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NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, BERLIN, WARSZAWA.
PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI W INTERNECIE: www.wicipolskie.org
Drodzy Czytelnicy i Sympatycy!

W naszym biuletynie zamieszczamy teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o
najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru publikowanych treści, nie jest zgodność poglądów Autorów
publikacji z poglądami redakcji lecz decyduje imperatyw ważnością tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów,
nie zawsze podzielamy. Uznając jednak że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.
Redakcja
------------------------------------------------------------------

Adres kontaktowy Redakcji PRP: PO Box 1612, Cranford NJ 07016 i internetowy: turobinpawelec@gmail.com

1] Wiadomości; 2] Antysemicka „prowokacja” w Kaliszu; 3) Antysemiccy prowokatorzy; 4) Dlaczego rząd Morawieckiego powie Unii
tak?!; 5) Polskie BLM kontra ks Piotr Skarga; 6) III wojna światowa; 7) Co mówią lekarze wyklęci?!; 8) ABP Viganò: „pandemiczny
sanhedryn”; 9) Pytania do FDA; 10) Sabotaż; 11) "Potwór z Davos”;
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Katolicki uniwersytet przedstawił Floyda jako Jezusa

fot. dailysignal.com.
Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie umieścił w dwóch miejscach swojego kampusu obraz Maryi Dziewicy trzymającej postać
George’a Floyda jako uosobienia Jezusa Chrystusa. Władze uczelni chcą w ten sposób przedstawić wołanie o sprawiedliwość ze strony
wszystkich skrzywdzonych osób. Sami studenci uważają jednak obraz za bluźnierstwo.
[„Katolicki Uniwersytet Ameryki” - czytaj judeo-katolicki. No cóż: kabalistyczna hucpa nie zna granic - AD].
Kontrowersyjny obraz zatytułowany „Mama”, którego autorem jest Kelly Latimore, został zawieszony - na razie w dwóch miejscach
kampusu waszyngtońskiej uczelni. Przedstawia on więc, Maryję Dziewicę trzymającą w swoich rękach wspomnianego Floyda. „Dzieło” w
jednoznaczny sposób nawiązuje do motywu Maryi pochylającej się nad ciałem Jezusa zdjętego z krzyża.
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Przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Ameryki nie ukrywają nawet, że przedstawienie czarnoskórego przestępcy jako Jezusa
Chrystusa jest celowe. Opis zamieszczony pod obrazami informuje o postaci Matki Boskiej Bolesnej, mającej symbolizować „zwierciadło
sprawiedliwości” i „wołanie wszystkich, którzy doznali smutku utraty bliskiej osoby z powodu przemocy i niesprawiedliwości”.
Obraz nie spodobał się jednak studentom cytowanym przez amerykańskie media. Uważają oni porównanie Floyda do Jezusa za
bluźnierstwo, i obrazę wiary katolickiej. Jednocześnie nie są oni jednak zdziwieni postawą władz uczelni. Od dłuższego czasu Katolicki
Uniwersytet Ameryki ma bowiem stale się liberalizować i sekularyzować.
Na dodatek, studenci waszyngtońskiej uczelni, nie mogą zrobić niczego z podobnymi pomysłami jej władz. Wszystko za sprawą obaw
dotyczących oskarżenia o rasizm z powodu krytyki postaci samego Floyda.
Za: http://autonom.pl/katolicki-uniwersytet-przedstawil-floyda-jako-jezusa/
#
#
#
Konfederacja sprzeciwia się ustawie segregującej pracowników [24.XI.2021]
Posłowie Konfederacji - zadeklarowali konsekwentny sprzeciw wobec ponadpartyjnych planów przerzucania na pracodawców
odpowiedzialności za zmuszanie Polaków do szczepień przeciwko Covid-19. Ustawa będzie bezprawna - podkreślali
parlamentarzyści.
- Konfederacja odrzuca pomysły ustawy, która umożliwia wgląd w dokumentację medyczną przez osoby, które nie są związane tajemnicą
lekarską. Konfederacja odrzuca koncepcję w której się segreguje ludzi na lepszych i gorszych - mówił w Sejmie do dziennikarzy Janusz
Korwin-Mikke. Reprezentował on koło na zwołanym przez marszałek Elżbietę Witek środowym spotkaniu w sprawie ustawy segregującej
niezaszczepionych pracowników. Przytoczył przykłady, dowodzące nieskuteczności tak zwanych lockdownów oraz innych form przymusu
sanitarnego w poszczególnych państwach.
- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich projektów nadawania pozorów legalności bezprawnej dyskryminacji, bo segregacja
to dyskryminacja. Żadna ustawa nie stworzy tu niczego więcej poza pozorami legalności, ponieważ to, co wiemy o zamysłach rządzących
i, niestety również totalnej opozycji, to wszystko jest projekt działań niekonstytucyjnych, łamiących prawa przyrodzone i prawa kodeksowe
obowiązujące w RP - precyzował zarzuty swego środowiska politycznego wobec ewentualnej ustawy Grzegorz Braun.
Parlamentarzysta nazwał zaproszoną na spotkanie Radę Medyczną „kolektywem szalonych naukowców którzy już drugi rok
dezinformują opinię publiczną i dezorientują najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej”. Poseł zapowiedział, że Konfederacja nie
weźmie udziału w pracach nad projektem który formalnie nie istnieje, nie ma bowiem nadanego numeru druku sejmowego. Jest on także,
w ocenie koła, próbą dzielenia się przez rządzących z konkurentami politycznymi odpowiedzialnością za ewentualne restrykcje. Stanowczo sprzeciwiamy się próbie łamania prawa pod pretekstem troski o zdrowie publiczne - podkreślił Grzegorz Braun.
Robert Winnicki zaznaczył, że nielegalność rozwiązań dyskryminacyjnych proponowanych przez Zjednoczoną Prawicę nie stanowi
jedynego powodu kontestowania ich przez Konfederację. Inną przyczyną jest pogłębianie zapaści systemu ochrony zdrowia. Ten był, w
ocenie szefa Ruchu Narodowego, w krytycznym stanie już przed 2020 rokiem, a od kilkunastu miesięcy w ogóle już nie działa. - Mamy
systemową zapaść którą podejmowane przez rząd działania tylko pogłębiają. Metody segregacyjne, metody stosowane szeroko w
państwach europejskich, są nie tylko nielegalne, ale i nieskuteczne. [...] To nie działa, jak Europa długa i szeroka widzimy, że te metody w
żaden sposób nie działają - stwierdził.
Robert Winnicki retorycznie pytał o pomysł rządu na reformę systemu ochrony zdrowia. Konfederacja w swym oficjalnym stanowisku
zaprezentowanym na środowym spotkaniu wyliczyła przypadki „pogwałceń prawa które staną się faktem jeśli ten projekt w ogóle wejdzie
na ścieżkę legislacyjną”, jak powiedział poseł Braun. - RoM
Za: https://pch24.pl/braun-korwin-mikke-winnicki-konfederacja-sprze-ciwia-sie-ustawie-dyskryminujacej-pracownikow/
------------------------I tu posłużę się komentarzem [z dnia 26.VII.2020 r.] do art. T. Garland PT: „Powstał Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego”:
Szanowna pani Teresa Garland !
Większość Polaków wie że żydowski okupant łamie podstawowe prawa człowieka w Polsce! Wiemy że mamy prawa! Ale,
okupant żydowski ma 100 tys. indoktrynowanej przez żydowskie bojówki policji w tym kilka tys. bandytów od brudnej i
mokrej roboty przebrani są dla niepoznaki w policyjne mundury! A poza tym jest w Polsce ok. 40 tysięcy agentów Mossadu,
tak że niemalże każde województwo, każdy powiat, nawet każda gmina jest obstawiona przez tychże agentów. Następnie
działają tzw. żydowskie jaczejki [czyli organizacje, niektóre liczące tylko po parę osób] - wspierane potajemnie przez rząd
jak np. B’nai B’rith [Polska]; Antifa; Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny; Antyfaszystowska Organizacja Bojowa;
Fundacja Otwarty Dialog; Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Fundacja Rodziny Nissenbaumów; Fundacja
Ronalda S. Laudera; Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich; Otwarta Rzeczpospolita; Fundacja Batorego;
Centrum Badań nad Uprzedzeniami; Helsińska Fundacja Praw Człowieka; Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”; itp: - ich
działania polegają na donoszenie na Polaków-patriotów do prokuratury, policji, a przede wszystkim do Mossadu. Spełniają
rolę tzw. „sayanim” w naszej ojczyźnie.
Tylko wojna globalna wyzwoli ludzkość od żydowskiej dominacji w ŚWIECIE!
Polska to żydowski obóz koncentracyjny dla Słowian! a jak wiemy w obozie prawo nie istnieje!
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Siłą żydowskich okupantów w Polsce są dowódcy policyjni którzy gotowi są wykonać każdy rozkaz który dostaną od
wierchuszki okupantów żydowskich, więc wszelkie rezolucję czy pisma żydowski okupant wrzuci do kosza! Szkoda czasu pani
Garland!
Trzeba czekać na Wojnę! gdy dostaniemy broń wtedy z niewolników staniemy się panami! powtarzam PANAMI!
Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach
------------------------Ten komentarz doskonale odzwierciedla obecne działania marszałek Sejmu, Pani Elżbiety Witek. Różne o niej krążą plotki,
ale nie o plotki chodzi, a - o „owoce jej działania” - „po owocach ich poznacie”. I tu poznajemy, iż Pani Witek, to co robi nie
służy w żadnym wypadku - Polsce ani narodowi polskiemu, i tu, po jej działaniach antypolskich widać że nie jest ona Polką, a
funkcjonariuszem obcych sił... - AD.
#
#
#
"Szczepionki" Nr 1, Nr 2, Nr 3 - czym się różnią?
Skandal w Słowenii - naczelna pielęgniarka szpitala uniwersyteckiego w Lublanie puściła farbę.
Przedwczoraj [sobota 20.11.21] w Słowenii wybuchł wielki skandal, a dziś cała Słowenia mówi o szczepieniach. Naczelna pielęgniarka
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, ośrodka klinicznego w Lublanie, która zajmuje się przyjmowaniem fiolek po szczepionkach, i
wszystkim zarządza, zrezygnowała, wyszła przed kamery i wyjęła butelki szczepionek. Pokazywała zebranym dziennikarzom, kody na
butelkach, z których każda zawiera cyfrę nr1, nr 2 lub nr 3 w kodzie, a następnie wyjaśniła znaczenie tych cyfr.
Numer 1 to placebo, sól fizjologiczna.
Numer 2 to klasyczna butelka RNA.
Numer 3 to pałeczka RNA zawierająca gen onc, powiązany z adenowirusem, który przyczynia się m.in. do rozwoju raka. W przypadku
tych butelek liczba 3 mówi, że osoby które otrzymały je w ciągu 2 lat, będą miały raka tkanek miękkich.
Powiedziała, że osobiście była świadkiem szczepień polityków i potentatów i wszyscy otrzymali preparat num. 1.
Więcej: https://www.facebook.com/watch/?v=190515176301913
PS: Przeglądając w sieci zdjęcia do tego posta ze zdumieniem zauważyłam, że na 75% opublikowanych zdjęć fiolka ze szczepionką
jest tak wykręcona, że nie widać ostatniej cyfry. Na pozostałych 25% jako ostatnią cyfrę widać wyłącznei nr 2.
To dla mnie wręcz niesamowite iż zdjęcia fiolek ze szczepionkami podlegają aż takiej cenzurze.
Ojcowie plandemii jak widać zadbali o najmniejsze szczegóły.
PS 2: Właśnie chciałam na koniec wstawić obrazek dla lepszej ilustracji i nie mogę, bo programiści znwou coś pochrzanili. Lepsze jest
wrogiem dobrego. Dziękuję panie Dżon!
Joanna M.Wiórkiewicz - sobota 20 Listopad 2021 r.
Za: https://niemcy.neon24.pl/post/165271,szczepionki-nr-1-nr-2-nr-3-czym-sie-roznia
#
#
#
Prof. Grzegorz Górski: WYGLĄDA NA TO, ŻE AMERYKA JEDNAK BUDZI SIĘ ZE SNU I PRZYZWALANIA NA NEOBOLSZEWICKIE EKSPERYMENTY
„Proces Kyle’a Rttenhouse’a przykuwał przez ostatnie trzy tygodnie uwagę zdecydowanej większości amerykańskiej opinii
publicznej. Jak to się stało, że sąd nad 18-to latkiem stał się ważnym wydarzeniem?”, zastanawia się prof. Grzegorz Górski
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i
Toruńskiej Szkoły Wyższej.
Swój wpis prof. Górski rozpoczyna od „przypomnienia faktów”, a te są następujące:
1. Kilka dni po demokratycznej konwencji wyborczej w Wisconsin w 2020 r., podczas której Biden i reszta liderów tej formacji
zdefiniowała demolowanie Ameryki przez BLM i Antifę jako usprawiedliwiony akt zemsty, setki bandziorów wyległy na ulice miasta
Kenosha. Napadali na ludzi - rabowali i palili sklepy, samochody, infrastrukturę miejską i wszystko co wpadło im w łapy.
2. Na wezwanie miejscowych biznesmenów, do miasta przybyła grupa młodych ludzi z bronią, aby bronić przed bandziorami dobytku
pokoleń swoich sąsiadów. No bo rzecz jasna policja, nauczona wcześniejszymi doświadczeniami, nie śmiała przeszkadzać w
„uzasadnionych protestach”.
3. Jeden z przybyłych to 17-to letni Kyle który był wyposażony w karabin maszynowy. I to on został zaczepiony przez grupę
bandziorów, uderzono go deskorolką w głowę, przykłdano mu pistolet do głowy, grożono wielokrotnie śmiercią.
4. Kyle czując się zagrożonym, użył broni. Zastrzelił grożącego mu pedofila [który gwałcił małych chłopców i odsiedział wiele lat w
więzieniu]. Zastrzelił też wielokrotnego przestępcę który właśnie przyłożył mu pistolet do głowy. I postrzelił innego rzezimieszka. Wszyscy
z nich byli BIALI.
5. Biden i cały mainstream natychmiast poinformowali Amerykę, iż właśnie BIAŁY RASISTA ZAMORDOWAŁ DWÓCH NIEWINNYCH
CZARNYCH PROTESTERÓW. Kolejny dowód patologicznej supremacji białych nad czarnymi. I tak już poszło w eter.
W ocenie prof. Górskiego proces Rittenhouse’a miał przebiegać podobnie jak proces Dereka Chauvina i wielu innych, „białych
morderców”.
„Zastraszeni sędziowie, prowadzący sprawę, poddawani presji zewnętrznej członkowie rady przysięgłych, no i prokuratorzy marzący o
dalszej karierze politycznej” - podkreśla historyk.
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„Wyglądało na to, że Rittenhouse także będzie podobną ofiarą. Nawet demokratyczni kongresmeni ostrzegali sąd i przysięgłych, że
jeśli ośmielą się uwolnić go od zarzutów, cała Ameryka zapłonie” - zauważa autor wpisu.
„Mimo tego, przysięgli odważyli się stawić czoła temu terrorowi tzw. neobolszewików. Ameryka nie zapłonęła, ale podczas sporej
demonstracji w Chicago skandowano the only solution is communist revolution. Czy to wymaga jeszcze jakiegoś komentarza?” - pyta
retorycznie.
„Jest jednak nadzieja iż przebieg i wynik tego procesu, jak i wynik konfrontacji wyborczej w Wirginii są swoistym punktem zwrotnym.
Wygląda na to iż Ameryka budzi się ze snu i z przyzwalania na neobolszewickie eksperymenty. Oby” - podsumowuje prof. Grzegorz
Górski.
TK
Za:
https://pch24.pl/prof-grzegorz-gorski-wyglada-na-to-ze-ameryka-jednak-budzi-sie-ze-snu-i-z-przywalania-na-neobolszewickieeksperymenty/
-------------------------------------------------------------------------------------------------ANTYSEMICKA PROWOKACJA W KALISZU!!!
Spalono tekst „Statutu Kaliskiego”. Episkopat: Stanowczo potępiamy takie zachowania.
Antysemicka prowokacja w Kaliszu! Spalono tekst „Statutu Kaliskiego”. Episkopat: Stanowczo potępiamy takie zachowania:
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/573789-antysemicka-prowo-kacja-w-kaliszu-spalono-statut-kaliski
Rzecznik MSZ potępia antysemicką hucpę w Kaliszu: To jest oburzające. Sprzeciwia się wieloletniej walce Polski o niepodległość:
https://wpolityce.pl/polityka/573887-rzecznik-msz-stanowczo-potepia-antysemicka-hucpe-w-kaliszu
Będą konsekwencje prawne dla organizatorów antysemickiej prowokacji w Kaliszu? "Wszystkie materiały są w prokuraturze":
https://wpolityce.pl/polityka/573872-antysemicka-prowokacja-w-kaliszu-beda-konsekwencje-prawne
PS. To, że Rachela dobrze obciągała Kazikowi to nie znaczy, że ciągle my musimy za to płacić przez stulecia, że żadna prostytutka nie
jest tego warta nawet Salome za taniec. „Rzecznik MSZ potępia antysemicką hucpę w Kaliszu” - i dlatego Polska jest słabym państwem.
Żydzi nigdy nas nie przepraszają choć ich czyny antypolskie w stosunku do tej improwizacji są o wiele gorsze. Nie panie rzecznik [MSZ]
nie pozwolimy sobie aby żydowska lewacka hołota przybłęd pluła w naszym domu. Nie tak dawno w Senacie RP ta żydowska „świętość”
Schudrich miał czelność lżyć Polaków. I co pan zrobił w tej sprawie panie Jasina? Gdzie było wtedy polskie MSZ?
Ten rzecznik wyraził się o MN tak, jak od lat wyrażają się o nim wrogowie Polski za granicą - czyż nie? Fajny rzecznik polskiego MSZ.
To kolejny z rodu żydokomuchów! A od kiedy NAGŁAŚNIANIE FAŁSZERSTW HISTORYCZNYCH JEST ANTYSEMITYZMEM, o czym
pisze Romuald Hube w: „Przywilej Żydowski Bolesława [Pobożnego] i jego potwierdzenia”?! Panie rzeczniku prawdą jest - my Polacy
walczyliśmy o niepodległość. W tej walce przeciw nam, byli żydzi z SB, WSW, z IV departamentu. Dziś PO, ZSL, PZPR, WSI-24, GW,
[również obecnie PiS - ad] to nadzwyczajna kasta.
Żydzi zawsze byli przeciw niepodległości Polski. Co tu do jasnej ciasnej nie jest prawdą? Wiele ministerstw jest obecnie w ręku żydów.
W tym MSZ, ambasady. Zbrodnicze żydziory wydały nakaz swej placówce a ta natychmiast ogłasza jak wyżej. To jest komedia pt. w
Polinie. Cała Polska potępia żydów z MSZ a wasze miejsce jest w Izraelu a nie w polskich instytucjach! Czy to lokaje Izraela ograniczają
wolność Polakom. Kiedy PiS potępi i ukarze Smarzyńskiego, Grossa, Sadurskiego itd.? Kiedy Gliński zostanie wyrzucony z rządu za
finansowanie antypolonizmu..? Z budżetu!
Mam nadzieję, że osoby które organizowały w Kaliszu haniebne i skandaliczne zgromadzenie 11 listopada poniosą konsekwencje
prawne powiedział w sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Sfałszowany przez żydów tzw. „Statut Kaliski”, został nominowany do, cyt.: „przywileju tolerancyjnego dla żydów”. Antysemityzm to
prawda której żydzi nie lubią. Czyżby to był już Polin, skoro Polaków już chcą sądzić i na jakiej niby podstawie prawnej będą sądzeni? Czy
wszystkim musi się podobać Statut Pobożnego? A podpis Glińskiego pod skandaliczną definicją antysemityzmu? Żydostwo robi wszystko
aby ludzie nimi pogardzali. Każdy dobry uczynek uczyniony żydowi zostanie przykładnie ukarany. W Jerozolimie. Ostatnio tak tam
żydziska zgnoili pana Ładosia, za uratowanie tysięcy ich plugawych żyć.
PS. II. „Statut Kaliski” to antypolska lista PRZYWILEJÓW zapewniająca przybłędom bezkarność. Państwo w państwie, nietykalna kasta,
„nadzwyczajna grupa”, a to wszystko swój początek ma w sfałszowanym przez żydów Statucie Kaliskim. Gdzie my żyjemy, żydzi nie
ukarani za zbrodnie 45 r. do 63 r. za prywatyzacje po 1989 r., gdzie przejęli majątki za darmo. Prywatyzacja kamienic. Dla nich uczelnie,
sądy, media, ratusze a dla Polaków Biedronka. Ciąg dalszy komedii w Polin, czyli prawda jest zawsze najbardziej zwalczana.
„Statut Kaliski” to antypolska lista PRZYWILEJÓW zapewniająca przybłędom bezkarność. Państwo w państwie, nietykalna kasta,
„nadzwyczajna grupa” a to wszystko ma swój początek w sfałszowanym przez żydów Statucie Kaliskim.
Polska Ambasada w Izraelu została usmarowana antypolskimi napisami i swastykami. Później ambasador Polski został wręcz
wyrzucony. I nikt w Polsce nie krzyczy iż to antypolska prowokacja. A jest. Wypowiedziane zostały tam mocne słowa sprzeciwu wobec
nieustannego ataku żydów na Polskę. Przecież to prawda. Czyli TVN zostanie zamknięta za permanentny antypolonizm? Aldona
Machnowska wyleci z roboty? No chyba, że - chodzi o wybiórczą wolność słowa. Antypolonizm na koncesji tak. Antysemityzm nie. Żydzi w
Polsce [GW, TVN, fund. im. Batorego itd.] niszczą Polskę! - I mamy cicho siedzieć. Na czym polega prowokacja? Że niby co? W wolnym
kraju nie wolno głośno powiedzieć o roli żydów, Rosjan, czy Niemców? Aaaa! O Ruskich można. Super. O Niemcach też, przede
wszystkim o tym „wrednym” Hitlerze i faszyzmie. Jasne. A o żydach? ... O NIE? A to jeszcze wolny kraj, ta Polska? Szkoda, że policja nie
jest tak aktywna podczas spędów hołoty ze Strajku Kobiet. Każdy historyk wie ... że „Statuty Kaliskie” to fałszywka! o czym napisał
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Romuald Hube w „Przywilej żydowski Bolesława [Pobożnego] i jego potwierdzenia” iż to żydowski mit założycielski o Polin. Czy ten
„statut kaliski” - jest jakimś obecnie obowiązującym aktem prawnym? pkt.1 statutu: „Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw
niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem”, czyli są nietykalni przez prawo. Może jest jeszcze aktualny, vide rebe
Niedzielski z jego radą medyczną, a my o tym nie wiemy. Ten statut jest tyle wart co egzemplarz Gazety Wyborczej.
Traktat Kaliski to przykład jak Synagoga Szatana wprowadza konie trojańskie do Europy. Osobne sądy, to państwo w państwie. To tak
jakby pozwolić na prawo szariatu. Co to ma wspólnego z tolerancją?
Komu przyszło do głowy, że hasło „śmierć wrogom ojczyzny” jest antysemickie? A „Śmierć wrogom ojczyzny”, to jak najbardziej słuszne
i patriotyczne hasło, natomiast brak miłości do żydów to wynik wielowiekowego doświadczenia Polaków. Wielkie brawa dla patriotów ludzi prawdy i honoru za ten czyn! Każdy, kto ma chociaż blade pojęcie o Talmudzie i o tym co żydzi robili w Polsce [np. po II WŚ] paliłby
Statut Kaliski każdego dnia! Jedno prawo dla wszystkich. Przez takie statuty mieliśmy okrągły „stołek” gdzie żyd z żydem się dogadywał w
sprawie upodlenia Polski i Polaków. Znowu zastraszone przez polskie lobby żydowskie, biedne polskie goje na wyprzódki, kto pierwszy, z
przeprosinami i deklaracją czołobitności, choć nic nie zrobili ”przepraszają w imieniu”. Czego i kogo? To za mało. Musicie się bardziej
pokajać przed żydami. Żydzi zdradzili Polską czterokrotnie, kiedy - po 1864 jako szmalcownicy przejmowali polskie majątki; w 1918
domagali się autonomii; i w 1952, kiedy ukradli nasze reparacje; i dziś gdy domagają się 447. Czy ktoś zwrócił uwagę, że gwiazda Dawida
to symbol sierpa i młota jednej z największych organizacji ludobójczych, którą dowodzili żydzi! A gdyby spalić portrety Nikołaja Jeżowa i
Gienricha Jagody? Czy takie zdarzenie też byłoby uznane za „antysemicką prowokację”?
Żydzi to była i jest sowiecka agentura Kominternu. Dziś episkopat to 70% żydów, masonów [to byłoby bliskie prawdy - kiedy w 2006 r.
byłem w Polsce spotkałem się z księdzem prof. Czesławem Bartnikiem, i w rozmowie, kiedy go zapytałem o hierarchów KK w Polsce,
szczerze powiedział mi: „że ok. 70 proc. wśród hierarchów to żydzi, i oni pracują dla światowego żydostwa, a nie dla Polski, Polaków i
Kościoła katolickiego. Oni mają wsparcie mediów rządu. A my co możemy zrobić? tylko tyle, gdy jest posiedzenie Episkopatu, jak się
wchodzi na salę każdy uczestnik zakłada drewniaki [buty drewniane], i np., gdy głos zabiera Pieronek, czy Życiński to w kilkunastu pod
stołem tymi drewniakami potupiemy... - HP]. W latach 60-tych potomkowie żydowskich zwyrodnialców NKWD, UB, TW wstępowało do
seminarium, ażeby zniszczyć Polski KK od środka. Dziś to widzimy uległość lewactwu. Od wojny rządzą do dziś w Polsce żydzi, po wojnie
do 63 r. mordowali Polaków, na uczelniach w kraju i za granicą tylko oni i ich dzieci, obsadzili swoimi sądy, media i uczelnie. Kodeks Karny
ich nie obowiązuje. Gdy Nergal porwał Biblię KPE nie interweniował, po latach nawet Sąd Najwyższy stwierdził, że przestępstwa nie było.
Skąd taka szczególna wrażliwość na zniszczenie innego wydawnictwa? to tylko papier. Jakoś nie słyszłem tego nieznanego nikomu
biskupa z EP ani żadnego innego, żeby potępił ataki Izraela i żydów na Polskę i Polaków. Cały czas piszę iż cała agentura jest włączana
do walki z Polską. Episkopat broni swoich, po wojnie biskupami zostawali sami żydzi by kontrolować Polaków. Uderz w stół, odezwie się
bp. żyd Markowski i będzie potępiał... A czy bp. żyd Markowski „z bólem” przyjął wiadomość o tzw. polskich obozach koncentracyjnych,
współudziale Polski w holocauście, i ustawie o bezspadkowym mieniu i innych żydowskich kłamstwach?! Jakoś gęby nie otwierał, kiedy
Polska była atakowana przez Izrael. Kościół Katolicki powinien się pozbyć takich farbowanych lisów. A kiedy KEP, w tym żydokomuch
przebieraniec udający prymasa, potępią rasizm antypolski, w tym żydowski rasizm antypolski? Żydokomuchy przebierańcy, rasiści
antypolscy - won z polskiego Kościoła! Episkopat jest podległy przechrzcie żydowskiemu Franciszkowi, który jest żydokomunistą, masonem i
promotorem Wielkiego Resetu. Kościół w Polsce potrzebuje generalnej przebudowy i odłączenia się od szatańskiego Watykanu.
„Powrót do Jedwabnego” Sumlińskiego pokazujący prawdę o żydach zakazany. Wesele Smarzowskiego, opluwające Polaków we
wszystkich kinach. Żydzi niech podziękują Smarzowskiemu. Chciał upokorzyć Polaków ale przedobrzył. Te kłamstwa o Polakach obrócą
się przeciw nim. W dodatku Gliński dał na to 6 mln zł. Brawo PiS! Polacy widzą!
„W dzisiejszych czasach antysemitą nie jest tylko albo dureń albo świnia” https://www.youtube.com/watch?-v=MbDRGR4yaEg
kula Lis 70 - 13 Listopad 2021 r.
Za: https://c-z06.neon24.pl/post/165114,antysemicka-prowokacja-w-ka-liszu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polacy! - czy w nadchodzących wyborach: czy to na prezydenta, czy do parlamentu, czy do samorządów nadal będziecie
głosowali na żydów? [ukrytych żydów też - dobrze sprawdźcie ich pochodzenie] A poniższy tekst świadczący o efektach
waszych - BEZMYŚLNYCH głosowań...
ANTYSEMICCY PROWOKATORZY TRAFIĄ DO ARESZTU!
Wojciech O., Piotr R. oraz Marcin O. spędzą co najmniej trzy miesiące za kratami
Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec Wojciecha O., Piotra R. oraz Marcina O., organizatorów antysemickiego marszu
poinformowała we wtorek szefowa Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Katarzyna Socha.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Posiedzenia
aresztowe zaczęły się w Sądzie Rejonowym w Kaliszu w wtorek o godz. 16 i trwały 6 godzin. Na salę rozpraw podejrzanych
doprowadzano pojedynczo, więc nie mieli możliwości zobaczenia się. Sąd w całości podzielił argumentację prokuratury zawartą we
wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu i przychylił się do szczegółowo wykazanych przesłanek powiedziała Socha.
Zdaniem sądu, jak wyjaśniła prokurator, na obecnym etapie „żaden inny środek zapobiegawczy nie jest w stanie zagwarantować
prawidłowego toku postępowania karnego w tej sprawie”. Wnioski o tymczasowe aresztowanie uzasadniono m.in. obawą matactwa
procesowego ze strony podejrzanych oraz ukrycia się, a nawet ucieczki w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

6

„PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI” NR 520, 1 STYCZEŃ 2022 R.

Prokurator podkreśliła, że pomimo zgromadzenia obszernego materiału dowodowego potwierdzającego sprawstwo podejrzanych,
sprawa ma wciąż charakter rozwojowy.
Wyjaśniania wymaga m.in. wątek ewentualnego udziału innych współdziałających w zdarzeniu, gdzie grupa osób, przy spokojnym
przebiegu obchodów Święta Niepodległości w całej Polsce, dopuściła się działań które skutkować mogły wykreowaniem negatywnego
wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - powiedziała szefowa prokuratury.
W czwartek 11 listopada, w Kaliszu zorganizowano marsz, którego uczestnicy, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na
Główny Rynek, gdzie spalili tekst Statutu Kaliskiego - przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława
Pobożnego w 1264 r.
Zarzuty nawoływania do nienawiści
Trzem organizatorom marszu - Piotrowi R., Wojciechowi O. oraz Marcinowi O. - przedstawiono zarzuty dotyczące publicznego
nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i
wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełniania przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i
wyznaniowej. Grozi im do 5 lat więzienia.
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa złożył w ubiegły piątek prezydent Kalisza.
Incydent potępiło wielu polityków, w tym prez. Andrzej Duda: „Barbarzyństwo, którego dopuściła się grupa chuliganów w Kaliszu, stoi w
sprzeczności z wartościami na których oparta jest Rzeczpospolita. A wobec sytuacji na granicy i akcji propagandowych przeciwko Polsce,
jest wręcz aktem zdrady” - napisał w niedzielę na Twitterze - [a to błazen - ad].
PS. „By odkryć, kto tobą rządzi, po prostu sprawdź, kogo nie wolno ci krytykować” - Wolter.
------------------------------------To nie Polska, to Polin, Antysemityzm to prawda która nie podoba się żydom. W Polin można opluwać Polaków i katolików, na co
otrzymuje się granty i dotacje z instytucji państwowych, a za mówienie prawdy o żydach jest więzienie. Taka to „zbrodnia” jak kiedyś
spalenie kukły przedstawiciela plemienia żmijowego.
W sprawach żydowskich mamy bardzo gorliwe sądy, szkoda że dla prawdziwych przestępców są bardzo łaskawe. Trzeba to jasno
powiedzieć prześladowanie Polaków przez nie polski rząd idzie na całego tak prześladowało UB patriotów po wojnie i strzelano im w tył
głowy. Witamy w Palestynie, za spalenie kopii jakichś aktów z przed 800 lat, Polacy idą do więzienia, a UB-eccy potomkowie żydowskich
katów z UB mają się dobrze. A to dowód na to - że PiS jest kundlem żydowskim. Właśnie przeciwko temu - była ta manifestacja.
Zachowanie władz po proteście - potwierdza tezę organizatorów marszu. Zresztą, nie tylko można nas obrażać i obsmarowywać
bezkarnie, bo jakiś Gliński, czy inny pseudominister odpali dotację w nagrodę za wyśmiewanie i gnębienie Polaków z Polin. A gdzie
wolność sztuki. Klątwę i inne paskudztwa wystawiali ‘oni’ w teatrach. Kiedy trafią do aresztu antypolscy ekstremiści? Kiedy do aresztu
trafią żydowscy prowokatorzy? Engelking-Boni, Gross oraz większość tzw. „kadry naukowej” z Muzeum żydów polskich za kłamstwa
historyczne? Gruba przesada, proszę wskazać, który z KOD-ziarskich zadymiarzy trafił do aresztu choćby na tydzień! Albo łachudry z
kasty prawniczej, zdradzające Polskę jawnie i bez wstydu - włos z głowy im nie spadł! A co z Kramkiem!? A co z Frasyniukiem!? Mam
więcej podawać przykładów!? Za spalenie czegoś, co nigdy nie istniało otrzymać trzy miesiące? A za antypolskie wybryki żyda
Grabowskiego pieniądze [dotacja] od Glińskiego - coś tu jest w naszym państwie nie tak. Znowu podlizywanie się izraelitom którzy i tak
będą niezadowoleni, i dołączą Jedwabne! „Nadgorliwość, jest to najgorsza cecha ludzkości”. Czy w Polsce będzie kiedyś normalnie? A ci
z kasty prawniczej którzy opracowywali różne warianty schematów, jak wyłudzać pieniądze z VAT-u, trafili kiedykolwiek do aresztu i
siedzą?
Kula Lis 70 - 17.XI.2021 [kula Lis - Antybolszewik herbu Jastrzębiec - https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/11/Kaczynski-1.jpg

Kto jest antysemitą, a kto nie? Tego wyraźnie nigdy się nie mówi. Potencjalnie ma nim być każdy. Definicję antysemityzmu rozciągają
szeroko, aby można było pod nią podciągać wszelką krytykę poczynań Żydów, a nalepkę „antysemita” przyklejać każdemu, kto zagraża
ich interesom. Odrzucają jakąkolwiek debatę na temat źródeł antysemityzmu, prowadziłaby bowiem nieuchronnie do konkluzji, że ma on
swoje racjonalne powody. Nic też dziwnego, że definicji antysemityzmu mamy co niemiara. Antysemityzmem jest prześwietlanie interesów
obywateli obcego państwa „tylko dlatego, że są Żydami”. „Łączenie reakcji Izraela na nowelizację ustawy z kwestią majątków
pożydowskich jest jaskrawym przykładem antysemickiego fake newsa” - to definicja ambasador Izraela. Antysemickie jest mówienie o
skorumpowanych sitwach u władzy i ich rozbijaniu - tak stwierdził w Muzeum Polin, młody żydowski naukowiec. Tenże „naukowiec” jest
autorem „naukowej” definicji: „Kto zaprzecza, że jest antysemitą - ten jest antysemitą wtórnym”. Według niego samo pytanie, czy Polacy
mają prawo do obrony przed takim oskarżeniem wyczerpuje znamiona antysemityzmu [a też jak to, że się przed tym oskarżeniem nie
bronią]. Jak poznać antysemitę, doradza Jan Hartman: Antysemici powszechnie uważają się za wolnych od rasowych, religijnych i
etnicznych przesądów, i dlatego jednym z kryteriów antysemityzmu jest deklarowanie przez daną osobę iż nie jest antysemitą. Przy okazji
profesor, jednej z najstarszych polskich uczelni odkrył, że antysemityzm przejawia się „w postaci skrępowania i zawstydzenia, gdy mówi
się o żydostwie”. Wg. „Haaretz” wszelkie protesty i żądania sprostowań co do „polskich obozów” są dowodem niechęci do rozliczenia się z
antysemityzmem, a każde mówienie o polskich ofiarach a nie o zagładzie Żydów to antysemicka propaganda. „Agresja Polaków przeciwko
rządom komunistycznym, zawsze była podszyta antysemityzmem” - to definicja prof. Uniwersytetu w Berlinie. TVN za antysemickie uznała
hasła „Bóg, honor, ojczyzna”. Krytykowanie globalizacji jest antysemickie - taką definicję wypracowała rabinka Rachel Barenblat, bo
„globalista to termin nierozerwalnie związany z historią antysemityzmu i często odbierany jest jako synonim Żyda, a związek między
globalistami a Żydami jest starym antysemickim wymysłem”. A zdaniem Anne Applebaum, hasło „kupuj polskie” przypomina to
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przedwojenne antysemickie - „nie kupuj u Żyda”, a najbardziej jaskrawym dowodem na antysemityzm jest to, że rządowe instytucje
przestały prenumerować „Gazetę Wyborczą”.
Jeszcze inną definicję ma prof. Ivor Benson: „Jest to słowo specjalne, słowo kłamstwo, odwrócona prawda. Fałsz w takiej formie, która
eliminuje sprzeciw do minimum - ponieważ, jak najbardziej przypomina prawdę. Tak jak rękawiczka z lewej ręki podobna jest do tej z
prawej - tak właśnie słowo antysemityzm w rzeczywistości oznacza dokładnie jego odwrotność, czyli - antygoizm”. Antysemitą może
zostać Żyd. Przykładem Norman Finkelstein bo powiedział, że są w Polsce ludzie którzy uważają iż każda krytyka Żydów to antysemityzm,
że robią to dla kasy i za przykład podał Jana Tomasza Grossa. Gross powiedział też: „Antysemityzm głęboko tkwi w chrześcijańskim
przesłaniu”. Tymczasem zaistniał dużo wcześniej przed chrześcijaństwem. Przykładem - Cycero i Seneka. Wyznawali go też Diderot i
Voltaire którzy z chrześcijaństwem nie mieli nic wspólnego. Żydowski pisarz, Bernard Lazare pisał: „Jeśli taka wrogość i awersja w
stosunku do żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny, jednak rasa ta była obiektem
nienawiści wszystkich narodów, pośród których żyła. Skoro wszyscy wrogowie żydów należeli do zupełnie różnych ras, mieszkali w
odległych krajach, podlegali zupełnie różnym prawom, kierowali się różnymi pryncypiami, mieli różną moralność, różne zwyczaje ... toteż
główna przyczyna antysemityzmu zawsze leżała w samym Izraelu a nie w tych, którzy przeciwko niemu walczyli”.
Podobnego zdania był Theodor Herzl: „Antysemityzm jest zrozumiałą reakcją na żydowskie wady. Wg mnie antysemici mają do tego
pełne prawo”. Samo pojęcie antysemityzmu pojawiło się w XIX w., tj. w okresie emancypacji Żydów. Wobec braku „prześladowań”,
zaistniała potrzeba wynalezienia nowego zjawiska i określenia pozwalającego terroryzować nie-Żydów - i co też ważne - dyscyplinować
Żydów. Bakunin, jeden z nielicznych rewolucjonistów pochodzenia nie-żydowskiego wykazywał, że termin wykuty został w czasie, gdy
Żydzi przechwycili kierownictwo rewolucji światowej a głównym celem było odstraszenie od dyskusji na ten temat. Tu dodajmy słowa
Isaaka Beshevisa Singera: „Żyd współczesny nie może żyć bez antysemityzmu. Jeśli antysemityzm gdzieś nie istnieje - on go stworzy”. I
Alfreda Lilienthala: „Ani religijni ani świeccy przywódcy licznych żydowskich organizacji, nie chcą stracić tej potężnej broni, jaką jest
uprzedzenie rasowe do obcoplemiennych i przywiązanie do wiary. Jest to spisek rabinatu, żydowskich nacjonalistów, jak i innych
przywódców zorganizowanego żydostwa, trzymającego zawsze oręż uprzedzenia rasowego w zanadrzu”. Odpowiedź tamtej strony jest
niezmienna. Wg Elie Wiesela jest to „nieracjonalna choroba”, a źródło antysemityzmu pozostaje tajemnicą. Przy innej okazji powiedział:
Świat zmienił się w ostatnich 2 000 lat, a pozostał tylko antysemityzm, ‘jedyna choroba’ na którą nie znaleziono leku. Dla Abrahama
Foxmana antysemityzm też jest „chorobą duchową i psychiczną, bo jest nieracjonalny”. Po prostu chorobą, i nie ma żadnego związku z
zachowaniem Żydów. O „chorobie” mówi też Jarosław Kaczyński - gdy zgodnie z wolą środowisk żydowskich, Sejm zmienił ustawę o IPN i
gdy wywołało to oburzenie zwolenników PiS - pouczał: „dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką
chorobę duszy, chorobę umysłu - tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać i to zdecydowanie odrzucać”. A walkę z „chorobą”
nakazywał Polakom wówczas, gdy byli lżeni przez Żydów i gdy powinien był apelować do Żydów o odrzucenie „ciężkiej choroby
antypolonizmu” - https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/11/Asnyk-Adam.jpg
Tymczasem zapowiedzi eliminacji antysemityzmu Żydów nie cieszą! A może jest im potrzebny? A może potrzebne im są jedynie
deklaracje filosemitów, że antysemityzm w Polsce istnieje? A może chodzi im o wzniecanie i podsycanie nastrojów antysemickich i
świadome budzenie niechęci do Żydów? A może w obrzucaniu Polaków epitetem „antysemita” chodzi o socjologiczną manipulację, o
„pedagogikę wstydu” która ma na celu wymuszenie wypłacenia odszkodowań za zbrodnie na Żydach? Z pełnym przekonaniem można
zatem stwierdzić - że wynaleźli perpetuum mobile: oskarżając nie-Żydów o antysemityzm, budzą przez to ich niechęć do siebie i tak
machina napędza się sama. I jeszcze jedno - gdyby Żydom w Polsce nie udało się wyczarować antysemityzmu, musieliby w końcu wziąć
się za jakąś uczciwą robotę, co byłoby dla nich prawdziwą tragedią. Wszak czerpią z akcji polowania na „antysemitów” przeogromne zyski.
I tu wierszyk Adama Asnyka: Antysemityzm często hodują handlarze z których każdy dla siebie pewien zysk w nim widzi; kiedy
się interesem korzystnym ukaże, ujmą go w swoje ręce niezawodnie - Żydzi.
A tak w ogóle, jak można mówić o antysemityzmie w kraju w przeważającej mierze katolickim, w którym prezydentem został syn
żydowskiego NKWD-isty, a ministrem spraw zagranicznych syna rabina. Obecnie w Polsce jest to ciąg dalszy: w której Pierwsza Dama
zwie się Kornhauser, w którym tylu Żydów było i jest ministrami, posłami, biskupami - gdzie ludzie zaczytują się w gazecie redagowanej
przez Michnika!
Rząd zaakceptował międzynarodową definicję antysemityzmu, taka informacja znalazła się na stronie Ministerstwa Kultury kilkanaście
dni temu. W oświadczeniu, które jako pierwsza zauważyła izraelska „Haarec”, mowa o definicji przyjętej przez IHRA, Międzynarodowy
Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście który - jak stoi w jego deklaracji założycielskiej - „jednoczy rządy i ekspertów, aby umacniać,
rozwijać i promować edukację, pamięć i badania na temat Holokaustu na całym świecie”. Do dziś definicję przyjęły 33 kraje. Polska
uczyniła to na spotkaniu IHRA w Malmoe. Jest o tym krótka, enigmatyczna informacja. Taki worek, do którego można wszystko wrzucić.
Taka pałka którą każdego można uderzyć: „Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów które może się wyrażać jako nienawiść do
nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom które nie są Żydami oraz
ich własności a też przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej”. Do definicji załączono przykłady współczesnych
przejawów antysemityzmu. Większość nie ma związku z antysemityzmem a odnosi się do Izraela i do własności żydowskiej. Wniosek
może być tylko jeden - ma odwrócić uwagę od centralnego pojęcia antysemityzmu, a jej prawdziwym celem nie jest obrona Żydów przed
antysemityzmem, ale obrona Izraela i biznes holokaustu przed wszelką krytyką.
W grudniu 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła „Strategię w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego”.
Tak, jak w komentarzach do definicji IHRA, tak i w Strategii wielokrotnie pojawiają się odniesienia do „własności” żydowskiej a definicję i
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Strategię z entuzjazmem przyjęła czołowa agenda biznesu holokaustu - Światowy Kongres Żydów. No i mamy - większą pomoc
finansową dla organizacji działających na rzecz szerzenia kultury żydowskiej; uruchomienie funduszy unijnych na krajowe strategie
zwalczania antysemityzmu; utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji żydowskich oraz zaufanych podmiotów sygnalizujących
pojawianie się w Internecie nienawistnych wypowiedzi; powołanie portali zwalczających antysemickie treści; przekazanie 24 mln euro na
lepszą ochronę przestrzeni publicznych i miejsc żydowskiego kultu, ażeby zapewnić Żydom poczucie bezpieczeństwa; tworzenie sieci
miejsc w których dokonała się zagłada, np. kryjówek lub miejsc egzekucji; fundusze na utworzenie europejskiego centrum badań nad
współczesnym antysemityzmem i życiem żydowskim. Przy udzielaniu wsparcia z funduszy unijnych KE ma dopilnować [tak, jak w
przypadku „pieniędzy za praworządność”], by fundusze zewnętrzne UE nie trafiły do osób i instytucji, które mogłyby je wykorzystać na
działania podżegające do nienawiści i przemocy skierowanej przeciwko Żydom. Przewiduje też [tak, jak w przypadku „funduszu
odbudowy”], że strategie krajowe w tym zakresie zostaną przyjęte do końca 2022 r., a do końca 2023 r. zostaną poddane ocenie przez
Komisję. Opublikuje też - tak, jak Kongres USA w przypadku ustawy 447 - kompleksowe sprawozdania z realizacji Strategii w latach 2024 i
2029. Jest też inne, wielce znaczące odniesienie do „biznesu holokaustu”. „Pandemia pokazała, jak stare antysemickie uprzedzenia mogą
się odrodzić i podsycać nowe teorie spiskowe... Żydzi, byli jedną z najbardziej atakowanych społeczności. Podczas pandemii zostali
bezpodstawnie obwinieni za stworzenie wirusa, i opracowywanie szczepionek w celu osiągnięcia zysku” - czytamy w unijnej strategii.
Krótko mówiąc - jeśli myślałeś, że pandemia powstrzyma roszczenia „biznes holokaustu” - to myliłeś się podwójnie.
[Cytuję: „24 mln euro na lepszą ochronę przestrzeni publicznych i miejsc żydowskiego kultu” - Unia Europejska płaci żydom pieniędzmi
ze składek członkowskich UE, a przecież żydzi nie należą do Unii Europejskiej, nie są członkami tejże Unii, ani żydzi, ani Izrael...
Następnie: „Przy udzielaniu wsparcia z funduszy unijnych KE ma dopilnować [tak, jak w przypadku „pieniędzy za praworządność”], aby
fundusze zewnętrzne UE nie trafiły do osób i instytucji które mogłyby je wykorzystać na działania, podżegające do nienawiści i przemocy
skierowanej przeciwko Żydom - po raz drugi w tym dokumencie jest zapis, iż Komisja Europejska za pieniądze UE ma dopilnować, by
fundusze nie trafiły do osób i instytucji na działalność podżegającą do nienawići przeciw żydom... - AD].
Ale to nie wszystko. Oni w półśrodki nie bawią się. W lutym 2018 r., podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Kongres
Żydów, uniwersytety z Nowego Jorku, Tel Avivu, Wiednia, Centrum Szymona Wiesenthala, a także wiedeńską lożę B’nai B’rith [i papieża
Franciszka, co znalazło wyraz w jego pisemnej laudacji] wypracowano Katalog wytycznych do walki z antysemityzmem. Jego lektura jeży
włos na głowie... Wszystkie państwa powinny przeznaczyć 0,02 procent PKB, a społeczności religijne, organizacje międzynarodowe i
instytucje 1 proc. swych budżetów na walkę z antysemityzmem... Można też było przy tym odnieść wrażenie, że „nasi” politycy i „nasz”
Episkopat do realizacji „wytycznych” wiedeńskiej konferencji przystąpił i to z wielkim zaangażowaniem. No, bo gdyby podliczyć, ile już
płacą to okaże się, iż dużo więcej niż 0,02 procenta. https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/11/Glinski.png
Wygadał się wicepremier Gliński: „Z każdym rokiem jesteśmy świadkami coraz większej liczby instytucji, organizacji i ich cennych
projektów poświęconych pamięci, życiu i kulturze Żydów w Polsce. Polska ma wiele zrealizowanych zobowiązań i obietnic, takich jak
zrewitalizowane miejsca pamięci, nowe muzea, ekspozycje i centra dla zwiedzających, takie jak Muzeum Getta Warszawskiego, nowe
muzeum w Sobiborze, Treblince, Gross-Rosen, Płaszowie i Auschwitz-Birkenau ... wdrożyliśmy bardzo rozbudowany program identyfikacji
i oznakowania 1 200 cmentarzy żydowskich na terenie Polski. A w ciągu ostatnich czterech lat polskie Ministerstwo Kultury, zainwestowało
dużo w projekty związane z historią, życiem i kulturą Żydów. Wystarczy wspomnieć: 100 mln dolarów na dotacje dla muzeów i instytucji
kultury; ponad 25 milionów dolarów na wsparcie ochrony największego cmentarza żydowskiego w Polsce przy ul. Okopowej w Warszawie;
ponad 41 milionów dolarów wydanych na produkcje filmowe, filmy dotyczące historii Zygielbojma, Nowaka-Jeziorańskiego czy Pileckiego;
też setki koncertów, spektakli, spotkań, publikacji były możliwe dzięki wsparciu Państwa Polskiego”.
Gliński [chyba tylko przez wrodzoną wstydliwość] nie „wspomniał” w Malmoe o: finansowaniu przez państwowych mecenasów
niezliczonych imprez kulturalnych związanych z rocznicą wydarzeń marca ’68. Nie wspomniał o dotacjach dla żydowskich pism, fundacji i
organizacji pozarządowych polujących na antysemitów tzw. „jaczejek syjonistycznych”. Nie powiedział nic o 150 milionowej dotacji na
rewitalizację i adaptację kamienicy przy ul. Próżnej 14, która stanie się siedzibą Teatru Żydowskiego. Nic nie powiedział o Muzeum Polin,
na które polski podatnik wyłożył już 400 milionów, i które otrzymuje rokrocznie od ministra kultury dotację podmiotową w wysokości 8,9
miliona oraz liczne dotacje celowe, i że do dziś w formie takich dotacji Muzeum dostało przeszło 200 milionów. Nie wspomniał, że w ciągu
ubiegłych 70 lat polski podatnik wydał na utrzymanie muzeum Auschwitz-Birkenau 1 miliard zł. A co z przekazaniem majątku
przedwojennych gmin żydowskich o wartości 5 miliardów? A co z pokryciem kosztów pobytu 350 gości z Izraela którzy 27 stycznia 2014 r.
na Wawelu odbyli bezprecedensową, pierwszą za granicą sesję Knesetu? A co z milionami za wydanie przez nowojorskich Żydów
„certyfikatu koszerności”? I jeszcze jedno - dlaczego w rozmowach tyczących zwrotu mienia pożydowskiego uczestniczy ministerstwo
kultury?
Gliński „wspomniał”, że od 2009 r. polska Policja realizuje „Program zwalczania przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów
ochrony porządku publicznego” i „Trening przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści dla funkcjonariuszy organów ścigania”, i że do
2019 r. szkolenia te ukończyło łącznie ponad 100 tys. funkcjonariuszy, czyli praktycznie cała kadra. Nie „wspomniał” jednak - kto szkolenia
prowadził i za ile. Podał iż zainicjował program „Poznaj Polskę” skierowany do nauczycieli i uczniów i że wszystkie szkoły otrzymają
dodatkowe fundusze na organizację wycieczek do miejsc pamięci o Holokauście i muzeów poświęconych kulturze żydowskiej.
„Wspomniał” też: „Rozpoczęliśmy współpracę z przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów Ronaldem S. Lauderem, której celem jest
współprodukcja filmu, mającego na celu podniesienie świadomości o Holokauście wśród młodzieży szkolnej. Film zostanie rozesłany do
wszystkich szkół w Polsce. - Nie podał jednak, ile ta „współpraca” kosztowała i że w akcję wypłacania haraczu twórcom definicji
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antysemityzmu i kupowania „certyfikatu koszerności” wciągnął Polską Fundację Narodową, z jej olbrzymim budżetem futrowanym przez
spółki skarbu państwa.
https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/11/Smarzowski-Wojciech.jpg
Gliński udzielił 6 mln dotacji na film „Wesele2” [a właściwie „Weseלe” z hebrajską czcionką] - najbardziej antypolski film, jaki dotychczas
sfinansował. Jeśli komuś się wydaje, że słowo „antypolski” zdewaluowało się - to niech film zobaczy na własne oczy. Filmy Goebbelsa
pokazywały część mieszkańców Polski pozytywnie. Wojciech Smarzowski nie certoli się - Polacy to świnie, głupki, prostytutki, rasiści.
Wszystko, co polskie jest głupie i brudne. Za to Żydzi i Niemcy - czyści i mądrzy. Wszyscy Polacy to antysemickie prymitywy. Nawet dzieci
opowiadają rasistowskie wierszyki i śpiewają antysemickie piosenki, a koledzy pana młodego to kibole z wytatuowanymi swastykami. Gdy
polska dzicz bije pałkami spędzonych na rynek Żydów, a w podpalaniu stodoły biorą udział uśmiechnięte szczerbate baby i brudne polskie
dzieci, Niemcy siedzą przy stole na uboczu i rozprawiają o muzyce Wagnera. Do czego jest im potrzebny antysemityzm i dlaczego sami
go wywołują - poświadczył sam Smarzowski. „Robiąc ten film, miałem świadomość, że wyleją się na mnie pomyje. Prawdopodobnie na
lata stanę się nadwornym Żydem polskiej kinematografii”.
https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/11/Brylski-Ryszard.jpg
Podczas uroczystej premiery filmu „Śmierci Zygielbojma”, reżyser Ryszard Brylski wygłosił oświadczenie - zarzucił ministrowi kultury
niegodziwe „wykorzystywanie najwyższej ofiary jaką złożył Zygielbojm do politycznych manipulacji”. Chodziło o stwierdzenia, że „walorem
filmu jest ukazanie po której stronie stał świat, gdy Polacy i Żydzi, wespół ginący w Holokauście, alarmowali go w trudnych chwilach” a
także „obraz podkreśla też, że żaden czynny udział Polaków w zagładzie Żydów nie był możliwy”. Krótko mówiąc, „artysta” - kasę wziął,
skopał ministra, który w całości sfinansował mu film, na premierze wyszedł na scenę i zwymiotował na Państwo Polskie. À propos
„artystów”: gdy na początku tzw. transformacji ustrojowej Bagsik i Gąsiorowski założyli w Cieszynie spółkę „Art-B”, i wywieźli z Polski do
Izraela 600 mln USD, utrzymywali, że skrót Art-B pochodzi od „artyści biznesu”.
Smarzowski przedstawia Polaków, jako świnie, brudasy i antysemici. Pasikowski przybija Polaka lubiącego Żydów do stodoły. Gliński
[reżyser, i brat wicepremiera] w „Kamieniach na szaniec” obrazuje ślubowanie AK jako leśną zabawę w ganianego z Niemcami. No tak,
dożyliśmy czasów, kiedy sama wzmianka o polskiej tradycji, polskich bohaterach, o Polsce po prostu, jest wyśmiewana przez artystów,
jako obskurancka i antysemicka. Jeśli Gliński myślał, że definicją IHRA i milionami wyłożonymi na antypolskie filmy wywinie się z oskarżeń
o antysemityzm, to się myli. W Malmoe sekretarz stanu USA Antony Blinken, w nagranym przemówieniu potraktował Glińskiego „na
wesoלo”: „Zagrożenia związane z Holokaustem nie są jedynie problemem przeszłości. Antysemityzm, nasila się w wielu częściach świata.
W zeszłym tygodniu wandale zdewastowali część obozu koncentracyjnego Auschwitz w Polsce”. A chodziło o naniesione na ściany
drewnianych baraków obozowych napisy, w nienagannym języku niemieckim, dokładnie w czasie, kiedy w Muzeum otwierana była nowa
wystawa pokazująca ofiary austriackie.
Za: https://c-z06.neon24.pl/post/165179,antysemiccy-prowokatorzy-trafia-do-aresztu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLACZEGO RZĄD MORAWIECKIEGO POWIE UNII - TAK?!
Zapnijcie pasy, bo szykuje się psychiczny rollercoaster
Niedawno umieściłem gdzieś komentarz pod postem w którym zastanawiam się - co Polska ma w sobie takiego szczególnego, skoro
tyle energii przeznaczają różne siły na świecie, aby sprowadzić nas do parteru. Niby jesteśmy zwyczajnym narodem, żyjącym w środku
Europy, bez specjalnych mocarstwowych ambicji, a jednak ktoś uwziął się - na na naszą przaśną polskość i metodycznie - krok za krokiem
- odbiera nam to co w nas najlepsze, choć to co zabrał miało sens i miejsce tylko w naszych sercach. Jedynym dla mnie wytłumaczeniem
jest to iż mamy w sobie potencjał o którym wiedzą nieliczni, ale wpływowi. Ten potencjał, jeżeli rozwinie się w rzeczywistą siłę, zniweczy
plany tych wpływowych, do panowania nad światem. Jest kilka wieszczych przekazów o iskrze, która miałby wystrzelić z Polski i
przywrócić w czasach upadku prawość na Ziemi. Iskra jest wręcz punktowym źródłem blasku, stąd powszechne skojarzenia o wybitnej
osobie która miałaby tego dokonać. Jednak jeśli już miałaby zaistnieć siła zdolna do odwrócenia dziejów świata - to bez wątpienia będzie
to moc - całego narodu. A przecież bywały już takie momenty iż powietrze dało się kroić nożem, tak nabrzmiała była atmosfera od
zawieszonej energii. Mam tu na myśli czas gdy umierał Jan Paweł II i dni po katastrofie smoleńskiej. W zasadzie nie ma znaczenia ... czy
odchodzące osoby zasługiwały na tak mocne wzbudzenie Polskiego Ducha czy też nie. Fakt jest bezsporny, pod wpływem silnej emocji
jednoczącej nas Polaków, płoniemy nieziemskim światłem. Wiem że w tym momencie na ustach wielu czytelników pojawi się - drwiący
uśmiech. Musicie jednak wiedzieć, że tajne organizacje wcale nie traktują ezoteryki w drwiący sposób. Jest wręcz przeciwnie, te
organizacje powstały wokół ezoterycznych idei. Czasy mamy obecnie bardzo szczególne. Gołym okiem widać - że znajdujemy się u kresu
tego, co jeszcze, dałoby się określić starą dobrą normalnością. Nad nami wisi groza upadku cywilizacji i powszechnego zamętu.
Niechybnie przyjdzie nam stanąć twarzą w twarz z czasami upadku - tego o którym wieszczy się od tysiącleci. Czy Polska w chwili
obecnej, jest w stanie wzbudzić w sobie jakąś siłę która mogłaby zadziwić świat? Na pierwszy rzut oka, marnie wygląda nasza kondycja.
Skłóceni, goniący za mirażami, zgorzkniali, nienawistni. A gdzież ta iskra!!??
Kiepski stan psychiczny naszego społeczeństwa, to efekt jak już wspomniałem wcześniej, wieloletnich, metodycznych działań, aby nas
skłócić ze sobą i zabrać radość dając w zamian psychiczną kloakę. [A poza tym masowe przyjmowanie obcych [tzw. imigrantów przede
wszystkim żydów i Ukraińców, zawsze wrogo nastawionych do Polaków - czyli tworzenie opozycji dla Polaków-Słowian - AD]. Po raz
pierwszy zauważyłem to wyraźnie kiedy uświadomiłem sobie że PO i PiS, mimo wielkich antagonizmów, które [rzekomo] dzieliły obydwie
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partie idą ramię w ramię w podburzaniu swoich zwolenników przeciwko tym z drugiej strony politycznej barykady. Wszyscy pamiętamy
ten festiwal rażącej niekompetencji, z obydwu stron, wzniecający oburzenie i złość, tych drugich. Gdyby to była jednorazowa akcja - czas
uleczyłby rany, ale te miesięcznice ... to już był zdecydowanie element gry psychologicznej. Później wystarczył stosunkowo niewielki
incydent, by regularnie podnosić temperaturę sporu. Spora w tym zasługa mediów, które uprawiały propagandę na poziomie zapewne jak
za czasów stalinowskich, bo tą za Gierka jeszcze trochę pamiętam i wiem że w ogólnym zarysie szanowano wtedy poczucie zdrowego
rozsądku u odbiorcy. Dzisiaj doszliśmy do stanu, kiedy już nie można otwarcie głosić swoich poglądów politycznych, bo zaraz spotkamy
się z zacietrzewieniem i jawną wrogością tego od PO, lub owego od PiS. Nie dziwi mnie za to wcale zgodność obydwu partii w sprawach
związanych z Covid-19. Wszak ta pandemia, to produkt tajnych organizacji i ważny element układanki z końca czasów, a więc zgodność
programowa musi być zachowana.
W tym roku pojawił się problem naszych relacji z zagranicą. Dyplomacja nigdy nie była naszą mocną stroną, zwłaszcza że Balcerowicz
pozbawił nas ekonomicznych argumentów w rozmowach z zagranicznymi partnerami. A jednak, to co się dzieje ostatnio, to nie tylko wynik
nieudolności naszych służb dyplomatycznych [wybrańców Geremka]. To wygląda na polowanie z nagonką na biało-czerwonego zająca. W
zasadzie, tylko Węgry czasami nas poprą w jakiejś sprawie. Poza tym zewsząd lecą na nas strzały.
Nie sprzyja to wcale sile Polskiego Ducha. Choć trafiło nam się ostatnio niewiarygodne zdarzenie. Oto premier Morawiecki z
podniesionym czołem, merytorycznie przedstawiał racje Polski w sporze z Unią o pryncypia. Na jego tle, kontrargumenty przeciwnej strony
wybadły bardzo blado, ograniczając się do mętnych ogólników. Ponieważ Unia Europejska, obecnie to niezbyt przyjemny kołchoz pełen
podejrzanych deklaracji, podszytych wyzyskiem słabszych i tęczowego, wulgarnego bractwa, dumna postawa premiera RP wzbudziła
nadzieję u wielu na opuszczenie przez Polskę tego bagna. Widać to chociażby po mnogości postów na Neon24 optujących za takim
posunięciem.
Jednak, jak mawiają Anglicy the show must go on. Aktor sprawdzony w rolach dramatycznych, nie zmieni swojego repertuaru na
komedię. Tak samo PiS, wpisany w role zabicia Polskiego Ducha, będzie dalej działał w ten sposób. Ponieważ czasy dramatycznie nam
nabrzmiały, nadszedł czas na dramatyczne i tym samym skuteczne posunięcia. Co podcina skrzydła najskuteczniej? Otóż najlepiej
zdołować kogoś zabierając mu w chwili uniesienia, jego ostatnią nadzieję. Tak samo Morawiecki za tydzień, może dwa, ze smutną miną
ogłosi, że próbowaliśmy coś ugrać z Unią, ale jej nieprzejednana postawa, sprawiła, że musimy wziąć pod uwagę katastrofalną sytuację
Polski poza Unią Europejską i niestety zrewidować stanowisko na bardziej zgodne z wymaganiami Brukseli.
Miałem kiedyś ciekawe życiowe doświadczenie. Otóż za sprawą albo nie za sprawą, ale przynajmniej uważałem że za sprawą
ingerencji z Góry, znalazłem się w naprawdę trudnej sytuacji. Jednak to właśnie ta trudna sytuacja, była impulsem do odkrycia w sobie
siły, o którą nigdy siebie nie podejrzewałem. Tak samo będzie z naszym Polskim Duchem...
Za: https://12345-abcde.neon24.pl/post/164105,dlaczego-rzad-morawie-ckiego-powie-unii-tak
-------------------------------------------------------------------------------------------------POLSKIE BLM KONTRA KS. PIOTR SKARGA. MAMY SPOSÓB NA „CANCEL CULTURE”!
Na całym świecie trwa walka ze śladami przeszłości. Zwalanie pomników, cenzurowanie idei i poglądów przodków.
Rewolucjoniści spod znaku „cancel culture” chcą zerwać wszelką więź z tym co dawne. W pamięci przodków zdaniem tłumów
obalających pomniki tkwią zaklęte „demony przeszłości”. Wyłącznie jej anulowanie, całkowite otrząśnięcie się ze wszystkiego co
łączy człowieka za starym porządkiem miałoby być początkiem budowania, inkluzywnego ładu na ziemi. Od Stanów
Zjednoczonych po Polskę spadają więc pomniki dawnych bohaterów, klasycznych mistrzów „wycina się” z uniwersytetów i
szkolnej podstawy programowej. Tymczasem łączność z dawnymi pokoleniami jest jednym z największych priorytetów życia
wspólnotowego, a jego odrzucenie może powodować jedynie niepowetowane straty. O znaczeniu umarłych dla wspólnoty
przypomina nam listopadowa atmosfera, z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, jako najważniejszymi
wydarzeniami. Każą one pochylić się jeszcze raz nad tym - kim są dla nas ci, którym hołd oddajemy na cmentarzach.
To pragnienie radykalnego odcięcia się od przeszłości oddaje zjawisko „cancel culture” które można przetłumaczyć jako „kulturę
unieważniania”. Polega ona na dążeniu do odebrania czci i społecznego przywiązania do postaci niebezpiecznych z perspektywy
lewicowo-liberalnej. W krajach Zachodu unieważnienie to już prawdziwa plaga, przetaczająca się od Hiszpanii - z której regularnie znikają
pamiątki po żołnierzach i rządach generała Franco, przez Amerykę, gdzie w „antyrasistowskim” szale ruch Black Lives Matter dewastuje
pomniki narodowych bohaterów, po Wielką Brytanię, w której problemem zaczęła być pamięć o człowieku, jeszcze 20 lat temu uważanym
za najwybitniejszego Anglika w dziejach. Winston Churchill nie może czuć się na wyspach bezpiecznie. Instytucje nazwane jego imieniem
zmieniają nazwy. Jego rzeźba w Londynie doświadcza podobnych ataków, jak te znane zza oceanu... Ale ta wymiana patronów na
szyldach i bohaterów na cokołach dotarła również do nas. W ostatnich tygodniach samorząd Krakowa zakomunikował zamiar usunięcia
pomnika Ks. Piotra Skargi, wielkiego kaznodziei narodu, z położonego na Starym Mieście Placu Świętej Marii Magdaleny. W jakim celu?
Zasadzenia drzew. Dlaczego w związku z tym monument upamiętniający jezuitę miałby koniecznie zniknąć? Być może dlatego, że ktoś
zamarzył, o sekularyzacji dziejowej pamięci Polaków i Krakowian.
Czym w gruncie rzeczy jest „kultura unieważnienia”? „W wielkim skrócie, czymś, co tradycyjnie nazywamy odsądzaniem od czci i wiary.
Momentem, w którym ktoś z powodu jednego fałszywego kroku albo odrębnej opinii nagle przestaje być jednym z nas; kiedy cały jego
dorobek przestaje się liczyć, a on sam zostaje uznany za niegodnego naszej uwagi i czasu i to nawet bez próby zrozumienia go czy
choćby rozmowy”, pisze Urszula Kuczyńska - na łamach nota bene lewicowego portalu „Krytyka Polityczna”. To właśnie jedno uchybienie
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decyduje o tym, że jakąś postać z całym jej dziedzictwem próbuje się poddać zapomnieniu. Najczęstszym oskarżeniem jest oczywiście
mityczny rasizm. To przestępstwo zarzuca się w Wielkiej Brytanii Churchillowi. Problem w tym iż często to doktrynerskie wyobrażenie tzw.
lewicowców o tym, jak myślano w dawnych wiekach, wystarczy za przyczynę potępienia. [Czyli niszczenie historii, by narody zapomniały o
swoich przodkach i ich nieraz patriotycznych działaniach ... a tak niewygodnych obecnym elitom dążących do opanowania świata, a tym
samym, by to osiągnąć potrzeba narzucenia swojej, kłamliwej, szatańskiej narracji historycznej - CR]. Tak na polskim gruncie antyklerykałowie przekonują, że niebezpieczny jest kult św. Maksymiliana Kolbe, rzekomego „antysemity”, który przecież uratował przed
Niemcami życie wielu Żydów, ukrywając ich w niepokalanowskim klasztorze.
W cancel culture pewną rolę odgrywa nie tylko obłąkańczy pęd postępowców do znalezienia i „unieważnienia” każdego rasisty,
faszysty, antysemity et consortes. W znacznej mierze odpowiedzialna jest za nią sama ideologia rewolucjonistów która nie poszukuje
faktów o przeszłości, ale je tworzy. To te wyobrażenia o starym porządku i dawnych bohaterach stają się przyczyną „unieważnienia” - a nie
ich realne błędy. Skoro jednak postępowcy dążą do wykluczenia niebezpiecznych postaci z powszechnej świadomości, to nie będą
zadawać sobie trudu faktycznego poznawania ich biografii i przekonań. Nie ma zatem szans, na rewizję poglądów i konfrontację z
rzeczywistością.
Doskonałym przykładem tego faktu jest podejście rewolucjonistów do polskiego ruchu narodowego. Dla większości z nich „faszyzm”
[rozumiany przy okazji w całkowitym oderwaniu od realnego kształtu tego ustroju] Dmowskiego jest sprawą jasną jak słońce, a
„narodowcy” są w ich opinii niczym innym jak polską emanacją narodowego socjalizmu. Całkowicie ignoruje się przy tym realny charakter
poglądów i specyfiki ruchu który do nazizmu w żaden sposób nie nawiązywał, posiadał zupełnie inną tradycję ideową i postulaty
społeczne. To takie błędne koło: „cancel culture” jest samo w sobie przyczyną „cancel culture”. To potępienie przeszłości w czambuł, przez
patrzenie na nią ze zideologizowanej i wąskiej perspektywy prowadzi do postulatów usunięcia narodowców z przestrzeni publicznej. Z
kolei właśnie napór na pozbycie się pamiątek po nich uniemożliwia korektę przyjętych poglądów historycznych i trzeźwą ocenę postaci i
wydarzeń.
Wspomniane odsądzanie przodków od czci i wiary, ulubione narzędzie ojkofobicznych elit, ma fundamentalne znaczenie dla
powodzenia procesu rewolucji. Pamięć o przeszłych pokoleniach, znajomość ich poglądów i wrośnięcie w ich dziejowy testament działa
bowiem jako hamulec względem radykalnych idei. Człowiek przywiązany licznymi więzami do starego świata, umiejący dostrzegać w nim
wartości i rzeczy dobre - nie da się tak łatwo przekonać - że instytucje nadające społeczeństwom przez tysiące lat stabilność [takie jak
małżeństwo, rodzina czy religia], że to kompletne nieporozumienie zrodzone z najciemniejszych mroków średniowiecza. Może również
szczerze wątpić, że rewolucjonistom bez trudu uda się stworzyć nowy wspaniały świat w całkowitej abstrakcji od zasad obecnych w
dziejach ludzkości, tak daleko, jak sięga historiografia - a prawdopodobnie od zawsze. Dlatego też pamiątki o dawnych dziejach, dawnych
ideach i poglądach: muszą zniknąć, jeśli „postęp” ma przeć naprzód. Te bowiem według lewicy trzymają społeczeństwa w wierności
starym błędom.
Awangarda postępowej rewolucji wie, że tak długo, jak trwają związki człowieka z tym co dawne, to nie będzie on mógł „stworzyć się na
nowo”. A zatem droga do „oświecenia” miałaby wieść przez całkowite „oczyszczenie się” z przeszłości w każdej postaci. Dla postępowców
mądrość jednego wieku wyłoni się z ciemnoty pozostałych i zrewiduje dotychczasowe fałsze, których trzymała się ludzkość. Ale żeby tego
dokonać, musi wyzbyć się jakichkolwiek związków z „ancien regimem”. To samo obiecywało „Oświecenie”, ogłaszające się mianem „wieku
rozumu”. W myśleniu filozofów pokroju Augusta Comtea, w epokach poprzedzających ich czasy ludzie kierowali się w życiu wyłącznie
nieracjonalnymi kompasami religii i zabobonu. Wraz z nadejściem Oświecenia miało ulec to całkowitemu odwróceniu. Ich miejsce miał
zastąpić rozum [narzędzie jakby wcześniej nieodkryte]. Filozofowie w swoich traktatach obiecywali, że ta zmiana, i przyjęcie
oświeceniowego myślenia pozwoli rozwiązać wszystkie problemy społeczne i wprowadzić erę powszechnej szczęśliwości. To doskonała
analogia pychy i naiwności „cancel culture”, narzędzia nowej lewicy [czytaj „światowego żydostwa skupionego w sanhedrynie - CR] nie
mniej utopijnej niż jej oświeceniowy poprzednik. W jednym i drugim wypadku upraszczające i zideologizowane postrzeganie poprzednich
wieków prowadzi do iluzorycznej wiary w mesjański charakter własnych poglądów przyczynia się do budowy parareligijnych ideologii
opartych wyłącznie o doświadczenia i nurty popularne w danym pokoleniu. W wyniku zrywania ciągłości między kolejnymi czasami,
wspólnota zaczyna tracić jakąkolwiek sterowność i stabilność rozwoju. Po jednym rewolucyjnym pokoleniu następuje kolejne, które
rewiduje i również w całości odrzuca ideały poprzedniego, wprowadzając raz jeszcze inny kierunek działania i kolejną obietnicę
powodzenia. Tak po Oświeceniu nadszedł radykalnie opozycyjny wobec niego romantyzm, mający w pogardzie poznanie empiryczne i
rozumowe.
Trudno oprzeć się myśli iż nurty, ruchy i programy charakterystyczne wyłącznie dla jednego pokolenia, są wynikiem zapatrzenia w
aktualne uwarunkowania, w doświadczenia typowe dla tych, a nie innych czasów. Są odpowiedzią na współczesną, zastaną sytuację, a to
oznacza, że są ograniczone. Projekt i myśl właściwie opisująca świat i rzeczywistość musi być bowiem uniwersalna - dawać się
zastosować w każdym wieku i we wszystkich realiach. Założenie iż aktywności podejmowane przez ludzi od tysięcy lat - są wynikiem
jakiegoś podstawowego błędu i pomyłki w myśleniu naraża na śmieszność a przynajmniej nie jawi się jako rozsądne. Przekonanie, że
ludzkość trwała w szkodzących wszystkim błędach przez setki lat bez cienia świadomości problemu, zdaje się jednak nie do pogodzenia z
przekonaniem rewolucjonistów - że oni mogą ten projekt zakończyć. Skoro bowiem tak długo inni utrzymywali się w mrokach
nieświadomości, to skąd paradoksalnie silna wiara we własny potencjał intelektualny? Nie ma tu chyba innego wytłumaczenia, niż pycha i
naiwność rewolucjonistów.
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W ustrzeżeniu się przed zagrożeniami „cancel culture” właśnie mogą nam pomóc nasi zmarli, którym oddajemy cześć w listopadzie.
Dzięki nim możemy uwolnić nasze myślenie o życiu i świecie od dyktatu teraźniejszości. Wniknięcie w historyczną spuściznę i szczera
znajomość ludzi dawnych epok umożliwia zrozumienie świata i jego elementów - takimi jakimi one są, a nie jakimi się jawią w danym
momencie. Weźmy np. Kościół. Ile bylibyśmy w stanie powiedzieć o tym, czym jest, jak byśmy go oceniali, nie wiedząc nic o całej
„sztafecie pokoleń” katolików którzy żyli przed nami? Znaleźli byśmy się w niezrozumiałej, niejasnej sytuacji, w której głównie to aktualne,
przemijające przecież i zmienne realia wpływały by na nasz osąd. Dzięki tak świętym patronom jak i „wszystkim wiernym zmarłym”, wiemy
coś znacznie więcej, niż to, jak Kościół ma się aktualnie. Dzięki rozumieniu jego dziejów - od Chrystusowego ustanowienia do aktualnego
kryzysu ... wiemy jaki był, jaki być może, a wreszcie, jaki naprawdę jest. Tylko wrośnięcie w przeszłość pozwala nam rozumieć
teraźniejsze realia i wzrastać ponad nie, prowadzić je w jakimś świadomym i rozsądnym kierunku. Szczególne znaczenie przeszłości dla
człowieka podkreślali z tej samej przyczyny też i psychologowie. Teoretycy tej dziedziny, związani ze szkołą humanistyczną, wśród cech
człowieka wyróżnili ... jego „historyczność”. Podkreślali iż łączność z przeszłością umożliwia mu, w odróżnieniu od zwierząt, poszukiwanie
uniwersalnych, wyższych prawd i wartości, wyrastających ponad doświadczenia tego co jest tu i teraz.
- Filip Adamus - 4 Listopad
2021 r.
Za: https://pch24.pl/blm-i-ks-piotr-skarga-wszystkich-swietych-przeciwko-cancel-culture/
-------------------------------------------------------------------------------------------III WOJNA ŚWIATOWA WKRACZA W DECYDUJĄCĄ FAZĘ
Wszystkie obecne kryzysy są albo wytworami propagandowej fantazji lub z premedytacją wdrożone w rzeczywistość przez
[judeo]-globalistów.
Toczona obecnie wojna światowa jest swoistym ewenementem w dziejach Ludzkości. Jest to konflikt hybrydowy, którego główną broń
stanowią zastrzyki „szczepionki” administrowane całej globalnej populacji przy pomocy przymusu pośredniego. Atak na Ludzkość
prowadzony jest też przy pomocy innych środków „kryzysowych”, jak na przykład zaburzenia dostaw towarów, „problemy” ekologiczne,
„niedostatki” energetyczne, itd.
Przy czym, truizmem jest stwierdzenie, że wszystkie one są albo wytworami propagandowej fantazji, lub z premedytacją wdrożone w
rzeczywistość przez globalistów.
Dla przykładu, rabunkowa globalna gospodarka, za którą odpowiada „elita finansowa”, polega ni mniej ni więcej tylko na przetwarzaniu
zasobów Matki Ziemi na tandetne produkty rodem z Chin, czyli odpadki i zanieczyszczenia.
Jednakowoż, miast ograniczyć masowe wytwórstwo tandetnych produktów jednorazowego użytku, na korzyść towarów wysokiej jakości,
które mogłyby służyć użytkownikom przez wiele lat, ograniczając zapotrzebowanie, a tym samym szkodliwą dla środowiska naturalnego
produkcję, proponuje się - zlikwidować hodowlę krów, które pyrkają szkodliwymi ekologicznie gazami. To nie żart! Zresztą ludzie również
wydzielają gazy podobnej kompozycji, stąd zapewne pomysł „depopulacji”, czyli wyrażając się kolokwialnie wymordowania większości
mieszkańców globu [mieszkańców gojowskiego pochodzenia, a jeśli ktoś ma wątpliwości, proszę samemu dojść, a są ku temu możliwości,
i przyjrzeć się jacy to „mieszkańcy globu” przyjmują szczepionki NR 1 [jeden], które to zawierają zwykłe PLACEDO i to powinno
wystarczyć do zdefiniowania kim są tzw. MIESZKAŃCY GLOBU - AD]. O swych planach od lat bez ogródek publicznie informują
najbardziej elokwentni zbrodniarze „Kill” Gates i Klaus Schwab.
Pomimo to nikt ze strony atakowanej Ludzkości nie artykułuje całego kontekstu obecnej sytuacji, czyli faktu rozpętania przez
diaboliczną oligarchię finansową i jej siepaczy stanowiących „elity” poszczególnych państw, agresji na człowieka!
Szczegółowe omawianie kompozycji „szczepionek” i ich zabójczych efektów, demaskowanie innych zbrodni i mistyfikacji, dokonywanych
na globie i jego mieszkańcach, na niewiele się zdadzą, bez jasnej konstatacji faktu totalnej agresji w ramach hybrydowej wojny
światowej. Bez publicznej deklaracji powyższego przez wszystkich sprzeciwiających się tej zbrodni, otumanione i bezwolne masy, nadal
będą biernie wykonywać polecenia „władz”, uznając je ciągle za autentycznych swoich reprezentantów. Utrzymywanie się takiego
paradygmatu umożliwia oligarchii i jej zausznikom na wszystkich szczeblach władzy prowadzenie jednostronnej wojny z Ludzkością - bez
obawy o odwet ze strony ofiary.
Dopóki obywatele nie skonstatują tej prawdy i nie obrócą się przeciw swoim władcom, dopóty kontynuowana będzie zagłada Ludzkości
i całego świata.
Sprawstwo kierownicze przynależy do diabolicznej oligarchii, która w swym obłędzie podcina gałąź na której również siedzi. Na jej
usługach znajdują się administracje praktycznie wszystkich państw świata i jako takie stanowią pierwszą tyralierę ataku, którą należy
zwyciężyć zanim uda się unieszkodliwić sprawców kierowniczych.
Rozgrywające się już na naszych oczach załamanie zdrowotne wyszczepionych ofiar reżimów „przodujących” państw, daje unikalną
możliwość otwarcia oczu otumanianym masom. Zaczynający się celebracją Wszystkich Świętych okres chrześcijańskich świąt, rozjusza i
pobudza do agresji szatana i jego zauszników we „władzach”, i niestety „hierarchów” Kościoła Katolickiego z nimi otwarcie już
współpracujących. Należy pamiętać, że od owocnego wykorzystania tego momentu zależy los całej Ludzkości.
https://wordpress.com/view/drnowopolskipolskapanorama.home.blog
Za: https://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/164201,iii-wojna-swiato-wa-wkracza-w-decydujaca-faze
--------------------------------------------------------------------------------------------
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CO MÓWIĄ LEKARZE WYKLĘCI?
No i mamy aferę, tzn. my mamy, ale Państwo nie mają. Bo nic o tym nie wiecie. Albo prawie nic. Otóż przed Międzynarodowym
Trybunałem Karnym w Hadze wszczęto kilka procesów związanych z oskarżeniem państw o ludobójcze praktyki związane z kowidem.
Jeden z wniosków o ściganie dotyczy Wielkiej Brytanii i tamtejszych praktyk wobec ludzi starszych z domów opieki i szpitali których miano
doprowadzać w sposób celowy do śmierci. Ale co najważniejsze, zeznania złożył autorytet medyczny Luc Montagnier, noblista, znany
wirusolog, odkrywca wirusa HIV. Otóż oświadczył on w trakcie zaprzysiężonego zeznania przed Trybunałem, że masowe szczepienia
obecnymi preparatami nie tylko nie chronią przed transmisją wirusa, ale wręcz powodują namnażanie się coraz to nowych wariantów
których bez masowych szczepień by nie było. Montagnier wezwał do natychmiastowego zakończenia akcji szczepiennej na tę skalę, gdyż
jej skutki mogą być opłakane.
To samo twierdzi dr Robert Malone, kolejny medyk, który też ostrzegał przed szczepionką. Fakt, że jest wynalazcą technologii mRNA,
na której stoją obecna diagnostyka wirusa i technologie przyjęte w szczepionkach nie powstrzymuje jego krytyków i to mimo tego, że sam
jej twórca się od takiego zastosowania swego wynalazku często odżegnuje. A w zamian za nieprawilność dołączył więc do grona lekarzy
wyklętych i został zbanowany na Wikipedii. On także wzywa do natychmiastowego zaprzestania szczepień.
Najwięcej o szczegółach tej sytuacji, możemy się dowiedzieć z artykułów dr Geerta Vanden Bossche. Tu od razu pojawia się chór
„wujów” wyśmiewający tezy doktora, bo ten jest weterynarzem... Tak? To popatrzmy kim jest doktor Bossche, tak, by na starcie zanim
poznamy fakty, nie móc nabrać się na dyskredytowanie jego wypowiedzi. To doktor nauk weterynaryjnych, doktor wirusologii oraz
wakcynolog; człowiek z potężnym doświadczeniem w ludzkiej wakcynologii; był szefem najważniejszych programów szczepiennych dla
największych gigantów; był wiodącym ekspertem GAVI, oraz Bill i Melinda Gates Foundation; GAVI mianowało go szefem programu
wakcynologicznego na Ebolę; był szefem dużych projektów szczepionkowych m.in. dla GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay
Biologicals; Jego rozumienie wakcynologii i procesów naturalnej selekcji, ewolucji patogenów i zapobiegania wakcynologicznym
katastrofom stoi na najwyższym poziomie, a więc raczej wie o czym mówi. Całość jego wypowiedzi jest pod linkiem w oryginale, dużo tam
skomplikowanych dla laika szczegółów, ale w skrócie obraz jest przerażający.
Doktor wskazuje kraje w których, po szerokiej akcji szczepiennej - występuje wzrost zachorowań nie tylko na wirusa i jego odmiany, ale
też na inne choroby. Masowa akcja szczepienna ma wywoływać presję selekcyjną która powoduje, że wirus „szuka ucieczki” w inne
warianty, niż te - na które jest szczepionka. Najgorsze jest w tym, że zaszczepieni mają dużo większe miano wirusa niż niezaszczepieni, w
dodatku, w przypadku bezobjawowych stanów, nie wiedzą że roznoszą, a więc, w dodatku pewni w bezpieczeństwo zaszczepień, nie
zachowują podstawowych reguł distancingu. Są więc superroznosicielami. Tzn. takimi, którzy nie tylko zakażają innych, ale przenoszą
coraz to bardziej zjadliwe mutacje wirusa.
Szczepionka, ma za zadanie tłumić działanie receptorów TLR4 i TLR7/8, których dezaktywacja powoduje brak rozpoznania w ciele
różnych innych zagrożeń, i nie włączania systemu immunologicznego w przypadku infekcji. W związku z tym, poddany terapii
szczepionkowej może zapadać na nowe schorzenia: różne typy reakcji alergicznych, autoimmunologicznych, aktywowania nowotworów w
remisji.
Doktor wskazuje na proste porównanie - sprzed szczepionki i po niej. W 2020 r. mieliśmy bardzo mało wariantów, wraz z rozpoczęciem
akcji szczepiennej wirus walczy mutując, co powoduje wysyp jego wersji. Przypomnę, że jeszcze niedawno liczyliśmy i nazywaliśmy
warianty greckimi literami, potem liter zabrakło, a więc przeszliśmy na znaki zodiaku i gwiazdy [i tu jest bez liku, więc wybór był
adekwatny]. Teraz już nic się nie mówi o wariantach, dlatego że jest ich aż tyle. Wariant Delta zrobił swoje, czyli uzasadnił 4-tą Falę i 3-cią
dawkę i można już dać temu spokój [tak a propos - czy ktoś jeszcze pamięta stosy płonących trupów kowidowych na ulicach Delhi?]
Ja już to intuicyjnie podejrzewałem. Że taka nieprzetestowana [właściwie testowana w całej światowej populacji] „szczepionka” o
genetycznym podłożu - to prosta droga do nieobliczalnych konsekwencji. W dodatku rozłożonych w czasie daleko poza granice NOP do
zgłaszania. Niepożądane Odczyny Poszczepienne zdają się być tylko pianą na obecnie rosnącej fali wysypu nowych schorzeń, i nie
powiązanych z kowidem. No, bo kto połączy fakt zaszczepienia z nagłą ekspansją rakową? Skoro od dawna ćwiczymy zabawę w akuku:
Jak umarłeś na raka i miałeś pozytywny test, to umarłeś na kowida a jak po szczepieniu umarłeś na raka którego przed szczepieniem nie
miałeś to umarłeś na raka, a nie z powodu szczepionki która była zawleczką wyciągniętą z granatu organizmu.
Będziemy mieli nie tylko srogie efekty długu zdrowotnego wynikające z ujednoimiennienia służby zdrowia, ale rozciągnięte w czasie,
pozornie niezwiązane z faktem szczepienia, masowe obniżenie zdolności immunologicznych milionów [miliardów?] istnień zapadających
gremialnie na różne choroby. Stąd takie wysypy dziwnych gryp i zakażeń, czy szeroki napływ zaszczepionych rakowców z ostrymi, często
nieodwracalnymi stanami.
I co z tego, że autorytety przed tym przestrzegają? Nie należą przecież do mainstreamowego grona medyków którzy łykają i powielają
coraz to inne - i większe absurdy i zaprzeczają faktom. Nauka abdykowała przed propagandą. Dziś celem nie jest zdrowie pacjenta ale
przymus permanentnego brania środków mających rzekomo utrzymać go przy życiu [w panice, a poza tym a może przede wszystkim
depopulacja „zbędnej” ludzkości]. Jest to też - spełnienie snu nie naukowego, ale marzeń Big Farmy o globalnym stanie ludzkości
polegającym na ciągłym braniu leków, nawet jak nie jesteśmy chorzy [to później zachorujemy]. I w dodatku takich, które wcale nie
zapewniają wyzdrowienia chorym i nie chronią przed zakażeniem. Mamy więc perpetuum mobile.
I o tym mówią lekarze wyklęci. A czy świadome takie praktyki to już ludobójstwo, to niech rozsądzi Trybunał w Hadze. Jeśli się w ogóle
za to porządnie zabierze.
Jerzy Karwelis
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Wszystkie wpisy na moim blogu „Dziennik zarazy”.
Za: https://dziennikzarazy.pl/22-10-co-mowia-lekarze-wykleci/
----------------------------------KOMENTARZ BIBUŁY: Skłaniamy się do teorii, że wirusa Sars-CoV-2 po prostu NIE MA, zaś wiele zjawisk
występujących pod mianem „COVID-19” można bardzo dobrze - i naukowo! - wytłumaczyć na inne sposoby.
Oczywiście nie wiemy do tej pory, i nikt - poza samymi sprawcami - nie wie czy przyczyną pierwszych tajemniczych zgonów
[w płn. Włoszech, w Iranie i w Nowym Jorku, bo tylko te trzy miejsca były na początku dotknięte dziwnymi zjawiskami] był
„wirus” czy raczej rodzaj jakiegoś innego patogenu w formie, dajmy na to, białka kolczastego, jako rodzaj broni
biologicznej. Po tych początkowych punktowych wydarzeniach [dlaczego właśnie Iran: powinno skłaniać do myślenia nad
źródłem akcji wojskowej - potem rozkręcono propagandę, włączono w to fałszywe testy PCR i mieliśmy medialnie stworzoną
„pandemię”, z ogólną śmiertelnością ... mniejszą niż w poprzednich latach.
Poza tym, pana dr. Bossche z jego teoriami o mutacjach wirusów należy traktować ostrożnie, bo to nie kolejne greckie
wersje wirusów zabijają ludzi, lecz powikłania szczepionkowe. Swoją drogą, może ktoś z tych naukowców szafujących i
straszących mutacjami pokaże choć jeden wyizolowany wirus, choć jedną jego mutację... Tak więc dr. Bossche ma pełną
rację, apelując o zaprzestanie wyszczepiania, lecz wychodzi z zupełnie innego, i błędnego, założenia. [Skąd on nazbierał tą
„masę wariantów” wirusowych? Czy wyizolował choć jeden? Zresztą, mówiąc o „koronawirusie” należałoby zastanowić się
nad całą teorią istnienia wirusów, zaczynając od jednego z największych oszustów w historii nauki - Ludwika Pasteura.]
Natomiast to co obserwuje się obecnie, a dokładnie od początku tego roku, to już efekt groźnych, toksycznych,
niebezpiecznych i ludobójczych preparatów zwanych „szczepionkami”.
Sam „wirus” prawdopodobnie nie istnieje - nic nie wskazuje na jego istnienie i nikt na świecie go nie widział, poza
komputerowymi wizjami. Sama „pandemia” to też twór medialny. Natomiast ludobójcze „szczepionki” i ich skutki uboczne, te
notowane jako NOP-y [czyli do 30 dni po wstrzyknięciu preparatu], i te długofalowe, z nieobliczalnymi skutkami - to już jak
najbardziej realna rzecz.
Ze smutkiem należy stwierdzić, że każdy organizm zaszczepiony tymi preparatami jest tykającą bombą która pokaże swoją
moc w ten czy w inny sposób. A skutki te nie będą efektami „mutacji wirusów”.
Za: https://www.bibula.com/?p=128656
-------------------------------------------------------------------------------------------ABP VIGANÒ: „PANDEMICZNY SANHEDRYN” BUDUJE „LABIRYNT” KŁAMSTW W SPRAWIE COVID
[LifeSiteNews]. Poniżej publikujemy tłumaczenie przemówienia arcybiskupa Carlo Maria Viganò które wygłosił do zgromadzonych w
Rzymie i w całych Włoszech w sobotę [9.X.21].
Zebraliście się dziś w Rzymie, na Piazza del Popolo i na wielu innych placach we Włoszech tak jak setki tysięcy ludzi na całym świecie
manifestujących swój sprzeciw wobec globalnej tyranii. Miliony obywateli każdego narodu, przy głuchym milczeniu mediów, wykrzykują
swoje własne „Nie!” od miesięcy: Nie dla pandemicznego szaleństwa! Nie dla lockdownów, godzin policyjnych, narzucania szczepień, nie
dla paszportów zdrowotnych, nie dla szantażu totalitarnej władzy - zniewolonej przez elity!
Od początku tego ogólnoświatowego koszmaru minęły prawie dwa lata. Krok po kroku wkraczaliśmy do labiryntu. Na początku były to
maski w pomieszczeniach; a potem przyszły lockdowny; następnie godzina policyjna: pamiętacie? Za każdym razem, w obliczu nadużycia,
które mogłoby się wydawać uzasadnione sytuacją kryzysową, godziliśmy się na pozbawienie nas odrobiny wolności. Krok po kroku. Nie
pozwalali nam chodzić do kościoła [ale synagogi były czynne nie było zakazów - AD], wychodzić z domu, pracować, chodzić do szkoły,
odwiedzać bliskich, a nawet umierających krewnych w szpitalu. Krok po kroku. W pewnym momencie o wieczornej porze na naszych
ulicach widzieliśmy już tylko jeźdźców Amazona i JustEat dostarczających potrzebne towary i żywność. To nowe ofiary Wielkiego Resetu,
nowi niewolnicy Systemu, wraz z wieloma drobnymi przedsiębiorcami, właścicielami restauracji, sklepów i barów zmuszonymi do
bankructwa przez absurdalne, bezprawne i kontrskuteczne przepisy.
Nie wspominając już o załamaniu psychicznym, które dotknęło wielu z nas, od najmłodszych do najstarszych. Niektórzy pozbawieni
zostali wszelkich kontaktów międzyludzkich, inni zamknięci w „domach opieki”, bez leczenia - skazani na śmierć na mocy ministerialnego
rozporządzenia. Krok po kroku oswajaliśmy się z myślą, że Komitet Techniczno-Naukowy może zdecydować - tak przynajmniej nam
mówiono - że wirus krąży tylko po godzinie 18.00, albo że atakuje stojących a nie siedzących klientów barów, że zaraża w kościołach lub
muzeach, ale nie w pociągach podmiejskich lub autobusach pełnych studentów.
Krok po kroku kazali nam wierzyć, że grypa sezonowa, jak każdy inny koronawirus może zabić tysiące ludzi, nie mówiąc nam jednak, że
lekarzom ogólnym i oddziałom szpitalnym zakazano leczenia czekając na pogłębienie się choroby. Nie powiedzieli nam, że Covid, zgodnie
z zaleceniem służby zdrowia, musiał być traktowany jako choroba płuc, podczas gdy był pochodzenia krążeniowego; nie powiedzieli nam,
że autopsje zostały zakazane, a zwłoki skremowane, aby uniemożliwić odkrycie przyczyn choroby i zrozumienie, jak ją leczyć.
W międzyczasie pokazywali nam ciężarówki wojskowe generała Figliuolo załadowane trupami; i nie wyjaśniali, że te ciężarówki
zawierały kilka trumien, zgromadzonych w Bergamo po okresie, w którym zakłady pogrzebowe miały zakaz odbierania ciał i organizowania
pogrzebów. Ale jaki to miało wpływ na całą ludzkość, zamkniętą w domu przed telewizorem, zahipnotyzowaną terroryzmem medialnym,
zaplanowanym naukowo według najbardziej cynicznych zasad propagandy!
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Pomyślmy o ludziach starszych, odseparowanych od swoich bliskich, pozbawionych jakiejkolwiek pociechy, również duchowej nawet kapłani mieli zakaz wstępu, by udzielać ostatniego namaszczenia. Ludzie ci, zmuszeni zostali do znoszenia codziennej udręki, do
patrzenia jak umiera ich sąsiad z łóżka obok, do bycia świadkami rozpaczy ludzi jeszcze bardziej samotnych niż oni. Dziś odkrywamy, że
podawanie Propofolu, anestetyku używanego do wywoływania śpiączki farmakologicznej - było praktykowane nie tylko przez ordynatora
szpitala z Montichiari aresztowanego za rozmyślne morderstwo, ale było powszechną praktyką we wszystkich szpitalach, co potwierdzili w
wywiadzie przewodniczący stowarzyszenia ordynatorów oraz dr Rock.
W praktyce mówią nam z najwyższym spokojem, że w zeszłym roku ciężko chorzy z Covid, przed intubacją, byli uspokajani
Propofolem, wiedząc doskonale, że mogło spowodować to ich śmierć. Mówią nam to tak bezczelnie, ponieważ są najwyraźniej przekonani
iż nikt z nas nie będzie miał nic przeciwko temu, że żaden sędzia nie otworzy akt, że żaden dziennikarz nie potępi tego skandalu, że żaden
polityk nie odważy się skrytykować premiera lub ministra zdrowia.
Krok po kroku przekonano nas, że aby nie stracić pracy i móc wykonywać normalne czynności, jesteśmy zmuszeni do przedstawienia
dokumentu - zielonej przepustki - poświadczającego stan zdrowia zaszczepionych oraz noszenia nieskutecznych masek. Jak wiecie,
szczepionka nie chroni przed zakażeniem, a maski nie gwarantują ochrony przed wirusem. Zakażeniem czym? grypą, którą można
wyleczyć - i która w wielu przypadkach została wyleczona z udokumentowanym sukcesem - ale która musiała być uznana za nieuleczalną,
aby usankcjonować testowanie szczepionek w odstępstwie od zwykłych zasad.
W tych dniach - dniach, w których prawda wydaje się coraz bardziej wychodzić na światło dzienne - dowiadujemy się z wypowiedzi
niektórych lekarzy - że wymazy, na podstawie których zamykali nas w domach lub zmuszali do absurdalnych i wyczerpujących
kwarantann; wymazy które nam narzucali, aby wykryć pozytywne przypadki do wykorzystania w słynnych statystykach ekspertów, są
niewiarygodne. Mówią nam to dzisiaj, bezkarnie - po zrujnowaniu gospodarki, tkanki społecznej, równowagi psychofizycznej całego
narodu. Ale jeśli te wymazy nie są potrzebne dziś, to nie były też potrzebne wczoraj; mówili to nie tylko „teoretycy spiskowi”, ale i sami
wynalazcy tych wymazów, twierdząc, że nie mają one żadnego zastosowania diagnostycznego. Ale skoro dziś maski trzeba
delegitymizować, bo są jedyną alternatywą, choć kosztowną dla zaszczepienia eksperymentalną surowicą genową, to w magiczny sposób
przestały być wiarygodne, podczas gdy wcześniej takie były z mocy prawa. Trochę jak Covid po 18.00.
Jakiś czas temu wspomniałem o labiryncie w który weszliśmy. A dokładniej, o labiryncie w którym się znaleźliśmy podążając za tymi
którzy obiecali nam wyjście, wiedząc dobrze, że nie ma z niego wyjścia. Z każdym krokiem który robiliśmy, wchodząc w korytarze tego
labiryntu, błądziliśmy i gubiliśmy się.
Bo to jest labirynt. Plątanina pseudonaukowych zapewnień, logicznych sprzeczności, apodyktycznych deklaracji, dogmatów głoszonych
przez nowych kapłanów Covid, przez pandemiczny Sanhedryn.
W tym, co nam się opowiada, nie ma nic konsekwentnego i racjonalnego - a właśnie wierząc, że to, co nam mówią, ma sens, brniemy
coraz dalej w labirynt. „Szczepmy się, aby ratować osoby słabe i starsze, które nie mogą być zaszczepione” - mówili nam ... szczepiąc
jednocześnie osoby słabe i starsze. „Zaszczepmy się, aby móc zdjąć maski i zacząć żyć na nowo”, wkrótce potem odkryliśmy, że nie tylko
musimy nosić maski, ale że jedna dawka surowicy już nie wystarczy, ani nawet dwie, a może nawet trzy.
Tymczasem osoby słabe i starsze umierają na Covid nawet po podwójnej dawce, a jeśli przeżywają to dlatego iż w szpitalach zaprzeczcie mi, jeśli możecie, od pewnego czasu pacjentom z Covid podaje się azytromycynę, upozorowując ją na lek przeciwko
pasożytom jelitowym, ale dobrze wiedząc, że stosuje się ją przeciwko wirusowi. Robi się po to, aby nie podważać wiarygodności
szczepionek, a już na pewno nie w trosce o zdrowie pacjentów.
Musimy wydostać się z tego labiryntu, drodzy przyjaciele. Ale nie możemy się z niego wydostać, po prostu protestując przeciwko
zielonej przepustce która jest tylko najnowszym narzędziem represji i z pewnością nie ostatnim. Oczywiście: Zielona przepustka jest
aberracją prawną, nienawistnym szantażem, wyłącznie pretekstem do tego całego alarmu pandemicznego. Ale gdyby również wycofać
zieloną przepustkę, pozostałby absurd śmiertelnego wirusa, który przecież można wyleczyć a który nie spowodował więcej zgonów niż te z
ostatnich kilku lat. Pozostałby absurd noszenia masek, które nie tylko są bezużyteczne, co przyznają sami „eksperci”, ale które wręcz
przeciwnie, powodują poważne choroby płuc i patologie mózgu. Pozostałby absurd uznawania „szczepionki” za lek, który nie służy do
nabywania odporności i który okazuje się mieć tak poważne skutki uboczne - by w ciągu zaledwie kilku miesięcy od podania przekroczyć
liczbę zgonów spowodowanych wszystkimi szczepionkami w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Pozostanie absurd nakłaniania nas do
przyjęcia eksperymentalnego leku, który działa na nasze DNA, czyniąc z nas organizmy zmodyfikowane genetycznie; absurd stosowania
się do wskazówek i zaleceń które wydają się być napisane przez czarowników, a nie przez sumiennych lekarzy, biorąc pod uwagę serię
kontrzaleceń które obecnie stały się żałosne.
Absurdem jest też poważne i spokojne obalanie stwierdzeń tak skandalicznych i fałszywych - że nie zasługują na odpowiedź. Zacytujmy
Draghi’ego: „Kto się zaszczepi, ten jest uratowany, kto się nie zaszczepi, ten umiera”. Kłamstwem jest stwierdzenie: „Zaszczepieni nie
umierają na Covid”. Jest to fałsz, tak samo jak fałszem jest stwierdzenie - że Covid jest chorobą śmiertelną, ponieważ staje się taką tylko
wtedy, gdy nie jest leczona. Nieprawdą jest też, że nie ma skutecznej terapii, ponieważ te tak bardzo zdyskredytowane metody leczenia są
obecnie stosowane przez władze europejskie w celach zapobiegawczych na afgańskich uchodźcach, których powitaliśmy kilka tygodni
temu.
To wszystko fałsz. Fałszywe są dane o zgonach z powodu Covid. Fałszywa jest wiarygodność wymazów. Fałszywe są dane o
skuteczności i nieszkodliwości szczepionek. Fałszywe są dane o przyjęciach na oddziały intensywnej terapii. Fałszywe jest
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„nieskorelowanie” „nagłych zachorowań” u zaszczepionych. Fałszywe są alerty informacyjne, fałszywe są serwisy programów
„informacyjnych” w których perorują zawsze ci sami „eksperci”, fałszywe są prognozy statystyków. Wyjdźmy z tego labiryntu!
Odrzucajmy medialną narrację, być może decydując się na wyłączenie telewizora który dziś zamienił się w piekielny przybytek.
Przerwijmy prymitywną logikę tych którzy domagają się naszej zgody nawet wtedy, gdy bezwstydnie kłamią. Aby wydostać się z labiryntu,
drodzy przyjaciele, trzeba spojrzeć na sprawy takim spojrzeniem, które nie ogranicza się do pojedynczych faktów, ale widzi je wszystkie w
szerszych ramach, w których pandemia jest narzędziem inżynierii społecznej sprowokowanym zręcznie w celu zaprowadzenia nas na
zieloną przełęcz. Doprowadzenia do totalnej kontroli, do ograniczenia naturalnych i konstytucyjnych wolności w imię Wielkiego Resetu,
którego nikt z nas nie chce, nad którym nikt nie prosił nas o głosowanie. W sytuacji, w której władza i bogactwo skoncentrowane zostaną w
rękach elity, elity „filantropów”, takich jak Gates, Soros, Schwab [a przede wszystkim Rockefellerowie i Rothschildzi - ad] itd. którzy
uważają resztę ludzkości za rezerwuar niewolników i klientów, którym trzeba dać to minimum pieniędzy - stworzonych z niczego i
obciążających ich jako dług - które posłużą do tego, aby mogli kupić dobra, które ta elita produkuje. Towary produkowane oczywiście tanią
siłą roboczą, zmuszoną do robienia wszystkiego, by przetrwać, podczas gdy oni przygotowują się do sprzedania nam powietrza, wody i
światła słonecznego, a być może pod pretekstem ekologicznego zagrożenia i pod presją śmiesznych „pionków dla przyszłości” - Grety
Thunberg.
Wyjdźmy z labiryntu, uznając, że istnieje problem władzy: władzy cywilnej która nie zabiega o dobro wspólne obywateli, i władzy
religijnej która nie tylko przestała dbać o wieczne zbawienie wiernych, ale wydaje ich w paszczę piekielnego smoka. Wychodźmy z
labiryntu ucząc się krytycznego osądu, by nie dać się zwieść tym, którzy mają na swoim koncie nadużycia, kłamstwa i zbrodnie, by nie dać
sobie wmówić, że wobec nas zachowają się inaczej. Wychodźmy z labiryntu świadomi, że trwa wojna światowa, toczona nie prawdziwą
bronią, ale bronią niekonwencjonalną taką jak cenzura, zniewolenie lekarzy, współudział polityków, sędziów, organów ścigania; wojna,
która pozostawia na swej drodze niewinne ofiary, która niszczy społeczeństwo, która dotyka ludzi w duszy jeszcze przed ciałem, która
została wypowiedziana przeciwko wszystkiemu co przypomina naszą cywilizację, naszą kulturę, naszą wiarę, nasze wartości. Jest to
wojna między światłem a ciemnością, między dobrem a złem. Musimy uznać, że jeśli doszliśmy do tego punktu, zawdzięczamy to w dużej
mierze naszej niewierności temu, że pozwoliliśmy innym decydować za Boga o tym, co jest słuszne, a co nie, że w imię tolerancji
pozwoliliśmy na łamanie prawa naturalnego a też na wynaturzenie moralności chrześcijańskiej, na mordowanie dzieci w łonie matki, na
zabijanie chorych i starszych, na zepsucie dzieci i młodzieży.
To co dzieje się dzisiaj, jest zatrutym owocem dziesięcioleci rozwiązłości, buntu przeciwko prawu Pana, grzechów i wad, które wołają o
pomstę do Boga. Opatrzność pokazuje nam, jaki świat może się stać, gdy porzuca panowanie Jezusa Chrystusa i oddaje się w niewolę
szatana.
Nie są to słowa apokaliptyczne - jak mówią niektórzy - ale surowe ostrzeżenie duszpasterza, by powrócić do Boga, aby uznać, że tam,
gdzie nie króluje Chrystus Król i Maryja Królowa, panuje okrutna i bezwzględna tyrania diabła, który obiecuje powszechne braterstwo
podczas gdy pragnie jedynie waszego zniszczenia na ziemi i wiecznego potępienia.
Pan Jezus Chrystus jest Królem i Panem historii, w Jego rękach są losy i przeznaczenie każdego z nas, państw i Kościoła Świętego.
On nie pozwoli, abyśmy ulegli napaści wroga ludzkości. Powróćmy, powróćmy wszyscy do Niego z ufnością syna marnotrawnego który
pokornie prosi ojca o przebaczenie, i przyjęcie go z powrotem do swego domu. Wróćmy do bycia chrześcijanami, dumnymi z naszej Wiary
i z cywilizacji, którą Religia zbudowała w ciągu dwóch tysięcy lat historii. Powróćmy do obrony w obywatelskim i politycznym
zaangażowaniu tych niezbywalnych wartości, które dziś są negowane i deptane. Ale przede wszystkim - błagam was, błagam was,
powróćmy do życia w łasce Bożej, do przystępowania do sakramentów, do praktykowania cnót, do bycia chrześcijanami zgodnie z
obietnicami chrztu, autentycznymi świadkami Chrystusa.
Aby wydostać się z tego labiryntu, potrzeba przejść drogę wstecz: naszą „nicią Ariadny” jest obrona rodziny, społecznej i religijnej tkanki
narodu, naszej kultury, która jest nieodzownie chrześcijańska i katolicka.
My, Włosi, nie jesteśmy rasistami! W imię Miłosierdzia, które przez wieki stanowiło dumę chrześcijańskiej Europy, możemy przyjąć tych
którzy są prześladowani, karani przez swoje państwo ale nie możemy być odpowiedzialni za wyzysk milionów migrantów pod pretekstem
gościnności. Wiemy iż ich imigracja do Europy została zaplanowana przez elity w celu zniszczenia naszej tożsamości obywatelskiej,
kulturowej i religijnej i wynarodowienia danego narodu; służy ona elitom do tworzenia chaosu społecznego, do wprowadzania słabo
opłacanej siły roboczej, do wzniecania wojen wśród ubogich i do pozbawiania krajów, z których pochodzą, ich młodych ludzi.
Aby wydostać się z tego labiryntu, musimy stawiać opór z odwagą i stanowczością tak jak nasi ojcowie potrafili przeciwstawić się
dyktaturom ubiegłego wieku. Nieposłuszeństwo obywatelskie, koordynacja protestów, kontakty z ruchami w innych państwach,
zjednoczenie w sojuszu antyglobalistycznym, który zapewnia pomoc i wsparcie, przeciwko władzom podporządkowanym systemowi.
Spokojny opór, karmiony świadomością, że świat przewidziany przez Wielki Reset nie jest naszym światem - ponieważ opiera się na
ideologii śmierci, na myśli antyludzkiej i antychrześcijańskiej, i opiera się jedynie na sile broni lub na szantażu wobec tych którzy nie
potrafią się zbuntować.
Zapominają, ci nieszczęśni słudzy Nowego Porządku, że ich utopia - w istocie piekielna dystopia - jest odrażająca dla nas wszystkich
właśnie dlatego iż nie bierze pod uwagę, że nie jesteśmy stworzeni z obwodów elektromagnetycznych, ale z ciała i krwi, z namiętności,
uczuć, aktów bohaterstwa i hojności. Ponieważ jesteśmy ludźmi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga, obdarzonymi inteligencją i
wolną wolą. Ale tego demony nie mogą zrozumieć, i z tego powodu poniosą sromotną klęskę.
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Aby ten dzień, w którym publicznie i odważnie manifestujecie swój sprzeciw wobec nadciągającej tyranii, nie pozostał jałowy, i
pozbawiony nadprzyrodzonego światła, zapraszam was wszystkich do odmówienia ze mną słów których nauczył nas Pan. Uczyńmy to z
zapałem, z impulsem miłości, wzywając opieki naszego Pana i Jego Najświętszej Matki nad nami wszystkimi, nad naszymi rodzinami, nad
naszą ojczyzną i nad całym światem: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie...
+Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
Tłum. Sławomir Soja
Za: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-a-pandemic-sanhedrin-is-spinning-a-labyrinth-of-covid-lies/?utm_source=ho
Za: https://www.bibula.com/?p=128417
-------------------------------------------------------------------------------------------PYTANIA DO FDA - Steve Kirsch
Uwaga wstępna: Po opublikowaniu tego artykułu, w dniu 26 października 2021 r. FDA wydało autoryzację awaryjną EUA [Emergency
Use Authorization] na zastosowanie „szczepionek przeciwko Covid-19” firmy Pfizer, u dzieci w wieku 5-11 lat. Panel „ekspertów” podjął tę
decyzję bez ani jednego głosu sprzeciwu: 17 do zera. Żaden z „ekspertów” nie miał nawet cienia wątpliwości wobec całych gór, stosów
naukowych dowodów pokazujących niebezpieczeństwa zastosowania „szczepionek”, szczególnie u dzieci. Świadczy to tylko o jednym:
absolutnie ideologicznej, pozbawionej merytoryki decyzji, gdzie króluje konformizm, służalczość, cynizm i bezduszność.
Sama firma Pfizer jest tak bezczelna, że przyznaje wprost: nie ma żadnych badań dotyczących bezpieczeństwa „szczepionek”, bo te
„badania” mają być przeprowadzone „po uzyskaniu autoryzacji”.
„Długoterminowe badania dotyczące bezpieczeństwa szczepionki przeciwko Covid-19 wśród uczestników w wieku 5-12 lat będą
prowadzone podczas pięciu badań mających się odbyć w czasie po autoryzacji” - przyznaje Pfizer.
Pfizer jest korporacją kryminalną zwolnioną od jakiejkolwiek odpowiedzialności, a FDA jest organizacją też kryminalną i tak
niewiarygodną, że teraz nawet nie można dać wiary czy jakiekolwiek jej zatwierdzenia, jakiegokolwiek lekarstwa czy produkty, mają
podstawy naukowe, czy też były efektem korupcji, nacisków politycznych, szantażu bądź lobbingu.
W przypadku „szczepionek przeciwko Covid-19” machina zabijania ludzi lub w najlepszym przypadku czynienia z nich stałych klientów
firm farmaceutycznych leczących się do końca życia na najróżniejsze choroby jako skutki poszczepienne, a przy tym zbijania kasy dla
dyrektorów firm farmaceutycznych, właścicieli akcji i hochsztaplerów z Wall Street - diabelska machina kręci się dalej. Co ją zatrzyma?
Więcej wiedzy i informacji? Więcej zgonów, więcej kalek? A może większe restrykcje i zamordyzm, które obudzą również
zaszczepionych? Oby nie było za późno - dla wszystkich.
Red.
-------------------------------„26 października 2021 r. zostałem zaproszony przez FDA z możliwością 3-minutowego wystąpienia w ramach Otwartej Publicznej
Dyskusji [Open Public Hearing] podczas sesji Komitetu Doradczego Szczepionek i Powiązanych Produktów Biologicznych [Vaccines and
Related Biological Products Advisory Committee - VRBPAC]” - pisze Steve Kirsch.
„Z tej racji, że otrzymałem tylko 3 minuty, przygotowałem jedynie 30 slajdów, jednak wszystkie one, zawierają pytania które - i wierzę w
to - są niezbędne aby w pełni znaleźć odpowiedź przed zagłosowaniem celem przyznania autoryzacji szczepionek dla dzieci w wieku 5-11
lat” - kontyuuje Kirsch i celnie podsumowuje - „Bo, mimo wszystko, jak już się zaszczepisz to nigdy już nie będziesz mógł się
'odszczepić”.
„Ponieważ przygotowałem ponad sto pytań do Komitetu Doradczego, myślę że powinny one być przydatne nie tylko Komitetowi
VRBPAC, lecz też i znane publicznie, stąd przedstawiam je i publikuję”.
-------------------------------Przed tym jednak, przypomnijmy w kilku słowach sylwetkę Autora.
Steve Kirsch, urodzony w 1956 r., amerykański wynalazca [m.in. myszki optycznej, podobnej do tej, którą być może teraz używasz],
założyciel wielu innowacyjnych firm. Skończył dwa kierunki na renomowanym Massachusetts Institute of Technology - MIT. Multimilioner.
Filantrop. Sam finansuje od kilkunastu lat wiele kluczowych medycznych badań naukowych. Demokrata, jak sam pisze - głosował na
Bidena w ostatnich wyborach prezydenckich. Od początku tzw. pandemii prowadził badania nad prawdziwie skutecznymi lekami przeciwko
Covid-19. Jednak ślepo ufając rządowi i państwowym instytucjom zdrowia zaszczepił się i całą rodzinę wraz z córkami preparatem firmy
Moderna. Otrzeźwiał dopiero w maju 2021 roku, gdy zaczął dowiadywać się o coraz powszechniejszych niebezpiecznych skutkach tzw.
szczepionki przeciwko Covid-19. Od tego czasu zaczął coraz głębiej docierać do informacji, których albo nie dostrzegał wcześniej, albo
były i są dalej tajemnicą publiczną. Ze swoją energią, wpływami, kontaktami, poważaniem i popularnością, stał się czołową osobistością
w walce przeciwko wyszczepianiu ludzi - jak sam to nazywa śmiercionośnym i ludobójczym preparatem mRNA zwanym
„szczepionką przeciwko Covid”. Z pasją neofity jest aktywny na wielu płaszczyznach, wspiera badania, dąży do ujawnienia danych cały czas trzymanych przez komórki rządowe, np. o prawdziwej liczbie śmiertelnych ofiar „szczepionki”, oraz liczbie żyjących ofiar. Walczy
z cenzurą w mediach, środowiskach akademickich, lekarskich. Walczy z coraz powszechniejszym zastraszaniem ludzi. Ustanowił kilka
nagród w wysokości miliona dolarów każda [zob. szczegóły poniżej]. Niestety, nikt z establishmentu nawet nie podjął się tego
wyzwania, wszyscy zahipnotyzowani oficjalną narracją, bądź cynicznie uczestniczący w spisku, nie podejmują się żadnej oficjalnej i
otwartej dyskusji.
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Steve Kirsch pisze wprost: „Po zaszczepieniu nigdy nie możesz zostać „odszczepiony”! Szkody mogą być nieodwracalne i
mogą ujawnić się dopiero po latach lub dekadach.” „Gdybym wiedział to, co wiem teraz, nie zdecydowałbym się na szczepienia
obecnymi szczepionkami, ani sam ani moją rodzinę”. Na łamach BIBUŁY prezentowaliśmy kilka opracowań Steve’a Kirscha:
# Czy powinieneś się zaszczepić?
# Nicki Minaj ma rację - a wszyscy na świecie „eksperci szczepionki przeciwko Covid” są w błędzie,
# oraz ponad 3-godzinne spotkanie w którym wziął udział Steve Kirsch wraz z twórcą metody mRNA, dr. Robertem Malone - opis i link:
https://www.bibula.com/?p=125910
Pytania na które musicie odpowiedzieć przed udzieleniem autoryzacji na szczepienie przeciwko Covid, jakiejkolwiek grupie
wiekowej
Steve Kirsch - 26 października 2021 r.
Dlaczego dzieci „padają jak muchy”, umierając zaraz po zaszczepieniu się? Jeśli nie umierają one od szczepionek, to co te dzieci
zabiło? Slajd pokazuje przykłady dzieci zmarłych po zaszczepieniu się.
Co zabiło 16-letniego zdrowego chłopca podczas sesji online na lekcji matematyki? Jeszcze 20 minut przed śmiercią nie było żadnych
symptomów, był zdrowy. Lekarze po śmierci „nic nie znaleźli”. A co znalazło CDC? Slajd podaje numer VAERS rejestrujący ten przypadek
oraz oświadczenie rodziny która mówi, że czekają na autopsję ponieważ „lekarze nic nie znaleźli”, czyli nie znaleźli niczego poza
związkiem przyczynowym szczepionki, ale o tym nie wolno mówić.
Dlaczego inny chłopiec, 15-latek zmarł we śnie, 2 dni po zaszczepieniu? Slajd pokazuje numer VAERS oraz Świadectwo Zgonu i
śledztwo w tej sprawie prowadzone przez biuro Szeryfa.
Jak wytłumaczycie te sygnały bezpieczeństwa? Na slajdzie tabela z zastraszającymi statystykami, np. osoby zaszczepione w grupie
wiekowej 15 do 24 lat mają 570-krotnie większą „szansę” zapaść na zatorowość płucną niż osoby niezaszczepione w tej grupie wiekowej.
Na zakrzepicę - 360 razy więcej, na zapalenie mięśnia sercowego - 118 razy, i tym podobne.
Jeśli szczepionki są takie bezpieczne, jak to możliwe, że Tajwan oficjalnie przyznaje, iż szczepionki zabiły więcej ludzi niż sam wirus? Slajd z informają o potwierdzeniu przez rząd Tajwanu tego faktu która to informacja została ocenzurowana przez zachodnie media.
Czy sądzicie, że najnowsze informacje napływające z Wielkiej Brytanii są niepokojące? Slajd z informacją pochodzącą z raportu
rządowej UK Health Security Agency, że zaszczepione dzieci w UK są aż 16 razy bardziej narażone na zgon w wyniku Covid-19, niż dzieci
niezaszczepione.
Jak to możliwe, że Niemcy i Norwegia mogą statystycznie wyliczyć i podać związki przyczynowe w odniesieniu do grupy 100 lub mniej
przypadków, ale CDC nie jest w stanie znaleźć takiego związku w przypadku 16 tysięcy śmierci, których nie bada się???
Dlaczego przypadki zgonów w Izraelu rosną wraz ze wzrostem wyszczepienia, a maleją, gdy wskaźnik wyszczepienia maleje? Slajd
pokazuje wykres z krzywymi jednoznacznie pokazującymi na tę korelację.
Jaki jest wskaźnik niedoszacowania [Underreporting factor - URF] systemu VAERS? Jak możecie pokazywać analizy ryzyko/korzyść
bez znajomości URF? Slajd pokazuje, że używając metodologii CDC można obliczyć URF wynoszący 41, czyli mamy ponad 300 tys.
zgonów nadmiarowych w systemie VAERS! Jeśli nie szczepionki zabiły tych ludzi, to co?!
Jakie są warunki zatrzymania tego eksperymentu? Ilu Amerykanów musi umrzeć zanim zatrzymamy ten eksperyment? Ile dzieci musi
umrzeć zanim zaczniemy krzyczeć aby zatrzymać ten eksperyment?
Dlaczego nie ma autopsji osób zmarłych jako skutek zaszczepienia się? Jeden z największych autorytetów światowych, patolog
Schirmacher mówi iż 30%-40% zgonów w ciągu 2 tygodniu po zaszczepieniu się, są skutkami szczepionki.
Dlaczego wysokie wskaźniki zgonów dzieci w wieku 12-17 lat nie powodują zastanowienia się CDC nad tym? CDC w żaden sposób nie
skomentowało tego, mimo że analizowało 14 przypadków zgonów. Bez żadnego komentarza, po prostu powiedziało: „jedziemy dalej [z
wyszczepianiem]”.
Przez ile miesięcy po zaszczepieniu poziom troponiny jest podwyższony? Slajd pokazuje zwiększenie się troponiny aż 614 razy u 45letniej kobiety. Normalny wynik - to poniżej 17 ng/L, a badana miała 10 453. Niestety, nie bada się zaszczepionych i nie wiemy jak to
wygląda na szerszej populacji. Po co badać?
W „apelu o komentarze” zamieszczonym przez FDA do dokumentu o wyszczepianiu dzieci, zamieszczono 140 tysięcy komentarzy
negatywnych [dokładnie 139 470] a tylko jeden komentarz pozytywny. A ile pozytywnych wy znaleźliście?
Czy czytaliście raport Kostoffa w którym stwierdza się, że „Mówiąc prostym językiem: osoby powyżej 65 roku życia mają pięciokrotnie
większe prawdopodobieństwo zgonu w wyniku zaszczepienia się, niż jako skutek Covid-19, i to przy najbardziej sprzyjających
założeniach!” Wskaźnik ten jest jeszcze większy dla młodszych osób!
Dlaczego ten dokument został skasowany w wyniku nacisków edytora pisma Current Problems in Cardiology? Analiza dotyczyła
Raportu zakrzepów w systemie VAERS po zaszczepieniu się szczepionką przeciwko Covid-19. Może dlatego, że autorzy piszą, iż
„znaleźliśmy 19 razy więcej przypadków zakrzepicy: 5-krotny wzrost zapalenia mięśnia sercowego...”.
Czy to nazywacie „nieznacznym wzrostem ryzyka”? Slajd pokazuje wzrost przypadków zapalenia mięśnia sercowego: w 2018 r. było 11
przypadków, w 2019 r. - jeden przypadek, w 2020 r. - jeden przypadek, a w 2021 r. - 559 przypadków.
Czy nie jest tak, że wraz z wiekiem powinno występować więcej przypadków zgonów spowodowanych kardiomiopatią [a jest odwrotnie].
Slajd pokazuje, że po zaszczepieniu się najbardziej narażone są grupy wiekowe 30-40 lat, potem 40-60, potem 20-30, natomiast najmniej
przypadków dotyczy osób w wieku 90 lat i powyżej oraz 80-90 i 70-80.
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Czy te wykresy według was wyglądają tak samo? Slajd pokazuje wykresy przypadków zgonów spowodowanych kardiomiopatią, dla
roku 2019 [niewielkie liczby] i dla roku 2021 - ogromny, kilkudziesięciokrotny skok liczbowy.
Dlaczego naukowcy muszą sądzić się z FDA aby mieć dostęp do wyników badań kliniczych Pfizera? Slajd pokazuje pierwszą stronę
pozwu sądowego przeciwko FDA z żądaniem upublicznienia wyników badań szczepionki firmy Pfizer.
Jak to możliwe, że dziecko które brało udział w badaniach klinicznych firmy Pfizer i zostało sparaliżowane [prawdopodobnie do końca
życia], a przypadek ten nie został uwzględniony w raporcie FDA? Jak możecie zaaprobować tę szczepionkę dla dzieci poniżej 12 roku
życia, jeśli nie badaliście bezpieczeństwa dla dzieci w wieku 12-15 lat? Dlaczego nikt nie prowadzi publicznej dyskusji na ten temat?
Matematyka pokazuje bezsensowność szczepień: Mając 28 milionów dzieci w wieku 5-11 lat, jeśli uchronimy je przed „mutacją delta”
szczepiąc je, możemy uratować jedno życie dziecka na milion. Co prawda nie znamy dokładnych liczb dla tej grupy wiekowej, a
ekstrapolując dostępne dane w VAERS można spodziewać się około 30 zgonów dzieci/na milion w wyniku zaszczepienia, czyli przy 56
milionach dawek szczepionek możemy spodziewać się około 1680 zgonów dzieci. A więc zabijanie 1680 dzieci aby uchronić 28, po prostu
nie ma sensu. Oznacza to, że zabijamy 60 dzieci aby uchronić życie jednego dziecka zmarłego na Covid.
Czy macie odpowiedzi na raport Toby Robertsa, który mówi, że „Analiza bilansu korzyści i ryzyka, opracowana przez FDA i złożona
jako aplikacja firmy Pfizer przy zatwierdzaniu EUA szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat, jest jednym z najbardziej zmanipulowanych
dokumentów jakie widziałem”. Ogólnie rzecz biorąc, szczepionki zabijają więcej ludzi [150 tysięcy] niż chronią [10 tysięcy]. Czy nie
znajdujecie w tym nic niepokojącego?
Zaoferowałem milion dolarów komukolwiek kto wykaże, że gdy CDC mówiło swego czasu, iż „jest zero zgonów w wyniku szczepionek” było dużo więcej. Jeżeli udowodnisz, że w tym czasie było mniej niż 500 zgonów - to wygrałeś zakład i masz milion dolarów. Nie ma
nikogo chętnego? Dlaczego?
Zaoferowałem milion dolarów komukolwiek kto wykaże, że w analizie statystycznej Mathew Crawforda który pokazuje 411 ofiar
śmiertelnych spowodowanych przez szczepionki na milion dawek szczepień. Nie ma nikogo chętnego. Dlaczego?
Szczepionki są bezsensowne dla każdej grupy wiekowej. Slajd pokazuje tabelę z grupami wiekowymi i bilansem ryzyko/korzyść. Dla
przykładu: dla grupy wiekowej 20-30 lat wynosi 6,1 do 1/na milion dawek. Dla grupy 30-40 - 3,9/1. A dla grupy 80+ 1,8/1.
Żadna szczepionka w historii nie miała tak szerokiego wachlarza powikłań poszczepionkowych. Jeśli to nie szczepionki są tego
przyczyną, to co jest? Np. zawał serca dla osób zaszczepionych wzrasta 71 razy, a udar mózgu - 326 razy! Chcesz mieć Parkinsona - to
zaszczep się! Prawdopodobieństwo wzrasta o 55 razy!
Czy FDA, nie powinno zabronić i oznaczyć tego typu reklam jako „fałszywe reklamy”? Sjald pokazuje reklamę CDC z wielkim
nagłówkiem: „Szczepionki Covid-19 są bezpieczne”. Do tej reklamy odniósł się dr Robert Malone, MD mówiąc: „Po raz pierwszy w
historii, za nieskuteczność leku obarcza się tych, którzy leku nie biorą”.
Czy dr Marc Wathelet, ekspert molekularnej biologii w liście do belgijskiego Ministerstwa Zdrowia piszący o niewłaściwej reakcji na
Covid-19, mylił się? Jeśli tak to jak i gdzie? Brak reakcji, brak dyskusji.
FDA i CDC opierają się na danych napływających z Izraela. Teraz - grupa izraelskich lekarzy i naukowców ostrzega FDA przed
„poważnymi wątpliwościami w odniesieniu do rzetelności i ważności oficjalnych danych przedstawianych przez izraelskie agencje
rządowe”. Steve Kirsch dodaje: FDA i CDC zignoruje ten list.
Według badań dr. Ryan Cole, patologa z Idaho, obserwujemy 20-krotny wzrost przypadków nowotworów. Czy nie jest to niepokojące?
Czy nie powinniśmy zmienić zasady aby tylko osoby niezaszczepione mogły być przyjmowane do szpitali i latać samolotami? Wydaje
się to najlepszym rozwiązaniem aby chronić społeczeństwo. Slajd pokazuje przypadki zachorowań zaszczepionych i niezaszczepionych,
gdzie zaszczepieni stanowią większość chorych na Covid-19.
„Nigdy nie widziałem tyle obrażeń jako skutki szczepionek, aż do tego roku” - pisze w liście do FDA i do CDC dr Lee. Może nie
powinniśmy ich ignorować, jak to czynią media. Slajd pokazuje pierwszą stronę listu.
Islandia, Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia - te państwa zakazały dalszego wyszczepiania szczepionką firmy Moderna. Czy oni coś
wiedzą więcej niż my? W Szwecji zatrzymano wyszczepianie Moderną gdy zmarła kolejna, 31 ofiara. W USA dalej trwa kampania
wyszczepiania, bez względu na sygnały [nie]bezpieczeństwa, bez względu na liczbę ofiar, sięgającą oficjalnie 15 tysięcy a z naukowych
wyliczeń kilkaset tysięcy, a nawet półtora miliona!
Według raportu brytyjskiej Health Security Agency, w pełni zaszczepieni są częściej ofiarami Covid-19 niż osoby niezaszczepione, i
pogłębia się to z dnia na dzień. Jak to wytłumaczycie?
Jak wytłumaczycie to zjawisko? Slajd pokazuje tabelę z badań klinicznych producenta przed autoryzacją szczepionki - gdzie widać
dziwne rezygnacje uczestników badań: 47 osób [3,1%] z nich zrezygnowało z drugiej dawki, podczas gdy dla osób, którym wstrzyknięto
placebo, zrezygnowały tylko 4 osoby [0,5%].
Gdzie są dostępne dane poziomu troponiny w badaniach Pfizera - 007, dla dzieci 5-11 lat? Nie ma a powinna być. Nikt nie zauważył?
Widocznie nikt a media nigdy nie dopytają się.
Jeśli byłbyś hospitalizowany, które lekarstwo wziąłbyś i dlaczego? Slajd pokazuje tabelę z dwoma lekarstami: Melanoninę i Remdesivir.
Melatonina [koszt poniżej 5 dolarów] redukuje ryzyko śmierci o 79%, podczas gdy Remdesivir [2500-3100 dolarów] redukuje o 26%.
Melatonina nie ma skutków ubocznych [wedlug FDA: „very safe”], podczas gdy Remdesivir ma całą listę skutków ubocznych. Czy
wspierasz decyzję FDA o wprowadzeniu Remdesivir jako podstawowego lekarstwa przy leczeniu Covid-19?
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Obowiązkowe zaszczepienia są podobno po to, by uchronić zaszczepionych. Ale gdzie są opracownia, gdzie są analizy z bilansem
korzyść/ryzyko? Wiedząc, że szczepionki nie zatrzymują transmisji wirusa - te narzucone rygory nie mają sensu.
„Obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid są konieczne, ponieważ chronieni potrzebują ochrony przed niechronionymi, poprzez
zmuszenie niechronionych do używania ochrony która nie chroni chronionych” - czy możecie mi to przetłumaczyć? To takie „masło
maślane”.
Czy „zjawisko rezygnacji” było wzięte pod uwagę przy obliczaniu bilansu korzyść/ryzyko podczas wprowadzania obowiązkowego
zaszczepiania? Slajd pokazuje informację przekazaną przez senator Lisa Kim, która mówi, że w stanie Maine po północy nie będą
odbierane telefony alarmowe [w USA jest to nr 911], w związku z wprowadzonymi obowiązkowymi szczepieniami... Ludzie rezygnują z
pracy, porzucają ją tylko dlatego, by uchronić się przed narzucanym obowiązkowym szczepieniem. Ludzie czytają, widzą i obserwują
cierpienia rodzin, znajomych którzy zaszczepili się i stali się kalekami bądź poumierali. Wolą stracić pracę, niż cierpieć lub umrzeć.
Czy nie powinniśmy obawiać się tego, że osoby zaszczepione, które później zostaną zainfekowane naturalnym wirusem skończą z
niższą odpornością immunologiczną niż osoby niezaszczepione? Ten slajd pokazje przyznanie tego faktu przez brytyjską Health Security
Agency.
Czy ta krzywa nie powinna iść w drugą stronę? Slajd pokazuje pnącą się w górę krzywą relacji „liczba zaszczepień vs liczba
przypadków Covid-19”.
Czy nie jesteśmy przewrażliwieni na punkcie śmierci w wyniku Covid-19? Slajd pokazuje dane, obliczenia i tabele z których wynika - że
dziecko jest 111 razy bardziej narażone na śmierć w wyniku wypadku samochodowego, niż w przypadku zarażenia się Covid-19. Czy nie
powinniśmy bardziej skupić się na polepszeniu bezpieczeństwa samochodów?
Jeżeli ludzie nie umierają w wyniku zaszczepienia się, to dlaczego ta farmaceutka głośno i publicznie rezygnuje z pracy mówiąc, że „nie
będę wciskała ludziom tej trucizny!” Slajd pokazuje przypadek farmaceutki Nichole Bellard, która obserwowała znacznie więcej
przypadków zgonów w wyniku zaszczepienia niż Covidu.
Jeśli szczepionki zabezpieczają przed infekcją wirusem, to dlaczego poziom wyszczepialności w jakiejkolwiek grupie wiekowej w Izraelu
nie wskazuje na to i pokazuje, że nie ma różnicy. Slajd pokazuje tabelę przytoczoną przez dr. Roberta Malone, z danymi z Izraela.
Jeżeli szczepionki są takie skuteczne - to dlaczego 40% wszystkich zgonów w USA na Covid w zeszłym tygodniu dotyczyły osób
zaszczepionych. Odpowiedź: gonimy Izrael.
Jeżeli szczepionki są takie skuteczne, to dlaczego więcej niż 60% przypadków trwałych uszkodzeń serca dotyczy osób
zaszczepionych? Slajd pokazuje kanadyjskiego lekarza przedstawiającego dane.
Dla osób w wieku poniżej 19 lat, średni wskaźnik przeżycia po infekcji Covid-19 wynosi 99,997%. Czy oznacza to, że powinniśmy
szczepić przeciwko każdej, bez wyjątku chorobie, która zabija ludzi? Czyli oznacza to, że musimy zapobiegać zgonom na każdą chorobę
bez względu ile osób zabijemy ... aby osiągnąć ten cel.
Dlaczego tak dużo rodziców: matek, ojców walczy o to aby nie szczepić swoich dzieci, przecież CDC mówi, że „szczepionki są
perfekcyjnie bezpieczne”. Slajd pokazuje chłopców zmarłych w wyniku nagłego zawału serca. Matki podniosły alarm.
CDC nie potrafi nawet uzasadnić czy maski zabezpieczają, więc dlaczego powinniśmy im wierzyć, co do ich zapewnień o
szczepionkach?
Dlaczego wszyscy obawiają się przeprowadzenia ze mną wywiadu? S.Kirsch poprosił kogokolwiek na Twitterze, jakiegokolwiek
wyznawcę mantry „bezpieczne i skuteczne szczepionki” by umożliwił publiczną dyskusję, gdzie Autor mógłby zadawać pytania i
odpowiadać na zadane, by nawiązała się dyskusja. Żadna z zapytanych prominentnych osób nie zgodziła się na dyskusję.
Co te dzieci zabiło? Slajd pokazuje informacje z CARM - nowozelandzkiego odpowiednika amerykańskiej bazy VAERS - mówiącą, że w
Nowej Zelandii zmarło po zaszczepieniu 60 dzieci. Dlaczego nie dowiadujemy się z mediów, że w Nowej Zelandii zmarło po zaszczepeniu
się 60 dzieci i młodzieży?
Czy 91 badań i analiz które mamy, dotyczących wyższości naturalnej odporności nad szczepionkową - to za mało? Potrzebujemy
więcej badań?
W dniu 22 października CDC stwierdziło, że „Szczepionki zmniejszają wskaźnik zgonu z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, aż o 72%”. To
jest niemożliwe, gdyż np. 33% śmierci osób w wieku 25-44 to skutki wypadków. Dlaczego CDC publikuje takie śmieciowe dane? Jeśli
szukasz dowodu na to, że CDC kłamie na temat szczepionek przeciwko Covid-19, to lepszego nie znajdziesz.
Według danych CDC, jeden na 317 chłopców [w wieku 16-17] będzie miało zatory po otrzymaniu szczepionki a szczepi się ich aby
uratować 2 osoby na milion zarażone tzw. Covid-19. Nonsensy kowidian.
Czy wskaźnik skuteczności [Vaccine Efficacy - VE] nie powinien być dodatni? Slajd pokazuje oficjalną tabelę FDA opublikowaną na
stronie FDA, że skuteczność szczepionki Janssen [firmy Johnson&Johnson] jest UJEMNA i wynosi dla mutacji delta - 6.0%. Czyli osoba
zaszczepiona Janssenem jest oficjalnie bardziej narażona na mutację delta!
Dlaczego nie zaczekamy na wyniki tegoż eksperymentu? Izrael robi to za nas. Slajd pokazuje wypowiedź przedstawicielki Izraela, która
przyznaje wprost „My wszyscy bierzemy pod uwagę, że mamy do czynienia z EKSPERYMENTEM” wyszczepiając ludność.
Czy ta analiza jest błędna? Slajd pokazuje artykuł naukowców z konkluzją: „Rezultaty pokazują, że żadna ze szczepionek nie wykazuje
korzyści zdrowotnych, a wszystkie badania pokazują statystyczny znaczący wzrost wszystkich możliwych przypadków śmiertelnych
chorób dla osób zaszczepionych, w porównaniu do niezaszczepionych”. Analiza kończy się wezwaniem „masowa iniekcja szczepionkami
Covid-19 musi być natychmiast zatrzymana”.
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Czy ta analiza jest błędna? Slajd pokazuje naukowe obliczenia, z których wynika, że na podstawie oficjalnie dostępnych danych w
Stanach Zjednoczonych zmarło w wyniku szczepionek przeciwko Covid-19, 205 809 osób [a nie 15 tysięcy jak stwierdza to VAERS].
Jak to się dzieje, że wskaźnik śmiertelności z różnych chorób [adjusted allcause motality rates] jest odwrotny od spodziewanego i
pokazuje że osoby zaszczepione umierają częściej na różnorodne choroby, niż niezaszczepione. Slajd pokazuje obliczenia prof. Normana
Fentona, specjalisty od probabilitystyki.
Dlaczego to niemieckie stowarzyszenie medyczne wycofało popieranie zaszczepienia się trzecią dawką? Slajd pokazuje pismo
Ärztekammer Norddhein/Kassenärztliche Vereinigung które wycofują się z rekomendacji po przeprowadzonym eksperymencie, gdzie
zaszczepiono 3-cią dawką 90 osób, co zaowocowało: jedną śmiercią, 2 przypadkami reanimacji i 9 przypadkami zagrażającymi życiu.
Jak to się mogło wydarzyć jeśli szczepionki nikogo nie zabijają? Slajd pokazuje przykład dwóch domów starców w USA, gdzie zmarło
„na Covid” [czyli grypę] 2% rezydentów, a w wyniku szczepionek, ponad 8%. Pielęgniarz który ujawnił te dane został zwolniony z pracy.
Co spowodowało te zgony? Dyrektor domu pogrzebowego w Wlk. Brytanii mówi, że liczba pogrzebów wzrosła o 250%.
Jak to jest, że oficjalne dane z Anglii pokazują, iż wskaźnik VE dla 40-latków wynosi - 109%. Oznacza to, że jeśli masz 40 lat i
zaszczepiłeś się to jesteś 2x bardziej narażony na zainfekowanie się prawdziwym wirusem zwanym Covid-19, niż osoba niezaszczepiona.
CDC mówi, że „kolec białka jest nieszkodliwy” [tutaj zamieszczona jest reklama CDC z bałamutnym stwierdzeniem], lecz naukowa
literatura mówi coś zupełnie przeciwnego. Slajd pokazuje linki do literatury naukowej pokazującej niebezpieczeństwo toksyczności Spike
Protein.
Czy nie powinno zastanawiać iż państwa z największą wyszczepialnością mają największy wskaźnik transmisji i infekcji?
Dalej kilka slajdów i stwierdzeń o Kodeksie Norymberskim i pociągnięciu do odpowiedzialności winnych.
Kilka slajdów z możliwymi i skutecznymi sposobami leczenia przypadków Covid-19 [czyli normalnej grypy - CR]. Jest zamieszczona
cała lista tanich - szeroko dostępnych - prawdziwie bezpiecznych lekarstw które wypróbowane zostały [jak iwermektyna zażywna na
świecie przez miliardy ludzi, miliardy razy] i wykazały swą skuteczność w chorobie zakwalifikowanej jako Covid-19.
Dlaczego CDC zupełnie milczy na temat witaminy D? Związek poziomu witaminy D z zachorowalnością, na tzw. Covid jest oczywisty, i
stwierdzony w wielu badaniach w wielu krajach.
Całość dostępna jest w formie PDF - tutaj:
https://www.skirsch.com/covid/VRBPAC-10-26-21.pdf
W wideo poniżej Autor, Steve Kirsch objaśnia swoją prezentację:
https://rumble.com/vn3y22-tfnt9-cdc-and-fda-vaccine-committee-members-should-resign-for-failing-to-sp.html
Oprac. www.bibula.com - 2021-10-26
Za: https://www.bibula.com/?p=128716
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SABOTAŻ ZZA KULIS
Aby zrozumieć, co ma się wydarzyć, musimy całkowicie odłożyć na bok koncepcję, że narody walczą z innymi narodami.
Kiedy patrzymy na dzisiejszą Amerykę [np.], czy jesteśmy po prostu, świadkami serii, nieszczęśliwych wydarzeń? Czy wszystkie te
nieszczęścia powstały przez przypadek? - Nie, wcale nie!
Głęboki systemowy rozkład, był starannie zaplanowany: wojsko [wszystkie gałęzie] - sabotowane; służby szpitalne - sabotowane;
Służby strażackie - sabotowane; egzekwowanie prawa - sabotowane; przemysł lotniczy - sabotowany; sabotaż transportu kolejowego;
sabotaż rezerw energetycznych; produkcja żywności - sabotowana; standardy edukacyjne - sabotowane ... i tak dalej.
Wszystkie te wyniki są bezpośrednim rezultatem przewrotnych decyzji podjętych przez wysoko postawionych polityków. Plan, który
realizują, został im przekazany przez prawdziwy rząd, tajną klikę kabalistów i masonów [właściwie każdy kabalista jest masonem], którzy
rządzą ze swoich rezydencji w Hamptons, na Bermudach i w innych miejscach a jest to słynny już - „Deep State”.
Ludzie z trudem akceptują, a nawet uznają, że ich zdradzieccy przywódcy jak szczury, przedostali się na strych i teraz podgryzają
kable.
Ta ślepota rozwija się już od jakiegoś czasu. Na przykład, przez okres kilku dekad Amerykanie nie dostrzegali, że połowa ich potencjału
przemysłowego była przenoszona do komunistycznych Chin i że baza przemysłowa która pozostała, była w dużym stopniu uzależniona od
dostępności komponentów pozyskiwanych w Chinach. To nie jest zachowanie przywódców którzy są oddani swojemu Narodowi, ale wręcz
przeciwnie! W wyniku tej wywrotowej strategii Chiny - niebezpieczne państwo marksistowskie - rozwinęły się wykładniczo, zarówno pod
względem ekonomicznym, jak i militarnym, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają coraz bardziej w tyle. Ich potęga militarna się
kurczy, a płace, uległy realnej stagnacji na poziomie z 1971 roku!
Wydarzenie, które może wywołać "Wielki Reset. Elita wielokrotnie chwaliła się swoim planem, narzucenia "Wielkiego Resetu" na
światowej gospodarce. Spowoduje to największy transfer bogactwa w historii i wymaże klasę średnią wszystkich narodów. Biorąc pod
uwagę, że Elita rozkoszuje się dramatycznymi demonstracjami swojej supremacji, możemy się spodziewać, że "Wielki Reset" zostanie
wywołany przez jakieś katastrofalne wydarzenie. Mają wiele sposobów, aby to zrobić, ale ten który najprawdopodobniej wywoła to
wydarzenie, zrzuci całą winę na Boga. Dlatego właśnie wulkan La Palma jest tak znaczący.
Przez co najmniej dwie dekady różni "eksperci" wskazywali na możliwość upadku wyspy La Palma na Wyspach Kanaryjskich, jeśli jej
aktywny wulkan doświadczy gwałtownej erupcji o magnitudzie 6.0 lub wyższej. Wynikające z tego tsunami, zniszczyłoby nisko położone
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obszary przybrzeżne po obu stronach Atlantyku. Musimy polegać na obliczeniach dokonanych przez sejsmologów i oceanografów w
ocenie Oceniając, czy ten mroczny scenariusz jest realistyczny, czy też nie. Jasne jest jednak to, że wydarzenie o takiej skali
dostarczyłoby Elitom doskonałej okazji do zdetonowania podwodnych ładunków wybuchowych wzdłuż linii brzegowych i wygenerowania
tsunami o wystarczającej sile, aby osiągnąć swój cel. Opinia publiczna naturalnie założyłaby, że tsunami powstało wyłącznie w wyniku
upadku La Palmy.
Illuminati, mogli już przeprowadzić kilka ćwiczeń w ostatnich dekadach by sprawdzić wykonalność swojego planu. Eksplozja Mount St
Helen's w stanie Washington 18 maja 1980 roku była nadzwyczajnym wydarzeniem, tworząc największą znaną lawinę gruzową osuwisko
w zapisanej historii. Nie mamy sposobu, aby dowiedzieć się czy było to spowodowane przez technologię trzęsienia ziemi. Wiemy jednak,
że sejsmolodzy na całym świecie byli bardzo zaskoczeni jego nagłością i dzikością. Mount Pinatubo na Filipinach w 1991 r. [kolejna
próba?], żaden wulkan w ciągu ostatnich stu lat nie eksplodował w ten sposób.
Innym możliwym sprawdzianem było straszliwe tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 r. które uderzyło w Indonezję, Sri Lankę i
Tajlandię i zabiło prawie ćwierć miliona ludzi. Tsunami zostało rzekomo wywołane przez podmorskie megatrzęsienie ziemi. Być może tak
było. Ale amerykańskie wojsko eksperymentowało z sztucznym wywoływaniem tsunami od roku 1945, więc choć chętnie
zaakceptowalibyśmy oficjalne wyjaśnienie, bylibyśmy naiwni gdybyśmy odrzucili inne możliwości. Biorąc pod uwagę, że żyjemy w świecie,
w którym zjawiska takie jak to, mogą być tworzone sztucznie, z niewielkimi szansami na odkrycie, możliwość ta musi być stale
analizowana i weryfikowana. A poza tym, znając perfidie rządów amerykańskich, nasuwa takie też podejrzenia odnośnie tej decyzji.
Dla przykładu, drugi możliwy "test" został przeprowadzony w marcu 2011 r., kiedy to kolejne mega tsunami uderzyło we wschodnie
wybrzeże Japonii, i spowodowało rozległe zniszczenia, w wyniku których zginęło prawie 20 000 osób. Uszkodzenia reaktorów jądrowych w
Japonii skłoniły Niemcy, jedną z największych potęg przemysłowych, do trwałego zamknięcia i likwidacji własnej rozległej sieci reaktorów
jądrowych. W rezultacie Niemcy są obecnie niemal całkowicie uzależnione od Rosji w zakresie dostaw energii. To są właśnie tego rodzaju
strategiczne błędy - lub zdradzieckie decyzje polityczne - które torują drogę do Nowego Porządku Świata.
Jako służba strażnicza możemy jedynie badać przebieg wydarzeń na świecie i oceniać ich znaczenie poprzez odniesienie do tego, co
wiemy, że wróg próbuje osiągnąć.
Ponieważ nie znamy przyszłości - z wyjątkiem sytuacji, w których Słowo Boże ją objawiło - musimy przeprowadzić nasze rozpoznanie, i
spróbować odgadnąć, gdzie wróg uderzy następnym razem.
Jest to dalekie od nauki ścisłej! Powiedziawszy to - opcja La Palmy: obalenie góry do Oceanu Atlantyckiego, musi być szczególnie
atrakcyjna dla Elity. To pozwoliłoby im obwinić Boga, naszego Stwórcę, za katastrofę zaprojektowaną przez sługi szatana. Wina za
wynikający z tego rozpad międzynarodowego systemu bankowego będzie także skierowana na naszego Stwórcę a nie na podstępnych
oszustów, którzy bezwstydnie wykorzystali to zdarzenie do zgarnięcia całego naszego bogactwa.
Sam szatan z wielką przyjemnością skorzystałby z tej opcji, ponieważ jest ona przesiąknięta bluźnierstwem. Aby zobaczyć dlaczego,
musimy rozważyć, co Jezus powiedział o wierze:
"Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy - że spełni się to, co
mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" [Mk
11:23]
Jest to uderzający obraz, czyż nie? Ale szatan śmieje się z tego. On zamierza, wyłącznie przez swoją własną wolę, usunąć górę i
wrzucić ją do morza.
Za: https://d3konspiracja.neon24.pl/post/164227,sabotaz-zza-kulis
-------------------------------------------------------------------------------------------"POTWÓR Z DAVOS I DALSZA SOWIETYZACJA AMERYKI...
Tzw. „lewacy” [w gruncie rzeczy, to żydzi kryją się pod tą nazwą, jak kiedyś pod bolszewikami - AD] nie uznają że istnieje
kobieta i mężczyzna, coś bajdurzą o 69 płciach! To dzieci czerwonego kibutzu wyznające schwabizm, gardzą historią, religią,
logiką, wolnością i jednostką. Pragną rozdeptać dorobek cywilizacji łacińskiej.
Przez wieki rozpowszechniano pełne grozy podniecające wieści o słynnym potworze ze szkockiego jeziora Loch Ness, do dziś mimo
szczegółowych badań w jego istnienie, wierzy gromadka pasjonatów. Czasy się zmieniają a wraz z nimi wyobrażenia o potworach od cara
Iwana Groźnego, przez kostuchę Lenina, czy krwiopijcę Drakulę. Dziś dzięki zmianom o wymiarze globalnym w telekomunikacji i
synchronizacji systemów bankowych, świat to przysłowiowa jedna wielka wioska. Wydaje się, że minęły czasy wielkich wojen, a pragnący
podbojów i władzy nad światem obok ciągle “wypasionych” sił militarnych zarezerwowali miejsce obok trujących korpusów sił medialnych i
jeszcze bardziej skutecznej w podbojach pancernej szpicy bankowej. W cieniu i pod przykryciem mediów pracują prawdziwe siły specjalne
nazywane też BIG PHARMĄ. Dzięki temu wrogowie wolności mogą zaplanować i wdrożyć wojnę prawdziwie światową.
Z tych groźnych czeluści ku naszemu nieszczęściu z najwyższych i najbardziej wpływowych lewackich elit światowych wyłania się nowy
potwór, któremu na imię jest Klaus Schwab [z rodziny Rothschildów]. Wychowanek jednego z ojców NWO dziś 98-letniego Henry
Kissingera [w młodości pilny student Talmudu], od czasów studiów na Harvardzie z uporem maniaka Klaus pracuje nad zatopieniem w
długach państw narodowych, wygaszeniu religii, patriotyzmów narodowych i odarciu jednostki z praw obywatelskich i godności na rzecz
niosącego szczęście i sprawiedliwość jednego totalitarnego kibutzu. Ten potwór wcale się nie ukrywa niczym ten z Loch Ness, ten
przeciwnie, mówi o 4-tej rewolucji opartej na internecie z wkładką sztucznej inteligencji [AI], o walce ze zmianami klimatycznymi i o
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matuszce Ziemi zagrożonej nadmierną populacją/pogłowiem ludzi. Niczym Mojżesz chce teraz poprowadzić nas przez pustynię
zaprojektowanych zmian, aby po odnowieniu populacji ... dobić do „ziemi obiecanej” elitom tego świata...: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-rhVj-rdiC-iT9A_wyrzuca-potwora-z-jeziora-dramat-bestii-z-loch-ness-1920x1080-nocrop.jpg
Wszyscy naokoło mawiają o demokracji, o możliwym wspólnie wypracowanym konsensusie, chodzi o to by lepiej i szczęśliwiej wspólnie
żyć. Czy to jednak w ogóle możliwe między normalnymi ludźmi, a tymi po [szatańsko-kabalistyczno]-lewicowym ukąszeniu? Czy jest
nadzieja i sens dyskusji z tzw. „lewicą”, która historycznie charakteryzuje się wysokim współczynnikiem śmiertelności - zaatakowanej
populacji, groźnymi skutkami ubocznymi z geograficznymi przerzutami włącznie? Pamiętamy rewolucję francuską, meksykańską, rosyjską,
chińską, czy kampuczańską [z reżyserem tej rewolucji Kissingerem na czele - AD], dziesiątki milionów “zarezanych” ludzi w imię lepszej
przyszłości i Dobra Publicznego[?].
Przecież dzisiaj nawet lewacy nie uznają, że istnieje coś takiego jak kobieta i mężczyzna, coś bajdurzą o 69 płciach! To dzieci
czerwonego kibutzu wyznające „schwabizm” - gardzą historią, religią, własną tożsamością, logiką, wolnością i jednostką. Pragną
rozdeptać, rozgnieść cywilizacyjny dorobek cywilizacji łacińskiej. To bękarty krwiożerczego Lenina, który ganił Stalina za łagodność[!].
Gardzą prawami i wolnościami człowieka, działają “kupą mości towarzysze”, dlatego wokół nich tyle smrodu, strachu i zwykłego ludzkiego
nieszczęścia. Gdzie tylko dorwią się do władzy niszczą tkankę biznesu, kultury, religii i godności człowieka. Wszystko to dla
urzeczywistnienia wizji sielankowego raju szczęśliwości i sprawiedliwości społecznej. Jednak rezultat ich nieszczęśliwych zmagań jest
zawsze ten sam: piekło niewoli stworzone człowiekowi odartemu z praw i godności, kompletna kontrola i sielanka dla totalitarnych elit
panów nowego nieszczęśliwego świata. Tyle tylko potrafią, i wciąż bezczelnie proszą swoje ofiary o więcej zaufania.
Amerykańska wolność ma się bardzo źle, leży na oddziale intensywnej terapii. Prognozy są różne, nikt nie wie, czy atakujący wirus
totalitarnego globalizmu wykończy pacjenta, czy też organizm zdoła się obronić. To nie byle jaka infekcja, porównując do lat 60 ub. wieku
[sporadyczne demolki miast] tym razem mamy do czynienia z systemowo przygotowaną infekcją całego organizmu państwa. Wygląda na
to jakby administracja Joe Bidena kolejnymi regulacjami chciała doprowadzić do paraliżu państwa, w drodze do wprowadzenia absolutnej
kontroli nad pozbawianymi praw obywatelami. Według “oficerów prowadzących” Joe Bidena dokonywujące się zmiany, w nowym
wspaniałym świecie nie ma miejsca na wolną wolę i na podstawowe konstytucyjne prawa człowieka, są one jedynie reliktami przeszłości.
Proces globalizacji postępuje skocznie - widoczną formą zwycięstwa globalistycznych supermenów jest niezaprzeczalnie to iż złapali
prawie całość ziemskiej populacji za przysłowiowy pysk, nie to, żeby każdego dłonią, ale w wersji lekkiej maseczką. Aby kompletnie
rozwalić państwo Joe Biden dotując i sponsorując bezrobocie [za dolary Rothschilda], stosuje lockdowny i płaci za pozostawanie w domu
[kultura demoralizacji: “coś za nic”]. Tylko w sierpniu z pracy zrezygnowało 4,3 mln Amerykanów. Niszczy niezależną średnią klasę
zbliżając się do modelu w którym na placu boju pozostanie super bogata elita i reszta feudalnych zależnych wyrobników.
Pamiętamy, że prezydent Trump mimo ciągle rzucanych mu kłód pod nogi doprowadził do niezależności energetycznej Ameryki. Biden
po przejęciu władzy natychmiast zatrzymał wiercenia na terenach federalnych i zatrzymał budowę słynnego rurociągu Keystone
jednocześnie odwołując sankcje putinowskiego projekt Nord Stream 2. Cena benzyny w US podwoiła się, a Biden poprosił państwa OPEC
o zwiększenie wydobycia ropy, jednak te wysłały go na przysłowiowe drzewo. Cena baryłki ropy przekroczyła 80,00 dol., Putin liczy sterty
euro, a amerykański podatnik w obliczu wzrostu inflacji zastanawia się dlaczego Biden tak drenuje jego kieszeń.
Inną sprawą jest potop nielegalnych imigrantów przekraczających przyschniętą Rio Grande w liczbie ok. 200,000 miesięcznie! Czy
jakieś państwo przetrwało z otwartymi granicami? [Do tego, „deep state” posługując się Bidenem zarządził zwolnienia imigrantów od
szczepienia przeciwko covid - AD]. Właśnie to zagadnienie ćwiczy administracja Bidena pozwalająca na nielegalne przekraczanie granicy
śmiałkom z całego świata [uchodźcy z ponad 100 państw!] w poszukiwaniu lepszego życia. Szacuje się, ok. 20% z nich to ludzie z [grypą
zwaną Covidem [nie licząc innych już egzotycznych w Ameryce chorób], których bez badań, weryfikacji służby federalne rozwożą po
całym kraju. Zaś zwykli obywatele Ameryki podlegają rozmaitym Covidowym mandatom, ograniczeniom i restrykcjom. Co więcej Biden
zarządził, aby firmy zatrudniające powyżej 100 osób wyrzucały z pracy tych którzy nie chcą się zaszczepić. W imię ideologicznych planów
Wielkiego Resetu [Klaus Schwab] wyrzucani są ludzie z kluczowych newralgicznych zawodów jak pielęgniarki, lekarze, strażacy, piloci,
policjanci, żołnierze itp. Niech nikt nie pyta o logikę, bo jej tu nie ma. Czerwona rewolucja nie zna logiki, zajmuje się jedynie
maksymalizacją kontroli nad swoimi ofiarami.
FOX News [chyba w programie Tucker Carlson] pokazywał leżące w przygranicznych magazynach ogromne stosy metalowych
segmentów, już zapłaconych przez poprzednią administrację [wartych ponad $100 mln] czekających na montaż granicznego płotu.
Najnowszą decyzją Biden zdecydował zaniechanie dalszego montażu płotu na granicy płacąc ciężkie miliony kontraktorom za
niebudowanie. Gangi przemytnicze nie posiadają się z radości, a tsunami ludzi i narkotyków swobodnie ląduje w Ameryce.
Jakże inną mamy sytuację z nielegalnymi imigrantami w Polsce. A opozycja śpiewa z tych samych nut, gardzi historycznym narodem
polskim, jego wartościami, dorobkiem i patriotycznym etosem. Wiem, że z pustego i Salomon nie naleje, jak naiwni możemy być oczekując
od dzieci i wnuków komuchów, przywiezionych na okupacyjnych, sowieckich czołgach do Priwislanskiego Kraju, aby rozumiały polską
tożsamość i polski etos. Po upadku czerwonego caratu, “polska” targowica [z niedouczonymi owieczkami] oddała hołdy niemieckiej
Mitteleuropie. Ja to rozumiem, jak nie masz pojęcia o polskiej historii, wartościach i polskim kodzie honorowym [Bóg, Honor, Ojczyzna] to
pójdziesz za rozmaitymi świecidełkami. Tacy Polacy przypominają atrakcyjne jajka wielkanocne [wydmuszki], wyglądają wykwintnie, ale w
środku pustka! Trudno sobie wprost wyobrazić jakie nieszczęście przyniosłyby teraz ewentualne rządy takich zniemczonych, koszernych
gwiazdorów jak Tusk czy Trzaskowski. [Po co nam hub lotniczy w Polsce, jeśli mamy go w Berline].
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Demokraci usiłują przepchnąć przez Kongres masywny plan wydatków okradający przyszłe pokolenia i wyniszczający klasę średnią i
niwelujący pozycję dolara. Np. w jednym z przygotowanych planów mających zadbać o infrastrukturę o wartości $1,2 bln tylko 9% istotnie
dotyczy infrastruktury, pozostałe 91% to korupcyjne i polityczne ustawki. Oczywiście dalej w kolejce jest następny pakiet wydatków $3,5
bln, który usiłują przepchnąć w podzielonym 50/50 Senacie [wiceprezydent Kamala Harris mogłaby oddać dodatkowy głos], gdzie jednak
napotkali na opór swych 2 senatorów Joe Manchin ze stanu West Virginia i sen. Kyrsten Sinema z Arizony. Ci senatorowie już
posmakowali kultury swych lewackich kolegów z Partii Demokratycznej. Pani Sinema [ładna kobieta] była nawet nękana i ścigana w
ubikacji - gdzie lewicowa aktywistka zakłócała jej prywatność. Sen. Manchin został zaatakowany przez politycznych aktywistów na swojej
łodzi. Obydwoje blokują wariactwa najbogatszej kobiety w Kongresie Nancy Pelosi która za wszelką cenę chce pomóc biednym. W celu
pomocy biednym zdołała podwoić swój majątek do ok. 300 mln dol. w ciągu ostatnich trzech lat. Co za poświęcenie... Na ofiarność
polityków zawsze można liczyć.
Pielęgniarki, lekarze dotąd uznawani za bohaterów walki z pandemią jeśli nie chcą się zaszczepić ze względów religijnych,
zdrowotnych, czy ci już z przeciwciałami po Covidzie wyrzucani są na bruk. Podobnie jest z wojskiem i innymi pracownikami. Jednak
narasta bunt. Lotnicza kampania Southwest Airlines zapowiedziała: zgodnie z mandatowymi szczepieniami Bidena jej piloci i pracownicy
muszą przyjąć szczepienia, następnego dnia linie musiały skasować ponad 2,000 lotów, powód? Bojkot przez pracowników i pilotów, w
gierkowskim stylu linie wydały komunikat, że przyczyną niedyspozycji była zła pogoda, która jednak nie przeszkadzała innym lotniczym
liniom.
Cóż, nie mam czasu by wchodzić w obszary innych obszarów kryzysowych w Ameryce, nie chcę też nudzić. Afganistanem, Chinami,
Taiwanem; a lokalnie narastającym oddolnym buntem Amerykanów, budzących się z błogiego snu rodziców przerażonych lewackimi,
genderowymi i antypatriotycznymi programami nauczania ich własnych dzieci, przez lewicowo-koszerne związki zawodowe nauczycieli z
ich własnych podatków! Tu przepali się socjalizm! Będzie duuużo smrodu...
W republikańskich stanach jak Teksas i Floryda ciągle panuje normalność, ich gubernatorzy zastopowali “mandat” Bidena na terenie
swoich stanów ogłosili wolność szczepień i maseczek. W tym narastającym bałaganie pocieszającym jest, iż poparcie dla Bidena spadło
do 38% i tylko 30% Amerykanów uważa, że sprawy w Ameryce idą w dobrym kierunku.
W przyszłym roku wybory uzupełniające do obydwu izb Kongresu, w grze będą wszystkie miejsca do Kongresu [435 miejsca w izbie
Reprezentantów] i Senatu z jedną trzecią senatorów [100 senatorów wybieranych na 6 lat]. Na horyzoncie rysuje się potężne tsunami,
które zdmuchnie komunizujących naiwniaków zwolenników Wielkiego Resetu i totalnego przemeblowania Ameryki razem z jej systemem i
tradycyjnymi wartościami. “God Bless”, ale i “God Help America!”
Jacek K.Matysiak Kalifornia:
https://fraszki.neon24.pl/post/163989,potwor-z-davos-i-dalsza-sowietyzacja-ameryki
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