nowa”. Trwają walki między ludźmi a siłami bezpieczeństwa, szaleje 

wojna partyzancka. Rolnicy wjeżdżają traktorami na policyjne armatki wodne. A unijne 

media prawie nie relacjonują wydarzeń. 

 

Brutalne zachowanie sił porządkowych we Francji dolewa oliwy do ognia protestów. Źródło: 

Telegram 24.3.2023 r. 16:41. 

https://t.me/mandi146
https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/q_ZIHLzG2Jt1VCA5.mp4
https://world-scam.com/Files/Paris1.mp4
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W połowie wywiadu Emmanuel Macron chowa swój luksusowy zegarek z nadgarstka i mówi 

Francuzom, że minimalny wiek emerytalny musi zostać podniesiony! Według niektórych 

mediów wartość tego zegarka wyceniana jest na 80 tysięcy euro. 

 

Źródło: Telegram 25.3.2023 r. 01:16. Film pojawił się na Twitterze 24 marca i obejrzało go ponad 21 

milionów widzów. 

Wydaje się, że tym razem Emanuel Macron będzie miał znacznie większe problemy niż 

wygrana w wyborach z Marine Le Pen. Niektórzy twierdzą, że wybory wygrał dzięki 

manipulacjom w stylu wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2020 r. Na chwilę 

obecną szefowa partii prawicowej prowadzi w rankingu. Partia Macrona spadła na trzecie 

miejsce. 

 

Sytuacja finansowa właścicieli hoteli jest nie do pozazdroszczenia. Klienci cieszą się z dużych rabatów 

w paryskich hotelach.   

https://www.newsweek.com/macron-watch-france-pension-protests-video-1790157
https://t.me/W20WV
https://twitter.com/RadioGenova/status/1639187461577363456?t=is5gkmloRWxggaGfa0EwyQ&s=08
https://world-scam.com/Files/video_2023-03-28_11-16-51.mp4
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436. Tajemnice Europejskiego Banku Centralnego 

Wiedeń 30.3.2023 

Dziś mija dokładnie trzy lata, od kiedy napisałem mój pierwszy artykuł na tym blogu. Trzy 

lata pełne zaskakujących zwrotów i dramatycznych wydarzeń. Nikt, nawet ci, którzy nie są 

zainteresowani tym, co na świecie się dzieje, nie mogą narzekać na nudę. Wygląda na to, że 

nieprędko skończę bezinteresownie pisać artykuły. Moje pisanie potrwa tak długo, aż media 

zaczną spełniać powierzoną im funkcję rzetelnego informowania nas o wydarzeniach na 

świecie i zaniechają roli nauczycieli kierujących trzodę baranów w narzuconym kierunku. 

À propos kształcenia. Nawet doświadczenia wielu oszukanych prominentów nie nauczyły 

niektórych znanych osobistości pełniących ważne funkcje ostrożności w rozmowach przez 

telefon, czy internet. Najświeższą ofiarą, znanych nam z kilku także moich artykułów 

rosyjskich komików Wowan i Leksus, została pani prezydent Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC) Krystyna Lagarde. Była przekonana, że rozmawia z prezydentem 

Ukrainy, także aktorem. 

 

Cała rozmowa w języku angielskim. 

Jako rasowi „teoretycy spisku” jesteśmy jak najbardziej zainteresowani kwestią pełnej 

kontroli nad mieszkańcami tego globu przy użyciu cyfrowych środków płatniczych. Za pół 

roku rozpocznie się stopniowe wprowadzanie i rozszerzanie zakresu stosowania nowej, 

cyfrowej waluty. Dlaczego stopniowe? Ponieważ oni wiedzą o naszych oporach, a podawanie 

niesmacznych kąsków po kawałku ułatwia ich przełknięcie. 

Niezależnie od tego, czy ta zmiana odbędzie się z dnia na dzień, czy potrwa to pół roku, w 

efekcie końcowym będziemy w pełni zależni od tych uprzywilejowanych, którzy będą 

kontrolować przepływ wirtualnych pieniędzy. Już nie weźmie nikt z nas banknotu do ręki, by 

pójść na targ i kupić co zechce. Nawet żebracy, będą prosić o datki, pokazując komórkę z 

kodem QR, to jest już teraz praktykowane w Chinach. 

Z pewnością powstał już bank danych dla takich wywrotowców jak ja, którzy sprzeciwiają się 

szerzonym kłamstwom. Prawdopodobnie, gdy wszystko będzie gotowe, otrzymamy 

propozycję nie do odrzucenia, byśmy przestali szerzyć teorie spiskowe i wrócili potulnie pod 

skrzydła mainstreamu. Nie, nie jestem zwolennikiem dekadentyzmu – świat będzie 

https://www.world-scam.com/archive/146/001p/
https://www.youtube.com/watch?v=CtrNk2jHyVM&t=2s
https://wykop.pl/link/7041037/chiny-juz-nawet-zebracy-przyjmuja-bezgotowkowe-transakcje
https://wykop.pl/link/7041037/chiny-juz-nawet-zebracy-przyjmuja-bezgotowkowe-transakcje
https://www.youtube.com/watch?v=1j0Foc4RinU
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egzystował dalej. Znajdziemy sposoby, by ominąć technokratyczne, czyli mało skuteczne 

środki kontroli. Ta „cudowna” technika nie jest wcale niezawodna. 

Projekt cyfrowych pieniędzy prowadzony jest w pośpiechu, więc co za tym idzie, będzie w 

tych komputerowych programach masa błędów. Kiedy już wprowadzą zakaz używania 

gotówki i hakerzy włamią się do ich pilnie strzeżonych komputerowych banków, nie będą 

mieli innego wyjścia, niż krok po kroku zaklejać dziury, przez które nieuczciwi łowcy 

majątku będą się raz po raz włamywali. A czy pan impfolog-dobroczyńca dał sobie radę z 

ochroną jego dziecka zwanego Windows? Według specjalistów ten system operacyjny, który i 

ja używam, sam jest wirusem. 

Pani Lagarde pochwaliła działania szefowej Centralnego Banku Rosji Elwiry Nabiulliny za 

szybkie podniesienie stóp procentowych, co spowodowało ograniczenie, a nawet spadek 

inflacji w Rosji. Zwracam uwagę, że EBC jest na końcu w rankingu banków centralnych w 

kwestii walki z inflacją. Dopiero we wrześniu 2022 i bardzo opieszale EBC zaczął podnosić 

stopy procentowe. Tak samo, jak FED (ten zaczął podnosić stopy w kwietniu 2022). 

Naturalnie, że banki centralne są pod wpływem olbrzymich nacisków politycznych. W 

Europie wzrost stóp procentowych może doprowadzić nie tylko do zapaści bankowości, ale 

także całych państw. Na pierwszym miejscu w kolejce do bankructwa stoją na przykład 

Włochy. 

 

Nie, to nie jest walka o pokój – peace. To jest reklama banku PEAC. 

Krystyna Lagarde w 2016 r. została uznana winną przez „Trybunał Sprawiedliwości 

Republiki” we Francji w procesie karnym. Nawet po latach wydarzenia z tamtych czasów 

wciąż zadziwiają. Wtedy chodziło o wielomilionowe wypłaty dla przedsiębiorcy Bernarda 

Tapie. Lagarde, ówczesna minister finansów Francji, została uznana za winną zaniedbania, 

mimo tego prokurator prosił o niewymierzanie kary. No a trybunał? Uznał wtedy Christine 

Lagarde za winną, ale nie nałożył kary. Dziwne, ale prawdziwe. Bo pani Lagarde jest 

„osobowością” i cieszy się „międzynarodową renomą” Źródło. 

https://peacsolutions.eu/
https://finanzmarktwelt.de/christine-lagarde-verurteilt-in-einem-strafprozess-damit-kommt-man-bis-an-die-spitze-der-ezb-139886/
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Koniec z krypto-walutowym „zabawnym biznesem” – mówi Lagarde. 
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Wiedeń 31.3.2023 

Półtora roku temu opublikowałem artykuł na temat bezpieczeństwa lotów. Dzisiaj 

postanowiłem ponownie poruszyć ten niezmiernie ważny temat. We wtorek ukazał się na 

substack.com artykuł poruszający ten temat. Źródło. 

Siódmy wypadek medyczny pilotów w tym miesiącu 

25 marca 2023 r. – lot RO-7673 TSR-HRG TAROM skierowano do Bukaresztu, ponieważ 

30-letni pilot miał ból w klatce piersiowej i przewrócił się. 

22 marca 2023 r. – Southwest lot WN6013 LAS-CMH przekierowano, ponieważ pilot upadł 

krótko po starcie, został zastąpiony przez pilota-pasażera tego lotu (kliknij tutaj). 

18 marca 2023 r. – Pierwszy oficer Air Transat lot TS739 FDF-YUL zasłabł około 200 mil 

morskich na południe od Montrealu (kliknij tutaj). 

13 marca 2023 r. – lot Emirates EK205 MXP-JFK z Mediolanu do Nowego Yorku zawrócił 

z powrotem do Mediolanu z powodu ataku choroby pilota, półtorej godziny po starcie (kliknij 

tutaj). 

11 marca 2023 r. – lot United Airlines UA2007 GUA-ORD przekierowany z powodu 

zasłabnięcia pilota, który miał bóle w klatce piersiowej (kliknij tutaj). 

11 marca 2023 r. – Pilot British Airways CAI-LHR zasłabł w hotelu w Kairze i zmarł. Miał 

lecieć Airbusem A321 z Kairu do Londynu (kliknij tutaj). 

3 marca 2023 r. – lot Virgin Australia VA-717ADL-PER Adelaide do Perth miał awaryjne 

lądowanie po tym, jak pierwszy oficer doznał zawału serca 30 minut po starcie. (kliknij tutaj). 

Widzicie tutaj jakąś koincydencję w związku z przymusowymi szczepieniami personelu 

latającego?  

https://www.world-scam.com/archive/11516/281-bezpieczne-loty/
https://makismd-substack-com.translate.goog/p/tarom-flight-ro-7673-tsr-hrg-service?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://makismd.substack.com/p/tarom-flight-ro-7673-tsr-hrg-service
https://manifeste.ro/en/southwest-airlines-6013-las-cmh-departing-las-vegas-diverted-as-pilot-collapsed-shortly-after-takeoff-morning-of-march-22-2023-fifth-pilot-collapse-in-past-three-weeks
https://manifeste.ro/en/southwest-airlines-6013-las-cmh-departing-las-vegas-diverted-as-pilot-collapsed-shortly-after-takeoff-morning-of-march-22-2023-fifth-pilot-collapse-in-past-three-weeks
https://simpleflying.com/first-officer-incapacitated-air-transat-a321-flight/
https://makismd.substack.com/p/emirates-flight-ek205-mxp-jfk-from
https://makismd.substack.com/p/emirates-flight-ek205-mxp-jfk-from
https://makismd.substack.com/p/united-airlines-flight-2007-gua-ord
https://makismd.substack.com/p/veteran-british-airways-pilot-collapses
https://makismd.substack.com/p/virgin-australia-flight-from-adelaide
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In Memoriam Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych. Zgony 2019, 2020 i 2021. 

Na pewno to tylko przypadek, że piloci zaczęli masowo umierać dopiero w roku 2021. 

Źródło. 

O dwóch spośród tych siedmiu incydentów można przeczytać również w artykule 

opublikowanym 14 marca na Report24-news. Źródło. 

Podczas gdy linie lotnicze na całym świecie z powodu braku pilotów nalegają, aby w 

przyszłości móc obejść się bez drugiego pilota podczas lotów, liczba doniesień o nagłych 

przypadkach medycznych w kokpicie jest coraz większa. 11 marca samolot z Gwatemali 

musiał zostać przekierowany, ponieważ pilot nagle nie był w stanie się poruszać. Wczoraj, w 

poniedziałek 13 marca, inny samolot musiał zawrócić na lotnisko Mediolan-Malpensa 

Włochy z powodu dramatycznych problemów medycznych jednego z pilotów. Jak bezpieczne 

jest latanie? 

https://perma.cc/72CW-PTAL
https://report24-news.translate.goog/wieder-zwei-medizinische-notfaelle-mitten-im-flug-co-piloten-wenden-katastrophen-ab/?feed_id=28389&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/wieder-zwei-medizinische-notfaelle-mitten-im-flug-co-piloten-wenden-katastrophen-ab/?feed_id=28389
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Naturalnie, że latanie samolotem jest ciągle jeszcze najbardziej bezpieczną formą 

podróżowania – tak przynajmniej mówią statystyki. Także w ruchu drogowym można ulec 

wypadkowi, gdy kierowca jakiegoś poruszającego się w pobliżu auta dostanie 

poszczepionkowego ataku. Nie zamierzam nikogo straszyć i odradzać podróże samolotem. 

Piszę to po to, by uzmysłowić zakres i skutki tego zaplanowanego holokaustu. 

 

  



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

 

438. Raport ONZ – jeńcy wojenni na Ukrainie 

Wiedeń 1.4.2023 

Rada Praw Człowieka ONZ (United Nations Human Rights Council – OHCHR) 

opublikowała w piątek 24 marca 2023 r. raport o traktowaniu jeńców wojennych na terenie 

Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. do 23 lutego 2023 r. Źródło. Raport pokazuje 

zbrodnie popełniane przez obie strony konfliktu. Tak, obie strony ponoszą bezpośrednią winę 

za niepotrzebne cierpienia ludzi. 

Jeśli ktoś z czytelników odniósł wrażenie, że popieram jedną ze stron konfliktu dlatego, że 

przedstawiam w moich artykułach niepublikowane fakty o okrucieństwach armii ukraińskiej, 

to się myli. Jestem zwolennikiem pokoju – nie strony w konflikcie. Moje artykuły miały na 

celu przedstawienie ukrywanych przed nami faktów oraz obnażenie kłamstw 

propagandowych przedstawiających sytuację wojenną w czarno-białych barwach. 

Wybrałem najbardziej drastyczne zeznania świadków zarówno jeńców w rękach rosyjskich, 

jak i ukraińskich. 

Po stronie rosyjskiej moim subiektywnym zdaniem najgorszy przypadek jest opisany na 

stronie 16, punkt 51: 

Z głębokim zaniepokojeniem OHCHR udokumentował śmierć czterech rannych lub chorych 

jeńców wojennych w niewoli rosyjskiej z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej. 

Latem 2022 roku w kolonii karnej koło Oleniwki z powodu braku leczenia wirusowego 

zapalenia wątroby zmarł jeden jeniec. W dniu 10 lipca 2022 r. Ranny jeniec zmarł w 

prowizorycznym miejscu internowania w Perwomajsku w obwodzie ługańskim po tym, jak 

kontrahenci wojskowi i ochroniarze Grupy Wagnera odmówili mu dostarczenia antybiotyków 

i cewnika, pomimo kilku próśb innych jeńców wojennych. 

Po stronie ukraińskiej udokumentowano według raportu znacznie więcej działań 

podlegających definicji zbrodnie wojenne. Wybrałem moim zdaniem najbardziej okrutne, 

choć tak jak w poprzednim przykładzie jest to jedynie moja subiektywna ocena. Przypadek 

opisany na stronie 26 i opatrzony numerem 93: 

Seria filmów nagranych w Nova Basan w obwodzie czernihowskim w marcu 2022 r. 

pokazuje siedmiu zabitych rosyjskich jeńców wojennych. Na pierwszym filmie ukraińskie 

siły zbrojne wyładowują z ciężarówki trzech rosyjskich jeńców wojennych, którzy mają 

związane ręce i zasłonięte oczy. Drugi film z tej samej strony pokazuje ciała sześciu 

rosyjskich jeńców wojennych, w tym trzech z pierwszego filmu, leżące na ziemi w pozycjach, 

z ranami i śladami krwi, które odpowiadają egzekucji z broni palnej. Siódme ciało leży 

osobno, z boku. Trzeci film pokazuje próbę zakopania w pobliżu siódmej ofiary; brakuje 

części głowy. Podczas wizyt terenowych w Nova Basan OHCHR był w stanie potwierdzić 

zabójstwa co najmniej tych siedmiu rosyjskich jeńców wojennych. 

Dla ludzi o silnych nerwach podaję link do filmu, na którym widać jak zabijani są rosyjscy 

jeńcy.  

https://world-scam.com/Files/23-03-24-Ukraine-thematic-report-POWs-PL.pdf
https://world-scam.com/Files/23-03-24-Ukraine-thematic-report-POWs-PL.pdf
https://ukraine.un.org/en/224749-ohchr-report-treatment-prisoners-war-and-persons-hors-de-combat-context-armed-attack-russian
https://odysee.com/@RTDE:e/Kriegsverbrechen-Ukrainisches-Milit%C3%A4r-exekutiert-russische-Kriegsgefangene:5
https://odysee.com/@RTDE:e/Kriegsverbrechen-Ukrainisches-Milit%C3%A4r-exekutiert-russische-Kriegsgefangene:5
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Ból, cierpienie, upokorzenie i śmierć po to, by akcjonariusze otrzymali więcej dywidend. 

 

Ta broń jest silniejsza niż czołgi – odbiera sen z powiek dostarczającym narzędzia śmierci na 

Ukrainę, by wymusić pokój według ich reguł. 
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Wiedeń 2.4.2023 

W dzisiejszych, burzliwych czasach, łatwo jest przegapić istotne zmiany zachodzące w tle 

dramatycznych wydarzeń. Większość z nas żyje w przekonaniu, że na świecie – jak u Orwella 

– są trzy mocarstwa, które walczą o hegemonię, zmieniając dla zaskoczenia koalicje. 

Dzisiejszy podział świata nie przebiega według geograficznych granic państw. To już nie jest 

ten sam świat, w którym wybierało się wolność, przekraczając granicę i pozostając po drugiej 

stronie żelaznej kurtyny. 

Po upadku ZSRR wpływ na losy świata przejęła stopniowo plutokracja – forma rządów za 

pomocą bardzo dużych ilości pieniędzy. W Rosji, czy na Ukrainie nazywa się ich 

oligarchami, w USA lobbystami. Celowo wprowadzono odmienne określenia, w końcu trzeba 

było jakoś podkreślić, że polityka USA jest ta „dobra”. Jednak okres dominacji świata przez 

USA to już historia. Skoro właśnie USA doprowadziło do utraty tej dominacji, musi być jakiś 

inny ośrodek władzy także w USA, który postawił sobie taki cel. Jeszcze kilka lat temu było 

nie do pomyślenia, żeby USA miało za mało amunicji (Źródło), by prowadzić wojnę. 

 

Na naszych oczach dolar amerykański spada do poziomu waluty krajów Trzeciego Świata. 

Świata, który już tak się nie dzieli. Jest to efekt nieuniknionego kryzysu spowodowanego 

błędnie prowadzoną od stu lat polityką pieniężną, którą zawsze podporządkowywano 

bieżącym imperialistycznym celom Stanów Zjednoczonych. 

Kiedy Muammar al-Gaddafi postanowił stworzyć afrykańską walutę opartą na złocie, wydał 

sam na siebie wyrok śmierci. Za jeszcze mniejsze „wykroczenie” ukarano Saddama Husejna – 

wcześniej przyjaciela USA. Dzisiaj, gdy Arabia Saudyjska – dotychczasowy sprzymierzeniec 

USA – zostawia dolara na lodzie i akceptuje chińską walutę w rozliczeniach transakcji za 

ropę, kiedy ten kraj zaprasza na salony irańskich polityków – największego wroga USA – nie 

widzimy żadnej reakcji, żadnych gróźb ze strony Waszyngtonu. Dzieje się tak dlatego, że te 

trzy mocarstwa co prawda nadal istnieją, jednak ich „właścicielami” to nie są wcale 

prezydenci tych trzech krajów. W USA widać to najwyraźniej. 

Także w Rosji w szybkim tempie wprowadza się Nowy Porządek Świata. Dziwna wojna na 

Ukrainie, której integralnym celem jest samo jej trwanie, 15-minutowe miasta, Sputnik – 

pierwsza na rynku biologiczna broń masowej zagłady, także wprowadzenie cyfrowego rubla 

jest przejawem polityki służącej do kontroli nad społeczeństwem.  

https://www-tagesschau-de.translate.goog/ausland/europa/nato-munition-ruestungsindustrie-101.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-munition-ruestungsindustrie-101.html
https://www.world-scam.com/archive/8444/229-dwie-rozne-wojny/
https://www.world-scam.com/archive/7459/207-dziwna-wojna/
https://gloria.tv/post/wx7p7wEajfRY3hofYS4kZKXch/embed
https://pl.investing.com/news/cryptocurrency-news/cyfrowy-rubel-rusza-w-maju-377507
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Jednak totalitarny system rządów w Chinach – państwa środka – jest wzorcem dla 

globalistów. Ten zamordystyczny system sprawowania władzy jest najlepszym z możliwych 

– według Klausa Schwaba. Trzy lata temu w książce COVID-19 Great Reset wydanej latem 

2020 roku, pisał: 

…wschodząca potęga, taka jak Chiny, konkuruje z potęgą rządzącą, taką jak Stany 

Zjednoczone. Ta konfrontacja będzie źródłem globalnego nieładu, zakłóceń i niepewności 

przez wiele nadchodzących lat. Niezależnie od tego, czy ktoś „lubi” Stany Zjednoczone, czy 

nie, ich stopniowe wycofywanie się ze sceny międzynarodowej (rodzaj „geopolitycznego 

wycofania się”, jak nazywa to historyk Niall Fergusson) zostało połączone ze wzrostem 

międzynarodowej niestabilności. 

Autor wiedział już wtedy, że USA dobrowolnie zaakceptuje upadek własnej potęgi. Wiedział, 

gdyż było to od dawna zaplanowane. Jedyne co globaliści musieli zrobić to uzależnić od 

siebie Biały Dom poprzez szantaż czy pieniądze, a więc przez klasyczne sposoby wywierania 

wpływu. Temu służyły zmanipulowane wybory prezydenckie w USA w listopadzie 2020 r. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/10117/247-wybory-w-usa-2000-mulow/
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440. Bujać – to my, panowie szlachta! 

Wiedeń 3.4.2023 

W roku 1929 wspaniały polski poeta Julian Tuwim, napisał wiersz „Do prostego człowieka”. 

Prawie 100 lat temu powstał ten wiersz – gdy się go czyta, można odnieść wrażenie, że był 

pisany wczoraj.  

Gdy znów do murów klajstrem świeżym 

przylepiać zaczną obwieszczenia. 

Gdy „do ludności”, „do żołnierzy” 

na alarm czarny druk uderzy 

i byle drab, i byle szczeniak 

w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, 

że trzeba iść i z armat walić, 

mordować, grabić, truć i palić; 

Gdy zaczną na tysięczną modłę 

ojczyznę szarpać deklinacją 

i łudzić kolorowym godłem, 

i judzić „historyczną racją”, 

o piędzi, chwale i rubieży, 

o ojcach, dziadach i sztandarach, 

o bohaterach i ofiarach. 

Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin 

pobłogosławić twój karabin, 

bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, 

że za ojczyznę – bić się trzeba. 

Kiedy rozścierwi się, rozchami 

wrzask liter pierwszych stron dzienników, 

a stado dzikich bab – kwiatami 

obrzucać zacznie „żołnierzyków”.  

O, przyjacielu nieuczony, 

mój bliźni z tej czy innej ziemi! 

Wiedz, że na trwogę biją w dzwony 

króle z panami brzuchatemi; 

Wiedz, że to bujda, granda zwykła, 

gdy ci wołają: „Broń na ramię!” 

że im gdzieś nafta z ziemi sikła 

i obrodziła dolarami. 

Że coś im w bankach nie sztymuje, 

że gdzieś zwęszyli kasy pełne 

lub upatrzyły tłuste szuje 

cło jakieś grubsze na bawełnę. 

Rżnij karabinem w bruk ulicy! 

Twoja jest krew, a ich jest nafta! 

I od stolicy do stolicy 

zawołaj, broniąc swej krwawicy: 

„Bujać – to my, panowie szlachta!” 

Julian Tuwim 1929 r. 
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Twoja jest krew, a ich jest nafta…. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U5m0ivdcOrw
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441. Postępy depopulacji 

Wrocław 6.4.2023 

Z opublikowanego w piątek raportu WHO Szacowana bezpłodność na świecie w latach 1990 

-2021 (Źródło), wynika, że około jedna na sześć osób na całym świecie doświadczyła 

niepłodności na pewnym etapie swojego życia. 

 

W Polsce w roku 2022 urodziło się najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej. 

Przyczyny tego dramatycznego spadku są z pewnością różnorakie, jednak skala zjawiska 

wskazuje na poważne zaburzenia dotychczasowego procesu prokreacji ludności. 

 

Dzięki temu, że firma Pfizer została przez sąd w Teksasie zmuszona do publikacji 

dokumentów (zwanych Pfizer files) dotyczących badań nad tzw. szczepionkami mRNA, 

wiemy, jak drastyczny wpływ mają te groźne preparaty na płodność człowieka.  

W połowie marca 2023 roku szwajcarska niezależna platforma Die Weltwoche opublikowała 

artykuł: Osłabiona sperma, uszkodzone jajniki: szczepienie koronowe może upośledzać 

https://world-scam.com/Files/9789240068315-pl.pdf
https://world-scam.com/Files/9789240068315-pl.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/978920068315
https://plodnosc.pl/w-2022-r-urodzilo-sie-najmniej-dzieci-od-ii-wojny-swiatowej-nie-chcemy-czy-nie-mozemy-rodzic/
https://weltwoche-ch.translate.goog/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
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płodność. To, co od dawna odrzucano jako teorię spiskową, zostało czarno na białym 

zapisane w badaniach testowych producenta. Źródło. 

Czyż nie współgra to z ideologią globalistów propagującą depopulację. Dr Yusuke Narita 

znany jako japoński odpowiednik Yuval Noah Harrari  – 37-letni profesor ekonomii na Yale, 

mówi, że na świecie jest zdecydowanie za dużo bezużytecznych ludzi, a rozwiązaniem tego 

problemu jest wymuszanie „masowych samobójstw” osób starszych. Źródło w języku 

niemieckim. Polskie tłumaczenie. 

30 lat temu były agent CIA John Coleman wydał książkę Hierarchia konspiracyjna, Komitet 

300 (The Conspiratorial Hierarchy, The Committee of 300), w której przewidział wydarzenia, 

których jesteśmy obecnie świadkami. Możecie o tym przeczytać w artykule UncutNews: 

Agenci CIA w 1992 roku: „WEF zabije ponad 4 miliardy ludzi do 2030 roku”. Pierwotne 

źródło w języku angielskim. (WEF World Economic Forum – Światowe Forum 

Ekonomiczne). 

… prognozy z książki obejmują promocję obowiązkowej pornografii w szkołach, zniszczenie 

przemysłu i energii jądrowej, kontrolę rolnictwa i produkcji żywności przez Komitet 300 oraz 

nacisk na zieloną energię, która nie może zaspokoić obecnych potrzeb energetycznych. 

 

  

https://weltwoche-ch.translate.goog/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://weltwoche-ch.translate.goog/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://weltwoche.ch/daily/dezimierte-spermien-beschaedigte-eierstoecke-die-corona-impfung-kann-die-fruchtbarkeit-beeintraechtigen-was-lange-als-verschwoerungstheorie-abgestritten-wurde-steht-schwarz-auf-weiss-in-den-testst/
https://uncutnews.ch/oekonom-vom-wef-es-ist-unsere-moralische-pflicht-senioren-in-selbstmordkapseln-zu-zwingen/
https://uncutnews.ch/oekonom-vom-wef-es-ist-unsere-moralische-pflicht-senioren-in-selbstmordkapseln-zu-zwingen/
https://uncutnews-ch.translate.goog/oekonom-vom-wef-es-ist-unsere-moralische-pflicht-senioren-in-selbstmordkapseln-zu-zwingen/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews-ch.translate.goog/cia-agenten-im-jahr-1992-das-wef-wird-bis-2030-mehr-als-4-milliarden-menschen-toeten/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://newspunch.com/cia-agents-1992-confession-unearthed-wef-will-kill-4-billion-by-2030/
https://newspunch.com/cia-agents-1992-confession-unearthed-wef-will-kill-4-billion-by-2030/
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442. Pandemia na zamówienie 

Wrocław 7.6.2023 

Samozwańczy ekspert pandemiczny, Bill Gates potrzebuje za wszelką cenę jakiejś wreszcie 

skutecznej pandemii. Skutecznej w sensie śmiertelności i szybkości rozpowszechniania się. 

Zdaje sobie doskonale sprawę, że trudno będzie zastraszyć ludzi, stosując po raz kolejny tym 

razem niespartaczonego przez Chińczyków, wirusa.  

 

To prawda, że Chińczycy znani są z produkcji mało trwałych produktów. W przypadku 

wirusa z Wuhan nie ponoszą jednak winy za porażkę. Po ptasiej i świńskiej grypie ten wariant 

grypy zwany dla zmylenia COVID-em nie był ani groźniejszy, ani nie potrafił się szybciej 

przenosić niż normalna grypa. Powód jest jasny, w roku 2020 mieliśmy do czynienia z 

kolejną wersją tradycyjnej grypy, która opanowała cały świat, jak to robi co roku. Bajki o 

wyprodukowaniu wirusa pomagały w podtrzymaniu tego kłamstwa. Zniknięcie grypy jako 

choroby w roku 2020, jest tego jednoznacznym dowodem. 

Bez wątpliwości Chińczycy otrzymali od Fauciego za pośrednictwem Daszaka pieniądze na 

badania nad wirusem korony. Rozsądny zleceniodawca, zamiast jednak wierzyć we własne 

kłamstwa, powinien w pierwszym kroku postarać się o najważniejsze – o dowód, że wirusy 

naprawdę istnieją. Nie wystarczy zdjęcie z mikroskopu elektronicznego jakiejś substancji z 

przestrzeni międzykomórkowej, którą przyjęto bezpodstawnie uznawać za ciało obce. Brakuje 

rzetelnego naukowego dowodu na istnienie wirusów. Pojęcie wirusa od stu lat nadal pozostaje 

teorią. 

Doskonale pasuje do tej teorii przymiotnik spiskowa. Czyż nie jest wygodnie twierdzić, że 

jakaś armia mikroskopijnych – żywych lub martwych – struktur, powoduje poważne choroby 

u ludzi. Można przecież sprzedać każdy „lek” każdą szprycę na zwalczanie czegoś, co trudno 

jest znaleźć w organizmie. 

Już trzeci rok mija od ogłoszenia nagrody 1,5 miliona euro za uczciwe zgodne z naukowymi 

zasadami wyizolowanie wirusa korony. Były próby zdobycia tej nagrody. Za każdym razem 

okazywało się, że stosowane tradycyjne metody „izolacji wirusów” nie stosują się do czterech 

https://samueleckert.net/isolate-truth-fund/
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podstawowych, zrozumiałych dla laika postulatów Roberta Kocha. Świadczy to o jakości 

współczesnych, wirusologicznych badań naukowych. 

Wróćmy jednak do naszego tematu – dzisiaj ukazał się na platformie UncutNews artykuł: 

Laboratorium powiązane z Billem Gatesem tworzy syntetyczną wersję małpiej ospy, która 

jest 1000 razy bardziej śmiercionośna niż wersja naturalna. Źródło. Niecały rok temu w maju 

2022 r., gdy próbowano ogłosić pandemię małpiej ospy, reakcją ludzi był zamiast strachu – 

śmiech. Na pewno nieźle zbulwersowało to psychopatycznego Billa – „obrońcę ludzkości” 

przed stworzonymi także przez niego pandemiami. Najwyraźniej postanowił udowodnić 

światu, że małpia ospa jest czymś bardzo groźnym! 

Na podstawie dostępnych informacji oczekuje się, że w ramach projektu powstanie 

laboratoryjnie stworzony wirus małpiej ospy, który jest 1000 razy bardziej śmiercionośny dla 

myszy niż wirus ospy małpiej obecnie krążący u ludzi i który przenosi się równie skutecznie, 

jak ten wirus krążący obecnie. 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Postulaty_Kocha
https://uncutnews-ch.translate.goog/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/?fbclid=IwAR2IluYufH-HwKILKl4FM4Oa4QMQxyBMNgwmGWgKwU1KL-h_EhRRUgoxHlo&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews-ch.translate.goog/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/?fbclid=IwAR2IluYufH-HwKILKl4FM4Oa4QMQxyBMNgwmGWgKwU1KL-h_EhRRUgoxHlo&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://uncutnews.ch/ein-mit-bill-gates-verbundenes-labor-stellt-eine-synthetische-version-von-affenpocken-her-die-1000-mal-toedlicher-ist-als-die-natuerliche-version/?fbclid=IwAR2IluYufH-HwKILKl4FM4Oa4QMQxyBMNgwmGWgKwU1KL-h_EhRRUgoxHlo
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443. Upada narracja klimatyczna 

Wrocław 8.4.2023 

Przewraca się następny klocek domina klimatycznych kłamstw. Po oszustwie z dwutlenkiem 

węgla, gdzie wykorzystując oceany, faunę i florę o wszelkich (96%) zmianach decyduje 

natura, pada następny dogmat globalnego wzrostu poziomu mórz i oceanów na świecie. 

Najnowsze badania opublikowane w styczniu br. – źródło – w Journal of Coastal 

Conservation wykazują, że poziom morza u wybrzeży Indii od ponad tysiąca lat się obniża. 

Również ostatnie dwa stulecia spowodowały przyrost lądu, czyli obniżenie się poziomu lustra 

wody Oceanu Indyjskiego. 

Austriacka niezależna telewizja AUF1.info w artykule Każdy kraj ociepla się dwa razy 

szybciej niż reszta świata – źródło – pisze: 

… w 2016 roku informowano, że Niemcy ocieplają się szybciej niż jakikolwiek inny kraj na 

świecie. Jednak w 2015 roku pojawił się dokładnie ten sam nagłówek o Finlandii, a w 2013 o 

Wielkiej Brytanii. Następnie, w 2019 i 2023 roku, przyszła kolej na Szwecję, gdzie 

mieszkańcy zauważyli, że temperatury w ich kraju rosną dwa razy szybciej niż w pozostałej 

części świata. W 2021 roku dla odmiany mówiono, że w Europie było o 2,2 stopnia cieplej 

niż przed rewolucją przemysłową. Aby inne kontynenty również nie czuły się zaniedbane, w 

Singapurze w 2019 roku twierdzono, że to państwo-miasto ociepla się dwa razy szybciej niż 

reszta świata. W 2014 roku to samo dotyczyło Japonii, a w 2015 roku Chin. Również w 2021 

roku przyszła kolej na cały kontynent afrykański. Australia, Izrael, część Stanów 

Zjednoczonych i Kanada również otrzymały odpowiednie ostrzeżenia w tym samym roku, z 

temperaturami rosnącymi dwa razy szybciej niż gdziekolwiek indziej, które ocieplałyby się 

trzy lub cztery razy szybciej niż reszta planety. 

 

Raport z 2007 roku, który mówił, że najpóźniej za pięć lat Biegun Północny będzie wolny od 

lodu. Inne raporty twierdziły, że do 2020 roku wszystkie wybrzeża świata zostaną zalane. Jak 

wiadomo, nic takiego się nie stało. Obecnie nie ma prawie miejsca na ziemi, które według 

propagandy klimatycznej nie ociepla się szybciej niż żadne inne. Nagłówki są praktycznie 

identyczne, tylko nazwy krajów zostały zamienione. Niemniej jednak to zawsze tak zwane 

renomowane media systemowe rozpowszechniają te wiadomości typu „kopiuj i wklej”. Jeśli 

mechanizmy leżące u podstaw nie zostaną ujawnione, nastąpi brutalne przebudzenie – nie z 

powodu kryzysu klimatycznego, ale z powodu globalnej dyktatury. 

https://link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s11852-023-00932-4?error=cookies_not_supported&code=2aa303dd-2e74-45ff-ad94-1d5322174f14&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://link.springer.com/article/10.1007/s11852-023-00932-4
https://auf1-info.translate.goog/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1-info.translate.goog/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://auf1.info/jedes-land-erwaermt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.helsinkitimes.fi/world-int/world-news/finland-in-the-world-press/13155-finland-is-warming-faster-than-the-rest-of-the-world.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/10385878/Britain-warming-faster-than-average.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.thelocal.se/20190401/swedens-temperature-rising-more-than-twice-as-fast-as-the-global-average/
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.wetter.de/cms/erderwaermung-schweden-auf-der-ueberholspur-ist-das-land-in-nordeuropa-zu-sauber-5028442.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2022/11/tag-Zebisch-Schnellere-Erwaermung-in-Europa-logisch-6e2e066c-c3af-4ac5-89d4-e21b080300af.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-906231
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.channelnewsasia.com/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-906231
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.nippon.com/en/features/h00067/%23
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://qz.com/368028/chinas-heating-up-twice-as-fast-as-the-rest-of-the-world%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605169827501%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://qz.com/368028/chinas-heating-up-twice-as-fast-as-the-rest-of-the-world/
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.downtoearth.org.in/news/africa/africa-warming-faster-than-rest-of-world-ipcc-sixth-assessment-report-78424%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_ct%3D1660518154016%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605181456814%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://www.downtoearth.org.in/news/africa/africa-warming-faster-than-rest-of-world-ipcc-sixth-assessment-report-78424
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.popsci.com/australia-heating-faster-rest-world/%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605183070109%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://www.popsci.com/australia-heating-faster-rest-world/
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.ynetnews.com/environment/article/rjdyrxt8f
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.cbsnews.com/boston/news/new-england-warming-climate-change-study-massachusetts/%23amp_agsa_csa49326498amp_ct1660517398466amp_tfVon2025124saoh16605173951571csi1referrerhttps3A2F2Fwwwgooglecomampsharehttps3A2F2Fwwwcbsnewscom2Fboston2Fnews2Fnew-england-warming-climate-change-study-massachusetts2F
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.cbsnews.com/boston/news/new-england-warming-climate-change-study-massachusetts/%23amp_agsa_csa49326498amp_ct1660517398466amp_tfVon2025124saoh16605173951571csi1referrerhttps3A2F2Fwwwgooglecomampsharehttps3A2F2Fwwwcbsnewscom2Fboston2Fnews2Fnew-england-warming-climate-change-study-massachusetts2F
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.science.org/content/article/arctic-warming-four-times-faster-rest-world
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://weather.com/de-DE/neuigkeiten/deutschland/video/kanada-erwarmt-sich-doppelt-so-schnell-wie-der-rest-der-welt
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/30/south-pole-warming-three-times-faster-than-rest-of-the-world-our-research-shows%23amp_agsa_csa%3D49326498%26amp_tf%3DVon%2520%25251$s%26aoh%3D16605190600629%26referrer%3Dhttps://www.google.com%26ampshare%3Dhttps://www.theguardian.com/environment/2020/jun/30/south-pole-warming-three-times-faster-than-rest-of-the-world-our-research-shows
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.welt.de/wissenschaft/article1456952/Nordpol-bereits-in-fuenf-Jahren-eisfrei.html
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.welt.de/wissenschaft/article1456952/Nordpol-bereits-in-fuenf-Jahren-eisfrei.html
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Temat kłamstwa klimatycznego stanowi osobny dział informacyjny na AUF1. Jest to bardzo 

ważne, gdyż używa się go jako narzędzia do zubożenia krajów dotychczas rozwiniętych 

gospodarczo, czyli do zrównanie w dół do poziomu państw, które się próbowały wspinać na 

drodze do bogactwa. Bogactwo jednak ma być zarezerwowane jedynie dla plutokratów i 

dostęp do niego jest coraz trudniejszy. Aktualnie znaleźliśmy się na drodze do 

dwuklasowego, jak by powiedział Karol Marks, światowego społeczeństwa: garstki super 

bogatych i cała reszta biednych, zależnych od dobrego humoru właścicieli Ziemi. 

Media systemowe od kilku lat przekonują nas, że trzeba ograniczać emisję CO2, bo inaczej 

zbliża się koniec świata. Czy CO2 naprawdę jest aż tak niebezpieczny? I czy zmiany klimatu, 

tak często powtarzane, są naprawdę „spowodowane przez człowieka”? Każdy, kto 

kwestionuje te nienaukowe dogmaty, zostanie odrzucony jako „negujący klimat” i 

postawiony do kąta. Podobieństwa między koroną a histerią klimatyczną są oczywiste. 

Każdy, kto przejrzał oszustwo związane z koronawirusem, nie powinien pozostać 

nieświadomy, że oszustwo klimatyczne wykorzystuje dokładnie te same instrumenty do 

manipulowania ludźmi przez te same siły w tle. Koronawirus i klimat to dwie strony tej samej 

monety, która nosi nazwę „Wielki Reset” i dąży do celu, jakim jest światowy rząd 

globalistów. Źródło. 

 

Prognoza zmian klimatu w Europie na najbliższe kilka lat. 

  

https://auf1.tv/klimaschwindel-auf1/
https://world-scam.com/Files/1658319092_3RFP47.mp4
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444. Unijne wsparcie dla kontynuacji ludobójstwa 

Wrocław 9.4.2023 

W środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC – European Centre 

for Disease Prevention and Control) opublikowało dokument Tymczasowe względy zdrowia 

publicznego związane z wprowadzeniem szczepień przeciwko COVID-19 w 2023 r. Źródło. 

Potrzebujemy dalszych szczepień dla starszych osób powyżej 65 lat, czyli dla emerytów. 

Takie zalecenia podaje ECDC. Zobaczmy więc jakie skutki daje to „cudowne” szczepienie 

dla młodszego pokolenia. Nie wszyscy umierali na żywo przed kamerą – tylko mała grupa 

zaszczepionych, ale także tych było zdecydowanie za dużo. 

 

Źródło: Telegram 3.4.2023 r. 17:16. 

ECDC przeprowadziło modelowanie matematyczne na podstawie obserwowanej 

epidemiologii COVID-19 w krajach UE/EOG oraz obserwację absorpcji szczepionek 

przypominających. 

Modelowanie matematyczne było metodą stosowaną także przeze mnie w mojej pracy 

dyplomowej. Jest to narzędzie analizy danych, którym łatwo można manipulować. Sama 

metoda modelowania jest przydatna w wielu przypadkach, jednak możliwości oszustwa przy 

jej stosowaniu są ogromne. Wystarczy wspomnieć modele matematyczne sprzed trzech lat 

służące jedynie do szerzenia strachu. Mowa była o eksponencjalnym wzroście zakażeń na 

grypę przemianowaną na COVID-19. Przypominam o stosowanym w 2020 roku faktorze R. 

Jest to parametr określający, ile osób jedna chora osoba może zarazić. Jeżeli współczynnik R 

miał wartość powyżej 1 – oznaczało wzrost zakażeń. Interesujących się tym tematem, 

zachęcam do przeczytania przystępnie i z humorem przedstawionego opisu takich 

statystycznych badań. 

Przy R = 2, kiedy jedna chora osoba zaraża dwie inne, po dwudziestu cyklach, czyli kolejnych 

zakażeniach, można oczekiwać chorobę u ponad miliona osób. Był to czysto matematyczny 

wynik obliczenia 220. W realnym życiu tak stosowane modele nie mają nic do szukania, były 

jednak skuteczne do propagowania strachu. 

https://www-ecdc-europa-eu.translate.goog/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-ecdc-europa-eu.translate.goog/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023
https://t.me/AllesAusserMainstream
https://pl.khanacademy.org/science/ap-biology/ecology-ap/population-ecology-ap/a/exponential-logistic-growth
https://pl.khanacademy.org/science/ap-biology/ecology-ap/population-ecology-ap/a/exponential-logistic-growth
https://www.world-scam.com/Files/Chris Konrad - Presented by Pfizer.mp4
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Obecnie cztery kraje UE/EOG opublikowały swoje podejście/rekomendacje do kampanii 

szczepień przeciwko COVID-19 na rok 2023. W czterech krajach zalecane są wiosenne 

kampanie szczepień skierowane do grup szczególnie wrażliwych (osoby w wieku powyżej 75 

lat, osoby z obniżoną odpornością oraz mieszkańcy zakładów opieki długoterminowej. W 

przypadku szczepień jesiennych dwa kraje ogłosiły kampanie skierowane do grup szczególnie 

wrażliwych, takich jak osoby w wieku 65 lat i starsze oraz osoby z chorobami 

współistniejącymi. 

Skoro wiele krajów zamówiło tę broń masowej zagłady na wiele dziesiątek lat, nic dziwnego, 

że startują nowe kampanie reklamowe, by pozbyć się tych trucizn. O ile wiem UE ma więcej 

niż cztery kraje członkowskie. Większość rządów w Unii nie chce przejąć odpowiedzialności 

za holokaust. 
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445. Nauka odkryła podwaliny światowego oszustwa 

Wrocław 10.4.2023 

Blisko trzy lata temu opublikowałem dwa artykuły, w których pokazałem, jak można 

wprowadzić i uzasadnić światową pandemię stosując nieadekwatne narzędzia i. środki. 

Pierwszy z tych artykułów: Czy możemy ufać testom PCR? oraz drugi: Rzut monetą w 

porównaniu z testem PCR. Filmy na YouTube, na które się wtedy powoływałem, już dawno 

zostały przez żarliwych cenzorów usunięte, niemniej jednak treść tych artykułów wykazuje 
absurdalność stosowania testów zamiast diagnozy lekarskiej.   

Nie byłoby pandemii, gdyby pan Drosten z berlińskiego szpitala Charité nie dostarczył światu 

w prezencie w styczniu 2020 r. testów PCR. Ten sam pan Drosten propagował w 2009/2010 

plandemię świńskiej grypy. Tytuł doktorski pana Drosten jest wątpliwy, ponieważ jego praca 

doktorska zaginęła i do dzisiaj jest dostępny jedynie spis treści…  

W sobotę pojawił się na platformie Report24 artykuł: Sensacyjne badanie dowodzi 

niewiarygodnego poziomu błędów w testach PCR i wzywa do konsekwencji (źródło), w 

którym podjęto ten temat, opierając się na opublikowanych badaniach naukowych prof. 

Ulrike Kämmerer z kliniki uniwersyteckiej w Würzburgu/Niemcy. 

Prof. Ulrike Kämmerer – Zdjęcia: Zrzut ekranu / Odyssey, tło za pośrednictwem freepik / alexkich. 

We wstępie do tej pracy naukowej (źródło), pani profesor Kämmerer napisała: 

Po raz pierwszy w historii medycyny wynik testu laboratoryjnego (RT-qPCR) został 

wykorzystany jako jedyne kryterium rozpoznania choroby (Covid-19) bez oceny objawów 

klinicznych i uzasadnienia wdrożenia ogólnopopulacyjnych interwencji 

niefarmakologicznych w sezonie występowania wirusa. 

Nie będę Was gnębił szczegółami tej pracy naukowej. Zainteresowani mogą ją przeczytać – 

jest napisana w przystępnej dla laika formie – link powyżej. 

https://www.world-scam.com/archive/384/020p/
https://www.world-scam.com/archive/392/021p/
https://www.world-scam.com/archive/392/021p/
https://report24-news.translate.goog/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24-news.translate.goog/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/sensations-studie-beweist-unfassbare-fehlerquote-bei-pcr-tests-und-fordert-konsequenzen/?feed_id=29378
https://world-scam.com/Files/Kmmerer_2023_RT-PCRtesttargetingtheconserved5-UTRofSARS-CoV-pl.pdf
https://www.researchgate.net/publication/369803433_RT-qPCR_test_targeting_the_conserved_5-UTR_of_SARS-CoV-2_overcomes_major_shortcomings_of_the_first_WHO-recommended_RT-qPCR_test
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Bardzo dobrym – przynajmniej dla twórców fałszywej pandemii – choć równie 

bezsensownym pomysłem było wprowadzenie pojęcia bezobjawowej choroby. Wyśmienici, 

utytułowani „eksperci” telewizyjni bombardowali nas z ekranów takimi bredniami. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że idziesz do lekarza i kiedy ten pyta co pani/panu dolega, 

odpowiadamy: nic. Chciałbym sprawdzić, czy nie jestem chory na bezobjawową chorobę. Nie 

brakuje hipochondryków, którzy tak by chętnie uczynili, gdyby nie zamknięte wtedy 

przechodnie zdrowia. 
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446. „The Vaccinator” żałuje, że znieważał 

antyszczepionkowców 

Wrocław 11.4.2023 

Znany z filmów jako Termitator, pochodący z Austrii amerykański aktor Arnold 

Schwarzenegger, publicznie szkalował przeciwników szczepień. W wywiadzie dla CNN 11 

sierpnia 2021 roku powiedział: 

Myślę, że ludzie powinni wiedzieć, że jest tutaj wirus – zabija ludzi, a jedynym sposobem, w 

jaki temu zapobiegliśmy, jest szczepienie, noszenie masek, zachowywanie dystansu 

społecznego, mycie rąk przez cały czas, a nie tylko myślenie o tym, cóż, „moja wolność jest 

tu trochę naruszona”… Nie, pieprzyć swoją wolność, bo z wolnością wiążą się obowiązki. 

Źródło. 

Po tej wypowiedzi nazwano go w mediach The Vaccinator – od vaccine, czyli szczepionka. 

Arnold Schwarzenegger w roku 2003 został wybrany z ramienia partii Republikańskiej na 

gubernatora stanu Kalifornia w USA i zajmował to stanowisko przez dwie kadencje do roku 

2011. W tym okresie trzech skazanych na śmierć zwróciło się do niego z prośbą o łaskę. Na 

wszystkich trzech wykonano wyrok… 

 

Arnold Schwarzenegger w filmie Terminator. 

6 kwietnia 2023 roku Terminator napisał na Twitterze: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://fredscottermlich.medium.com/screw-your-freedom-schmucks-c3b25052458b
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Chcę podziękować za szczerość. 

Myślę, że możemy się nie zgadzać i nie być wrogami. 

Oto, co jeszcze powiem: przepraszam, że powiedziałem te słowa. 

Nieustannie staram się być pozytywnym, ale czasami moje usta mnie wyprzedzają. 

Powinienem był lepiej się komunikować. Źródło. 

Wspomniałem już na moim blogu o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Było to w artykule Dzieci 

Donbasu. Właściwie to nie ja, ale Maryana Naumova rosyjska sportsmenka zwróciła się do 

niego w filmie – ostatnim we wspomnianym artykule. Tych, którzy znają język niemiecki lub 

angielski, zapraszam do obejrzenia tego filmu – link powyżej. 

 

I’ll be back – wrócę.  

Te słowa wpisał Schwarzenegger 28 września 2022 roku w księdze pamiątkowej w Oświęcimiu. Jego 

ojciec był austriackim faszystą. 

  

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1643736541750239232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1643736541750239232%7Ctwgr%5E0bde772221a093f6edc0e3430e5d8301aa6d9025%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Freport24.news%2Fthe-vaccinator-arnold-schwarzenegger-bereut-nun-seine-beschimpfung-der-impfgegner%2F
https://www.world-scam.com/archive/11564/282-kiedy-tv-bronila-slabszych/
https://www.world-scam.com/archive/11564/282-kiedy-tv-bronila-slabszych/
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447. Plany USA ataku na Rosję 

Wiedeń 12.4.2023 

Sensacją nie są same plany – byłbym zdumiony, gdyby ich nie było. Sensacją jest ich 

„wyciek”. Chyba nikt z Was nie wątpi, że w większości krajów świata, w szczególności 

dotyczy to tych największych państw z imperialistycznymi ambicjami, powstają w wielkiej 

tajemnicy plany zarówno obronne, jak i te dotyczące inwazji na inne kraje. 

Pod koniec lat 70. miałem na studiach przez dwa semestry szkolenie wojskowe. Przyznaję, że 

nie byłem tym zainteresowany i podczas ustnego egzaminu musiałem odpowiedzieć na 

zadane przez pana pułkownika pytanie: jakiego kalibru działa posiada transporter 

opancerzony i tutaj padła jego nazwa, której już nie pamiętam. Odpowiedziałem: nie wiem. I 

to była prawidłowa odpowiedź, gdyż pan pułkownik powiedział mi, że jest to tajemnica 

wojskowa. Po chwili dodał, a właściwie była, dopóki „Żydki” – jak się wyraził – nie dorwały 

jednego takiego transportera. Egzamin więc zdałem. Młodszemu pokoleniu czytelników 

przypominam, że należeliśmy wtedy do Układu Warszawskiego. 

Autentyczność informacji, które wyciekły z Pentagonu została potwierdzona przez 

amerykańskich urzędników rządowych. Pentagon zajął się – jak to ma w zwyczaju – 

śledztwem, mającym na celu ustalenie sprawców tego wycieku. Tak donosi New York Times.  

Możecie o tym przeczytać w opublikowanym we wtorek artykule w mainstreamowym 

Tagesschau: Dlaczego wycieki są tak wrażliwe? Źródło. W USA za publikację tajemnic 

wojskowych grożą poważne kary. Małżeństwo Rosenbergów zostało skazane na karę śmierci, 

gdyż przekazali ZSRR gotowe plany budowy bomby nuklearnej. Te informacje pojawiły się 

po raz pierwszy na forum gry „Minecraft” na Filipinach. Wygląda to na zleconą robotę. 

Chciałbym zaznaczyć, że właśnie w Pentagonie należy szukać głównych aktywistów 

głębokiego państwa – Deep State. 

 

Pentagon – napompowany bilionami papierowych dolarów. 

https://www.nytimes.com/2023/04/06/us/politics/ukraine-war-plan-russia.html
https://www-tagesschau-de.translate.goog/ausland/usa-leaks-103.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.tagesschau.de/ausland/usa-leaks-103.html
https://www.world-scam.com/archive/8949/237-zaginione-miliardy-dolarow/
https://www.world-scam.com/archive/8949/237-zaginione-miliardy-dolarow/
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Ciągle jeszcze większość ludzi żyje myślami w świecie podziałów na strefy wpływów, 

mocarstwa i widzą jedyne wyjście w dalszym dozbrajaniu własnej, najczęściej niezdolnej do 

rozsądnych działań armii. Aktualna wojna światowa – nie mam tu na myśli tej na Ukrainie, 

gdyż jest ona jednym z wielu aspektów trwającej od kilku lat na całym świecie wojny – nie 

jest wojną, na której stronami są państwa. To jest niewypowiedziana wojna Deep State z 

resztą świata. Można ich nazwać globalistami, chociaż nie wszyscy zwolennicy globalizmu 

popierają tę wojnę. 

Czy naprawdę wierzycie w to, że setki polityków odwiedzających od roku Kijów ryzykowali 

własnym życiem dla dobra zachodniej cywilizacji? Niczym nie ryzykowali. Wszystkie te 

wizyty odbywały się za cichym przyzwoleniem Moskwy. Tak jak to było, gdy w lutym br. 

Biden błąkał się po stolicy Ukrainy. 

Do tej wojny przygotowywano się bardzo długo. Dlaczego wybuchła właśnie teraz? 

Przyczyną jest nieunikniony, bardzo poważny światowy kryzys finansowy dotychczas 

stosowanego papierowego pieniądza. Ten kryzys obejmie cały świat i nie ma przed nim 

ucieczki. Są naturalnie kraje, które łatwiej go przetrwają. Moim zdaniem najmniej odczują go 

biedne kraje, niemające zbyt dużego długu państwowego. Jak to się skończy – tego nikt nie 

wie. Nie wiedzą o tym także planiści z Deep State, jakkolwiek stworzyli kilka najbardziej 

realnych prognoz. 

Przejęcie kontroli nad światem przez siły z Deep State jest najgorszym dla nas rozwiązaniem. 

Dlatego niezmiernie ważne jest, byśmy nie zgadzali się na traktat plandemiczny WHO. WHO 

bez żadnych podstaw ogłasza pandemię na świecie, a teraz walczy o prawo decydowania w 

przyszłych przez nich stworzonych pandemiach, o sposobach przeciwdziałaniu tej WHO-

wskiej zarazie. Również, niezmiernie ważne jest, byśmy bronili prawa do płacenia gotówką. 

To prawda, że ten aktualny pieniądz skazany jest na karę śmierci. Jednak musi powstać jakaś 

nowa forma pieniędzy i naszym zadaniem jest by zamiast na złocie, nie była oparta na bitach i 

bajtach. Pieniądz elektroniczny spowoduje niewolnictwo na całym świecie. Poza tym, czym 

będziemy płacić, gdy zabraknie prądu? Co z tego, że przyniesiesz kartę lub naładowaną 

komórkę do sklepu? Kasy bez prądu są mniej użyteczne niż liczydła. 

 

Następna generacja komputerów – liczydło. 

  

https://www.world-scam.com/archive/19162/405-prezydent-usa-w-kijowie/
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448. Niełatwo być dziennikarzem BBC 

Wiedeń 14.4.2023 

We wtorek podczas wywiadu przeprowadzonego w San Francisko/Kalifornia/USA przez 

reportera BBC Jamesa Claytona z szefem Twittera Elonem Muskiem doszło do wielkiej 

kompromitacji zawodowca z BBC. Reporter potraktował zbyt lekko to wyzwanie i poparzył 

sobie palce. Nie był po prostu przygotowany do tego interview. 

Źródło. 

Wywiad dotyczył pobłażliwości Twittera w stosunku do „mowy nienawiści” na tej 

platformie. Reporter zarzucił Muskowi, że na Twitterze rośnie ilość wpisów stosujących 

„mowę nienawiści”. Gdy Elon Musk poprosił, by reporter podał chociaż jeden przykład 

takiego wpisu, ten zaczął się wykręcać. W końcu przyznał, że sam niczego takiego nie 

widział, ale inne mainstreamowe pisma o tym pisały… 

Dobrze to określili w komentarzach użytkownicy Twittera: 

Absolutnie go zniszczył. To całe BBC. Ich wiadomości i relacje z bieżących wydarzeń 

opierają się na twierdzeniach i założeniach, a następnie każą ludziom, aby traktowali te 

domysły jako fakty. 

Logika reportera: „Nie mogłem znieść całej mowy nienawiści, której nie widziałem, 

ponieważ nie mogłem tego znieść tak bardzo, że nigdy nie sprawdzałem swojego kanału”. 

Kiepski jest ten gość. 

Gdy spojrzeć na sposób podawania informacji przez te media wyraźnie widać schemat. 

Przedstawia się sytuację pod wybranym kątem, rzuca się nieudowodnione twierdzenia i 

traktuje się jako udowodnione, bo przecież wszyscy i także nasi „eksperci” tak twierdzą. 

Obojętne, czy dotyczy to groźnego wirusa, zagrożenia klimatycznego, zagrożenia 

politycznego (Donald Trump, albo partie niezdominowane przez Klausa Schwaba), 

manipulacji przy wyborach, nowego rodzaju potraw (robaki i chrząszcze), więcej niż dwie 

płcie, deprawacja dzieci, dziwnej wojny na Ukrainie i zniekształcanie reguł gramatycznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=-73bN7n5jB0
https://world-scam.com/Files/Elon Musk - BBC pl.mp4
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Zawsze rzuca się bzdurne twierdzenia, powtarza w kółko i po krótkim czasie te same media 

opierają się na tych wymyślonych sytuacjach jak na udowodnionych faktach. 

Do tego dochodzi pseudomoralność większości mainstreamowych dziennikarzy oraz 

dyskredytowanie inaczej myślących. Te same media zupełnie się nie przejmują tym, że nie 

miały racji w większości takich „udowodnionych” w ten właśnie sposób kwestiach. 
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449. Bliski koniec dominacji dolara 

Wiedeń 15.4.2023 

Upadek dolara stał się nieunikniony, od kiedy prywatna organizacja FED przejęła kontrolę 

nad wytwarzaniem i dystrybucją wtedy jeszcze opartych na złocie papierowych banknotów 

dolarowych. Działający do dzisiaj bank rezerw USA został założony przez najbogatsze wtedy 

rodziny w USA. Kiedy niemiecki bankier z Hamburga Paul Moritz Warburg przybył w roku 

1902 do Nowego Yorku, był zaskoczony, że w USA nie ma banku centralnego. To dzięki 

jego inicjatywie powstał w roku 1913 Federalny System Rezerw – FED. Powstanie tej 

prywatnej firmy zostało zaplanowane na wyspie Jekyll Island podczas 10-ciodniowego 

spotkania elitarnego klubu Jekyll Island Club (właściciele: John D. Rockefeller i JP. Morgan) 

w listopadzie 1910 roku.  

Pokrycie dolara w złocie chroniło skutecznie wartość tej waluty. Dopiero amerykański 

prezydent Richard Nixon 15 sierpnia 1971 roku odseparował stały kurs dolara od złota (wtedy 

około 35 dolara za uncję). Tłumaczył to tym, że Francja zwróciła się do USA z zamiarem 

kupna dużej ilości złota i istniała obawa, że inne kraje podążą za Francją. Powód wydaje się 

racjonalny, jednak zdecydowanie ważniejsze było dla Nixona finansowanie trwającej od 

ośmiu lat wojny w Wietnamie. Bez parytetu złota łatwiej było zdobyć pieniądze na kosztowną 

wojnę po drugiej stronie Pacyfiku. 

Na chwilę obecną za jedną uncję złota trzeba zapłacić około 2.040 $. W ciągu 52 lat wartość 

dolara spadła 58-krotnie. Bezczelny wirusek z koroną na głowie siejący strach i grozę przed 

grypą przyłożył się znacznie do takiego rozwoju wydarzeń. Wydawanie olbrzymich pieniędzy 

dla poparcia kijowskich oligarchów, nakładanie podatku za oddychanie (CO2), tłumienie 

działalności gospodarczej głównie małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnym 

dodruku pieniądza jest celowym działaniem, by kontrolować powolny upadek systemu 

monetarnego. Bez wymienionych działań ten system finansowy i tak by się kiedyś zawalił, 

ale o to „kiedy” właśnie trwa walka. Ratuje się upadłe, duże banki, aby zyskać na czasie. 

Można zadać pytanie, skoro zależy im na czasie, to po co doprowadzają do ruiny gospodarkę 

na świecie? Po to, aby gdy przyjdzie odpowiedni moment mieć możliwość szybko dobić stary 

system finansowy. Tego nie można zrobić, gdy gospodarka i pieniądze są stabilne.  
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Pan Emanuel Macron, dla odwrócenia uwagi od problemów na ulicach francuskich miast, 

ogłosił po powrocie z Pekinu, że Francja nie będzie już wasalem USA i dolara. Francja, będąc 

w strefie euro, jest związana z amerykańskim dolarem na śmierć i życie. I śmierć tych i wielu 

innych walut opartych jak polska złotówka na dolarze, jest w obecnej sytuacji najbardziej 

prawdopodobną prognozą. Nawet gdyby w przyszłości Francja płaciła za ropę bricslami – jak 

nazwałem roboczo tę przyszłą walutę – to za bricsla zapłaci aktualną równowartość w euro 

lub w dolarach.  

W Afryce w połowie sierpnia organizowana będzie duża, międzynarodowa konferencja, na 

której kraje BRICS chcą przedstawić nam tę nową walutę.  

 

˛ Jak długo ten nowy pieniądz nie będzie wyłącznie wirtualny i zostanie 

zabezpieczony przez walory materialne (metale szlachetne, ropa, gaz), 

chętnie go zaakceptuję – najważniejsze jest, by te nowe banknoty 

przestały być wreszcie zielone. 

 

Z tym zielonym kolorem, to naturalnie żart. Ja życzę jak najlepiej amerykańskiemu 

społeczeństwu. Z tych życzeń wykluczam jednak przestępców w rządzie, w wielkich 

organizacjach finansowych, w farmacji, w wielkich koncernach technologicznych, w 

zbrojeniówce i w wojsku. Także wszystkich, którzy z tym Deep State współpracują. 

 
  



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

 

450. Szczepienie jest aktem miłości 

Wiedeń 16.4.2023 

Szczepienie przeciwko COVID-19 to jest akt miłości. Takie przesłanie wysłał w sierpniu 

2021 roku Jorge Mario Bergoglio – papież Franciszek. 

Przyjmowanie szczepionek, które są zatwierdzone przez odpowiednie władze, jest aktem miłości. 

Także pomaganie większości innym przy podjęciu tego kroku jest aktem miłości. Miłości do siebie, 

miłości do naszych rodzin i przyjaciół oraz do wszystkich ludzi. Film po hiszpańsku z angielskimi 

napisami. Źródło. 

Papież Franciszek był tak przekonany w skuteczność tych szczepionek, że Watykan wydał w 

ubiegłym roku zestaw ośmiu monet, wśród których największa srebrna o nominale 20 euro 

przedstawia szczepienie młodej osoby prawdopodobnie przeciwko COVID-19. 

 

Źródło. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5dbCpmv8Mc
https://www.cfn.va/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html
https://world-scam.com/Files/Pope Francis vaccine an act of love.mp4
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Cytat ze strony watykańskiej oferującej ten zestaw monet: Srebrna moneta o nominale 20 

euro, zaprojektowana przez Chiarę Principe, poświęcona jest aktualnemu tematowi, który jest 

bardzo bliski sercu papieża Franciszka: leczeniu przeciw pandemii i potrzebie szczepień. 

Moneta przedstawia lekarza, pielęgniarkę i młodą osobę, która jest gotowa do przyjęcia 

szczepionki. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał znaczenie szczepień, przypominając, że 

opieka zdrowotna jest „obowiązkiem moralnym”, i ważne jest, aby „kontynuować wysiłki na 

rzecz uodpornienia nawet najuboższych narodów”. Źródło. 

Watykan wprowadził jako pierwszy i praktycznie jedyny kraj w Europie w lutym 2021 

obowiązek szczepień przeciwko COVID-19. Gwardziści szwajcarscy, którzy odmówili 

przyjęcia tych eksperymentalnych dawek, zostali zwolnieni ze skutkiem natychmiastowym. 

Źródło. W Austrii uchwalono co prawda w parlamencie obowiązkowe szczepienia, jednak po 

fali ogromnych, pokojowych protestów, wstrzymano realizację tego prawa, by po kilku 

miesiącach wycofać je całkowicie. 

Opisałem zaledwie jeden z wątków, które są przyczyną wielkich podziałów w obrębie 

kościoła oraz wśród praktykujących katolików.  

Jak to zazwyczaj bywa, także papież Franciszek potrafi zaskoczyć pozytywnie. Jego krytyka 

wobec duchownych, którzy w kancelarii przedstawiają wiernym cenniki za udzielanie 

sakramentów, czy też wprowadzenie otwartej dyskusji o nadużyciach wśród kleru i 

stosowanie sankcji wobec księży pedofilów. Tylko tą drogą można przeciwdziałać przyszłym 

przypadkom krzywdzenia dzieci przez niektórych duchownych.  

 

  

https://www-cfn-va.translate.goog/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.cfn.va/en/home/2631-20-05-2022-euro-coin-set-proof-version-year-2022.html
https://www-diepresse-com.translate.goog/6063194/nur-im-vatikan-gilt-in-europa-eine-impfpflicht/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.diepresse.com/6063194/nur-im-vatikan-gilt-in-europa-eine-impfpflicht
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451. Sukces niemieckiej dyplomacji 

Wiedeń 17.4.2023 

Największym sukcesem dyplomacji Niemiec był fakt, że podczas ostatniej wizyty w Chinach 

pani Analena Baerbock – niemiecka Minister Spraw Zagranicznych (partia Zielonych) – nie 

wypowiedziała Chinom wojny. Skoro w styczniu br. wypowiedziała „pomyłkowo” wojnę 

Rosji (źródło), to dlaczego miałaby dyskryminować Chiny?  

Pani Minister próbowała promować w Chinach „wartości zachodnie”. Wspomniała kwestię 

Tajwanu, chciała także nakłonić Chiny do wpłynięcia na Rosję. Na wspólnej konferencji 

prasowej, która zwykle jest oznaką zgody, padła wyraźna nagana: „Chiny nie potrzebują 

nauczycieli z Zachodu” – powiedział sucho chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang.  

Pani Baerbock najwyraźniej zapomniała pokazać, jakie to „wartości zachodnie” reprezentuje. 

Nie wspomniała o 9-ciomiesięcznym aresztowaniu aktywisty ze Stuttgartu Michaela 

Ballwega ani o siedzących w niemieckich więzieniach lekarzach, których jedyną winą była 

troska o zdrowie pacjentów. Dostali wyroki za wystawianie atestów zwalniających od 

noszenia, utrudniających oddychanie i do niczego nieprzydatnych masek. Stosowanie działek 

wodnych podczas protestów w Berlinie, było z pewnością przejawem dbałości niemieckiego 

rządu o higienę… 

 

Michael Ballweg organizował masowe demonstracje w Niemczech. W największych 

protestach w Berlinie w sierpniu 2020 uczestniczyło ponad milion demonstrujących. 

Takich żenujących wypowiedzi pani Baerbock było więcej. W lutym br. na Monachijskiej 

Konferencji Bezpieczeństwa, Na pytanie prezenterki, czy Ukraina może być bezpieczna tak 

https://exxpress-at.translate.goog/baerbock-erklaert-russland-versehentlich-den-krieg-moskau-fordert-entschuldigung/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://exxpress-at.translate.goog/baerbock-erklaert-russland-versehentlich-den-krieg-moskau-fordert-entschuldigung/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://exxpress.at/baerbock-erklaert-russland-versehentlich-den-krieg-moskau-fordert-entschuldigung/
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długo, jak Putin rządzi Rosją, odpowiedziała: Jeśli Putin nie zmieni się o 360 stopni, to nie. 

Nie trzeba było długo czekać i prezydent Rosji spełnił życzenie niedouczonej dyplomatki. 

Operacja wojskowa na Ukrainie dobiega końca – prezydent Putin niezwłocznie wprowadził w 

życie instrukcję pani Baerbock nazwaną zwrotem o 360 stopni! Źródło: Telegram 22.2.2023 

r. 08:50. 

Inny niemiecki polityk wart, by go wspominać, to Minister Zdrowia Karl Lauterbach. Trudno 

byłoby znaleźć bardziej kompetentnego polityka: kłamie w prawie każdym zdaniu, a 

przyparty do muru potrafi wykpić się własną interpretacją jego własnych konfabulacji, lub 

następnym kłamstwem. Powiecie pewnie, że znacie to u naszych rodzimych polityków? 

Jasne, rola Pinokia z długim nosem znana jest powszechnie, jednak przy tym ministrze z 

sąsiednich Niemiec, rola ta jest doprowadzony do perfekcji, czego polskiemu premierowi nie 

da się zarzucić. 

 

Karl Lauterbach – niemiecki Minister Zdrowia. Zapewniam, że nie nosi pod maską wąsika, 

ale jego fryzura? 

Z pewnością, analogia do austriackiego malarza, nie jest na miejscu. Ten minister ma na 

sumieniu „jedynie” mieszkańców własnego kraju, podobnie jak większość ministrów zdrowia 

w „postępowym” świecie zachodnich wartości. 

https://t.me/horstru
https://world-scam.com/Files/Ein_russischer_Panzerfahrer_demonstriert_den_eingesprungenen_360.mp4
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Jego wypowiedź na Twitterze z 13 sierpnia 2021 roku: 

 

 

…mniejszość społeczeństwa nie chce szczepionki bez skutków ubocznych, chociaż jest ona 

bezpłatna i może uratować życie im i wielu innym… Źródło. 

Aby było ciekawie, 12 marca br. pan Lauterbach oświadczył w wywiadzie z 

mainstreamowym ZDF, że jest mu strasznie przykro z powodu cierpień poszczepiennych i 

dorzucił następne kłamstwo: Według danych PEI [Instytut Paula Ehrlicha – niemiecki urząd 

zajmujący się dopuszczaniem szczepionek] skutki uboczne dotyczą jednej na 10 tysięcy 

osoby. Źródło po niemiecku z możliwością włączenia polskich napisów – minuta 9:47. Jego 

była żona – wirusolog – powiedziała w wywiadzie, że on nie ma pojęcia, o czym mówi. 

 

  

https://auf1.info/system-panik-lauterbach-muss-sich-im-zdf-fuer-seine-impf-luegen-rechtfertigen/
https://www.youtube.com/watch?v=653x0SpYd48
https://www.world-scam.com/polskie-napisy-na-filmach-youtube/
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452. Fanatyk wolności słowa 

Wiedeń 20.4.2023 

Zwolennik dyskryminacji gatunkowej – tak nazwał Elona Muska jego były przyjaciel Larry 

Page – założyciel Google. We wtorkowym wywiadzie FoxNews, Tucker Carlson rozmawiał 

na temat możliwych zagrożeń przy wdrażaniu sztucznej inteligencji z Elonem Muskiem.   

Wywiad z Elinem Muskiem. Źródło. 

Interesująca jest wypowiedź Muska dotycząca Larry Page googlowego bossa. Nie był wcale 

zainteresowany bezpieczeństwem technologii, którą w znacznej mierze sam tworzył. Jego 

celem jest stworzenie superinteligencji, czyli cyfrowego Boga. Jakie niebezpieczeństwo grozi 

nam z powodu niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji? Elon Musk widzi główne 

niebezpieczeństwo zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do wywierania wpływu na opinię 

publiczną. Samouczące się generatory tekstów na mediach socjalnych są w stanie skutecznie 

wpływać na opinię publiczną. Poprzez analizę efektu swoich działań na zachowanie 

internautów, mogą korygować własne algorytmy tworzenia nowych wpisów i w ten sposób 

doprowadzić do perfekcji technikę szerzenia kłamstw. 

W rozmowie z Tuckerem Carlsonem Elon Musk zdradza, że chce zbudować własną 

inteligencję prawdy – jako przeciwwagę dla Google i Microsoftu, które teraz aktywnie uczą 

swoją sztuczną inteligencję kłamać. 

Ciągle jeszcze większość z nas nie docenia wpływu sztucznej inteligencji na człowieka. W 

celu przybliżenia tego tematu, mam dla Was króciutki film pokazujący jak to działa w 

praktyce: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_gatunkowa
https://www.youtube.com/watch?v=a2ZBEC16yH4
https://world-scam.com/Files/Elon_Musk_ AI_pl.mp4
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https://world-scam.com/Files/handy.mp4
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453. Światowa Rada Zdrowia 

Wiedeń 21.4.2023 

Światowa Rada Zdrowia skupia najlepszych prawników medycznych na świecie, lekarzy, 

innowatorów i aktywistów walczących o dobre zdrowie dla wszystkich. Współpracujemy z 

ponad 190 organizacjami w 45 krajach, aby pogłębiać wiedzę na temat zdrowia publicznego i 

odkrywać nowe drogi. Wspólnie podejmujemy działania na rzecz obrony wolności zdrowia i 

promowania zdrowego stylu życia. Założona w 2021 roku Światowa Rada Zdrowia jest 

inicjatywą non-profit EbMCsquared CiC, organizacji interesu społeczności. Światowa Rada 

Zdrowia kieruje się swoimi międzynarodowymi partnerami koalicyjnymi, Komitetem 

Sterującym, Wolontariuszami i Personelem Wsparcia. W ten sposób przedstawia się na 

swojej stronie Światowa Rada Zdrowia – WCH. 

 

Źródło: Światowa Rada Zdrowia. 

13 kwietnia 2023 WCH wydała wytyczne dotyczące przeciwdziałania monopolizacji 

globalnego zdrowia przez WHO. Źródło. Jest to 45-stronicowy dokument (źródło) 

zatytułowany: Odrzucenie monopolu władzy nad zdrowiem publicznym i dotyczy 

proponowanych poprawek IHR (2005) i traktatu WHO dotyczącego pandemii. W zrozumiały 

sposób dokument opisuje powody odrzucenia zaproponowanych przez IRH (International 

Health Regulation – międzynarodowe przepisy zdrowotne) poprawek przepisów (2005) oraz 

traktatu WHO. Proponowane zmiany prawne są atakiem na suwerenność państw i 

demokrację.  

https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth-org.translate.goog/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldcouncilforhealth-org.translate.goog/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://worldcouncilforhealth.org/news/news-releases/monopolization-of-global-health-policy-brief/
https://world-scam.com/Files/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health_pl.pdf
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf


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

 

Zdaję sobie sprawę, że większość czytelników niechętnie przeczyta taki dokument, nawet gdy 

jest on podany w przystępnej formie. Dlatego znalazłem dla Was opublikowane przez Jakuba 

Roguskiego streszczenie tego dokumentu – źródło w języku angielskim. Znajdziecie tutaj 27 

zaleceń WCH opisujących możliwe zagrożenia wynikające z tych zaproponowanych zmian 

oraz sposobu ich zwalczania. 

Jest to batalia o przyszłość świata. Czy będziemy potulnie akceptować następne plandemie, 

zamówione w WHO przez bogatych sponsorów? Pozwolimy by o przyszłych, aktualnie już 

wdrażanych do produkcji „szczepionkach”, decydowała ta skorumpowana organizacja?  

Źródło: Światowa Rada Zdrowia. 

  

https://jamesroguski-substack-com.translate.goog/p/world-council-for-health-policy-brief?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://jamesroguski.substack.com/p/world-council-for-health-policy-brief
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454. Zamach na Titanica 

Wiedeń 22.4.2023 

Wydarzyło się to 111 lat temu, kiedy statek pasażerski Titanic – największy ówczesny okręt – 

po zderzeniu z górą lodową zatonął podczas swojego pierwszego rejsu po Atlantyku. Śmierć 

poniosło 1514 z ponad 2200 pasażerów i załogi. Była to jedna z większych i najbardziej 

znanych katastrof morskich. 

Źródło. 

Na pokładzie Titanica płynęło do USA wielu najwyższych rangą bankierów i finansistów, 

zaproszonych przez amerykańskiego oligarchę finansowego J.P. Morgana, właściciela 

Titanica. J.P. Morgan krótko przed wypłynięciem statku odwołał swój udział w rejsie i dzięki 

temu przeżył, w przeciwieństwie do zaproszonych bankierów. Właśnie ci wpływowi 

finansiści sprzeciwiali się globalnemu planowi J.P. Morgana stworzenia prywatnego Banku 

Rezerw w USA. Rok po katastrofie Titanica w roku 1913 powstał istniejący do dzisiaj FED – 

Federal Reserve System. 

W ten sposób powstał upadający na naszych oczach światowy system bankowości. To prawda 

USA – to nie jest cały świat. Biorąc jednak pod uwagę wieloletnią dominację amerykańskiego 

dolara, powstanie i polityka FED-u miało bardzo duży wpływ na losy całego świata. 

https://www.kla.tv/25749
https://world-scam.com/Files/111LatZamachuNaTitanicaPrzemyA_480p.webm
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455. Masowe morderstwa Pfizera 

Wiedeń 23.4.2023 

Od momentu, kiedy dziennikarka śledcza Naomi Wolf i jej zespół DailyClout rozpoczęli 

projekt, którego celem jest ocena odtajnionych dokumentów firmy Pfizer dla opinii 

publicznej, wychodzą na jaw coraz to nowe fakty potwierdzające mafijne metody biznesowe 

tej firmy. W skład jej zespołu weszło setki wysokiej klasy specjalistów wszelkiego rodzaju, w 

tym były przeciwnik Naomi – Steve Bannon. 

Źródło. 

W związku ze stosowaniem nieetycznych strategii marketingowych oraz zaniedbań przy 

produkcji lekarstw mafia farmaceutyczna była zmuszona przez sądy do płacenia 

gigantycznych kar. Pfizer został z powodu korupcji i nielegalnych praktyk marketingowych 

skazany na zapłacenie ponad 1,6 mld euro odszkodowania. Skoro jednak zyski wielokrotnie 

przewyższają te straty, kartele wielkiej farmy po prostu płacą kary i nadal prowadzą swój 

zbrodniczy interes. 

Pfizer od początku wiedział, że „szczepionki” mRNA uszkadzają serca pacjentów, pozwolił 

jednak, by miesiące upłynęły, zanim poinformowano publicznie o wynikach badań. Wyszło 

też na jaw, że już w ciągu pierwszych 12 tygodni od wprowadzenia szczepionki 61 osób 

zmarło z powodu udarów mózgu – połowa skutków ubocznych udaru wystąpiła w ciągu kilku 

dni od wstrzyknięcia. 

Tak, Big Pharma otrzymała pozwolenie na kontynuowanie swoich terrorystycznych i 

ludobójczych praktyk w sposób niezakwestionowany aż dotąd – wraz ze wszystkimi jej 

kryminalnymi wspólnikami z polityki, mediów i biznesu; wraz ze wspólnikami z nauki, 

wymiaru sprawiedliwości, religii itd. Źródło cytatu i inspiracja do mojego komentarza: kla.tv. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naomi_Wolf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon
https://www.kla.tv/25820
https://www.kla.tv/25820
https://world-scam.com/Files/ZmarliPoSzczepionkachNieMilczA_480p.webm
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456. Kara śmierci za sprzeciw 

Wiedeń 24.4.2025 

W drugiej części artykułu: Kto naprawdę nami rządzi, opisałem trzy przypadki zabójstw 

politycznych dokonanych na politykach sprzeciwiających się wprowadzaniu Segregacji 

Sanitarnej – w skrócie SS oraz propagowaniu substancji mRNA w celu zwalczenia zmyślonej 

pandemii. Dzisiaj przedstawię Wam dokładniejszą relację o wykonanych wyrokach śmierci. 

Źródło. 

Südafrika, Simbabwe und Malawi: W styczniu 2021 roku w ciągu jednego tygodnia w RPA 

zmarło dwunastu polityków, a w sąsiednim Zimbabwe czterech ministrów. Szczególnie 

uderzające były wydarzenia w Malawi: sąd uznał tam, że blokada niesprawiedliwie 

dotknęłaby biedną ludność, dlatego rząd jej nie wprowadził. Następnie, w ciągu 48 godzin, 

zmarło trzech urzędujących ministrów i były szef banku centralnego – wszyscy na cowida 19. 

Sześć dni po tych zgonach rząd Malawi po raz pierwszy wprowadził blokadę, a w marcu 

rozpoczęły się szczepienia prowadzone przez firmę AstraZeneca. Źródło. 

Widać wyraźnie, że wśród polityków bywają także uczciwi ludzie, którym leży na sercu 

dobro własnego społeczeństwa. Nikt im już życia nie przywróci, możemy jednak o nich 

pamiętać i zrobić wszystko, by w przyszłości nie dopuścić do takich zbrodni. Jak to zrobić? 

Sporo już dokonaliśmy. Jeszcze przed kilku laty takie zabójstwa nie były w większości 

powszechnie znane. Dzisiaj wywołany głównie przez plandemię ruch oświecenia 

spowodował, że coraz trudniej jest pozostawić w ukryciu skrytobójcze zbrodnie. To z 

pewnością jest za mało, by mówić o sukcesie, jest to jednak pierwszy krok w trudnej walce o 

wolność. 

Podczas gdy popularność oficjalnych mediów gwałtownie spada, lukę po nich przejmują 

bardziej niezależne media. Spowodowało to powstanie dużego nacisku na środki masowej 

propagandy, by zaczęły wreszcie informować, zamiast nauczać nieuzasadnioną naukowo 

ideologię. Czy to koronawirus, wojna na Ukrainie czy też terror klimatyczny. 

https://www.world-scam.com/archive/2623/103-kto-naprawde-nami-rzadzi/
https://www.kla.tv/25850
https://www.kla.tv/25850
https://world-scam.com/Files/AFwKaraACYAIw347ADsMierciAFwDl_480p.webm
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457. Spirala strachu 

Wiedeń 25.4.2023 

Międzynarodowy Instytut Badań Pokoju w Sztokholmie SIPRI – (Stockhołm International 

Peace Research Institute), wydał w poniedziałek raport: Światowe wydatki wojskowe 

osiągają nowy rekord wraz ze wzrostem wydatków w Europie. Źródło. 

Całkowite światowe wydatki wojskowe wzrosły realnie o 3,7% w 2022 r., osiągając nowy 

rekord 2240 mld USD. Wydatki wojskowe w Europie odnotowały największy wzrost z roku 

na rok od co najmniej 30 lat. Zgodnie z nowymi danymi opublikowanymi dzisiaj [24.4.2023] 

przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), trzy największe 

mocarstwa — Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja — odpowiadały w 2022 r. za 56 procent 

światowych wydatków zbrojeniowych. 

Trzeba tu zaznaczyć, że SIPRI monitoruje wszystkie rodzaje wydatków związanych z siłami 

zbrojnymi. Podane kwoty nie są jedynie wydatkami na zakup broni. Niemniej jednak w 

ubiegłym roku wystąpił poważny wzrost na wydatki zbrojeniowe. 

 

Po dwóch latach blokad gospodarczych pod pretekstem zmyślonego świrusa, po 

wprowadzeniu podatku za oddychanie (CO2), przymuszania do pseudoekologicznego 

ogrzewania budynków przy jednoczesnym niszczeniu źródeł dostaw energii, wydatki na 

dodatkowe zbrojenia doskonale pasują do obrazu światowej wojny garstki super bogatych z 

resztą świata. W ten sposób ci bogaci powielają swoje majątki kosztem biedoty i klasy 

średniej. Ta ostatnia skazana została przez Deep State na ekonomiczny niebyt. 

Większość ludzi na świecie tkwi ciągle jeszcze w orwellowskim modelu trzech wielkich 

mocarstw i związanej z nimi geopolityki. Naturalnie, że zarówno Chiny, Rosja i USA nadal 

istnieją, głównym ich zadaniem jest wzbudzanie u nas strachu przed światową zagładą. Walka 

o hegemonię – rząd światowy – dawno przestała brać pod uwagę przebieg granic 

geograficznych. Dla globalistów świat jest jednością, a państwa to przeżytek kapitalistyczny. 

Brzmi podobnie jak hasła głoszone 100 lat temu w nowo powstałym ZSRR. 

https://www-sipri-org.translate.goog/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-sipri-org.translate.goog/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.sipri.org/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges
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Czy naprawdę sądzicie, że pan prezes K, a potem setki polityków pielgrzymowali do Kijowa, 

bez uzgodnienia kwestii bezpieczeństwa z Moskwą? Najlepiej było to widać podczas wizyty 

pierwszego sekretarza partii demokratycznej pana Bidena, w stolicy Ukrainy. 

Zlecenie przez Anthony Fauciego produkcji złośliwego wiruska właśnie w Chinach także nie 

świadczy o wrogości pomiędzy Chinami i USA.  

 

  

https://www.world-scam.com/archive/19162/405-prezydent-usa-w-kijowie/
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458. Czas rozrachunku 

Wiedeń 26.4.2023 

Nie zapomnimy. Ludobójstwa, kłamstw, podziałów, bezprawia, prób zastraszenia. Zakazu 

pożegnania z umierającymi. Presji na „dobrowolne” przyjęcie trucizny. Szkalowania 

odważnych, skazywanie lekarzy za to, że wykonywali sumiennie swoją pracę.  

W lipcu 2020 powstała w Niemczech Pozaparlamentarna Komisja Śledcza, która zajęła się 

zbieraniem dowodów, przesłuchań świadków we wszystkich kwestiach dotyczących tych 

międzynarodowych przestępstw. Zebrano setki dokumentów. Przesłuchania świadków 

odbywały się na żywo i zostały zapisane na filmach, które mogą być użyte w przyszłych 

procesach. 

Źródło. 

Mamy więc zeznania świadków, mamy zebrane dowody zbrodni. Brakuje nam niezależnego 

od jakiegokolwiek rządu, czy oligarchów Międzynarodowego Trybunału, który podjąłby się 

organizacją tak wielkiego procesu. Haski Trybunał, nie jest ani sprawiedliwy, ani też 

niezależny. Wystarczy przypomnieć proces przeciwko byłemu prezydentowi Serbii, który 

ostatnie pięć lat swojego życia przesiedział w haskim więzieniu. Po jego śmierci Trybunał 

umorzył sprawę podając, że nie udało się znaleźć dowodów winy tego polityka. Warto 

zaznaczyć, że Slobodan Milošević zwrócił się z prośbą o przydzielenie mu rosyjskiego 

lekarza, do którego miał zaufanie. Odmówiono mu. Oficjalną przyczyną jego śmierci podaną 

przez lekarzy był atak serca. Źródło. 

Kto miałby powołać nowy, międzynarodowy trybunał karny? Ostatnią instytucją, która 

mogłaby się tym zająć, jest ONZ. Równie dobrze moglibyśmy zwrócić się do wielkiego 

„filantropa” – szczepionkologa, żeby zorganizował taki trybunał, a potem grzecznie usiadł na 

ławie oskarżonych. 

Przyszło nam żyć w turbulentnych czasach i z pewnością nadejdą wielkie zmiany – tego nie 

da się uniknąć. Próby przejęcia władzy nad światem ciągle są ponawiane. Na przykład traktat 

WHO, wprowadzenie cyfrowego pieniądza. Jak to będzie wyglądać w praktyce, jest sprawą 

https://www.kla.tv/25443
https://pl.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
https://world-scam.com/Files/LudobojstwoCovida19WoACYAIw322_480p.webm
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otwartą. Jeżeli przewrót na świecie się nie powiedzie, a jak dotychczas na to się nie zanosi, to 

z pewnością dojdzie do procesów w związku ze zbrodniami przeciwko ludzkości. Sprawcy o 

tym wiedzą, dlatego robią wszystko by wygrać tę wojnę. 
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459. Największa zbrodnia przeciwko ludzkości 

Wiedeń 27.4.2023 

W poniedziałek kanadyjska platforma LifeSiteNews.com Inc opublikowała artykuł: 

„Największa zbrodnia przeciwko ludzkości” w historii: 11 rewelacji Naomi Wolf z 

dokumentów dotyczących szczepionek firmy Pfizer. Źródło. 

Naomi Wolf. Źródło. 

Cytowana wielokrotnie na moim blogu dziennikarka śledcza Naomi Wolf przedstawiła w 11 

punktach wyniki analizy opublikowanych dokumentów firmy Pfizer. Szczegóły znajdziecie w 

artykule w LifeSite, którego link podałem powyżej. 

1. Firma Pfizer wiedziała, że ich „szczepionki” oparte na genach są nieskuteczne już w 
listopadzie 2020 r.; 

2. Wkrótce po wypuszczeniu „szczepionek” COVID na rynek, firma Pfizer zatrudniła 2400 
pełnoetatowych pracowników do przetwarzania dokumentacji poszkodowanych; 

3. Pfizer i FDA zataiły informację, że „szczepionki” powodują uszkodzenia serca u młodzieży, 
podczas gdy agresywna kampania propagandowa doprowadziła wiele tysięcy z nich do 
przyjęcia zastrzyków; 

4. Wstrzyknięta substancja nie pozostaje w miejscu wstrzyknięcia, firma Pfizer wiedziała, że 
niebezpieczne nanocząsteczki lipidowe zawarte w „szczepionce” szybko rozprowadzają się po 
całym ciele. I nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek znikną; 

5. „To jest masowe morderstwo”: Skutki uboczne w dokumentach Pfizera są znacznie 
poważniejsze niż CDC i lekarze powiedzieli pacjentom; 

6. Zanim te substancje zostały awaryjnie dopuszczone, wstrzyknięto je ponad 1000 dzieciom, a 
dokumenty firmy Pfizer wskazują na wysoki wskaźnik poważnych obrażeń; 

7. Dokumenty firmy Pfizer ujawniają „eksperyment typu Mengele… dotyczący sposobu 
zakłócania i upośledzenia ludzkiej reprodukcji”. Dostępne dane kobiet w ciąży, pokazują, że 
80% z nich straciło dzieci; 

8. Firma Pfizer wiedziała, że istnieje zagrożenie dla płodności. Nanocząsteczki lipidów 
uszkadzają łożysko podczas ciąży, powodując przedwczesne porody oraz dużą ilość aberracji 
chromosomowych; 

https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www-lifesitenews-com.translate.goog/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.lifesitenews.com/news/the-greatest-crime-against-humanity-in-history-naomi-wolfs-11-revelations-from-pfizer-vaccine-documents/?utm_source=popular
https://www.independent.org/news/article.asp?id=13970
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9. Dokumentacja firmy Pfizer pokazuje, że nanocząsteczki lipidów dostają się również do mleka 

matki, powodując zahamowanie wzrostu, raniąc, a czasem zabijając dzieci; 
10. „Nazistowska medycyna”, wojna z płodnością kobiet: dokumenty firmy Pfizer pokazują 

przypadki zdarzeń niepożądanych, na które cierpią kobiety: 16% „zaburzeń reprodukcyjnych” 
i do 20% spadku urodzeń żywych; 

11. LNP (nanocząsteczki lipidów) zdegradowały podstawowe fabryki męskości w jądrach 
chłopców, kiedy ich matce wstrzyknięto ten preparat „Więc to są potwory i jedynym 
rozsądnym wnioskiem jest, że koncentrują się na zakłócaniu reprodukcji człowieka”. 

Również austriacki Profil24 opublikował wczoraj ciekawy artykuł na ten sam temat. Źródło. 

Badanie przeprowadzone w Danii pokazuje: Poszczególne partie tak zwanej „szczepionki 

Covid-19” firmy Pfizer Comirnaty (BNT162b2) mają szczególnie problematyczny profil 

bezpieczeństwa. Wynika to z kumulacji ciężkich działań niepożądanych. Różnice w stosunku 

do mniej problematycznych partii są statystycznie niezwykle istotne. W normalnych 

okolicznościach sam fakt istnienia tych różnic byłby znakiem ostrzegawczym i powodem do 

wycofania produktu.  

Biologiczna broń masowej zagłady jest jednym ze środków depopulacyjnych stosowanych w 

bieżącej wojnie światowej. Jest to nietypowa wojna – nie jest skierowana przeciwko żadnemu 

państwu. Najwyraźniej front przebiega zamiast wzdłuż granic geograficznych, jedynie według 

kryteriów znanych w bankowości jako zasoby finansowe poszczególnych osób lub korporacji. 

Chociaż i tu są wyjątki. Nie każdy miliarder bierze udział w tej zbrodni. Uważam za zbyt 

pochopne tworzenie nowych podziałów. Tym bardziej że biorąc pod uwagę nadciągającą 

hiperinflację, także i my wszyscy możemy zostać wkrótce miliarderami. 

 

  

https://report24-news.translate.goog/besonders-toedliche-impfchargen-wurden-seltener-verspritzt-wer-wusste-bescheid/?feed_id=29961&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/besonders-toedliche-impfchargen-wurden-seltener-verspritzt-wer-wusste-bescheid/?feed_id=29961
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460. Oszustwo doskonałe 

Wrocław 29.4.2023 

Jeśli kraść to z klasą — czyli dużo i nie ponieść przy tym żadnych konsekwencji. Dzisiejszy 

artykuł można potraktować jako szkolenie dla oszustów z wielkimi ambicjami. Kraść można 

na różne sposoby: od prymitywnej kradzieży, do… No właśnie, jaka jest najlepsza forma 

okradania bliźnich? O tym dowiecie się z tego filmu: 

Źródło. 

Jest to możliwe, żeby okradać ludzi na miliardy dolarów, robić to bez ukrywania i 

otrzymywać za to pochwały. Taki przekręt zorganizowano ponad 100 lat temu. Dlatego 

chętnych na powtórzenie tego przekrętu muszę rozczarować. Nigdy nie staniesz się super 

oszustem, do którego w końcu wszystko należy. Dlaczego nie? Ponieważ jest już ktoś, kto 

tego dokonał. W USA nazywa się to Rezerwa Federalna. Jest ona właścicielem Kongresu, 

który zalegalizował jej oszustwo w 1913 roku. Od tego czasu ukradła ludziom tak wiele 

poprzez swój kryty przez polityków system rezerwy cząstkowej – to tylko taka żartobliwa 

nazwa zalegalizowanego fałszerstwa – że trudno to sobie wyobrazić. Ta zbrodnia jest tak 

doskonała, że Rezerwa Federalna może ją popełnić przed oczami opinii publicznej, 

ujawniając wszystkie szczegóły swojej metody. I nadal jest tak, że zdecydowana większość 

ofiar nie ma pojęcia, co się dzieje. Większość nawet nie zdała sobie jeszcze sprawy, że w 

ogóle stało się coś złego. […] Film odnosi się do USA i dolara, ale dokładnie ten sam 

przekręt trwa na całym świecie od dawna, także u nas. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie 

sprawy, jak bardzo są oszukiwani tym sposobem, mimo że mogą to widzieć każdego dnia. 

Źródło. 

https://www.kla.tv/25886
https://www.kla.tv/25886
https://world-scam.com/Files/NajwiACYAIw281ADsKszyPrzekrACY_480p.webm
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461. SS – segregacja sanitarna 

Wrocław 30.4.2023 

W faszystowskich Niemczech skrót SS oznaczał Schutzstaffel – oddziały ochrony. Każdy, kto 

choć trochę zna historię, wie, czym była ta zbrodnicza organizacja. Oddziały SS stanowiły 

znaczną część załóg niemieckich obozów koncentracyjnych.  

Powstanie dzielnic żydowskich, które następnie przekształcono w getta, tłumaczone było 

potrzebą ochrony zdrowej ludności przed roznosicielami tyfusu plamistego i innej zarazy, jak 

Niemcy określali Żydów.  

 

Warszawskie  getto. Źródło. 

Nauka już dawno zlikwidowała średniowieczne kwarantanny nie tylko jako okrutne, ale jako 

bezcelowe. Bezcelowe? Przecież chodzi nie o zlikwidowanie epidemii, lecz o zlikwidowanie 

Żydów. Źródło. 

Historia segregacji sanitarnej nie zakończyła się wraz z końcem drugiej wojny światowej. We 

Wrocławiu latem roku 1963 ogłoszono epidemię ospy i całe miasto zostało zamknięte. 

https://1943.pl/artykul/chodzi-nie-o-zlikwidowanie-epidemii-lecz-o-zlikwidowanie-zydow-mur-wokol-getta-warszawskiego/
https://1943.pl/artykul/chodzi-nie-o-zlikwidowanie-epidemii-lecz-o-zlikwidowanie-zydow-mur-wokol-getta-warszawskiego/
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Źródło. 

Podczas największych szykan wobec niezaszczepionych przeciwko stworzonej z kilku innych 

chorób nowej chorobie nazwanej COVID-19, wzmacniano presję wobec przeciwników 

szczepień, wprowadzając reguły ograniczające korzystanie z lokali gastronomicznych, 

teatrów, kin, basenów kąpielowych i wielu innych miejsc publicznych. Wymagano 

przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu, statusu ozdrowieńca lub negatywnego wyniku 

testu PCR. Można było okazać swój status na smartfonie, pokazując kod QR. Nigdy nie 

miałem żadnego z tych dokumentów.  

Owszem były utrudnienia w większości restauracji, jednak udało mi się znaleźć w Wiedniu 

taką, gdzie nie przestrzegano tych nielegalnych zarządzeń. Pamiętam, kiedy w grudniu 2021 

chciałem kupić w sklepie z artykułami papierniczymi kalendarz na przyszły rok, przy kasie 

zażądano ode mnie dowodu sanitarnej niewinności. Skoro nie posiadałem czegoś takiego, 

musiałem pozostawić wybrany towar w sklepie. Kupiłem, moim zdaniem lepszy w 

supermarkecie… 

 

Wstęp wyłącznie dla zaszczepionych lub ozdrowieńców.  

Tutaj nie akceptowano nawet wyniku testu PCR. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_ospy_we_Wroc%C5%82awiu
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Jak w takim razie możliwe było, że przekraczałem przynajmniej raz na miesiąc dwie granice, 

jeżdżąc regularnie pomiędzy Wiedniem a Wrocławiem? Pisałem na ten temat w artykule 

Granice. Miesiąc po napisaniu tego artykułu, w marcu 2022 roku, przy przekraczaniu granicy 

czesko-austriackiej dostałem od austriackiego policjanta słowny nakaz udania się po 

przybyciu do domu, na dziwaczną kwarantannę. Miała trwać 10 dni i wolno było wychodzić z 

mieszkania, ale trzeba było zakładać maskę chirurgiczną (FPP2). Jako że nikt mnie nie 

pilnował, to zachowałem się odpowiednio do sytuacji. Nie miałem żadnych kontaktów z 

urzędami – poza tym policjantem na granicy – niczego na piśmie, więc odbębniłem tę 

kwarantannę tak, jak sobie na to zasłużyła… 

Doskonale wiem, że nie wszyscy mieli takki luz i nie zamierzam się niczym chwalić. Bo nie 

ma czym. Byłem i jestem zdecydowanie w uprzywilejowanej sytuacji. Jako emeryt nie 

musiałem chodzić do pracy i uzyskiwać wstęp pokazując wyniki tych idiotycznych testów. 

Dlatego też mogę się pochwalić, że ani razu się nie testowałem. Chcę jedynie pokazać jak 

niekonsekwentna i bezsensowna była wtedy ta sanitarna segregacja. Była również mało 

skuteczna. 

 

Przykład segregacji na florę i ludzi.  

https://www.world-scam.com/archive/6594/187-granice/
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462. Dom Rosyjski w Warszawie 

Wrocław 1.5.2023 

Dawny Dom Radzieckiej Nauki i Kultury przy ulicy Foksal 10 w Warszawie, przeniesiony 

został w roku 2005 do budynku Przedstawicielstwa Handlowego Rosji przy ulicy 

Belwederskiej 25. Od 2021 roku nosi też nazwę Dom Rosyjski w Warszawie. Do kompleksu 

budynków przy ulicy Belwederskiej 25-49, należy także budynek Ambasady Rosji. 

Przedstawicielstwo Handlowe Rosji przy ul. Belwederskiej 25 (1976-). Źródło. 

W sobotę rano doszło do eskalacji trwającego od dłuższego czasu konfliktu dotyczącego 

szkoły przy ambasadzie rosyjskiej. Według korespondenta RIA Novosti, urzędnicy Biura 

Burmistrza mieli uzyskać dostęp do szkoły w budynku poprzez wyważenie zamka w 

drzwiach. Przeczytajcie, jak opisuje to wydarzenie niemiecki mainstreamowy ZDF. Źródło. 

Dla równowagi proponuję przeczytać, jak poinformowała o tej sytuacji agencja prasowa Ria 

Novosti. Źródło. 

Posiadłość ambasady jest uważana za tabu dla kraju-gospodarza. Istnieją surowe 

międzynarodowe przepisy prawne dotyczące rozwiązywania problemów z personelem 

ambasady. Podobny incydent miał miejsce za kadencji Donalda Trumpa. W maju 2019 roku 

Stany Zjednoczone zaatakowały ambasadę Wenezueli w Waszyngtonie. „Zachodzie wartości” 

mają odmienne zasady – i dlatego w innych częściach świata narasta odrzucenie, a nawet 

nienawiść do Zachodu. Fani Donalda Trumpa pewnie oburzą się na mnie. Ja też uważam, że 

był on, wśród powojennych (po 1945 roku) prezydentów jak do tej pory, najlepszym 

prezydentem USA. Trzeba jednak starać się o obiektywizm. Tym bardziej że nie udało mi się 

znaleźć takiego postępowania nawet wśród państw określanych przez zachodnią cywilizację 

jako „prymitywne”. Nawet w San Escobar nie pogwałcono zasad prawa międzynarodowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedstawicielstwo_Handlowe_Rosji_w_Polsce
https://www-zdf-de.translate.goog/nachrichten/politik/polen-schule-warschau-botschaft-russland-100.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-schule-warschau-botschaft-russland-100.html
https://rian-odoo-com.translate.goog/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://rian-odoo-com.translate.goog/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://rian.odoo.com/20230429/einmarsch-in-botschaft-in-warschau-russland-kundigt-harte-reaktion-an
https://www-wsws-org.translate.goog/de/articles/2019/05/20/pers-m20.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
https://pl.wikipedia.org/wiki/San_Escobar
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Zmyślona flaga zmyślonego państwa – San Escobar. 

Wróćmy do zacytowanego powyżej artykułu ZDF. Nie ulega wątpliwości, że każde 

przedstawicielstwo dyplomatyczne każdego kraju świata jest centrem dowodzenia dla 

działalności szpiegowskiej. Nie ma tu żadnych wyjątków. Były także przypadki szkolenia 

terrorystów na terenach objętych immunitetem dyplomatycznym. Jednak szkolenie oddziałów 

militarnych odbywa się z reguły nie na terenie placówek zagranicznych, lecz we własnym 

kraju. Znalezienie sensu takiej działalności przypomina próby przekonania nas, że to Rosja 

dokonała ataku terrorystycznego na własny, podmorski gazociąg. 

 

Czemu więc służy następna prowokacja wobec Rosji? Temu, co zawsze: ma zwiększyć 

napięcie, a głównym celem jest nasz strach. Wirusa się już nie boimy, wojna na Ukrainie 

wydaje się dobiegać końca. Dlaczego? Ponieważ kończą się pieniądze marnowane na 

zbrojenie skazanej na porażkę Ukrainy. W tym miesiącu w maju grozi bankructwo 

najbogatszego ponoć kraju świata. Jest to skutek wyborów sprzed pół roku w USA. Jedynie 

utrzymanie społeczeństw w strachu, daje pewną formę bezpieczeństwa dla zorganizowanej 

przestępczości, która śni o przejęciu władzy nad światem. 
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Tacy politycy jak Olaf Scholz, czy Mateusz Morawiecki zrobią wszystko, co im każe wujek 

Sam w Waszyngtonie. Nie trzeba chyba tego dzisiaj uzasadniać. Zmianę postawy Emanuela 

Macrona wobec USA, wsadziłbym także do zbioru bajek autorstwa Klausa Schwaba. Upadek 

hegemonii Stanów Zjednoczonych jest jednym z celów pośrednich na drodze do utopii – 

absolutnej władzy nad światem. Nie zdziwimy się, gdy następny uczeń Young Global Leader 

ze Światowego Forum Ekonomicznego, Justin Trudeau przeciwstawi się wielkiemu sąsiadowi 

położonemu na południe od Kanady. Takie są rozkazy, a te trzeba bezwzględnie wykonywać. 

Pod groźbą utraty stanowiska. 
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463. Wyjątkowa „okazja” 

Wrocław 2.5.2023 

Wczoraj, 1 maja ukazał się na Report24 artykuł: UE chce nowej umowy na zastrzyki Covid: 

10 euro z podatków za każdą niewykorzystaną dawkę. Źródło. 

Financial Times poinformował, że UE negocjuje obecnie umowę na 70 milionów 

„zastrzyków Covid-19” do 2026 r. Planuje się, że Pfizer przyjmie niewykorzystane, 

przeterminowane dawki. Zamiast 19 euro będą kosztować „jedynie” 10 euro. Tak więc Unia 

robi interes stulecia i dlatego zamawia następne 70 milionów dawek. 

Prokuratura Europejska bada teraz zachowanie Ursuli von der Leyen, która negocjowała 

pierwotne umowy dotyczące szczepionek za pośrednictwem wiadomości SMS, odręcznie i z 

wątpliwą legitymacją demokratyczną. Negocjowała bezpośrednio z szefem firmy Pfizer 

Albertem Bourlą. Nie wiadomo, czy te SMS-y są w ogóle dostępne dla wymiaru 

sprawiedliwości – Bruksela odmówiła ich publikacji. 

Jest to jeden z elementów programu przyspieszenia zapaści ekonomicznej w 

„cywilizowanym” świecie. Innym elementem jest dziwna wojna na Ukrainie. Także tutaj 

wydaje się miliardy, by je zmarnować na polach i łąkach Ukrainy. Jedynie mięso armatnie – 

ofiary po obu stronach frontu – jest prawdziwe.  

Zubożenie społeczeństw poprzez wzrost cen energii i żywności jest kolejnym sposobem na 

wywołanie recesji. Drukowanie pustych pieniędzy i związana z tym inflacja, to jeszcze jedna 

metoda na tworzenie wielkiej biedy. Gdy w ten sposób popatrzymy na to, co się dzieje, wtedy 

taki „niewinny” Pfizer wydaje się jedynie wybrańcem losu wykorzystującym stworzoną 

wspólnym wysiłkiem z twórcami plandemii okazję. 

Oprócz efektu ekonomicznego na drodze do pełnej władzy nad światem jest drugi nie mniej 

ważny: depopulacja. Ponoć te cudowne eliksiry spowodowały już śmierć miliarda ludzi na 

świecie. Źródło. 

https://report24-news.translate.goog/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24-news.translate.goog/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://report24.news/eu-will-neuen-covid-spritzendeal-10-euro-steuergeld-je-nicht-beanspruchter-dosis/?feed_id=30122
https://translate.google.com/website?sl=de&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.ft.com/content/fbcd28ad-f39a-4eae-8ffd-1baf940f41f1
https://thecovidblog-com.translate.goog/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://thecovidblog-com.translate.goog/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://thecovidblog.com/2023/04/20/5-reasons-to-believe-the-global-population-is-already-one-billion-people-less-than-it-was-in-january-2020/


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

 

 

Kanada – zmarli nagle i niespodziewanie 

Z pewnością potrzebujemy dalszych środków redukcji populacji. W końcu celem jest 500-

milionowa rzesza niewolników na całym świecie. Tej nadmiarowej reszty, trzeba się jakoś 

pozbyć. Nowoczesna wojna zabija wrogów przy pomocy strzykawki. Jest to bardziej 

skuteczne i łatwiejsze do przeprowadzenia niż „kąpiele dezynfekcyjne” przy przyjęciu 

więźniów do obozu koncentracyjnego. Również problem z pozbyciem się zwłok rozwiązuje 

się sam. Pragmatyczne dążenie się do celu – sposób działania technokratów z Davos. 
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464. Jesteśmy 99% 

Wrocław 3.5.2023 

Jesteśmy 99%, to hasło polityczne szeroko używane i ukute podczas ruchu Occupy w 2011 

roku. Wyrażenie bezpośrednio odnosi się do nierówności dochodów i bogactwa w Stanach 

Zjednoczonych, z koncentracją bogactwa wśród najlepiej zarabiających 1%. Odzwierciedla 

opinię, że „99%” płaci cenę za błędy maleńkiej mniejszości w klasie wyższej. Źródło. Ta 

definicja przesiąknięta ideologią marksistowską pochodzi z Wikipedii, co tłumaczy takie 

nastawienie.  

Nie będę tutaj rozpoczynał ideologicznych bojów w obronie prawicy lub lewicy. Byłaby to 

tak samo beznadziejna walka, jak polsko-polska awantura, gdzie obie strony (PIS i PO) są 

przyczyną, a nie rozwiązaniem nękających nas problemów. Takie ciągnące się latami batalie, 

są na rękę szarym eminencjom, które chętnie podsycają tę walkę, traktując ją jako terapię 

zajęciową dla skłóconego społeczeństwa. Więcej na ten temat w artykule Kto naprawdę nami 

rządzi? 

Oparty na teorii „walki klasowej” ruch protestacyjny sprzed 12 lat wykorzystał rzeczywisty 

problem zbyt wielkiego wpływu plutokracji na politykę. Jeżeli ktoś potrafi – rzadko w 

uczciwy sposób – wyskrobać kilkaset miliardów dolarów, a potem pomnażać ten majątek, nie 

świadczy wcale o tym, że jest wspaniałym organizatorem i że wszystkie jego pomysły są 

bezwzględnie dobre. Najlepszym przykładem jest nasz pseudofilantrop-szczepionkolog Bill 

Gates, któremu „filantropia” służy jedynemu tylko celowi: unikaniu płacenia podatków. 

 

Źródło. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/We_are_the_99%25?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Occupy_movement?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://en.wikipedia.org/wiki/We_are_the_99%25
https://www.world-scam.com/archive/2623/103-kto-naprawde-nami-rzadzi/
https://www.world-scam.com/archive/2623/103-kto-naprawde-nami-rzadzi/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128291875
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Jest takie przysłowie dotyczące konia: Gdyby koń o swej sile wiedział, żaden by na nim nie 

siedział. Daleki jestem od obrażania ludzi walczących o swoje prawa, jednak to przysłowie 

stanowi kwintesencje protestów Jesteśmy 99%. Gdyby byłoby możliwe, że większa część 

tych 99% wyszła na ulicę, to żadna policja świata, ani wojsko nie poradziłoby sobie z taką 

siłą.  

Także dzisiaj mamy podobną sytuację: ciągle jeszcze są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy 

z siły 99%. Podejście typu: cóż my możemy na to poradzić – sprowadza nas właśnie do roli 

osiodłanych koni – nie ubliżając tym szlachetnym zwierzętom. 
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465. Zamówione wyniki wyborów 

Wrocław 5.5.2023 

Jak można dzisiaj wygrać wybory? To pytanie stawiało już wielu polityków i znajdowało 

odpowiedzi. Kiełbasa wyborcza jest najczęściej stosowaną metodą na sukces. 

W połowie drogi pomiędzy Tel Awiwem a Jerozolimą znajduje się miejscowość Modiin. 

Tutaj powstała firma Team Jorge, która oferuje rozwiązanie problemu wyborów. Mówi się, że 

ich specjalnością są fake newsy i metody hakerskie. Według doniesień międzynarodowych 

mediów firma z Izraela w zamian za odpowiednią zapłatę ingerowała w ponad 30 kampaniach 

wyborczych. 

Zespół dziennikarzy z The Guardian i z Forbidden Stories zgłosili się jako potencjalni klienci 

do tej firmy w Izraelu. Za swój „cel” podali próbę opóźnienia wyborów w jednym z krajów 

afrykańskich. Zrobili przy okazji nagranie ukrytą kamerą i ten film z polskimi napisami 

możecie obejrzeć: 

Źródło. 

Chcecie wygrać wybory? Na prezydenta, do parlamentu? Nic prostszego, o ile stać Was na 

pół miliona dolarów za każdy miesiąc kampanii wyborczej. Taką kwotę łatwo można ukryć w 

zeznaniu-deklaracji kosztów zespołu wyborczego większych partii, także w mniejszych 

krajach. 

Do tej pory zespół ingerował w 33 krajowe kampanie wyborcze i głosowania, w tym w Kenii 

i Nigerii. Na nagraniu można usłyszeć, jak Tal Hanan mówi, że 27 misji zakończyło się 

sukcesem. Do manipulacji w mediach społecznościowych zespół opracował własną platformę 

o nazwie Aims, która może służyć do tworzenia zweryfikowanych kont użytkowników. 

Źródło. 

Zespół kontroluje ponad 30 000 botów – komputerów używających sztucznej inteligencji do 

zakładania i prowadzenia fakeowych kont na mediach społecznościowych. Takie konta są 

niezwykle aktywne w krajach, skąd pochodzą zlecenia opłacone na firmę, której mózgiem jest 

https://www.youtube.com/watch?v=UheOilps2zQ
https://www.theguardian.com/world/video/2023/feb/15/team-jorge-unmasked-the-secret-disinformation-team-who-distort-reality-video
https://world-scam.com/Files/Revealed- the hacking and disinformation team meddling in elections_pl.mp4
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Tal Hanan. Jego firma stosuje techniki manipulacji w komentarzach generowanych przez te 

boty. Ma to znaczny wpływ na użytkowników Facebooka, Twittera i innych platform. 

Bierzesz udział w dyskusji na Facebooku i nie wiesz, czy rozmawiasz z człowiekiem, czy z 

zaprogramowaną wirtualną maszyną? 

Team Jorge włamuje się na konta mailowe Google – tak przynajmniej wynika z wypowiedzi 

ich szefa w powyższym filmie. Jeśli dostaną się, jak wspomnieli na konto …@gmail.com, 

mogą wysyłać swoje manipulowane „wiadomości” na wszystkie adresy powiązane z tą 

skrzynką poczty elektronicznej. Wasi znajomi odbiorą taką wiadomość od Was, właścicieli 

skrzynki pocztowej i w ten sposób łatwiej jest zdobyć oszustom zaufanie. 

Zdjęcie: Fabian Strauch/dpa. Źródło. 

  

https://www.sueddeutsche.de/politik/story-killers-wahlen-manipulation-team-jorge-demokratie-1.5751826
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466. Akta króla Karola 

Wrocław 6.5.2023 

Przygotowania do dzisiejszej koronacji Karola trzeciego na króla brytyjskiego imperium, są 

najważniejszym wydarzeniem w mainstreamowych mediach.  

Akta sprawy króla Karola III dokumentują zupełnie inny obraz niż ten przedstawiany przez 

środki masowego przekazu. Przekazują one milionom telewidzów na całym świecie, niejako 

iluzję królewskiego świata marzeń poprzez pompatycznie zainscenizowaną koronację, a 

zacierają rzeczywistość za murami wspaniałych pałaców. Jak to możliwe, że sympatyk 

pedofilii i potencjalny zleceniodawca zabójstwa zostaje koronowany na króla i nikt się tym 

nie oburza? Źródło. 

Źródło. 

I cóż takiego zarzuca się temu „wspaniałemu” królowi? Majątek? Przecież nie on go zagrabił 

– to zrobili jego przodkowie. Współudział i wspieranie przestępców seksualnych? Takie 

czyny popełniał niejeden władca tego świata, chociażby Stalin. Łapówki? Znane przysłowie 

mówi: dziś tylko ryby nie biorą. Zabójstwo Diany? A co się stało z sześcioma żonami 

Henryka 8? To takie „drobne” wybryki monarchów. Wszystkie niegodziwości można 

przecież wytłumaczyć na cywilizowany – w sensie zachodnim – sposób. 

https://www.kla.tv/25975
https://www.kla.tv/25975
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/25975/AktaKrolaKarolaIiiUjawnieniaZa_480p.webm
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Rok 2021. Rozmowa księcia Karola ze świeżo „zaszczepionym”, który bezczelnie się przewrócił. 

  

https://www.world-scam.com/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-26_11-19-52.mp4
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467. Tajemnice ONZ 

Wrocław 7.5.2023 

Agenda 2030. Pod takim hasłem tworzy się największą w historii ludzkości transformację 

społeczną, polityczną i gospodarczą świata. Celem jest ustanowienie rządu światowego, który 

nie będzie nigdy wybierany przez narody świata.  

Stoją za tym trzy organizacje: 

1. WEF -Światowe Forum Ekonomiczne z siedzibą w Davos/Szwajcaria; 
2. ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych z kwaterą główną w Nowym Jorku/USA; 
3. WHO – Światowa Organizacja zdrowia z siedzibą w Genewie/Szwajcaria.  

Znany niemiecki prawnik zajmujący się dokumentowaniem przestępstw międzynarodowych, 

dr Reiner Füllmich przeprowadził wywiad z wysokiej rangi urzędnikiem ONZ.  

Źródło. 

Strach przed wirusem był jedynie wstępem, narzędziem w ręku oligarchów, śniących o 

władzy nad całym światem. Kiedy ludzie przyzwyczaili się do codziennych komunikatów o 

zmarłych „na COVID”, wycofano się z tej zużytej metody wywoływania strachu i 

przygotowano nam nową: wojnę na Ukrainie. Niedługo i ta się skończy, jednak jej miejsce 

zastąpi następny generator strachu, na przykład, że wszyscy spalimy się przez nadmierne 

wydzielanie CO2 – kolejne kłamstwo. W zanadrzu mają przygotowane następne plagi, 

podczas, gdy największą plagą ludzkości są sami plutokraci, czy jak wolicie oligarchowie 

stojący za tymi zbrodniami przeciwko ludzkości. 

Nasze życie nie jest gmatwaniną samych nieszczęść, jak to usiłują nam wmówić 

skorumpowane media. Każdy z nas doświadcza zarówno dobrych, jak i złych sytuacji. Jeśli 

będziemy się koncentrować jedynie nad tymi niedobrymi, to nasze życie stanie się piekłem na 

Ziemii. Naturalnie, że nie wolno chować głowy w piasek przed tragediami, które się wokół 

wydarzają. Trzeba się nad nimi zastanowić i znaleźć najlepsze rozwiązanie, by im 

zapobiegać. Każdy to może zrobić. Nie wolno jednak zajmować się tym przez 24 godziny na 

dobę.  

https://www.kla.tv/25375
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/03/25375/CoDotyczyWszystkichNajwyACYAIw_480p.webm
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Dostrzegajmy także piękne strony życia, których z pewnością nie brakuje. Sama przyroda jest 

źródłem tylu cudownych przeżyć. Nauczmy się je dostrzegać. 

 

Źródło: Telegram 05.05.2023 r. 22:05 

  

https://t.me/Vivoterra
https://world-scam.com/Files/Herz-KI.5850.mp4
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468. Jestem zaszczepiona! 

Wrocław 8.5.2023 

Pop kultowy podcast Heather McDonald, Juice Scoop jest w Stanach bardzo popularnym 

komedy show. Program ma ponad 20 000 pięciogwiazdkowych recenzji w iTunes i zajmuje 2. 

miejsce na listach przebojów wywiadów komediowych oraz jest podcastem nr 1 dla kobiet z 

wywiadami komediowymi. 

 

Dlaczego o tym piszę? Dotarłem do ostatniego filmu, w którym Juicy Scoop chwali się, że 

jest dwukrotnie zaszczepiona + booster (szczepienie przypominające) i nadal ma regularny 

okres. Możecie obejrzeć ten film – trwa jedynie minutę: 

Źródło: 

Telegram 1.5.2023 r. 10:46 

Chcę, byście wiedzieli, że jestem 2 razy zaszczepiona, wzięłam boostera, szczepionkę na 

grypę i półpasiec i ciągle dostaję okresu! Podróżowałam. Byłam dwukrotnie w Meksyku… i 

nie złapałam Covida. Chyba Jezus kocha mnie najbardziej… 

https://t.me/wprocesiebudzenia
https://world-scam.com/Files/video_2023-05-07_16-01-35.mp4
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Nie wiem, czy jest to autentyczne nagranie z jej występu. Nie ma to większego znaczenia, 

skoro w ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy już setki takich tragedii przed kamerą. 

Daleki jestem od tego, by szukać sensacji w tragediach ludzkich. Jednak świadomość 

niebezpieczeństwa wynikająca ze ślepej wiary w zalecenia tzw. obrońców zdrowia 

publicznego (ministra od jednej choroby czy WHO) jest nadal ciągle zbyt powszechna. Kiedy 

spotykam osoby, które jeszcze rok temu były zdrowe, a teraz mają problemy z 

wypowiedzeniem poprawnego zdania i te właśnie osoby usiłują mi wmówić, że jest to wynik 

jakichś wydarzeń sprzed 20 lat, a nie tego, że przyjęły preparat mRNA, jedynie po to, by nie 

stracić miejsca pracy, które i tak straciły, zastanawiam się ciągle, skąd bierze się ta niezłomna 

wiara w dobrą wolę urzędników państwowych? Naiwność? Pewnie tak, jednak, jak długo 

można dawać się oszukiwać? 

Chory z powodu szczepienia? (IMAGO / blickwinkel / IMAGO / R. Rebmann) 

Niektórzy powiedzą, że sami są sobie winni. Może i tak, jednak kilka lat temu mało kto 

sprawdzał zawartość etykiet produktów spożywczych w marketach. Mieliśmy po prostu 

zaufanie, że nas nie otrują. Dzisiaj jest z tym znacznie gorzej. Nie wiemy, czy nie jemy 

zmielonych owadów. Świat się zmienił i nie jest to ostatnia taka zmiana. 

Jaki będzie świat za kilka lat, zależy w dużej mierze od nas samych, chociaż większość z nas 

nie zdaje sobie z tego sprawy. Wystarczy, że będziemy uczciwi. Wobec własnych przekonań, 

w stosunku do przyjaciół i sąsiadów. Wymaga to odwagi, by działać zgodnie z przekonaniami 

i logiką wynikającą z rzeczowej analizy wydarzeń na świecie. Do tego potrzebne są źródła 

rzetelnych informacji, które dzisiaj jest trudno znaleźć. Jednak tę właśnie pracę musi podjąć 

każdy, kto chce poznać prawdę w tym zagmatwanym świecie obłudy i kłamstw. 

Chyba nie sądzicie, że było mi łatwo czytać w komentarzach, że jestem foliarzem, 

teoretykiem spiskowym itd.? Z drugiej strony nie byłem na takie zarzuty zbyt wrażliwy. 

Zdawałem sobie sprawę, że nie warto się przejmować opinią osób, które oceniają mnie za 

moją postawę. Dzisiaj te same trolle twierdzą, że zawsze tak uważały, jak ja to opisywałem, 

kiedy nie było to wcale popularne. Nie piszę tego, by się chwalić. Nie jest wcale moim celem 

mieć rację. Mój cel jest zupełnie inny. Chcę wolności. Wolności wypowiedzi, także dla tych, 

którzy twierdzą, że ziemia jest płaska. Jeśli się mylą, niechaj dobrze uzasadnione argumenty 

obalą taki sposób widzenia świata. Samo ośmieszanie osób za ich poglądy nie jest 
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argumentacją. To jest jedynie populistyczne propagowanie własnych, słabo uzasadnionych 

wizji. 

W historii pewnego kardiologa opisałem podobny przypadek osoby przekonanej do tych 

„szczepionek”. Jestem przekonany, że w obu przypadkach działały te same mechanizmy. Oni 

po prostu uwierzyli w te kłamstwa. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/4701/144-historia-pewnego-kardiologa/
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469. Dzień Wolności Prasy 

Wiedeń 10.5.2023 

30 lat temu 20 grudnia 1993 ONZ ogłosiło dzień 3 maja Światowym Dniem Wolności Prasy. 

Może 100 lat temu prasa miała pewną dozę wolności. Jeszcze nie tak dawno było naturalne, 

kiedy czytaliśmy w gazetach różne stanowiska w wielu tematach. Dzisiejsza „wolność prasy” 

jest silnie jednostronna. Przynajmniej jeśli chodzi o ocenę wydarzeń na świecie. Z trzyletnim 

opóźnieniem gazety przebąkują o błędnych, politycznych decyzjach w związku z plandemią. 

Te dzisiejsze artykuły ta sama prasa okrzyczałaby przed dwu laty jako propagowanie teorii 

spiskowych.  

Najbardziej drastycznym przejawem deptania wolności słowa jest los Juliana Assange. Jego 

„zbrodnią” było opublikowanie dowodów zbrodni popełnionych przez armię USA w Iraku. W 

artykule Kolateralni mordercy możecie obejrzeć film dokumentujący zamordowanie grupy 

cywili przez załogi dwóch wojskowych helikopterów armii USA.  

Państwo miłujące prawo postanowiło pozostawić odpowiedzialnych za tę zbrodnię wojenną w 

spokoju – nie toczy się żaden proces wobec sprawców udowodnionego przestępstwa. Według 

USA winny jest Julian Assange. Jego wina polega na podaniu do publicznej wiadomości 

ściśle tajnego filmu – top secret – i oskarża się go o szpiegostwo. 

Julian Assange na balkonie ambasady Ekwadoru w Londynie w 2016 roku. 

Obnażanie brudnej prawdy o wojnach, bez względu na to, która strona je prowadzi, ma 

kluczowe znaczenie dla zapobieżenia wojnom w przyszłości.  

Żaden szpieg nie publikuje informacji zdobytych w celach wywiadowczych. To jest pilnie 

strzeżony towar. Nawet sama informacja, że jakiś kraj otrzymał od szpiegów zdobyte 

dokumenty, jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Tutaj nie chodzi o praworządność – tutaj 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Wolno%C5%9Bci_Prasy
https://www.world-scam.com/archive/8224/222-kolateralni-mordercy/
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wykorzystuje się prawo, by zastraszyć dziennikarzy przed publikowaniem nieprzyjemnych 

dla rządu faktów. 

Świętowanie dnia wolności prasy jest w tzw. zachodniej cywilizacji w takim samym 

eufemizmem jak gdyby któreś z państw bez dostępu do morza lub oceanu np. Mongolia, czy 

Czad świętowało dzień morza.  

Muszą być jakieś powody, dlaczego nie świętujemy 20 lipca, jako dzień wyreżyserowanego 

lądowania na Księżycu. W tym dniu 20.7.1969 całemu światu przedstawiono film nakręcony 

na pustyni Newadzie o tym wydarzeniu. Można powiedzieć, że to jest właśnie przejaw 

wolności prasy, skoro NASA mogła swobodnie publikować swoje kłamstwa. Tyle że 

wszelkie wątpliwości były i do tej pory są cenzurowane, poprzez ośmieszanie i dalsze 

przekręcanie, a gdy to nie pomaga to także zabójstwa. 

Wolność prasy – symbol. 

  

https://www.world-scam.com/archive/19629/415-oszustwo-sprzed-pol-wieku/
https://www.world-scam.com/archive/19629/415-oszustwo-sprzed-pol-wieku/
https://www.world-scam.com/archive/15792/372-miekkie-ladowanie-na-ksiezycu/
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470. Tragiczna śmierć oszukanych 

Wiedeń 11.5.2023 

Nie jest łatwo pisać o ludzkich tragediach. Szczególnie gdy dotyczy to milionów przypadków na całym 

świecie. Byłem wstrząśnięty relacją na kla.tv dotyczącą 763 udokumentowanych wypadków 

dotyczących prominentów po przyjęciu „ratującej życie” szczepionki mRNA. 

Źródło. 

Ten film pokazuje ponad 700 przypadków dotyczących znanych osób. Jaka jest ilość tragedii 

mało znanych ludzi – tego nie wiem. Biorąc pod uwagę, że niewiele ludzi jest publiczne 

znanych, można śmiało określić, że taki los spotkał około 100 tysięcy razy więcej (czyli około 

8 milionów) mieszkańców naszej planety. Zgadzam się, to twierdzenie jest czysto 

teoretyczne. Są służby odpowiedzialne za zbieranie rzetelnych danych statystycznych. 

Chętnie skorzystałbym z takich źródeł. Niestety nie udało mi się do nich dotrzeć. 

Niektóre sceny z tego filmu już przedstawiałem w moim blogu, ale taka ilość ludzkich 

tragedii jest szokująca. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że widzimy jedynie prominentów, trudno 

jest sobie wyobrazić, jak wielkie rozmiary ma ta zbrodnia na całym świecie. Wygląda na to, 

że jest to jedynie próba, czy można mordować ludzi bez żadnych konsekwencji. Niestety 

odpowiedź na to pytanie jest: tak, to jest możliwe. Dlatego możemy oczekiwać następnej 

kampanii, której celem będzie zmniejszenie populacji na naszym globie. Ludobójstwo 

dopiero się zaczęło. 

763 prominentne zgony po szczepionce Covida i setki prominentnych ofiar szczepionek – 

ogromna zbrodnia szczepień wychodzi na jaw dzięki potężnym dowodom! Kla.TV zebrała 17 

godzin materiału filmowego dokumentującego przerażające konsekwencje i ogólnoświatowe 

żniwo śmierci po szczepieniu Corony. Jeśli tak wielu umiera wśród samych celebrytów, to jak 

będzie w przypadku tych anonimowych i nieznanych, o których nie informuje się w mediach? 

Źródło. 

Uważam, że moim zadaniem jest ostrzeganie następnych potencjalnych ofiar przed takimi 

zbrodniami. Nie wiem, czy będzie to szczepionka, czy jakieś inne świństwo propagowane 

https://www.kla.tv/25829
https://www.kla.tv/25829
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/04/25829/763CelebrytowZmarACYAIw322ADsO_480p.webm
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przez mainstreamowe media i telewizyjnych „ekspertów”. Nie dajcie się więcej oszukiwać. 

Tej „ratującej życie” szczepionki nie da się tak łatwo usunąć z organizmu. 

Nie wiem, co przygotowali dla nas ci dranie, by nas wykończyć. Od ponad 36 lat jestem 

„chory” na cukrzycę typu 1. Od tak długiego czasu wstrzykuję sobie insulinę, gdyż inaczej 

nie przeżyłbym. Nie zamierzam się skarżyć, ale wiem, że tacy klienci jak ja są dla big pharma 

kurą znoszącą złote jaja. Tak długo, jak będę potrzebował insuliny, czyli dożywotnio, będę 

dla nich źródłem dochodu. Dlatego właśnie wszelkie badania dotyczące znalezienia 

skutecznego sposobu leczenia cukrzycy są przez branżę farmaceutyczną blokowane. Nie 

winię za to farmacji, W końcu bez ich produktu – insuliny – dawno bym już nie żył. Tak jak 

moja prababka, która zmarła na cukrzycę w roku 1939. 

Winę za ten stan ponosi Rockefehlerowska medycyna. Farmacja to jest mafijna struktura 

wykorzystująca zaistniałą sytuację. Oni dbają o dochody. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby 

nie horrendalne szkody dla zdrowia publicznego. I w tym właśnie tkwi cały problem. 

Chemioterapia chorych na raka bazująca na resztkach gazów bojowych – niezużytych 

podczas pierwszej wojny światowej – jest najlepszym tego przykładem. Kłamstwo 

choleresterolowe i wiele innych podobnych przekrętów są jednoznacznym dowodem 

chciwości przedstawicieli mafii farmaceutycznej. 

 

Książka dokumentująca zakres światowego oszustwa medycznego. 

https://docer.pl/doc/nxx1xxc
https://docer.pl/doc/nxx1xxc
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Big Pharma co prawda zarabia na tym oszustwie, jednak jedynie kolaborują ze zbrodniarzami. 

Naturalnie, odpowiedzialność za ludobójstwo ponoszą także wielkie korporacje tej branży. 

Musimy zdać sobie sprawę, że istnieje grupa bardzo bogatych ludzi, którzy postawili sobie za 

cel przejęcie pełnej kontroli nad światem. Jest to jedyne rozsądne wytłumaczenie tego, co się 

aktualnie dzieje. Takie incydenty jak wojna na Ukrainie, konflikt w sprawie Tajwanu są 

właśnie ich pomysłem. Plandemia była jedynie testem skuteczności zaplanowanych sposobów 

przejęcia władzy nad światem. Nie brzmi to zbyt optymistycznie ponieważ, jak widać, w 

dużej mierze im się to udało. Walka o dominację nad światem musi doprowadzić do 

konfrontacji pomiędzy członkami tej grupy, która tę walkę zaplanowała. 

Chociaż jak pewnie zauważyliście, nie jestem fanem tzw. cywilizacji zachodniej, a 

szczególnie jej „wartości”, widzę wyraźnie próby przejęcia dominacji nad światem przez inne 

siły. Kraje BRICS jakkolwiek stanowią przeciwwagę dla krajów NATO, nie są z definicji tą 

lepszą stroną. Czy stanowi dla Was jakąś różnicę, byśmy byli niewolnikami USA, czy Chin? 

Obie te opcje są nie do przyjęcia. Musimy pozostać wolnymi ludźmi i o to właśnie toczy się 

walka. Polem bitwy w tej wojnie jest świadomość ludzi. I tutaj odnosimy z każdym dniem 

coraz większe sukcesy. 
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471. Pewne jak w banku? 

Wiedeń 12.5.2023 

Trzymasz oszczędności w banku? Nie przejmujesz się inflacją? Jak bezpieczne są dzisiaj 

konta bankowe? Przecież w USA zniesiono limit dla posiadaczy kont gwarantujący wypłatę 

do maksymalnie 250 tysięcy USD. Wszyscy mają pełną gwarancję wypłacalności wszystkich 

środków zdeponowanych w bankach Stanów Zjednoczonych. Gwarancje daje państwo. A co 

się stanie, kiedy państwo zbankrutuje? 

Nie zamierzam nikogo straszyć. Powodów do obaw mamy aż nadto. Warto jednak wiedzieć 

co szykują nam w kwestii pieniędzy nasi „dobroczyńcy”? Wspominałem już na moim blogu 

niemieckiego analityka finansowego Ernsta Wolfa. Niedawno przedstawił interesującą analizę 

projektu dotyczącego wprowadzania w życie cyfrowego pieniądza. Dużą zaletą jego 

krótkiego wykładu jest spójne, przystępne i logiczne przedstawienie tematu. Zapraszam do 

obejrzenia filmu, do którego dodałem polskie napisy. 

Źródło. 

Jeżeli uda się globalistom przejąć kontrolę nad przyszłym, tworzonym przez nich systemem 

finansowym CDBC, będziemy mieli do czynienia z tak potężną dyktaturą, jakiej jeszcze na 

Ziemi nie było. Skończą się protesty i demonstracje. Przynajmniej skala tych sprzeciwów 

społecznych zostanie zredukowana do nieistotnego minimum. Kto zaryzykuje utratę środków 

do życia, aby protestować przeciwko jedynym „darczyńcom” tych środków pozwalających na 

przeżycie w biedzie? 

Znajdą się z pewnością tacy, którzy będą chwalić nowe życie. Wolność od szkoły, pracy, 

nielubianego szefa. Żyć nie umierać! Na piwo im zawsze wystarczy albo i nie. Taka 

przyszłość nie jest wcale nierealna. Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji doprowadzą 

do tworzenia w pełni zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych, transportowych i 

handlowych. Efektem takiego rozwoju będzie masowe bezrobocie i tutaj wkroczą 

„filantropi”, którzy każdemu dadzą uzależniające od nich minimum socjalne nazywane w 

dyskusjach bezwarunkowym dochodem podstawowym. 

https://www.youtube.com/watch?v=azSgRvDw3Zc
https://world-scam.com/Files/Ernst_Wolf_pl.mp4
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Money for nothing – Pieniądze za nic. Tytuł utworu Dire Straits. 

Będzie to interesujący i zarazem okrutny eksperyment obejmujący cały świat. Od dawna już 

jesteśmy niewolnikami korporacji dużych, czy małych. Kiedy pieniądz cyfrowy zapanuje nad 

światem, to możliwe będzie dowolne regulowanie długości łańcucha zawieszonego na naszej 

szyi. Czy zakaz opuszczania obszaru 15-minutowego miasta nie jest właśnie takim 

łańcuchem? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JRDgihVDEko
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472. „Rządzi prawo pięści” 

 

Wiedeń 13.5.2023 

OKV (Ostdeutschen Kuratorium der Verbände) – Wschodnioniemiecki Zarząd Stowarzyszeń 

zorganizował 27 marca 2023 roku konferencję prasową w Berlinie (źródło), aby oddać 

członkom i sympatykom głos w obronie pokoju. Wysokiej rangi osobistości z wojska, nauki, 

kultury i społeczeństwa w Niemczech pokazują szeroki opór społeczny przeciwko 

wojennemu kursowi rządu niemieckiego. Źródło. Z wypowiedzi jednego z prelegentów na tej 

konferencji zaczerpnąłem tytuł tego artykułu. 

Źródło. 

Kiedy generałowie, których fach to wojna, ostrzegają przed nią, wszystkie dzwony alarmowe 

powinny zadzwonić. Czy słyszymy o tym w mediach? Tym programem kla.tv po raz kolejny 

wykonuje pracę, którą powinny wykonywać media. 19 lutego 2023 r. kla.tv poinformowała o 

listach otwartych dwóch wysokich rangą generałów, które 30 stycznia 2023 r. zostały 

przekazane attaché obrony ambasady rosyjskiej Siergiejowi Czuchrowowi w Berlinie. Listy te 

przekroczyły nie tylko granice ideologiczne; we Francji wysocy rangą wojskowi wyrazili 

swoje bezwarunkowe poparcie. Również w USA rośnie opór wśród generałów i stowarzyszeń 

weteranów. Za zakończeniem wojny opowiadają się np. naczelny dowódca sił zbrojnych USA 

gen. Mark A. Milley, płk Doug-las Macgregor czy były inspektor ONZ ds. broni Scott Ritter. 

Za listami otwartymi niemieckich generałów stoi inicjatywa 28 organizacji zrzeszonych we 

Wschodnioniemieckim Zarządzie Stowarzyszeń (OKV). Prowadzą one kampanię na rzecz 

dialogu zamiast dostaw broni na Ukrainę. Potępiają też tłumienie wolności słowa i 

wypowiedzi. Konferencja prasowa OKV odbyła się 27 marca 2023 roku, aby dać członkom i 

sympatykom głos na rzecz pokoju. Wysokiej rangi osobistości z wojska, nauki, kultury i 

społeczeństwa w Niemczech pokazują szeroki opór społeczny przeciwko wojennemu kursowi 

rządu niemieckiego. 

Wszystkie współczesne wojny zaczynają się od kłamstwa. Masowo propagowane kłamstwa w 

telewizji, w radiu, w prasie i w internecie. Media urabiają opinię publiczną w perfidny 

https://okv--kuratorium-org.translate.goog/dialog-statt-waffen-konferenz-des-okv-vom-27-maerz-2023-teil-2/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://okv-kuratorium.org/dialog-statt-waffen-konferenz-des-okv-vom-27-maerz-2023-teil-2/
https://www.kla.tv/25918
https://www.kla.tv/25918
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/04/25918/KonferencjaPrasowaWysokichRang_480p.webm
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sposób, tworząc fałszywy, czarno-biały obraz, który z rzeczywistością niewiele ma 

wspólnego. Zawsze my to ci dobrzy, natomiast „oni” są źli. W propagandzie nie ma 

wyjątków. Od ponad roku cały naród rosyjski, jego kultura, język i wszystko, co się w Rosji 

dzieje, jest przedstawiane w mediach skrajnie negatywnie. Skorumpowane i zastraszone 

media, potępiają co prawda wyzwolenie przez Syrię i Rosję Aleppo (Syria), nie wspominają 

natomiast o użyciu w roku 2003 przez USA zabronionego przez międzynarodowe traktaty 

białego fosforu w Mosulu (Irak), gdzie zginęło 40 tysięcy cywili.  

Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że USA posiada ciągle jeszcze najsilniejszą armię, 10 

lotniskowców (Chiny i Rosja po jednym), 760 zagranicznych baz wojskowych (Chiny i Rosja 

razem jedynie 20), i upadającą co prawda, ale dzielnie broniącą się dominację dolara, którym 

kupują większe media na świecie lub ich naczelnych redaktorów. 

Czwarta władza, jak nazywa się media, traci systematycznie na sile. Aby poprawić 

oglądalność, w środę CNN zorganizował w New Hampshire debatę telewizyjną, na którą 

zaprosili Donalda Trumpa. Dzięki temu CNN osiągnęła podczas tej debaty rekordową 

oglądalność 3,2 miliona widzów. Trump nie dał się zakrzyczeć reporterce CNN. Udało mu się 

poruszyć większość ważnych spraw. Zamiast jak CNN planowała przejść do defensywy, 

wyjaśnił, że jest w stanie natychmiast spotkać się z Putinem, żeby zakończyć wojnę na 

Ukrainie. Trump ośmieszył CNN, dlatego musieli przerwać transmisję. 

New Hampshire Donald Trump. Źródło. 

  

https://www.amnesty.org.pl/syria-informacje-z-aleppo-wskazuja-na-zbrodnie-wojenne/
https://worldbeyondwar.org/pl/obejmuj%C4%85ce-masakr%C4%99-Mosul/
https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html


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

 

473. Bankructwo USA 

Wiedeń 14.5.2023 

Kiedy bankrutowały duże banki w USA, prezydent zapowiedział wypłacalność wszystkich 

zdeponowanych w bankach pieniędzy. Spowodowało to uspokojenie rynku, niewiele osób 

ustawiało się przed kasą, by wypłacić swoje oszczędności. Samo pojęcie kryzysu bankowego 

poszło prawie w zapomnienie po serii coraz to nowych wydarzeń polityczno-społecznych. 

Kto tak naprawdę gwarantuje wypłacalność banków w USA? Jak na razie gwarancją jest 

słowo pana prezydenta, nazywanego potocznie Sleepy Joe – po polsku śpiący Józio. 

Jeśli dwie wiodące w USA partie polityczne Demokraci i Republikanie nie dogadają się do 

końca maja w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia USA, Stanom Zjednoczonym grozi w 

czerwcu niewypłacalność finansowa, czyli bankructwo. Źródło. Rząd USA nie będzie mógł 

wziąć nowych kredytów, by spłacić odsetki, za olbrzymie długi nagromadzone latami, 

głównie z powodu licznych awantur wojennych prowadzonych przez kolejnych prezydentów. 

A skoro Joe Biden rzeczywiście śpi – rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielem 

Republikanów tylko raz 1 lutego i stwierdził, że nie może się dogadać – najwyraźniej 

zdeponowane w bankach majątki będą miały gwarancje oparte jedynie na słowie pana 

prezydenta. 

Limit długów wprowadzono w USA w roku 1914 w związku z budową kanału panamskiego. 

Miało to być jednorazowe odstępstwo od polityki, która w tamtym czasie unikała 

niepopularnego w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych zadłużenia. Dzisiaj USA jest 

największym na świecie dłużnikiem, którego wierzycielami są w pierwszej linii Chiny i 

Japonia. Pomyślicie pewnie: co nas obchodzą problemy japońskich czy chińskich inwestorów 

– niech sami się martwią o swoje źle zainwestowane pieniądze. To nie jest jedynie ich 

problem. Bankructwo USA dotknie nie tylko inwestorów. Odczują to afrykańscy zbieracze 

kobaltu, robotnicy na plantacjach bawełny i w zasadzie wszyscy mieszkańcy naszej planety. 

Recesja gospodarcza spowodowana nieuniknionym upadkiem dolara, euro, złotówki i innych 

walut spowoduje, że nie będzie odbiorców na kobalt, czy bawełnę. Są to naturalnie jedynie 

wybrane przykłady, recesja obejmie po prostu wszystkie dziedziny gospodarki. 

 

https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-us-canada-65452444?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65452444
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Nie umiem przewidywać przyszłości, jednak myślę, że Demokraci nie dogadają się z 

Republikanami, gdyż brakuje po obu stronach dobrej woli do najmniejszego choćby 

kompromisu. Moja sympatia leży po stronie Republikanów, chociaż wiem, że jest to wstęp do 

walki wyborczej w USA. Także Republikanie, składając propozycje rozwiązania kryzysu, 

starają się dopiec Demokratom. Popieram jednak Republikanów – tych od Trumpa, ponieważ 

do tej sytuacji zadłużenia doszło dzięki prowojennej polityce Obamy i Bidena, a wojna jest 

dla mnie nie do przyjęcia. 

Nie oczekujcie jednak ode mnie, że założę czerwony krawat, by popierać Donalda Trumpa w 

jego walce politycznej za oceanem. Zbyt głęboko tkwi we mnie awersja do takiego rekwizytu. 

Kiedy w pierwszej połowie lat 70. w PRL-u chodziłem do technikum, środa była ogłoszona 

jako dzień czerwonego krawata. Nie miałem wtedy pojęcia o znaczeniu takiego symbolu i w 

którąś środę wyszedłem po szkole z takim krawatem na ulice Wrocławia. Byłem zdziwiony 

reakcją kilku starszych, nieznanych mi chłopaków, którzy po prostu wyśmiali czerwony 

symbol wiszący na mojej szyi. Dzisiaj nazwano by takich prawicowo-nazistowskimi 

radykałami. Wtedy byli to po prostu zdrowo myślący młodzi ludzie. 
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474. EU – pierwszy stopień rządu światowego 

Wiedeń 15.5.2023 

Zastanawiam się, jak mogło dojść do tego, że z początku pozornie dobry zamysł unii państw 

europejskich wylądował na grząskim terenie, na którym brakuje coraz bardziej suwerennych i 

decydujących o własnym losie krajów. Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem tego zjawiska, 

które ze zdumieniem obserwowaliśmy przez ostatnie 20 lat, jest skrywane przed nami 

tworzenie podwalin pod przyszły rząd światowy.  

Szerzenie pokoju jest wpisane w statusy unijne. Teraz Unia stosuje własne sposoby „walki o 

pokój”, dostarczając olbrzymie ilości broni dla jednej ze stron konfliktu, jednocześnie 

blokując wszelkie inicjatywy dążące do zakończenia tej dziwacznej, aczkolwiek nie mniej 

okrutnej wojny na Ukrainie.  

Unia Europejska – a tym samym każdy obywatel UE (!) – jest w stanie wojny z Rosją. Jak 

mogło do tego dojść? W tym dokumencie Kla.TV rzuca światło na historię powstania UE i 

decydentów – od ojców założycieli po obecnych czołowych polityków. Kto kieruje Unią 

Europejską i jakie są jej prawdziwe cele? Źródło. 

Źródło. 

W 1990 r. George W.H. Bush ogłosił „nowy porządek na świecie, wolnym od zagrożenia 

terrorem, silnym w dążeniu do sprawiedliwości oraz pokoju”. Źródło. Plany władzy nad 

światem w ręku małej grupy „wybrańców” były snute od ponad 100 lat.  

Kiedy okazało się, że system finansowy stoi na krótko przed końcem i tylko sama chwila, 

kiedy dojdzie do zawalenia się światowych walut, może być i jest w niewielkim stopniu 

sterowana, wprowadzono w życie długo i skrupulatnie przygotowywany plan. Zaczęło się od 

zmiany nazwy kolejnej fali grypy na COVID-19 i wielkiej kampanii strachu i kłamstw w 

światowych mediach. Takie organizacje jak ONZ i WHO od dłuższego już czasu na 

garnuszku samozwańczej elity, posłusznie wykonują wszelkie polecenia swoich panów – 

właścicieli.  

https://www.kla.tv/26048
https://www.kla.tv/26048
https://www.rp.pl/wydarzenia/art9537771-george-w-h-bush-prezydent-od-spraw-miedzynarodowych
https://www.world-scam.com/archive/15643/369-protoplasta-ue-richard-coudenhove-kalergi/
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26048/InspiratorzyUeDlaczegoKaACYAIw_480p.webm
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Wielką niewiadomą, było dla żądnych światowej władzy, czy jest możliwe zastąpienie 

demokracji na świecie przez rozkazy ministrów zdrowia wprowadzane w trybie wojny z 

wirusem? Ten egzamin został dla globalistów zdany na piątkę. Strach trwający od trzech lat 

okazał się wystarczającym motywem dla myślących zgodnie z telewizyjnymi wytycznymi 

ludźmi. Naturalnie, że były wyjątki, jednak większość wolała wybrać rolę barana pędzonego 

na rzeź. 

Nikogo nie chcę obrażać – sam byłem takim baranem. Uważałem: niechaj politycy zajmą się 

polityką, a szewc niech naprawia buty. I co wyszło z takiej postawy? Kiedy szewc spartaczy 

pracę, to trzeba kupić nowe buty. Strata owszem, ale w większości przypadków nie jest 

katastrofą. Zakup „eliksiru szczęścia” przez panią Urszulę kosztował wszystkich 

Europejczyków miliardy euro i spowodował szkody na życiu i zdrowiu, których nie zwrócą 

żadne pieniądze.  

Naturalnie, że działania globalistów mają na celu zubożenie społeczeństw. Kiedy walczysz 

każdego dnia o przeżycie, nie masz czasu na protesty i zgodzisz się na pomysł cyfrowego 

pieniądza – CDBC. 

Jednak czas jest głównym wrogiem światowych puczystów. Utrzymanie w strachu Ziemian 

wymaga coraz to nowych bodźców: wojna na Ukrainie, groźba konfliktu nuklearnego czy 

awantura o Tajwan. Groźne dla globalistów zjawiska utraty zaufania przez ich media i 

rosnąca rola mediów niezależnych, spowodowały wzrost świadomości społeczeństw na całym 

świecie. Nawet największy baran, gdy uderzy zbyt silnie głową w mur, zaczyna dostrzegać 

fałsz w codziennych wiadomościach mainstreamowych. Nowe gwiazdy na firmamencie, to te 

wynikłe z walenia głową w mur – przebłyski samodzielnego myślenia. 

  

https://www.world-scam.com/archive/22468/471-pewne-jak-w-banku/
https://www.world-scam.com/archive/22468/471-pewne-jak-w-banku/
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475. Długo planowane gry 

Wiedeń 16.5.2023 

W moim artykule z października 2020 pisałem o książce Paula Schreyera Kronika 

zapowiedzianego kryzysu: Jak wirus mógł zmienić świat. Autor opisał w tej książce 

chronologię, historycznie udokumentowane działania, które doprowadziły do wprowadzenia 

na całym świecie w marcu 2020 stanu pseudopandemicznego. Dzisiaj przedstawię wykład 

tego autora wprowadzający w temat planów przejęcia władzy nad światem. 

Źródło. 

W swoim wykładzie dziennikarz i autor Paul Schreyer śledzi rozwój terroru od 1990 do 2020 

r. Wyjaśnia, że obecny kryzys korony nie jest przypadkiem, ale poprzedzało go długie 

planowanie. Sygnałem startowym do rozprzestrzeniania się terroru na świecie był 9/11, który 

został ogłoszony jako „wojna z terroryzmem” i konsekwentnie realizowany aż do obecnego 

globalnego kryzysu koronnego. Źródło. 

Z wykładu, który został opublikowany w lutym 2021, czyli ponad dwa lata temu dowiecie się, 

jak doszło do wprowadzenia na całym świecie pandemii, która w rzeczywistości była 

wyreżyserowaną orgią pandemii strachu. Historyczna analiza obejmuje okres ostatnich 30 lat. 

Po upadku ZSRR wysoko postawionym amerykańskim wojskowym zabrakło wroga, który 

uzasadniałby wysokie wydatki na zbrojenia. 

Colin Powell, który był w roku 1991 najwyższym oficerem wojskowym w USA, a tym 

samym również najwyższym doradcą wojskowym prezydenta, w wywiadzie dla prasy 

powiedział, trochę z sarkastycznym podtekstem, ale już poważnie: „Kończą mi się diabły, 

kończą mi się czarne charaktery, zostają mi Castro i Kim Il Sung”. Castro był wtedy 

prezydentem Kuby, a Kim Il Sung prezydentem Korei Północnej. Źródło. 

Dlatego konieczne było stworzenie nowych „diabłów” – wybór padł na terrorystów. W 

czasach zimnej wojny obie strony żelaznej kurtyny, zarówno USA, jak i ZSRR aktywnie 

wspomagali, oraz tworzyli struktury terrorystyczne. Moskwa szkoliła, także w Polsce i NRD, 

RAF – czyli lewicową formację terrorystyczną działającą głównie na terenie Niemiec 

https://www.world-scam.com/archive/594/049p/
https://www.kla.tv/24995
https://www.kla.tv/24995
https://www.kla.tv/24995
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/02/24995/PandemiczneGryPlanowanePrzygot_480p.webm
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Zachodnich. USA z kolei „wyhodowały” Talibów – w dosłownym tłumaczeniu: studentów – 

w Pakistanie, by walczyli z okupującymi w latach 80. ubiegłego wieku Afganistan wojskami 

ZSRR. 

Terroryści bardzo się przydali jako potencjalni „sprawcy” zamachów. Nie będę tutaj 

streszczał tego interesującego wywiadu. Chciałbym tu zwrócić uwagę na pojęcie terroryzmu 

państwowego, w którym rządy niektórych krajów wspomagają terroryzm. Trudno nazwać 

inaczej działania Izraela na terenie okupowanej Palestyny. Podobnie było po krwawym 

zdobyciu Iraku w roku 2003 albo wspomaganie państwa Islamskiego podczas wojny w Syrii. 

Walka z terroryzmem zakłada, że terroryści zdobędą jakimś cudem broń, którą w celach 

terrorystycznych już dawno została potajemnie stworzona przez USA lub inne mocarstwa.  

Zdjęcie pochodzi ze strony BuGaSi. 

Wystarczyłaby część środków przekazywanych do Pentagonu, by pozbyć się problemu 

terroryzmu. Po prostu ekonomiczne wzmocnienie gospodarcze dla krajów, w których 

uzasadniona nienawiść tworzy coraz to nowe bataliony terrorystów, pozbawiłaby podstaw do 

takiego rozwoju sytuacji. Jednak USA potrzebuje terroryzmu, by uzasadnić wydatki 

wojskowe i zaspokoić imperialistyczne ambicje polityków. Donald Trump nie chciał takiej 

polityki i dlatego musiał „przegrać” wybory w roku 2020. 

  

https://de.bugasi.de/was-ist-eigentlich-ein-planspiel/
https://www.world-scam.com/archive/10117/247-wybory-w-usa-2000-mulow/
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476. Lista zabójstw 

Wrocław 19.5.2023 

Zacznijmy od samej strony z listą zabójstw, Myrotvorets [strona w języku ukraińskim, 

zawiera drastyczne zdjęcia!]. Dziś znajduje się pod adresem Myrotvorets.center, ale 

pierwotnie była publikowana pod adresem psb4ukr.org. Domena ta została po raz pierwszy 

zarejestrowana 14 sierpnia 2014 r., jakieś sześć miesięcy po wspieranym przez USA zamachu 

stanu na Majdanie, który obalił demokratycznie wybrany rząd Wiktora Janukowycza. Cytat 

ze strony mintpressnews.com. Źródło. 

Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji opublikowało także listę (link archiwalny), 

zawierającą na dzień 4.10.2022 r. 94 osób -  ze zdjęciami - które sieją dezinformację, czyli 

treści niezgodne z dezinformacją ukraińską. Że obie strony stosują dezinformację, jest 

oczywiste, przynajmniej dla tych, którzy obu stron słuchają. Czym jest Centrum Zwalczania 

Dezinformacji? Jest to oficjalny organ rządowy utworzony pod koniec marca 2021 r. przez 

samego prezydenta Zełenskiego wraz z podobną organizacją – Centrum Komunikacji 

Strategicznej. 

Na liście „zdrajców Ukrainy” lub „terrorystów” znajdziemy wiele znanych nazwisk z całego 

świata. Jest tam wymieniony Roger Waters z Pink Floyd, Tucker Carlson, Scott Ritter, były 

oficer CIA, Ray McGovern. Od października 2022 na ukraińskiej liście śmierci jest także 

Elon Musk. 

 

Dyskusja na Twitterze po wpisaniu Elona Muska na listę śmierci. Źródło. 

  

https://myrotvorets.center/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.whoxy.com/psb4ukr.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://www.whoxy.com/psb4ukr.org
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://web.archive.org/web/20221004031714/https:/cpd.gov.ua/reports/spikery-yaki-prosuvayut-spivzvuchni-rosijskij-propagandi-naratyvy%EF%BF%BC/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://cpd.gov.ua/
https://twitter.com/search?q=Musk%20added%20to%20Ukraine%27s%20Myrotvorets&src=typed_query&f=top
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Niektórych mogłoby zdziwić, że także globalista Henry Kissinger znalazł się na tej liście. 

 

Pod koniec 2014 r. inna powiązana z Ukraińskim Centrum Zwalczania Dezinformacji strona 

– Operativ.info – wzywała do przekazywania informacji o sabotażystów i terrorystach i 

groziła, że w przypadku wykrycia dezinformacji „potraktują te działania jako pomoc 

terrorystom i podejmą działania przeciwko dezinformatorom”. Cytat ze strony 

mintpressnews.com. Źródło.  

Możecie również przeczytać na stronie mintpressnews.com o tym, jak NATO pomagało przy 

tworzeniu takich stron internetowych nawołujących „cywilizowany świat” do rozprawienia 

się z wrogami umieszczonymi na tych listach. Ponoć głównym zadaniem NATO jest walka z 

terroryzmem, a nie wspieranie takich terrorystycznych metod walki politycznej. 

Myrotvorets wymienia tysiące „sabotażystów”, „separatystów”, „terrorystów” i „zdrajców”. 

Czasem skreśla ich fotografie po zamordowaniu z dopiskiem „likwidacja”. Tak się stało na 

przykład po zabójstwie Darii Duginy w Moskwie w sierpniu 2022 r. Cytat ze strony 

mintpressnews.com. Źródło. 

Zastraszanie groźbą śmierci, tworzenie listy „wrogów” Ukrainy – tak naprawdę przeciwników 

polityki kijowskiego, faszystowskiego reżimu – jest aktem terroru. Dostarczanie im więcej 

broni z pewnością nie służy zakończeniu tej dziwnej wojny. Takie działania mają głównie na 

celu zubożenie społeczeństw państw zachodnich. W ciągu jednej nocy Rosjanie zniszczyli 

ukraińskie zasoby amunicji wartości ponad miliard dolarów USA. 

 

Wybuch składu amunicji w ukraińskim mieście Chmielnicki przed kilku dniami. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pl&hl=de&client=webapp&u=https://web.archive.org/web/20141116034151/https://operativ.info/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://myrotvorets.center/
https://www-mintpressnews-com.translate.goog/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://www.mintpressnews.com/independent-ukraine-kill-list-actually-run-by-kiev-backed-by-washington/284639/
https://www.world-scam.com/archive/7152/200-prezydent-ukrainy/
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477. Diabelski plan 

Wrocław 20.5.2023 

Ukrytym celem szczepionkowej kampanii przeciwko tężcowi w Kenii była depopulacja – 

ograniczenie płodności tamtejszej ludności. Do kampanii tych „szczepień” dopuszczono 

jedynie kobiety, będące w wieku od 15 do 49 lat. 

Na zniszczonym w lipcu 2022 roku monumencie, o którym pisałem w artykule Dekalog, 

wyryte było 10 przykazań. Zacytuję dwa pierwsze z nich: 

1. Utrzymuj ludzkość na poziomie poniżej 500 000 000 w nieustannej równowadze z naturą; 
2. Mądrze kieruj reprodukcją dla poprawy przydatności i różnorodności przyszłych pokoleń. 

Najwyraźniej mamy do czynienia z wyznawcami tej globalistycznej religii, którzy bez 

względu na aspekty moralne, a także wyniki niezależnych od nich badań naukowych 

obalających teorię przeludnienia Ziemi, postanowili narzucić całemu światu te zbrodnicze 

reguły. 

Kto pretenduje do decydowania o jednej z najbardziej podstawowych decyzji? Widocznie 

kontrolowana przez Billa Gatesa WHO, podała kobietom w Kenii szczepionkę uszkadzającą 

ciążę. Diaboliczna agenda, jednoznacznie udokumentowana przez Andrewa Wakefielda, 

Roberta F. Kennediego i Children’s Health Defense. Źródło. 

Źródło. 

Wstrząsający film, dokumentujący kolejną zbrodnię przeciw ludzkości propagowaną z dużą 

energią przez Światową Organizację Zdrowia i jej prywatnych sponsorów. Skoro masowi 

mordercy tacy jak Bill Gates, mogą bezkarnie nawoływać do aktywnej „redukcji” nadmiernej 

masy ludzi, możemy temu przeciwdziałać, rozpowszechniając wśród tych kandydatów na 

outsourcing – usunięcie z populacji – informacje o tym, co się w rzeczywistości dzieje na 

świecie. To jest brutalna wojna. Wojna o prawdę. Jeżeli nadal będziemy biernie pozwalać 

robić z nami wszystko, to już niedługo liczba ludności świata spadnie poniżej zaplanowanej 

liczby pół miliarda. Ani mnie, ani Was i Waszych bliskich, już nie będzie wśród żywych. 

https://www.world-scam.com/archive/10855/266-10-przykazan/
https://www.kla.tv/26073
https://www.kla.tv/26073
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26073/NiepACYAIw322ADsOdnoACYAIw347A_480p.webm
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Ci, którzy przeżyją te największe w historii ludzkości ludobójstwo, będą niewolnikami, bez 

kajdan. Najprawdopodobniej otrzymają zakaz noszenia masek i parasoli, by umożliwić 

identyfikację.  

 

Źródło: Telegram 19.5.2023 r. 08:03. 

Hongkong Chiny – Kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że rozpoznawanie twarzy kontroluje ich 

życie. Kiedy każdy ruch, zakup, decyzja i działanie były śledzone, monitorowane i karane, 

próbowali się zbuntować. Zgadnij, co się stało? Było już za późno! 

  

https://t.me/PolskaAmerykaNewsPoPolsku
https://world-scam.com/Files/ELE6YP8Dhgraqrhd.mp4
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Wrocław 21.5.2023 

Nie relacjonowałem w moim blogu działań militarnych na froncie dziwnej wojny na 

Ukrainie. Trudno znaleźć obiektywne informacje w gąszczu propagandy polityczno-

militarnej. Propagandy, którą kreują w równym stopniu wszystkie strony konfliktu. Jednym z 

bardziej obiektywnych i zarazem dobrze poinformowanych źródeł informacji jest platforma 

Southfront. 

Tak piszą o swojej filozofii redaktorzy platformy: Jest zbyt wiele „brudnych gier” ze strony 

mediów głównego nurtu, które próbują ukryć prawdziwą prawdę o przyczynach 

prowokujących różne konflikty, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Tworzą fałszywy obraz 

fikcyjnego wroga, sterują opinią publiczną i tworzą w różnych krajach zgodę ludzi na wojnę, 

kontrolując narrację wydarzeń. Doskonałym tego przykładem jest to, co wydarzyło się na 

Ukrainie, kiedy tysiące źle poinformowanych ludzi, karmionych dezinformacją i pustymi 

obietnicami, wyszło na ulice i zniszczyło stabilne instytucje narodu. Źródło. Ostatnie zdanie 

dotyczy zorganizowanego przez CIA przewrotu na Majdanie w lutym 2014 r. 

We wczorajszym wpisie: Sytuacja militarna na Ukrainie 20 maja 2023 r. źródło, podano, że 

armia rosyjska zdobyła miasto Bachmut. 

 

Położone w strategicznie ważnym miejscu miasto Bachmut jest terenem zaciekłych walk 

trwających już wiele miesięcy. By ocenić rozmiar zniszczeń, w mainstreamowej, niemieckiej 

ZDF pokazano zdjęcia satelitarne. Źródło. 

https://southfront.org/about-southfront/
https://www.world-scam.com/archive/10148/248-jak-zostac-premierem/
https://southfront-org.translate.goog/military-situation-in-ukraine-on-may-20-2023-map-update/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://southfront.org/military-situation-in-ukraine-on-may-20-2023-map-update/
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bachmut-zerstoerung-satellitenbilder-vergleich-ukraine-krieg-russland-100.html
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Bloki i szkoła nr 12 w centrum: Zdjęcie z 8 maja 2022 r. Źródło: ap 

Dla porównania ten sam obszar dzisiaj: 

Ta sama dzielnica rok później: Zdjęcia z 15 maja 2023 r. Źródło: ap 

Może któryś ze zwolenników taktyki pokojowej polegającej na dostarczaniu broni Ukrainie 

zastanowi się nad skutkami takich posunięć. Jedyne efekty dozbrajania strony konfliktu, która 

nie jest w stanie wygrać tej awantury, to zniszczenia, przedłużenie w czasie i tak już 

przegranej wojny oraz co najważniejsze – niepotrzebne ofiary w ludziach po obu stronach 

frontu. Kto ponosi koszty tej wojny? Bezpośrednio na pewno Rosja i Ukraina, szczególnie 

koszty w ludziach. Finansowe koszty ponosi Rosja i w olbrzymiej mierze zachodni podatnicy. 

Zaostrzający się konflikt o finansowanie rządu USA, może w ciągu najbliższych tygodni 

doprowadzić do bankructwa tego państwa. Jeśli do tego dojdzie, to Ukraina zostanie 

https://www.world-scam.com/archive/22546/473-bankructwo-usa/
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pozbawiona większości dostaw broni. Prezydent tego kraju nie będzie miał już innego 

wyjścia, niż doprowadzić do rozmów pokojowych. Można było rozmawiać z Rosją po jej 

ultimatum z grudnia 2021 r. Wtedy nie doszłoby do tej niepotrzebnej wojny. Jednak siły 

prowojenne najwyraźniej miały wówczas przewagę w Waszyngtonie. 
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479. Apel do pozbawionych rozsądku o rozsądek 

Wrocław 22.05.2023 

Wydawałoby się, że apelowanie o rozsądek do nierozsądnych polityków jest działaniem 

pozbawionym sensu. Nie jest, jeśli zawartość otwartego listu dotrze do opinii publicznej. 

Wysocy rangą wojskowi z USA podpisali list otwarty do władz w Waszyngtonie. Źródło. 

Sygnatariusze: 

Dennis Fritz, dyrektor, Eisenhower Media Network; Starszy sierżant dowódcy sił 

powietrznych USA (w stanie spoczynku) 

Matthew Hoh, zastępca dyrektora, Eisenhower Media Network; Były oficer piechoty 

morskiej oraz urzędnik stanu i obrony. 

William J. Astore, podpułkownik, US Air Force (w stanie spoczynku) 

Karen Kwiatkowski, podpułkownik, US Air Force (w stanie spoczynku) 

Dennis Laich, generał dywizji, US Army (w stanie spoczynku) 

Jack Matlock, ambasador USA w ZSRR, 1987-91; autor książki Reagan i Gorbaczow: Jak 

zakończyła się zimna wojna 

Todd E. Pierce, major, sędzia rzecznik armii amerykańskiej (w stanie spoczynku) 

Coleen Rowley, agent specjalny FBI (w stanie spoczynku) 

Jeffrey Sachs, profesor uniwersytecki na Uniwersytecie Columbia 

Christian Sorensen, były lingwista języka arabskiego w siłach powietrznych USA 

Chuck Spinney, emerytowany inżynier/analityk w Biurze Sekretarza Obrony 

Winslow Wheeler, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego czterech republikanów i 

demokratów w USA 

Lawrence B. Wilkerson, pułkownik armii amerykańskiej (w stanie spoczynku) 

Ann Wright, pułkownik armii amerykańskiej (w stanie spoczynku) i były dyplomata USA. 

Od 2007 roku Rosja wielokrotnie ostrzegała, że siły zbrojne NATO na rosyjskich granicach 

są nie do zaakceptowania – tak samo, jak siły rosyjskie w Meksyku czy Kanadzie byłyby nie 

do zniesienia dla USA. Tak było, kiedy ZSRR ulokował sowieckie rakiety na Kubie w 1962 

roku. Ukraina stanowi wyjątkową prowokację. Źródło. 

 

Bazy militarne NATO – stan faktyczny. 

https://eisenhowermedianetwork-org.translate.goog/russia-ukraine-war-peace/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://eisenhowermedianetwork.org/russia-ukraine-war-peace/
https://eisenhowermedianetwork.org/russia-ukraine-war-peace/
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Hipotetyczna sytuacja, w której Rosja ma bazy militarne wokół USA. 

Tego rodzaju argumenty i porównanie sytuacji geopolitycznych Rosji i USA trudno byłoby 

znaleźć w ściekowych mediach Zachodu. Jednostronna narracja tych środków masowego 

przykazu podkreśla fakt wkroczenia Rosji na Krym (2014) i przed rokiem na Ukrainę. 

Ignoruje się przy tym celowe prowokacje NATO wobec Rosji. 

Moim zdaniem, za sprowokowaniem wojny na Ukrainie stoi ta sama grupa przestępcza, która 

dwa lata wcześniej zorganizowała światu plandemię. Jeśli, co mam nadzieję, dojdzie w końcu 

do pokoju na Ukrainie, jestem pewien, że przygotowują nam następną katastrofę na skalę 

światową. Bez niej musieliby odpowiedzieć za zbrodnie dwóch poprzednich katastrof.  

Nową „pandemią strachu” może to być załamanie się gospodarki i finansów na świecie, które 

zostaną wykorzystane do wprowadzenia cyfrowej waluty, pozwalającej kontrolować prawie 

wszystkich ludzi na świecie. Równie prawdopodobne jest wprowadzenie stanu zagrożenia 

ziemskiego klimatu. Pomimo porażek na tym polu – okazuje się, że zamiast globalnego 

ocieplenia, stoimy na progu nowej epoki lodowcowej – aby osiągnąć zamierzone cele, 

wystarczy ocieplenie klimatu propagowane w TV. 

 

https://www.world-scam.com/archive/15057/357-klimat-falszu/
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480. Zapowiedź kolejnej medialnej pandemii 

Wrocław 23.5.2023 

Szukajcie, aż znajdziecie – takie motto przyświeca najwyraźniej wystraszonym groźbą 

odpowiedzialności za popełnione zbrodnie przeciw ludzkości globalistom. A kiedy nie 

znajdziecie, to wymyślcie. Najważniejszym jest przy tym medialnie napędzany strach. W 

lutym ubiegłego roku opublikowałem na moim facebookowym profilu to zdjęcie: 

Widziałem i nadal widuję sporo takich tablic przy drogach w okolicach Kępna. 

Czemu służy takie ostrzeżenie? Jest objawem dbałości o nasze zdrowie? Jeśli ktoś robi coś 

dla „twojego dobra”, to najwyższy czas wziąć nogi za pas. Ja widzę tu tylko jeden cel, tak jak 

trzy lata temu: strach. Naszym zadaniem jest się bać! Taką przydzielono nam rolę. Już to 

przerabialiśmy. Niedługo przeczytamy w gazecie afrykańską historię, jak hipopotam 

ugryziony przez chorego krokodyla cudem się uratował z paszczy potwora i zrobił kupkę na 

polu manioku… Droga do następnej plandemii stoi otworem. 

Przesadzam? Przeczytajcie wczorajszy artykuł w RMF24, jak nowa mutacja grypy ptaków 

dziesiątkuje stada. Powrócił do mediów „ekspert” z Uniwersytetu Jagielońskiego z tytułem 

profesorskim pan Krzysztof Pyrć. Ten pan był m.in. członkiem Rady Medycznej do spraw 

COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Co z tego, że był fałszywym prorokiem w okresie 

korony? Tym razem na pewno się nie myli! 

https://www.facebook.com/marek.wojcik.522066/
https://www.world-scam.com/archive/7193/201-naszym-obowiazkiem-jest-strach/
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowa-mutacja-grypy-ptakow-dziesiatkuje-stada-sytuacja-jest-n,nId,6793125#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowa-mutacja-grypy-ptakow-dziesiatkuje-stada-sytuacja-jest-n,nId,6793125#crp_state=1
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481. Światowy spisek WHO 

Wrocław 24.5.2023 

Plandemia korony była jedynie balonem próbnym – globaliści sprawdzali, jak daleko mogą 

się posunąć, odbierając nam podstawowe prawa. Teraz posuwają się znacznie dalej, Światowa 

Organizacja Zdrowia WHO, która powinna nazywać się Światowym Narzędziem 

Depopulacji, ma otrzymać wiążące wszystkie członkowskie kraje prawo decydowania o 

sposobach zwalczania przyszłych ogłoszonych przez tę zbrodniczą organizację „pandemii”. 

Czy chcesz, aby WHO była w stanie ustalić, czy możesz podróżować, czy nie? I że w 

przyszłości powiedzą ci, jakich leków masz używać, a które są ZAKAZANE – na wypadek, 

gdyby ogłosili „stan wyjątkowy”? Dokładnie od dziś, 21 do 28 maja 2023 r., takie przepisy są 

tworzone za zamkniętymi drzwiami. Dzieje się tak, ponieważ WHO przekształca obecnie 

swoje dotychczas niewiążące zalecenia w wiążące międzynarodowe przepisy zdrowotne 

(International Health Regulations = IHR). Założyciel Kla.TV Ivo Sasek wyjaśnia te treści i 

pokazuje, jak bronić się przed światowym spiskiem WHO. Źródło. 

Źródło. 

Zobaczcie, jak kompleksowo przygotowali się do przejęcia władzy nad całym światem. 

 Przejęli kontrolę nad rządami i parlamentami większości krajów – Young Global Leaders; 
 Kontrolują największe na świecie ośrodki medialne w tym agencje prasowe; 
 Opanowali struktury ONZ – Agenda 2030. 
 Wprowadzają w pośpiechu cyfrowy pieniądz; 
 Sztucznie stworzyli „zagrożenie klimatu”, by uzasadnić kradzież na wielką skalę pieniędzy 

podatników w tej bogatszej jeszcze części świata; 
 Stworzyli orwellowską nowomowę. Genderowską poprawność polityczną, by kontrolować 

nasze myśli; 
 Wprowadzają stan permanentnego zagrożenia: korona, wojna na Ukrainie, groźba wojny 

atomowej, globalne ocieplenie, by łatwiej kontrolować wystraszonych ludzi. 
 Kontrola obywateli przy pomocy dronów i kamer obserwujących każdy ruch na ulicy jest już 

dobrze wypróbowana w Chinach; 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=pl&id=26120&date=2023-05-23
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=pl&id=26120&date=2023-05-23
https://www.world-scam.com/young-global-leaders-3/
https://www.world-scam.com/archive/6987/197-wojna-w-mediach/
http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf
https://www.world-scam.com/archive/22468/471-pewne-jak-w-banku/
https://www.world-scam.com/archive/21099/443-narracja-klimatyczna-sie-wali/
https://www.world-scam.com/archive/5544/163-poprawnosc-polityczna/
https://www.world-scam.com/archive/6907/195-zegnamy-wiruska-witamy-wojenke/
https://www.world-scam.com/archive/18275/388-zaplanowano-nam-juz-przyszlosc/
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2023/05/26120/ACYAIw346ADsWiatowySpisekWhoSt_480p.webm
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 Metodycznie wprowadzana depopulacja, w celu ograniczenia liczebności mieszkańców Ziemi; 
 Przekształcenie zbrodniczej organizacji WHO na globalny ośrodek sprawowania władzy 

poprzez terror medyczno-sanitarny. 

Są jeszcze ludzie na świecie, którzy uważają, że te wszystkie wymienione działania są czymś 

naturalnym przez nikogo niezaplanowanym. Zawsze byli ludzie mniej lub bardziej 

inteligentni. To jest naturalne. Ci pierwsi potrzebują więcej czasu i bardziej drastycznych 

faktów, by uznali istnienie idei światowego przewrotu. Nie są oni nam do niczego potrzebni – 

będą tak samo klaskać, gdy globaliści poniosą zasłużoną karę. 

 

  

https://www.world-scam.com/archive/22751/477-zbrodniczy-plan/


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

 

482. Infodemia – wirus informacji 

Wrocław 25.5.2023 

W związku z podawaną nam przez media niestrawną papką informacyjną powstało na świecie 

samorzutnie tysiące „ognisk infodemii” – czyli takich jak mój blog – publikujących swój 

własny, odmienny punkt widzenia. W ten sposób wypełniona została luka, powstała w 

związku z totalitarną cenzurą wprowadzoną na świecie w ramach plandemii. Oglądalność 

mediów szerzących dezinformację takich jak CNN, czy w Polsce TVP.info lub TVN 

drastycznie spadła. 

W odpowiedzi na taką sytuację ONZ ogłosił w październiku 2020 stan infodemii na świecie. 

Głoszono tezę, że nadmiar informacji grozi demokracji. ONZ zrekrutowała ponad 100 000 

„cyfrowych ratowników”, aby przeforsować narrację COVID-19. Źródło. Mieliśmy i mamy, 

choć w znacznie mniejszym stopniu z nimi do czynienia. Nazwaliśmy ich trollami – byli to 

komentatorzy, głoszący „swoje”, znane nam z mediów stanowisko, bez jakichkolwiek 

rozsądnych argumentów. Na zasadzie: tak właśnie jest, bo JA tak twierdzę. Z niektórymi z 

nich udało mi się rozwinąć zabawne dyskusje.  

 

Powszechnie propagowane kłamstwo ma krótką linię życia, potem jego autorzy permanentnie 

ignorują zarzuty o szerzeniu paniki i fałszywych informacji, poprzez wymyślanie następnych 

fake newsów. Dzisiaj słyszymy od tych, którzy niedawno rzucali groźby wobec 

niezaszczepionych, że przecież nikt nikogo nie zmuszał. Aby wejść ponownie w atmosferę 

„dobrowolnych szczepień”, warto wstrzyknąć sobie od czasu do czasu dawkę przypominającą 

informacji, choćby takie jak te: Restrykcje dla niezaszczepionych? „To nieuniknione w 

skutecznej walce z epidemią”. 

Wielu z Was wzdrygnie się na samą myśl o trzech latach terroru sanitarnego i wolałoby o tym 

zapomnieć: Nie możemy jednak pozwolić by sprawcy ludobójstwa światowego, także ci z 

Polski, pozostali bezkarni. W dzisiejszym świecie nie możemy liczyć na to, że niezawisłe 

sądy zajmą się przestępcami i załatwią za nas polityczną robotę przywrócenia w miarę 

sprawiedliwego państwa.  

https://summit-news.translate.goog/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://summit-news.translate.goog/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://summit.news/2022/08/18/un-recruited-over-100000-digital-first-responders-to-push-establishment-covid-narrative/
https://zdrowie.trojmiasto.pl/Restrykcje-dla-niezaszczepionych-To-nieuniknione-w-skutecznej-walce-z-epidemia-n161055.html
https://zdrowie.trojmiasto.pl/Restrykcje-dla-niezaszczepionych-To-nieuniknione-w-skutecznej-walce-z-epidemia-n161055.html
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Zamiast prowadzić śledztwo w sprawach nadmiarowych zgonów spowodowanych 

blokowaniem służby zdrowia i propagowaniem fałszywych informacji w celu skłonienia 

nieświadomych obywateli do poddania się samobójczej terapii pod pretekstem zwalczania 

odmiany grypy, prokuratura i izby lekarskie prowadzą walkę z lekarzami. Wczoraj odbył się 

w Niemczech proces przeciwko światowej sławy profesorowi Sucharitowi Bhakdi. Został 

zwolniony z bezsensownego zarzutu siania mowy nienawiści. Jednak sam fakt, że doszło do 

tego procesu, świadczy na niekorzyść państwa, które jeszcze nie tak dawno można było uznać 

za państwo prawa. 

 

Profesor Sucharit Bhakdi w drodze na haniebny dla państwa niemieckiego proces. 

Profesor Bhakdi wykstałcił tysiące lekarzy. Ostrzegał na mediach społecznościowych przed 

tragicznymi skutkami „szczepień” mRNA, dzięki czemu ocalił życie i zdrowie wielu osób, 

które udało mu się przekonać. Takich procesów hańby, odbyło się wiele na całym świecie i 

nie każdy skończył się uwolnieniem z zarzutów… 
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Całość, lub inne roczniki blogu można ściągnąć na stronie:  

https://www.world-scam.com/ebook 


