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Interia  15.12 2020  Lekarz: Jaki : Kto ?  
Kto to powiedział  :  Zaświadczenie o szczepieniu może być "przepustką" do wielu miejsc i
krajów  -    
- Kolejność grup, które będą szczepione przeciw COVID-19, jest dobra, ale obawiam się samej or-
ganizacji tego planu - powiedziała o Narodowym Programie Szczepień specjalista chorób zakaź-
nych dr Lidia Stopyra  (  jakaś  główna specjalistka od Covida   która kieruje Oddziałem Chorób
Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie; w internecie jest  bardzo
dużo wywiadów z  nią ) . Jej zdaniem zaszczepiony personel ma szansę na "nową jakość życia", a
dokument poświadczający szczepienie będzie dla ludzi "przepustką" do wielu miejsc i krajów.   Na-
rodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pracownicy
służb medycznych, domów pomocy społecznej, sanepidów, potem m.in. mieszkańcy domów pomo-
cy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, seniorzy.(….)  

"Nie możemy nagle zajmować się tylko szczepieniami"

Oprócz najbardziej oczywistego wyniku programu szczepienia, czyli zakończenia pandemii, lekarz 
zwróciła uwagę na oszczędności będące wynikiem zakupów mniejszej ilości środków ochronnych.
W jej ocenie, "szczepienia na tak masową skalę wymagają niecodziennych rozwiązań organizacyj-
nych". - Nie możemy nagle zacząć się zajmować tylko szczepieniami - powiedziała w imieniu per-
sonelu medycznego specjalista chorób zakaźnych.Jak zwróciła uwagę, Polska ma bardzo wysokie 
wymagania, jeśli chodzi o kwalifikacje personelu, który może szczepić - to może znacznie wydłu-
żyć czas przeprowadzenia szczepień. - Cały czas mamy deficyt lekarzy i pielęgniarek, a przecież 
masowe szczepienia nie mogą ograniczyć innych działań medycznych, cały czas trzeba leczyć cho-
rych - mówiła dr Stopyra.Lekarka dodała, że dużym wyzwaniem jest zachowanie łańcucha chłodni-
czego - szczepionki wymagają ekstremalnie niskich temperatur przechowywania.

"Przepustka" do wielu krajów
Czasochłonna, zdaniem lekarki, może być dokumenta-
cja. - Musimy być przygotowani, że dokument po-
świadczający szczepienie może być wkrótce "prze-
pustką" do wielu miejsc i do wielu krajów. Konieczne
jest przygotowanie specjalnego dokumentu poświad-
czającego zaszczepienie, gdyż może on w przeszłości
być potrzebny w wielu sytuacjach - mówiła ordynator
ze szpitala im. Stefana Żeromskiego.Ekspertka pod-
kreśliła, że poświadczenie zaszczepienia się nie będzie
mogło się ograniczać do języka polskiego, a będzie
musiało mieć charakter międzynarodowy.

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koro-
nawirus-chiny/polska/news-lekarz-zaswiadczenie-
o-szczepieniu-moze-byc-przepustka-do-
wi,nId,4928087
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20  października 2020  wypowiadała się  inaczej 
Lekarz nawiązała do ministerialnego projektu ustawy o tzw. dobrym Samarytaninie. Projekt przewi-
duje m.in. dodatek w wysokości 100 proc. podstawowego wynagrodzenia płacony personelowi za-
angażowanemu w walkę z COVID-19: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym. Tym, 
którzy skierowani będą na kwarantannę lub objęci izolacją, przysługiwać będzie pełna rekompensa-
ta wynagrodzenia w tym okresie.
 - Mam prośbę, aby minister najpierw zapłacił to, co obiecał w kwietniu, bo my do tej pory nie 
otrzymaliśmy rekompensaty za utracone zarobki przy pracy z pacjentami chorymi na COVID-19. 
Zrezygnowaliśmy z pracy w innych, komercyjnych placówkach, z lepszymi zarobkami i w ciężkich
warunkach w szczelnych kombinezonach w 34-stopniach odpowiedzieliśmy na apel ministra, aby 
nieść pomoc chorym. Drugi raz nikt nie uwierzy w obietnice. A siłą nie da się nikogo zmusić do 
pracy – powiedziała ordynator w szpitalu Żeromskiego. 

14  listopada  2020
Aplikacja śledząca i szczepionka co 6 miesięcy przepustką do „wolności” – Plan Fun-
dacji Rockefellera
Dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński w przebiegły sposób uzyskał odpowiedź z Fundacji Roc-
kefellera, mail potwierdził, że plan ten jest autentyczny, a jego 100% przewidywalność jest wyni-
kiem znakomitego zespołu ekspertów.W opublikowanym 10 lat temu Planie Fundacji Rockefellera 
istniał zapis nadchodzących wydarzeń, których obecnie jesteśmy świadkami. Wirus z Chin spowo-
duje globalną pandemię której konsekwencją będzie wprowadzenie przymusowego szczepienia 
oraz obowiązkowej aplikacji mobilnej.Aplikacja będzie przepustką do uczestniczenia w życiu pu-
blicznym i podróżowaniu, kolor zielony będzie oznaczał zaszczepienie, kolor pomarańczowy zbli-
żający się okres szczepienia, a czerwony brak zaszczepienia i ograniczenie praw. Według Planu 
Rockefellerów szczepienia będą obowiązkowe co 6 miesięcy. Plan bardzo szczegółowo opisuje po-
wstanie i rozprzestrzenianie się wirusa oraz to w jaki sposób poszczególne państwa będą reago-
wać.Fragment wykładu Wojciecha Sumlińskiego na temat Planu Fundacji Rockefellera: na pande-
mię, wszystkie elementy planu są obecnie realizowane przez prawie wszystkie państwa świata we-
dług zaleceń z Fundacji Rockefellera oraz Fundacji Billa Gatesa. Cały wykład: Lockdown w Pol-
sce: realizacja scenariusza Rockefellera i Gatesa!  

Oglądaj w  You tube. Film niedostępny  Ten film został usunięty lub nie masz uprawnień, aby go 
obejrzeć.
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  9 grudnia 2020  

W Kenii i Malawi (Afryka) oraz w Bangladeszu (Azja) rozpoczęto testowanie ubiegłorocznego wy-
nalazku inżynierów prestiżowej amerykańskiej politechniki MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology), który ma być rodzajem książeczki szczepień umieszczonej pod skórą, którą da się odczyty-
wać za pomocą smartfonów. Wszczepione nanocząsteczki, dzięki efektowi fluorescencji, będą bez 
tego niewidoczne. Smartfony pozwolą jednak łatwo identyfikować historię szczepień każdej ozna-
czonej w ten sposób osoby.Wynalazek MIT, opracowany dzięki finansowaniu przez dobroczynną 
Fundację Gatesów, opisany w zeszłym roku w Science Translational Medicine, był wówczas testo-
wany wyłącznie na szczurach, lecz Fundacja od razu podjęła kampanię badań opinii na ten temat w 
trzech krajach, co jest precedensem, gdyż szczepionki Fundacji są co prawda zawsze testowane naj-
pierw w najuboższych krajach Afryki, lecz bez badań opinii. Idea wpisania w ciała dowodów szcze-
pień w krajach, gdzie karty zdrowia, czy książeczki szczepień są często niekompletne lub błędne, 
spotkała się z przychylnością tamtejszych władz, znanych z otwartości na eksperymenty i korupcji.

Oznaczenie szczepień składa się z nanokryształów na bazie miedzi o średnicy 3,7 nanometra (nano-
metr to jedna miliardowa część metra), zamkniętych w kapsułkach wielkości 16 mikrometrów (mi-
krometr to jedna milionowa część metra). Wszczepia się je za pomocą zespołów mikroigieł, które
mogą być ułożone w różne figury geometryczne. Wystarczy wtedy przytknąć lekko zmodyfikowany
smartfon, by uzyskać pożądane informacje.

Pewnym ograniczeniem tej techniki, jeśli chodzi np. o rozpoznawanie dzieci nieszczepionych, jest
jej działanie w zasadzie wyłącznie wtedy, gdy stanie się ona jedyna i powszechna. Inaczej mówiąc,
należałoby w ten sposób oznaczać całość populacji w danych krajach, bądź na całej planecie, jeśli
taki  zapis ma być efektywny.  Fundacja Gatesów jest  jednak dobrej myśli  i  kontynuuje projekt.
Może on być przydatny w kontekście walki z covid-19. Co prawda najpopularniejsze medialnie
szczepionki Pfizera i Moderny nie są właściwie szczepionkami, lecz terapiami genowymi (działają-
cych na wzór roślin i innych organizmów modyfikowanych genetycznie), lecz to nie ma znaczenia,
gdyż mogą być tak traktowane.
źródło:strajk.eu

3  maja 2020  

Czy Polskę jako państwo będzie stać na płacenie odszkodowań za powikłania szczepionki na
COVID-19?

Teraz będzie je widać jak na dłoni. Nie wymigają się, gdy prawnicy wezmą odpowiedzialnych w
obroty. Gowin mówi o 20 mln Polaków zaszczepionych w jednym czasie. Szumowski, że wszyscy
musimy się zaszczepić. Gates, że firmy trzeba zwolnić z odpowiedzialności. Zapłaci skarb państwa,
czyli my wszyscy – zdrowiem i pieniędzmi z podatków.
Przypomnijmy jak było poprzednio. Szczepionkę Pandemrix dopuszczono do użycia w trybie nad-
zwyczajnym, gdy WHO ogłosiło pandemię świńskiej grypy. Część świata medycznego twierdziła,
że preparat nie został odpowiednio przebadany, ale przedstawiciele GlaxoSmithKline przekonywali,
że przez wprowadzeniem na rynek, przetestowano go na 3600 osób w różnych przedziałach wieko-
wych.  Zastosowano ją u ponad 30 mln osób w 47 krajach na całym świecie, na przełomie 2009 i
2010 r. Czyli tylko u nielicznych – przeciętnie do 5% populacji danego państwa). Najczęściej w
Szwecji – zaszczepiło się niemal 60 proc. ludności tego kraju. Nie stosowano jej ani w Polsce, ani
w USA.Pacjenci w Szwecji, u których po podaniu szczepionki Pandemrix pojawiły się objawy nie-
uleczalnej choroby narkolepsji,  mogą domagać się nawet miliona euro odszkodowania. 12 maja
2016 r. parlament w Sztokholmie zatwierdził ustawę regulującą tę kwestię.O odszkodowanie ubie-
gało 474 szwedzkich pacjentów. 
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 W przypadku 311 osób zostało ono przyznane. Jednak dla wielu poszkodowanych milion euro to za
mało.  Suma ta  nie  jest  w stanie  zrekompensować dożywotniej  utraty  czasu pracy,  jak  twierdzi
szwedzkie Stowarzyszenie Osób z Narkopleksją.Choroba powoduje nadmierną senność i napady
snu w ciągu dnia. Innym charakterystycznym objawem narkopleksji jest nagła utrata kontroli mię-
śniowej nazywana katapleksją. Zazwyczaj jest ona wywołana nagłymi silnymi emocjami lub zmę-
czeniem.Taki stan trwa do kilku minut.
Gdy WHO, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła koniec pandemii tzw. świńskiej grypy. Okazała
się ona niegroźna. Państwa, które kupiły szczepionkę, były zmuszone je utylizować.
Jak wynika z badań, ofiarami narkopleksji były przede wszystkim dzieci oraz młodzież. Przypusz-
cza się, że wywołuje ona w komórkach nerwowych mózgu agresywną reakcję układu odpornościo-
wego, który je wyniszcza.
Podczas pandemii świńskiej grypy pod koniec 2009 roku zarówno szwedzki jak i niemiecki rząd
namawiały społeczeństwo do szczepień. Z tego powodu szwedzki parlament poczuwa się teraz do
obowiązku wypłacenia odszkodowań. W Niemczech część osób dotkniętych narkolepsją złożyła
wnioski o odszkodowanie i dożywotnią rentę.
Justyna Socha   źródło: https://www.facebook.com/justsocha/posts/10222730374268299

“Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda
i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozo-
staje normalny.” – George Orwell “1984” 

27  kwietnia 2020 .  Film Pentagonu o planach modyfikacji ludzkich uczuć i zachowań
przy pomocy szczepionki.

Na zamieszczonym materiale filmowym z Pentagonu, urzędnicy Departamentu Obrony Narodowej
omawiają plan opracowania i wypuszczenia wirusa zmieniającego strukturę DNA człowieka.
Wirus ten może być przenoszony poprzez szczepienia i ma na celu modyfikacje zachowań, poglą-
dów, wierzeń człowieka. W tym przypadku omawia się usunięcie tzw genu Boga (VMAT2) odpo-
wiedzialnego za przeżywanie doznań religijnych, intensywnych przekonań czy pragnień.
Badania naukowe przeprowadzone w 2007 roku:
http://www.wanttoknow.info/health/funvax070601.pdf

Oto część tego, co mówią dokumenty:
„Nowo zaprojektowany wirus zawiera typowy genom VSV, region homologiczny do VMAT2 i gen
z adenowirusa, który umożliwia przyłączenie do receptora Coxsackie-adenowirusowego (CAR) na
komórkach gospodarza. Ten projekt pozwala wirusowi zainfekować ścieżkę oddechową w miejscu
zakażenia cytolitycznego następuje, a następnie dyfuzja przez barierę krew-mózg w celu zainfeko-
wania komórek mózgowych. ”więcej z dokumentów:„Wskaźniki zachowania” „c. W strefach nie-
związanych z walką skuteczność można zmierzyć zmniejszeniem liczby osób uczestniczących w
czynnościach religijnych, takich jak modlitwa”.„Celem tej fazy projektu ID 149AZ2 jest przygoto-
wanie wektora wirusowego,  który będzie  hamował /  zmniejszał  ekspresję  VMAT2 w populacji
ludzkiej”.„.. wirus przenoszony drogą powietrzną, który ma zdolność infekowania układu oddecho-
wego oraz komórek mózgowych”.Nazwa wirusa to wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej
287 lub VSV287.Naukowcy w filmie wypowiadają się o projekcie Pentagonu aby zwalczać “religij-
nychfundamentalistów”:https://www.youtube.com/watch?
time_continue=35&amp;v=vPyWZ4dbVQc&amp;feature=emb_title   

Jest to nagranie z kwietnia 2005 roku, w czasie kiedy był to projekt Pentagonu był skierowany prze-
ciwko “fundamentalistom islamskim” w Iraku i Afganistanie.
Dzisiaj Ty i Twoja rodzina jest celem!    
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https://wolna-polska.pl/wiadomosci/film-pentagonu-o-planach-modyfikacji-ludzkich-uczuc-i-
zachowan-przy-pomocy-szczepionki-2020-04

22  kwietnia 2020  
Amerykanie protestują przeciwko ograniczaniu praw: „Teksas nie przyjmie znaku Be-
stii”.Po tym jak w dalszym ciągu nie może dojść do porozumienia z częścią gubernatorów, oraz 
partią demokratów w sprawie zdjęcia ograniczeń nałożonych w związku z Covid 19, przywódca za-
apelował by obywatele wzięli sprawy w swoje ręce!  Tysiące obywateli wyszło na plaże, ulice prze-
jawiając sprzeciw ograniczeniom i przymusowym szczepieniom oraz proponowanego przez Billa 
Gatesa certyfikatowi szczepień jako paszportowi do podróżowania wraz z kartą ID2020. Na czele 
jednego z pochodów protestujący nieśli transparent z napisem :  „Teksas nie przyjmie znaku Bestii 
(szczepienia, chip, ID2020)”

Czy  maseczki w Polsce  na ulicach  , sklepach i innych  miejscach to nie przesada? 
          Z trudem  można  było  oddychać szczególnie w  okularach .
Jak przypomina dziennik, szwedzkie władze zdecydowały się nie wprowadzać surowych obostrzeń 
w związku z epidemią, jak zrobiło to wiele innych państw Unii Europejskiej. Nie zamknęły szkół, 
restauracji, siłowni czy barów. Strategię oparli na zaufaniu do obywateli, licząc, że dobrowolnie 
będą stosować się do rządowych zaleceń, jak zachowanie dystansu społecznego czy unikanie zgro-
madzeń powyżej 50 osób.   Maj  2020  i   jakoś  żyli. Wirus nie rozprzestrzenia się na  ulicach tylko 
w skupiskach a pod maseczką  można  było się  łatwo  ukryć  i zamaskować. Tylko księża w Polsce 
byli zwolnieni z tego zakazu, stali w  tłumie  jeden  obok drugiego   na mszach w TVP  bez mase-
czek.   Kwarantanna  przyczyniła się do  biologicznego  niszczenia  narodu, odwołane  były świad-
czenia na NFZ  jak operacje,  zabiegi  i rehabilitacja  przeciwbólowa , wizyty lekarskie i  inne.

ZYSKI NA SZCZEPIONCE TO PODSTAWA 

9  list 2020  różne  portale Pfizer ma skuteczną szczepionkę. Na giełdach euforia

Koncern farmaceutyczny poinformował po zakończeniu dużych testów klinicznych, że jego ekspe-
rymentalna  szczepionka  przeciwko  COVID-19  była  skuteczna  w ponad  90 proc.  przebadanych
przypadków -  pisze Reuters.  Informacja wywołała  gwałtowną reakcję na giełdach.  Szczepionkę
przetestowano na 43500 osobach w sześciu krajach - w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Brazy-
lii,  Argentynie, RPA i Turcji.  Nie zaobserwowano żadnych poważnych objawów ubocznych.Ko-
nieczne jest przyjęcie dwóch dawek w odstępie trzech tygodni. 90-procentową odporność uzyskuje
się tydzień po drugiej dawce.Pfizer i BioNTech zamierzają wystąpić o nadzwyczajną zgodę na uży-
cie swojej szczepionki jeszcze przed końcem listopada.Nie ustalono dotychczas, jak długo trwa
nabyta dzięki szczepionce odporność. Pewnym problemem jest też jej przechowywanie, a co za
tym idzie - ewentualny transport. Szczepionka musi być bowiem przechowywana w temperaturze
minus 80 stopni Celsjusza.
Albert Bourla jest prezesem i dyrektorem generalnym (CEO) firmy Pfizer. Dołączył do firmy w
1993 roku i zajmował kilka stanowisk kierowniczych w oddziałach firmy Pfizer, w tym w Zoetis
(wówczas znanym jako Animal Health), w dziale Vaccines, Onkology and Consumer Healthcare
oraz Pfizer Innovative Health. Przed awansem na dyrektora generalnego Bourla pełnił funkcję dy-
rektora operacyjnego. Oprócz zarządów Pfizera i Fundacji Pfizer zasiadał w zarządach Biotechnolo-
gy Innovation Organization, Catalyst, Partnership for New York City oraz Pharmaceutical Research
and Manufacturers of America. Bourla jest również członkiem The Business Council i Business Ro-
undtable. Bourla urodził się w Grecji w rodzinie żydowskiej. Uzyskał doktorat z biotechnologii
reprodukcji w Szkole Weterynaryjnej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. 
Czy można wierzyć w  jego  szczepionkę ? 
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11.11 2020  Jest umowa Komisji Europejskiej z Pfizer-BioNTech SE w sprawie szcze-
pionek 
Komisja Europejska autoryzowała umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, przewi-
dującą zakup do 300 milionów dawek szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi. W ponie-
działek  amerykański  koncern  farmaceutyczny  poinformował,  że  rozwijany  przez  niego  projekt
szczepionki na COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. - Bezpieczna i skuteczna szczepionka
to jedyna trwała strategia wyjścia z pandemii (...). Dzisiejsze porozumienie wynika z zachęcających
pierwszych sygnałów, płynących z wyników badań klinicznych i jest kolejnym dowodem naszego
zaangażowania,  by w dziedzinie  zdrowia było więcej  Europy -  podkreśliła  unijna komisarz ds.
zdrowia Stela Kiriakidu. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą bio-
technologiczną BioNTech SE.Koncern zawarł już z rządem USA wartą 1,95 mld dolarów umowę
na 100 mln dawek szczepionki, której dostawy mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Muzułmańska  szczepionka na  Covida Turcy  wystawieni jako  przykrywka
a  może  mieli  jakąś  szczepionkę  która  została podmieniona ? Może  oni  już nie żyją z  
tego powodu  ? Brak jest badań  na  rakotwórczość  tej ich  szczepionki ! 

Koncerny BioNTech i Pfizer szykują się do wypuszczenia na rynek swojej szczepionki przeciw ko-
ronawirusowi. Za sukcesem stoi dwoje niemieckich naukowców o tureckich korzeniach.Mózgiem 
BioNTechu jest małżeństwo Ugur Sahin i Özlem Türeci. Lekarze dotychczas zajmowali się walką z 
rakiem, głównie poszukując indywidualnych terapii immunologicznych, które wykorzystują natu-
ralne mechanizmy samoleczenia każdego organizmu.
W 2001 roku para założyła firmę biofarmaceutyczną Ganymed Pharmaceuticals, tworzącą oparte na
immunologii lekarstwa na nowotwory. W 2016 roku firma została sprzedana za 422 miliony euro. 
W 2008 powstał BioNTech, w którym kontynuowane są badania związane z leczeniem raka. Do-
tychczas żaden z wypracowanych leków nie został wprowadzony na rynek.
Muzułmanin  Turek Ugur Sahin jest właścicielem 18 procent akcji BioNTechu, a wraz ze wzrostem 
cen akcji po ogłoszeniu sukcesu w pracach nad szczepionką wszedł do pierwszej setki najbogat-
szych Niemców, przynajmniej na papierze.

Knowań wokół koronawirusa ciąg dalszy
14 marca, 2020 Dziennikarstwo śledcze 

1. Kwarantanna – Eksperyment Społeczny
«WHO postanowiła już w styczniu, że Włochy staną się laboratorium eksperymental-
nym,  służącym do badania reakcji populacji na ścisłą kwarantannę…»
Angielskojęzyczny www.4chan.org to panel dyskusyjny królestwa anonimowych,
politycznie niepoprawnych osobników oraz hackerów, uczęszczany również przez jak
najprawdziwszych agentów najrozmaitszych wywiadów (na tejże stronie, między innymi,
została  ujawniona  lokalizacja  jednego  z  gniazd  ISISu,  które  następnie  zostało  zbombardowane
przez lotnictwo rosyjskie) – opowiada jeden z włoskich blogerów śledzących coronavirus story.Por-
tal niezwykle często ujawnia informacje zwane spiskowymi, które jednakże po krótkim czasie oka-
zują się być prawdziwymi. 31 stycznia 2020, jeden z użytkowników witryny, określający siebie
jako «osoba poinformowana», pisze na temat sytuacji we Włoszech.  Stwierdza, że:«Światowa Or-
ganizacja Zdrowia przewiduje rozprzestrzenienie się koronawirusa na całym świecie, a także nie-
właściwą wg. niej reakcję populacji i rządów zachodnich, jaka miałaby pojawić się na propozycję
zastosowania przeciwdziałań w stylu chińskim. W tym celu – pisze anonimowy informator – WHO
postanowiła już w styczniu, że Włochy staną się «laboratorium eksperymentalnym», służącym do
badania reakcji populacji na ścisłą kwarantannę. 
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Natychmiast po wybuchu epidemii, Włochy zostaną oddane pod kuratelę komisarza (którym z ra-
mienia WHO, w sposób nieoficjalny jest dziś we WłoszechWalter Ricciardi, wielokrotnie oskarżany
o konflikt interesów, zaś rządowi włoskiemu zostanie nakazane zamknięcie aż do odwołania naj-
większych miast włoskich».  Co jest rzeczą nader niepokojącą, po 24 dniach, przepowiednia za-
mieszczona
na www.4chan.org urzeczywistniła się.

• https://archive.4plebs.org/pol/thread/241674007/#q241674613

2. Chińscy Lekarze Skutecznie Leczą Koronawirusa Wlewami Dożylnymi Witaminy C
Tymczasem z Chin docierają wiadomości na temat witaminy C, która w dużych ilościach,
stosowana dożylnie, daje znakomite skutki w walce z koronawirusem, o czym informują
lekarze chińscy.Opowiada o tym dr. Richard Cheng, który nawołuje jednocześnie do zorganizowa-
nia debaty ogólnoświatowej na ten temat. Protokół medyczny (po chińsku) z zastosowaniem vitami-
ny C, realizowany w szpitalnictwie chińskim znajduje się pod linkiem:
•http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n11-chi.shtml

VIDEO: Dr. Richard Cheng mówi o skuteczności vitaminy C w leczeniu infekcji
koronawirusem
3. Wikipedia Wraz z Facebook i Google Cenzuruje Informacje o Wirusie i Leczeniu
Witaminą C
Okazuje się jednakże, iż niedawno, (żydowscy) zarządzający tzw. gigantami internetowymi,
takimi jak Facebook, Amazon, Google, spotkali się w celu opracowania wspólnej strategii
uniemożliwiającej rozprzestrzenianie się informacji na temat skuteczności vitaminy C w
walce z koronawirusem.

Facebook, Amazon, Google and more met with WHO to figure out how to stop coronavirus
misinformation
• https://www.cnbc.com/amp/2020/02/14/facebook-google-amazon-met-with-who-totalk-
coronavirus-misinformation.html?__twitter_impression=true
• https://www.globalresearch.ca/three-intravenous-vitamin-c-research-studiesapproved-
treating-covid-19/5705405

4. Perfidne Oszustwo Wikipedia na Temat Koronawirusa i Grypy Hiszpańskiej
Jednocześnie pojawiły się wiadomości o tym, że  Wikipedia drastycznie i bezczelnie zaniża wskaź-
nik śmiertelności grypy hiszpańskiej z 20% do 2% i tym samym zrównuje go ze śmiertelnością  
jaką powoduje koronawirus.

Przed 22 lutego 2020, Wikipedia oznajmiała:
«The global mortality rate from the 1918–1919 pandemic is not known, but an estimated
10% to 20% of those who were infected died(case-fatality ratio). About a third of the world
population was infected, and 3% to 6% of the entire global population of over 1800
million died.»

«Globalny wskaźnik śmiertelności z powodu pandemii z lat 1918–1919 nie jest znany, ale szacowa-
ny 10–20% zakażonych zmarło (współczynnik śmiertelności przypadków). Około jednej trzeciej 
świata populacja została zarażona, a od 3% do 6% całej światowej populacji powyżej 1800  milion 
zmarło. » 
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Aktualnie, w Wikipedii podaje się:
«It is estimated that one third of the global population was infected, and the World
Health Organization estimates that 2–3% of those who were infected died (case-fatality
ratio)».
„Szacuje się, że jedna trzecia światowej populacji została zarażona, a Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że 2–3% zarażonych zmarło (współczynnik śmiertelności przypadków)”. 
W ten sposób zarządzający Wikipedią chcą przekonać społeczeństwo, że koronawirus jest
równie niebezpieczny jak «hiszpanka», co ułatwi zmuszenie rządów państw do zakupów
szczepionki, którą w szybkim tempie obiecuje nie kto inny ale firmy izraelskie.

PLIK ZE STRONY
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowskich-knowan-wokol-koronawirusa-ciag-dalszy-
2020-03

Mariusz Max Kolonko już w 2012 roku mówił o tajnym raporcie ostrzegającym przed nowym
wirusem. Czy służby USA wiedziały, że wybuchnie pandemia?
Orthodox Christian 28 lutego, 2020 Dziennikarstwo śledcze 2

W sprawie chińskiego wirusa, który zbiera coraz bardziej śmiertelne żniwo, pojawia się coraz wię-
cej sensacyjnych doniesień. Jednym z nich jest raport, o którym kilka lat temu mówił już znany
dziennikarz Mariusz Max Kolonko.To, co wtedy przedstawiał Mariusz Max Kolonko zdaje się po-
twierdzać, że służby wiedziały o możliwości wybuchu epidemii w Chinach, ale nic z tym nie zrobi-
ły. Dotarł do raportu Krajowej Rady Wywiadu (NIC), który wylądował od razu po wyborach na
biurku prezydenta Donalda  Trumpa. Polityk mógł się z niego dowiedzieć o trendach cywilizacyj-
nych na nadchodzące lata. 
W  dokumencie znalazła się też informacja o nowej chorobie.

Jak donosi Kolonko, w raporcie zaznaczono, że nowy wirus zaatakuje przed 2030 rokiem i
„zabije wiele milionów ludzi w każdym zakątku świata w ciągu 6 miesięcy”.
Dziś mamy potwierdzenie, że sytuacja została przewidziana lub zaplanowana.
W Chinach aresztowano 8 osób, które jeszcze w grudniu przed wybuchem epidemii ostrzegały w
mediach społecznościowych przed koronawirusem. Zatrzymano ich pod zarzutem „szerzenia niepo-
trzebnej paniki i dezinformacji”. Nie wiadomo co się z nimi stało i gdzie przebywają. Dziennik
„Daily  Mirror”  podawał,  że  zatrzymane  osoby musiały  podpisać  zeznania,  że  nie  będą  rozpo-
wszechniać informacji o koronawirusie. Zwraca jednak słuszną uwagę, że dzięki ich ostrzeżeniom,
można było uniknąć rozprzestrzeniania się epidemii, np. wcześniej zatrzymując lub  badając po-
dróżnych.
Pytanie brzmi: dlaczego chiński rząd nie zareagował?

Były izraelski oficer wywiadu Dany Shohama twierdzi, że wirus narodził się w Wuhan Institute of
Virology – w tajnym laboratorium, gdzie powstaje broń biologiczna. Z jego informacji wynika, że
„to nie był główny obiekt zainteresowań”, a nowy koronawirus to jedynie „działania poboczne”.
Skoro nowy wirus to jedynie „działanie poboczne”, to co jest celem głównym?! Kolonko mówi o
wirusie od 4 minuty poniższego nagrania:
źródło: Zmianynaziemi.pl

                                                                     8.



Orthodox Christian
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/mariusz-max-kolonko-juz-w-2012-roku-mowil-otajnym-raporcie-ostrze-
gajacym-przed-nowym-wirusem-czy-sluzby-usa-wiedzialy-zewybuchnie- 
pandemia-2020-02

KORONAWIRUS: ZWRÓĆCIE UWAGĘ! RABIN, KTÓRY PRZEWIDZIAŁ
KORONAWIRUSA, OPOWIEDZIAŁ, CO BĘDZIE DALEJ

breakingisraelnews.com: Wzrost wybuchu epidemii koronawirusa był szokujący i szybki: 

31 grudnia chiński rząd już leczył pierwszych pacjentów z nową chorobą, a 11 dni później ludzie 
już zaczęli umierać. Dziesięć dni później wirus rozprzestrzenił się również na inne kraje azjatyckie, 
po czym przypadki tej choroby zaczęły się w Europie i USA …
Na początku stycznia, kiedy koronawirus był mało znanym problemem na dalekim odludziu w Chi-
nach, rabin Yosef Pinto,  znany na całym świecie izraelski mistyk, który obecnie mieszka w Maro-
ku, ogłosił, że miał wizję. O tej wizji powiedział swoim naśladowcom w sposób następujący:

Bible prophecy shows coronavirus will be ‘biggest disaster in centuries’, claims
Rabbi  Confirming his vision, Rabbi Pinto said: “We must be prepared. What is happening in China 
is developing into a global catastrophe and the consequences will reach almost all
corners of the world.  “This will soon become clear to all. I am not trying to scare anyone. I am only
coming  to tell the truth.  “Since the outbreak, tens of thousands have died in China, millions are be-
ing held in  quarantine, for several weeks.  “Those who don’t die from the disease are dying of hun-
ger.  “Soon, the supply of food will run out and the security forces will realise that they are  also in 
quarantine and they will try to save themselves.”

Według  proroctw  biblijnych  koronawirus  będzie  „największą  katastrofą  od  wieków”
Rabin Potwierdzając swoją wizję, rabin Pinto powiedział: „Musimy być przygotowani. To, co dzie-
je się w Chinach, przekształca się w globalną katastrofę, a konsekwencje dosięgną prawie wszyst-
kich  zakątki świata. „Wkrótce stanie się jasne dla wszystkich. Nie próbuję nikogo przestraszyć.
Przyszedłem tylko, aby powiedzieć prawdę. „Od wybuchu w Chinach zginęły dziesiątki tysięcy,
miliony są poddawane kwarantannie przez kilka tygodni. „Ci, którzy nie umierają z powodu choro-
by, umierają z głodu. „Wkrótce zabraknie zapasów żywności, a siły bezpieczeństwa zdadzą sobie
sprawę, że są one również poddane kwarantannie i będą próbowały się uratować”. 

https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/bible-prophecy-shows-coronavirusbiggest-
21514292  red.gw

„Wszyscy wiedzą, że jestem bardzo ostrożny w moich wypowiedziach, ale wkrótce w świecie ocze-
kuje się czegoś strasznego. Świat będzie w szoku, który przejdzie do historii jako jeden z najgor-
szych. Rozpocznie się to za kilka dni. Musimy zacząć przygotowywać się i modlić się już teraz.” I
oto teraz, kiedy wszyscy zobaczyli, że rabin miał absolutną rację, ludzie zaczynają słuchać też jego
innych słów.W ubiegłym tygodniu rabin Pinto wydał oświadczenie potwierdzające, że jego wizja
naprawdę dotyczyła koronawirusa: „Musimy być przygotowani. To, co dzieje się teraz w Chinach,
przerodzi się w globalną katastrofę, której konsekwencje dotkną niemal wszystkie zakątki świata. 
Wkrótce stanie się to jasne dla wszystkich.”  „Nie próbuję nikogo straszyć. Zwracam się tylko do
was, aby powiedzieć straszną prawdę.
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Od chwili wybuchu epidemii w Chinach zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, miliony są poddane kwa-
rantannie przez kilka tygodni. Ci, którzy nie umierają z powodu tej choroby, umierają z głodu. 
Wkrótce zapasy żywności się skończą, a wtedy ludzie zrozumieją, że nie mają nic do stracenia i 
sami spróbują się uratować. Następnie w Chinach rozpocznie się ich Holokaust”. „Bardzo szybko 
ludzie zaczną rozumieć, że wiele informacji ukrywa się przed opinią publiczną zarówno o epidemii 
w ogóle, jak i o tym, co dzieje się w Chinach. A kiedy ludzie zrozumieją, – to świat wejdzie w tak 
okropny i trudny okres, jakiego nie było od kilku stuleci.”

„Światowa gospodarka jest zrównoważona z Chinami, ale Chiny są na skraju całkowitego upadku. 
Wszystkie sklepy, sprzedające chińskie towary, będą musiały zostać zamknięte. Chin już nie ma, te-
raz możemy o nich zapomnieć. To już się stało. Ostatnie towary, wyprodukowane w Chinach – to 
jest to, co zostało w magazynach. Więcej stamtąd nie będzie już towarów, ponieważ wraz z rozwo-
jem epidemii Chiny zostaną całkowicie poddane kwarantannie”. 
 
W TYM SAMYM CZASIE … CHINY OŚWIADCZYŁY, ŻE SĄ BLISKIE POKONANIA
COVID-19. 

Chiński Minister Spraw Zagranicznych: Jesteśmy bliscy pokonania koronawirusa Pekin widzi świa-
tło na końcu tunelu – powiedział Wang Yi i dodał, że chińska gospodarka pokona ten problem. W 
najbliższej przyszłości Chiny zdołają przezwyciężyć epidemię koronawirusa COVID-19. O tym 
oświadczył chiński Minister Spraw Zagranicznych Wang Yi podczas Konferencji ds. Bezpieczeń-
stwa w Monachium, informuje Interfax-Ukraina w poniedziałek, 17 lutego. „Widzimy światło na 
końcu tunelu ” – powiedział szef chińskiego MSZ i dodał, że epidemia nie zaszkodzi chińskiej go-
spodarce. „
Chińska gospodarka jest w stanie pokonać ten problem”,  – zapewnił Wang Yi. Chiński Minister 
Spraw Zagranicznych wyraził także wdzięczność dla szeregu państw za pomoc w walce z korona-
wirusem.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/koronawirus-rabin-ktory-przepowiedzial-koronawirusa-
opowiedzial     co-bedzie-dalej-2020-02

Szczepienia – idealna broń biologiczna i genetyczna

W CHINACH URUCHOMIONO PRODUKCJĘ LEKU BYĆ MOŻE SKUTECZNE-
GO NA  KORONAWIRUSA.
Preparat został zatwierdzony przez Państwową Agencję ds. Kontroli Produktów Żywnościo-
wych i Leków. Pierwszy lek, który może być skuteczny w walce z nowym koronawirusem, został 
wprowadzony do produkcji we wschodniej prowincji Zhejiang 16 lutego. O tym poinformował rząd
miasta Taizhou, – jak podały chińskie media.
15 lutego preparat pod nazwą „Faveilaway”, opracowany przez Zhejiang Hisun Pharmaceutical, 
oficjalnie otrzymał zgodę Państwowej Agencji ds. Żywności i Leków na wejście na rynek. Rząd po-
informował, że jest to pierwszy preparat, który podczas wybuchu nowego typu koronawirusa otrzy-
mał oficjalną zgodę na włączenie go na listę leków, które potencjalnie mogą być skuteczne w lecze-
niu nowego rodzaju koronawirusa. Poinformowano, że lek może odegrać ważną rolę w leczeniu i 
zapobieganiu chorobie.
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Red. – Bracia i Siostry! Dziwne i połowiczne jest to oświadczenie Chin. Wszystkie te „być
może” wskazują, że Chińczycy nawet nie przetestowali tego leku jak należy, a zatem nie są
pewni, czy może on skutecznie wyleczyć koronawirusa. Niestety, najprawdopodobniej jak
dotąd nie ma żadnego leku, który mógłby zabić wirusa, nie zabijając chorego człowieka.
Przypomnijmy, wcześniej dyrektor generalny WHO, Sumia Swaminathan, podała terminy
pierwszych testów na ludziach szczepionki przeciwko koronawirusowi COVID-19. 

Według niej stanie się to za mniej niż za pół roku – za cztery do pięciu miesięcy. Obecnie już się 
opracowuje  kilka szczepionek na nowego wirusa.
I TA SZCZEPIONKA JEST GORSZA NIŻ WIRUS! NIE ZGADZAJCIE SIĘ, JEŚLI BĘDĄ  WAS 
ZMUSZAĆ DO SZCZEPIEŃ!
Źródło:    КОРОНОВИРУС… Раввин,

Tłumaczył Andrzej Leszczyński 17.2.2020 r.

Snowden ujawnia plany rządu. Do czego wykorzystują epidemię?  
Wojciech Kozicki  08.04.2020  

Edward Snowden ujawnia szokujące informacje o koronawirusie i globalnym spisku. Wcześniej 
mówiło się, że SARS-CoV-2 to broń biologiczna, ale Amerykanin twierdzi, że jego celem nie jest 
depopulacja i zabijanie ludzi, ale ograniczenie wolności i nowe zakazy. Czy pandemia to globalny 
spisek?Czy wkrótce obudzimy się zdrowi, ale zamknięci w "domu wielkiego brata"? 
Edward Snowden, czyli słynny były pracownik CIA, w 2013 roku ujawnił, że amerykański rząd 
używa programów szpiegowskich przeciw własnym obywatelom. Wciąż żyje i szokuje kolejnymi 
teoriami. Tym razem w wywiadzie powiedział, że wiele rządów pod pretekstem walki z koronawi-
rusem na stałe uzyska niebezpieczną kontrolę nad swoimi obywatelami. 
Jak podaje Life Site, Snowden w wywiadzie dla Copenhagen International Documentary Film Fe-
stival mówił o rządach, które zyskały nowe narzędzia i uprawnienia, by śledzić i szpiegować każde-
go, a „restrykcje i kontrole będą coraz ostrzejsze”. 

Jego zdaniem, władze będą mieć pełny dostęp do dokumentacji medycznej każdego człowieka, a do
tego wykorzystają urządzenia typu „fitness tracker”, by śledzić ludzi i nawet sprawdzać jak się w
danym momencie czują, jakie mają tętno, itd. Będzie coraz więcej kontroli życia prywatnego, a rzą-
dy wielu krajów polubią taki stan i przywykną do władzy absolutnej. Snowden ostrzega, że za kilka
lat wiele obecnych zakazów i środków bezpieczeństwa będzie nadal obowiązywać i tak już zosta-
nie, tak jak to stało się po zamachu na World Trade Center - komentuje wypowiedź Snowdena "Life
Site".  
   W końcu te uprawnienia władz zostaną połączone z możliwościami sztucznej inteligencji. Wiedzą
już czego szukasz w internecie, lokalizują twój telefon, wiedzą jakie masz tętno. Sztuczna inteligen-
cja pozwoli im na więcej – bije na alarm Edward Snowden.

Koronawirus i totalna kontrola?
Okazuje się, że może to nie być jedynie teoria spiskowa. Jak ujawnia „Wall Street Journal”, amery-
kański rząd i podległe mu agencje wchodzące w skład Departamentu Zdrowia już teraz śledzą tele-
fony obywateli, by „lepiej zrozumieć zachowania Amerykanów w czasie epidemii koronawirusa”.
Jak alarmuje businessinsider.com, europejskie kraje takie jak np. 
Niemcy, Włochy i Wielka Brytania dogadały się z operatorami telefonicznymi, by gromadzić infor-
macje na temat przemieszczania się obywateli. Portal zwraca uwagę na polski rząd, który zaofero-
wał aplikację do robienie selfie i kontrolowania osób poddanych  .
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Konglomerat i holding Alphabet powołany przez Google ujawnił dane lokalizacyjne ze 131 
krajów, by sprawdzić, czy ludzie przestrzegają zasad kwarantanny i pomóc władzom w za-
trzymaniu rozprzestrzeniania się epidemii. W Kanadzie nadal niejasna jest kwiestia śledze-
nia telefonów, a premier powiedział, że „wszystkie opcja są na stole” – pisze „Life Site”. 

Więcej: https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Snowden-o-koronawirusie.-Ujawnil-szokujacy-
spisek-i-plany-rzadu

Czy koronawirus to spisek, aby odebrać nam wolność i zbudować społeczeństwo 
Igrzysk Śmierci? 

https://wnet.fm/2020/04/08/czy-koronawirus-to-spisek-aby-odebrac-nam-wolnosc-i-zbudo-
wac-spoleczenstwo-igrzysk-smierci-teorie-spiskowe/

Co łączy Dolinę Krzemową, Forum w Davos, Covid-19, zamach 11 września i film z Jennifer Law-
rence? Tłumaczy to w omawianym przez Jana Olendzkiego, wywiadzie na YouTubie David Ic e.
Teraz, spójrzmy na, to kiedy to wszystko się dzieje i na te wielkie orwellowskie, drakońskie działa-
nia w imię rozwiązania problemu. Problem ostatecznie przeminie. Wirus ostatecznie przestanie być 
tak groźny. Ale to, co widzimy za każdym razem, gdy dzieje się coś takiego – ataki z 11 września 
to klasyczny przykład – system powraca tylko odrobinę do stanu poprzedniego, ale zmiana rzeczy-
wistości i wprowadzone w wyniku problemu działania pozostają. I to wszystko zbliża nas do mode-
lu Społeczeństwa Igrzysk Śmierci.
W tych słowach David Icke opisuje działanie mechanizmu, jaki jego zdaniem funkcjonuje. Polega
on na triadzie problem-reakcja-rozwiązanie, gdzie najpierw pokazuje się społeczeństwu problem,
następnie szerzy się wokół niego panikę w społeczeństwie, aż to będzie skłonne zaakceptować lub
nawet domagać się rozwiązania  go. Wprowadzane zmiany zostają po ustaniu nadzwyczajnych oko-
liczności,  w jakich je  wprowadzono.  Komu miałoby to służyć? Grupie tzw.  jednoprocentowców,
czyli 1% najbogatszych na świecie ludzi. Ich ekonomiczną dominację nad pozostałymi 99% dopeł-
niać ma „bezlitosne państwo policyjno-wojskowe”, które nie jest klasyczną komunistyczną lub fa-
szystowską  dyktaturą,  ale ma  cechy  wspólne  z nimi.  Chodzi  o światową  technokrację  opartą
na kontroli ludzkości przy pomocy nowoczesnych technologii.

Brytyjski pisarz wskazuje na to, co mówią „szaleńcy z Doliny Krzemowej”  snujący wizję nieodle-
głej przeszłości, w której  „ludzkie umysły będą połączone ze sztuczną inteligencją”. Jednym z ce-
lów „kultu”, jest likwidacja gotówki i wprowadzenie światowej wirtualnej waluty.
Kolejnym wielkim celem, kolejną rzeczą, którą zaobserwujemy, o której mówię od 1993 roku, bę-
dzie wprowadzenie w społeczeństwie cyfrowego bezgotówkowego systemu. To będzie miało gigan-
tyczne konsekwencje dla wolności. Chcą pozbyć się gotówki. 

Kiedy to mówiłem 30 lat temu, gotówki było dużo w obiegu. Ludzie nie dowierzali że zbliża się ko-
niec gotówki. A jak jest teraz? Ted Ross, szef Światowej Organizacji Zdrowia, mężczyzna, które-
mu absolutnie nie ufam, powiedział, żeby nie korzystać z gotówki, gdyż na niej przenosi się koro-
nawirus. Powiedział,  żeby używa zamiast tego kart.  Przyszedłem tu dzisiaj na ten wywiad i trzy
razy, w trzech miejscach, które zawsze przyjmowały gotówkę – dziś odmówiono jej przyjęcia. Jeśli
tak będzie dalej, system uzasadni społeczeństwo bezgotówkowe na podstawie zagrożenia zarażenia
wirusem za pomocą gotówki. 
I system będzie powtarzał, że: nie możemy powrócić do gotówki.  
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Pojawi się też więcej cyfrowych testów sprawdzających, czy ludzie mają temperaturę i tego typu
rzeczy,  a cały  ten  nadzór  będzie  tylko poszerzał  granice  inwigilacji  i trwał.  Dokładnie  tak jak
w Chinach. Jeśli ludzie myślą, że Chiny osiągnęły ostateczny punkt wykraczający poza orwellowski
obraz świat, niech zobaczą jakie skutki niesie ze sobą koronawirus i jak jest zwalczany.

Pojawienie się SARS-Cov-2 mówca uważa za nieprzypadkowe. Przekonanie ludzi, że kolejne kry-
zysy są przypadkowe ułatwia, jak twierdzi, kontrolę ludzi. Wskazuje na przeprowadzoną przez Billa
Gatesa symulację walki z pandemią, jaka miała miejsce przed pojawieniem się epidemii koronawi-
rusa.  Stwierdza,  że amerykański  miliarder  „chce  zaszczepić  cały  świat”  i „sponsoruje  badania
nad elektronicznym śledzeniem ludzi”. Przywołuje słowa księcia Karola z Forum Ekonomicznego
w Davos,  który stwierdził,  że „potrzebujemy  nowego,  globalnego  systemu  ekonomicznego,
by sprostać zmianom klimatycznym”.

Powtarzam to już od dłuższego czasu – społeczność Igrzysk Śmierci jest zaprojektowana tak, aby
małe firmy, a także firmy średniej wielkości na całym świecie przestały istnieć. Jedynie gigantyczne
korporacje, które kontrolują i produkują wszystko będą miały prawo bytu. 
Amazon jest klasycznym przykładem tego, o czym mówię. Histeria wywołana koronawirusem roz-
wija się z dnia na dzień na całym świecie, niszcząc małe firmy, firmy rodzinne, średnie firmy, a na-
wet  niektóre  większe  firmy.  Dziedzictwo  tego,  co  dzieje  się  teraz,  nie będzie  miało  związku
ze zdrowiem w perspektywie długoterminowej. To będzie związane z ekonomią i będzie miało ka-
tastrofalne skutki.
Znany głosiciel teorii spiskowych wskazuje, że podejmowane przez rządy działania pod pretekstem
walki  z zagrożeniem epidemicznym prowadzą do pauperyzacji  większości  społeczeństwa i w ten
sposób przybliża sytuację, w której biedna większość ludzi kontrolowana będzie przez bardzo boga-
tą mniejszość.
Co dzieje się z ludźmi, których firmy upadają? Co dzieje się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy pra-
cowali dla tych firm? Dla barów, hoteli, dla wszystkich tych bizensów, które są celem ograniczeń?
Co się z nimi dzieje? Spadną na dno społeczeństwa Igrzysk Śmierci. To co teraz widzimy to zbliża-
jąca się realizacja takiego projektu społecznego jak Społeczeństwo Igrzysk Śmierci, z powodu dzia-
łań podejmowanych w imię ochrony tych ludzi. I mam dla was wiadomości. Jeśli wystarczająco za-
głębimy się w problem, zobaczymy, że tego systemu, ludzie wcale nie obchodzą.
Zaznacza, że system wcale nie dba o starszych ludzi, którzy „są zmuszeni kupować najgorszej jako-
ści produkty, bo to wszystko, na co ich stać. Nie spożywają zatem produktów bogatych w składniki
odżywcze, które wzmocnią ich układ odpornościowy. Jednocześnie wdychają zanieczyszczone po-
wietrze, piją toksyczną wodę i inne napoje.”
A.P.

Koronawirus, spisek, syjoniści
24 marca 2020  https://euroislam.pl/koronawirus-spisek-syjonisci/

Pandemia koronawirusa obnażyła paranoiczną i „średniowieczną” mentalność wielu muzuł-
mańskich duchownych, polityków i dziennikarzy. W mediach arabskich, tureckich i w muzuł-
mańskich mediach w Europie pojawiło się wiele teorii spiskowych, antysemickich stereotypów oraz
interpretacji wirusa jako kary zesłanej na niewiernych za prześladowania muzułmanów oraz za 
„niemoralny” styl życia.Czytając niektóre wypowiedzi można odnieść wrażenie, że antyżydowskie 
oskarżenia znane badaczom średniowiecza z czasów czarnej dżumy dziś ożywają w społeczno-
ściach muzułmańskich. Zmagania z pandemią wzmocniły bowiem antysemickie i antyzachodnie 
nastroje, rozpowszechnione w wielu krajach i środowiskach muzułmańskich.
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Kara Allaha dla komunistów i buddystów

Kiedy z Chin napłynęły pierwsze doniesienia o wirusie, salafici z Egiptu i Maroka, nazwali go „żoł-
nierzem Allaha”, atakującym niewiernych, którzy działają przeciwko niemu. „Moc Boża uderza w
Chiny, komunizm i buddyzm: zatłoczone szpitale. Chiny wypowiedziały wojnę islamowi i muzuł-
manom oraz prześladowały naszych braci Ujgurów” – twierdzi jeden z muzułmańskich radyka-
łów.Abdul Razzak al-Mahdi, syryjski salafista, 

20 stycznia podziękował Bogu za koronawirusa, gdyż dotyka on wrogów Allaha: „Zwiększaj ich
cierpienia i troski aż przestaną walczyć z twoimi wyznawcami i ich religią”. Z kolei egipski du-
chowny cieszył się z tego, że „moc Boża uderza w buddyjskie komunistyczne Chiny. Chiny rozpo-
częły wojnę z naszymi muzułmańskimi braćmi ujgurskimi, a Bóg wysłał tam swojego żołnierza
[koronawirusa]. Bóg nie jest niesprawiedliwy dla swoich wyznawców”.Kiedy pandemia dotknęła
kraje muzułmańskie, narracja o karze Allaha zesłanej na Chiny w postaci koronawirusa ustąpiła
miejsca teoriom spiskowym. W roli kozła ofiarnego obsadzono Żydów i Amerykanów.- - - - - - -

Wirus jako efekt syjonistycznego spisku 

W mediach świata muzułmańskiego szerzą się teorie spiskowe, według których Amerykanie i Żydzi
doprowadzili do wybuchu pandemii, by móc na niej zarobić, sprzedając szczepionkę przeciwko wi-
rusowi. Na stronie algierskiego serwisu informacyjnego można było przeczytać, że „za koronawiru-
sem stoi organizacja syjonistyczna, a państwo syjonistyczne Izrael twierdzi, że znalazło szczepion-
kę”.Irański mułła Nasser Makarem Shirazi oświadczył, że zabronione jest przyjmowanie jakichkol-
wiek izraelskich leków na wirusa, chyba że nie ma innej alternatywy i jednocześnie zaprzeczył, że
Iran planuje zakup szczepionki od „syjonistów”. „Wolę ryzykować wirusem niż wziąć izraelską
szczepionkę” – napisał Roshan M. Salih, irański dziennikarz Press TV i redaktor brytyjskiego ser-
wisu informacyjnego dla muzułmanów Five Pillars, którego nazwa ma kojarzyć się z pięcioma obo-
wiązkami pobożnych muzułmanów.

Ten sam portal opublikował tezy znanego wyznawcy teorii spisowych Kevina Barretta, który zasu-
gerował, że wirus to kolejna odsłona „wojny biologicznej”, jaką prowadzą Stany Zjednoczone ra-
mię w ramię z Izraelem. „Stany Zjednoczone są kierowane przez szaleńców, przez psychopatów,
którzy są całkowicie zdolni do rozpoczęcia III wojny światowej poprzez atak na Chiny i Iran, uży-
wając broni biologicznej,  przy czym akcja przeciwko Iranowi prawdopodobnie prowadzona jest
przez Izrael. To najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie tego, co widzimy” – napisał Barrett.

Antysemickie treści pojawiają się także w mediach tureckich. Fatih Erbakan, przewodniczący partii
Refah i syn nieżyjącego islamistycznego polityka i byłego premiera Turcji, Necmettina Erbakana,
którego uważa się za mentora prezydenta Erdoğana, powiedział 6 marca: „Chociaż nie mamy nie-
zbitych dowodów, ten wirus służy celom syjonizmu, zmniejszenia liczby ludzi i zapobiega jej przy-
rostowi, wyrażają to ważne badania. Necmettin Erbakan mówił, że „syjonizm jest bakterią mającą
pięć tysięcy lat, która powoduje cierpienia ludzi””.W mediach społecznościowych pojawiło się wi-
deo, pokazujące tureckiego kierowcę autobusu, który mówi, że wszystkie epidemie w niedawnej hi-
storii, od AIDS do Eboli, zostały stworzone przez firmy farmaceutyczne. Następnie kierowca zapy-
tał: „A do kogo należy większość firm farmaceutycznych? Do Żydów”.
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„Amerykanie są jak wirus”

11 marca przywódca szyickiego ruchu w Iraku, Muqtada Al-Sadr, oskarżył prezydenta USA i Stany
Zjednoczone o to, że „stoją za rozprzestrzenianiem się tej choroby”, ponieważ uderza ona w „głów-
nie w przeciwników USA”. Polityk i duchowny również dodał, że Irak nie przyjmie żadnej pomocy
w zwalczaniu wirusa od Stanów Zjednoczonych. „Jesteście nie tylko wrogami Boga, ale także wro-
gami ludu. Jesteście wirusem, który zabija pokój i który rozprzestrzenia wojny i choroby” – napisał
szejk.W syryjskich mediach także można przeczytać komentarze, propagujące teorie spiskowe. Na
przykład Sha’ban Ahmad, felietonista rządowego dziennika „Al-Thawra”, napisał: „Ktokolwiek śle-
dzi kwestię związaną z koronawirusem, rozumie,  że Trump przyjął  politykę wojny biologicznej
przeciwko Chinom i światu, [politykę] handlu ludźmi poprzez stworzenie choroby, która przyniesie
korzyści firmom farmaceutycznym i [producentom] szczepionek. Jest to kolejna wojna i świat musi
być bardziej świadomy niebezpieczeństwa, jakie stwarza amerykańska administracja, która stara się
zniszczyć świat (…) w imię własnych interesów”.

Inni syryjscy komentatorzy oskarżają Amerykanów o użycie wirusa jako broni biologicznej, która
ma sparaliżować chińską gospodarkę i doprowadzić do utrzymania amerykańskiej hegemonii na
globalnym rynku.Chińska propaganda trafia w świecie arabskim na podatny grunt. 

Dziennikarze na Bliskim Wschodzie powtarzają tezy, jakoby wirus został stworzony w laborato-
rium po to, by wywołać światową pandemię.Abd Al-Bari ‚Atwan, palestyński dziennikarz mieszka-
jący w Wielkiej Brytanii i piszący dla arabskiego portalu „Rai Al-Yawm”, napisał: „Rzecznik chiń-
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych napisał na swoim angielskim koncie na Twitterze, że za
wprowadzenie koronawirusa do miasta Wuhan, które zostało najbardziej dotknięte tą chorobą, mo-
gło odpowiadać amerykańskie wojsko”. 

Jest to bardzo mocne twierdzenie, które w sposób dorozumiany oskarża USA i osobiście prezydenta
Trumpa o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości”. Podobne twierdzenia można przeczytać na
portalach i  w gazetach jordańskich,  libańskich,  czy palestyńskich. Dodatkowo antyamerykanizm
charakterystyczny dla wielu krajów muzułmańskich podsycany jest obecnie przez propagandę ro-
syjską. To na doniesienia serwisu Suptnik powołuje się część komentatorów świata arabskiego.

Kara dla niewiernych i muzułmanów, którzy ich naśladują

Khadar bin Muhammad, imam działający w stanie Nowy Jork, związany z islamskim centrum edu-
kacyjnym Warrior Scholar Institute, 15 marca zamieścił na YouTube kazanie, w którym powiedział,
że jeśli Allah zdecyduje się ukarać niewiernych na ich ziemi, może zniszczyć każdego, kto znajduje
się na tej ziemi. Muzułmanie powinni potraktować te słowa jak ostrzeżenie i przypomnienie, że żyją
oni w „krainie niewiernych”, których Allah może ukarać zsyłając na nich wirusa.„Prosimy Boga o
ochronę muzułmanów i ziem muzułmańskich przed tą chorobą. Niech Bóg nas chroni, choć żyjemy
wśród niewiernych. Niech Bóg chroni nas przed karą, którą być może postanowił wymierzyć nie-
wiernym. Niech Bóg nas ochroni przed tą karą” – tymi słowami modlił się imam.

Imam Khadar bin Muhammad
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„Powinniście potraktować te słowa jako przypomnienie o życiu w krainie niewiernych, o tym, że 
kiedy Bóg decyduje się zniszczyć niewiernych, to zniszczy każdego, kto jest na tej ziemi. Pomyśl o 
naszej sytuacji w Ameryce. Kara może przyjść do nas pierwsza, ponieważ jesteśmy rozluźnieni i za-
żywamy odpoczynku w kraju niewiernych. Ludzie oddają się rozpuście, piją alkohol, są geje. (…) A
co my robimy? (…) A co ja naprawdę robię, żeby cieszyć się dobrem i zabraniać zła?  Na co powi-
niniśmy się przygotować? Zamiast myć ręce pięć razy dziennie z obawy przed koronawirusem, po-
winieneś żałować [za grzechy]. (…) Nawet muzułmanie noszą teraz maski.

 Wcześniej bali się nosić niqab, mówiąc: „Ludzie będą się ze mnie śmiać, jeśli będę nosić niqab na
ulicy”, a teraz chodzą z brzydkimi, niebieskimi maseczkami na twarzy. Bezpieczeństwo pochodzi z
monoteizmu, zaś zniszczenie i krzywda z politeizmu i z powodu wyznawców boga innego niż Al-
lah. (…) Z tego biorą się wszelkie szkody; dlatego właśnie niewierni są najstraszniejszymi ludźmi.
(…) „Ileż to kobiet widzimy, (…) które pokazują swoje kostki? Czy nie powinny się bardziej mar-
twić tym, a nie tym, jak [dezynfekować ręce]? To jest obrzydliwe i zabronione. Od pokazywania
kostki, przez obcisłą sukienkę, aż po bluzy z kapturem, cokolwiek… A one pokazują, że są szczu-
płe… To wszystko jest grą. One grają w gry [z Bogiem] jak Żydzi” – z takim przesłaniem do wier-
nych zwrócił się muzułmański duchowny.

Muzułmańscy liberałowie wzywają do opamiętania 

Urodzony w Arabii Saudyjskiej liberał Mansour Al-Hadj wystąpił przeciwko ekstremistycznym mu-
zułmańskim duchownym, którzy traktują różne klęski żywiołowe, takie jak wybuch epidemii koro-
nawirusa jako karę, którą Allah wymierzył niewierzącym. Zauważył, że teorie spiskowe są popular-
ne w społecznościach muzułmańskich pomimo ich absurdalności. Jednocześnie wezwał muzułma-
nów na całym świecie do potępienia obskuranckich interpretacji oraz zastąpienia tego nienawistne-
go podejścia, które zniekształca istotę religii, humanistycznym i współczującym zrozumieniem wia-
ry.

Piotr Ślusarczyk

Tureccy politycy, prasa, publiczność reagują na koronawirusa: „Ten wirus służy celom syjoni-
zmu zmniejszenia liczby ludności”

Członkowie tureckiej prasy i społeczeństwa reagują na globalne szerzenie się COVID-19, potocznie
znanego jako Coronavirus, obwiniając za niego Żydów i inne niesprecyzowane czynniki polityczne
oraz twierdząc,  że wirus nie może być przekazywany w meczetach.13 marca turecki lekarz,  dr
Yavuz Dizdar twierdził,  że 60% populacji Turcji już jest zarażonych wirusem i że Ministerstwo
Zdrowia w celu ukrycia tego faktu nie dostarcza zestawów testujących na obecność wirusa.
„Ten wirus służy celom syjonizmu zmniejszenia liczby ludzi”; „W każdym razie Żydzi są przeklętą
rasą”.Fatih Erbakan, który jest przewodniczącym partii Refah i synem nieżyjącego islamistycznego
polityka tureckiego i byłego premiera, Necmettina Erbakana, o którym ogólnie uważa się, że był
mentorem prezydenta  Recepa  Tayyip  Erdoğana,  powiedział  o  wirusie  w  wystąpieniu  6  marca:
„Chociaż nie mamy niezbitych dowodów, ten wirus służy celom syjonizmu zmniejszenia liczby lu-
dzi i zapobieżenia jej zwiększaniu się, i wyrażają to ważne badania. [Necmettin] Erbakan powie-
dział: ‚Syjonizm jest mającą pięć tysięcy lat bakterią, która powoduje cierpienia ludzi’.”
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W mediach społecznościowych pojawiło się niedawno wideo, pokazujące tureckiego kierowcę au-
tobusu, który mówi, że wszystkie epidemie w niedawnej historii, od AIDS do Ebola, zostały stwo-
rzone przez firmy farmaceutyczne. Następnie kierowca zapytał: „A do kogo należy większość firm
farmaceutycznych? Do Żydów”. Jedna z pasażerek powiedziała: „[Żydzi] zrobią wszystko, by za-
kończyć linie rodową Turków”. Inny powiedział: „Nie tylko Turków, siostro, zrobią wszystko, by
rzucić świat na kolana”. Kierowca autobusu potem powiedział: „W każdym razie Żydzi są przeklętą
rasą”.„Wirus nie może szerzyć się w domu Allaha – również Koran ma uzdrawiające wersety, recy-
tujemy je nieustannie”

10 marca Abdurrahman Dilipak, publicysta gazety „Yeni Akit” napisał: „Spójrzcie, jak niektórzy lu-
dzie zakasali rękawy, by przywrócić do życia marzenie nazistów. To jest faszystowski plan. Kiedy
skończą robotę z gejami i lesbijkami, nad którymi, wydaje się, przejęli posiadanie, plan o ich ‘usu-
nięciu’ jest gotowy na stole i dla nich jest to zwykłe i łatwe zadanie. Jest tak, jakby dla nich kobieta
była tylko bionicznym robotem wykonującym swój obowiązek inkubatora na ludzkiej farmie. Ale
uważają  oczywiście,  że  najpierw  trzeba  niezmiernie  zmniejszyć  populację  świata.  Najbardziej
tchórzliwym przykładem tego jest obalanie i sterylizowanie rodziny! To właśnie chcą zrobić. Może
jutro przedstawią szczepionkę na Coronę jako lekarstwo i dodadzą do tego coś sterylizującego. A
wiecie, jak wirus może szerzyć się na pieniądzach, więc to jest dobre dla Bitcoin”.Turecka dzienni-
karka, Seyhan Avşar, przeprowadziła wywiady z kilkoma Turkami w meczetach 16 marca. Jedna z
kobiet, zapytana, czy nie boi się przychodzić do meczetu, kiedy szerzy się wirus powiedziała: „Wi-
rus nie może szerzyć się w domu Allaha.

Teorie spiskowe   CZY NWO w mediach arabskich: Koronawirus jest amerykańskim spi-
skiem, by zrujnować chińską gospodarkę i przeprogramować globalną gospodarkę 

https://www2.memri.org/polish/tureccy-politycy-prasa-

Niemcy: Wraz z koronawirusem wzrasta antysemityzm 8 kwietnia 2020

Berlin rozpoczął właśnie projekt badawczy, mający naświetlić ten problem. Będzie on realizowany
w latach 2021-2025. Celem jest „lepsze zrozumienie przyczyn i przejawów antysemityzmu”, a jego
koszt to 12 mln euro. 
 – W czasach kryzysu rozkwitają teorie spiskowe- wskazał pełnomocnik niemieckiego rządu ds.
walki z antysemityzmem, dodając, że wrogość wobec Żydów to też „wirus zaraźliwy na poziomie
społecznym”. W tym kontekście Felix Klein wskazał osoby, które rozpowszechniają w Internecie
teorie spiskowe sugerujące, że pandemia jest wynikiem nieudanego testu broni biologicznej prze-
prowadzonego przez izraelskie służby.
https://telewizjarepublika.pl/niemcy-wraz-z-koronawirusem-wzrasta-antysemityzm,94104.html

Zasłona dymna, zabieg propagandowy czy dmuchanie na zimne, czyli co ma koronawirus do
antysemityzmu?

Pandemia koronawirusa wywołuje cała masę teorii spiskowych. W czasach zarazy to jednak spe-
cjalnie nie dziwi. Przeglądając internet wydaje się jednak, że oskarżenia dotyczą głównie Chińczy-
ków, Amerykanów, laboratoriów medycznych czy firm farmaceutycznych, które miałyby się szyko-
wać do zbijania fortun na szczepionkach. Teorie dotyczące np. „spisku żydowskiego” są niemal nie-
obecne i stanowią margines marginesu. Mimo tego pewna organizacja takie poglądy nagłaśnia i bije
na alarm.
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Dlaczego? Prawdopodobnie chodzi o pokazanie, że antysemityzm jest „wiecznie żywy” i nawet
wtedy, gdy świat zajęty jest kompletnie innymi sprawami, to owa przypadłość jest co najmniej rów-
nie groźna jak... koronawirus. Bez antysemityzmu rozpada się przecież teoria wyjątkowego trakto-
wania i specjalnych zasad dla Izraela i Żydów, a przy okazji fundamenty „poprawności politycz-
nej”.Chociaż Żydzi są wyczulenie na wszelkie teorie spiskowe, to chyba jednak czasami przesadza-
ją lub robią to specjalnie. I tak organizacja B’nai B’rith zajęła się śledzeniem oskarżania Żydów o
wywołanie pandemii, chociaż ciężko jest w ogóle odnaleźć teorie tego typu. Czyżby niektórzy przy-
zwyczaili się, że jak kują konia, to też warto podstawić nogę? 

Ostatecznie jednak organizacja ta kilka antysemickich teorii znalazła. Wskazano tu amerykańską
aktorkę Rosannę Arquette i francuskiego komika Dieudonné’a. Eric Fusfield, zastępca dyrektora
Międzynarodowego Centrum Praw Człowieka i Polityki Publicznej w B’nai B’rith spotkał się na-
wet w tej sprawie z Danielem S. Mariaschinem, wiceprezesem organizacji i obydwaj omówili pro-
blem tego, „jak koronawirus staje się pretekstem do antysemityzmu?”.Eric Fusfield z B’nai B’rith
International twierdzi, że pandemia „to ilustracja odporności i zdolności adaptacyjnych antysemity-
zmu. Antysemityzm sam w sobie jest wirusem. To wirus społeczny, agresywny i zakaźny”. I tak to
każda sroka sobie kaszkę sama waży…

O rozsiewanie bardzo rzadko spotykanych teorii spiskowych o koronawirusie jako „żydowskim spi-
sku” B’nai B’rith oskarżyło rzecz jasna przede wszystkim Iran. Dostało się też aktorce Rosannie 
Arquette, która w już usuniętym wpisie na Twitterze miała napisać, że rząd Izraela wiedział z wy-
przedzeniem o epidemii koronawirusa i próbował to wykorzystać, by jak najwcześniej opracować 
szczepionkę. Jednak nawet gdyby teoretycznie tak miało być, to nie ma tu żadnego antysemityzmu, 
a co najwyżej wiara w siłę Mosadu i zdolności biznesowe narodu żydowskiego.

Kolejny antysemicki trop zawiódł B’nai B’Rith do Francji. Tam rzeczywiście pojawiła się teoria, że
Instytut Pasteura maczał palce w tworzeniu laboratorium w Chinach, w prowincji Hubei, z którego
ów wirus miał się wydostać. Na czele projektu miał stać mąż minister zdrowia Agnes Buzyn. Teoria
uderza we francuski rząd i biznes i można by się długo zastanawiać, gdzie tu antysemityzm. Ale
spokojnie. Organizacja antysemityzm odnalazła, bo małżonek minister Buzyn nazywa się… Yves
Levy. W dodatku podobno niejaki Jérôme Salomon, francuski lekarz chorób zakaźnych, a obecnie
dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia, miał wyprzedawać francuski zapas maseczek. B’nai
B’rith uważa, że to kalka średniowiecznych teorii o „zatruwaniu studni” przez Żydów. Brzmi mało
poważnie, ale widać, że pewnych osób nie można już krytykować w żadnym kontekście.
Tradycyjnie  dostało  się  też  „dyżurnemu  antysemicie”  Francji,  czyli  ciemnoskóremu  komikowi
Dieudonnowi M’bala M’bala. 
Na początku marca oskarżył on żydowską rodzinę Rotszyldów o... „czerpanie korzyści z epidemii
COVID-19”. W dodatku wzywał do inwestowania w... kryptowaluty.

Inny przykład sprawiania wrażenia powszechnego antysemityzmu w epoce koronawirusa to infor-
macja o odnalezieniu dużego magazynu masek w Nowym Jorku. Zamiast zwykłej informacji o spe-
kulantach i nieetycznym zarabiania na strachu przed pandemią publiczne Radio France napisało w
specjalnej rubryce o „fake newsach” o tym, że nieprawdą jest, iż FBI interweniowała w tej sprawie
„w świątyni żydowskiej”. Powołuje się tu na informacje „krążące w mediach społecznościowych” i
dementuje je. Tymczasem nawet w irackich i irańskich mediach owa informacja ubarwiona byłą je-
dynie informacją o interwencji FBI w „żydowskiej dzielnicy”. Gdzieś dodano jeszcze o „chciwych
syjonistach”.
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W rzeczywistości 29 marca w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku FBI zatrzymała niejakiego Ba-
rucha Feldheima, któremu postawiono zarzut „napaści na agenta federalnego” i składanie „fałszy-
wych zeznań”. Podczas interwencji FBI zatrzymany kaszlał na oficera i twierdził, że jest zarażony
COVID-19. Działo się to podczas przeszukania jego domu, w którym znaleziono kilkadziesiąt pu-
dełek z maskami. Z kolei w wynajmowanym przez niego magazynie w New Jersey znaleziono do-
datkowy sprzęt ochronny. 
W sumie skonfiskowano 192 tys. masek N95 (odpowiednik FFP2 w Europie) i 530 tys. masek chi-
rurgicznych. Były też kombinezony i sprzęt do dezynfekcji.

Według Biura Prokuratora Baruch Feldheim sprzedał wcześniej pewnemu lekarzowi tys. masekN95
i inny sprzęt za kwotę 12 tys. dolarów (siedem razy drożej niż wartość sprzętu). Normalnie byłby to
handel, w czasach zarazy jest to spekulacja, jednak USA nie jest państwem socjalistycznym, więc
„właściciel sprzętu” otrzyma „rekompensatę według wartości rynkowej dostaw”. Odpowie tylko za
kaszel i kłamstwa.
Mamy więc do czynienia ze zwykłą historią, do której dorobiono otoczkę rzekomego antysemity-
zmu. Jeśli Amerykanie nie zapałali sympatią do Pana Barucha, to z pewnością nie z racji jego po-
chodzenia, ale dwuznacznego moralnie zarabiania na nieszczęściu. Gdyby Baruch był Włochem,
Polakiem albo Indianinem, oburzenie byłoby podobne.
Nie tak dawno w Palestynie pewien imam z Gazy twierdził, że koronawirus to... „żołnierz Allacha”.
 Izraelici chcieliby go przysposobić dla siebie, dla podtrzymania teorii o powszechnym antysemity-
zmie. Brutalna rzeczywistość i wyjątkowe sytuacje jednak skutecznie weryfikują nawet najbardziej
misternie tkane ideologie. Można próbować udowadniać, że „Żydzi rządzą światem”, ale sugerowa-
nie, że zarządzają też koronawirusem raczej nie przejdzie...
 Bogdan Dobosz
 Read more: http://www.pch24.pl/zaslona-

Iluminaci oskarżeni o masowe szczepienia wywołujące depo-
pulację globu w  WHO/ ONZ /NATO  i in.
http://www.iluminaci.pl/

Jane Burgermeister, austriacka dziennikarka, zgłosiła do FBI popełnienie kryminalnego przestęp-
stwa przez Światową Organizację Zdrowia WHO, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kilku-
nastu najbardziej prominentnych przedstawicieli rządów i korporacji. 
Oskarża je o bioterroryzm i próbę dokonania masowych mordów. Przygotowała również nakaz są-
dowy  przeciwko  przymusowym  szczepieniom,  które  mają  być  wprowadzone  w  USA.
W kwietniu 2009 Jane Burgermeister oskarżyła austriackie firmy Baxter AG oraz Avir Green Hills
Biotechnology of Austria o wyprodukowanie skażonej szczepionki przeciwko ptasiej grypie, twier-
dząc iż była to świadoma próba wywołania pandemii celem wyciągnięcia z niej korzyści material-
nych.
W swym oskarżeniu dziennikarka przedstawia dowody na dokonywanie aktów bioterroryzmu przez
grupę osób działających w Stanach Zjednoczonych pod kierownictwem międzynarodowych bankie-
rów kontrolujących Federal Reserve, jak również WHO, ONZ i NATO. 
Zamiarem spiskowców jest po prostu dokonanie masowego ludobójstwa na znacznej części popula-
cji Stanów Zjednoczonych przy pomocy genetycznie zmanipulowanego wirusa pandemicznej gry-
py. Spiskowcy są ulokowani na wysokich stanowiskach rządowych w USA, a ich celem jest oczy-
wiście osiągnięcie zysków materialnych.
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W szczególności zaś zostały przedstawione dowody na to, iż w owym niewyobrażalnym wręcz mię-
dzynarodowym syndykacie zbrodni biorą udział  Barack Obama,  David Nabarro (amerykański
koordynator ds epidemii grypy), Margaret Chan (dyrektorka WHO), Kathleen Sibelius (sekretarz
departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego),  David de Rotschild (bankier),  David Rockefeller
(bankier),  George Soros (bankier),  Werner Fayman (kanclerz Austrii),  Alois Stoger (austriacki
minister zdrowia) i wielu innych.

Oskarżenie stwierdza, iż ww osoby brały udział w spisku mającym na celu zaplanowanie, zebranie
środków na realizację oraz wykorzystanie w skali międzynarodowej broni biologicznej  przezna-
czonej do eliminacji ludności - przy udziale firm farmaceutycznych Baxter i Novartis. 
Firmy te stworzyły przy pomocy metod inżynierii genetycznej, a następnie uwolniły śmiercionośne
bioczynniki - konkretnie zaś tzw. wirus "ptasiej grypy" i wirus "świńskiej grypy" 
w celu uzyskania pretekstu do wprowadzenia przymusowych szczepień. Przymusowe "szczepienia"
oznaczały by wprowadzenie toksycznych czynników biologicznych do organizmów osób podda-
nych szczepieniom, co spowodowało by masowe zgony i choroby w całych Stanach Zjednoczo-
nych.

W zarzutach kryminalnych Jane Burgermeister wobec uczestników spisku, który ma a celu poprzez
masowe szczepienia wywołać depopulację globu, znalazła się tajemnicza organizacja Iluminatów
(Illuminati). Według autorki oskarżenia jest to międzynarodowy syndykat kryminalny wykorzystu-
jący międzynarodowe organizacje  jak ONZ czy WHO w realizacji  niecnych celów. To właśnie
członkowie Illuminatów doprowadzili do kryzysu finansowego, który jest też częścią ich planu. Po-
przez manipulację rynku finansowego udało im się uzyskać olbrzymie korzyści finansowe, a co za
tym idzie środki do realizacji dalszej części morderczego planu. Burgermeister w swoim pozwie po-
daje dowody na intencjonalne działanie grupy w postaci m.in. produkcji szczepionki z niebezpiecz-
nym wirusem, który przez ekspertów został zakwalifikowany jako broń biologiczna. 
Oto w skrócie zarzuty złożone do FBI.
Burgermeister przekazuje dowody na akty bioterroryzmu, które są niezgodne z prawem USA, doko-
nane przez grupę działającą w USA pod dyrekcją międzynarodowych bankierów, którzy także kon-
trolują tzw. Federal Reserve (FED) jak też WHO (Światową Organizację Zdrowia) ONZ i NATO.

Celem tego bioterroryzmu w świetle oskarżeń Burgermeister jest wywołanie ludobójstwa ludności
USA poprzez  użycie  wirusa  stworzonego  za  pomocą  inżynierii  genetycznej  w celu  wywołania
śmiertelnej choroby.Grupa ta przejęła także wysokie pozycje rządowe w USA. Wśród oskarżonych
znajdują się:  Barack Obama - Prezydent USA,  David Nabarro  - Koordynator ONZ w.s. grypy,
Margaret Chan - Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia, Kathleen Sibelius - Sekre-
tarz  Departamentu Zdrowia,  Janet  Napolitano -  Zekretarz  Homeland Security  (Bezpieczeństwa
Państwowego), David de Rotschild - bankier,  David Rockefeller - bankier,  George Soros ? ban-
kier, Werner Faymann - Kanclerz Austrii oraz Alois Stoger - Minister Zdrowia Austrii.
Grupa ta jest częścią międzynarodowego syndykatu kryminalnego, który opracował, wyproduko-
wał, zgromadził i użył broń biologiczną w celu eliminacji ludności USA i innych krajów w celach
zysku  finansowego  i  korzyści  politycznych.

W ostatniej fazie oskarżeni spiskowali realizując program użycia broni biologicznej za pomocą firm
Baxter i Novartis, które wyprodukowały i rozprzestrzeniły śmiertelne zarazki, szczególnie wirusa
"ptasiej grypy" i "świńskiej grypy" aby mieć pretekst do wprowadzenia przymusowych masowych
szczepień,  a  w ten  sposób mogłyby wprowadzić  do  organizmów szczepionych osób toksyczny
czynnik biologiczny, który mógłby spowodować śmierć lub obrażenia ludności USA. Taka działal-
ność jest bezpośrednim pogwałceniem porozumienia w.s. Broni Biologicznej i działalności antyter-
rorystycznej (Biological Weapons Anti-terrorism Act.)
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Burgermeister załącza dowody na to, że Baxter AG, austriacki oddział firmy Baxter International,
celowo wysłał 72 kilogramów żywego wirusa ptasiej grypy. Wirus ten dostarczono przez WHO na
początku 2009 roku do 16 laboratoriów w czterech krajach. Ma być to dowodem, że kompanie far-
maceutyczne jak i międzynarodowe agencje rządowe (international goverment agencies) aktywnie
uczestniczą w przygotowaniu, produkcji i dystrybucji toksycznych czynników, które są sklasyfiko-
wane jako najgroźniejsza broń biologiczna w celu wywołania pandemii i ludobójstwa.

W zarzutach, które Burgermeister złożyła w kwietniu 2009 r. znalazła się informacja, że laborato-
rium firmy Baxter w Austrii, które powinno być jednym z najbardziej bezpiecznych na świecie, nie 
zastosowało się do obowiazujących norm i pozwolono w nim wbrew wszelkim regulacjom na zmie-
szanie 72 kilogramów substancji zakwalifikowanej jako broń biologiczna z wirusem zwykłej ludz-
kiej grypy. Następnie tę toksyczną mieszankę wysłano z ośrodków w Orth w Donau.

W lutym 2009 r. pracownik firmy BioTest w Czechach wypróbował tę szczepionkę na zwierzętach 
laboratoryjnych (fretkach) i te zwierzęta zdechły. Po tym incydencie nie wszczęto żadnego śledz-
twa, zarówno ze strony WHO, Unii Europejskiej jak i austriackich służb zdrowia. Nie sprawdzono 
nic - składu wirusa i jego sekwencji genetycznych. Podczas konferencji w austriackim parlamencie 
20 maja Minister Zdrowia Alois Stoger ujawnił, że wypadek ten został szybko zbadany przez zwy-
kłego weterynarza, a nie przez odpowiednie służby.
Burgermeister uważa, że uwolnienie wirusa było krokiem do wywołania pandemii i przez to umoż-
liwiło WHO wprowadzenie 6 poziomu zagrożenia. 

Dziennikarka następnie cytuje wszelkie dekrety i prawa, które umożliwiają przejęcie w sytuacji ta-
kiej pandemii kontroli nad USA przez ONZ i WHO. Dodatkowo istnieją przepisy w świetle których
szczepienia  mają  być  obowiązkowe z  uwagi  na  ogłoszenie  pandemii.

Twierdzi, że cały biznes "świńskiej grypy" jest oparty na wielkim kłamstwie opartym na założeniu,
że jest jakiś naturalny wirus, który nam zagraża. Dostarcza dowodów na to, że zarówno wirusy
"ptasiej" jak i "świńskiej" grypy, były stworzone w laboratoriach finansowanych przez WHO i róż-
ne agencje rządowe. Wirus "świńskiej" grypy w szczególności jest hybrydą prawdziwej świńskiej
grypy oraz ludzkiej i ptasiej - coś co może być stworzone tylko w sztuczny sposób.

Deklaracja  pandemii  "świńskiej  grypy"  przez  WHO pomija  podstawowe warunki.  Po  pierwsze
WHO sama pomogła w wyprodukowaniu i rozprzestrzenieniu wirusa, zatem jest współodpowie-
dzialna za tę "pandemię". Po drugie, objawy tej grypy jak i zwykłej grypy ludzkiej czy też przezię-
bienia są nierozróżnialne. "Świńska grypa" nie jest bardziej groźna od zwykłej. Ilość incydentów
jest bardzo niekonkretna i dotąd nie wiadomo ile naprawdę było przypadków "świńskiej grypy". 
Nie będzie pandemii do momentu ogłoszenia masowych szczepień, które de facto spowodują, że
grypa będzie naprawdę groźna - toksyczność szczepionek spowoduje masowe zgony. Wszystko to
ma się odbyć pod pozorem ochrony zdrowia populacji. Jako przykład Burgermeister podaje śmierć
21 bezdomnych w Polsce w lecie 2008 roku, na których testowano szczepionki.

Wg. dziennikarki te same firmy farmaceutyczne i międzynarodowe agencje rządowe, które 
wyprodukowały i rozprzestrzeniły toksyczny materiał mogący spowodować pandemię są na pozycji
by otrzymać intratne kontrakty rządowe na kupno szczepionki. Kontrolowane media pomagają w
tym publikując fałszywe informacje aby ludzie przyjmowali bez oporu niebezpieczną szczepionkę.
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Amerykanie ucierpią w sposób nieodwracalny jeśli uda się zmusić ich siłą do przyjęcia tej nie-
sprawdzonej szczepionki. Może to nastąpić gdyż wcześniej wprowadzono przepisy umożliwiające
rząd do zastosowania przymusu (Model State Emergency Health Powers Act, National Emergency
Act, National Security Presidential Directive/NSPD 51, Homeland Security Presidential Directive/
HSPD-20, and the International Partnership on Avian and Pandemic Influenza).

Osoby i instytucje, które występują w pozwie Jane Burgermeister, już od 2008 roku wprowadziły
lub też przyspieszyły wprowadzenie praw i przepisów, które umożliwią pozbawienie obywatelstwa
USA, zabezpieczającego konstytucyjnie możliwość odmowy szczepienia.

 Odmowa szczepienia przeciwko groźnemu wirusowi może być też uznana za przestępstwo, za któ-
re mogą być wymierzone ciężkie kary więzienia czy też obozy kwarantanny prowadzone przez
agencję rządową FEMA, przy czym obywatele i ich rodziny nie będą nawet mogli żądać odszkodo-
wania za ubytek zdrowia czy śmierć. 
Jest to oczywiście w sprzeczności z obowiązującym prawem oraz Konstytucją USA i Kartą Praw
Stanów Zjednoczonych (Bill of Rights). Przygotowując takie przepisy oskarżeni przygotowali pod-
stawy do egzekucji ludobójstwa.

Używając "świńskiej grypy" jako pretekst, poprzez przymusowe szczepienia oskarżeni zaplanowali
zbrodnię masową ludności USA na wielką skalę. Przygotowali szeroką sieć obozów koncentracyj-
nych dozorowanych przez agencję FEMA z gotowymi grobami masowego pochówku. 

Przygotowane jest też przejęcie władzy w USA przez międzynarodowy syndykat kryminalny, który
wykorzystuje ONZ i WHO w swojej zorganizowanej działalności przestępczej, która jest pogwałce-
niem prawa i stanowi zdradę państwową.
W następnej kolejności dziennikarka oskarża kompleks kompanii farmaceutycznych, który składa
się z firm Baxter, Novartis i Sanofi Aventis, które za granicą opracowują m.in. program produkcji
broni biologicznej, a działalność ta jest finansowana przez w.w. syndykat kryminalny. Celem jest lu-
dobójstwo, które ma zmniejszyć populację globu o 5 miliardów w ciągu najbliższych 10 lat. W pla-
nie jest też działalność terrorystyczna, której celem jest zmuszenie ludności do rezygnacji z ich
praw oraz internowanie w obozach kwarantacyjnych dozorowanych przez FEMA. Posiadłości i ma-
jątek zabitych ludzi zostaną przejęte przez ten syndykat.
Poprzez eliminację populacji Płn. Ameryki międzynarodowa "elita" będzie miała dostęp do surow-
ców naturalnych takich jak woda i pola naftowe. Poprzez przyłączenie USA w skład tzw. Unii Pół-
nocnoamerykańskiej (North American Union) nastąpi unicestwienie tego kraju i jego konstytucji -
w ten sposób syndykat będzie miał totalną kontrole nad Ameryką Północną.
Kompletne dossier jest 69 stronicowym dokumentem zawierającym dowody, które dziennikarka za-
mieściła na poparcie swoich oskarżeń. Oto niektóre z nich:
Dowody na to, że szczepionki są de facto bronią biologiczną ? zgodnie z ich klasyfikacją przez
agencje rządowe.
Dowody naukowe, że wirus "świńskiej grypy" został stworzony sztucznie na podstawie oryginalne-
go wirusa grypy z 1918 roku. Poparte są publikacjami specjalistów w tym raportem Dr Jeffrey'a
Taubenbergera w "Science Magazine".

Sekwencja genomu wirusa "świńskiej grypy"
Dowód na celowe skażenie "świńską grypą" w Meksyku.
Dowód na udział prezydenta USA Obamy w rozprzestrzenieniu się "świńskiej grypy" podczas jego
wizyty w Meksyku, podczas której zmarło kilku oficjeli. Jednym z wniosków jest to, że prezydent
nie został przebadany gdyż wcześniej był zaszczepiony odpowiednią szczepionką.
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Dowody na to, że firma Baxter wspólnie z WHO wyprodukowały i rozprzestrzeniły wirusa w Au-
strii. Zacytowana jest wypowiedź przedstawiciela Baxtera, w której przyznał on, że przypadkowo
dostarczony do Czech wirus H5N1 był wysłany z centrali WHO. Jest to obecnie przedmiotem osob-
nego dochodzenia w Austrii.

Dowód na to, że Baxter jest jednym z elementów tajnego programu produkcji broni biologicznej.
Dowód na to, że Baxter rozmyślnie toksycznie zanieczyścił szczepionkę.
Dowód na to, że firma Novartis używa szczepionek jako broni biologicznej.
Dowód na udział WHO w programie produkcji broni biologicznej.
Dowód na manipulację danymi przez WHO w celu podniesienia poziomu zagrożenia pandemią do
6. To z kolei ma doprowadzić do przejęcia kontroli nad Stanami Zjednoczonymi.
Dowód na to, że FDA (Food and Drug Administration) bierze udział w ukrywaniu programu pro-
dukcji broni biologicznej.
Dowód na udział kanadyjskiego Państwowego Laboratorium Mikrobiologicznego w programie pro-
dukcji broni biologicznej.

Dowód na udział naukowców z brytyjskiego NIBSC i CDC w opracowaniu wirusa "świńskiej gry-
py".Dowód na to, że epidemię "Hiszpanki" w roku 1918 spowodowało de facto powszechne użycie
aspiryny, które to poprzez obniżenie temperatury pozwoliło na rozwój wirusa, który został dostar-
czony do organizmów ofiar właśnie poprzez szczepienia. Podobnie jak aspiryna działają obecnie
Tamiflu i Relenza, przez co można się również spodziewać zwiększonej zachorowalności.
Dowody na manipulację prawem i przepisami, które zezwalają na bezkarne ludobójstwo.
Dowody na istnienie międzynarodowego syndykatu kryminalnego, w tym tzw. "Illuminati" i "Bil-
derberg".Dowody na udział Illuminati i Bilderberd w produkcji i dystrybucji wirusa "świńskiej gry-
py".Dowód na to, że sprawa "uzbrojonego wirusa grypy" była omawiana podczas zebrania Bilder-
bergu w Atenach 14-17 maja 2009 roku, jako część planu ludobójstwa. 
Według jednego z uczestników, Pierre Trudeau, uczestnicy Bilderbergu są genetycznie "lepsi" od
reszty ludzkości.Udział mediów, które trzymają Amerykanów w całkowitej niewiedzy.
Jane Burgermeister ma podwójne obywatelstwo - austriackie i irlandzkie. Pisze dla Nature, the
British Medical Journal i American Prospect.Do momentu wypowiedzenia była korespondentką Re-
newable Energy World. Tematami jej artykułów są zmiany klimatyczne, biotechnologia i ekologia.

Wielu uważa również, że równie uciążliwi dla Illuminatów mogli być Michael Jackson i Prin-
ce. I chociaż śledczy ujawnili już oficjalną przyczynę śmierci Prince'a, niektórzy uważają je za nie-
prawdziwe. Artysta piosence „Dreamer” wspomina o samolotach rozpylających nad miastami trują-
ce substancje, co fani teorii spiskowych wiążą właśnie z kontrolującą ludzi organizacją, która za
wszelką cenę chce ograniczyć światową populację.
  Kiedy helikopter zatacza koła nad nami i teoria się pogłębia
    Pomyśl, że oni rozpylają chemikalia nad miastem, kiedy śpimy
    Od teraz czuwam,  Możesz nazwać mnie marzycielem 
Nieżyjący od 2009 roku Michael Jackson wielokrotnie mówił, że grupa ludzi celowo próbuje znisz-
czyć jego wizerunek, poprzez wymyślanie krzywdzących plotek na jego temat. Artysta podkreślał
również, że kontrolują oni większe obszary życia ludzkości, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
13 września 1996 roku w wyniku ran poniesionych w strzelaninie w Las Vegas zmarł amerykański
raper Tupac Shakur. I chociaż w 2018 roku do popełnienia morderstwa przyznał się handlarz narko-
tyków Keefy D, wielu wierzy, że za jego śmierć odpowiedzialni są właśnie Illuminaci. W 1996 roku
Tupac zakończył prace nad albumem „The Don Killuminati: The 7 Days Theory”. Artysta za życia
stanowczo sprzeciwiał się działalności stowarzyszenia, twierdził nawet, że w tytule albumu umie-
ścił literę „K” przed nazwą organizacji celowo. Podejście rapera ponoć bardzo nie spodobało się
działaczom zakonu, dlatego też postanowili pozbyć się niewygodnego muzyka. 
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Robert Sepehr: Illuminaci niemalże wyeliminowali oponentów, kontrolując
opozycje zdobyli niemal całkowitą kontrolę nad światem

 Celem tej organizacji było zniszczenie wszystkich religii i obalenie wszystkich struktur władzy na 
świecie, dalekosiężny plan miał wprowadzić  ludzkość w utopijną erę światowego komunizmu na-
zywanego Nowym Porządkiem Świata.

Jim Carrey: Mam tego dość, jestem zmęczony tymi sekretami i kłamstwami… cały Show-Biz-
nes jest kontrolowany przez Illuminatów

Jim Carrey publikuje anty szczepionkowe posty na portalu społecznościowym, nawołuje do prote-
stów przeciwko koncernom farmaceutycznym sprzedającym trujące szczepionki. Na swoim Twitte-
rze odniósł się do nowego prawa szczepionkowego wprowadzonego w Kalifornii, uznając, że bur-
mistrz działał w interesie koncernów farmaceutycznych. Nazwał działanie rządu „korporacyjnym 
faszyzmem”. 

Matka Boża Różana o masonach i iluminatach

ILUMINACI

„Jest grupa w Stanach Zjednoczonych i na świecie, grupa zorganizowana wiele lat temu, nazywają-
ca się  Iluminaci,  pochodząca  od słowa ‚nosiciel  światła’.  Oczywiście,  Moje dzieci,  to  niesione
przez nich światło oznacza Lucyfera, i oni przeszli przez świat potajemnie znani jako lucyferianie.
Oni do waszego kraju, Stany Zjednoczone, i waszego sąsiada, Kanadę, sprowadzili zestaw magicz-
nych praktyk.„Dobrze zorganizowali swój plan zniszczenia waszych dzieci narkotykami, wykorzy-
stując wasze systemy edukacji, media komunikacyjne, gazety, TV, stacje radiowe: każdy środek ko-
munikacji zinfiltrowali członkowie i pod-członkowie iluminatów, konglomeracja jednostek, potęg i
księstw na świecie, i systemy bankowe. Jak dobrze wiecie, Moje dzieci, pieniądz zawsze był korze-
niem zła, i wielu sprzedało swoje dusze dla kariery.„Rodzice, proszę was teraz, usuńcie z domu
wszelkie instrumenty czy oznaki odnoszące się do agentów i sił piekła – Lucyfer ze swoimi demo-
nami teraz rozpuszczeni są na ziemi. Rodzice, skoro nie przyjmujecie dawanych wam łask z Nieba,
nie wiecie, że Lucyfer pierze mózgi waszych dzieci. Wysyła wam do domu muzykę. Wy przyjmuje-
cie to by uszczęśliwiać swoje dzieci, ale jest siła nazywana magią. Nie śmiejcie się kiedy wam to
mówię. To jest tu i teraz, i jest potężne, nawet do śmierci ludzkiej istoty. Jest to grupa wykorzystują-
ca religię  jako front , Moje dzieci. Jest tylko jedna religia, która może uratować wasz kraj i wszyst-
kie kraje świata: religia krzyża i ofiara Mego Syna na tym krz żu”.         – Matka Boża, 25.11.1978

 DZIAŁAJĄ WE WSZYSTKICH KRAJACH

„Zrozumcie, Moje dzieci, że to co czytacie w swoich gazetach, to nie jest pełna prawda. 
One też są strzeżone przez grupę o nazwie Iluminaci. Oni działają, moje dzieci, w Stanach 
Zjednoczonych i wszystkich krajach świata, zwłaszcza we Francji”.

– Matka Boża, 18.06.1987
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„Proszę byście byli na bieżąco poprzez radio i gazety. Ale pamiętajcie, Moje dzieci: bądźcie na bie-

żąco dzięki otwartemu sercu i oczom, bo dużo ukrywa się przed wami. Taka jest dziś metoda me-
diów. One są kontrolowane, Moje dzieci. Tak, tak jest. W waszym kraju rozwija się instytucja pn.
Iluminaci. Oni będą kontrolować większość mediów. Dlatego, Moje dzieci, będziecie musieli pole-
gać na otrzymywanych z Nieba łaskach”. – Pan Jezus, 18.06.1987

„Księga żywota i miłości, Biblia – człowiek przepisał tę Księgę żeby oszukać ludzkość. On oszuka
tych, którzy nie są w świetle. Rozpoznajcie twarze zła. Poznacie ich po owocach. Oni przyjdą do
was jako anioły światła; a są wygłodniałymi wilkami, lokującymi się na strategicznych stanowi-
skach władzy by łudzić ludzkość i niszczyć Kościół Jezusa Chrystusa”. – 21.08.1974

POSIADACZE  PIENIĘDZY 
„Duża część waszych pieniędzy ze stolic świata przybywa do Nowego Jorku. Pieniądze te są zbie-
rane, aby rozpocząć kolejną wojnę. W waszym kraju jest grupa o nazwie Iluminaci. Składają się z
głównych posiadaczy pieniędzy i za pieniądze, które mają sprzedali swoje dusze i dusze tysięcy ”. -
Jezus, 1 października 1988 r 

SPISEK 
„W waszym kraju, Stanach Zjednoczonych, istnieje teraz spisek zła. Rozpoznajcie znaczenie ilumi-
natów. 

Zostało ono teraz powiązane z kościołami szatana i ogromną międzynarodową organizacją Wicca.
Teraz walczą z Kościołem Mojego Syna. To jest szatan który ich prowadzi, ponieważ ci ludzie, któ-
rzy przystąpili do organizacji Wicca i Illuminati, są martwymi ciałami i martwymi duszami! ” - Our
Lady, 7 grudnia 1977 r 

A co powiedział Kennedy na 7 dni przed swoją śmiercią?: „W tym kraju działa intryga mająca na
celu zniewolenie każdego dziecka, kobiety i mężczyzny. Zanim opuszczę to zacne i wysokie stano-

wisko, zamierzam obnażyć ten spisek.” Przypadek? Teoria spiskowa? NIE! FAKTY! 

źródło https://www.tldm.org/Directives/d309.htm  tłumaczenie: Ola Gordon

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/matka-boza-rozana-o-masonach-i-iluminatach-2020-04

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) (…) we wczesnych latach 1990-tych nadzorowała maso-
we szczepienia przeciw tężcowi w szeregu państw. W Meksyku, Nikaragui, Kenii i Filipiny wykry-
to, że szczepionka przeciw tężcowi zawierała hormon hCG powodujący bezpłodność i poronienia. 2
mln 300 tys. nieświadomych niczego kobiet zamierzano wysterylizować w Kenii. Kryjące się za ak-
cją szczepień oszustwo ujawnił 7 listopada 2014 Kościół Katolicki. Pod przykrywką walki z tężcem
zainicjowano zamaskowaną kampanię kontroli urodzeń.W Polsce w szczepieniach obowiązkowych
dzieci w 2018 r. również są szczepionki przeciw tężcowi. 
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W 2. miesiącu życia (po ukończeniu 6 tygodnia życia) – dziecko otrzymuje drugą dawkę szczepion-
ki przeciw WZW typu B, a także pierwszą dawkę szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuśco-
wi oraz Haemophilus influenzae typu b i pneumokokom; w 5.-6. miesiąc życia (po 8 tygodniach od
poprzedniego szczepienia) podaje się trzecią dawką szczepienia podstawowego przeciw błonicy,
tężcowi i krztuścowi oraz Haemophilus influenzae typu b i drugą dawkę szczepienia podstawowego
przeciwko polio; w 14. roku życia podaje się drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw
błonicy i  tężcowi.Obowiązkowe szczepienia nie tylko dla dzieci.  Już teraz są w ustawie zapisy,
które mówią o ogłoszeniu stanu epidemii i szczepieniach przy użyciu siły – pod przymusem. Już nie
tylko administracyjnym, ale także fizycznym przy pomocy policji. Przypomnijmy sobie histerię wy-
wołaną świńską grypą. Gdy rządy zakupiły zbędne szczepionki, które musiały później niewykorzy-
stane utylizować i wypłacać odszkodowania za poszczepienną narkolepsję.

Rozmowy niedokonczone, Marek Posobkiewicz, 

Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny, na polecenie rządu przygotował projekt
zmiany  ustawy o  epidemiach  wprowadzający  obowiązek  szczepień  również  dla  dorosłych.
Rząd projektu jeszcze nie przyjął, jednakże wszystko wskazuje na to, że wcześniej czy później to
uczyni. 20 października 2017 r. Marek Posobkiewicz zasłynął prowadzeniem niekonwencjonalnych
kampanii reklamowych swojego urzędu, m.in. śpiewając piosenki własnego autorstwa jako rock-
man odradzający narkotyki oraz Raper Gisu. Wypuścił między innymi na YouTube filmik, na któ-
rym zachęca ludzi do szczepień. 

Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, o wiele łatwiej będzie wprowadzić tak zwane obo-
wiązkowe szczepienia  interwencyjne,  inaczej  określane jako akcyjne i  będą one  dotyczyły
wszystkich, a nie tylko dzieci.

O zagrożeniach związanych z projektem ustawy poinformowało Stowarzyszenie STOP NOP. „Ideą
są obowiązkowe szczepienia, już nie tylko dla dzieci. Teraz każdy Polak będzie na celowniku in-
spekcji sanitarnej, gdy zostaną wprowadzone przymusowe „szczepienia interwencyjne” np. na ka-
tar, jeśli firma farmaceutyczna będzie chciała wcisnąć obywatelom kolejną nieskuteczną i niebez-
pieczną szczepionkę, która zalega jej w magazynach, nakręcając agresywny marketing w mediach”
alarmuje  stowarzyszenie.  „Wszyscy pamiętamy historię  świńskiej  grypy” przypomina,  apelując
jednocześnie o wysyłanie listów protestacyjnych do kancelarii rządu .

Marek Posobkiewicz jest niewiarygodny, ponieważ jest członkiem organizacji Rotary Club,
który pełni rolę przedsionka masonerii. Jest to międzynarodowa organizacja założona w 1905
roku w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula P. Harrisa. W Polsce działalność klubów
Rotary została reaktywowana w 1989, początkowo jako część dystryktu szwedzkiego nr 2390. 

Po powstaniu dostatecznej liczby klubów w 1995 utworzono dystrykt polski nr 2230, przekształco-
ny następnie w 1999 w dystrykt międzynarodowy o tym samym numerze, zrzeszający obecnie 73
kluby z Polski, 44 z Ukrainy i 3 z Białorusi.Klub skupia przeważnie urzędników państwowych, pre-
zesów i członków zarządów spółek. W ten sposób masoneria ma wgląd i wpływ na państwo i różne
gałęzie przemysłu polskiego.
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W Radio Maryja w rozmowach niedokończonych 6.02.2017 r. gościł członek loży masońskiej Rota-
ry Club – Marek Posobkiewicz – spec od obowiązkowych szczepień. Lobbysta przekonywał o „do-
brodziejstwie” obowiązkowych szczepionek, a które tak na prawdę są szkodliwe dla dzieci w róż-
nym wieku

• https://gloria.tv/article/

Komunikat Rotary Club Świnoujście: Rotarianie w Indiach. W dniach 9-24 listopada 2010 r., dwaj 
koledzy z naszego klubu wybrali się na wycieczkę do Indii i Nepalu. Był to Piotr Sowa z żoną Ja-
dwigą, oraz Marek Posobkiewicz z małżonką. W grupie znalazło się 25 osób z województwa za-
chodniopomorskiego    http://www.rotary.swinoujscie.pl/index.php/2011/rotarianie-w-indiach/. 

             Can China use coronavirus to pave the way to a new world order?

Czy Chiny mogą użyć koronawirusa, aby utorować drogę do nowego ładu 
światowego? Wojna USA z Chinami  zamaskowana  propagandą 
By Mark Minevich, opinion contributor — 04/02/20 02:30 PM EDT 
https://thehill.com/opinion/i
Chińscy urzędnicy niedawno stwierdzili, że reżim wykorzysta pandemię koronawirusa, aby zbudo-
wać „Jedwabny Szlak Zdrowia”. Powinno to służyć wszystkim jako budzenie. Świat pod Chinami 
byłby koszmarem. To są te same Chiny, które zmusiły politycznych dysydentów i ujgurskich mu-
zułmanów do obozów reedukacyjnych, kraju, któremu udało się szerzyć pandemię, która zabija i 
obrzydza tysiące na całym świecie, jednocześnie niszcząc gospodarki wszędzie. A teraz Chiny chcą 
„pomóc” światu wyjść z bałaganu, który stworzyli. 
Nie popełnijcie błędu - Chińczycy manipulują epidemią koronawirusa, ponieważ jest to doskonała
okazja, aby wyglądać jak dobrzy ludzie, podważać rolę Stanów Zjednoczonych jako pierwszego
światowego regenta i stać się światową potęgą w sposób, którego nikt by nie przewidział W ciągu
ostatniej dekady, podczas gdy wielu w USA było zaabsorbowanych wewnętrznymi konfliktami po-
litycznymi i administracją Trumpa, Chiny szybko przeszły w pustki pozostawione otwarte przez de-
mokracje zachodnie. Teraz Chiny ostrożnie strategują, przeoczając największą pustkę ze wszyst-
kich: spustoszenie koronawirusa na całym świecie, czekając na idealny moment, aby w pełni wyko-
rzystać sytuację. W czasach wielkiej niepewności silni dominują słabi. Chiny już jasno wyraziły za-
miar zdominowania świata w 2018 r., Kiedy reżim ogłosił swój ambitny cel przekształcenia narodu
w supergwiazdę technologiczną do 2025 r. To tylko kwestia czasu, zanim wezwanie prezydenta Xi
Jinpinga do zdominowania przekształci się w rzeczywistość - z każdym dniem Chiny zbliżają się do
tego celu. 

 UE, jak i Afryce setki tysięcy zestawów testowych, respiratorów i masek - oferty, której żaden kraj
nie odmówiłby. We Włoszech pomoc z Pekinu jest przyjmowana z otwartymi ramionami, a prezy-
dent Xi szybko upolitycznia ten gest - podkreślając walkę krajów europejskich w pomaganiu sobie
nawzajem oraz rysując korzystny kontrast między nim a Trumpem, który postanowił wprowadzić
zakaz podróżowania zamiast. Podczas rozmowy telefonicznej w tym tygodniu prezydent Xi powie-
dział włoskiemu premierowi Giuseppe Conte, że ma nadzieję na ustanowienie „Jedwabnego Szlaku
Zdrowia” w ramach globalnej chińskiej inicjatywy One Belt One Road (OBOR). 
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OBOR był krytykowany przez wiele krajów obawiających się chińskich ambicji rozszerzenia i wy-
wierania wpływu. Chiny zmonopolizowały również przemysł masek, połykając zdolności produk-
cyjne amerykańskich firm, takich jak 3M, skutecznie nacjonalizując maski N95. A reżim przejmuje
przemysł tak szybko, jak buduje fabryki: w niedawnej przeszłości Chiny uruchomiły w Pekinie
sklep z produkcją masek N95 w zaledwie sześć dni. Dzwonki alarmowe powinny zabrzmieć wszę-
dzie, gdy Chiny prowadzą wyścig o podbój z koronawirusem, który dał narodowej strategicznej do-
minacji w miejscach takich jak Włochy. Niestety Włochy od dawna scedowały swój kraj na wpływy
chińskie i są teraz zmuszone papugować propagandę reżimu z desperacji - która stanie się global-
nym fenomenem, jeśli nie będziemy działać teraz ... Chiński rząd nie może być nagradzany za gra-
nie bohatera w kryzysie z jego własnej działalności. Nowy porządek światowy pod rządami Chin
jest nieunikniony, jeśli nie będziemy działać teraz. Na przykład Chiny muszą zostać zmuszone do
przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i zamknięcia  rynków. Jeśli Chiny
odmówią, powinny zostać ukarane surowymi sankcjami, takimi jak cofnięcie wizy studenckiej, blo-
kowanie chińskich inwestycji i zamknięcie handlu reżimu z Europą i Stanami Zjednoczonymi. 

Ponadto USA muszą przenieść wszystkie swoje zdolności produkcyjne z powrotem do domu i prze-
stać wspierać lokalną gospodarkę krajową Chin. To jedyny sposób na pokonanie chińskiego mono-
polu na maski i środki ochrony indywidualnej.  USA muszą przewodzić światowym wysiłkom, by
odpierać Chiny, zamiast traktować je jak reżim, który wyświadcza światu przysługę. Nasi liderzy
polityczni muszą zadbać o to, aby nigdy więcej nie przywiązać się do tego reżimu, który nieświado-
mie i niedbale wypuścił broń masowego rażenia świata. Gdyby inny kraj odmówił nie tylko podję-
cia wczesnych działań w celu ograniczenia pandemii, ale przede wszystkim kłamał o wybuchu epi-
demii, czy glob ten by to tolerował? Nie, więc nie możemy też płacić Chinom żadnych ustępstw.
Czas ucieka, ale nie jest za późno, aby położyć kres chińskiej dominacji.

Koronawirus "uciekł" z laboratorium? 

Źródłem koronawirusa SARS-CoV-2 jest Wuhan, chińskie miasto w prowincji Hubei. To 
właśnie tam zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa. Od tamtej pory koronawi-
rus rozprzestrzenił się praktycznie na cały świat.
W Wuhan, gdzie doszło do wybuchu epidemii, znajduje się nowoczesne laboratorium - Wu-
han National Biosafety Laboratory  które przystosowane jest do pracy z najbardziej niebez-
piecznymi patogenami, m.in. SARS i wirusem Eboli. W 2017 roku w czasopiśmie "Nature" 
ukazał się artykuł, w którym naukowcy ostrzegali, że wirus podobny do SARS może wydo-
stać się właśnie z tego laboratorium.

Wuhan Institute of Virology  to instytut badawczy w dziedzinie wirusologii zarządzany przez 
Chińską Akademię Nauk (CAS). 

Zlokalizowane w dystrykcie Jiangxia w Wuhan w Hubei otworzyło pierwsze w Chinach kontynen-
talne laboratorium 4 poziomu bezpieczeństwa biologicznego (BSL – 4) w 2015 .Instytut został zało-
żony w 1956 roku jako laboratorium mikrobiologiczne Wuhan pod Chińską Akademią Nauk (CAS).
W 1961 r. Stał się Południowochińskim Instytutem Mikrobiologii, aw 1962 r. Przemianowano go na
Wuhan Microbiology Institute. W 1970 r. Stał się Instytutem Mikrobiologii Prowincji Hubei, kiedy 
administracja przejęła Komisję Nauki i Technologii w Hubei. W czerwcu 1978 r. Został zwrócony 
CAS i przemianowany na Wuhan Institute of Virology.  
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W 2015 r. Ukończono krajowe laboratorium ds. Bezpieczeństwa biologicznego kosztem 300 mln 
juanów (44 mln USD) w Instytucie we współpracy z francuskimi inżynierami z Lyonu i było pierw-
szym laboratorium, które zbudowano na poziomie 4 bezpieczeństwa biologicznego (BSL – 4) Chi-
ny kontynentalne. Laboratorium zajęło dziesięć lat, aby zakończyć swoją koncepcję w 2003 r., A 
naukowcy, tacy jak biolog molekularny USA Richard H. Ebright, wyrazili zaniepokojenie wcze-
śniejszymi ucieczkami wirusa SARS w chińskich laboratoriach w Pekinie, a także tempo i skala 
chińskich planów ekspansji w laboratoriach BSL – 4. 
 Laboratorium ma silne powiązania z Galveston National Laboratory na University of Texas . 

W 2020 r. Ebright nazwał Instytut „światowej klasy instytucją badawczą, która prowadzi światowej 
klasy badania w dziedzinie wirusologii i immunologii”. 

Badania nad koronawirusem 
W 2005 r. Grupa obejmująca badaczy z Wuhan Institute of Virology opublikowała badania dotyczą-
ce pochodzenia koronawirusa SARS , stwierdzając, że chińskie nietoperze są naturalnymi rezerwu-
arami koronawirusów podobnych do SARS.  Kontynuując tę pracę przez lata, naukowcy z Instytutu
pobrali próbki tysięcy nietoperzy z podkowy w lokalizacjach w całych Chinach, izolując ponad 300
sekwencji koronawirusów nietoperzy. W 2015 r. Zespół z udziałem naukowców z Instytutu opubli-
kował udane badania, czy koronawirusa nietoperza można by zainfekować HeLa . Zespół zaprojek-
tował wirusa hybrydowego , łącząc koronawirusa nietoperza z wirusem SARS, który został przysto-
sowany do wzrostu u myszy i naśladowania ludzkich chorób. Wirus hybrydowy był w stanie zainfe-
kować ludzkie komórki.  W 2017 roku zespół z Instytutu ogłosił, że koronawirusy znalezione w
podkowcach w jaskini w Yunnan zawierają wszystkie elementy genetyczne wirusa SARS, i wysunął
hipotezę, że bezpośredni progenitor ludzkiego wirusa pochodzi z tej jaskini. Zespół, który spędził
pięć lat na próbkowaniu nietoperzy w jaskini, zauważył obecność wioski oddalonej o zaledwie kilo-
metr i ostrzegł przed „ryzykiem przeniesienia się na ludzi i pojawienia się choroby podobnej do
SARS”.

Pandemia koronawirusa 2019–2020 
Główny artykuł: pandemia koronawirusa 2019–2020 
W grudniu 2019 r. Przypadki zapalenia płuc związane z nieznanym koronawirusem zgłoszono orga-
nom ds. Zdrowia w Wuhan. Instytut sprawdził swoją kolekcję koronawirusów i stwierdził, że nowy
wirus był w 96 procentach identyczny z próbką pobraną przez badaczy od nietoperzy z podkowy w
południowo-zachodnich Chinach. W miarę rozprzestrzeniania się wirusa na całym świecie Instytut
kontynuował dochodzenie. W lutym 2020 r.  New York Times poinformował, że zespół kierowany
przez Shi Zhengli w Instytucie jako pierwszy zidentyfikował, przeanalizował i nazwał sekwencję
genetyczną nowego koronawirusa (2019-nCoV) i przesłał ją do publicznych baz danych dla na-
ukowców z całego świata świat do zrozumienia i publikowanie artykułów w  Nature .  W lutym
2020 r. 
Instytut złożył w Chinach wniosek o patent na stosowanie remdesiviru , eksperymentalnego leku
należącego do Gilead Sciences , który według instytutu hamował wirusa in vitro ; , co wywołało
również obawy dotyczące międzynarodowych praw własności intelektualnej.  W oświadczeniu In-
stytut stwierdził, że nie skorzysta ze swoich nowych chińskich praw patentowych „jeżeli odpowied-
nie zagraniczne firmy zamierzają przyczynić się do zapobiegania i kontroli epidemii Chin”. 

Obawy jako źródło 
Plotki głosiły, że Instytut był źródłem pandemii koronawirusa w latach 2019–2020 w wyniku zarzu-
tów o badania nad bronią biologiczną , która została odrzucona przez niektórych amerykańskich
ekspertów, zauważając, że Instytut nie nadaje się do badań nad bronią biologiczną, że większość
krajów porzuciła broń biologiczną jako bezowocną i nie ma dowodów na to, że wirus został zmody-
fikowany genetycznie. 
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 W lutym 2020 r. Ekspert od wirusów i główny badacz koronawirusów Trevor Bedford zauważył, że
„mamy dowody, że mutacje [w wirusie] są całkowicie zgodne z ewolucją naturalną”.  Z drugiej
strony, nawet przed wybuchem pandemii, niektórzy wirusologowie kwestionowali, czy wcześniej-
sze eksperymenty dotyczące tworzenia nowych koronawirusów w laboratorium uzasadniały poten-
cjalne ryzyko przypadkowego uwolnienia. 
W styczniu i lutym 2020 r. Instytut był przedmiotem dalszych teorii spiskowych i obawia się, że był
on źródłem wybuchu w wyniku przypadkowego wycieku , który publicznie obalił.  
Członkowie zespołów badawczych Instytutu byli również przedmiotem różnych teorii spiskowych
tym Shi, który wygłaszał różne publiczne oświadczenia w obronie Instytutu. Podczas gdy Ebright
obalił kilka teorii spiskowych dotyczących WIV, powiedział BBC China, że nie oznacza to możli-
wości „całkowitego wykluczenia” wirusa z powodu wypadku laboratoryjnego. 
Ośrodki badawcze 

W Instytucie znajdują się następujące ośrodki badawcze: 
• Centrum dla wschodzących chorób zakaźnych 
• Chińskie Centrum Zasobów Wirusowych i Bioinformatyki 
• Centrum Mikrobiologii Stosowanej i Środowiskowej 
• Katedra Biochemii Analitycznej i Biotechnologii 
• Katedra Wirusologii Molekularnej 

Galveston National Laboratory ( GNL ) w Galveston , Teksas , Stany Zjednoczone, to wysoko 
zabezpieczone Narodowe Laboratorium Biozabezpieczeń, w którym znajduje się kilka laboratoriów
badawczych poziomu bezpieczeństwa biologicznego 4 . Laboratorium prowadzone jest przez od-
dział medyczny Uniwersytetu Teksańskiego (UTMB) w celu diagnozowania i badań chorób egzo-
tycznych.  GNL jest jednym z 15 obiektów 4 poziomu bezpieczeństwa biologicznego w Stanach 
Zjednoczonych i największym na świecie zlokalizowanym na terenie kampusu akademickiego. 

Na początku XXI wieku kilka incydentów w USA spowodowało,  że rząd federalny naciskał na
utworzenie większej liczby obiektów w celu zapewnienia badań w celu obrony przed atakami bio-
terroryzm  u     . Pod kierownictwem Kongresu Stanów Zjednoczonych National Institutes of Health
(NIH) rozpoczął ogólnokrajowe poszukiwania lokalizacji, w której ma powstać National Bioconta-
inment Laboratory. W 2003 r. NTM wybrał UTMB jako miejsce dla jednego z dwóch takich krajo-
wych laboratoriów, a na jego budowę wydano federalną dotację w wysokości 174 mln USD. Galve-
ston National Laboratory jest jednym z dwóch takich obiektów w Stanach Zjednoczonych. 
Galveston National Laboratory to ośmiopiętrowa konstrukcja, która została zbudowana przy użyciu
standardów konstrukcyjnych  zaprojektowanych tak,  aby była  odporna  na  huragan  kategorii  5  .
Oprócz konstrukcyjnych elementów konstrukcyjnych, inne środki ochronne obejmowały palowanie
podpierające sięgające do głębokości 120 stóp (37 m) w głąb ziemi oraz umieszczenie wszystkich
pomieszczeń laboratoryjnych na wysokości co najmniej 30 stóp (9,1 m) powyżej 100 lat równina
zalewowa .  W budynku znajduje się ponad 80 000 m2 powierzchni laboratoryjnej, z czego 12 000
m2 (1100 m2) jest przeznaczone na wykorzystanie BSL-4. Inne laboratoria znajdujące się w budyn-
ku obejmują obiekty BSL-3, które badają wybrane i nieselektywne czynniki w hodowlach ko-
mórkowych, zwierzętach i owadach. Laboratorium rozpoczęło działalność w listopadzie 2008 r. I
było poświęcone senatorowi USA Kay Baileyowi Hutchisonowi .  Do GNL jest dołączony starszy
budynek Keiller, który mieści dodatkowe laboratoria BSL-2 i BSL-3, w tym laboratorium BSL-3
dla owadów. Dołączono także laboratorium Shope BSL-4, mniejszy obiekt BSL-4 zbudowany w
2005 roku. 
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Bioterroryzm – rodzaj terroryzmu definiowany jako bezprawne, nielegalne użycie czynników bio-
logicznych wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu, ludności
cywilnej, lub jakiejkolwiek jej części, dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych 
lub religijnych. 

Kategoria C – to czynniki najwyższego priorytetu trzeciego rzędu, do którego należą patogeny 
nowo pojawiające się, które mogą być przedmiotem manipulacji w zakresie inżynierii genetycznej 
w celu masowego rozsiewania. Są one w zasadzie łatwo dostępne i łatwo rozprzestrzeniające się, a 
tym samym mogą powodować wysoką zachorowalność i śmiertelność. 
Epidemia nieznanych wcześniej chorób – nowe szczepy wirusa Ebola, AIDS, nietypowego zapale-
nia płuc (SARS), „ptasiej” i „świńskiej grypy”, dziwne choroby i śmierci niewygodnych dla Zacho-
du działaczy społecznych i państwowych – wszystko to mówi o tym, że nawet w przypadku braku 
konfliktów zbrojnych trwa „cicha”, ale potwornie śmiertelna wojna światowa. Stany Zjednoczone, 
pod pretekstami „humanitarnymi”, zmuszają wszystkie państwa do zniszczenia zapasów broni che-
micznej i biologicznej, w tym samym czasie opracowując i stosując coraz to nowe środki masowej 
zagłady. 

Instytut Rockefellera  wolna polska 

„Specjalizacja” amerykańskich wirusologów w grypie została ich „znakiem firmowym”. W latach
30-ch tematem przenoszenia wirusa grypy od zwierząt – na ludzi zajmował się Richard Shoup, któ-
ry kierował laboratorium w Instytucie Badań Medycznych Rockefellera (założonego w 1901 roku),
który stał się głównym ośrodkiem opracowań chorób wirusowych.Obok grypy nie zapominano tam
również o innych wirusach. Pod kierownictwem „Głównego Wirusologa USA” T. Riversa w latach
1930 – 1950 prowadzono eksperymenty na dziesiątkach tysięcy Latynosów, których zarażano (pod
pozorem „szczepień”), ospą, cholerą, malarią, chorobami wenerycznymi, komórkami nowotworo-
wymi, wirusami polio, środkami, wywołującymi bezpłodność. Szczególnie barbarzyńskimi metoda-
mi wyróżniał się „koryfeusz” Instytutu dr Cornelius Rods.

W 1957 roku z amerykańskich laboratoriów wymknął się nowy szczep grypy, który zabił ponad mi-
lion osób.W 1976 roku w Stanach Zjednoczonych znów przetoczyła się fala nieznanej dotąd grypy.
Pierwszym, który na nią zachorował, był niejaki szeregowiec Lewis, którego najwyraźniej zarażono
podczas jednego z eksperymentów. Prezydent Ford wezwał wszystkich Amerykanów, aby się za-
szczepili, ale okazało się, że szczepionka doprowadziła do większych strat niż sama grypa. U setek
ludzi pojawił się „syndrom Juliana-Barre,” paraliżującego centralny układ nerwowy.W 2009 roku w
Ameryce wybuchła masowa histeria, związana z epidemią grypy H1N1, która według wszystkich
oznak, została opracowana w tajnych laboratoriach amerykańskich. Była ona powiązana ze szcze-
pem „świńskiej grypy”, nad którym pracowali wirusolodzy USA, i w rezultacie okazała się niezbyt
ciężką. Jednak ciekawe jest to, że szczepienia nie osłabiły, lecz wzmocniły epidemię choroby. Nie-
zależni eksperci z Czech sprawdzili szczepionkę i wykryli w szeregu dostarczonych z USA partii
obecność najnowszych zarazków grypy.

Nieoczekiwane potwierdzenie, że „hiszpanka” jednak była „amerykanką”, powstało w 2012 roku. 
Naukowiec Jeffrey Taubenberger z „Instytutu Patologii Sił Zbrojnych USA” powiedział o tym, że 
udało mu się (rzekomo z zamrożonych szczątków żołnierza amerykańskiego, który zmarł na „hisz-
pankę” prawie sto lat temu) w pełni „ożywić” ten wirus. 
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Fakt, że liczne modyfikacje «ОРВИ» (ros. – Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ), pol. – ostre oddechowe infekcje wirusowe– od A.L.) pochodzą z doświadczeń J. Kinyuna, 
potwierdzany jest nawet w nazwach chorób. „Hiszpankę, czyli hiszpańską grypę” w swoim czasie 
nazwano „purpurową śmiercią”, ponieważ chorzy dusili się, kaszlali krwią i umierali w strasznych 
męczarniach. Ale w naszych czasach nazwa ta została przeniesiona na „nietypowe zapalenie płuc” –
również (tego prawie się nie ukrywa) wynalazek amerykańskich wirusologów. SARS lub w języku 
rosyjskim TOPC (ros. – тяжелый острый респираторный синдром; pol. – zespół ostrej ciężkiej 
niewydolności oddechowej – od A.L.) jest powodowany przez koronawirusa, podobnego do „ptasiej
grypy”.Przypuszcza się, że używano go jako jednego z pierwszych rodzajów „broni etnicznej”, po-
nieważ największe rozprzestrzenienie SARS miał w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. Jed-
nak niemało chorych było również w USA i Kanadzie. Amerykanie piszą, że choroba pojawiła się 
„sama” jeszcze w 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong, ale dane te są dementowane przez 
chiński rząd. Pierwszy udokumentowany przypadek choroby, jak zwykle, zdarzył się u pewnego 
„amerykańskiego biznesmena pochodzenia chińskiego”, 

który na początku 2003 roku przybył do Wietnamu, tam poczuł się źle i po kilku dniach, pomimo 
wszelkich wysiłków lekarzy, zmarł. Przypuszcza się, że za pośrednictwem systemu wentylacji w 
hotelu, choroba przeniosła się do innych gości, a następnie szybko rozprzestrzeniła się w całym re-
gionie.

Dzięki staraniom organizacyjnym krajów azjatyckich (surowe kwarantanny, wykorzystanie lokal-
nych skutecznych leków) epidemię udało się zlikwidować. Zmarło około tysiąca osób. Jednak ame-
rykańscy i europejscy wirusolodzy oświadczyli, że SARS łatwo się modyfikuje, dlatego „można
spodziewać się nowych ognisk”. 

I mogą je organizować nowymi „modnymi” obecnie sposobami.

Tak więc, na początku maja bieżącego roku pojawiła się informacja, że z paryskiego Instytutu Pa-
steura (zajmującego się badaniem, i, być może, tworzeniem, na zlecenie USA nowych wirusów) w
„tajemniczy sposób” zniknęło 30 pudełek z wirusem „nietypowego zapalenia płuc – „SARS” (2600
probówek).  Ta  dawka,  według  obliczeń  ekspertów,  jest  w  stanie  całkowicie  zniszczyć  ludność
„wielkiego kraju europejskiego.” Tak więc pozostaje tylko czekać, kiedy „nieznani terroryści” (w
rzeczywistości pracownicy zachodnich agencji wywiadowczych) dostarczą tę zarazę do „państw –
odszczepieńców”. Wszystko zostanie zapisane na konto mitycznych złodziei z „Al-Kaidy” lub in-
nych organizacji, utworzonych przez służby specjalne.

„Memorandum-200” Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, opracowane przez Henry Kis-
singera i podpisane przez prezydenta G. Forda w 1975 roku, było oficjalnym dokumentem 
rządu Stanów Zjednoczonych, w którym postawiony został cel: zmniejszenie populacji na 
świecie. Wskazane zostały cztery sposoby – wojna, głód, spadek liczby urodzeń i epidemie. A 
broń biologiczna stała się głównym komponentem we wszystkich tych kierunkach.

W ciągu minionych 40 lat wiele zmieniło się w polityce USA, ale nie ta nienawistna człowiekowi
strategia. W jednym ze swoich przemówień w 2009 roku Zbigniew Brzeziński zdobył się na szcze-
rość: „Jeśli wcześniej łatwiej było rządzić milionami ludzi, niż ich zniszczyć – to obecnie jest znacz-
nie łatwiej zabić miliony, niż zajmować się ich urządzeniem (zapewnieniem życia)”.
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Chiny to część New World Order
 Zobacz także: NWO w Chinach: żydowskie oblicze  Dla wielu nie jest jasne, czy Chiny wchodzą 
w skład New World Order, czy może są prawdziwym konkurentem imperializmu anglo-amerykań-
skiego. Jednakże, istnieje wiele jasnych wskazówek, jakie nie pozostawiają wątpliwości, że synago-
ga szatana przejęła kierownictwo nad Krajem Smoka już dawno temu.Historia pokazuje, że synago-
ga szatana ma wiele narzędzi w swej dyspozycji w celu motywowania ludzi, aby szli w „pożąda-
nym kierunku”. Ślady odcisków palców lichwokracji pokrywają całe Chiny.Chińczycy z pewnością
nie mają żadnego interesu, aby brać udział w ‘New World Order’ ani utracić swoją suwerenność. 
Chiny są jakby światem dla samych siebie. Ich ogromny obszar, ogromna populacja, pradawna kul-
tura, tak obca dla reszty świata sprawiają, że to państwo ma wystarczająco wiele własnych proble-
mów, aby martwić się jeszcze sprawami reszty świata.
W wieku wielkich odkryć, chińskie statki były w wielu miejscach świata przed Europejczykami, ale
dostały od cesarza rozkaz powrotu do kraju: po prostu nie mógł on sprawować większego zakresu
kontroli terytorialnej. 

Większość wielkich narodów jest egocentrycznych, ale nie aż tak, jak w przypadku Chin.Z drugiej
strony: do tego wszystkiego dochodzi poczucie wyjątkowości i „posiadania prawa do” i być może
da się ich namówić, aby zajęli swoje „prawowite” miejsce przy stole spraw tego świata?Marksizm
był operacją synagogi szatana, a w Chinach to Mao został wyznaczony do roli wykonawcy jej pole-
ceń. Najwyraźniej został wykształcony w placówce Yale umieszczonej w Chinach (Yali School).

Tajna organizacja na Yale pod nazwą Skull and Bones była bardzo aktywna w Azji i Mao był praw-
dopodobnie jej członkiem. Większość amerykańskich dyplomatów wysłanych do Chin na spotkania
z Mao również należało do tej organizacji.

„Skull and Bones to bractwo na Uniwersytecie Yale, który ogranicza swoje członkostwo tylko do
piętnastu osób rocznie .. organizacja została utworzona w 1832 roku przez generała Williama Rus-
sella, którego firma transportowa zdominowała handel opium z Chinami ze strony amerykańskiej.
Yale University założył Eli Yale, który dorobił się fortuny na przemycie opium na rzecz British East
India Company…„George Bush, pierwszy przedstawiciel dyplomatyczny USA do ChRL w 1973
roku, był członkiem Skull and Bones. Tak samo jego ojciec, brat, syn, wujek, siostrzeniec i kilku
kuzynów. Winston Lord, ambasador USA w Chinach za czasów administracji Reagan-Bush, był
członkiem, tak samo jak jego ojciec i kilku krewnych. James Lilley, obecny ambasador w Chinach,
jest członkiem Skull and Bones, tak jak jego brat. Za wyjątkiem okresu prezydentury Cartera, każdy
ambasador amerykański w Pekinie był członkiem Skull and Bones….

W 1903 roku, Yale Divinity School utworzyła wiele szkół i szpitali w Chinach, które znane były
pod wspólną nazwą „Yale w Chinach”. Okazało się, że „Yale w Chinach” to siatka wywiadowcza,
jakiej  celem było zniszczenie ruchu Sun Yat-sena.  Anglo-American „establishment” nienawidził
Suna, bo ten chciał  rozwoju Chin. Z drugiej strony, oni kochali chińskich komunistów, ponieważ ci
z kolei chcieli zacofania Chin i byli wplątani w produkcję narkotyków. Jednym z najważniejszych
studentów ‚Yale w Chinach ” był Mao Zedong…
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Według badacza spraw geopolitycznych i  ekonomicznych, dr Antony Suttona (‚The Patriot  Re-
view’), Skull and Bones nie tylko pomogły zbudować ruch komunistyczny w Chinach, ale udzieliły
finansowego wsparcia sowieckim komunistom. Ta sekta kultu władzy od wieków odgrywa grę w
dialektykę „wpływu na obie strony”, sprawując kontrolę nad Ameryką (teza) i Rosji (antyteza) oraz
innymi krajami lub ruchami, starannie nastawiając wszystkie strony przeciw sobie, aby utrzymać
ludność na świecie w stanie zamieszania i rozpaczy, do tego stopnia, że ludzkość sama zechce zaak-
ceptować „syntezę” New World Order, jako jedyną alternatywę dla rozwiązania „problemów”, jakie
inicjatorzy New World Order sami tworzą na całym świecie.

Chińskie triady, tajne organizacje w stylu organizacji mafijnych, zostały utworzone przez masonów
do walki z przedstawicielami dynastii Qing, która rządziła Chinami aż do XIX wieku, i która, jak
wiele innych, stawiała opór handlowi opium. Lista członków Komisji Trójstronnej, rockefellerow-
skiej organizacji podobnej do „Bilderbergów”, jest na niej pełno chińskich nazwisk. Cesarze chiń-
scy emitowali pieniądze wolne od długu.Chińczycy idą w kierunku oparcia Yuana na złocie, a więc
wyraźnie promują produkt synagogi szatana w postaci standardu złota. Tymczasem prezes banku
centralnego Chin, Zhao Xiaochuan, który jest członkiem Grupy 30, sponsorowanej przez Rockefel-
lerów grupy czołowych przedstawicieli banków centralnych i naukowców, wzywa do stworzenia
jednej światowej waluty. Jak widać, sprzeciw wobec rządów dolara nie oznacza opozycji przeciwko
synagodze szatana.Chiny są lojalnym członkiem wszystkich organizacji międzynarodowych.W cią-
gu ostatnich dziesięcioleci synagoga szatana przeniosła ogromną część swojej bazy produkcyj-
nej z Europy, a szczególnie z USA do Chin. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości co do intencji? Czy
to mogłoby się stać, gdyby lichwokracja nie była bardzo, bardzo pewna, że jej kluczowe, strategicz-
ne aktywa są w Chinach absolutnie bezpiecznie?

na podstawie:

 http://realcurrencies.wordpress.com/2013/02/16/is-china-incorporated-in-the-new-world-order/ 

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/chiny-to-czesc-new-world-order-2015-09

Oblicze chińskiego NWO ..\ To pierwszy z cyklu kilku artykułów poświęconych temu zagadnieniu.  
Dowody, chociaż rozproszone i szczątkowe, można znaleźć w sieci i wielu książkach. Poniższy ma-
teriał zdjęciowy odsłania częściowo tę arcy-ważną kwestię geopolityczną. Towarzysz bolszewicki,
ludobójca Blank-Lenin, powiedział niegdyś:  Kto zapanuje nad Chinami, ten w końcu rządzić
będzie całym światem.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/chiny-to-czesc-new-world-order-2015-09

Reakcje świata po bezkompromisowej decyzji Donalda Trump
15 kwietnia 2020
Francja i przedstawiciele Unii Europejskiej wyrażają ubolewanie z powodu decyzji prezydenta 
USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Słowa krytyki pod adresem prezydenta USA płyną też z Niemiec.
Oprócz Francji swoje niezadowolenie wyrazili w środę m.in. szef MSZ Niemiec Heiko Maas oraz 
przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel."Obwinianie w niczym nie pomaga. Wirus nie 
zna granic" - napisał na Twitterze szef niemieckiej dyplomacji.
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"Nie ma powodu, by uzasadniać ten krok"
Decyzję Trumpa skrytykował też szef dyplomacji UE Josep Borrell. Nazwał ją "nieuzasadnioną" i 
podkreślił, że "głęboko nad nią ubolewa"."Głęboko ubolewam nad decyzją Stanów Zjednoczonych 
o zawieszeniu finansowania dla WHO. Nie ma powodu, by uzasadniać ten krok w chwili, gdy ich 
wysiłki WHO są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Borrell na Twitterze.

Bezkompromisowy krok Trumpa
We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że USA przestaną płacić składki na WHO do 
czasu zbadania błędów, które popełniła organizacja w związku z epidemią. Trump oskarża organi-
zację o bezkrytyczny stosunek do Chin i przyczynienie się do tuszowania przez Pekin prawdy o epi-
demii koronawirusa.Zdaniem prezydenta USA, niewłaściwe działania WHO i jej zaufanie wobec 
danych podawanych przez chińskie władze sprawiły, że sytuacja dramatycznie się pogorszyła, a ko-
ronawirus rozprzestrzenił się na cały świat. Amerykański przywódca podkreślił, że ma szczególnie 
za złe WHO, że skrytykowała jego decyzję zamknięcia przed Chińczykami granicy na początku 
epidemii.
Stany Zjednoczone mają największy udział w finansowaniu Światowej Organizacji Zdrowia. W tym
roku USA miały przekazać na WHO blisko 116 mln dolarów.
Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny

Według naukowców z Uniwersytetu Harvarda  okresowe ograniczenia wprowadzone w
związku z epidemią Covid-19 w USA mogą być konieczne aż do 2022 roku, jeśli wcześniej
nie zostanie wynaleziona szczepionka lub radykalnie nie zwiększy się wydolności szpitali.
Takie tezy znalazły się w artykule naukowców z Harvard School of Public Health opublikowanym
w  środę  w  czasopiśmie  "Science".

"Jeśli  okresowe restrykcje to  podejście,  które wybierzemy, konieczne może być utrzymanie ich
przez kilka lat, co rzecz jasna jest bardzo długim okresem" - uważa jeden z autorów artykułu epide-
miolog dr Marc Lipsitch.Według naukowców, długość trwania epidemii zależy w dużej mierze od
dwóch niewiadomych: opracowania skutecznej szczepionki oraz tego, jak długo osoby, które poko-
nały chorobę zachowują odporność na koronawirusa, o ile w ogóle ją mają.Nawet jeśli uda się wy-
eliminować wirusa na tyle, by przestał być zauważalny, konieczne będzie monitorowanie sytuacji,
bo nawrót epidemii może nastąpić nawet w 2024 roku - twierdzą eksperci z Uniwersytetu Ha-
rvarda.

Negatywne skutki gospodarcze, edukacyjne i społeczne

Autorzy artykułu przyznają, że restrykcje wprowadzane w walce z epidemią mają negatywne skutki
gospodarcze, edukacyjne i społeczne. Jak zaznacza jednak szef amerykańskiego Centrum Kontroli i
Prewencji Chorób Robert Redfield, środki te są "jedną z najskuteczniejszych broni" przeciwko ko-
ronawirusowi. Pozwalają też na odciążenie szpitali i umożliwiają śledzenie kontaktów.Restrykcje i
podejście do epidemii stało się w Stanach Zjednoczonych powodem ostrego politycznego sporu
między prezydentem Donaldem Trumpem i gubernatorami części stanów. Trump sygnalizuje, że
chce jak najszybciej "otworzyć" Amerykę z powrotem, twierdząc, że ma do tego "absolutną wła-
dzę". Ale gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo zapowiedział, że nawet jeśli prezydent każe
mu znieść restrykcje w jego stanie, to on nie zastosuje się do polecenia szefa państwa, jeśli uzna to
za niebezpieczne posunięcie.Cuomo oraz szefowie pięciu innych stanów - New Jersey, Pensylwanii,
Connecticut, Delaware i Rhode Island - zawiązali w poniedziałek regionalną radę, aby koordyno-
wać działania związane z pandemią i znoszenie restrykcji. We wtorek dołączył do nich stan Massa-
chusetts. Własny pakt zawarli też gubernatorzy trzech stanów na zachodnim brzegu USA.
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Na Salon24.pl jeden z blogerów opublikował tłumaczenie rozmowy z epidemiologiem
Dr. Wolfgangiem Wodargiem. Wodarg piastował w przeszłości wiele ważnych urzędów w
Niemczech i EU. Mimo że próbował wypowiadać się na temat obecnej sytuacji związanej z
koronawirusem, był ignorowany przez media głównego nurtu, a jego komentarze nie miały
szansy przebić się do szerszego ogółu.

Co takiego twierdzi niemiecki uczony, co mogło nie spodobać się tym wszystkim, którzy rozpętali
obecną histerią, której skutki mogą być trudne do wyobrażenia?Według Woderga, panika wywołana
jest sztucznie przez polityków. Twierdzi on, że statystyki wskazuje na to, że w tym roku mamy
mniej przypadków śmiertelnych jak w poprzednim roku. Wyniki badań ludzi zmarłych na rzekomo
szalejącego wirusa, wykazały według niemieckiego epidemiologa, że umierają starsi ludzie, którzy
mieli już osłabione organizmy innymi chorobami.

 W wyniku wykreowanej paniki „umrze znacznie więcej ludzi, ponieważ ci ludzie dostaną się do
szpitali, które są systemowym zagrożeniem dla słabych organizmów„. W niemieckich szpitalach
umiera rocznie – jak twierdzi Wodarg – około 15 tys. ludzi rocznie tylko dlatego, że zarazili się wi-
rusem w szpitalu. Gdyby nie to, prawdopodobnie nadal by żyli.

Według niemieckiego badacza WHO zmieniła niedawno definicję pojęcia „pandemia”, a zrobiła to
tylko po to, by uzasadnić ograniczenie przez rządy praw obywatelskich. Wodarg zastanawia się, czy
WHO nie stanowi aby części systemu tworzonego m.in. przez Bank Światowy czy MFW, jest na-
rzędziem tego systemu.„Korona wirus jest wirusem, z którym mamy o tej porze roku zawsze do
czynienia” – podkreśla Niemiec i dodaje: „Każdego roku występuje on w innych mutacjach i szuka
organizmu do swojego pomnażania się.  Nie jest te zjawisko czymś nadzwyczajnym, ale wprost
przeciwnie, jest to coroczną normą. Dlaczego w tym roku zjawisko występowania wirus jest trakto-
wane inaczej? Dlaczego nie dopuszcza się ekspertów do dokonania fachowej oceny sytuacji?” 

Wodarg próbuje dać odpowiedź: niewykluczone, że chodzi tu o indukcję paniki wśród społeczeń-
stwa i o zniszczenie gospodarki, która stanowi podstawę egzystencji dla społeczeństwa. Zda-
niem Wodarga chodzi o to, aby „stworzyć warunki, w których będzie możliwa likwidacja pie-
niądza gotówkowego i totalnej inwigilacji społeczeństwa. Wiadomo jest przecież, że od lat syste-
mowa oligarchia dąży do likwidacji pieniądza gotówkowego, czego wcale nie ukrywa”.

Wodarg zauważa: „Wolter miał racje mówiąc, że >>wszystkie wojny mają charakter rabunko-
wy<<.  Obecna wojna hybrydowa toczona jest przeciwko społeczeństwom, aby odebrać im
wolność i demokrację. Koronawirus, który jest bardzo rozpowszechniony i wielu ludzi nie wie
i nie dowie się nawet, że go ma, doskonale pasuje do przeprowadzenia tego scenariusza likwi-
dacji pieniądza gotówkowego. Tym razem chcą obrabować nas nie tylko z pieniądza gotówko-
wego, który jest istotą naszej wolności i wyznacznikiem naszych osiągnięć gospodarczych, ale
również zniszczyć naszą kulturowo-cywilizacyjną substancję społeczną„. Ci „ONI” to dla Wo-
darga ludzie, „którzy nie mają żadnego pozytywnego wkładu w rozwój ludzkości, a są głównym
podmiotem tworzącym takie konstrukcje kłamstw, które umożliwiają im pasożytowanie na społe-
czeństwach”.  To  „psychopaci  niemający  zamiaru  zrezygnować  z  pasożytowania  na  społeczeń-
stwach”, ludzie, którzy żyją na rachunek tych, którzy tworzą dobra konsumpcyjne.
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Dalej Wodarg zadaje pytanie: co takiego się rozprzestrzenia w przestrzeni publicznej – wirus czy te-
sty na badania wirusa, których dokładność jest w granicach 30%-50%? I odpowiada: „Testy te są
bez wątpienia groteską dla naukowców, ponieważ chory może być według testów uznany za zdro-
wego, a zdrowy za chorego. 

Tego zdania jest nawet noblista z chemii. Wirus rozprzestrzenia się jak co roku, w tym roku nawet
mniej jak w poprzednim, a więc nie ma powodu mówić o pandemii. Natomiast rozprzestrzeniają się
nadzwyczajnie szybko testy na wirusa. Z czym mamy zatem do czynienia? Z pandemią wirusa, czy
może z quasi pandemią testów na wirusa. Tak, mamy do czynienia z quasi pandemią testów na wi-
rusa, ponieważ tylko w przypadku pandemii można prawnie ograniczyć prawa obywatelskie. Czyż
to nie kpina z nauki i społeczeństwa? W ten sposób kreuje się coraz to większą liczbę chorych. 

Jesienią, jak co roku, będziemy mieli do czynienia z inną mutacją korona wirusa. Oznacza to,
że szczepionka, nad którą się obecnie pracuje mRNA-1273, a która będzie działać na mutację
koronawirusa Covid-19, nie wywoła reakcji wytwarzania odporności organizmu na nową mu-
tację korona wirusa. Mówiąc to samo trochę inaczej, osoby szczepione uzyskają odporność na
wirusa, który już był. Najgorsze, co mogłoby się obecnie wydarzyć to wyprodukowanie szcze-
pionki na koronawirusa i masowe wymuszenie szczepienie całej ludności. 

Byłby to doskonały sposób na osłabienie ludzkiego genotypu i quasi krok w kierunku depopu-
lacji ludzkiej. Jeśli szczepić to tylko wybiórczo środowiska zagrożone”.

Poniżej link do źródła:Polskie opracowanie tekstu ukazało się na:salon24.pl

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/koronawirus-dlaczego-ogloszono-pandemie-skutki-sztucznie-wywola-
nej-paniki-moga-byc-oplakane-2020-04

UKRAINA PREZYDENT  ZEŁENSKI NIC NIE ROBI 
Trudna sytuacja na Ukrainie. Brakuje lekarstw, drożeje żywność 
Emeryci bez środków do życia  16 kwietnia 2020

Anna Duda zwraca też uwagę na problemy komunikacyjne lokalnych mieszkańców. "Już wcześniej
dostęp do transportu publicznego w tych rejonach był utrudniony, co nie pozwalało wielu osobom
na dojechanie do większych miast, chociażby do ośrodków zdrowia, a teraz w związku z koronawi-
rusem całkowicie wstrzymano transport lokalny i międzymiastowy w kraju" - wyjaśnia.Przedstawi-
cielka PAH wskazuje na dramatyczną sytuację emerytów i rencistów na terenie niekontrolowanym
przez władze w Kijowie. Dotychczas co miesiąc przechodzili oni przez przejścia na tzw. linii roz-
graniczenia, by pobrać emeryturę lub rentę, a obecnie pozostali bez środków do życia, gdyż punkty
kontrolne zamknięto w związku z pandemią."Sytuację pogarsza fakt, że szerzy się tam dezinforma-
cja, nie wprowadzono szerszych restrykcji na rzecz ograniczenia skali zakażeń, brakuje też możli-
wości zachowania izolacji przez osoby starsze, których nie obejmuje pomoc opieki społecznej" -
ocenia.Przedstawicielka PAH dodaje, że w regionie nie ustają działania zbrojne, a nawet obserwo-
wana jest eskalacja konfliktu.Najwięcej przypadków zdiagnozowano dotychczas w obwodzie czer-
niowieckim (662), w Kijowie (644) i w obwodzie iwano-frankowskim (401). W obwodzie czernio-
wieckim wykryto najwięcej przypadków w ciągu minionej doby – 73.
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Ogółem na Ukrainie - według danych Centrum Zdrowia Publicznego - przebadano prawie 43 tys. 
próbek.Jak zaznacza ministerstwo ochrony zdrowia, niedostępne są dane o zakażeniach koronawi-
rusem na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w Sewastopolu oraz na opanowanych przez proro-
syjskich separatystów terenach w obwodach donieckim i ługańskim.
 Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl

Lek na koronawirusa? Minister nauki Brazylii: mamy preparat na 
COVID-19. Zapowiada testy na chorych 17 kwietnia 2020
Eksperci z laboratorium w Sao Paulo opracowali lek na COVID-19 - przekazał szef resortu nauki i
technologii Brazylii Marcos Pontes. Przedstawiciel administracji prezydenta Jaira Bolsonar  zapo-
wiedział szybkie testy nowego preparatu na zainfekowanych przez koronawirusa SARS-CoV-2
Lek na koronawirusa? Minister nauki Brazylii: mamy preparat na COVID-19. Zapowiada testy na
chorych .Z informacji przekazanych przez brazylijskiego ministra wynika, że skuteczność leku na-
ukowcy z tego kraju ocenili na 94 proc.
 Dowieść miały tego badania in vitro nowego środka farmakologicznego - podaje PAP w serwisie
poświęconym koronawirusowi SARS-CoV-2, powołując się na brazylijską stację telewizyjną Re-
cord oraz Euronews.
Marcos Pontes powiedział, że preparat ma być testowany szerzej w maju, ale już w najbliższych
dniach zostanie podany pierwszym chorym na COVID-19.

- Badania dotyczące nowego leku będą prowadzone w siedmiu szpitalach naszego kraju na łącznej
grupie 500 osób zainfekowanych koronawirusem” - powiedział szef resortu nauki i technologii Bra-
zylii w rozmowie z TV Record.Pontes stwierdził, że do czasu rozpoczęcia testów nazwa preparatu
nie zostanie ujawniona. - W ten sposób unikniemy niepotrzebnego w tej chwili wyścigu po ten śro-
dek - tłumaczył polityk.
Minister wyjaśnił również, że testy, które rozpoczną się w maju, trwałyby ok. czterech tygodni.Od
początku pandemii w Brazylii z powodu COVID-19 zmarło 1760 osób, a zakażenie koronawirusem
potwierdzono u ponad 29 tys. osób. 

https://wiadomosci.wp.pl/lek-na-koronawirusa-minister-nauki-brazylii-mamy-preparat-na-covid-19-
zapowiada-testy-na-chorych-65

GŁÓD  I NĘDZA  WE FRANCJI   21  kwietnia 2020 
Koronawirus we Francji. Kolejna noc zamieszek na przedmieściach Paryża 
Do kolejnych zamieszek i starć z policją doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (21 kwietnia) w 
podparyskich miejscowościach, gdzie młodzież podpalała samochody i kontenery na śmieci. "Lu-
dzie są głodni" - tłumaczy bunt młodych ludzi w czasie kwarantanny francuska deputowana.

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło już do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego w Vil-
leneuve-la-Garenne oraz Aulnay-sous-Bois. W regionie Ile-de-France spłonęło około piętnastu sa-
mochodów i kilkadziesiąt pojemników na śmieci.
W związku z zamieszkami w departamencie Sekwana-Saint-Denis policja zatrzymała siedem 
osób.Coraz więcej policji na ulicach 

"Te działania są nie do przyjęcia i wymagają zdecydowanej odpowiedzi" - powiedziała rzeczniczka 
ministerstwa spraw wewnętrznych Camille Chaize cytowana przez francuskie media. Zastrzegła 
przy tym, że "na tym etapie są one jednak stosunkowo mało intensywne". Zapowiedziała, że w naj-
bliższych dniach większe siły policyjne zostaną rozmieszczone w tzw. koronie Paryża, czyli w ota-
czających stolice miejscowościach.
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""Ludzie są głodni" w departamencie Sekwana-Saint-Denis - oceniła z kolei pytana o przyczyny za-
mieszek we wtorek w stacji France 2 regionalna deputowana i dziennikarka z lewicowej Francji
Nieujarzmionej Clementine Autain. 
"Dziwi mnie, że w tak bogatym kraju władze publiczne nie organizują pomocy lepiej" - zaznaczyła.
Według niej w departamencie "niedostateczna jest opieka medyczna, panuje bieda, a część miesz-
kańców po prostu nie ma co jeść".

 Autain wskazała, że mieszkańcy paryskich przedmieść żyją w czasie kwarantanny w bardzo złych
warunkach - w nędznych mieszkaniach, mają  katastrofalnie niskie dochody i brak perspektyw na
poprawę sytuacji życiowej.W ostatnich tygodniach wskaźnik śmiertelności w departamencie Se-
kwana-Saint-Denis znacząco wzrósł, a epidemiolodzy tłumaczą dużą liczbę zakażonych koronawi-
rusem dużą gęstością zaludnienia tego obszaru.Zdaniem Troussela edukacja domowa w tym depar-
tamencie nie działa,  a kwarantanna w jeszcze większym stopniu pogłębi nierówności społeczne
między  bogatym  centrum  i  biednymi  przedmieściami  stolicy.
https://fakty.interia.pl/raporty

Koronawirus na świecie. WHO: Liczba zakażeń przekroczyła 2,5 mln 
                             NWO POSTĘPUJE CZYLI GŁÓD  I NĘDZA 

Najwięcej zakażeń występuje w Europie (około 1,2 mln), ale w przeliczeniu na poszczególne kraje 
pierwsze miejsce zajmują Stany Zjednoczone, gdzie jest już prawie 800 tys. infekcji koronawirusem
SARS-CoV-2. Na naszym kontynencie najwięcej przypadków jest w Hiszpanii (ponad 204 tys.), 
Włoszech (ponad 181 tys.), Francji (ponad 155 tys.), Niemczech (ponad 147 tys.) oraz Wielkiej 
Brytanii (125 tys.).

Nowe epicentrum zakażeń
Nowym epicentrum zakażeń stała się Turcja, gdzie zarejestrowano ponad 91 tys. przypadków. Na
kolejnym miejscu jest Iran z 84 tys. zakażeń. Szybko rośnie również liczba zakażeń w Rosji (53
tys.), jest ich tam najwięcej w Europie Wschodniej. W tym regionie Polska jest na drugim miejscu,
mamy już prawie 10 tys.  infekcji.  Nasz kraj wyprzedził  zdecydowanie Czechy,  gdzie epidemia
wcześniej się rozwijała, ale jej tempo wyraźnie osłabło (obecnie jest około 7 tys. zakażeń). Na Bia-
łorusi jest ponad 6,2 tys. przypadków, a na Ukrainie - ponad 6,1 tys.

Gwałtowny wzrost liczby chorych w Afryce
WHO ostrzega, że nowym epicentrum pandemii staje się też Afryka, gdzie w ostatnim tygodniu
liczba zakażeń zaczęła się gwałtownie zwiększać. Na razie odnotowano tam około 20 tys. przypad-
ków i prawie tysiąc zgonów. Przewiduje się jednak, że na tym kontynencie z powodu COVID-19
może umrzeć 300 tys. osób, a prawie 30 mln popadnie w ubóstwo. Głównymi miejscami rozprze-
strzenia się zakażeń, podobnie, jak na innych kontynentach, są duże miasta. 

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/

ONZ ostrzega, nadciąga kolejne zagrożenie. Mowa o kryzysie o "biblijnych roz-
miarach"  22 kwietnia 2020

ONZ ostrzegło rządzących wszystkich państw na świecie o zagrożeniu zwiększenia się głodu na
świecie. Przyczyną jest epidemia koronawirusa. I chociaż głód to problem, z którym zmagamy się
od dawna, to w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną jego zasięg znacznie się powiększy.
Opublikowano właśnie raport, w którym przeczytać można szacunki ekspertów ze Światowego Pro-
gramu Żywnościowego, a te nie są zbyt optymistyczne. Wszyscy powinniśmy zapoznać się z tymi
niepokojącymi danymi.
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ONZ próbuje walczyć z pandemią i wydaje wiele zaleceń dla rządów walczących z koronawirusem.
Jej eksperci starają się także tworzyć prognozy pomocne w ustaleniu dalszych planów działań przez
państwa, które starają się zminimalizować szkody wyrządzane przez wirusa SARS-CoV-2.

Aktualizacja: 2010-10-1 bibula 
Kiedy wyszło na jaw, że sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon apelował do przywódców tego-
rocznego szczytu G8 o działania na rzecz upowszechnienia aborcji w krajach rozwijających się, po-
jawiły się głosy oburzenia i niedowierzania. 
Część opinii publicznej nie mogła zrozumieć, jak organizacja kojarzona z błękitnymi hełmami żoł-
nierzy akcji humanitarnych, ukazywanych w mediach jako jedyni sprawiedliwi w walce z ludobój-
stwem, nagle miałaby promować inną formę ludobójstwa.Jednak to zalecenie sekretarza generalne-
go nie jest niefortunnym wypadkiem przy pracy, ale przejrzystym wyrazem stanowiska, którego Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych broni od lat. Zgodnie z tym stanowiskiem, jednym z zasadni-
czych celów międzynarodowych instytucji, takich jak ONZ, UNESCO, ale też WHO (Światowa Or-
ganizacja Zdrowia), Amnesty International, a nawet UNICEF, ma być kontrola ziemskiej populacji. 

                                                          TU 
Główny doradca naukowy rządu Wielkiej Brytanii, sir Patrick Vallance, stwier-
dził, że rząd chce, aby 60% populacji zaraziło się koronawirusem. Efektem ma być wytworzenie
„odporności stadnej” w celu ochrony społeczeństwa przed corocznym kryzysem. Sprawę opisał
portal independent.co.uk. Vallance stwierdził w rozmowie z Sky News: Społeczeństwo się uodpor-
ni, będzie to ważny element długofalowej kontroli koronawirusa (…) Około 60% populacji powinno
zostać zarażone, aby wykształcić odporność stadną.  Oznaczałoby to zarażenie ok. 39 milionów lu-
dzi. Według wczesnego modelu WHO, wedle którego współczynnik umieralności wynosi ok. 1%,
umrzeć miałoby ok. 400 tys. mieszkańców Wielkiej Brytanii, a ok. 2 mln wymagałoby leczenia
szpitalnego. Stąd dramatyczne wyznanie premiera Borisa Johnsona, że „wiele rodzin straci swoich
ukochanych przedwcześnie” – ale celem jest ograniczenie liczby zgonów w dłuższym okresie.
14 marca 2020   https://kresy.pl/wydarzenia/wielka-brytania-

Od 2012 do 2018 roku Vallance był prezesem badań i rozwoju (R&D) w międzynarodowej firmie 
farmaceutycznej GlaxoSmithKline (GSK). 

GlaxoSmithKline w Polsce

GSK jest jednym z wiodących przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce. Prowadzi działalność
badawczą i rozwojową w zakresie badań klinicznych nad nowymi lekami i szczepionkami, a także
marketing i sprzedaż leków, szczepionek, dermokosmetyków, suplementów diety i środków higie-
ny jamy ustnej. W sumie GSK oferuje polskim pacjentom ponad 300 różnych produktów. GSK jest
największym inwestorem w branży farmaceutycznej w Polsce. W 1998 roku przedsiębiorstwo stało
się właścicielem Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA. Łączna wartość inwestycji
GSK w Polsce do 2012 osiągnęła poziom 475 mln USD. Według stanu na 2012 leki o wartości po-
nad 3 mld złotych eksportowane są z zakładu w Wielkopolsce do 100 krajów na całym świecie. 

CoronaVirus - 1. „TO BIO-BROŃ”. Ekspert USA obwinia Chiny, ale zapo-
mina o 25 tajnych laboratoriach Pentagonu oraz o  „atakach etnicznych”
Fabio Giuseppe Carlo Carisio 5 luty 2020  tłumacz  automat
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Już ponad 1.000 zabitych  i ponad 40 tysięcy zarażonychPierwsze ofiary z USA i Japonii  Nawet
Włosi hospitalizowali w Rzymie  alarm WHO o maskach sanitarnych po wyczerpaniu  Nie żyje
chiński bohater-lekarz,  który jako pierwszy zgłosił pandemię.

Podczas gdy pandemia stulecia CoronaVirus nie wykazuje oznak zatrzymania, ale z każdą go-
dziną staje się coraz bardziej dramatyczna, nawet amerykański biolog przypisuje tę wirusową
formę broni chemicznej, która wymknęła się spod kontroli.

Podczas gdy pandemia stulecia CoronaVirus nie wykazuje oznak zatrzymania, ale z każdą go-
dziną staje się coraz bardziej dramatyczna, nawet amerykański biolog przypisuje tę wirusową
formę broni chemicznej, która wymknęła się spod kontroli.

Pandemiczna broń biologiczna - 9. Superwirus stworzony przez USA podczas rzą-
dowów  Obamy: 89 szczepów CoVid w ściśle tajnych testach CIA i Pentagonu

Oczywiście czyni to, sugerując, że sprawcami są Chińczycy w czymś, co może się wy-
dawać „fałszywą flagą”, taką jak syryjski atak chemiczny w 2018 r. Na Doumę, który
nie został rozpoczęty przez armię Damaszku, ale zorganizowany przez słynnych Bia-
łych Hełmów i dżihadystów Al Nusra, z filmami o fałszywych rannych w szpitalach i
związanych dzieciach naprawdę zabitych przez obrażenia chloru 

CORONAVIRUS  -  10.  Działka  w  100  liniach:  od  broni  biologicznej  CIA  po
przepowiednię nowego porządku świata 

Liczba ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa została zaktualizowana do 636 przez Chińską
Narodową Komisję Zdrowia. Tymczasem alarm dla masek zdrowotnych, których nigdzie nie można
znaleźć i gwałtownie rosnących cen, został uruchomiony przez dyrektora generalnego Światowej
Organizacji  Zdrowia  (WHO) ,  Tedrosa  Adhanoma Ghebreyesusa.  „Świat  stoi  w obliczu  chron-
icznego braku sprzętu ochrony osobistej”, wyjaśnił z Genewy.

Zamiast tego Li Wenliang, bohater doktor, który po raz pierwszy podniósł alarm w Chi-
nach w związku z nowym koronawirusem, zmarł niestety. O tym poinformował szpital,
jak donosi Global Times. Oficjalna chińska gazeta wcześniej podała, a następnie skory-
gowała wiadomość o śmierci, wyjaśniając, że Li był „w stanie krytycznym” i że jego
serce przestało bić, ale utrzymywały go przy życiu urządzenia do wentylacji ciała. Po
raz pierwszy zdyskredytowany przez władze, a następnie zagrożony przez policję, os-
tatecznie ponownie oceniony przez sądownictwo i społeczeństwo, lekarz zachorował w
połowie stycznia, po nieświadomym zarażeniu się pacjentem z koronawirusem 

Oto  podsumowanie  ekskluzywnego  wywiadu  udzielonego  przez  biologa  USA  amerykańskiej
stronie internetowej Geopolitics and Empire (wideo na zdjęciu) na temat podejrzeń o broń biolog-
iczną. « Dr Francis Boyle omawia epidemię koronawirusa w Wuhan w Chinach oraz laboratorium
poziomu 4 bezpieczeństwa biologicznego (BSL-4), z którego, jak wierzy, uciekła choroba zakaźna.
Uważa, że wirus jest potencjalnie śmiertelny i stanowi ofensywną broń do walki biologicznej lub
środek  do  podwójnego  zastosowania  broni  biologicznej,  zmodyfikowany  genetycznie  w  celu
uzyskania właściwości użytkowych. Właśnie dlatego chiński rząd początkowo próbował to zatus-
zować, a teraz podejmuje drastyczne środki, aby go powstrzymać. Laboratorium Wuhan BSL-4 jest
również  specjalnie  wyznaczonym  laboratorium  badawczym  Światowej  Organizacji  Zdrowia
(WHO), a dr Boyle twierdzi, że WHO dobrze wie, co się dzieje ».
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Francis Boyle jest profesorem prawa międzynarodowego na University of Illinois College of
Law. Opracował  ustawodawstwo krajowe Stanów Zjednoczonych w celu  wdrożenia  Kon-
wencji  o broni biologicznej,  znanej jako Ustawa o walce z terroryzmem z 1989 r.,  Która
została  jednogłośnie zatwierdzona przez obie izby Kongresu Amerykańskiego i  ogłoszona
przez prezydenta George'a W. Busha.

Mimo to, jak pokazano w następnym artykule Gospa News, Pentagon uruchomił 25 laboratoriów do
eksperymentów i manipulacji wirusami, które mają być wykorzystywane w programie „Owady So-
juszników”  za  pośrednictwem  Agencji  Zaawansowanych  Projektów  Badawczych  Obrony
(DARPA). To poważne niebezpieczeństwo w ostatnich miesiącach wywołało alarm na jednym z na-
jważniejszych brytyjskich uniwersytetów.

Wirusowa szczepionka pandemiczna  będzie badana przez niesławnego Glaxo 
w kłopotach z łapówkami na całym świecie,  ale partnerem  jest Big Pharma z Pen-
tagonu

«Technologia staje się coraz bardziej zaawansowana po coraz niższych cenach, demokratyzując 
możliwość szybszego i śmiertelnego wyrządzania szkody. W szczególnie złym przypadku można 
zbudować broń biologiczną ukierunkowaną na określoną grupę etniczną na podstawie jej profilu ge-
nomowego ».

Alert nie pochodzi od teoretyka spiskowego, który chce znaleźć inicjatora pandemii wirusa Coron-
aVirus w Chinach. Zostało uruchomione latem ubiegłego roku, w nieoczekiwanych czasach, przez
Centre for Study of Existential Risk (CSER) Uniwersytetu Cambridge w raporcie, który stał się
przedmiotem artykułu w kolumnie naukowej brytyjskiej gazety The Telegraph, w której ostrzega, że
taka możliwość byłaby „wyjątkowo szkodliwa i potencjalnie niemożliwa do powstrzymania”.

Raport prestiżowych badaczy uniwersyteckich był pośrednim potwierdzeniem dochodzenia
bułgarskiej dziennikarki Dilyany Gaytandzhieva w sprawie broni biologicznej do masowej
eksterminacji, skupiającej się na eksperymentach Pentagonu na „komarach”, ale zawierają-
cych cały akapit poświęcony właśnie etnicznej broni biologicznej.

W centrum śledztwa reportera, który jako pierwszy odkrył dostawę uzbrojenia i amunicji z Amery-
kańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej dla dżihadystów ISIS, a następnie potwierdzony do-
kumentacją tureckiego think-tanku  SETA w sprawie pocisków przeciwpancernych TOW, było 25
laboratoria do badań biologicznych otwarte przez USA w różnych krajach świata, aby uciec od za-
kazów opracowywania podobnej broni i graniczących z Rosją i  Chinami.Armia USA regularnie
wytwarza śmiertelne wirusy,  bakterie i  toksyny, co stanowi bezpośrednie naruszenie Konwencji
ONZ o zakazie broni biologicznej. Setki tysięcy nieświadomych ludzi są systematycznie narażone
na niebezpieczne patogeny i inne nieuleczalne choroby. Naukowcy biorący udział w wojnie biolog-
icznej wykorzystują dyplomatyczne testy pokrycia wirusów wytworzonych przez człowieka w labo-
ratoriach biologicznych Pentagon w 25 krajach na całym świecie. Te biotechnologie amerykańskie
są finansowane przez Agencję Redukcji Zagrożeń Obronnych (DTRA) w ramach programu wo-
jskowego o wartości 2,1 miliarda dolarów - Program współpracy w zakresie współpracy biolog-
icznej (CBEP) i znajdują się w krajach byłego Związku Radzieckiego, takich jak Gruzja i Ukraina,
Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia i Afryka ».
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Jest to odkrycie Gaytandzhieva, który w długim i szczegółowym raporcie rozpoczyna się od Cen-
trum Lugar rozpoczętego przez USA w Gruzji ( po kolorowej rewolucji Rose zorganizowanej w 
2003 r. Przez CIA i centrum CANVAS, jak pomarańczowa rewolucja 2014 w Kijowie ), aby prze-
analizować działalność tych laboratoriów, z których 11 otwarto na Ukrainie, gdzie «w marcu 2016 r.
odnotowano 364 zgony na Ukrainie (81,3% spowodowane przez świńską grypę A (H1N1) pdm09 - 
ten sam szczep, który spowodował światową pandemię w 2009 r.) ».

«Lugar Center to biologiczne laboratorium Pentagonu w Gruzji. Znajduje się zaledwie 17 km
od amerykańskiej bazy lotniczej Vaziani w stolicy Tbilisi. Zadaniem programu wojskowego
są biolodzy z US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) oraz prywatni kontra-
henci. Laboratorium 3 poziomu bezpieczeństwa biologicznego jest dostępne tylko dla obywa-
teli USA posiadających poświadczenie bezpieczeństwa. Udzielono im immunitetu dyplomaty-
cznego na mocy umowy USA-Gruzja z 2002 r. O współpracy w dziedzinie obronności »- czy-
tamy w raporcie.

«Agencja Redukcji Zagrożeń Obronnych (DTRA) zleciła znaczną część pracy w ramach programu
wojskowego prywatnym firmom, które nie są odpowiedzialne przed Kongresem, i które mogą dzia-
łać swobodniej i ominąć praworządność. Amerykański personel cywilny wykonujący pracę w Cen-
trum Lugar również uzyskał immunitet dyplomatyczny, chociaż nie jest to dyplomata. Dlatego też
prywatne firmy mogą wykonywać pracę, pod dyplomatą, dla rządu USA bez bezpośredniej kontroli
państwa przyjmującego - w tym przypadku Republiki Gruzji.  Praktyka ta jest często stosowana
przez CIA w celu zapewnienia ochrony swoim agentom ».
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BIOGENETYCZNA  BROŃ PENTAGONU I BIOINŻYNIERIA WIRUSÓW

Około  rok po dochodzeniu dziennikarskim Centrum Studium Ryzyka egzystencjalnego (CSER)
Uniwersytetu w Cambridge podniosło alarm : „W nowym raporcie eksperci wezwali decydentów
do„ ochrony swoich obywateli ”i rozpoczęcia przygotowań do zdarzenia takie jak niszczycielska
pandemia inżynierii biologicznej lub utrata kontroli przez programistów nad systemami AI. Podkre-
ślając niektóre z ich głównych obaw, autorzy raportu piszą: „Bardziej nikczemne ręce mogą (jak to
miało miejsce wcześniej) rozwijać patogeny i toksyny do rozprzestrzeniania się w powietrzu, żyw-
ności i źródłach wody» - napisała Sarah Knapton, redaktor naukowy The Telegraph.

Właśnie „bioinżynieria” jest jednym z tematów poruszonych w raporcie bułgarskiego dziennikarza,
który  przytacza  dziesiątki  eksperymentów  badawczych  dotyczących  śmiertelnych  bakterii  i
wirusów,  takich  jak  wąglik,  cholera,  ebola,  botulinum,  które  Pentagon  legitymizuje  do  celów
„obronnych”, które oczywiście mogą stać się obraźliwe w dowolnym momencie…

«Pentagon zainwestował  co  najmniej  65  milionów dolarów w edycję  genów. Agencja
Obrony Zaawansowanych Projektów Badawczych USA (DARPA) przyznała 7 zespołom
badawczym opracowanie narzędzi do inżynierii genomu owadów, gryzoni i bakterii w
ramach programu Safe Gene DARPA, z wykorzystaniem nowej technologii CRISPR-Cas9
»- podkreślił Gaytandżiew.

«W ramach innego programu wojskowego - owadów sojuszników, owady GM są zaprojektowane
tak, aby przenosić zmodyfikowane geny do roślin. Projekt DARPA o wartości 10,3 mln USD obej-
muje zarówno edycję genów u owadów, jak i wirusów, które przenoszą. Ekologiczna inżynieria ni-
szowa to trzeci trwający program wojskowy dotyczący inżynierii genomu owadów. Stwierdzonym
celem Pentagonu jest inżynieria organizmów zmodyfikowanych genetycznie, tak aby były odporne
na określone temperatury, zmieniały swoje siedliska i źródła żywności ».

«Oprócz edycji genów u owadów i wirusów, które przenoszą, Pentagon chce również inżynierii lu-
dzi. DARPA Advanced Tools for Mammalian Genome Engineering Project dąży do stworzenia plat-
formy biologicznej w ludzkim ciele, wykorzystując ją do dostarczania nowych informacji genetycz-
nych, a tym samym zmieniając ludzi na poziomie DNA »- powiedział bułgarski dziennikarz.

«Chociaż oficjalnie badania i rozwój etnicznej broni biologicznej nigdy nie zostały pub-
licznie potwierdzone, dokumenty pokazują, że USA gromadzą materiał biologiczny od
niektórych grup etnicznych -  Rosjan i  Chin.  Siły  powietrzne Stanów Zjednoczonych
specjalnie zbierają rosyjskie RNA i próbki tkanki maziowej, budząc w Moskwie obawy
przed potajemnym amerykańskim programem broni biologicznej ”- dodaje raport.

«Oprócz Rosjan USA gromadzą materiał biologiczny od zdrowych i chorych na raka pacjentów w
Chinach. National Cancer Institute zebrał próbki biologiczne od 300 pacjentów z Linxian, Zheng-
zhou i Chengdu w Chinach. Podczas gdy inny projekt federalny, zatytułowany Badanie odkrywają-
ce biomarkery surowicy w przełykowym raku płaskonabłonkowym w Chinach, obejmuje analizę
349 próbek surowicy pobranych od chińskich pacjentów ».
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WIRUS CORONA JAKO BIO-BROŃ: PODEJŚCIA CHIŃSKIE

W świetle tych rozważań, popartych alarmem zainicjowanym przez University of Cambridge, po-
dejrzenie, że sam CoronaVirus sprowadza Chiny na kolana, robi postępy również wśród naukow-
ców, zarówno w sytuacjach kryzysów społecznych, jak i gospodarczych, może być bronią biolo-
giczną, która wymknął się spod kontroli…

Początkowo wskazano palcem laboratorium badawcze Wuhan, epicentrum epidemii w chińskiej 
prowincji Hubei, ale dziś inne międzynarodowe stanowiska geopolityczne poszerzają krąg podej-
rzanych.

«Od dawna ograniczona do sfery spiskowej, teza, według której nagłe pojawienie się nowej epide-
mii koronawirusa 2019-nCoV w Wuhan w Chinach, jest coraz bardziej prawdopodobne”, napisał 
portal Strategika51 w artykuł ponownie opublikowany na Reseau Internati

«W lutym 1991 r. Prezes„ Smith Kline Beecham ”(producent szczepionki Engerix B) 
rzekomo zapłacił 600 milionów starych lirów za jego przyjęcie, ówczesnemu ministrowi 
zdrowia, małej Hon. De Lorenzo, aby uzyskać różne przysługi. Ponieważ wspomniana firma 
jest jedynym producentem szczepionki „Engerix B”, szczepionki obowiązkowej na zapalenie 
wątroby typu B w maju 91 r., Prosimy o sprawdzenie, czy istnieje bezpośredni lub pośredni 
związek między tą płatnością a propozycją ministra zdrowia w celu przyjęcia przepisów doty-
czących jednego kraju, które wprowadziły obowiązek szczepień przeciwko wirusowemu za-
paleniu wątroby typu B we Włoszech ».

Zostało  to  napisane  w  skardze  skierowanej  do  Prokuratury  Sądu  Mediolańskiego  przez  Sto-
warzyszenie Wolności Wyboru Terapeutycznego przed Francesco De Lorenzo (wraz z byłym dyrek-
torem Duilio Pharmaceutical Service Poggiolini), zostało skazane nie tylko na 5 lat więzienia, ale
także w celu zrekompensowania państwu włoskiemu ponad 5 milionów euro za szkody wyrządzone
wizerunkowi.

Pomimo stwierdzonych łapówek szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B we
Włoszech pozostała obowiązkowa, Smith Kline Beecham został wchłonięty przez Glaxo, który w
2016 roku podwoił swoje inwestycje we włoskich laboratoriach przed rządem Partii Demokratycz-
nej premiera Paolo Gentiloni, dzięki dekretowi Lorenzina z 28 lipca, W 2017 r. Wprowadzono obo-
wiązek stosowania 10 szczepionek (przeciw polio, przeciw błonicy, przeciw tężcowi, przeciw wiru-
sowemu zapaleniu wątroby typu B, przeciw krztuścowi, przeciw Haemophilus influenzae typu b,
przeciw odrze, przeciw różyczce, przeciw śwince, przeciw ospa wietrzna), w tym sześciowartościo-
wy dla pierwszych 6 chorób, uważany za niebezpieczny przez wielu pediatrów z powodu braku te-
stów.

PARTNERSTWA MIĘDZY GLAXO I PENTAGONEM

Ten pilotażowy eksperyment miał miejsce w związku z projektem „świnki morskiej” na temat zdro-
wia Włoch w ramach Globalnej agendy bezpieczeństwa zdrowotnego podyktowanej przez Biały
Dom we wrześniu 2014 r. W obecności prezydenta USA Baracka Obamy. Właśnie w tym samym
roku, w którym agencja Departamentu Obrony DARPA rozpoczęła rozwój sektora biologicznego w
2014 roku.
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W tym samym roku Agencja Logistyki Obronnej przyznała GSK dostawę szczepionek wartych 6,5 
miliona dolarów dla swoich żołnierzy. To nie był pierwszy i nie ostatni, ponieważ istnieją ważne sy-
nergie również w badaniach innych biotechnologii.

https://www.gospanews.net/en/2020/02/05/cambridge-university-alert-on-ethnic-bio-we-
pon

22 kwietnia  2020„
Polska niepotrzebnie dotuje Światową Organizację Zdrowia (WHO) – ocenił we wtorek
kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Zaapelował też do polskiego rządu, by nie
finansował WHO. Do budżetu organizacji przekazywane jest 17 mln zł. – Ta organizacja wielokrot-
nie była oskarżana o brak obiektywizmu – przekonywał polityk.
Krytykując WHO Bosak ocenił, że organizacja ta jest finansowana przez prywatne koncerny farma-
ceutyczne, które mają – jak mówił – bardzo konkretne interesy związane z sektorem zdrowotnym.
„Światowa Organizacja Zdrowia wielokrotnie była oskarżana o brak obiektywizmu, o kierowanie
się wytycznymi, które wynikają albo z ideologii, albo z interesów międzynarodowych korporacji” –
ocenił. Zwracał też uwagę na – jego zdaniem – pomyłki WHO dotyczące pandemii koronawirusa”
– businessinsider.com.pl.
Można śmiało powiedzieć, że WHO to przestępcza organizacja, odpowiedzialna za śmierć wielu lu-
dzi. To między innymi ona odpowiada za korporacyjną politykę leczenia na całym świecie. To ona
wyznacza standardy leczenia: szczepionki, chemioterapie, leki z całą listą wykluczeń, kontrolę leka-
rzy itd. Okazuje się, że ta organizacja jest potężniejsza od państw. Co z tego, że Donald Trump za-
wiesił finansowanie WHO, skoro ona dalej zarządza akcją koronawirusową.

Prezydent  Donald Trump wezwał  Amerykanów do protestów przeciwko ogranicze-
niom wolności nakładanym przez gubernatorów!
Po tym jak w dalszym ciągu nie może dojść do porozumienia z częścią gubernatorów, oraz partią
demokratów w sprawie zdjęcia ograniczeń nałożonych w związku z Covid 19, przywódca zaapelo-
wał by obywatele wzięli sprawy w swoje ręce!
Tysiące obywateli  wyszło na plaże,  ulice przejawiając sprzeciw ograniczeniom i przymusowym
szczepieniom oraz proponowanego przez Billa Gatesa certyfikatowi szczepień jako paszportowi do
podróżowania wraz z  kartą ID2020.
Na czele jednego z pochodów protestujący nieśli transparent z napisem :
„Teksas nie przyjmie znaku Bestii (szczepienia, chip, ID2020)”

Polscy aborcyjni aktywiści opublikowali poradnik „Aborcja w czasach pandemii
koronawirusa”, w którym można przeczytać, że „brak dostępu do aborcji zagra-
ża zdrowiu i stabilności ekonomicznej”.

Kolejne rozdziały poradnika dotyczą aborcyjnej turystyki i doręczania zagranicznych przesyłek z 
tabletkami poronnymi.
Jednak aborcja jest odpowiedzią na kryzys pandemii nie tylko dla najbardziej radykalnych aborcyj-
nych aktywistów, ale także – i to na globalną skalę – dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i 
innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jako organizacje międzynarodowe o ogromnym znaczeniu, WHO i ONZ apelują do państw, by za-
pewniły „usługi aborcyjne” w trudnym czasie walki z koronawirusem. Zachęcają kobiety, by – jeśli 
nie mogą zabić swojego nienarodzonego dziecka w szpitalu – same w domu pozbawiły je życia 
kombinacją leków na chorobę wrzodową żołądka i środków poronnych.
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Dr Antonella Lavalanet z Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podczas internetowej prezentacji 
dla prawie 5 tysięcy osób prowadzonej przez proaborcyjne czasopismo „Sexual Reproductive He-
alth Matters” określiła zabójstwo dziecka nienarodzonego jako „niezbędną usługę” i podkreśliła, że 
nawet podczas globalnego zagrożenia zdrowia aborcje muszą być wykonywane, nawet jeśli matki 
są zakażone groźnym wirusem i mogą zarażać innych.
Narasta presja, by narzucić aborcję także państwom, w których prawo chroni życie – także Polsce.

W ślad za rekomendacjami WHO niektóre państwa na czele z Wielką Brytanią, Nową Zelandią czy
Francją umożliwiły zamordowanie dziecka nienarodzonego w domu.
Rządy tych krajów zezwoliły na przepisywanie kobietom śmiercionośnych tabletek aborcyjnych
przez telefon lub czat internetowy, bez konieczności wizyty u lekarza. Pigułki, które pozbawią życia
rozwijającego się pod ich sercem dziecka, zostaną dostarczone pocztą kurierską.
Z danych opublikowanych w najnowszym raporcie przygotowanym przez Live Action wynika, że
fundacja Billa Gatesa przekazała prawie 68 milionów dolarów na rzecz DKT International – jed-
nej z największych na świecie organizacji pozarządowych zajmującej się „odpowiedzialnym plano-
waniem rodziny”, czyli aborcją.
Bill Gates ma ogromny wpływ na Światową Organizację Zdrowia, a ja nie jestem jedyną osobą,
która o tym mówi, w 2017 roku redakcja Politico, która jak wiesz nie jest uważana za prawicową
czy konserwatywną nazwała Bill Gatesa doktorem Światowej Organizacji Zdrowia ponieważ ma
tak ogromny wpływ na politykę biurokratów tej organizacji, którzy muszą spełniać jego życzenia. 

Tutaj  jest  interesująca rzecz,  od dłuższego czasu Bill  Gates  wpływał  na  Światową Organizację
Zdrowia aby ogłosił pandemię koronawirusa ale WHO nie chciał a tego zrobić.
Dzień po tym jak fundacja Bill Gatesa ogłosiła przekazanie 50 milionów dolarów na terapeutyczny
akcelerator pozwalający zwalczać koronawirusa oraz na wynalezienie szczepionki wiele z tych pie-
niędzy trafiło na konto WHO i sekretarz generalny organizacji ogłosił światową pandemię korona-
wirusa. Przypadek? 

 28 luty 2020   Szczepionka przeciw koronawirusowi?
 Izraelscy naukowcy są blisko, pomógł im przypadek 

Minister Nauki i Technologii Izraela Ofir Akunis poinformował, że izraelscy naukowcy są bliscy
stworzenia szczepionki przeciw koronawirusowi wywołującemu COVID-19, który nawet w ciągu
kilku tygodni może trafić do testów klinicznych. Jak pisze dziennik "Jerusalem Post", testy te mu-
szą potem potrwać około 3 miesięcy."Gratulacje dla instytutu MIGAL w związku z tym przełomo-
wym osiągnięciem. Jestem pewien, że szybkie postępy w badaniach pozwolą nam przedstawić roz-
wiązanie poważnego, globalnego zagrożenia, jakim jest COVID-19" - napisał Akunis w oficjalnym
oświadczeniu.
Naukowcy z MIGAL (The Galilee Research Institute) od czterech lat opracowywali szczepionkę
przeciw wirusowi IBV, wywołującemu u drobiu zakaźne zapalenie oskrzeli. Skuteczność tej szcze-
pionki została już wstępnie potwierdzona podczas przedklinicznych testów, prowadzonych z Veteri-
nary Institute.  Ta praca może pomóc w stworzeniu szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.Na-
szym podstawowym pomysłem było stworzenie pewnej technologii, a nie szczepionki dopasowa-
nej tylko do konkretnego wirusa - mówi dr Chen Katz z MIGAL. W szczepionce wykorzystuje się
nowatorski czynnik ekspresji białka, który pozwala tworzyć mieszaninę białek zdolną do dostarcze-
nia wirusowego antygenu przez błony śluzowe. Wnikanie dużych cząsteczek do komórek dokonuje
się wraz z błoną komórkową w drodze procesu zwanego endocytozą. To pozwala organizmowi two-
rzyć przeciwciała przeciwko konkretnemu wirusowi.
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 Testy przedkliniczne pokazały, że podawana doustnie szczepionka prowadziła do pojawienia się 
dużej ilości przeciwciał. Jak przyznaje Katz, naukowcy mieli szczęście, bo jako model do wykaza-
nia skuteczności tej technologii wykorzystali właśnie, występującego u drobiu koronawirusa. Gdy 
poznali wyniki pierwszych badań genomu występującego u ludzi SARS-CoV-2, przekonali się,
że jest on bardzo do ptasiego koronawirusa podobny. Co więcej oba wirusy do wnikania do ko-
mórek wykorzystują podobny mechanizm. To daje nadzieje na to, że stosunkowo szybko, w oparciu
o szczepionkę przeciw IBV, uda się opracować szczepionkę przeciw koronawirusowi z Wuhan. 

Taki produkt musi potem przejść przez fazę testów. Minister Akunis zapowiedział już, że 
wszystkie niezbędne procedury zostaną, na ile to możliwe, przyspieszone. MIGAL prowadzi już 
rozmowy z potencjalnymi producentami szczepionki  KIM ?   Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z 
planem, za nieco ponad trzy miesiące powinno się okazać, czy rzeczywiście może pomóc w opano-
waniu epidemii. Autorzy odkrycia zwracają uwagę, że fakt iż szczepionka będzie doustna, znacznie 
ułatwi jej ewentualne wykorzystanie. 

https://RMF24.pl/raporty/raport-koronawirus-

TRUMP  
Wytwórca środków dezynfekujących po słowach Trumpa: 
Nie pijcie naszych produktów! 24 kwietnia 2020

Po tym jak prezydent USA Donald Trump podzielił się swoimi pomysłami na leczenie COVID-19 z
pomocą środków dezynfekujących, zareagował jeden z ich czołowych producentów. Firma ostrze-
ga, że wstrzykiwanie, picie, bądź podawanie ich człowiekowi w jakikolwiek inny sposób jest nie-
bezpieczn - relacjonuje CNN. "Znam środek do dezynfekcji, który może zabić koronawirusa w cią-
gu minuty. Jednej minuty. Czy istnieje jakiś sposób, żeby zrobić z tym coś w rodzaju zastrzyku?
Byłoby interesujące, żeby to sprawdzić" - stwierdził w czwartek (23 kwietnia) Donald Trump, cyto-
wany przez CNN. To jedna z najbardziej niebezpiecznych i idiotycznych sugestii odnośnie tego, jak
można leczyć koronawirusa" - skomentował wypowiedź amerykańskiego prezydenta Paul Hunter,
cytowany przez Reutersa profesor medycyny. Dodał przy tym, że wstrzyknięcie środku dezynfeku-
jącego prawdopodobnie zabiłoby każdego, kto by tego próbował.  

Wzrost zatruć o 20 proc. 

Na słowa amerykańskiej głowy państwa stanowczo zareagował też jeden z czołowych producentów
środków dezynfekujących. Brytyjska firma Reckitt Benckiser (RBGLY), w portfolio której znajdują
się między innymi popularne w Stanach Zjednoczonych środki Lysol i Dettol, oraz znane w Polsce
Cillit, Finish i Vanish, ostrzegła w piątek, że spożywanie ich produktów jest niebezpieczne. "Jako
światowy lider w dziedzinie produktów zdrowia i higieny musimy jasno stwierdzić, ze pod żadnym
pozorem nasze produkty dezynfekujące nie mogą być podawane do organizmu ludzkiego (poprzez
iniekcje, spożycie, ani żadną inną drogą)" - poinformowała firma w oświadczeniu cytowanym przez
CNN. W poniedziałek 20 kwietnia Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) poinformowały, że
liczba wezwań służb ratunkowych w związku z zatruciem środkami czyszczącymi i dezynfekujący-
mi wzrosła w pierwszych miesiącach roku 2020 o 20 proc. względem roku poprzedniego. Najwięk-
szy wzrost zanotowano w przypadku zatruć wybielaczem.   
 https://fakty.interia.pl
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Koronawirus. Ani jednego pacjenta z COVID-19 w szpitalach w Wuhanie 
26 kwietnia 2020 

W szpitalach w mieście Wuhan w środkowych Chinach nie ma już żadnych pacjentów z COVID-19
- przekazał w niedzielę, 26 kwietnia, rzecznik państwowej komisji zdrowia Mi Feng. Koronawirus
w  pierwszej  kolejności  pojawił  się  pod  koniec  2019  r.  właśnie  w  Wuhanie.
"Według najnowszych informacji do 26 kwietnia liczba nowych pacjentów z koronawirusem w Wu-
hanie wynosi zero, dzięki wspólnym wysiłkom Wuhanu i personelu medycznego z całego kraju" -
przekazał  Mi  na  konferencji  prasowej
Według oficjalnych danych w Wuhanie stwierdzono 46 452 przypadki zakażenia koronawirusem,
co stanowi 56 proc. infekcji w całych Chinach kontynentalnych. Zmarło 3 869 osób, czyli 84 proc.
wszystkich przypadków śmiertelnych na COVID-19 w Chinach, liczących ok. 1,4 mld ludzi. Szczy-
towy okres zakażeń w ChRL minął, ale pojawiają się obawy o możliwości wystąpienia drugiej fali
epidemii.
Pekin odpiera zarzuty zagranicznych krytyków, w tym szczególnie władz USA, o zaniedbania i pró-
by ukrycia danych dotyczących pandemii koronawirusa. Na świecie wykryto dotąd ponad 2,89 mln
infekcji, a ponad 201 tys. zakażonych zmarło - wynika z ostatniego zestawienia agencji Reutera.
W samych Stanach Zjednoczonych, liczących ponad 332 mln ludzi, stwierdzono ponad 937 tys. za-
każonych, a ponad 53 tys. osób zmarło. 

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/

IZRAELSCY NAUKOWCY PROMUJĄ KORONAWIRUSOWE SZCZEPIONKI  

25 kwietnia2020

Izraelscy naukowcy finansowani przez Rothschildów, pomimo rosnących dowodów na to, że CO-
VID-19 jest operacją false flag, mówią Big Pharmie dokładnie to, co chce usłyszeć: COVID-19 jest 
„wyjątkowy”… Jedynym sposobem uniknięcia zarażenia jest poddanie się ich eksperymentalnym 
szczepionkom. Mistyfikacja „pandemii” trwa…

Czy to nie interesujące, że jeden z „badaczy”, który złożył to fałszywe twierdzenie, pracuje na Uni-
wersytecie Hebrajskim, który właśnie otrzymał ogromną dotację od Rothschildów na „badanie”
COVID-19?To właśnie Edmond de Rothschild Foundation,  filantropijna organizacja założona w
Izraelu przez rodzinę Rothschildów, przekazała 15 milionów NIS na Uniwersytet Hebrajski w Jero-
zolimie  w celu  sfinansowania  badań nad trwającą  „pandemią”  koronawirusa.Darowizna  została
przekazana 60 zespołom badawczym na Uniwersytecie Hebrajskim, które obecnie pracują nad zna-
lezieniem szczepionki na koronawirusa, a także na rozwiązania zapewniające szybsze i tańsze me-
tody testowania oraz ukierunkowane leczenie osób zakażonych wirusem.Media od samego począt-
ku tej produkowanej „pandemii” bardzo często oswajały i przypominały łatwowiernej opinii pu-
blicznej, że wirus ten jest „nowy” lub „wyjątkowy”, jedyny w swoim rodzaju, jest tym czymś, cze-
go nigdy wcześniej nie widzieliśmy.Nie wspominają tylko o tym, że wszystkie koronawirusy są
unikalne – nieustannie mutują, dlatego też szczepionki przeciw zwykłej grypie nigdy nie działają.

Ale Big Pharma, rządy wielu krajów i media głównego nurtu chcą, aby wszyscy myśleli, że je-
śli jesteś tylko narażony na tego „śmiertelnego” wirusa, zachorujesz i umrzesz bez szczepion-
ki.
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https://www.jpost.com/Israel-News/Rothschild-Foundation-gives-NIS-15-mil-to-Hebrew-U-for-
COVID-19-research-624605

Liczba zmarłych na Covid-19 w Szwecji spada od momentu osiągnięcia szczytu w drugim ty-
godniu kwietnia. Aktualne dane wskazują na to, że Szwedom udaje się pokonać epidemię bez 
wprowadzania drastycznych obostrzeń.

O szwedzkiej walce z koronawirusem pisze dr Peter F. Mayer na łamach austriackiego portalu Me-
inbezirk.at. Autor powołuje się na oficjalne dane szwedzkiej służby zdrowia (Folkhälsomyndighe-
ten). Pokazują one liczbę zmarłych każdego dnia walki z epidemią. Różnią się one od innych da-
nych, na przykład tych przedstawianych przez Uniwersytet Johna Hopkinsa – informują bowiem o 
dniu śmierci danego chorego, a nie tylko o dniu, w którym służby dowiedziały się o zgonie. Z da-
nych wynika, że szczyt przypadł na drugi tydzień kwietnia i od tego czasu epidemia wyraźnie ustę-
puje.Według aktualnych szwedzkich prognoz w połowie maja już 1/3 mieszkańców Sztokholmu 
może być odporna na SARS-CoV-2.W przeciwieństwie do innych państw europejskich w Szwecji 
nie zamknięto szkół. Władze wskazywały, że nie ma żadnych badań potwierdzających, iż dzieci są 
narażone na skutki SARS-CoV-2 lub że w szczególny sposób mogą przenosić wirusa. Szwedzi nie 
zamknęli też granic. Otwarte pozostały ponadto obiekty gastronomiczne i handlowe. Oprócz opisa-
nego wcześniej zakazu dużych zgromadzeń wprowadzono jedynie zakaz odwiedzin w domach 
opieki oraz zdalną naukę na uniwersytetach.

Film Pentagonu o planach modyfikacji ludzkich uczuć i zachowań przy po-
mocy szczepionki.
 Artur WWA27 kwietnia, 2020 NWO 
Na zamieszczonym materiale filmowym z Pentagonu, urzędnicy Departamentu Obrony Narodowej
omawiają plan opracowania i wypuszczenia wirusa zmieniającego strukturę DNA człowieka.
Wirus ten może być przenoszony poprzez szczepienia i ma na celu modyfikacje zachowań, poglą-
dów, wierzeń człowieka. W tym przypadku omawia się usunięcie tzw genu Boga (VMAT2) odpo-
wiedzialnego za przeżywanie doznań religijnych, intensywnych przekonań czy pragnień.
Badania naukowe przeprowadzone w 2007 roku:
http://www.wanttoknow.info/health/funvax070601.pdf

Oto część tego, co mówią dokumenty:   „Nowo zaprojektowany wirus zawiera typowy genom VSV,
region homologiczny do VMAT2 i gen z adenowirusa, który umożliwia przyłączenie do receptora
Coxsackie-adenowirusowego (CAR) na komórkach gospodarza. Ten projekt pozwala wirusowi za-
infekować ścieżkę oddechową w miejscu zakażenia cytolitycznego następuje, a następnie dyfuzja
przez barierę krew-mózg w celu zainfekowania komórek mózgowych. ”
więcej z dokumentów:  „Wskaźniki zachowania” „c. W strefach niezwiązanych z walką skutecz-
ność można zmierzyć zmniejszeniem liczby osób uczestniczących w czynnościach religijnych, ta-
kich jak modlitwa”.„Celem tej fazy projektu ID 149AZ2 jest przygotowanie wektora wirusowego,
który będzie hamował / zmniejszał ekspresję VMAT2 w populacji ludzkiej”.  „.. wirus przenoszony
drogą  powietrzną,  który  ma  zdolność  infekowania  układu  oddechowego  oraz  komórek  mózgo-
wych”.Nazwa wirusa to wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej 287 lub VSV287.
Naukowcy w filmie wypowiadają się o projekcie Pentagonu aby zwalczać “religijnych fundamenta-
listów”:   https://www.youtube.com/watch
time_continue=35&amp;v=vPyWZ4dbVQc&amp;feature=emb_title
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Jest to nagranie z kwietnia 2005 roku, w czasie kiedy był to projekt Pentagonu był skierowany prze-
ciwko “fundamentalistom islamskim” w Iraku i Afganistanie.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/film-pentagonu-o-planach-modyfikacji-ludzkich-uczuc-i-
zachowan-przy-pomocy-szczepionki-2020-04

Bill Gates: aby pokonać pandemię, większość populacji musi zostać 
zaszczepiona
 AdRo20329 kwietnia, 2020 Świat 1 
Jak donosi The Economist, Bill Gates nie wróży ludzkości pomyślnego zwalczenia epidemii bez 
udziału szczepionki. „Wierzę, że ludzkość pokona tę pandemię, ale tylko wtedy, gdy większość po-
pulacji zostanie zaszczepiona. Do tego czasu życie nie wróci do normy” – stwierdził założyciel Mi-
crosoftu.„Covid-19 przytłoczył miasta takie jak Nowy Jork, ale dane sugerują, że nawet jeden szpi-
tal na Manhattanie ma więcej łóżek do intensywnej terapii niż większość krajów afrykańskich. Mi-
liony mogą umrzeć” – niepokoi się losem Afryki, która, paradoksalnie, nie wypada w statystykach 
zachorowań na COVID-19 najgorzej.„Mam nadzieję, że do drugiej połowy 2021 r., zakłady na ca-
łym świecie będą produkować szczepionki” – stwierdził. Warto zaznaczyć, iż Gates obiecał sfinan-
sowanie fabryk dla siedmiu, najbardziej obiecujących szczepionek na koronawirusa.Zapowiedział 
również tworzenie nowych instytucji, które działałyby w wypadku kolejnej pandemii. „Będą one 
mieszanką organizacji krajowych, regionalnych i globalnych. Dzięki temu będziemy gotowi, gdy 
nowy wirus ponownie przeniesie się z nietoperzy lub ptaków na ludzi” – informuje milioner.

Źródło: The Economist, gatesnotes.com, pantarhei24.com

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/bill-gates-aby-pokonac-pandemie-wiek

Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny
Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa  Telefon: +48 22 530 03 18
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl
Warszawa, 27 kwietnia 2020 r.
ZPŚ.054.203.2020.IP

Pani  Krystyna Ziemlańska krystyna.ziemlanska@onet.pl
Szanowna Pani, w odpowiedzi na pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r., Departament Zdrowia Publicz-
nego i Rodziny uprzejmie dziękuje za podzielenie się stanowiskiem w sprawie. Sytuacja sanitarno-
epidemiologiczna  dotycząca  zakażenia  wirusem  SARSCoV-2  jest  nieustannie  monitorowana,  a
działania mające służyć prewencji są opracowywane przez ekspertów na podstawie aktualnej wie-
dzy, zweryfikowanych dowodów naukowych,  zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia  oraz do-
świadczeń innych państw. Mając na względzie powyższe, Ministerstwo Zdrowia i Rada Ministrów
podejmują wszelkie działania, które są aktualnie uzasadnione i adekwatne, mając na celu minimali-
zowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na zdrowie Polaków. Aktualne informacje i
dane, wobec dynamiki obecnej sytuacji, są publikowane na stronach www.gov.pl/web/koronawirus,
www.gis.gov.pl oraz na oficjalnych profilach instytucji publicznych w mediach społecznościowych.
Z poważaniem, Dariusz Poznański zastępca dyrektora /dokument podpisany elektronicznie/
Jest to odpowiedź na wysłany plik z danymi  dot. koronawirusa  ale do  Ministra  Zdrowia z  ostrze-
żeniem   przed  szczepionkami. 
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Bill Gates odpowiada zwolennikom teorii spiskowych 
8  czerwca 2020
Miliarder Bill Gates stał się ostatnio głównym celem teorii spiskowych związanych z pandemią 
COVID-19. Amerykański filantrop odniósł się do tych zarzutów.

Zwolennicy teorii spiskowych, znający zaangażowanie Fundacji Billa i Melindy Gatesów w glo-
balny program szczepień ochronnych, sugerują, że ma ona związek z pandemią COVID-19. 
Gatesowi zarzuca się m.in. chipowanie ludzi, celowe promowanie 5G w celach depopulacji 
niektórych kontynentów, celowe zarażanie ludzi wirusem i inne, bezpodstawne i niedorzeczne 
kwestie.Bill Gates nazwał te zarzuty "dziwacznymi". - Trudno temu zaprzeczyć, ponieważ jest to 
tak głupie i dziwne, że nawet rozmawianie o tym, nadaje tym spekulacjom wiarygodności - powie-
dział Bill Gates.Od początku wybuchu pandemii COVID-19, Gates stał się przedmiotem spisku, 
który łączył go z pochodzeniem koronawirusa. Sondaże przeprowadzone przez Yahoo w maju wy-
kazały, że 28 proc. dorosłych w USA wierzy w teorię spiskową, że Gates planuje użyć szczepionki
przeciwko SARS-CoV-2 do wszczepiania mikroczipów monitorujących miliardy ludzi.-

 W pewnym sensie to jest tak dziwaczne, że chcesz podchodzić do tego humorystycznie, ale nie da
się. Nigdy nie brałem udziału w żadnych procesach dotyczących mikroczipów. Dobrze wiedzieć,
które dzieci zostały zaszczepione przeciwko odrze, a które nie, ale są od tego systemy danych i do-
kumentacja  medyczna.  Nie  trzeba  żadnych  mikroczipów  -  dodał  Bill  Gates.
Szerokie rozpowszechnianie teorii spiskowych może być niebezpiecznie, gdyż zniechęca ludzi do
zaszczepienia się. W kwietniu Mark Suzman, dyrektor generalny Fundacji Billa i Melindy Gatesów,
odpowiedział na doniesienia na temat teorii spiskowych krążących wokół Gatesa, mówiąc, że "nie-
pokojące jest  to,  że ludzie rozpowszechniają dezinformację,  kiedy wszyscy powinniśmy szukać
sposobów  współpracy  i ratowania  życia".

https://nt.interia.pl/raporty/raport-koronawirus/strona-glowna/news-bill-gates-

WHO jest finansowane poprzez składki krajów członkowskich oraz dotacje. Obecnie praca WHO
skutkuje szerszym spektrum współpracy: ok. 80 organizacji pozarządowych oraz z zakresu przemy-
słu farmaceutycznego, jak także z fundacjami np Fundacja Billa i Melindy Gates i Fundacja Rocke-
fellera.

NIE SZCZEPIĆ SIĘ … Szczepionka koronawirusowa może zabić 20-30%
światowej populacji!
d. – Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Wszyscy niezależni specjaliści i eksperci jednogłośnie
twierdzą, że nie można stworzyć szczepionki przeciw koronawirusowi, a tym bardziej przez kilka
miesięcy. Ostrzegają, że zbliżające się obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi staną
się  prawdziwą  dywersją  przeciwko  ludzkości.Bracia  i  Siostry! W żadnym wypadku  nie  należy
szczepić  się  od  koronawirusa,  jeśli  zaczną  do  tego  zmuszać  faszystowscy  Putiny  i  Sobiani-
ny. Uwierzcie! Ani sobie, ani swoim dzieciom ci wrogowie Chrystusa i Rosji tych szczepień nie
zrobią. Nie zabijajcie siebie i swoich dzieci! Ten, kto ma rozum, niech zrozumie!

                                                                              52.



 SZCZEPIONKA KORONAWIRUSOWA MOŻE ZABIĆ 20-30% LUDNOŚCI PLANETY! 

 Robert Francis Kennedy Jr. – to amerykański prezenter radiowy, działacz ekologiczny, pisarz i ad-
wokat, specjalizujący się w dziedzinie prawa ekologicznego, syn Roberta Francisa Kennedy’ego, 
senatora Stanów Zjednoczonych ze stanu Nowy Jork i 64-go prokuratora generalnego Stanów Zjed-
noczonych oraz Del Bigtree – prezenter i producent Highwire z Del Bigtree, dyrektor generalny ze-
społu do spraw walki ze szczepieniami ICAN (Informed Consent Action Network), ostrzegają przed
śmiertelnym niebezpieczeństwem szczepionki koronawirusowej, która nie przeszła obowiązkowych
testów na zwierzętach.

 Opowiedzieli oni także o tym, jak szczepionka, wyprodukowana pod kierownictwem Tony’ego 
Fauciego w 2014 roku pochłonęła życie 600 filipińskich dzieci. Mówią oni to samo, co mówiła 
Judy Mikowitz. Szczepionka po napotkaniu wirusa zabija zaszczepionego osobnika.

 JAKĄ SZKODĘ NIOSĄ NIEZBADANE SZCZEPIONKI, A TAKŻE REŻIM MASECZKO-
WY 

 Eksperci w dziedzinie immunologii i epidemiologii ostrzegają jeden po drugim przed niebezpie-
czeństwem pośpiesznego wprowadzenia szczepionki COVID-19.  O tym, jak niebezpieczny jest 
pośpiech w opracowywaniu i wdrażaniu szczepionek, wyraziło swoje zdania wielu ekspertów. W 
szczególności, Igor Aleksejewicz Gundarow, doktor nauk medycznych, kandydat nauk filozoficz-
nych, profesor, specjalista w dziedzinie epidemiologii i statystyki medycznej, mówi:

 „ Stwierdzenie, że szczepionka będzie gotowa za dwa miesiące i będzie można ją stosować –
jest przestępstwem. Jest to presja polityków ze względu na swoje ambicje polityczne na leka-
rzy i naukowców. Szczepionka być może pojawi się nie wcześniej niż za półtora roku, a biorąc
pod uwagę, że wirus mutuje, szczepionka – to broń przegranej wojny. Tam już będą inne
szczepy”.

 Ukraiński wirusolog, kandydat nauk biologicznych Nadieżda Żołobak uważa, że szczepionka prze-
ciwko koronawirusowi COVID-19 może być śmiertelna dla osób starszych. Ponadto jest przekona-
na,  że  nie ma żadnej potrzeby szczepień. Ekspert  powiedziała,  że wysokiej jakości szczepionki
wytwarzane są w ciągu kilku lat. Obowiązkowym etapem w ich tworzeniu jest test alergenno-
ści, przeprowadzany na świnkach morskich. Jednak w latach 90-tych WHO zdecydowało, że dla
tak zwanych krajów trzeciego świata mogą być wykorzystywane szczepionki, które nie przeszły te-
stu alergenowego, tj. świnki morskie zastępuje się bezpośrednio ludźmi podczas prób.

 „To jest bardzo niepokojące” – zauważyła Nadieżda Michajłowna, tłumacząc, że szczepionki, któ-
re nie przeszły tego testu, stanowią potencjalne zagrożenie dla grupy ryzyka chorób układu
oddechowego – osób starszych.

 „Wraz z wiekiem u ludzi zmniejsza się odpowiedź immunologiczna, dlatego stymulacja odpowie-
dzi immunologicznej na patogen może być nieskuteczna.  Stosowanie szczepionek, zwłaszcza
tych, które mają dużą liczbę skutków ubocznych, u ludzi, którzy cierpią na wiele chorób towarzy-
szących, nie jest znane, w jaki sposób jest to realizowane” – podkreśliła ona. Kierownik Katedry
Mikrobiologii,  Wirusologii i  Immunologii Uniwersytetu im. Sieczenowa, doktor nauk biologicz-
nych,  akademik Rosyjskiej  Akademii  Nauk Witalij  Wasiliewicz  Zwieriew zgadza  się  z  kolega-
mi: „Nie można stworzyć niezawodnej szczepionki szybciej niż po dwóch latach. Stworzenie
szczepionki wymaga określonych etapów, których nie można pomijać, na przykład badanie
toksyczności”, – uważa ekspert.
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 „Wiele organizacji badawczych na całym świecie stwierdziło, że preparat zdolny do zwalczania ko-
ronawirusa będzie stworzony przed jesienią. Prognozy wyglądają bardzo optymistyczne, ale każda 
oferowana szczepionka powinna zostać przetestowana. Ostatnia próba stworzenia preparatu prze-
ciwko chorobie świń przyniosła wynik negatywny. Szczepionka zaczęła wytwarzać przeciwciała, 
ale okazały się one toksyczne – wyjaśnił naukowiec.

 Oprócz niebezpieczeństwa, które grozi nam z powodu szczepionek, Witalij Wasiljewicz wskazał, 
że noszenie rękawic, na które nalegają władze, może również wyrządzić ludziom znaczne szkody.

„Koronawirus COVID-19 nie utrzymuje się długo na powierzchniach, więc noszenie rękawic 
jest nie tylko bezużyteczne, ale także szkodliwe: można podłapać choroby grzybicze” – powie-
dział naukowiec.

 „Zbieramy na nich wszystko, co możliwe – grzyby, bakterie i alergeny i przynosimy to wszystko
do domu, i podobnie – na twarz. Jeśli osoba jest w rękawiczkach – to co, nie może on dotknąć swo-
jej twarzy, czy to jego jakoś powstrzyma? Jest to środek bezsensowny. I, oczywiście, wszelkie ręka-
wiczki psują skórę, a to jest nasz mechanizm ochronny, część wrodzonej odpowiedzi immunolo-
gicznej – powiedział.

 Również Witalij Zwieriew zwrócił uwagę na szkodliwość noszenia masek ochronnych na uli-
cy: „Kiedy widzę, jak na dzieci na ulicy zakłada się maski, to chcę zadać pytanie – a kto bę-
dzie leczył rozedmę płuc po noszeniu tej maski? Lub kiedy ludzie jeżdżą na rowerze w masce-
.Wirus nie lata na ulicy. Jeśli utrzymasz dystans społeczny, nic nie zostanie ci przekazane”.

 Ekspert uważa, że dopuszcza się noszenie maski w zatłoczonych miejscach, ale na ulicy jest ona
nie tylko bezużyteczna, ale szkodliwa, ponieważ po zaledwie dwóch godzinach noszenia zamie-
nia się z narzędzia ochronnego w środek rozprzestrzeniania się infekcji, ponieważ wiele mikro-
organizmów obecnych w powietrzu i osadzonych na masce może zainfekować bardziej skutecznie
niż koronawirus. Naukowiec jest  pewien,  że rezultatem ciągłego noszenia masek będzie rozwój
chorób takich jak rozedma płuc, astma oskrzelowa, choroby grzybicze, alergiczne i  bakteryjne. Po-
nadto naukowiec zakwestionował celowość dezynfekowania ulic różnymi preparatami, ponieważ w
wyniku ciągłego opryskiwania miasta tymi substancjami tworzą się szczepy bakteryjne odporne na
te środki dezynfekujące: przecież nie można zniszczyć wszystkich patogennych mikroorganizmów,
a te, które przeżyły, mutują bardzo szybko i zamieniają się w prawdziwe potwory, których zabicie
będzie praktycznie niemożliwe  „Bakterie, wytwarzają odporność na antybiotyki, w ten sam sposób
wytwarzają odporność na środki dezynfekujące i potem, gdy jakaś pałeczka ropy niebieskiej trafi do
kliniki, to żadnymi metodami sanitarnymi jej stamtąd nie będzie można usunąć” – wyjaśnił specjali-
sta.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/nie-szczepic-sie-szczepionka-koronawirusowa-moze-zabic-20-
30-swiatowej-populacji-wideo-2020-06

Szczepionka na koronawirusa. 26 czerwca  2020
Prezydent Andrzej Duda załatwi ją od Trumpa? 
Prof. Simon: "To jest propaganda"
Wciąż rozbrzmiewają echa środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. 
Oczywiście tematem rozmowy z Donaldem Trumpem była także walka z epidemią koronawirusa.
- Mam nadzieję, że Polska będzie aktywnym uczestnikiem badań nad szczepionką na koronawirusa.
Mamy wysoko wykwalifikowanych naukowców, a obecność polskich lekarzy w USA jest wysoko 
oceniana przez stronę amerykańską - powiedział w środę w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda 
i dodał:                                                              54.



- Wiedząc o tym, że mamy takie kadry, już dwa miesiące tremu zaproponowałem prezydentowi Do-
naldowi Trumpowi współpracę pomiędzy naszymi naukowcami zajmującymi się kwestiami bio-
technologicznymi i medycznymi a amerykańskimi.

Po powrocie do Polski prezydent zaznaczył, że jego wizyta w Stanach była o tyle ważna, że jeśli to 
tam właśnie powstanie skuteczna szczepionka na COVID-19, to Polska będzie mogła bez proble-
mu kupić preparat, oczywiście ze względu na nasze przyjacielskie stosunki z USA.
- To jest propaganda - mówi prof. Krzysztof Simon, który wyjaśnia, że kwestia szczepionki nie leży
w kompetencjach żadnego prezydenta. Zwróciliśmy jednak uwagę na fakt, że temat szczepionki 
ostatnio w ogóle przycichł. Dlaczego?
- Przycichło, bo to jest wyścig szczurów. Wiele firm pędzi, pędzi bardzo szybko, aby z tą szczepion-
ką wejść na rynek i zarobić miliardy dolarów. Ale teraz dochodzą do nas nowe informacje, które 
wpłyną na te badania - mówi prof. Simon.
https://portal.abczdrowie.pl/szczepionka-na-koronawirusa-prezydent-andrzej-duda-zalatwi-
ja-od-trumpa

WŁOSKI LEKARZ O KŁAMSTWACH COVID-19: „WOLĘ ŚMIERĆ, NIŻ SZCZE-
PIENIE”

Włoski lekarz, ginekolog dr Roberto Petrella, którego zawieszono w pracy za radykalne poglądy 
antyszczepionkowe, w opublikowany filmie w mediach społecznościowych, ostrzegł opinię pu-
bliczną przed prawdziwym znaczeniem „pandemii” Covid-19. Oto transkrypcja fragmentów naj-
ważniejszych wypowiedzi lekarza, który mimo doświadczanych nieprzyjemności, nie boi się głosić 
swojego stanowiska.

Covid-19 oznacza Certificado de Identificación de Vacunación con Inteligencia Artificial (Certyfi-
kat Identyfikacji Zaszczepienia Sztuczną Inteligencją), a 19 to rok, w którym został utworzony.Co-
vid-19 to nie nazwa wirusa. Jest to raczej nazwa międzynarodowego planu kontroli i redukcji popu-
lacji, który został opracowany w ciągu ostatnich dziesięcioleci i uruchomiony w 2020 roku.To, co
reaktywuje wirusa, to obszar odpornościowy, w którym się znajduje, osłabiony przez poprzednie
szczepienia. To, co zamierzają wstrzyknąć w nas, będzie najstraszniejszą szczepionką ze wszyst-
kich. To dosłownie zejście do piekła, którego celem jest masowe wyludnienie ponad 80% populacji.

Nie przystępuj do testów, bo testy nie są wiarygodne, chociaż tak jak twierdzi wielu producentów
testów – żaden z testów nie jest w stanie dokładnie wykryć wirusa SARS COV-2. Wykrywają tylko
nieskończoną liczbę małych, nieszkodliwych wirusów lub szczątków komórkowych, które są już
częścią naszego mikro biomu.Osoby badane będą coraz częściej wykazywać pozytywne wyniki te-
stów, będzie ich tak około 90%. To jest ich cel i dlatego rozpoczęli proces masowego testowania
łącznie z dziećmi.11 maja 2020 roku żadna telewizja, gazeta ani audycja włoska nie ogłosiły, że we
Francji wprowadzono masowe testy we wszystkich szkołach. Co tydzień przeprowadzano około
700 000 testów. Jednak nikt nie nagłośnił tej wiadomości.Kiedy więc twoje dziecko zostanie prze-
badane, cała rodzina i wszystkie osoby, z którymi mieliście bezpośrednie kontakty, będą musiały
zostać poddane badaniu.Nie słuchajcie szarlatanów, ignorantów, którzy odrzucają prawdę. Przypo-
minam, że nie jesteśmy chorzy. Wręcz przeciwnie, jesteśmy nosicielami tego wirusa. Posiadanie wi-
rusa niekoniecznie oznacza, że jesteś chory: jesteś zdrowy i koniec. Ale wszyscy nadal będą uzyski-
wać pozytywne wyniki w testach. W rzeczywistości zmuszą cię do powtórzenia testów 2 lub 3 razy.
Wszyscy pracownicy placówek publicznych,  zwłaszcza w służbie zdrowia,  przechodzą testy co
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Wszystko, czego potrzebują i co robią, jest po to, aby sprawić, by wszyscy uwierzyli, że są chorzy.
Bycie „pozytywnym” oznacza etykietowanie jako „jesteś szkodnikiem”.Odmowa testowania i „wy-
krycia” wirusa jest jedynym kluczem do uniknięcia szczepienia. Po zaszczepieniu wszyscy będzie-
my ciężko chorzy, osłabieni i z pewnością szybciej doprowadzi nas to do śmierci.Jedynym rozwią-
zaniem, aby ocalić nasze człowieczeństwo […] jest sprawienie, by ludzie naprawdę zrozumieli, że
nie powinni zostać przetestowani. Nie poddawaj się testom, nie dawaj im tego, czego im brakuje,
nie wpadaj w ich pułapkę. Mówię ci to, ponieważ przynajmniej nie będziesz mógł powiedzieć, że
nie zostałeś wcześniej ostrzeżony.Covid-19 oznacza „program masowej eksterminacji”. Nie podda-
waj się testom. To jedyny sposób, aby się uratować.W telewizji te dranie nie mówią i nigdy nie po-
wiedzą nam prawdy. Również politycy zachowują się zupełnie nieuczciwie.Większość niezaszcze-
pionych ludzi przestanie istnieć dla społeczeństwa. Nie będziesz mógł podróżować bez szczepionki.
Nie będziesz mógł iść do kina, a w przyszłości nie będziesz mógł nawet wyjść z własnego domu.To
już się dzieje w niektórych miastach w Chinach. Hiszpania jest jednym z głównych krajów, obok
Argentyny i wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie to będzie praktykowane.Wszystko dla
masowych szczepień zostało już skonfigurowane i uruchomione we wszystkich firmach i głównych
mediach.   Absolutnie, ja wolę śmierć, niż szczepienie.

https://www.odkrywamyzakryte.com/wloski-lekarz-o-klamstwach-covid-19/

DLACZEGO BILL GATES JEST PROMOWANY JAKO EKSPERT W DZIE-
DZINIE „PANDEMII” I SZCZEPIONEK?

Dlaczego Bill Gates jest uważany za eksperta od „pandemii” i szczepionek? Dlaczego me-
dia głównego nurtu tak mocno promują jego osobę jako „autorytet” w dziedzinie wirusolo-
gii i antidotum na Covid-19? Odpowiedź na te pytania jest prosta, jeśli zapoznamy się z da-
nymi raportu opublikowanego w Columbia Journalism Review.

Hojne wsparcie
Według raportu opublikowanego w Columbia Journalism Review, liczne prominentne media i or-
ganizacje dziennikarskie traktujące Fundację Gatesa jako autorytet w dziedzinie zdrowia publiczne-
go są w rzeczywistości częściowo finansowane przez tę fundację.

Autor raportu Tim Schwab przeanalizował prawie 20 000 dotacji charytatywnych, które Fundacja
Gatesa przekazała do końca czerwca 2020 roku i ustalił, że  ponad 250 milionów dolarów prze-
znaczonych było na dziennikarstwo.Odbiorcami byli m.in.  BBC, NBC, National Public Radio
(NPR), National Journal, Guardian, Gannett (właściciel USA Today i różnych głównych gazet re-
gionalnych), National Press Foundation i inne publikacje, firmy medialne, fundacje dziennikarskie i
organizacje charytatywne związane z mediami.Schwab znalazł „setki” artykułów NPR pozytywnie
opisujących projekty Fundacji Gatesów, z jednym szczególnym przykładem historii, w której każdy
cytowany ekspert jest powiązany z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.Pieniądze fundacji naj-
większy wpływ miały jednak na media głównego nurtu, w których Bill Gates uznawany jest za au-
torytet w sprawie Covid-19, pomimo braku wykształcenia i doświadczenia w naukach medycznych.
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Na przykład PolitiFact i USA Today (otrzymały fundusze od fundacji) wykorzystały nawet swoje 
platformy do sprawdzania faktów, aby bronić Gatesa przed „fałszywymi teoriami spiskowymi” i 

„dezinformacją”.Fundacja Gatesów odniosła się do opublikowanego raportu, po prostu 
deklarując, że „zdecydowanie kwestionuje” wszelkie sugestie, że ma jakiekolwiek 
powiązania z naruszeniem integralności i niezależności najbardziej szanowanych 
platform dziennikarskich na świecie.

Gdzie ta „uczciwość”?

Gdyby Fundacja Gatesa była naprawdę uczciwa, uniknęłaby nawet pozornych konfliktu interesów z
mediami, ale nie ma nic uczciwego w tej źle zaaranżowanej „pandemii”.Nie ma racjonalnego wy-
tłumaczenia na to, byśmy słuchali czegokolwiek, co Bill Gates ma do powiedzenia na temat fałszy-
wej pandemii lub niebezpiecznych, nieprzetestowanych szczepionek, które zamierzają narzucić siłą 
ludziom na całym świecie.Nikt w mediach nie mówi mu tym, że Bill Gates NIE zaszczepił swoich 
dzieci, o czym stanowczo mówił lekarz rodzinny, który współpracował z rodziną Gatesa:

Nie wiem, czy zaszczepił je jak byli dorośli, ale mogę powiedzieć, że zdecydowanie odmó-
wił szczepienia ich, gdy byli dziećmi – powiedział lekarz rodzinny na sympozjum medycz-
nym za zamkniętymi drzwiami w Seattle, dodając: To były wspaniałe dzieci, naprawdę inteli-
gentne i żywiołowe, a on powiedział, że nic im się nie stanie, nie potrzebują żadnych szcze-
pionek.

I nikt w mediach głównego nurtu nie zadaje sobie trudu, by zapytać Gatesa, dlaczego już w 2015
roku mówił o „koronawirusie”.Jednym z największych planów Billa Gatesa jest redukcja świato-
wej populacji – i stosowanie w tym celu szczepionek – do czego jasno i otwarcie się przyznaje.Nic
dziwnego, że Gates wierzy, iż szczepionki przeciwko Covid-19 będą dosłownie „ostatecznym roz-
wiązaniem”  światowej  „pandemii”  przeludnienia.W ludzkim  strachu  upatrzył  rozwiązania
swojego iście szatańskiego planu – nastraszyć społeczeństwo do maksymalnego poziomu, odebrać
mu siły na przeciwstawianie się systemowi, wymęczyć, a potem zaproponować „cudowną” szcze-
pionkę, która „rozwiąże” wszystkie problemy – a w rzeczywistości będzie zwieńczeniem sukcesu
szalonego miliardera.

Bill  Gates  nie  poprzestaje  na  „przekonywaniu”  ludzkości  do  przyjmowania
szczepionek. Po tym, jak dr Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób

Zakaźnych powiedział,  że szczepionka koronawirusowa może być gotowa do wprowadzenia do
końca 2020 roku, Bill Gates stwierdził, że jest tylko jedna przeszkoda, którą należy pokonać. Jaka?
Oto odpowiedź.            Skuteczność na poziomie 70 proc.

Dr Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych ocenił w rozmo-
wie z CNN, że szczepionka na COVID-19 może być gotowa do powszechnego użycia do końca
2020 roku.Podkreślił, że jej przewidywalna skuteczność będzie sięgała 70-75 proc., więc na pewno
nie będzie tak skuteczna, jak szczepionka na odrę (jej skuteczność określa się na 97-98 proc.).Dr
Fauci ostrzegł również, co trzeci Amerykanin deklaruje, że nie zaszczepi się przeciwko COVID-9,
nawet jeśli szczepionka będzie łatwo dostępna i tania.Te informacje nie przeszły obojętnie obok
znanego miliardera – Billa Gatesa.
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Pozostawić bez wyboru

Miliarder związany z firmą Microsoft w wywiadzie udzielonym CNN przypomniał widzom, że 
skoro bezpieczna i skuteczna szczepionka będzie już gotowa, ludzie muszą się przekonać do jej 
przyjęcia.

Będziesz miał wybór, czy zażyjesz szczepionkę, czy nie”, powiedział Gates, „więc 
jest to ta ostatnia przeszkoda.

W rozmowie z Andersonem Cooperem w siedzibie CNN, Bill Gates nalegał, aby Stany Zjednoczo-
ne zmieniły swoją strategię wobec „pandemii”.

Gates wydawał się zdenerwowany tym, że Waszyngton nie przestrzegał ściśle jego instrukcji oraz
nie pozwolił na  wykonywanie testów i rząd nie zastosował takich samych środków jak wszyscy
inni.„Inne kraje ograniczają swobodne zachowanie”, nakładają restrykcyjne blokady i kwarantanny
oraz przyjmują kompleksowe śledzenie kontaktów – zauważył Gates, nazywając jednocześnie za-
chowanie mieszkańców Stanów Zjednoczonych „zawstydzającym”.

Gates, który wielokrotnie wyrażał chęć zaszczepienia światowej populacji szczepionkami pocho-
dzącymi z finansowanych przez siebie laboratoriów badawczych, przyznał, że sam zastrzyk może
zostać wdrożony, zanim zadziała idealnie.Miliarder wydawał się jednak nie przejmować informa-
cjami doktora Fauci, że ponad  jedna trzecia Amerykanów wyraziła obawy dotyczące bezpie-
czeństwa szczepionki koronawirusowej, powołując się na upolitycznienie problemu, za szybki har-
monogram jej wprowadzania oraz inne problemy.

Zdaniem Billa Gatesa około 70-80 procent światowej populacji będzie musiało się zaszczepić,
jeśli będzie chciało zacząć normalne życie: brać urlopy, robić zakupy, podróżować, być uczestni-
kiem wydarzeń sportowych itd.Jednocześnie zasugerował, że chcąc uczestniczyć w życiu publicz-
nym, nie będą mieli wyboru – albo przyjmą szczepionkę, albo „pa pa” – radź sobie sam. Jeśli więc
nie prośbą i groźbą, to przymusem – takie jest podejście Billa Gatesa do masowego zniewolenia
ludzkości. 

https://www.odkrywamyzakryte.com/przymus-przyjecia-szczepionki-na-covid-19/

BILL  GATES  POPIEPRZONY ASZKENAZ 
Można o nim  przeczytać  tu:     
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates  

Źródło   bez  krytyki jego osoby ale  za  to  dane jakim to on  jest  bogaczem  i wpływowym biznes-
menem ,z  mózgiem  zimnego informatyka  zasłaniającego się  filantropią.    Nic  nie piszą o jego 
wyznaniu  czy  religii więc  na pewno  jest  to żyd. Możliwe  także są  korzenie  hitlerowskie: Wil-
liam Henry Gates III urodził się w Seattle jako syn Williama Henry’ego Gatesa Juniora (dziś Senio-
ra) i Mary Maxwell Gates. Ojciec miał korzenie angielsko-niemieckie, a matka szkockie. Jego ro-
dzina była zamożna; ojciec był znanym prawnikiem, matka pracowała w zarządzie First Interstate 
Bank, Radzie Zarządzającej University of Washington i organizacji charytatywnej United Way of 
America, a jej dziadek, J. W. Maxwell, był prezesem National City Bank w Seattle.     
   Dalej w  Wikipedii.
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Jak można  mieć  zaufanie do WHO ? 
Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ŚOZ; ang. World Health Organization) – organizacja 
działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zajmująca się ochroną zdrowia. 
Siedziba WHO znajduje się w Genewie. W 1946 ONZ ( gdy w Polsce  zaprowadzano sowiecką  
okupację ) zwołała Międzynarodową Konferencję Zdrowia w Nowym Jorku, gdzie 61 państw raty-
fikowało konstytucję WHO. 

W 1948 gdy WHO rozpoczęła działalność, liczba członków sięgała 88. Do WHO należą obecnie 
(stan na lipiec 2020) 194 państwa. W lipcu 2020 Stany Zjednoczone oficjalnie wyraziły zamiar 
opuszczenia WHO, mają na to czas do 6 lipca 2021. 

WHO jest finansowane poprzez składki państw członkowskich oraz dotacje. Obecnie(dane z roku 
2020)  praca WHO skutkuje szerszym spektrum współpracy: ok. 80 organizacji pozarządowych 
oraz z zakresu przemysłu farmaceutycznego, jak także z fundacjami np Fundacja Billa i Me-
lindy Gates i Fundacja Rockefellera. No i wszystko jest jasne .

Dobrowolne datki na rzecz WHO lokalnych i państwowych rządów, fundacji i organizacji pozarzą-
dowych, innych organizacji ONZ i sektora prywatnego przekroczyły szacowaną sumę składek z 
193 państw członkowskich.  A  któż  to  tak hojnie wspiera  WHO ?

Dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Zdrowia od roku 2017  jest  facet z 
Etiopii, gdzie  panuje  głód, smród,  nędza  i ubóstwo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ur. 3 marca 1965 w Asmarze) – etiopski poli-
tyk, biolog i immunolog, od 2017 dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, w
latach 2012–2016 minister spraw zagranicznych Etiopii, latach 2005–2012 mi-
nister zdrowia Etiopii. Tedros rozpoczął pracę w ministerstwie zdrowia Etiopii
po ukończeniu studiów na University of Asmara w 1986. Ale  kontynuował edu-
kację na Uniwersytecie Londyńskim i dlatego  go wybrali  czyli, że  jest na
usługach ONZ i WHO. Pochodzi z mieszanej  rodziny  chrześcijańsko- muzułmańskiej,  czyli, że 
nie wiadomo kim jest. 
Etiopia jest dla rastafarian Ziemią Obiecaną, opierają się oni na treści Psalmu 87:1-4: 

1. Synów Koracha. Psalm. Pieśń. Budowla Jego jest na świętych górach: 
2. Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. 
3. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, o miasto Boże! 
4. Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [po-

wiedzą]: «Ten [i ten] się tam urodził».

ponieważ tam, gdzie w cytowanym powyżej fragmencie Biblii Tysiąclecia występuje słowo Kusz, 
w akceptowanej przez rastafarian wersji Pisma Świętego, Biblii króla Jakuba, z roku 1611 zawiera 
słowo Ethiopia.   

W 1984 irlandzki piosenkarz Bob Geldof po obejrzeniu film dokumentalny stacji BBC, poświęco-
nego klęsce głodu w Etiopii w latach 1984–1985, namówił kilkudziesięciu artystów, by nagrali 
skomponowaną przez niego i Midge Ure’a z zespołu Ultravox piosenkę „Do They Know It’s Christ-
mas?”, a dochód ze sprzedaży wydawnictwa przeznaczono na pomoc głodującej Afryce. 
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Struktura religijna kraju w 2010 roku według Pew Research Center: 

• chrześcijaństwo – 62,8% (52 070 000) 
• Kościół etiopski – 43,5% (36 060 000) 
• protestantyzm – 19,2% (15 910 000) 
• islam – 34,6% (28 680 000) 

Syjonistyczne  godło  Etiopii z  tak zwaną  gwiazdą Dawida  symbolem Izrahella. 

31  lipca  2020   Etiopia – W kraju nękanym chorobami, szarańczą i rozruchami polscy
salezjanie starają się pomóc rodzinom etiopskich uczniów 

ANS – Addis Abeba) – Obecnie sytuacja w Etiopii nie jest łatwa. Kraj zmaga się z kryzysem zdro-
wotnym, żywnościowym i społecznym, który pogłębia się z dnia na dzień. Rośnie liczba zakażeń 
Covid-19, do czego dochodzą ogniska cholery, odry i malarii, które wciąż są aktywne. Etiopia jest 
również ofiarą drugiej fali ataku szarańczy, niszczącej hektary upraw. Do tego dochodzą starcia 
między policją i społecznością Oromo, co jeszcze bardziej komplikuje fakt przestrzeganie zaleceń 
chroniących przed zakażeniem.  Światowa Organizacja Zdrowia wskazała Etiopię jako jeden z 13 
państw afrykańskich z wysokim wskaźnikiem rozprzestrzenienia się epidemii. Poza tym szpita-
le nie są dobrze wyposażone, brakuje lekarzy i testów, a kampania mająca uwrażliwić ludność na 
problem, dotycząca stosowania środków chroniących przed zakażeniem, zainteresowała prawie że
wyłącznie ośrodki miejskie, nie obejmując wielu obszarów peryferyjnych.
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Jakby tego było za mało, Organizacja ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa szacuje, że około 30 
tys. hektarów zostało już zaatakowane przez szarańczę.

Synowie Księdza Bosko przybyli do Etiopii w 1975 r. i są obecni w 14 miejscach w 5 regionach: 
Tigray, Oromia, Addis Abeba, Gambella i regionie zamieszkanym przez ludy Południa.  

W ciągu 45 lat obecności w Etiopii salezjańscy misjonarze wy-
budowali liczne szkoły i ośrodki młodzieżowe, zajmując się al-
fabetyzacją i edukacją tysięcy dziewcząt i chłopców znajdują-
cych się w bardzo trudnej sytuacji, a poza tym – ciężko pracu-
jąc na rzecz zwalczania handlu ludźmi, jako że Etiopia znajduje
się na skrzyżowaniu ruchu migracyjnego Rogu Afryki.  

W tej niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje ten kraj,
w którym ponad 60 milionów osób – około 60% ludności – żyje
z dnia na dzień, salezjanie zdecydowali się na realizację jedyne-
go projektu pomocy miejscowej ludności, zwłaszcza – rodzi-
nom uczniów, którzy uczęszczają do 16 ośrodków kształcenia
zawodowego i szkół salezjańskich, które obecnie są zamknięte
z powodu pandemii.
Dostarczenie żywności i wody pitnej, środków higie-
niczno-sanitarnych oraz kampanie informacyjne doty-
czące dobrych praktyk związanych ze stosowaniem
zaleceń chroniących przed zakażeniem – to trzy klu-
czowe punkty tego projektu, który jest realizowany na
rzecz osób najbardziej potrzebujących.

TAK DZIAŁA    BOGATA I SPONSORO-
WANA  WHO  ORAZ  JEJ AGENDY
ORAZ  SAMA  ONZ 

NWO w  toku KULTURA ŚMIER-
CI: ONZ ( ale  jaka  i czyja )  nakazała de-
populację 3 mld
 Ola Gordon12 września, 2020 Dziennikarstwo
śledcze, NWO  

Odtajnione dokumenty ( Implications of Worldwide Population Growth) ujawniają, że 1 mld ludzi
zostanie zabitych głodem, bo porozumienia handlowe ONZ i moratoria zdrowotne WHO zabronią
każdemu krajowi sprzedaży i eksportu wszelkiej żywności do regionów wyznaczonych do depopu-
lacji.Zagładzanie 3 mld ludzi już się rozpoczęło kiedy Ameryka wykorzystuje broń masowego nisz-
czenia pn. HAARP do kontroli, zmiany i intensyfikacji pogody w wyznaczonych krajach. Ubiegłe-
go lata użyto HAARP do wykreowania fali upałów w Rosji, co poskutkowało niemal całkowitym
zniszczeniem jej  zbiorów. Również ubiegłego lata Ameryka użyła HAARP do wywołania ogrom-
nych powodzi w Chinach i Pakistanie – próba wymazania zbiorów w tych krajach skutkująca maso-
wym głodem ich ludności. Dwa mld więcej umrze od chorób powiązanych z niedożywieniem z po-
wodu zniszczenia plonów, pasteryzacji i promieniowania.Źródło: National Security Study Memo-
randum  200.  Pełna  treść  raportu  sporządzonego  przez  Henry  Kissinger  w  linku  –  
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf
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Edyta Górniak z niesmacznym żartem. Ostra odpowiedź Michała Piróga 

Wiadomości 31 października 2020
Na profilu Edyty Górniak pojawił się kontrowersyjny żart. To nie spodobało się fanom i innym 
gwiazdom, m.in. Michałowi Pirógowi ( gej i propagator LGBT,  tancerz, choreograf, prezenter tele-
wizyjny, aktor, celebryta i aktywista społeczny)  który publicznie upomniał piosenkarkę.

 Piosenkarka opublikowała zabawną w jej mniemaniu grafikę, przedstawiającą Żyda. 

"Żyd pyta Żyda, kiedy się skończy epidemia? - Icek, bądź mądry. Poważni ludzie zainwesto-
wali poważne pieniądze. Jak zarobią, to się skończy" - głosi napis pod obrazkiem.

Biedaczka  Nie przemyślała jednak tego, że taki żart, może urazić innych poprzez utrwalanie szko-
dliwych stereotypów. Wpis zabolał m.in. Michała Piróga, który ma żydowskie korzenie. "To wiel-
ka przykrość.   Nie wszyscy ludzie uważają inwestycje w edukację za mądrą decyzję i potem wsta-
wiają bezmyślnie takie żarty. Refleksja przychodzi zbyt późno lub nigdy. W Polsce akurat ten ste-
reotyp żartu na temat Żydów nigdy nie wyszedł z mody. Są ludzie, którzy ślepo podążają za modą
bez większych refleksji i tacy którzy modę tworzą" – napisał.
 "Walczyć trzeba jak ze wszystkimi stereotypami, czyli Murzynkiem Bambo, Polakiem złodziejem,
tancerką  puszczalską,  rogatym  Żydem  i Arabem  terrorystą.  Edukacją,  książkami  zamiast  gier
i Youtube’a. Trzeba nauczyć ludzi na nowo, że siła jest w logice i nauce, a nie w lajkach i nowych
ciuchach" – dodał. Poparł go krakowski rabin, Samuel Rosenberg. "Myślałem, że nie żyjemy już
w średniowieczu. Mam nadzieję, że Edyta wróci do tworzenia dobrej muzyki, która może szerzyć
miłość i łączyć ludzi w trudnych czasach, zamiast rozpowszechniać kłamstwa, nienawiść i idiotycz-
ne teorie konspiracyjne" - skomentował.
https://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-edyta-gorniak-z-niesmacznym-zartem-ostra-odpowiedz-
michala

Samuel Rosenberg ( ur. 12 grudnia 1986 w Tel Awiwie) – izraelski rabin, od grudnia 2012 do 
sierpnia 2013 Naczelny Rabin Śląska i Wrocławia oraz rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we 
Wrocławiu. Samuel Rosenberg urodził się w Izraelu, w rodzinie chasydów. Opuścił nurt chasydzki 
na rzecz judaizmu reformowanego. Obecnie jest rabinem reformowanej społeczności Tiferet Sza-
lom w Tel Awiwie. Studiował filozofię żydowską na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Do 
Polski przyjechał w 2012, gdzie objął stanowisko rabina wrocławskiej Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej. Obecnie jest rabinem społeczności postępowej Or Hadasz w Krakowie. Mówi w języku 
angielskim i hebrajskim, uczy się języka polskiego.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Rosen-
berg.     A  z czego  się  utrzymuje ten pan? Jak zarabia na życie  ? Nie wiadomo.

Murzynek Bambo  to też był   stereotyp
Wesoły Żyd Julian Tuwim  ‘Bambo ‘

Murzynek Bambo w Afryce mieszka ,
czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki
Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.
A gdy do domu ze szkoły wraca ,
Psoci, figluje - to jego praca.
Aż mama krzyczy: "Bambo, łobuzie!'
A Bambo czarną nadyma buzię.
Mama powiada: "Napij się mleka"                         62.



A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada :"Chodź do kąpieli",
A on się boi że się wybieli.
Lecz mama kocha swojego synka.
Bo dobry chłopak z tego murzynka.
Szkoda że Bambo czarny , wesoły
nie chodzi razem z nami do szkoły.

Dowód, że pandemia została zaplanowana i miała określony cel

Plandemia:

•  W 2015 r. Richard A. Rothschild opatentował „System i metodę testowania COVID-19” 
(US20200279585A1) z holenderską organizacją rządową.  

• W 2015 roku – cztery lata przed zaistnieniem choroby – opracowano metodę testowania 
COVID-19. 

• W 2017 i 2018 roku – dwa lata przed COVID-19 – na całym świecie rozprowadzono setki 
milionów zestawów testowych na COVID-19.  

• Bank Światowy pokazuje, że COVID-19 to projekt, który ma trwać do … końca marca 2025
roku!  

• Według Fundacji Rockefellera globalna pandemia musi skutkować zwiększoną kontrolą, w 
której ludzie chętnie rezygnują ze swojej wolności, aby znów poczuć się bezpiecznie. ” 

źródło: https://graviolateam.blogspot.com/2020/10/proof-that-pandemic-was-planned-with.html
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