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WPROWADZENIE:

fot. wikipedia.org/domena publiczna

„Igrzyska Śmierci III - Kulisy kampanii w USA, czyli ostateczne starcie 
tytanów o losy ludzkości” to trzecia już część opracowań z cyklu, 
„Igrzyska Śmierci”. 

W 2015 roku opublikowany został e-book pt. „Igrzyska Śmierci – Wojna 
Cywilizacyjna i Nowy Porządek Światowy”. Pierwsza część dotyczyła 
pierwszego etapu wojny hybrydowej, której efekty obecnie obserwujemy.

Mowa w niej o katastrofie humanitarnej, którą wywołali w Europie 
Niemcy, o islamizacji Europy, wzmożonym zagrożeniu terroryzmem, a 
nawet pandemią. E-book cytowany był i publikowany m.in. na 
zagranicznych portalach czy portalu Wolna Polska Roberta Brzozy. 

Druga część pt. „Igrzyska Śmierci – Etap II. Fikcyjna Pandemia i Rządy 
Marionetkowe” powstała we wrześniu 2020 we współpracy z portalem 
Strefa Wolnej Prasy. Jak sama nazwa wskazuje – mowa w niej o 
obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z ogłoszeniem pandemii i o 
drugim etapie wojny. 
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Trzecia część „Igrzysk Śmierci” poniekąd wynika z pozostałych i stanowi 
ich podsumowanie, jak również została uaktualniona o szereg nowych i 
istotnych faktów. Mowa w niej o ostatecznej walce tytanów, czyli wielkich
mocarstw, ale też o ludziach, którzy stoją na czele tych mocarstw i 
odpowiadają za dalszy przebieg wojny.

Choć większości z nas wybuch wojny kojarzy się z wybuchem jądrowym 
czy zbrojną napaścią, jak opisał to śp. prof. Wolniewicz – mowa o wojnie 
hybrydowej. Jest to taki typ wojny, gdzie nie widać wroga. Toczy się ona 
poprzez kierowanie ludzką falą, wywoływanie światowych konfliktów, 
histerii i odwracanie rzeczywistości przez mass media. 

Choć porządek państw budowanych na zasadzie wolności i tolerancji 
został zakwestionowany w 2001 roku w momencie ataku 
terrorystycznego na dwie wieże Word Trade Center stanowiące symbole 
potęgi gospodarczej dawnego świata, za umowną datę wybuchu III 
Wojny Światowej można podać datę 22 września 2015. 

Wówczas Niemcy narzucili państwom unijnym politykę przyjmowania 
imigrantów, co doprowadziło do wewnętrznych podziałów, wojen 
kulturowych, walki z chrześcijaństwem, ataków terrorystycznych, a nawet
budowania nowoczesnych gett na miarę XXI wieku, gdzie dochodziło do 
podpaleń, gwałtów i „szmuglowania” terroryzmu, który jak rak zalał 
Europę i jej obywateli oraz doprowadził do upadku starego systemu. 

Świat po pierwszym etapie utonął w chaosie. Ten chaos nadal trwa i z 
niego wyłoni się nowy system i nowy świat. Czy ludzkość zdoła się 
przebudzić i sprawić, by był to piękny i bezpieczny świat dla nas 
wszystkich?

Czy też poddamy się i pozwolimy by zarządzali nami ludzie, którzy 
zgotowali nam to piekło, a w ich interesie leży kontynuacja wojny, 
doprowadzenie do niewolnictwa i nowego systemu kastowego, w którym 
ludzie pozbawieni praw traktowani będą jako materiał do eksperymentów
medycznych, a pewnie nie tylko? 

Drugi etap III Wojny Światowej, która toczy się na naszych oczach, o 
czym można będzie przeczytać w tej części - to już konkretne działania 
Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Fundacji Billa Gatesa i Fundacji 
Rockefellera wymierzone w całą ludzkość. 
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To próba przejęcia władzy nad państwami narodowymi przez globalne 
korporacje i kontynuacja pierwszego etapu, w którym Niemcy jak 
podczas II Wojny Światowej, dążą do podboju państw i narzucenia im 
cywilizacji śmierci, do czego wykorzystują struktury unijne.

Ta wojna planowała była od co najmniej 10 lat. Fundacja Rockefellera, 
która wspiera finansowo WHO w 2010 roku wydała biuletyn o 
scenariuszach przyszłości, gdzie dokładnie został opisany etap 
światowej pandemii, upadku gospodarek, państw narodowych, a nawet 
rebelia, która ma nastąpić w przyszłości w związku z niezadowoleniem 
uciskanych obywateli. Plan ten jednak można zaburzyć... 

Już 10 lat temu WHO zostało oskarżone o bezpodstawne wprowadzenie 
pandemii celem zarobienia na szczepionkach podczas zachorowań na 
grypę A1H1. Choć tamta pandemia nadal nie została odwołana i zgodnie
ze zmienioną definicją, która została wprowadzona by doprowadzić do 
lockdawnów, trwa na równi z ogłoszeniem pandemii Covid-19. 

Nikt jednak nie bada nas pod kątem grypy. Testy PCR ukierunkowane 
na szukanie Covid-19 służą do namnażania materiału, a nie do 
diagnostyki chorób zakaźnych, przez co mają nas utwierdzić w medialnej
paranoi i uzasadnić nowy system kast społecznych i kontroli obywateli. 

Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że III Wojna Światowa trwa właśnie 
teraz. Wystarczy przypomnieć sobie jak wyglądało życie przeciętnego 
Europejczyka 10 lat temu i jak wygląda teraz. Mogliśmy podróżować, 
spotykać się z rodziną i przyjaciółmi. 

Nie baliśmy się o życie najbliższych ilekroć ktoś miał podwyższoną 
temperaturę. Dziś boimy się powietrza, boimy się wejśc do sklepu, 
lekarze boją się przyjmować pacjentów, boimy się nawet własnych rodzin
i przyjaciół. 

Dochodzi do zaprzeczenia wszelkich wartości. Po ulicach chodzą 
dzieciobójcy upominający się o legalną aborcję, bandyci dewastujący 
pomniki i propagujący nazistowskie symbole. Fundacja Gatesa, która 
hojnie wpływa na WHO chce byśmy wszyscy zostali zaszczepieni i 
posegregowani certyfikatami bez których nie wejdziemy do kina, 
autobusu czy sklepu. 
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Jej założycielem jest zwolennik depopulacji przez system nowoczesnych 
szczepień i liczne aborcje, a korporacje o nazistowskich korzeniach, 
które przyczyniły się do tragedii ludzi podczas II Wojny Światowej mają 
produkować szczepionki. 

Te same korporacje, czasem pod zmienioną nazwą, w czasach 
obecnych prowadzą eksperymenty medyczne na ludziach z krajów 
trzeciego świata, produkują szczepionki, a co więcej zarówno te firmy jak
i lekarze mają być zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za 
nieprzewidziane skutki i szkody jakie mogą wyrządzić ludziom, którym 
miałyby zostać podane. 

Trzeba być wręcz ślepym, albo żyć w jakieś zacementowanej bańce 
informacyjnej, by nie widzieć, że to wszystko są elementy wojny 
hybrydowej. Globaliści chcą upadku państw narodowych, zagłady sporej 
części ludzkości oraz wprowadzenia kast społecznych i niewolnictwa. 

Na drugiej szali sił, które mogą wygrać mamy możliwość obnażenia 
światowego spisku globalistów i przywrócenie ostatecznych czasów 
pokoju i prawdziwej wolności. Przynajmniej na jeszcze kilka pokoleń, 
kiedy nasi potomkowie będą musieli stoczyć kolejną bitwę.

W tej walce kluczową rolę mają wielkie mocarstwa takie jak Chiny, USA, 
czy UE. Obecnie obserwujemy ostateczną potyczkę o rozkład sił tych 
mocarstw na arenie międzynarodowej, co będzie miało ogromny wpływ 
na przyszłe losy świata. 

Czy Ameryka stanie po stronie Niemiec wspierając ich imperializm czy 
też stanie po stronie wolnej ludzkości sprzeciwiając się globalistom? Jeśli
stanie po stronie globalistów i Niemiec, to upadnie i to w bardzo 
niedługim czasie.

To wszystko zależy od tego, kto wygra walkę o prezydenturę, a ta walka 
trwa nadal! Dużo jednak zależy od nas – od tego jakie wartości 
wesprzemy. Po której ze stron staniemy. 

Czy ludzkość zdąży się przebudzić na czas, by pokrzyżować plany 
globalistom próbującym stworzyć światowy rząd? Jak zapobiec dalszym 
skutkom wojny? Mam nadzieję, że poniższe opracowanie skłoni 
Czytelnika do refleksji i podpowie pewne rozwiązania. 
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Jaki świat stworzymy dziś, w takim jutro i w przyszłości będą żyły nasze 
dzieci i przyszłe pokolenia. Tylko od nas zależy, czy będzie to 
bezpieczny i przyjazny świat, czy też świat w którym chrzest, czy też 
błogosławienie nowo narodzonym dzieciom uznawane będzie za 
zbrodnię, a akty morderstw, aborcje i eutanazje starców, kalek i 
niepełnosprawnych traktowane będą jako oświecenie i postępowość. 

Od nas zależy czy będzie to świat ludzi wolnych i szczęśliwych bez 
wojen i terroru czy też będzie to świat, gdzie po ulicach będą chodzić 
dzieciobójcy, a normalni ludzie, którzy nie będą chcieli poddać się 
eksperymentom medycznym zamykani będą w domach, izolowani i 
pozbawiani wszelkich praw, wolności, dostępu do opieki medycznej i 
nawet możliwości zarobku. 
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Kulisy kampanii w USA - Ostateczne starcie tytanów
o losy ludzkości

Czy da się zmienić system będąc jego graczem, a nie twórcą? Czy 
można wyjść z „Matrixa”, który zawładnął już prawie całą populacją 
świata i „uratować” innych graczy? Być może ktoś już znalazł sposób na 
to, by zagiąć ten absurdalny system... 

System oparty na globalnym wyzysku i niewolnictwie, który poprzez 
platformy mediowe wprowadza chaos, restrykcje i światowe rządy 
dążące do totalnej kontroli swych obywateli-niewolników... 

Lekarze alarmują, że pandemia to fikcja i twór polityczny niszczący 
służbę zdrowia. Wszyscy jesteśmy zdrowymi nosicielami wirusów, a 
testy PCR służą do namnażania materiału do badań, a nie diagnostyki 
chorób zakaźnych, w tym wirusowych. 

Przebadanie Słowaków testami płytkowymi antygenowymi to 
udowodniło! Ponad 99% Słowaków nie jest zarażonych Covid-19, a 
wśród zakażonych jedynie 2% ma objawy, z czego po analizie 80% z 
nich to objawy grypy. 

Czy powtórzy się scenariusz jak podczas epidemii żółtej febry, gdzie 
świat został podzielony na bogaczy i „ozdrowieńców” mogących 
uczestniczyć w życiu społecznym oraz niewolników i biedotę? 

Czy istnieje uzasadniona obawa, że Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO), która już w 2010 roku została oskarżona o niepotrzebne 
ogłoszenie pandemii celem zarobienia na szczepionkach, a finansowana
jest bardzo hojnie przez fundacje takie jak Fundacja Billa Gatesa i 
Fundacja Rockefellera, czy rząd Chińskiej Republiki Ludowej, może być 
pod zbyt dużym wpływem i naciskiem swych ofiarodawców? 

Czy covidowe certyfikaty doprowadzą do zamykania ludzi w gettach i 
szczepionkowego holokaustu Gatesa? Czy feminazistki ze strajków 
kobiet zrozumieją, że zostały wykorzystane przez wrogą propagandę do 
obalania rządów, wprowadzania cywilizacji śmierci, a poprzez wspieranie
przemysłu aborcyjnego wspomagają dostarczanie materiału do 
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tworzenia rakotwórczych i zmutowanych genetycznie szczepionek z 
zabijanych dzieci? 

Jaki wpływ na to wszystko mają wybory w USA? Czy chodzi o 
ostateczny rozkład sił na arenie międzynarodowej? Tu znajdziecie 
odpowiedzi na te wszystkie pytania. Globaliści chcą upadku państw 
narodowych, zagłady sporej części ludzkości oraz wprowadzenia kast 
społecznych. 

Na drugiej szali sił, które mogą wygrać mamy możliwość obnażenia 
światowego spisku globalistów (a więc właścicieli globalnych koncernów 
farmaceutycznych, technologicznych, mediów, platform 
społecznościowych, banków itp. działających w porozumieniu z rządami 
niektórych państw) , i przywrócenie ostatecznych czasów pokoju i 
prawdziwej wolności. 

To wszystko jednak zależy w ogromnej mierze od ostatecznych wyników 
głosowania w USA. Przed nami starcie tytanów o losy ludzkości. Tylko, 
że to nie film, ani nie książka S-F. To nasza rzeczywistość, którą 
kreujemy i tworzymy my sami... 
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Prezydent Trump – przemijający polityk czy geniusz,
który właśnie zmienia historię świata?

Fot. https://www.pikrepo.com/febop/donald-trump

Po wyborach w USA nasuwa się wiele pytań. Zarówno o stan faktyczny 
podważanego wyniku jak również o motywy kandydatów. Ludzie 
zastanawiają się jak do tego doszło, że Donald Trump, mimo tak dużej 
rzeszy zwolenników, został „wyłączony” przez media, a te bardzo 
szybko, mimo braku oficjalnych wyników, okrzyknęły Joe Bidena nowym 
prezydentem. 

Czy Donald Trump nie umiał odpowiednio się zabezpieczyć przed 
oszustwami przeciwnika, choć (co najmniej na miesiąc wcześniej!), 
wiadomo było kto zarządza „kolektorami losującymi”? 

Czy rozsądne było walczyć na tak wielu frontach i podpaść jednocześnie
globalistom, bankowcom, farmaceutom i właścicielom platform 
medialnych, a potem jeszcze łudzić się, że nie będą oni przeszkadzać 
podczas wyborów? 

Czy mimo ogromnej liczby wrogów można było jeszcze wierzyć w 
wygraną, podczas gdy przeciwnik Joe Biden jeszcze przed wyborami 
chwalił się, że już podczas administracji Obamy i jeszcze wcześniej 
zanim Obama został prezydentem, zbudowali bardzo rozbudowany 
system oszustw wyborczych i największą organizację fałszowania 
wyborów w historii amerykańskiej polityki?

Warto obejrzeć ten film już teraz: https://www.youtube.com/watch?
v=BRZEs9BRGK4&feature=emb_title&fbclid=IwAR0g-
_UjH_qgqy0ZZ1Pkh1jMsHqFhMPcJ4gzPUKo9guEue5CYWOuVdlo1Wk
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A może Donald Trump celowo „nie zabezpieczył się” przed oszustwami 
by jednak mieć dowody przestępstw i krok po kroku odkryć powiązania 
oszustów z globalnymi wrogami? 

Może te na pozór akt przegranej ogłoszony przez media również był 
brany pod uwagę? Choć plan może wydawać się ryzykowny, trzeba być 
genialnym strategiem, by w białych rękawiczkach rozegrać wszystkich 
przeciwników! 

Ba, a oni sami się podłożyli i w większości jeszcze nie widzą, jak zostali 
rozegrani! Choć biorąc pod uwagę działania mediów, gdzie chociażby w 
prasie niemieckiej już rozpisują się, że Trump mimo przegranej zdołał 
przekonać nawet Demokratów, że wygrał i Biden nie będzie mógł 
normalnie rządzić przez podburzony lud, czym próbują zabezpieczyć 
stworzoną narrację o wygranej Bidena – chyba już wiedzą... 

Donald Trump okazał się nieprzeciętnym szachistą, który nie marnuje 
czasu i energii na walkę tylko prowokuje sytuację, gdzie przeciwnik sam 
się podkłada! Mysz sama wychodzi z norki i kładzie się na talerzu kota... 
Czy taką sytuację właśnie obserwujemy na arenie międzynarodowej 
podczas wyborów prezydenckich w USA?

Śledząc poczynania Donalda Trumpa sprzed jego prezydentury 
zauważyć można podobny manewr, jak ten, który widzi teraz cały świat, 
choć może jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z jego wagi i 
wyrafinowania...

Podczas, gdy media wydały już werdykt, ogłosiły swojego prezydenta 
elekta, a koncerny farmaceutyczne i firmy szpiegujące naszą aktywność 
internetową coraz brutalniej wprowadzają cenzurę, restrykcje i politykę 
globalistów, nie każdy dostrzega, że wpadli oni w pułapkę własnych 
intryg... 

Bo zgodnie z prawem Donald Trump jest i nadal będzie prezydentem, a 
za zamkniętymi drzwiami dochodzi do szeregu aresztowań i 
„czyszczenia” społeczeństwa z oszustów łamiących prawo i dążących do
wyzysku i niewolnictwa...

Przecież skoro już na miesiąc przed wyborami wiadomo było, która firma
będzie liczyć głosy i że dojdzie do oszustw, jak również jakie platformy 
medialne wprowadzają cenzurę i będą oszukiwać, to może Donald 
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Trump po prostu specjalnie dał im możliwość popełnienia przestępstwa, 
by mieć ich za co zamknąć? 

Historia Donalda Trumpa to klasyczny model biznesmena od zera do 
milionera. Choć zdawać by się mogło, że wraz z nazwiskiem odziedziczył
fortunę i władzę, nie do końca jest to prawdą... 

Tramp nie miał nic. Choć w zasadzie miał wszystko, co potrzebne jest do
zdobycia zarówno władzy jak i pieniędzy. Miał rozum, charyzmę i spryt. 
Nakłonił wielu ludzi do zainwestowania ogromnych sum w jego biznes. 
Gdy ten nie szedł, Trump mógł skończyć jako wielki bankrut lub nawet 
denat!

Jednak osoby, które w niego zainwestowały ogromne środki, wolały mu 
pomóc w karierze, by odzyskać pieniądze. Zaryzykował i sam doszedł na
szczyt. Spłacił długi i zarobił fortunę. Mógł stracić wszystko, ale stał się 
ikoną biznesu. 

Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o wybory w USA. Tu ponowię 
pytanie: czy po tak zdolnym biznesmenie i cieszącym się dobrą opinią 
prezydencie, można się spodziewać, że naprawdę nie umiał przewidzieć 
lub nie pomyślał, aby się zabezpieczyć na wypadek oszustw 
przeciwnika, gdy gra toczy się o tak wysoką stawkę jaką jest 
prezydentura państwa, mającego wpływ na całą geopolitykę światową? 
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Donald Trump przechytrzył złodzieja – złapał
przeciwnika na gorącym uczynku

Niektórzy mogą mieć do Donalda Trampa żal lub pretensje. Inni uważają,
że był zbyt pewny siebie i stracił czujność. Nadal nie rozumieją, co tak 
naprawdę się stało i jaki będzie miało to wpływ na przyszłe losy Ameryki i
reszty świata na geopolitycznej szachownicy…

Prosty przykład – taki, który zrozumie każdy „Kowalski”. Czy jeśli 
wiadomo, że na osiedlu grasuje złodziej i jest nim jeden z naszych 
bliskich przyjaciół, to będziemy oskarżać go bez dowodów i zgłaszać 
sprawę narażając się na śmieszność, gdyż nie zostaliśmy okradzeni i 
jedynie chcemy się zabezpieczyć? 

Nikt o zdrowych zmysłach by się tak nie zachował. Bo zawsze przed 
sądem trzeba mieć dowód! Lepszym rozwiązaniem byłoby zastawienie 
pułapki na potencjalnego złodzieja. Wówczas mamy i dowód i rację. 

Można zatem zarzucać prezydentowi Trumpowi, że nie umiał się 
zabezpieczyć i dlatego „przegrał” wybory. Tylko, że te wybory wciąż 
trwają! Wciąż liczone są głosy, bo są dowody dokonanej zbrodni! Zbrodni
na wolność i zamach na demokrację! Nikt ich nie fabrykował. Przeciwnik 
sam się podłożył...

Pod koniec kampanii niektóre stacje ucinały przemówienia, jeszcze 
przecież urzędującego prawnie prezydenta. To już pokazało pewien 
margines. Pokazało, kto przekracza granicę praworządności. 

Ale w tym wszystkim to najmniej istotny szczegół. A w zasadzie to po 
prostu jeden pionek na szachownicy. Ta sytuacja po prostu odsłoniła 
prawdziwe intencje innych graczy. Pokazała też, kto w służbach celowo 
„zawalił”, dzięki czemu poleciały już pierwsze stanowiska.

To idealny przykład jak bez walki można w sprytny sposób posprzątać 
swoje podwórko. Owszem, krok ryzykowny bo niektórzy już postawili 
Donalda Trumpa na straconej pozycji. Mimo zafałszowanych wyborów, 
jego polityczny przeciwnik uzyskał gratulacje od wielu polityków. 

Również globalne korporacje, którym nie podobała się polityka 
prezydenta Stanów Zjednoczonych, po ogłoszeniu zwycięstwa Bidena, 
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stały się znacznie agresywniejsze i przestały ukrywać swe prawdziwe 
intencje. Ale krok ten był potrzebny by odsłonić kto gra do której bramki...

Co zatem uzyskał Donald Trump, a co stracił? Jeszcze nic nie stracił, bo 
głosy są cały czas liczone i trwają postępowania sądowe w wątpliwych 
stanach, choć – jak to wykazują znawcy tematu – sprawa dotyczy całych
Stanów Zjednoczonych.

Zyskał natomiast odsłonięcie wszystkich kart przeciwnika. Wiadomo już 
kto jest czarny, a kto biały. Kto pomaga, a kto udając przyjaciela 
przeszkadza i szkodzi.

Teraz wszystko może się zdarzyć. Tak jak Donald Trump zaryzykował 
jako biznesmen i wygrał, tak też zaryzykował jako prezydent. Postawił 
się globalistom i zaczął zmieniać światowe ścieżki geopolityki. 

Tak samo jest teraz, podczas wyborów – nie jest to już walka jedynie o 
prezydenturę USA, lecz walka o losy wszystkich państw na arenie 
międzynarodowej i walka zwykłego obywatela i każdego pojedynczego 
człowieka z globalnymi wasalami i twórcami „Matrixa”…

A na koniec tej polemiki, kilka faktów, które być może otworzą oczy 
przeciętnym „Kowalskim”, na to, co tak naprawdę się stało i o co cały 
czas toczy się ta walka…
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Media sprzyjające globalistom ogłosiły prezydenta
elekta, ale prawo w Stanach Zjednoczonych jest po

stronie obecnego prezydenta

Fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_Bald_Eagle.jpg

Zacznijmy od tego, że mimo gratulacji dla Bidena, prezydentem jest i 
nadal będzie Donald Tramp, a kulisy wyborów w USA mają też drugi 
plan, którego nie dostrzegają bohaterowie pierwszoplanowi. Dochodzi do
szeregu zatrzymań za matactwa wyborcze. Posady najpierw stracą 
urzędnicy państwowi, którzy złamali prawo, a potem maszyna ruszy 
lawinowo... 

Po tym, jak Donald Tramp spotkał się z jawną cenzurą i innymi 
podejrzanymi wybrykami ze strony serwisów społecznościowych, takich 
jak Twitter i Facebook, ostrzegał swoich wyborców, że demokraci będą 
próbowali „ukraść” te wybory. 

Już kilka miesięcy przed wyborami ostrzegał, że Demokraci będą 
próbować oszukiwać i fałszować wyniki wyborów z pomocą swoich 
zaangażowanych sprzymierzeńców zarówno w prasie jak i firmach z 
branży social-media. 
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Miał rację. Materiałów dotyczących nadużyć, filmów nagranych przez 
obywateli, które pokazują oszustwa i materiałów na ten temat jest tak 
wiele, że nie sposób wszystkich wyliczyć. Ale o tym na koniec. Akcja z 
fałszowaniem wyników i przygotowaniami do oszustw trwała od 
miesięcy. 

Dokonano już bardzo wielu zatrzymań i aresztowań na terenie całego 
kraju. Wciąż też prowadzonych jest wiele dochodzeń równocześnie, 
pojawia się coraz więcej zarzutów i dowodów, a sprawcy są 
zatrzymywani przez policję, FBI i organy ścigania. 

Oświadczenie, że Biden jest prezydentem elektem zostało wydane przez
media. Tylko! W żadnym stanie wybory nie były certyfikowane. A tak 
naprawdę wybory są certyfikowane 14 grudnia. Do tego czasu prawnie i 
oficjalnie prezydentem jest Donald Tramp. Co stanie się po tej dacie?
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Forma prawna wyborów – certyfikowane wyniki
poznamy w grudniu lub styczniu

Po tej dacie wynik trafia do Kolegium Elektorskiego, które go zatwierdza.
Wynik można podważyć na różne sposoby tam gdzie są ewidentne 
fałszerstwa, a na te jest szereg dowodów. Chociażby tam można 
zakwestionować wybory, gdzie zagłosowało 110% wyborców, jak na 
Florydzie. 

Stan, który stwierdzi, że wybory były zafałszowane może wysłać 2 grupy 
do kolegium. Jeśli w trakcie głosowania nie dojdzie do zgody, to żaden z 
kandydatów nie dostanie tych głosów elektorskich, które są 
kwestionowane. Mówi o tym 12 poprawka do konstytucji z 1804 roku.

Jest również szereg innych ustaw, które przewidują, że jeśli żaden z 
kandydatów nie zdobędzie większości głosów to 6 stycznie Izba 
Reprezentantów wybiera prezydenta na podstawie zależności ile stanów 
jest przez kogo reprezentowanych. 

W obecnej sytuacji w Izbie Reprezentantów jest 28 głosów 
republikańskich w stosunku do 20 głosów demokratycznych i gdyby do 
tego doszło, to 6 stycznia Izba Reprezentantów może na tej podstawie 
wybrać prezydenta, który ma większość. Jest nim Donald Trump. Innej 
możliwości nie ma. 

Również w Sądzie Najwyższym, gdzie zostały zaskarżone wyniki 
wyborów, obecnie przewagę mają Republikanie. Maja duże 
doświadczenie jeśli chodzi o prawo wyborcze i konstytucyjne 
wymagania. Także jeśli Sądy Stanowe nie będą w stanie tego rozwiązać 
i będzie apelacja do Sądu Najwyższego, to wówczas nie będzie mowy o 
oszustwach. 

Warto też dodać, że Biden kilka lat temu w skandaliczny sposób 
atakował Klarensa Thomasa i jego relacje z Prezesem Sądu 
Najwyższego nie są przyjazne więc można mniemać, że Sędzia będzie 
kierował się prawem i nie da się przekupić Bidenowi.

Wygląda zatem na to, że gratulacje dla Joe Bidena są trochę 
przedwczesne, a kandydat Demokratów raczej nie ma najmniejszych 
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szans na wygraną. Zawsze istnieje mała szansa, że jednak uda się 
kogoś przekupić, zastraszyć, albo wprowadzić cenzurę medialną, by 
oszukać wyborców i rządy innych państw, że jednak wygrał Biden... 

Dlatego mimo wszystko trzeba zachować mobilizację. Walka jest zacięta,
bo gra toczy się na tylko o prezydenturę w Ameryce, ale też rozkład sił i 
politykę na całym świecie... 
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Kulisy walki o prezydenturę w USA – zmiana
rozkładu sił na arenie międzynarodowej i rola Polski

w rozgrywce wielkich mocarstw

Fot. Duda-Trump flickr The White House, domena publiczna

Donald Trump nie jest zwykłym politykiem, którego można rozgrywać jak 
wielu innych. To sprytny biznesmen, który zna się na zarządzaniu i swą 
innowacyjnością wpłynął na ogromne zmiany zarówno w Ameryce, jak i 
pozostałych częściach świata zmieniając dotychczasowe położenie 
pionków na szachownicy geopolitycznej świata. 

Zaczął od swojej firmy i pracowników, a więc od zwykłych obywateli. 
Niewolnictwo i wyzysk na dłuższą metę się nie opłacają, a pracownik, 
który jest lubiany i doceniany oraz czuje wsparcie i opiekę pracodawcy, 
zasypuje firmę pozytywną energią wdrażając innowacyjne i dochodowe 
pomysły. 

Mowa tu oczywiście o zarządzaniu państwem. Donald Trump zadbał o 
pracowników, zadbał o każdego z obywateli. Wprowadził chociażby 
opiekę zdrowotną dla każdego. 

Za Obamy biedni ludzie nie mogli liczyć na pomoc państwa. Nawet 
oglądając seriale czy filmy dokumentalne pokazujące tamtą strukturę 
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życia, można było zauważyć tragedię zwykłych ludzi, którzy brali kredyty 
lub tracili domy próbując zebrać pieniądze na leczenie. To oczywiście 
tylko jeden z przykładów pokazujących odmienny sposób zarządzania. 

Zmieniła się jednak cała polityka. Podczas, gdy UE pod prymatem 
Niemiec i Angeli Merkel dążyła do polityki multi-kulturowości, mieszania 
nacji i religii by doprowadzić do wewnętrznych walk i chaosu i 
dezinformacji, co w dużej mierze się udało i doprowadziło do zamachów 
terrorystycznych, konfliktów i znacznego osłabienia struktury państw 
narodowych, Donald Tramp postawił na identytaryzm, który prowadzi do 
wzmacniania struktur państwowych. 

Zmienił się rozkład sił na arenie międzynarodowej, zmieniła się też cała 
geopolityka. Polska stała się kluczowym graczem w tej rozgrywce 
wielkich mocarstw. 

Wzmocniła swoją pozycję na osi Zachód-Wschód, co dalej również ma 
kolejne konsekwencje, jak osłabienie IV Rzeszy Niemieckiej, która pod 
płaszczykiem UE zawładnęła gospodarczo pozostałymi państwami 
członkowskimi i teraz próbuje jeszcze obchodzić traktaty by jeszcze 
mocniej zniszczyć państwa narodowe poprzez wprowadzenie jednej 
globalnej polityki opartej o założenia Gender. Ta historia zaczyna się 
jednak dużo wcześniej...
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Wybuch III Wojny Światowej - katastrofa
humanitarna, gender i terror narzucone państwom

UE przez IV Rzeszę Niemiecką

Tak naprawdę porządek unijny i jego system został zakwestionowany już
11 września 2001 roku w momencie ataku terrorystycznego na dwie 
wieże Word Trade Center oraz budynki Pentagonu. Wówczas 
zniszczone zostały przez organizację Al-Kaida symbole Nowego Jorku i 
potęgi gospodarczej USA. To zakwestionowało bezpieczeństwo 
społeczeństw budowanych na zasadzie tolerancji i wolności.

Kolejna ważna data to rok 2015. W 2015 roku 22 września Ministrowie 
Spraw Wewnętrznych Państw UE w Brukseli podjęli decyzję o 
rozlokowaniu fali imigrantów na terenie Europy. Decyzja nie została 
podjęta jednomyślnie i państwa podzieliły się w tej kwestii, a zamieszki i 
zamachy terrorystyczne, które były skutkiem tej decyzji stanowiły kolejny 
etap zniszczenia starego systemu. 

Doszło do próby islamizacji Europy, odwrócenia wszelkich wartości i 
wprowadzenia chaosu, co dało się zauważyć na początku i nadal jest to 
widoczne chociażby na ulicach Francji. Zarówno ruchy LGBT, jak i 
obecne „strajkujące kobiety”, a tak naprawdę skrajne feministki oraz 
femi-nazistki, to sztucznie kreowane narzędzia do szerzenia polityki 
chaosu, ale nie tylko...

Śp. profesor filozofii dr hab. Bogusław Wolniewicz, odznaczony Krzyżem 
Oficerskim za wybitne zasługi dla nauki polskiej, opisywał tą sytuację 
jako wojnę nowego typu na miarę XXI wieku, gdzie bronią jest fala 
ludzka dyskretnie sterowana przez konkretne siły. 

Wówczas falę imigrantów porównywał do fali szarańczy mówiąc, że jej 
skuteczność leży w tym, że pokazywana jest jako bezbronna, a jest to 
broń, której grotem są kobiety i dzieci eksponowane przez media jako 
ofiary.

Dokładnie taką samą sytuację można zaobserwować dziś śledząc 
poczynania kobiet strajkujących na ulicach w imię zabijania 
nienarodzonych dzieci i to wszystko bardzo się ze sobą łączy...
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Śp. Bogusław Wolniewicz opisał nowy typ prowadzenia wojny jako 
„przedstawienie dla europejskich frajerów”. Winą za sytuację obarczył 
legion, a więc każdego, kto widzi propagandę i nic nie robi ani nie mówi, 
żeby temu zapobiec i przerwać fałsz. 

Następnie wyliczał ludzi coraz wyżej w hierarchii winnych czyli władze 
unijne i Angelę Merkel jako osobę siedzącą najwyżej, na samym 
szczycie piramidy i legionu, gdyż Niemcy zadecydowały o przymusowym
przyjmowaniu imigrantów i oni są w tym układzie najsilniejsi przez co 
wiodą prym w unijnej szachownicy. 

Choć w tamtym okresie faktycznie Angela Merkel siedziała na szczycie 
tej piramidy, dalsze działania i forma przejęcia władzy pokazały kolejnych
przywódców i osoby odpowiedzialne za rozpętanie chaosu. Osoby te 
zajmują znacznie wyższe stanowiska niż sama Angela Merkel. 

Tu jednak pojawia się postać nowego prezydenta – Donalda Trumpa. 
Nagle cała ta drabina zaczyna się rozjeżdżać i zmienia się szala władzy 
oraz rozlokowania sił. Tramp krzyżuje im plany! Zmienia się polityka 
USA, co osłabia rolę Niemiec i ich sojuszników.

Tu można by się zagłębić w system globalnej finansjery, rodzin 
bankowców, którzy, aby dalej sprawować rządy wywołują konflikty i dążą
do globalizmu. Opisałam to jednak bardziej szczegółowo w opracowaniu 
„Igrzyska Śmierci - Wojna Cywilizacyjna i Nowy Porządek Światowy” z 
2015r., a temat ten jest już znany dość powszechnie, więc przejdźmy 
dalej... 

Te wydarzenia miały wpływ na to, co dzieje się teraz. Już wtedy 
pojawiały się koncepcje, że mieszanie kultur, nacji i masowe migracje, 
mogą stać się przykrywką do rozpętania czy też ogłoszenia pandemii o 
światowym zasięgu, o czym też można przeczytać w pierwszej części 
Igrzysk Śmierci. Wszystko zaczyna się zazębiać i synchronizować. 

Pierwszym etapem „wybuchu” III Wojny Światowej było zatem 
narzucenie przez Niemcy polityki przyjmowania imigrantów. Zazwyczaj 
wybuch kojarzy się z użyciem broni, ale powołując się na słowa śp. prof. 
Wolniewicza, wojna nowego typu to chaos medialny doprowadzający do 
klęski humanitarnej i o tego typu wybuchu wojnie, która zmieniła 
struktury dotychczasowego porządku świata, mówimy. 
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Tu zaczynamy dochodzić do wierzchołka problemu oraz w tym miejscu 
znacznie dokładniej możemy przyjrzeć się powiązaniom między tymi 
etapami...
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Gender kontra identytaryzm – starcie cywilizacji
śmierci z cywilizacją życia

fot. Jan Pawel II pixabay.com

Zanim dojdziemy do kolejnego etapu, czyli światowej pandemii, zwróćmy
jednak uwagę (co jest istotne) , jak pojawienie się idei identytaryzmu 
oraz postaci prezydenta Trumpa zachwiało planem wywołania 
światowego konfliktu...

Identytaryzm oznacza identyfikowanie się z historią i kulturą oraz stanowi
nową epoką ideologiczno-kulturową powstałą wśród wysokorozwiniętych 
społeczeństw Europejskich zagrożonych przez napływ obcej cywilizacji, 
która zagraża kulturze europejskiej i neguje jej zasady. Symbolem nurtu 
jest grecka litera LAMBDA, którą waleczni Spartanie oznaczali swe 
tarcze. Stanowi on zatem symbol walki w obronie cywilizacji 
Europejczyków. 

Głównymi zasadami identytaryzmu są zakazywanie sprzedaży ziemi 
cudzoziemcom, polityka prorodzinna (z którą dziś tak ochoczo walczą 
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femi-nazistki) oraz stawianie na rodzime technologie, przemysł, kapitał i 
banki. 

Za francuskich twórców nurtu uchodzą René Guénon i Jacques Maritain.
W Polsce ideę identytaryzmu rozwinęli m.in. Stefan Kardynał Wyszyński 
czy Jan Paweł II, którego pomniki tak chętnie dewastują przedstawiciele 
gender, LGBT czy obecne środowiska pro-aborcyjne. 

Genezy tego nurtu można dopatrywać się m.in. kiedy to porządek świata
zachodniego, który nie był gotowy na obronę zasad jakie postulował, 
został zakwestionowany w 2001 roku przez atak terrorystyczny i 
zburzenie wież World Trade Center – stanowiących symbol potęgi 
rozwijającego się społeczeństwa. 

Ruch ten rozwijał się również jako przeciwieństwo założeń gender czy 
negacja rewolucji seksualnej, która po 1968 roku zdominowała kraje 
takie jak Francja, część Niemiec, Wielka Brytania czy Holandia. 

W 2012 roku zyskał na sile we Francji przybierając nazwę Generation 
Identitaire i objawiając się jako niezadowolenie młodych pokoleń 
odartych ze swej kultury i historii, które negowało założenia mieszania 
multikulturowego i walczyło o zachowanie jednolitego etnicznie i 
kulturowo społeczeństwa. 

Choć w Polsce ideologia identytaryzmu, mimo ataków gender, nadal jest 
na mocnej pozycji, identytaryzm francuski znacznie upadł na sile po 
objęciu władzy przez prezydenta Macrona, który pokonał Marine Le Pen 
podczas wyborów. 

Nadal jednak jest widoczny, choć polityka Macrona oparta o założenia 
gender skutecznie blokuje oddolne ruchy obywateli, którzy obecnie 
domagają się chociażby otworzenia kościołów, czego również zostali 
pozbawieni. 

Francuscy i angielscy katolicy już nawet schodzą do podziemia, gdzie się
wspólnie modlą, odprawiane są Msze i udzielane sakramenty. Dziś na 
podstawie tych państw możemy porównać sobie jak oba te ruchy, nurty 
czy ideologie wpływają na dobrobyt społeczeństw.
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We Francji ideologia identytaryzmu została zupełnie zgnieciona przez 
gender. Francja stała się jednym z najmocniejszych i najbardziej 
przerażających przykładów krwawego ucisku swych obywateli. 

To tam muzułmanie i najeźdźcy blokowali ulice na czas modłów, 
odbywały się krwawe zamachy terrorystyczne, podpalane były kościoły, 
w tym słynna katedra Notre Dame, dochodziło i nadal dochodzi do 
ścinania głów bo ktoś był "nietolerancyjny", a uciskany lud w postaci 
Żółtych Kamizelek wyszedł na ulice. 

Dziś francuscy obywatele (tak jak i obywatele innych państw) zamykani 
są w domach bo ogłoszono pandemię. U nas jednak wprowadzono 
miękki lock down i wiele programów pomocowych dlatego w 
przeciwieństwie do innych państw, sytuacja nie wygląda tak tragicznie. 

We Francji wielu ludzi nie może iść do pracy, więc nie mają za co żyć. 
Mogą jednak ( co stanowi istne kuriozum) stać w kilometrowych 
kolejkach po żywność i ocierać się jeden o drugiego, bo zdaniem 
przywódców lepiej by ludzie nie pracowali, gdyż jest to groźne dla ich 
życia. We Francji zapanowała bieda. Okropna bieda i ubóstwo! 

Macron jednak wspaniałomyślnie dał obywatelom wolność w postaci 
legalnej aborcji do 9 miesiąca, by rozładować nastroje społeczne... Mało 
kto widzi, że ideologia gender zabrała Francuzom prawdziwą wolność i 
spokój. 

Lud się cieszy, że może mordować, bo bieda prowadzi do tego, że 
rodzice wolą zabić niż utrzymywać. Tylko, gdyby nie bieda, brak 
perspektyw, gender i lock-dawny, życie byłoby lepsze i nie stawiałoby 
ludzi w tak dramatycznych sytuacjach! 

Tu jednak trzeba dodać, że Francja nadal ma potencjał by wstać z kolan,
a mimo polityki opartej na ideologii gender, którą realizuje prezydent 
Macron, spora część społeczeństwa nie zgadza się z tym, co się dzieje. 

Francuzi licznie gromadzą się przed zamkniętymi z powodu pandemii 
kościołami i domagają się ich otwarcia. Wspólnie się modlą i protestują 
przeciw restrykcyjnej polityce rządu. Zaznaczają, że kościoły ze względu 
na katolicką historię Francji są na tyle duże, że spokojnie w 
bezpiecznych warunkach są w stanie pomieścić wiernych. 
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W Polsce również widać skutki ideologii gender chociażby podczas 
strajków „kobiet”, organizowanego przez lesbijkę, która chce dać 
kobietom wolność w postaci mordowania ich dzieci, a na organizowaniu 
strajków zarabia całkiem dobrze. 

Podczas tych akcji uczestnicy używają nazistowskich oraz 
okultystycznych symboli, co już samo wskazuje na korelacje z polityką 
realizowaną przez Niemców podczas II Wojny Światowej, i jak widać 
podczas tej. 

Na tych wiecach nawołuje się do obalenia rządu, mordowania dzieci w 
imię legalnej aborcji wprowadzonej na nasze ziemie przez Hitlera. 
Nawołuje się do walki z kościołem. 

W jakimś stopniu można zrozumieć młodzież, że w tym uczestniczyła – 
wiek buntu, dzieciaki od prawie roku mierzą się z covidowymi 
ograniczeniami, brak im towarzystwa, rozrywki i przede wszystkim w 
większości nie rozumieją i nie znają postulatów oraz nazistowskiej 
symboliki. 

Głownie takie osoby biorą udział w strajkach. Jeśli chodzi o dorosłe 
kobiety, warto byłoby się zastanowić, czy ich lekkomyślne zachowanie 
nie jest winą pomyłki reformy edukacji wprowadzonej przez Giertycha lub
nie wynika z syndromu sztokholmskiego z czasów okupacji... 

Skutkiem takich zachowań są akty wandalizmu, niszczenia polskich 
symboli narodowych, miejsc pamięci historycznych i kultu 
chrześcijaństwa. Tu znów widać korelacje z polityką Hitlera i ideologią 
gender narzucaną państwom członkowskim UE przez Niemcy w ramach 
kontynuacji imperialistycznych rządz realizowanych przez Niemcy od 
czasu II Wojny Światowej.

Polska jednak nadal stawia na prorodzinną politykę, a w tak zwanym 
strajku „kobiet”, który choć bardzo nagłośniony, wzięło udział zaledwie 
dwie setne procenta (0.02 proc.) społeczeństwa. 

Młodzież w większości wyszalała się i zrezygnowała. Również 
prowadzące zrozumiały, że nic nie wskórają, bo procent patologii jest w 
Polsce zbyt mały, by można było mówić o konkretnej sile. No cóż, Marta 
Lempart i jej fundacja i tak sporo na tym zarobiły. 
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Polityka Trumpa niezgodna z planem IV Rzeszy –
silne państwa narodowe i mocna Polska vs

niemiecki imperializm, gender i LGBT

fot. Merkel Trump 2 yt business insider

Pojawienie się na arenie geopolitycznej Donalda Trampa oraz idei 
identytaryzmu, a także mocny sojusz z Polską, która po rozpętaniu 
kryzysu migracyjnego w Europie przez Angelę Merkel, dążyła (wraz z 
grupą krajów V4) do odbudowy koncepcji Międzymorza, mocno 
zachwiały neonazizmem i popsuły plany Niemiec. 

Tu warto dodać, że koncepcja Międzymorza powstała przed II WŚ jako 
sojusz obronny wobec imperialistycznej Rosji i Niemiec. Niemiec, które 
obecnie władają UE. Zjednoczenie państw Europy Środkowej i 
współpraca Polski z innymi mocarstwami jak Chiny czy USA, zmieniły 
układ sił na arenie międzynarodowej. 

Dodajmy, że struktura Międzymorza to Korona Rzeczypospolitej i Stany 
Zjednoczone Europy Środkowej będące potęgą z ogromnym 
potencjałem, który nie jest na rękę globalistom.

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz USA i Chiny zobaczyły w 
Polsce lidera regionu i być może stąd ta krytyka Bidena w stosunku do 
Polski, Polaków i koncepcji Trumpa na temat rozbudowy flanki NATO na 
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Polskę i współpracy z Polakami oraz szydzenie z Polaków, jakoby nasza 
nacja nie należała do grona mądrych ludzi. Bidenowi po prostu są 
bliższe Niemcy i ma zupełnie inny pomysł na Europę. 

Trump stawia na identytaryzm i Polskę jako lidera grupy V4 oraz 
współpracę polityczno-gospodarczą z państwami Międzymorza czy też 
osłabienie roli Niemiec, które już i tak zbyt mocno osłabiają inne państwa
i wpływają na utratę ich suwerenności narzucając politykę neonazizmu, 
ideologię gender, walkę z Kościołem i doprowadzają do konfliktów 
wewnątrzpaństwowych, chaosu i wojen. Poprzez narzucenie wspólnej 
waluty celowo zniszczyły gospodarczo takie państwo jak Grecja. 
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Pierwszy etap wojny hybrydowej i jej skutki –
neonazizm, niemiecka eugenika, handel dziećmi i

niszczenie państw narodowych na rzecz LGBT

Fot. Adolf Hitler wikimedia commons/ yt Ruptly

Niemcy już od czasu zakończenia II Wojny Światowej wiodły prym w UE i
narzucały innym państwom politykę, która je osłabiała, by Niemcy były 
coraz to większą potęgą. Nic dziwnego, że Trump jako jedyny z 
prezydentów wprost powiedział przy jednym z wystąpień, że Niemcy są 
złe. 

Ludność krajów trzeciego świata była przez Niemcy wykorzystywana od 
1904 roku, gdy na terenie obecnej Namibii niemieccy faszyści 
dokonywali ludobójstw mieszkańców Afryki. Prowadzili na nich okrutne 
eksperymenty medyczne i obcinali głowy by w formalinie jako eksponaty 
badawcze wysyłać do Berlina. 

Od czasów masowych mordów dokonywanych przez nich podczas II 
Wojny Światowej, Niemcy nauczyli się nazywać zbrodnie tolerancją. 
Kreując się na państwo humanitarne i tuszując zbrodnie wojenne, pod 
pozorem pomocy ludom Afryki zaczęli tworzyć nowe obozy i getta na 
terenie całej Europy. 
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W niemieckich obozach dla migrantów zaczęło dochodzić do fali gwałtów
i morderstw. Taki scenariusz przeniósł się na Francję, Włochy, na całą 
Europę. Doszło do starcia wartości, cywilizacji, religii. Nastąpił chaos, 
wzmogły się akty terroryzmu, pojawiły się niezadowolenie społeczne i 
strajki. 

Neonazizm i niemiecka eugenika, ideologia Hitlera, postulaty o wolność 
poprzez aborcję oraz mordowanie ludzi „niewartych życia” czyli 
segregacja i mordowanie niepełnosprawnych lub ludzi z zespołem 
Downa, to nie tylko historia. To rzeczywistość, która toczy się na naszych
oczach. 

Te postulaty i nazistowskie hasła głoszone są dziś na naszych ulicach, a 
firmy, które podczas II Wojny Światowej produkowały gaz do komór 
śmierci, dziś przekształcone na firmy medyczne bardzo dobrze zarabiają.
Niemiecka firma Bayer, która teraz produkuje leki, w czasie II Wojny 
Światowej wytwarzała gaz stosowany w komorach śmierci. Ale nawet po 
II Wojnie Światowej pojawiały się doniesienia o jej morderczych 
praktykach. 

Niemiecka firma Bayer została m.in. oskarżona o to, że przyczynia się do
zgonów zarażając ludzi wirusem HIV. Wyniki śledztwa potwierdziły, że z 
pełną świadomością sprzedawano zarażone wirusem leki na hemofilię. 

Liczbę zarażonych w samych stanach oszacowano na 6000 do 10000 
osób, po czym wycofany lek pod nazwą Faktor VIII trafił na rynek 
Europy, Azji i Ameryki łacińskiej. 
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Próby tuszowania zbrodniczej historii Niemiec przez
mass-media i dalsza ekspansja IV Rzeszy – łamanie

traktatów i odwracanie wartości

Fot. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Flaga_UE.JPG

Zbrodniczej historii Niemiec już nie da się wymazać, choć niektórzy 
bardzo by sobie tego życzyli. Nawet były prezydent USA Barack Obama 
używał hasła „polskie obozy koncentracyjne”, zamiast „niemieckie obozy 
koncentracyjne na polskich ziemiach, w których Niemcy mordowali 
podbite nacje” właśnie po to by zniekształcić historię. 

Może on sam o tym nie wiedział, ale ktoś taki tekst do wygłoszenia 
musiał mu podsunąć do przeczytania lub wygłoszenia.

Robią to również media, czego bardzo dobrym przykładem może być 
spór prawny pomiędzy publicystą i dziennikarzem śledczym Witoldem 
Gadowskim, a szwajcarsko-niemickim koncernem medialnym Ringier 
Axel Springer. 

Koncert pozwał Gadowskiego za „naruszenie dóbr osobistych”, ponieważ
ten ujawnił nazistowską przeszłość założycieli Ringier Axel Springer. 
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Witold Gadowski powiedział m.in. , że Niemcy robili mydło z ludzkiego 
tłuszczu, że robili abażury do lamp z ludzkiej skóry oraz że rozsiewali po 
polach zwęglone zwłoki swoich ofiar jako nawozy. 

Stwierdził też, że w koncernie Axel Springer, który działa przeciwko 
polskiej racji stanu, zasiadali ludzie związani z Wehrmachtem, SS i 
Gestapo, a sam założyciel koncernu miał epizody współpracy z reżimem 
nazistowskim. 

Został pozwany za to, że powiedział prawdę, która jest niewygodna dla 
niemieckiej polityki historycznej. Proces sądowy sam publicysta opisał 
jako symboliczny bo trzecie pokolenie nazistów miało sądzić się z 
trzecim pokoleniem ofiar niemieckich zbrodni. 

Polski dziennikarz jest jednym z potomków ludzi zamordowanych przez 
Niemców w czasie II Wojny Światowej. Członkowie rodziny tego 
polskiego dziennikarza zostali zamordowani przez Niemców w czasie II 
Wojny Światowej. 

Dziś Bruksela chce połączyć budżet i uzależnić go od ideologii czym 
łamie traktaty i prawo. To jawne próby wymuszania, szantażu i 
bezprawia. Niemcy nadal chcą władać całą UE i narzucać innym 
państwom groźną ideologię. 

Handel dziećmi ma uchodzić za prawa człowieka. W Brukseli już dziś 
odbywają się międzynarodowe targi Men Having Babies, na których 
zamożne pary gejowskie mogą wynająć sobie „macicę” i zamówić 
dziecko wybierając „parametry” takie jak kolor oczu, skóry itp. 

Zupełnie jakby kupowali ekskluzywny produkt w sklepie. Jakby wybierali 
krem lub spodnie! Są też zapisy, że jeśli pierwsze dziecko umarłoby 
podczas roku, to firma ma dostarczyć kolejne. Aż strach myśleć, co 
może dziać się z takimi niemowlętami. 

A przecież na jaw wychodzą procedery, gdzie nawet niemowlęta i małe 
dzieci trafiają do domów publicznych, a gdy już się zupełnie „zużyją” - 
wykorzystywane są do transplantologii na „części”. Brzmi to jak horror i 
aż ciężko uwierzyć w poziom tego zwyrodnialstwa, ale niestety to 
rzeczywistość. 
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Międzymorze pod patronatem USA realizujące politykę identytaryzmu 
stało się odpowiedzią na chory neonazizm szerzący się w Europie, na 
patologię środowisk LGBT i imperialistyczną politykę Niemiec, której 
celem jest zniszczenie państw narodowych. 

Teraz, gdy media ogłosiły wygraną Bidena, bardzo szybko Niemcy stały 
się jeszcze bardziej agresywne w stosunku do państw takich jak Polska, 
Węgry, czy ogólnie państwa realizujące politykę identytaryzmu. Komisja 
Europejska pod przywództwem Niemiec przedstawiła strategię 
UE na rzecz równości osób LGBTIQ. 

W dokumencie znalazło się m.in. uznawanie rodzicielstwa par 
homoseksualnych w sytuacjach transgranicznych. Niemcy chcą by 
blokować budżet dla państw, które będą łamać takie zasady, bo niby 
państwa te są niepraworządne. 

Na szczęście prezydencja Niemiec w UE przemija wraz z końcem roku. 
Później przejmie ją Portugalia i Słowenia, które w tej kwestii maja inne 
zdanie niż Niemcy. 

Ponadto ambasadorzy Polski i Węgier zawetowali powiązanie ideologii z 
budżetem, czym znów stanęliśmy na drodze Niemiec w ich 
imperialistycznej polityce. 

Reasumując – to Niemcy po II Wojnie Światowej wywołali katastrofę 
humanitarną, by na zgliszczach padających państw narodowych 
wymusić swoje rządy i politykę gender. 

Oni doprowadzili do chaosu i wzmożonego terroryzmu, a teraz próbują 
narzucić innym państwom Unii Europejskiej niemiecką eugenikę, handel 
dziećmi, neonazizm i politykę prowadzącą do cywilizacji śmierci. 

Donald Tramp stawiający na silną Polskę, od początku stanowi 
zagrożenie dla imperialistycznej potęgi Niemiec. Polska wspierana przez 
Trumpa i USA stała im na drodze, a gdy media ogłosiły zwycięstwo 
Bidena, Niemcy poczuły się jeszcze bardziej bezkarne. 

Być może szybkość z jaką media ogłosiły wygraną Trumpa oraz nagły 
atak Niemiec na państwa narodowe poprzez kolejne próby narzucania 
ideologii gender i próbę wiązania budżetu z tą ideologią i polityką, wynika
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też z tego, że nie zostało im już wiele czasu na dokończenie planu... i 
dopięcie go.

Bo choć Biden, który stawia na silną współpracę z Niemcami i Francją 
został uznany jako prezydent przez media, to prawnie nadal nim jest i 
jeśli nie dojdzie do kolejnych oszustw, nadal nim będzie Donald Trump.
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Drugi etap wojny hybrydowej – bezobjawowa
pandemia i próba przejęcia władzy w państwach

narodowych przez Big Tech i Big Farmę – Tramp jest
niewygodny!

fot. wikipedia./ yt/ted 

Tu przechodzimy do kluczowej roli prezydenta USA w kształtowaniu się 
obecnej polityki światowej podczas pandemii, co miało i ma skutek na 
głosowanie w USA między Trampem, a Bidenem i będzie miało wpływ 
na przyszłe losy świata. 

Bezobjawowa pandemia stanowi drugi etap wojny hybrydowej, a Trump 
realizujący politykę identytaryzmu, który nie chciał współpracować z Big 
Farmą, Big Techem, globalistami i bankami, stał się niewygodnym 
graczem, który przeszkadzał w planach masonerii próbującej wywołać 
konflikty światowe i lockdawny. 

Ten etap wojny hybrydowej dość szczegółowo opisałam w opracowaniu 
„Igrzyska Śmierci – Etap II – Fikcyjna pandemia i rządy marionetkowe”. 
Całość opracowania ma niemal 70 stron więc ciężko w kilku słowach 
streścić problem, by wyjaśnienie miało ręce i nogi. 
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Dlatego zachęcam jednak do przeczytania wspomnianego opracowania. 
W skrócie jednak chodzi o to, że WHO zmieniło definicję pandemii, aby 
móc kontrolować światowe rządy i prowadzić swą politykę. 

Oczywiście fakt, że pandemia ma charakter polityczno-gospodarczy nie 
oznacza, że wirus w ogóle nie istnieje i nikt na niego nie choruje, a w 
szpitalach leżą sami statyści. 

Tu jednak warto zaznaczyć (co jest swoistego rodzaju paranoją!), że 
zgodnie z założeniami WHO, nadal zmagamy się z groźną pandemią 
grypy H1N1. 

Okazuje się bowiem, że pandemia ta nie została jeszcze odwołana. 
Czemu więc media nie podają dziennej statystyki zgonów na grypę, a 
rządy nie badają nas również pod kątem tej pandemii!

Oczywiście nie jest też powiedziane, że nie pojawi się trzecia fala Covid-
19, która w przeciwieństwie do obecnego szczepu koronawirusa może 
się okazać znacznie groźniejsza, albo, że ktoś nie wyprodukuje jakiegoś 
nowego szczepu, by użyć go jako broni biologicznej. 

Być może „produkcja” szpitali covidowych jest przygotowywana właśnie 
na taką ewentualność? Być może właśnie tym są szantażowani 
przedstawiciele rządów państw narodowych, którzy godzą się na 
lockdawny i kłamstwa WHO, choć eksperci z dziedziny medycyny czy 
zarządzania wykazali już, że obecna pandemia to fikcja będąca 
aparatem do przejęcia władzy i zarządzania ludzkością, co kontrolują 
światowa finansjera i globaliści. 

To właśnie im wypowiedział wojnę prezydent Trump zrywając 
porozumienia z WHO, na mocy których Światowa Organizacja Zdrowia 
wywróciła cały nasz świat do góry nogami powodując izolację ludzi i 
lockdawny. 

Biorąc pod uwagę niektóre wypowiedzi Trumpa, można by zastanawiać 
się, czy również podpalenia lasów w Australii czy Stanach przez 
pseudoekologów również nie stanowiły formy szantażu. 

Zanim jednak przejdę do analizy roli Trumpa, jego wrogów i sojuszników,
warto choć pokrótce opisać sytuację z ogłoszeniem pandemii i jej roli na 
kształtowanie się nowych gospodarek i form społecznych, gdzie na 
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opiekę zdrowotną będą mogli liczyć jedynie magnaci, a biedni nie będą 
mieli żadnych praw.

Ma ona doprowadzić również do depopulacji zarówno przez zniszczenie 
służby zdrowia, jak i szczepionki czy legalną aborcję do 9 miesiąca (we 
Francji już wprowadzono taką możliwość), która następnie otworzy furtkę
do mordowania ludzi chorych, niepełnosprawnych i eutanazji osób 
starszych i schorowanych, czyli do Hitlerowskiej polityki mordowania 
ludzi „niewartych życia”, którą Niemcy poprzez ideologię gender próbują 
narzucać państwom narodowym. 
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Testy PCR – narzędzie do wywołania paniki
medialnej i społecznej psychozy jako elementy

wojny hybrydowej

Fot. https://www.ft.com/content/099434b1-c578-4b6a-b81b-e69d4460f050

Testy PCR zostały stworzone do namnażania materiału do badania, a 
nie diagnostyki pacjentów pod kątem chorób zakaźnych! 

Niemal każdy człowiek ma w swoim ciele chorobotwórcze wirusy, które 
wcale nie muszą przyczyniać się do powstawania infekcji – mówią o tym 
zarówno naukowcy na łamach czasopisma BioMed Central Biology, jak i 
znani lekarze.

Patolog i specjalista wirusolog dr Roger Hodkinson, który przez wiele lat 
był prezesem firmy, która obecnie zajmuje się produkcją testów na 
koronawirusa, powiedział, że obecna panika związana z koronawirusem 
to „największe oszustwo, jakie kiedykolwiek popełniono na niczego nie 
podejrzewającym społeczeństwie”. 

Obecnie dyrektor laboratorium medycznego w USA pandemię Covid-19 
opisuje jako całkowicie bezpodstawną histerię publiczną napędzaną 
przez media i polityków. 
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Hodkinson wzywa do natychmiastowego otwarcia społeczeństwa, aby 
zapobiec wyniszczającym szkodom spowodowanym przez lockdown 
oraz do zaniechania testów, które przez fałszywe wyniki wywołują 
panikę. 

Jego zdaniem również maski i dystans są bezużyteczne bo Covid-19 i 
tak rozprzestrzenia się przez aerozole nawet na odległość 30 metrów, a 
zmuszanie ludzi do chodzenia w maskach ma na celu jedynie ich 
poniżenie i ośmieszenie ludzi oraz pokazanie, że społeczeństwa 
zachowują się jak niewykształcone lemingi.

Na tej podstawie można również przypuszczać, że nakaz chodzenia w 
maskach, oraz wcześniej opisane działania Niemiec polegające na 
mieszaniu kultur i społeczeństw oraz walki z chrześcijaństwem i próbę 
islamizacji Europy, mają ze sobą coraz więcej wspólnego... 

W krajach arabskich kobiety muszą zasłaniać usta, co ma pokazywać ich
małą wartość oraz podporządkowanie. Zupełnie podobnie jest z 
maseczkami podczas „pandemii”. 

Przypomnijmy sobie jak wyglądało życie przeciętnego Europejczyka 10 
lat temu. Mogliśmy podróżować, ćwiczyć na siłowni, uprawiać sporty, 
spotykać się z rodziną i przyjaciółmi. Nie panikowaliśmy i nie 
popadaliśmy w histerię ilekroć mieliśmy podwyższoną temperaturę. A jak
życie wygląda dziś?

Już od prawie roku jesteśmy pozamykani w domach, a po ulicach 
chodzą jedynie dzieciobójcy z nazistowskimi symbolami, którzy 
upominają się o legalną aborcję i kolorowi aktywiści dewastujący 
pomniki, kościoły, symbole nauki Jana Pawła II. 

Boimy się powietrza i panikujemy mając zwykłe przeziębienie. Nie 
pamiętamy jak źle się czuliśmy podczas zwykłej grypy czy zapalenia 
płuc. Wszystko kojarzy nam obecnie się ze śmiercią i lękiem. Boimy się o
zdrowie i życie naszych dzieci, przyjaciół i najbliższych. 

Boimy się wejść do sklepu, posyłać dzieci do szkół i chodzić do pracy. 
Boimy się bezobjawowej choroby do tego stopnia, że lekarze odwołują 
większość planowanych operacji, które ratują ludziom życie i zdrowie.
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Ludzie po wypadkach lub zawałach albo z poważnymi problemami serca 
czy nadciśnienia umierają w karetkach bo te nie mają wstępu do szpitala 
jeśli nie ma pewności, że pacjent nie jest chory na tą straszną 
bezobjawową chorobę. 

Społeczeństwa popadły w psychozę, którą nieustannie kreują media. 
Trzeba być ślepym, by nie widzieć, że są to elementy wojny hybrydowej. 
Panuje cenzura i chaos, a media i platformy społecznościowe ucinają 
prawa głosu i kasują niewygodnych nowemu systemowi. 

Donald Trump walczył z totalną inwigilacją WHO i NWO. Walczył z 
dominacją Niemiec i narzucaniem przez Niemcy państwom narodowym 
polityki gender. Walczył z oszustwami i wyzyskiem człowieka przez 
globalistów i Big Farmę. 

Walczył o swój kraj i spokój Europy. Walczył i nadal walczy – bo jeszcze 
nic nie jest przesądzone, co widać chociażby po tym jak Amerykanie 
zaczęli wychodzić na ulice by walczyć o sprawiedliwość. 

Nawet nowy Minister Zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że testy PCR 
nie są najlepszym narzędziem diagnostycznym. Powstanie testów PCR 
zawdzięczamy Kary’emu Mullisowi, za co otrzymał on Nagrodę Nobla. 
Tylko, że one zostały stworzone do NAMNAŻANIA materiału 
genetycznego, aby można było prowadzić na nim badania, gdy jest go 
za mało! 

Metoda PCR jest używana wszędzie tam, gdzie materiału genetycznego 
jest po prostu za mało i stąd potrzeba jego powielenia. Oznacza to, że 
test ten wykrywa minimalną ilość wirusa i go replikuje, czyli namnaża. 
Stąd tyle pozytywnych wyników. 

Jerzy Zięba opisał to w ten sposób, że chciałby konkretny model 
samochodu, gdzie podał szczegóły, kolor, rocznik. Następnie ktoś 
znajdzie mały fragment opony z tego samochodu i obwieszcza, że 
znalazł mu idealny samochód. 

Tylko, że fragment opony to nie jest samochód. To, że mamy w sobie 
minimalną ilość jakiegoś białka, czy fragment wirusa, nie oznacza, że 
jesteśmy chorzy. 
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Obecne testy PCR pod kątem wykrywania Covid-19 nie mają służyć 
zatem do wykrywania Covid-19, ale do namnażania go, by można było 
dalej prowadzić badania na próbce. 

Albo by można było dalej uzasadniać medialną panikę... Znajdą wirusa 
bowiem u każdego, kto kiedykolwiek miał z nim styczność, ale to nie 
znaczy, że wirus jest aktywny, ani że zarażamy. 
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Testy antygenowe udowadniają, że na Słowacji nie
ma pandemii - Elon Musk po podważeniu

wiarygodność testów został oskarżony przez media
o teorie spiskowe

Najnowsze badania przeprowadzone na Słowacji, z użyciem testów 
antygenowych udowodniły, że wśród 5,5 milionowego społeczeństwa 
99% Słowaków nie jest zarażonych Covid-19! Jedynie 2% ma objawy i 
większość z nich ma znamiona grypy. 

Po prostu, testy PCR stworzone do namnażania materiału są zbyt czułe i
wykrywają nawet śladowe ilości wirusa, absolutnie niegroźne dla zdrowia
i niezdolne do zarażenia. 

Nawet Elon Musk, znany miliarder, twórca mikroczipów do mózgu, które 
mają poprawiać funkcje mózgu w przypadku schorzeń takich jak na 
przykład choroba Alzhaimera, zakwestionował dokładność testów na 
Covid-19. Poddał się 4 rodzajom testów. Dwa dały wynik pozytywny, a 
dwa negatywny. 

"Dostaję całkowicie rozbieżne wyniki z różnych laboratoriów, ale 
najprawdopodobniej mam łagodny przypadek Covida. Moje symptomy są
takie jak niewielkiego przeziębienia, co nie jest zaskakujące ponieważ 
koronawirus jest rodzajem przeziębienia" - napisał Musk na Twitterze. 

Jak wiadomo media społecznościowe mają możliwość kasowania i 
śledzenia informacji, które ich zdaniem szkodzą opinii publicznej lub 
narażają nas na (ICH ZDANIEM) fałszywe informacje. 

Jednak po tym, jak został cenzurowany nawet prezydent USA, media i 
niektórzy dziennikarze coraz mocniej cenzurują lub próbują ośmieszać 
ludzi, którzy mają przecież prawo do wyrażania swoich opinii. 

Pojawiają się też sugestie by cenzurować Muska. Chociażby Tomasz 
Domański – uważający się za dziennikarza - napisał , że gdyby mógł, to 
odciąłby Muskowi dostęp do Twittera, ponieważ jego zdaniem to teorie 
spiskowe, a Musk pewnie nie umie przeczytać ulotki i nie zna się na 
testach.
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Jest to kolejny przykład przejawu dziennikarstwa, które wyżej niż 
wolność słowa i wolność wypowiedzi ceni sobie niemiecki nazizm i 
hołduje cenzurze medialnej. Wręcz śmieszy też fakt, że dziennikarz 
uważa, że zna się lepiej na testach i nauce niż Musk, który tworzy 
mikroukłady i czipy wielkości jednej dziesiątej włosa. 

Tak właśnie działa propaganda. Kto ma media ten ma „rację”. Nieważne,
czy coś jest prawdą. Ważne, by inni w to uwierzyli. Z ludzi pokroju 
Donalda Trumpa czy Elona Maska media próbują robić szaleńców. 
Widać to też w Polsce. 

Internet wrze od fali hejtu na Edytę Górniak i choć nie zgadzam się z nią 
w wielu kwestiach odnośnie pandemii, to przyznać trzeba, że ma odwagę
postawić się mediom i walczyć o prawo do wyrażania własnych 
poglądów. Z Marie Le Pen też próbowano robić chorą psychicznie, bo 
nie podobała jej się polityka gender. Dziś Francja ponosi tego skutki. 

47



Covidowa psychoza wywołana przez WHO – już w
2010 Rada Europy oskarżyła WHO o niepotrzebne
wywoływanie paniki celem sprzedaży szczepień

Fot. https://whatparentsask.com/vaccination-chart-india-commonly-asked-questions/

Już w styczniu 2010 roku Rada Europy przesłuchała przedstawicieli 
WHO oraz koncernów farmaceutycznych, którym zarzucono 
nieuzasadnione nagłośnienie zagrożenia zachorowaniami na grypę 
H1N1 oraz niepotrzebne ogłaszanie pandemii. Zdaniem Rady Europy 
powyższe działania miały na celu umożliwienie sprzedaży szczepionek 
firmom farmaceutycznym. 

( W ramach przypomnienia: w 2010 roku premierem Polski był Donald 
Tusk, a urząd prezydenta pełnił Bronisław Komorowski. Najpierw przejął 
obowiązki prezydenta po śmierci Lecha Kaczyńskiego, który zginął wraz 
z polską delegacją w katastrofie smoleńskiej, a potem został nim 
oficjalnie po przedterminowych wyborach ) 

W opinii ekspertów epidemiologów, takich jak dr Wolfgang Wodrag oraz 
Ulrich Keil, w 2010 roku nie było realnych podstaw do ogłoszenia 
pandemii. Ich zdaniem na tę decyzję miały wpływ koncerny 
farmaceutyczne, które finansują badania, a komisja złożona z ekspertów 
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wybranych przez WHO oceniła, że zostały spełnione kryteria potrzebne 
by ogłosić pandemię. 

Dodajmy też, że pandemia grypy H1N1 – co jest sytuacją iście 
paranoiczną! - nie została odwołana i nadal trwa. Tu warto zatem 
ponowić pytanie – czemu media nie informują nas o dziennej ilości 
zgonów na grypę ani o liczbie osób, które są na nią „zarażone”? 

Czemu nikt nie bada nas pod kątem tej pandemii, która przecież zgodnie
w wytycznymi WHO nadal trwa? Może dlatego, że nie udałoby się już 
doprowadzić do takiej psychozy, jak w przypadku ogłoszenia nowej 
pandemii? 

Autor wstępu do książki „Fałszywa Pandemia” dr Błochowiak wyjaśnia, 
że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła definicję pandemii 
zanim ogłoszono pandemię Covid-19. Wcześniej wiązała się ona z dużą 
ilością zgonów i ciężkich zachorowań, a później zmieniono to na 
rozprzestrzeniające się zakażenia, czy też po prostu 
rozprzestrzeniającego się wirusa, a z tym przecież mamy do czynienia 
co sezon. 

Dodał też, że w 2018 r. mieliśmy do czynienia z cięższą odmianą grypy o
większej śmiertelności niż obecny koronawirus i nie było żadnych 
obostrzeń. Dr Mariusz Błochowiak opisał też, jak wyglądała sytuacja ze 
świńską grypą, która choć była jedną z najbardziej łagodnych jej odmian,
to WHO ogłosiło jej epidemię. 

Błochowiak opowiadał również o skorumpowanych profesorach, którzy 
zmienili definicję pandemii i o tym, że niektóre państwa podpisały z WHO
porozumienie, że jeśli zostanie ogłoszona pandemia szóstego stopnia, to
państwa będą zobowiązane do zakupu szczepionek. I tak stało się 
właśnie w przypadku świńskiej grypy. 

49



Skutki covidowej psychozy – lekarze chcą skarżyć
rządy bo nie mogą leczyć umierających pacjentów

Również światowej sławy prof. dr med. John Ioannidis, epidemiolog i 
biostatystyk jest zdania, że wirus wywołujący Covid-19 wpływa w 
znacznie wyolbrzymiony sposób na nasze życie, a jego wpływ jest 
nieproporcjonalny do zagrożenia oraz przynosi jedynie ogromne 
gospodarcze szkody dla państw. 

Jest przekonany, że umieralność z powodu koronawirusa nie będzie 
widoczna w umieralności rocznej nawet w postaci wzrostu zgonów 
odbiegających od średniej umieralności. 

Zdaniem Pawła Basiukiewicza – kardiologa z Mazowsza - histeria 
medialna wokół Covid-19 jest nieuzasadniona i ma groźne skutki, 
ponieważ - jak zauważył kardiolog - wirus SARS-CoV-2 nie jest ani 
nadzwyczajnie śmiertelny, ani nadzwyczajnie zakaźny. 

Jest to wirus wywołujący zupełnie przeciętną chorobę, która oczywiście 
ma swoją specyfikę i zdarzające się ciężkie postaci, ale przez 
traktowanie jej nadzwyczajnie mamy dziś całkowicie sparaliżowany 
system opieki zdrowotnej. Taka sytuacja doprowadza do śmierci dużą 
ilość pacjentów, którym nie udziela się pomocy. 

Jak zatem widzimy pandemii w rzeczywistości nie ma. Również Elke de 
Klerk uważa, że mamy do czynienia z wirusem grypowym. Wraz z grupą 
87000 pielęgniarek i lekarzy zamierzają odmawiać podawania ludziom 
szczepionek na Covid oraz zamierzają wystosować oskarżenie w tej 
sprawie do państwa holenderskiego. 

Ich zdaniem nie ma pandemii i nie ma powodu do paniki, którą zasiewają
w nas media. Przedstawione zostały też statystyki, z których wynika, że 
pierwszy zgon był w kwietniu, a do tej pory odnotowano jedynie 98 
zgonów na Covid z populacji 5 mln obywateli. ( Statystyka podana 16 
października 2020)

Zgodnie ze statystyką chociażby w Irlandii umiera co roku 10.000 ludzi 
na raka czy na choroby serca. Jak zaznaczyli lekarze i pielęgniarki, ludzi 
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trzeba leczyć, a nie zamykać w domach. Wtedy zapobiegniemy wielu 
zgonom. 

Skoro zamiast testów diagnostycznych używa się testów namnażających
materiał do badań genetycznych i większość z nas „choruje 
bezobjawowo”, a co za tym idzie – większość z nas nie choruje i 
jesteśmy odporni, ale możemy mieć w sobie szczątkową i zupełnie 
niegroźną ilość wirusa, który nie jest w stanie nikogo zarazić, to po co są 
te wszystkie zakazy i nakazy? 

Czemu nie możemy normalnie korzystać z przychodni, szpitali i opieki 
zdrowotnej? Czemu zamykane są siłownie, baseny, restauracje?

Składa się na to wiele czynników. Jednym z czynników jest element 
wojny hybrydowej polegający na totalnej cenzurze. Nie możemy się 
kontaktować z bliskimi i znajomymi, aby nie „szerzyć teorii spiskowych”, 
które mogłyby doprowadzić do inicjatyw oddolnych lub wywołać jakieś 
ruchy albo obnażyć kłamstwa na temat pandemii. 

Jeśli chodzi o gospodarkę, to również najprawdopodobniej jest to 
kwestia próby przejęcia jej i kontroli przez globalistów. O tym jednak za 
chwilę. Co ze służbą zdrowia?
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Szczepionkowy holokaust Billa Gatesa – akcja
szykowana od co najmniej 10 lat w porozumieniu z

fundacją Rockefellera?

Fot.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Atlas_at_Rockefeller_Center.jpg

Zauważmy, że mimo braku dostępu do opieki medycznej, nadal 
wykonuje się obowiązkowe szczepienia. WHO zmieniło definicję 
pandemii przed samym jej ogłoszeniem. Bill Gates wybudował wiele 
fabryk, w których produkowane są szczepionki. Po co tyle zachodu skoro
pandemii nie ma? 

A jak nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze. Czy 
zatem batalia toczy się również o przymuszanie państw do zakupu 
szczepionek? Zauważmy też, że Gates podał datę końca pandemii pod 
warunkiem zakupu szczepionek. 

Tu pojawia się kolejny problem i drugie dno przemysłu 
szczepionkowego. Sam Bill Gates już 10 lat temu na konferencji 
TED2010 oficjalnie powiedział, że dzięki nowoczesnym szczepionkom, 
działaniom w sferze służby zdrowia oraz aborcjom na życzenie zamierza 
ZAMORDOWAĆ od 680 mln do 1 mld i 20 mln istnień ludzkich. 

Niestety, nie jest on odosobniony w takich planach, a scenariusz, który 
teraz toczy się w realnej rzeczywistości, został skrupulatnie przewidziany
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i zaplanowany co najmniej 10 lat temu... W 2010 r. centrum naukowe 
Fundacji Rockefellerów w biuletynie zatytułowanym „Scenariusze 
przyszłości Technologii i Rozwoju Międzynarodowego” opublikowało 
dosłownie scenariusz przyszłości, w którym opisana została już 10 lat 
temu obecna pandemia.

W ramach projektu „Lock Step” eksperci fundacji Rockefellerów opisali 
już następstwa masowej infekcji. Jak można przeczytać: „Powstanie 
świat kontroli państw nad gospodarką i społeczeństwem, który zahamuje
innowacyjność i wywoła ostre protesty obywatelskie. Między innymi 
dlatego, że populacja państw wysokorozwiniętych otrzyma epidemiczne 
identyfikatory, które umożliwią stały nadzór nad każdym krokiem 
jednostki w czasie rzeczywistym. Niezadowolony będzie również biznes, 
nadmiar bowiem państwowych regulacji stłumi aktywność 
przedsiębiorców”. 

Wirus ich zdaniem ma zabić 8 mln ludzi, a w 2025 roku ma wybuchnąć 
światowa rebelia, która zmiecie państwa narodowe i odda władzę 
globalistom, by ci zarządzali całą ludzkością. 

Już 10 lat temu „przewidzieli”, że w Stanach Zjednoczonych wirus i złe 
(ich zdaniem) procedury przyczynią się do rozlania epidemii bo polityka 
państwa będzie jedynie ostrzegać obywateli. „Przewidzieli” też, że w 
Chinach dzięki policyjnej kontroli i bardzo ostrej oraz rygorystycznej 
kwarantannie uda się szybko pokonać pandemię. 

Warto też zauważyć pewną korelację – Światowa Organizacja Zdrowia 
WHO, która już w 2010 roku została oskarżona o bezpodstawne 
ogłoszenie pandemii celem sprzedaży szczepionek, finansowana jest 
bardzo hojnie m.in. przez Getesa, który domaga się przymusowych 
szczepień, oraz fundację Rockefellera, która 10 lat temu „zaplanowała” 
czy też „przewidziała” pandemię wraz z jej skutkami, a także przez rząd 
Chińskiej Republiki Ludowej, skąd Covid-19 pochodzi.

WHO jest finansowane poprzez składki państw członkowskich oraz 
dotacje z ok. 80 organizacji pozarządowych oraz organizacje z zakresu 
przemysłu farmaceutycznego, jak również z dotacji z różnych organizacji,
takich jak Fundacja Billa i Melindy Gates i Fundacja Rockefellera. 
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Dobrowolne datki na rzecz WHO lokalnych i państwowych rządów, 
fundacji i organizacji pozarządowych, innych organizacji ONZ i sektora 
prywatnego mogą nawet przekraczać sumę składek z 193 państw 
członkowskich! 

Czy zatem istnieje uzasadniona obawa, że ten kto wnosi największy 
wkład, ma też największy wpływ na politykę WHO, ogłaszanie pandemii i
uzasadnienie potrzeby produkcji i zakupu szczepionek? Czy istnieje 
uzasadniona obawa, że WHO pod naciskiem fundacji Gatesa i 
Rockefellera realizuje założenia tych organizacji? 
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Szczepionki na Covid-19 – groźny eksperyment
medyczny i jego powiązania z pro-aborcyjnymi

ruchami i neonazizmem

Fot. twitter.com/Michał Szczerba/yt/viiv

Tu pojawia się jeszcze kolejny groźny aspekt. Nie chodzi bowiem jedynie
o sprzedaż szczepionek, ale o ich ingerencję w ciało człowieka i o fakt, 
że do ich produkcji potrzebne są materiały genetyczne z ciał zabijanych 
w wyniku aborcji dzieci. 

Wiele z obecnie stosowanych szczepionek zawiera pięć linii komórek 
płodowych MRC z lat 60 XX wieku. Pochodzą z ciał abortowanych 
dzieci. 

Dodatkowo zataja się przed nami fakt, że tak zwane komórki aborcyjne 
to komórki, które nie mogą przejść przez proces śmierci, co oznacza, że 
przez naukowy żargon zataja się fakt, że komórka, która nie ma takiej 
możliwości, to po prostu komórka rakowa. 

Takie szczepionki aplikuje się do naszych organizmów i organizmów 
naszych dzieci. W tym miejscu już bardzo jasno widać powiązania z pro-
aborcyjnymi ruchami czy głośnym niedawno ze względu na akty 
wandalizmu i barbarzyński przekaz „Strajkiem Kobiet”. 
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Niestety, ale nie jest to, jak wmawia się kobietom i nastolatkom, akcja 
apolityczna. Nie jest to akcja pokojowa. 

Chodzi o mordowanie dzieci jeszcze w łonach matek, by wesprzeć 
właśnie ten przemysł aborcyjny, bo ciała mordowanych dzieci 
wykorzystywane są – o zgrozo! - do produkcji kosmetyków, czy nawet 
popularnych napojów i jedzenia jako wzmacniacze smaku.

Przez takie działania głoszące idee Hitlera femi-nazistki skazują 
społeczeństwo już nawet nie w przenośni, ale dosłownie – na 
kanibalizm. To z kolei doprowadza do wielu chorób. 

Oficjalnie wiadomo, że od 1994 roku francuskie chłodnie wypełniane były
(i nadal są!) zamordowanymi płodami dzieci zwożonymi z Europy 
Wschodniej, aby dostarczyć przemysłowi kosmetycznemu „najlepszy 
surowiec” do produkcji kosmetyków. 

Kilka lat temu popularny amerykański program „60 minut” ujawnił, że w 
USA i Europie bez przeszkód można kupić nawet różne części ciała z 
zamordowanych dzieci. 

Ciał zabitych w wyniku aborcji dzieci używa się do napojów, jedzenia, 
szczepionek na Polio, przeciw różyczce czy wirusowemu zapaleniu 
wątroby. Biorąc pod uwagę jak dużą ilość populacji trzeba zaszczepić, z 
całą pewnością jest to teraz chodliwy i potrzebny „produkt”.... Choć brzmi
to strasznie, nie jest to niestety film since-fiction, tylko nasza chora 
rzeczywistość. 

Rzeczywistość, którą Niemcy, Gates oraz Joe Biden, który zapowiedział 
współpracę z WHO, chcą narzucić wszelkim państwom narodowym. 
Rzeczywistość, w której na ulice wychodzą aborcjoniści i aborcjonistki 
domagający się większej ilości mordowanych dzieci potrzebnych do 
przemysłu aborcyjnego, który dostarcza „materiału” do produkcji 
szczepionek.

Biskupi protestują ze względów moralnych ponieważ nie zgadzają się, by
szczepionka była produkowana z ciał mordowanych dzieci. Właśnie 
dlatego kościół i państwa, gdzie wiara chrześcijańska jest silna oraz 
każdy, kto jest za polityką prorodzinną opartą na ideologii identytaryzmu,
staje się przeszkodą w realizacji tego strasznego planu i wrogiem numer 
jeden. 
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Wszyscy jednak, którzy boją się, że będziemy szczepieni pod 
przymusem jak bydło, a jednocześnie wspierają przemysł aborcyjny, 
powinni dwa razy się zastanowić, co robią propagując „strajk kobiet” i 
neo-nazizm, będący de facto próbą obalenia rządu. 

Przecież wspierając legalną aborcję dostarczamy materiału do 
szczepionek, które produkuje się z ciał zabijanych w wyniku aborcji 
dzieci. To są fakty. 

Jeśli przemysł farmakologiczny nie dostanie zabitych płodów, to 
logicznym jest, że do szczepionek przestanie używać się abortowanych, 
czyli zabijanych dzieci lub w ogóle przestanie się tworzyć szczepionki 
tego typu. 
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Nieetyczne eksperymenty i hybrydy ludzi ze
zwierzętami – szczepionki na Covid-19 trwale

zmienią ludzkie DNA!

Fot. https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-scjig

To jednak jeszcze nie wszystko. Oprócz tego, że szczepionka ma być z 
abortowanych dzieci, zdaniem wielu lekarzy z dr Carrie Madej na czele, 
nowe szczepionki mają być jeszcze gorsze od dotychczasowych, 
ponieważ będą wpływać trwale na zmiany ludzkiego kodu DNA. 

Badacze alarmują, że szczepionki na Covid-19 są niebezpieczne. Z 
pośpiechu brak jest testów, nie ma badań, a producenci zwalniani są z 
odpowiedzialności. Nawet Bill Gates, który finansuje produkcję szczepień
uważa, że szczepionki mogą nie działać. 

Być może zabrzmi to niczym czarny humor, ale Gates jest od wielu lat 
przyzwyczajony do faktu, że w jego programach ciągle coś nie działało. 
Tyle, że oprogramowanie komputerowe, to nie jest ludzkie życie i 
zdrowie.

Zdaniem dr Carrie Madej szczepionka na Covid-19 to rakotwórcza broń 
biologiczna, która wprowadza genomy zwierząt i trwale zmienia ludzkie 
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DNA. Czy jednak strach przed użyciem szczepionki zawierającej 
zwierzęce genomy jest uzasadniony? 

Biorąc pod uwagę inne eksperymenty medyczne, gdzie naukowcy 
usprawniali mózgi małp dodając ludzkie geny lub tworzyli hybrydy z 
różnych gatunków zwierząt, a nawet z ludzi i zwierząt – strach 
zdecydowanie jest uzasadniony! 

Pod bardzo dużym znakiem zapytania stoi też fakt, czy człowiek ze 
zmienionym DNA i genomami zwierząt, wciąż będzie znanym nam 
gatunkiem człowieka „homo sapiens”?

Już w 1927 roku grupa radzieckich badaczy próbowała wyhodować nowy
gatunek człowieka przez połączenie go z małpą. W 2011 roku dziennik 
„The Daily Mail” ujawnił, że na brytyjskich uczelniach prowadzone są 
tajne eksperymenty medyczne, gdzie naukowcy z trzech renomowanych 
szkół wyższych - King's College London, Newcastle University oraz 
Warwick University - krzyżowali ludzi i zwierzęta. 

Eksperymenty prowadzone były zgodnie z prawem, na co zezwalała 
ustawa "Human Fertilisation Embryology Act" z 2008 roku, która 
legalizowała hodowle różnego rodzaju ludzko-zwierzęcych hybryd. W 
ciągu trzech lat w uczelnianych laboratoriach wyhodowano 155 
zarodków ze zwierzęco-ludzkim materiałem genetycznym. 

Również zespół naukowców z niemieckiego Instytutu Maxa Plancka i 
japońskiego Central Institute for Experimental Animals znany jest z 
eksperymentów, w których wykorzystano ludzki gen ARHGAP11B 
(zwiększa on zdolności poznawcze w korze nowej, dzięki której człowiek 
jest bardziej rozwinięty intelektualnie od chociażby szympansa) do 
„ulepszenia” małpy. Inżynierowie umieścili ten ludzki gen w płodzie 
małpy. 

Eksperyment się powiódł. Kora mózgu małpiątka się powiększyła, a 
powierzchnia stała się bardziej pofałdowana. Czy zatem dodanie 
człowiekowi genomu zwierzęcia mogłoby doprowadzić do odwrotnego 
skutku i upośledzenia ludzkiego gatunku? A może jak w przypadku muła 
(dziecka konia i osła) doprowadziłoby to do bezpłodności u ludzi? 

W 2019 roku podobne eksperymenty przeprowadzili naukowcy z 
Kunming Institute of Zoology Chińskiej Akademii Nauk i na świat przyszło
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11 transgenicznych rezusów. Naukowcy od dawna przeprowadzają tego 
typu eksperymenty na ludzkich embrionach. 

Jak można przeczytać chociażby w artykule na portalu Komputer Świat z
2013 roku „Krzyżowanie ludzi ze zwierzętami to nie wymysł science-
fiction, ale fakt, który wielu wolałoby przemilczeć. W laboratoriach całego
świata mieszano już ludzkie geny z owcą, królikiem, szympansem, a 
nawet myszą.” 

Na łamach Gazety Prawnej można natomiast przeczytać o podejrzanych 
eksperymentach w chińskich laboratoriach medycznych. Choć rząd w 
Pekinie zakazał eksperymentu, którego efektem miały być 
zmodyfikowane genetycznie bliźniaczki, profesor He z South University 
of Science and Technology zdążył już ogłosić sukces tego projektu 
podczas konferencji „2 Międzynarodowy Szczyt na temat Edycji 
Ludzkiego Genomu w Hongkongu”. 

Badania nad modyfikowaniem ludzkich genów to niejedyny budzący 
wątpliwości program badawczy realizowany w Chinach. Chiński zespół 
badaczy w 2013 roku „zmiksował” wirusy ptasiej grypy H5N1 i H1N1, 
uzyskując nowy szczep. 

Teoretycznie chodziło o próbę odtworzenia procesu tworzenia się 
nowych wirusów grypy w naturze, a w praktyce naukowcy opracowali aż 
127 rozmaitych hybryd, z których pięć było w stanie przenosić się drogą 
kropelkową. 

Jak relacjonuje lek. med. Dr Carrie Madej dla szczepionki Covid-19 
oprócz dodania genomów zwierząt proponowana jest też technologia 
rekombinacji RNA i DNA, co powoduje trwałe i nieznane nam dzisiaj 
zmiany genetyczne w ciele człowieka. 

Dr Carrie Madej zwraca też uwagę, że jeśli dzikie nasiona występują w 
naturze, to nie można ich opatentować, ale modyfikowana genetycznie 
żywność czy nasiona mogą być już opatentowane i oznacza to, że mają 
właścicieli. 

Zadaje więc pytanie, na ile etyczne jest to, co uważamy za 
zmodyfikowaną czy syntetyczną linię komórkową i skoro ludzkie linie 
komórkowe lub genom miałyby być opatentowane, to czy oznaczałoby 
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to, że ktoś może być naszym właścicielem, jak w przypadku 
modyfikowanych nasion? 

Czy może to oznaczać powrót do epoki już nie tylko feudalizmu, ale 
nawet niewolnictwa?
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Szczepionki WHO i certyfikaty odporności na Covid-
19 Gatesa – preludium do wprowadzenia kast

społecznych i segregacji rasowej?

Fot.wikimedia.org/domena publiczna

WHO uważa, że w powrocie do normalności mogą pomóc tylko globalne 
szczepienia. Już na początku pandemii Bill Gates zapowiedział, że 
powrót do nieograniczonego podróżowania pomiędzy krajami będzie 
możliwy pod warunkiem wprowadzenia „certyfikatów odporności”. 

Potem koncepcja ta w jego założeniach miałaby być rozszerzona do 
tego stopnia, że osoby nieszczepione na Covid-19 nie mogłyby 
funkcjonować w społeczeństwie. 

Co to daje? Przymus szczepień, bo osoby niezaszczepione nie mogłyby 
pójść do pracy i przebywać w biurze wraz z innymi ludźmi, pojechać 
autobusem, iść do kina czy wejść do sklepu bez certyfikatu szczepień. 
Powodowałoby to także segregację społeczną, a z taką sytuacją już 
świat miał do czynienia wile razy i nigdy nic dobrego z tego nie 
wynikało…

Jak można przeczytać na portalu Fundacji Panoptykon: „Kiedy w XIX w. 
południe Stanów Zjednoczonych pustoszyła żółta febra (nie było jeszcze 
szczepionki), nieliczni ozdrowieńcy nabywali odporność na resztę życia –
ta zaś była przepustką do pracy. Nic więc dziwnego, że wiele osób 
starało się zachorować. Śmiertelność na koronawirusa jest bez 
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porównania mniejsza niż na żółtą febrę w XIX w., ale nadal nie każdy 
może bezpiecznie przejść tę chorobę i tym samym „zasłużyć” na 
certyfikat.Wiele zależy od ogólnego stanu zdrowia i dostępu do 
odpowiedniego leczenia, co stawia w gorszej sytuacji osoby o mniej 
uprzywilejowanym statusie społecznym i wszystkie te, które kwalifikują 
się do grup ryzyka (m.in. osoby starsze, cierpiące na cukrzycę, 
nadciśnienie i astmę). W XIX w. certyfikatów (ani faktycznej odporności 
na żółtą febrę) nie potrzebowali bogaci biali, którzy mogli siedzieć 
bezpiecznie w domach, podczas gdy na ich rzecz pracowali inni”.

Dodatkowo „Góra” czy guru – Bill Gates przyznał, że nawet ozdrowieńcy 
mogą znów zachorować i zarażać, a ludzie bez objawów chorować 
bezobjawowo i też stanowić zagrożenie i nie można mówić o końcu 
epidemii, dopóki wszyscy nie zostaniemy zaszczepieni. 

Także certyfikat miałby być uzależniony od szczepień, a każdy kto by go 
nie uzyskał – zostałby odcięty od świata, możliwości korzystania z 
publicznego transportu, chodzenia do kina, korzystania z teatrów, a 
nawet chodzenia do pracy i zarabiania na życie. 
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Zwolennicy depopulacji i ukryty projekt szczepień –
sterylizacja jako kontynuacja niemieckiej polityki

likwidującej ludzi „niewartych” życia?

Pojawiają się też słuszne obawy, że szczepionka ma doprowadzić 
również do sterylizacji, o co walczą przecież pseudo-ekolodzy 
(twierdząc, że Ziemia jest przeludniona) i zwolennicy aborcji oraz 
depopulacji. 

Oczywiście zmiany klimatyczne są cykliczne i są czymś naturalnym. 
Przymusowa sterylizacja jednak do naturalnych nie należy. 

Niemcy już w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku prowadziły 
politykę przymusowej sterylizacji. W ramach realizacji darwinizmu 
społecznego narodowi socjaliści w 1933 roku przyjęli ustawę 
przeciwdziałającą genetycznemu dziedziczeniu obciążeń. 

Sterylizowano jednostki niewartościowe dla narodowych socjalistów ze 
względów rasowych, fizycznych, psychicznych i społecznych. 
Sterylizowano nawet dzieci z biednych rodzin. 

Jak słusznie zauważa Jan Bodakowski: „Takie jednoczesne przymusowe
szczepienie i jednoczesne wysterylizowanie zapewne spotkałoby się z 
poparciem wyznawców katastrofy klimatycznej, którzy uznaliby to za 
uratowanie planety i jej obecnej populacji przed natychmiastową 
zagładą, zwolenników rozpusty seksualnej, bo uchroniłoby od 
konsekwencji niechcianej ciąży (która przez lewicową propagandę 
przedstawiana jest jako straszne nieszczęście) i wszystkich tych, którzy 
zastraszeni są covidową propagandą (i którzy żyją w przeświadczeniu, 
że wszyscy w męczarniach zginiemy z powodu zarażenia 
koronawirusem)”. 

Biorąc pod uwagę doniesienia z 2014 roku, WHO przeprowadzało już 
takie szczepionki na kobietach w Afryce. Ponad dwa miliony szczepionek
przekazanych Kenii przez Światową Organizację Zdrowia i UNICEF 
miało jednocześnie służyć sterylizacji. Ukryte antykoncepcyjne działanie 
zostało udowodnione dzięki serii dodatkowych badań. 

O tym mówił też cytowany już dr Błochowiak podając udokumentowane 
przypadki ze znacznie wcześniejszych okresów. 

64



Pfizer wykonawcą szczepień – największy na świecie
koncern farmaceutyczny znany z bezprawnych

eksperymentów medycznych i zastraszaniu lekarzy

Foto. Pixabay.com

Szczepić na zlecenie WHO miałaby nas niemiecko-amerykańska firma 
powstała z fuzji Pfizer i BioNtech. Choć jak się okazuje ta amerykańsko-
niemiecka firma jest w rzeczywistości firmą niemiecko-niemiecką, gdyż 
BioNtech jest niemiecki, a Pfizer również jest niemiecką firmą, która w 
USA po prostu została zarejestrowana. 

Kolejna ciekawostka, jaką wskazał chociażby cytowany już W. Gadowski
jest taka, że Pfizer ma odział również w Wuhan. skąd Covid-19 się 
wywodzi. Czyżby kolejny zbieg okoliczności? Robi się ich coraz więcej...

Tu pojawia się następna zagwozdka stawiająca pod potężnym znakiem 
zapytania intencje prawdziwego powodu tych szczepień. Firma znana 
jest z wielu bezprawnych eksperymentów medycznych prowadzonych na
ludziach wbrew ich woli, a także z zastraszania i korumpowania lekarzy i 
pracowników. 

Po burzliwym procesie, największy na świecie koncern farmaceutyczny 
Pfizer zgodził się na wypłatę 75 milionów dolarów odszkodowania dla 
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rodziców za eksperymenty na nigeryjskich dzieciach, które używane były
do testowania niezatwierdzonych leków.

Badania antybiotyków Trovan tej firmy o nieznanych skutkach 
ubocznych, rozpoczęły się w 1996 roku i objęły 200 dzieci, z których 11 
zmarło, a u pozostałych wystąpiły uszkodzenia mózgu, organów 
wewnętrznych i inne poważne powikłania.

Podczas wybuchu epidemii cholery, zapalenia opon mózgowych i odry, 
firma Pfizer natychmiast wysłała do Nigerii specjalny zespół, który w 
prowizorycznym namiocie rozpoczął wstrzykiwanie i podawanie dzieciom
nieznane i niezbadane leki. W ten sposób, pod pozorem walki z 
epidemią, globalny koncern testował swoje doświadczalne produkty.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z badaczy firmy mający wziąć udział w 
badaniach, Juan Walterspiel napisał list do prezydenta firmy, Williama 
Steere stwierdzając, iż badania “naruszają normy etyczne”. Walterspiel 
pisał o krytycznym stanie dzieci po zażyciu leków oraz o zgonach. 

Po ujawnieniu tych faktów, przed sądami Stanów Zjednoczonych, Kenii i 
Nigerii rozpoczęły się procesy przeciwko firmie Pfizer. W styczniu 2008 
roku, sędzia w Nigerii wydał nakaz aresztowania kilku najwyższych 
szefów firmy Pfizer. 

Obecnie prezydentem firmy jest żydowski prawnik Jeffrey Kindler, 
wcześniej jeden z szefów General Electric oraz globalnej sieci barów 
McDonald’s.
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Walka Trumpa z WHO o wolność obywateli kontra
współpraca Bidena z WHO - czy dojdzie do rebelii?

Fot. Trump Biden gage skidmore Flickr CC BY-SA 2.0

Tu dochodzimy do kluczowej roli prezydenta USA Donalda Trampa, który
po ogłoszeniu przez WHO światowej pandemii koronawirusa, jako 
pierwszy zakończył współpracę z WHO. To oczywiście spotkało się z 
ogromną krytyką UE i Niemiec. 

WHO w odpowiedzi na obcięcie funduszy zapowiedziało, że zamierza 
szukać ich przez prawnie niezależną od WHO „Fundację Światowej 
Organizacji Zdrowia”, którą prowadzi były dyrektor szwajcarskiego Biura 
Zdrowia Publicznego Thomas Zeltner. 

Co zrobił Biden po pierwszym liczeniu głosów, gdy okazało się, że 
prowadzi? Ogłosił, że wraca do współpracy z WHO i priorytetem będzie 
zaszczepienie wszystkich na koronawirusa. 

W chwilę później media zaczynają cenzurować obecnego, legalnego i 
praworządnego prezydenta, a rządy informują, że niemiecko-
amerykańska firma kończy produkcję szczepionki i lada chwila zaszczepi
nas wszystkich byśmy wreszcie mogli wrócić do swojego życia... 

Zwróćmy też uwagę, że centrum naukowe fundacji Rockefellerów, które 
10 lat temu w biuletynie zatytułowanym „Scenariusze Przyszłości 
Technologii i Rozwoju Międzynarodowego” opublikowało scenariusz 
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opisujący obecną pandemię, opisało sytuację, gdzie w 2025 roku ma 
wybuchnąć światowa rebelia, która zmiecie państwa narodowe i odda 
władzę globalistom, by ci zarządzali całą ludzkością. 

Wynikałoby z tego, że obecna sytuacja na świecie nie jest dziełem 
przypadku oraz została skrzętnie i drobiazgowo zaplanowana. 

Trump od początku nie był przychylny takiemu planowi i zerwał 
współpracę z WHO. Biorąc pod uwagę plan, w którym wybory w USA 
wygrywa Joe Biden i zmienia się rozkład sił, a świat odchodzi od 
prorodzinnej polityki opartej o ideę identytaryzmu, a władzę w UE i 
Europie obejmują Niemcy, faktycznie ta rebelia mogłaby wybuchnąć za 5
lat. 

Biden i Niemcy ciągnęliby tą fikcyjną pandemię doprowadzając do 
upadku państw narodowych i wywołując kolejne społeczne konflikty i 
niezadowolenia. Dlatego zwolennicy Joe Bidena dołożyli wszelkich 
starań, by ogłosić jego zwycięstwo. Nawet szczególnie nie zacierali 
śladów oszustw wyborczych. Ale o tym za chwilę. 

Wygrana Trumpa oznaczałaby natomiast walkę z WHO i polityką gender.
Nie byłoby już tak łatwo realizować plan, w którym pary homoseksualne 
mogą kupić dziecko, a co za tym idzie handel ludźmi i niewolnictwo 
weszłyby w fazę rozkwitu. 

Należy tu jeszcze przypomnieć, że na targach dziećmi, które odbywają 
się w Brukseli każda para, która zakupi dziecko, ma zagwarantowane, że
jeśli dziecko umarłoby podczas roku, firma zapewnia kolejne. Aż strach 
myśleć do czego mogą być wykorzystywane takie dzieci.

Wygrana Trumpa zapewniłaby również odejście od polityki, w której 
ludzkość coraz bardziej traci wolność, panuje cenzura, rozpadają się 
państwa narodowe, upadają gospodarki, a ludzkość popadająca w biedę
staje się idealną masą niewolniczą. Taka sytuacja mogłaby faktycznie 
doprowadzić do rebelii, jak to założyła Fundacja Rockefellerów. 

Zdaniem naszych informatorów, którzy relacjonują wydarzenia 
bezpośrednio z USA większość Amerykanów i Polonii uważa, że 
Demokraci od czterech lat przygotowywali się do oszustw wyborczych, 
aby pozbyć się Trumpa.
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Choć biorąc pod uwagę słowa Bidena podczas kampanii wyborczej, 
kiedy w jednym z wywiadów chwalił się rozwiniętym aparatem do 
oszustw wyborczych, który odziedziczył po Obamie, można śmiało 
wnioskować, że jest to znacznie więcej niż 4 lata. 

Zdaniem Polonii - tam wszyscy wiedzą, że media są opanowane przez 
Big Tech czyli korporacje branży technologicznej czy Dolinę Krzemową i 
powiązane z finansjerą skorumpowanych „polityków”. Fakt, że ogłosiły 
Bidena zwycięzcą, tylko obudził Amerykę i cały świat ludzi prawych i 
wierzących w sprawiedliwość! 

Amerykanie nie zamierzają zaakceptować obłudy i fałszu, a tym samym 
również Bidena na stanowisku Trumpa. Jeśli wybory nie zostaną 
odfałszowane, prędzej dojdzie tam do wojny domowej, niż przejęcia 
władzy przez globalistów, którzy narzucają wolnej ludzkości politykę 
niewolnictwa, handlu ludźmi i planują przejąć kontrolę nad wszystkimi 
rządami. Choć mafie i światowe koncerny oraz finansjera mają własne 
armie, armie patriotów, jak zaznaczają Amerykanie, znacznie 
przewyższają te siły. 
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Globaliści kontra wolna ludzkość – konsekwencje
ignorowania wykorzystywania ludów trzeciego

świata przez Big Farmę i Big Tech...

Teraz, widząc już, że pandemia to fikcja, a my staliśmy się ofiarami 
polityki globalistów - zaczynamy szukać winnych lub obarczać winą 
rządy poszczególnych krajów. 

Widać to chociażby na przykładzie przedstawicieli „zakazanych” przez 
lockdawn branż, którzy mocno strajkują i protestują wobec rządu. 

Trudno im się dziwić – przez tą sytuację tracą swoje zarobki, życie, 
możliwość utrzymania rodziny. Tego jednak chce Fundacja Rockeffelera,
która zaznaczyła w planach przyszłości, że niezadowolony biznes i 
rebelie zmiotą rządy. 

Oczywiście można iść tą retoryką, gdzie jako oszukani szukamy 
winnych. Jednak nawiązując do słów śp. Wolniewicza, każdy z nas jest 
winny, gdyż jako wspólnota nie widzieliśmy, lub udawaliśmy, że nie 
widzimy wyzysku człowieka nad człowiekiem, czym pozwalaliśmy 
rozrastać się złu ... 

Ludność krajów trzeciego świata od dawna była i jest wykorzystywana, 
bo bogata północ eksploatuje biedne południe okradając je ze złóż i 
testując leki. Udawaliśmy, że nie dostrzegamy problemu, bo sytuacja nie 
dotykała nas bezpośrednio! Pozwalaliśmy by mafie farmaceutyczne 
rozrastały się testując leki i prowadząc eksperymenty w krajach trzeciego
świata. 

Dziś te mafie stały się na tyle silne, by próbować zawładnąć strukturami 
rządowymi państw europejskich i zamknąć nas wszystkich w 
nowoczesnych gettach na miarę XXI w. pod płaszczykiem pandemii i 
wdrażać dalsze eksperymenty poprzez nowoczesne szczepienia wśród 
społeczeństw rozwijających się. 

Jest jednak nadzieja. Walka wciąż trawa. Im wcześniej odkłamiemy 
rzeczywistość i ukarzemy sprawców, tym szybciej pokonamy plan 
mający doprowadzić do upadku moralnego i fizycznego ludzkości. 
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Do rebelii nie dojdzie, jeśli w porę zareagujemy. Nie ziści się plan WHO 
mający zmniejszyć ilość ludzi poprzez masowe szczepienia oraz aborcje 
i nie dojdzie do podziału na kasty społeczne i izolowanie ludzi, jeśli 
Prezydent Donald Trump nadal będzie kontynuował obecną politykę, a 
państwa realizujące założenia idei identytaryzmu mu w tym pomogą... 

Jeśli natomiast oddamy władzę globalistom, którzy poprzez media i 
platformy społeczne manipulują opinią społeczną w celu uniknięcia 
wojny, to ta wojna będzie jeszcze większa i straszniejsza, gdy pozwolimy
im rosnąć w siłę i oprzytomniejemy dopiero, gdy dojdzie do 
wprowadzenia masowych szczepień i segregacji na bogaczy i biedotę, 
która w stworzonym przez globalistów świecie nie będzie miała żadnych 
praw. 

Nie można pozwolić by 2% ludzi o sadystycznych i zbrodniczych 
koncepcjach znęcało się nad całą ludzkością. Jak to zrobić? 

Wystarczy nie bać się systemu i powstać z kolan. Wystarczy mówić 
prawdę nawet, gdy nazwą nas szaleńcami. Przez social-media globaliści 
narzucają nam to, co mamy myśleć i mówić. Każdy kto mówi prawdę, ma
zostać skazany na publiczną śmieszność i banicję społeczną. 

To cały czas są elementy wojny hybrydowej. Ale jeśli zrozumie to 
większość z nas, plan globalistów się nie powiedzie. 

Narażenie się na śmieszność to chyba nie jest duża cena w stosunku do 
wolności, za którą nasi rodacy podczas wojen oddawali życie...

71



Odkłamywanie rzeczywistości – Donald Trump
kontra media indoktrynujące obywateli i globalne

korporacje próbujące zniszczyć małych
przedsiębiorców

Fot. pixabay.com

Donald Trump, mając odpowiednią pozycję społeczną, wykorzystał ją do 
tego, by zrobić pierwszy krok w obliczu zagłady wolności społecznej. 
Jako pierwszy zaczął odkłamywać rzeczywistość i walczyć z 
niesprawiedliwością i zbrodniczym systemem, czym zyskał zarówno 
wielkich wrogów, jak i całe rzesze zwolenników będących patriotami, 
którzy tak jak on chcą żyć w świecie opartym o ideologię identytaryzmu i 
politykę prorodzinną w państwie chroniącym obywateli, a nie być 
zniewolonymi przez zbrodniczy system realizujący ideologię gender, 
który dąży do cywilizacji śmierci, a swoich przedstawicieli traktuje jak 
poletko w eksperymentach medycznych i ideowych. 

Są tacy, którzy twierdzą, że nie ma znaczenia kto jest prezydentem bo i 
tak decyzje w USA podejmuje Deep State, czyli tamtejsze służby. Nie do
końca można się z tym zgodzić. Nawet jeśli faktycznie jest w tym sporo 
prawdy, to weźmy pod uwagę przykład z życia – jest rodzina, gdzie 
rodzice mają pewne wzorce wychowawcze i w jeden sposób wychowują 
dzieci. 
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Jednak od dzieci i ich charakterów oraz sposobu komunikacji czy 
charyzmy też zależy, jakie warunki sobie wynegocjują. Jedno dziecko 
może godzić się grzecznie na wszystko, a inne będzie nalegać, żeby 
puścić je na jakąś imprezę, ferie, obóz i rodzice w końcu ulegają. Jedno 
dziecko będzie chciało aby mu ciągle czytać bajki, a drugie żeby z nim 
ciągle oglądać telewizję. 

To tylko zwykły przykład z życia codziennego, który jednak pokazuje, że 
wybór prezydenta ma znaczenie, nawet jeśli decyzje podejmuje w 
większości Deep State. Trump ma inne cele i wartości niż Joe Biden, 
który jest za aborcją, covidową paniką i niszczeniem światowych 
gospodarek przez restrykcje. 

Każdy dąży do innych celów i inne ustawy będą „przepychać”. Zresztą, 
polityka Trumpa, zupełnie różni się od jego poprzednika Obamy, co 
również świadczy, że wybór ma znaczenie zarówno na samą sytuację w 
USA jak i na światową politykę. 

To właśnie prezydent Donald Trump jako pierwszy wypowiedział wojnę 
WHO i NWO. Od początku był niewygodny dla globalistów. Stał się ich 
wrogiem numer jeden, gdy zaczął walczyć z próbą szpiegowania i 
indoktrynowania ludzi przez platformy mediów społecznościowych oraz 
zawładnięcia i zdominowania światowych gospodarek i rządów przez 
tzw. „Światową Organizację Zdrowia”. 

Nie jest już przecież żadną tajemnicą, że WHO pod pretekstem pandemii
szpieguje ludzi i narzuca państwom restrykcje skutkujące niszczeniem 
gospodarek, co stanowi próbę przejęcia kontroli i władzy nad tymi 
państwami, a więc dąży do jednego światowego rządu zarządzającego 
państwami.

I to wszystko miałoby być sterowane przez WHO. Znów widać, że mamy 
do czynienia z elementem wojny hybrydowej. To jednak zaczęło się dużo
wcześniej. 

Pod pretekstem pandemii m.in. Google i Apple dały lokalnym i krajowym 
władzom możliwość automatycznego „śledzenia kontaktów” zarażonych 
Covid-19. 

Oczywiście aplikacje te teoretycznie można odinstalować, ale jak 
zauważa chociażby badacz technologii, dr Robert Epstein w Life Site 
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News: „System smartfonów Google z Androidem jest „niezwykle 
agresywnym narzędziem nadzoru”. Powiedział też, że „Jeśli jesteś poza 
siecią na swoim urządzeniu mobilnym i jest to urządzenie z Androidem, 
to nadal śledzi wszystko, co robisz. ”

Choć teoretycznie takie działania są bezprawne, nadal są stosowane. Po
2-letnim dochodzeniu firma Google została pozwana przez stan Arizona 
za stosowanie oszukańczych praktyk do śledzenia lokalizacji 
użytkowników smartfonów bez ich wiedzy. 

Prokurator generalny Arizony Mark Brnovich powiedział, że dochodzenie 
wykazało, że „chociaż użytkownicy Google są przekonani o tym, że 
mogą zrezygnować ze śledzenia lokalizacji, to firma wykorzystuje inne 
sposoby naruszania prywatności”. To wszystko działo się podczas 
prezydentury Trumpa.

Pod lupę została wzięta również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i 
tu również okazało się, że jesteśmy śledzeni i podsłuchiwani. Okazało 
się, że WHO podsłuchuje nasze rozmowy on-line w celu 
przeciwdziałania „fałszywym” wiadomościom na temat Covid-19. 

Według wiadomości WHO z 25 sierpnia 2020 pod tytułem „Uodparnianie 
opinii publicznej przeciwko dezinformacji”, WHO twierdzi, że istnieje 
„nadmiar informacji i szybkie rozprzestrzenianie się wprowadzających w 
błąd lub sfabrykowanych wiadomości, obrazów i filmów” dotyczących 
koronawirusa. 

WHO twierdzi także, że „współpracuje z ponad 50 firmami cyfrowymi i 
platformami mediów społecznościowych”, w tym Google, TikTok i 
YouTube „w celu zapewnienia, aby naukowe wiadomości zdrowotne z 
organizacji lub innych oficjalnych źródeł pojawiały się jako pierwsze, gdy 
użytkownicy internetu szukają informacji związanych z COVID-19 ”. 

Jeśli chodzi o reakcję, co do aplikacji śledzących, to znów jako pierwszy 
zareagował Prezydent USA Donald Trump. Zbanował aplikacje TikToka i
Wechata motywując to tym, że wykorzystywane są jako narzędzie 
dezinformacji w interesach Komunistycznej Partii Chin i obie aplikacje 
przechowują informacje o aktywności użytkowników w internecie i 
mediach społecznościowych, dane o lokalizacji i historię przeglądania. 

74



Można by również dodać, że oprócz śledzenia mają za zadanie ogłupiać 
społeczeństwa, aby łatwiej nimi zarządzać, a w efekcie manipulować. 

To wyjaśnia, dlaczego wszystkie posty na temat koronawirusa są tak 
dokładnie sprawdzane, kasowane, a ich właściciele blokowani na 
portalach społecznościowych. To wyjaśnia także przyczyny, dlaczego 
media zablokowały wystąpienie Donalda Trampa. 

WHO egzekwuje od społeczeństw bezwzględne posłuszeństwo oraz 
respektowanie praw, które wprowadza na wzór komunistycznych Chin, a 
Donald Trump jako jedyny prezydent próbował i próbuje przerwać te 
bezprawne praktyki naruszające wolność obywateli. 

To jeden z elementów wojny hybrydowej na miarę obecnych czasów. 
Biorąc pod uwagę zakres działań prezydenta USA Donalda Trumpa, jak 
zerwanie współpracy z WHO lub blokowanie aplikacji TikToka itp., oraz 
szereg firm cyfrowych i platform mediów społecznościowych, z którymi 
współpracuje WHO, widać wyraźnie, dla kogo prezydentura Trumpa 
stanowi prawdziwe zagrożenie...

To jednak nie koniec bo Donald Trump walcząc o dobrobyt zwykłych 
ludzi, wolność obywateli i porządek społeczny budowany na zasadach 
idei identytaryzmu, podpadł też innym wielkim graczom na arenie 
międzynarodowej. 

Nazywanie ich globalistami powoduje już, że zindoktrynowani ludzie 
zaczynają się śmiać mówiąc, że to kolejne teorie spiskowe. Wolą żyć w 
bańce informacyjnej, bo to jest bezpieczniejsze, bo nie trzeba myśleć, 
ponieważ inni myślą za ciebie. 

Mówiąc globaliści mam na myśli globalne koncerny farmaceutyczne, 
technologiczne, media i przemysł filmowy oraz ogólnie firmy czy banki, a 
także właścicieli platform medialnych – globalny kapitał. 

Jeśli chodzi o „niezależne” media, które jednym ludziom (może być to 
nawet urzędujący prezydent Ameryki) zabraniają wypowiedzi, a innych 
(może być to nawet osoba, która publicznie mówi, że chce dokonać 
masowej depopulacji) wspierają, to również widzimy, że brak tu logiki, 
brak tej wolności. 
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Coś jest na rzeczy. To jest kolejny dowód na trwającą wojnę hybrydową 
z użyciem mediów. Tych informacji i doniesień jest jednak tak dużo, że 
przedstawię tylko jeden przykład dla pokazania stronniczości i skali... 

„Renomowany” niemiecki dziennik Die Welt, powołując się na raport 
niemieckiego rządu napisał, że Donald Trump próbował przekupić 
niemieckich naukowców z CureVac, by sprzedali mu prawa do 
powstającej szczepionki na Covid-19, aby tylko była dostępna w 
Ameryce, a Niemcy sami się martwili o siebie. 

W taką bajkę to chyba nawet Demokraci, albo nawet wyborcy Platformy 
Obywatelskiej by nie uwierzyli. Jeśli jest w niej choć ziarno prawdy, to 
nawet jeśli ktoś o zdrowych zmysłach i potencjale chciałby wykupić 
nieprzetestowany lek, o którym mówi się dużo złego, to raczej chciałby 
po prostu zatrzymać jego dystrybucję. 

Ale takich medialnych ataków jest bardzo wiele. Stacja BBC, która 
oskarżyła Donalda Trumpa o kłamstwa, wspiera natomiast Gatesa 
odpierając wszelkie zarzuty pod adresem globalisty i szczepionek jako 
teorie spiskowe. 

Eksperci BBC udowadniali na antenie m.in, że szczepionka wcale nie 
zmienia ludzkiego DNA i to wszystko to fake newsy. Materiał powstał 
jako odpowiedź na ankietę, która pokazała, że 28% Amerykanów wierzy,
że szczepionka ma zawierać mikrochipy. 
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Biden chwalił się posiadaniem największej
organizacji do fałszowania wyborów – Dyrektor

kampanii Joe Bidena został oskarżony o nielegalne
zbieranie głosów

W okresie poprzedzającym wybory, Biden chwalił się posiadaniem 
największej “organizacji oszustów wyborczych” w historii polityki USA. 
“Znajdujemy się w sytuacji, w której stworzyliśmy – a wy zrobiliście to 
wcześniej dla administracji prezydenta Obamy – największą i najbardziej 
rozwiniętą organizację zajmującą się oszustwami wyborczymi w historii 
amerykańskiej polityki”, powiedział w jednym z wywiadów . 

Fałszywe media i fałszywi prorocy szukający „nierzetelnych faktów” 
oczywiście twierdzili, że Biden tylko się przejęzyczył. Sytuacja podobna 
jak w przypadku narzucanej narracji medialnej mającej obronić Gatesa 
jako dbającego o planetę, gdy oficjalnie mówił o planowanym 
ludobójstwie na konferencji TED lub zakłamywaniu rzeczywistości w 
mediach, gdy Obama mówił o „polskich obozach zagłady”. 

Obecnie wiadomo, że oszustw wyborczych było i jest tak dużo, a media 
establishmentu i firmy Big Tech próbowały gorączkowo zatuszować te 
fakty, aby móc ogłosić Bidena zwycięzcą, to nawet wielu ekspertów 
zaczęło sugerować, że może dojść do próby zamachu na Trumpa.

Ostrzegał o tym między innymi The New American, że ci sami urzędnicy 
którzy dyskretnie prowadzili szereg operacji znanych jako “Kolorowa 
Rewolucja” w całej Europie Wschodniej, planują uderzyć w prezydenta 
Stanów Zjednoczonych.

Oszustw jest tak dużo i na tak potężną skalę, że winni sami zaczynają 
się ujawniać, a FBI ma coraz więcej dowodów. M.in Melissa Carone, 
która była zatrudniona przez Dominion Voting Systems, aby nadzorować 
maszyny do liczenia głosów, w swoim wideo opowiedziała o 
gigantycznych oszustwach wyborczych, jakie miały miejsce w Centrum 
TCF. 

Pracownicy w tym ośrodku mieli wielokrotnie przepuszczać przez 
maszyny liczące te same partie 50 kart do głosowania. Co szczególnie 
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szokujące, te same pliki kart wyborczych były liczone po osiem, dziewięć
a nawet dziesięciu razy! Sama poinformowała o tym FBI.

Jak można przeczytać w artykule Andrzeja Turczyna „Stanowy dyrektor 
polityczny kampanii Joe Bidena, Dallas Jones, został oskarżony w 
zeznaniach złożonych w Sądzie Najwyższym Teksasu o prowadzenie 
masowego, nielegalnego systemu zbierania głosów, obejmującego aż 
700 000 kart do głosowania. 

W oświadczeniu złożonym pod przysięgą przez byłego agenta FBI i 
emerytowanego policjanta przeczytać można, że Jones nakazał również 
wypełnienie tych kart do głosowania nazwiskami bezdomnych, zmarłych i
osób starszych. Ciekawe, czy zarzuty zostaną też przedstawione 
samemu Bidenowi... Przejdźmy jednak do konkretów. 
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Wielkie oszustwa wyborcze – maszyna „losująca”
przerzucała głosy na Bidena. Demokraci otrzymywali
po kilka kart do głosowania. Na Bidena głosowali też

zmarli, a „żywe trupy” kradły głosy innych
obywateli...

Fałszerstwa wyborcze były raportowane ze wszystkich stanów. 
Generalny Prokurator Stanów Zjednoczonych uruchomił już wszystkich 
Prokuratorów Generalnych żeby prowadzili śledztwo w sprawie oszustw 
wyborczych. Głosowali zmarli, a maszyna mająca liczyć głosy 
przerzucała je na Bidena. 

Zwolennicy Bidena otrzymywali po kilka kart wyborczych, a frekwencja 
wyborcza w wielu stanach znacznie przekroczyła ilość osób, które miały 
prawo wyborcze. Osoby stojące za tymi nadużyciami odpowiedzą za to 
przestępstwo, bo nadużyć było nie mało... Wiele osób już zostało 
aresztowanych. 

Jak zauważył chociażby Andrzej Turczyn raporty, nagrania wideo i inne 
dowody na otwarte i bezczelne oszustwa wyborcze z całego kraju – 
zwłaszcza w jurysdykcjach kontrolowanych przez Demokratów – 
napływają szybciej niż giganci Big Tech mogą je cenzurować, a 
zwolennicy Trumpa już teraz organizują się w całym kraju przeciwko tzw.
“Wielkiej Kradzieży”. 

Zdaniem wielu analityków oszustwo wyborcze Demokratów jest tak 
bezczelne, że nawet specjalnie nie chciało im się zacierać śladów, 
jednak pomimo jawnej cenzury totalitarystów z Doliny Krzemowej „Big 
Tech”, Tramp zaciekle walczy, aby ujawnić to oszustwo, a sztab 
wyborczy prezydenta USA składa pozwy sądowe w całym kraju 
zaczynając od kluczowych okręgów wyborczych, gdzie te nadużycia były
największe. 

Zygmunt Staszewski - działacz opozycji antykomunistycznej internowany
w czasie wojennym, a obecnie działacz polonijny, delegat partii 
republikańskiej w stanie Floryda, który mieszka w stanach od 38 lat na 
antenie Radia Wnet bardzo szczegółowo opisał kilka z tych metod. 
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Było ich bardzo dużo i przynajmniej 450 tysięcy kart do głosowania miało
tylko zaznaczony głos na Joe Bidena. Normalnie te karty mają kilka stron
i jest kilkanaście kandydatów. Także jest to fizycznie niemożliwe, aby 
każdy głosował tylko na Bidena i na nikogo innego. To jednak dopiero 
początek... 
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Przekroczona frekwencja i maszyna „losująca” firmy
Dominion – program był w stanie przerzucać po 100

tys. głosów z Trumpa na Bidena!

Mowa o algorytmach firmy komputerowej DOMINION, która obsługuje w 
Stanach większość procesów wyborczych. Ciekawostką jest, że 50% 
akcji tej firmy należy do męża bardzo zaangażowanej działaczki partii 
demokratycznej, która podczas wyborów wspierała Bidena. 

Są już na to dowody, że program przerzucał głosy z Trumpa na Bidena. 
Ten program jest używany w 29 stanach. Był testowany na kilka dni 
przed wyborami i niby wszystko było w porządku. 

Natomiast firma Dominion na dzień przed wyborami, czyli 2 listopada 
zrobiła uaktualnienie tego programu, który przesłała do tych wszystkich 
maszyn i ten update nie był przez nikogo testowany. Są na to dowody, 
że program był w stanie przerzucać nawet po 100 tysięcy głosów na 
kandydata Demokratów!

Oficerowie wywiadu oraz wojskowi, z którymi Dave Janda rozmawiał 
w Operation Freedom a Brannon Howse w Worldview Weekend, 
twierdzili jeszcze przed wyborami, że zostanie użyty kod komputerowy 
znany jako Scorecard, który służy do fałszowania wyborów i był już 
wcześniej stosowany. 

Scorecard miał zniekształcać wybory poprzez manipulowanie 
komputerami w punktach transferu, jak wyjaśnił generał porucznik Tom 
McInerney, odnosząc się do tego programu komputerowego, używanego
przez sprawców oszustw wyborczych do fałszowania głosów w 
niezauważalny sposób. 

Kolejne kuriozum, które miało miejsce podczas tych wyborów w USA, to 
przekroczona frekwencja wyborcza. W niektórych okręgach głosowało 
110% osób, czyli więcej niż było upoważnionych, co już samo jest 
dowodem na fałszerstwa i dokładanie głosów. 
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Na Bidena głosowali zmarli, a „żywe trupy” kradły
głosy innych obywateli

To jednak nie jedyne nadużycia w Pensylwanii. Na listach wyborców 
znalazło się co najmniej 21 tysięcy zmarłych osób! Nie wiadomo jak 
„ożyli”, ale wszystkie zoombie, a więc żywe trupy głosowały na Bidena. 
Również w stanie Nevada zmarli wstali z grobów by oddać swe głosy na 
Bidena. Jak poinformował Adam Laxalt w Nevadzie komisje wyborcze 
policzyły głosy nieżyjących wyborców. 

Ponadto „żywe trupy” były też na tyle bezczelne, że kradły głosy innych 
wyborców! Do kolejnego kuriozum doszło również w Nevadzie. Sztab 
kandydata Republikanów otrzymał informacje, ze do komisji wyborczych 
w Nevadzie zgłaszają się osoby niemieszkające w tym stanie i oddają 
głosy pod nazwiskami nieżyjących wyborców. 

Największy cud wydarzył się jednak w Północnej Dakocie. Tam do 
stanowego Kongresu wybrany został nieżyjący już kandydat David 
Andahl. Choć umarł na miesiąc przed wyborami, można było oddać na 
niego głos. Jest to jawne odbieranie możliwości głosowania i zabieranie 
głosów Republikanom, ponieważ osoby, które zagłosowały na zmarłego, 
mogłyby ten głos oddać na innego Republikanina, a tak ich głosy zostały 
zmarnowane. 
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Demokraci dostawali po kilka kart wyborczych,
głosowały osoby nieuprawnione, oszukiwali też
gubernatorzy i naczelnicy poczty - są dowody

fałszerstw i zatrzymania

W niektórych stanach nie trzeba było pokazywać żadnego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość podczas głosowania osobistego. Mógł 
zagłosować każdy, nawet osoby, które oddały już głos w innym stanie. 
Sytuacja taka miała miejsce chociażby w Stanie Nowy York. W wielu 
okręgach dochodziło też do sytuacji, gdzie obywatele nie mogli oddać 
swoich głosów, ponieważ inne osoby zrobiły to już pod ich nazwiskami.

Jak informuje działacz polonijny Zygmunt Staszewski - Trump próbował 
wprowadzić pokazywanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed
oddaniem głosu podczas głosowania osobistego , ale Demokraci to 
blokowali bo niby blokowałoby to prawo do głosowania mniejszościom, 
które ponoć miały nie posiadać żadnego dokumentu rządowego ze 
zdjęciem. Dodaje też, że jest to oczywistą fikcją, która zezwala na 
nadużycia. 

Oszukiwać pomagali również gubernatorzy demokratów tworząc 
przepisy dla głosowań korespondencyjnych, które nie były zgodne z 
obowiązującym prawem. A prawo w całych Stanach Zjednoczonych jest 
takie, że jeśli ktoś chce zagłosować korespondencyjnie, to przez internet 
wyraża taką chęć, a następnie dostaje kartę do głosowania, wypełnia i 
odsyła. Karta musi dojść do dnia zamknięcia komisji. Potem głosy się nie
liczą. 

Tymczasem w wielu stanach, jak na przykład w Pensylwanii, 
rozporządzeniem gubernatora demokratów, Biden'owcy wymyślili sobie, 
że te karty mogą jeszcze przez kilka dni spływać. To ewidentnie 
prowadzi do oszustw wyborczych i nie jest zgodne z prawem, ponieważ 
prawo stanowe nie może stać w sprzeczności z prawem federalnym. 

Metod oszustw w tym zakresie jest jednak znacznie więcej. Są oficjalne 
raporty mówiące o tym, że w kilkuset urzędach pocztowych naczelnicy 
poczty karty po terminie stemplowali z datą wcześniejszą, aby te głosy 
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oddane po terminie były liczone. Są na to dowody, jak i pierwsze 
aresztowania. 

Chociażby w hrabstwie Vanderburgh, w stanie Indiana, pani Janet Reed 
została aresztowana pod zarzutem przestępstwa polegającego na 
wysłaniu setek kart wyborczych z zakreśloną kratką partii 
demokratycznej. 

Grupa dziennikarzy śledczych Project Veritas opublikowała też wywiad z 
pracownikiem amerykańskiej poczty, który wyjaśnił, że otrzymał od 
swojego przełożonego polecenie oddania kart do głosowania na dzień 
przed ich otrzymaniem. 

Również Covid-19 okazał się świetnym narzędziem do fałszowania. W 
Stanach zawsze głosowanie korespondencyjne było możliwe po 
wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli przez internet. W tym roku w wielu 
stanach w związku z sytuacją ogłoszenia pandemii, karty wyborcze 
przesyłano wszystkim obywatelom, którzy byli na liście, a nie tylko tym, 
którzy o to prosili. 

Jak opowiada cytowany już Zygmunt Staszewski, są konkretne 
przypadki, gdzie jedna osoba otrzymała kilka kart do głosowania. 
Opowiada jedną z takich historii. Żona dostała 3 karty bo zarejestrowana
była jako Demokratka, a jej mąż, który był republikaninem dostał jedną 
kartę. Jeśli ktoś chciałby nadużyć, to ta pani, która jest Demokratką 
mogłaby oddać 3 głosy. Można się tylko zastanawiać ile osób 
skorzystało z takiej okazji? Oczywiście i to sprawdza prowadzone 
dochodzenie. 

Kolejna sprawa, o której opowiada działacz polonijny to fakt, że karty 
wyborcze docierały również do osób, które w ogóle nie są wyborcami 
tylko stałymi rezydentami i nie mają prawa głosowania. 

Docierały one też do takich osób, które dawno się wyprowadziły. Jego 
znajomy nawet otrzymał 5 kart do głosowania. Były to głosy 
mieszkańców, którzy ileś lat temu mieszkali w jednym domu, ale już lata 
temu się wyprowadzili. Poprzedni lokatorzy. 

Co jest szczególnie skandaliczne i szokujące, niezależnym 
obserwatorom nie dawano możliwości uczestniczenia w procesie 
wyborów oraz liczenia głosów. W ruch poszły kartony i kreatywnie 

84



budowane wieże i mury. Ludziom chcącym oddać głos na Trumpa 
kazano zaznaczać na kartach swój wybór markerem zamiast długopisem
wprowadzając ich przez to w błąd, że maszyna odczyta takie głosy. 

Fundacja Prawna Interesu Prawnego z grupą adwokacką zapowiedzieli 
już że będą reprezentować grupę ludzi, którzy w ten sposób zostali 
oszukani. Skandal ten doczekał się już własnej nazwy –  “Sharpiegate” i 
jest tak określany przez tych, którzy walczą z oszustwami wyborczymi w 
całym kraju. 
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Mimo rozpoczęcia procesu przekazywania władzy –
walka wciąż trwa – już nawet Demokraci nie wierzą w

wygraną Bidena

Choć przedstawiciele wielkich korporacji medycznych, technologicznych,
bankierzy i grupy nacisku o bardzo dużym potencjale wywierania nacisku
oraz kapitale, wybrali już prezydenta, który najlepiej będzie 
reprezentował ich interesy i ruszyła maszyna oszustw, którą chwalił się 
Biden, a zmanipulowane media wydały werdykt na podstawie którego 
„wyłączyły” już obecnego prezydenta, to walka jeszcze się nie skończyła 
i nic nie jest przesądzone.

Oszustw jest tak dużo i tak dużo osób jest zatrzymywanych przez FBI 
oraz tak wiele dowodów, że w uczciwą wygraną Bidena nie wierzą już 
nawet nie tylko Republikanie, ale nawet Demokracji, a media, które 
wcześniej Trumpa „odcięły” od głosu próbując narzucić światu narrację o 
wygranej Bidena, zaczynają już zmieniać tą narrację sugerując, że choć 
Biden wygrał, to jednak Trump tak skutecznie manipuluje faktami i nie 
chce pogodzić się z porażką, że już cały świat się przekonał do jego 
koncepcji i biedny Biden nie będzie mógł przejąć urzędu prezydenta lub 
nawet jeśli go obejmie, ludzie staną przeciw niemu.

To, co działo się na ulicach Ameryki w ostatnich dniach, nie pozostawia 
jednak złudzeń, kogo na prezydenta wybrali już Amerykanie. Zdaniem 
Waldemara Wiśniewskiego – znanego muzyka mieszkającego w USA od
27 lat, który jako jedyny Polak występował w programie „Good Morning 
America” na żywo, Amerykanie i Polonia wybrali w wyborach Trumpa bo 
to przykład człowieka sukcesu i wielkiego patrioty, który spełnia obietnice
wyborcze. 

-”Trump przede wszystkim obudził śpiących i żyjących z zasiłków i 
kredytów Amerykanów. Poprawił gospodarkę. Uszczelnił granice. Wziął 
się za bandytyzm i pokazał światu jak pokonać terror! Jeśli chodzi o 
Polonię, to widać jakieś podziały, ale myślę, że znacznie więcej jest 
osób, które widzą prawdę, która nas otacza, niż tych, którzy myślą 
inaczej. Trump dotrzymał słowa i wizy dla Polaków zostały zniesione, o 
co tyle lat Polonia walczyła”. - opowiada Waldemar Wiśniewski.
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W wywiadzie przeprowadzonym dla Strefy Wolnej Prasy w sposób 
następujący opisuje też obecną sytuację w USA:

 

- „Najpierw ta cała histeria z koronawirusem, a teraz oszustwa wyborcze.
To jakiś koszmar! Oni robili i nada robią wszystko, aby pozbawić Trumpa
prezydentury. Ale Tramp i my wszyscy widzimy z jaką siłą ludzie 
związani z mediami fabrykują oszczerstwa i kłamstwa by pozbawić 
Trampa prezydentury (…) Wszyscy wiedzą, że media są opanowane 
przez Big Tech i powiązanymi z finansjerą skorumpowanymi 
„politykami”. Fakt, że ogłosiły Bidena zwycięzcą sprawił, że to tylko 
obudziło Amerykę i cały świat ludzi prawych i wierzących w 
sprawiedliwość. Świat jest w tej chwili sparaliżowany. To wynika z histerii
koronawirusa, katastroficznych prognoz dla gospodarki, działalności 
organizacji terrorystycznych, niszczenia religii na całym świecie. To wina
mediów zdegenerowanych przemysłem światowym. (…)  Media i 
oczywiście korupcja towarzyszą każdemu zdrajcy! Ale na szczęście jest 
Nas ponad 70 mln ludzi, którzy nie pozwolą na oszustwo wyborcze. Nie 
będę poruszał przykładów przesunięcia głosów oddanych dla Trumpa na
Bidena, co zostało już udokumentowane i są na to dowody. Wiadomo, 
że maszyna do liczenia głosów to jakiś żart. Ona liczy głosy na tego, 
kogo się wskaże. Adwokaci Trumpa mają dowody ogromnego oszustwa,
które wkrótce przedstawią”. - wyjaśnia Waldemar Wiśniewski – muzyk 
polonijny znany pod pseudonimem Valdi Hrabia Rodzimski. 
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Choć wynik tak naprawdę jest już przesądzony i ze względu na skalę 
oszustw i regulacje prawne, które z nich wynikają, Trump ma 
zapewnioną pozycję oraz wielkie rzesze zwolenników nie tylko w 
Ameryce, ale i na całym świecie, to nadal trwa mobilizacja i nadal toczy 
się walka bo stawka jest zbyt duża, by można było odpuścić lub w 
wyniku zaniedbania, dopuścić by przeciwnik po raz kolejny dopuścił się 
oszustw. 

Przeciwnik, a raczej przeciwnicy, bo jak mogliśmy przeczytać w 
powyższych akapitach – oprócz globalnych korporacji – widzimy duży 
wpływ Niemiec, które próbują realizować imperialistyczną politykę jak 
podczas II Wojny Światowej, oraz wpływy – próbujących pozostać 
niezauważonymi w tej rozgrywce – Rosji i Chin i jeszcze kilku krajach.

Widzimy też wpływ fundacji Gatesa, który produkuje szczepionki i 
jednocześnie domaga się aborcji i depopulacji oraz dąży do 
wprowadzenia kast społecznych poprzez certyfikaty szczepień. 

Widzimy też związek z fundacją Rockefellera, która to już 10 lat temu 
wprowadziła koncepcję powstania pandemii w wyniku której upadną 
rządy, gospodarki i powstanie jeden światowy rząd. 

A na samym końcu mamy narzędzie do wprowadzania polityki terroru - 
WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, która mocno finansowana 
jest przez powyższe fundację, ale też wskazane wcześniej rządy krajów. 
WHO wprowadza te wszystkie pomysły pod płaszczykiem walki z 
pandemią, którą sama ogłosiła. 

I oczywiście kolejne narzędzie to media próbujące zmieniać 
rzeczywistość, fałszować historię i wprowadzać cenzurę oraz ideologię 
gender do kultury światowej, która niczym rak niszczy społeczeństwa. 

Media, co warto podkreślić, będące narzędziem w prowadzeniu wojny na
miarę XXI wieku, gdzie poprzez zakłamania i fałsz ofiary stają się katami,
a z katów robi się ofiary. 
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Zwycięstwo wolnej ludzkości nad Matrixem
niemieckiego faszyzmu i eksperymentalnej farmy

WHO, Gatesa I Rockefellera - podsumowanie

fot.pixabay

Reasumując – tak jak Niemcy doprowadzili do wybuchu II Wojny 
Światowej, tak samo w czasach obecnych poprzez przymusowy system 
przyjmowania imigrantów i politykę multikulturowości wywołali katastrofę 
humanitarną stanowiącą pierwszy etap wojny hybrydowej, by na 
zgliszczach padających państw narodowych wymusić swoje rządy i 
politykę gender, w imię której można legalnie mordować dzieci, co jest 
pierwszym krokiem do kolejnych mordów na ludziach 
niepełnosprawnych, starszych i schorowanych, a więc tak samo, jak to 
się działo za czasów Hitlera – do mordów na ludziach uznanych za „ludzi
niewartych życia”. 

Po raz kolejny wprowadza się możliwość bezkarnego zabijania i nazywa 
się to modnym terminem „eugenika”.

Tak jak Niemcy prowadzili eksperymenty medyczne na ludach podbitych,
tak również i dziś niemieckie firmy farmaceutyczne nadal są oskarżane o
prowadzenie takich eksperymentów zarówno na ludności trzeciego 
świata, jak i ludności państw rozwijających się. 
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To Niemcy doprowadzili do chaosu i wzmożonego terroryzmu oraz 
nowoczesnych gett na miarę XXI wieku, gdzie na terenie UE lokowali 
imigrantów wraz z terrorystami i próbując doprowadzić do upadków 
państw narodowych. Dziś chrześcijanie w Europie zaczynają schodzić do
katakumb. Do tego doprowadził faszyzm nazywany dla niepoznaki i 
zmyłki „wolnością”. Ale nawet jeśli fekalia zawinie się w złodko po 
czekaladce, to i tak nie staną się od tego czekoladką. 

Nie zareagowaliśmy na czas. Nie powstrzymaliśmy dotychczas 
imperialistycznych żądz tworzącej się na naszych oczach IV Rzeszy i 
dziś wszyscy ponosimy tego konsekwencje. 

Lekarze nie chcą leczyć ludzi bo boją się bezobjawowej choroby. Ludzie 
umierają każdego dnia. Jesteśmy zamykani i izolowani jak trędowaci! 
Pozwoliliśmy by na zgliszczach upadających struktur społecznych i 
sztucznie wykreowanym chaosie doszło wprowadzenia do kolejnego 
etapu wojny hybrydowej, którym jest fikcyjna pandemia. 

W tym etapie kluczową rolę odgrywa Światowa Organizacja Zdrowia 
WHO, która zmieniła definicję pandemii by po jej ogłoszeniu móc 
kontrolować obywateli, prowadzić na ludziach legalne eksperymenty 
medyczne (bo tym przecież jest podawanie szczepionki zmieniającej 
DNA, gdzie lekarze i producenci zwalniani są z wszelkiej 
odpowiedzialności). 

WHO już teraz kontroluje rządy i narzuca państwom politykę fundacji 
Rockefellera czy Gatesa, które to fundacje poprzez hojne datki mają 
wpływ na działania WHO. 

Poprzez wywołanie paniki i histerii medialnej oraz testy PCR udało im się
uzasadnić wprowadzenie tego etapu. Udało im się wprowadzić lock-
dawny, zamrozić gospodarki, zniszczyć służbę zdrowia i doprowadzić do 
bezrobocia i izolacji społecznych, które nie mają przełożenia na stan 
realnego zagrożenia. 

Zamknęli nas w totalnym Matrixie! Ale my już wiemy, że testy PCR służą 
do namnażania materiału do badań, a nie profilaktyki chorób zakaźnych! 
Słowacy używając testów antygenowych udowodnili, że nie ma żadnej 
pandemii. Wiemy, że szczepionki mają zmieniać DNA i zawierać genomy
zwierząt. Wiemy, że traktują nas jak poletko eksperymentalne! 
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Odmawiają nam godności istot ludzkich! Być może nawet samych siebie 
mają za nad-ludzi – skąd my to znamy? To ostatnia chwila by się 
przebudzić. Zanim dojdzie do masowych szczepień eksperymentalną 
szczepionką. Zanim pojawią się certyfikaty szczepień mające 
segregować nas jak bydło! Spójrzmy wreszcie prawdzie w oczy i 
przestańmy się bać mówić o tym, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. 

Panuje chaos. WHO wszystko cenzuruje i szpieguje ludzkość, która jest 
od siebie izolowana, co również doprowadza do łatwiejszego 
zarządzania strukturami społecznymi. Traktujemy internet jak Boga i nie 
kwestionujemy niczego, co tam się znajdzie. Przestajemy myśleć, 
rozmawiać, wymieniać się informacjami. 

Niemcy wykorzystują środowiska LGBT, organizacje ekologiczne i ruchy 
propagowane jako strajki kobiet do obalania rządów i niszczenia struktur 
narodowych oraz uderzają w podstawową komórkę państwa jaką jest 
rodzina. 

Poprzez narzucanie nazistowskiej symboliki próbują odciąć nas od 
historii i przynależności etnicznej oraz kulturowej. Poprzez niszczenie 
miejsc pamięci narodowej chcą wymazać z naszej pamięci historię 
niemieckich zbrodni. 

Używają w tym celu bezwiednego tłumu, który staje się grotem! Chcą 
doprowadzić by człowiek stanął przeciw człowiekowi, brat przeciw bratu i
byśmy wzajemnie się wymordowali począwszy od legalnej aborcji, a 
skończywszy na mordowaniu naszych chorych rodziców i dzieci oraz 
kalek i osób niepełnosprawnych. 

Podobnie jak to miało miejsce w historycznej Sparcie. A jak skończyła 
Sparta? Kiedy Grecy oddali wolność Helotom, którzy byli przez wiele lat 
zniewalani i ciemiężeni przez Spartę oraz przymuszani do pracy na roli, 
to ci sami Heloci przyczynili się do upadku Sparty. 

Tak się postępuje z ciemiężycielami i zdrajcami. Dlaczego zdrajcami? Po
jednej z wygranych wojen Sparta obiecała około dwu tysiącom z nich 
przyznanie wolności w dowód wdzięczności za ich poświęcenie i 
oddanie. Obeszli oni świątynie Sparty chwaląc swoich panów i 
ogłaszając ich łaskawość, po czym w tajemniczy sposób słuch po nich 
zaginął. 
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Każdy kto zna historię II Wojny Światowej, kto zna historię Thule, Hitlera 
czy Himlera wie, że Niemcy wykorzystali osoby zajmujące się magią, 
okultyzmem i psychotroniką do wojny, a gdy te osoby wykonały swoją 
pracę i przestały być potrzebne, zostały zlikwidowane. 

Dziś Niemcy wykorzystują kobiety, które podczas strajków również 
trzymają transparenty z nazistowskimi i okultystycznymi symbolami oraz 
walczą o przywrócenie „legalnej” aborcji wprowadzonej na ziemiach 
polskich przez Hitlera w czasie II wojny światowej. 

Ale to się na nich zemści, gdy ich dzieci wychowane w klimacie 
cywilizacji śmierci zaczną się domagać eutanazji dla rodziców. Czy oni 
naprawdę sądzą, że sami unikną losu, który próbują zgotować innym?

Manifestantki są jedynie narzędziem do prowadzenia wojny. Żywą falą 
złożoną z bezwiednie sterowanych ludzi, o czym mówił cytowany już śp. 
prof. Wolniewicz. Czas by wreszcie to zrozumiały. Czas, byśmy wszyscy 
zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi w tej wojnie. 

Ludzie pozbawiani są wolności i praw. Traktowani są jako materiał do 
badań. Gates, który znany jest jako zwolennik depopulacji i 
zapowiedział, że dzięki aborcjom i szczepieniom uda się zamordować 
część populacji, nadal pozostaje na wolności. 

Władza coraz bardziej przechodzi w ręce globalistów, którzy poprzez 
światowe koncerny kontrolują gospodarkę i narzucają państwom kierunki
polityki. Jeśli szybko im jej nie odbierzemy i pozwolimy by dalej znęcali 
się nad rodzajem ludzkim, później będzie coraz trudniej to zrobić. 

Pandemia ma doprowadzić do ponownego powstania sytemu 
kastowego, jak to się działo podczas epidemii żółtej febry, gdzie jedynie 
bogacze i ludzie określeni jako „ozdrowieńcy” mieli dostęp do 
podstawowych dóbr społecznych i przywilejów. 

Podobnie sytuacja będzie wyglądać, jeśli dojdzie do wprowadzenia 
certyfikatów osób zaszczepionych na Covid. Biedni zostaną pozbawieni 
wszelkich praw. Nieszczepieni zostaną pozbawieni możliwości 
podróżowania, przebywania w miejscach publicznych i traktowani będą 
jak trędowaci. 
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To ostateczny moment by przejrzeć na oczy! Czy naprawdę takiego 
świata chcemy? Jeszcze nie jest za późno by wstać z kolan!

Ostatni element tego etapu wojny, który zaplanowało WHO przed 
wprowadzeniem kast społecznych to masowe szczepienie całych 
populacji ludzi szczepieniami, które nieodwracalnie zmienią ludzkie DNA,
zawierają genomy zwierząt, produkowane są z abortowanych dzieci, a 
firmy i lekarze mają być zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności. 

Na szczęście do tego jeszcze nie doszło i możemy to zatrzymać. To 
ostateczny czas na przebudzenie świadomości społecznej i dostrzeżenie
mechanizmów wojny hybrydowej i form nacisku. 

To ostateczny czas by zrozumieć, że nieistniejąca pandemia  ma 
charakter polityczny i została wykreowana z użyciem mediów, które są 
na usługach banków, big farmy oraz ogólnie rzecz biorąc globalistów i 
choć faktycznie wielu ludzi zachorowało to nie jest to jednak taka skala, 
jaką kreują media, a nawet mniejsza niż tradycyjna sezonowa grypa. 

Media nie podają dziennej statystyki osób chorujących na grypę H1N1 
choć zgodnie z założeniami WHO nadal trwa na równi z Covidową i ta 
pandemia. Pandemia to chory twór niszczący służbę zdrowia, relacje 
rodzinne, gospodarkę i życie wolnej ludzkości. 

Obecnie, właśnie teraz! - ma miejsce ostateczna walka tytanów o rozkład
sił na arenie międzynarodowej, który zmieni losy świata i ta walka toczy 
się na naszych oczach. 

Globaliści chcą upadku państw narodowych, zagłady sporej części 
ludzkości oraz wprowadzenia kast społecznych. Na drugiej szali sił, które
mogą wygrać mamy możliwość obnażenia światowego spisku 
globalistów i przywrócenie ostatecznych czasów pokoju i prawdziwej 
wolności. 

Choć media „wyłączyły” Trumpa z naszego chorego Matrixa, to nie udało
im się „wyciąć” rzeczywistych ludzi z rzeczywistych ulic, ani nadziei na 
obnażenie obłudy. 

Walka, która toczy się w USA o prezydenturę i ostateczny rozkład sił 
mający wpływ na dalszą politykę wielkich mocarstw i losy świata 
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pokazuje również, że siła i prawda to nie tylko pionki czy postacie albo 
ikony. 

Prawda to ludzie, to społeczeństwa, a gdy są świadome i działają 
wspólnie, mogą przeciwstawić się narzuconemu przez WHO czy Niemcy 
Matrixowi. 

Czy staniemy się niewolnikami chorego systemu kastowego i materiałem
do testów genetycznych, które raz na zawsze zmienią ludzkość? Coraz 
więcej ludzi protestuje wobec polityki Niemiec i WHO. 

Wychodzą oszustwa ,a na jaw wypływają fakty świadczące o tym, że 
pandemia to kolejny etap planu przejęcia kontroli nad rządami i 
ludzkością. 

Jak zatem można bronić się przed skutkami III Wojny Światowej i jak ją 
zatrzymać? Sami w pojedynkę nie możemy zrobić nic. Jedynie 
przebudzenie społeczeństw i uświadomienie prawdy przez większość 
obywateli jest w stanie zatrzymać tą paranoję. 

Ale tu już liczy się każdy głos i każda jednostka, która może zmienić losy 
świata. Bo to my wszyscy wspólnie go tworzymy!

Nie bójmy się ośmieszenia. Nie bójmy się mówić prawdy! Sprawdzajmy i 
czytajmy. Szukajmy faktów. Nie bójmy się mówić, że testy PCR nie mają 
logicznego wyjaśnienia z punktu medycznego. Nie bójmy się mówić, że 
pandemia to fikcja! Wszystkich nas nie są w stanie „zablokować” na polu 
bitwy. 

A bitwa toczy się głównie w internecie i na portalach społecznościowych 
– tam gdzie kształtuje się opinię publiczną, tam gdzie zaczyna się 
cenzura i manipulacje. Tam, gdzie i my możemy głośno i wyraźnie 
wypowiedzieć, co myślimy na temat pandemii i testów! I nie tylko.

Jedynie prawda jest w stanie uratować ten świat, przerwać panikę 
przemocy i spiralę strachu. Jedynie prawda i wiedza wypowiedziane 
ustami autorytetów ale i lub przede wszystkim obywateli są w stanie 
pokazać, że wiemy, co chore elity biznesu planują i nie zgadzamy się na 
takie traktowanie! 

Nie dajmy się wciągać w głupie i bezsensowne akcje mające niszczyć 
narodowe symbole i religię. Jeśli boimy się przymusowych szczepień i 
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eksperymentów medycznych, gdzie firmy i farmaceuci zwalniani są z 
wszelkiej odpowiedzialności, nie wspierajmy akcji typu „strajk kobiet”, 
gdzie propaguje się okultyzm i nazizm oraz nawołuje do mordowania 
nienarodzonych dzieci, czym przecież wspiera się przemysł aborcyjny i 
koniec końców dostarcza się materiał genetyczny wykorzystywany m.in. 
w rakotwórczych szczepionkach. 

Otwórzmy oczy! Zacznijmy myśleć! Weźmy odpowiedzialność za nasz 
świat, za nasze życie i za jakość życia naszych dzieci i przyszłych 
pokoleń! Im wcześniej skończymy z obłudą, tym mniej szkód i ofiar 
poniesiemy. 

Mam nadzieję, że IV część „Igrzysk Śmierci” dotyczyć już będzie sytuacji
po igrzyskach, gdy obudzimy się w nowym lepszym świecie, zupełnie 
wyzwoleni spod obłudy Matrixa i że ten świat stanie się już niebawem 
nową piękną rzeczywistością, czego życzę i sobie i Państwu. 

Mam nadzieję, że tym krótkim i nieskomplikowanym opracowaniem, 
polegającym jedynie na zestawieniu faktów, uda mi się otworzyć oczy 
ludziom szukającym prawdy w zagubionym świecie wykreowanego 
konsumpcjonizmu, odwróconych wartości oraz medialnej propagandy i 
fałszu by skłonić ich do refleksji. 

Mam nadzieję, że osoby niezdecydowane zrozumieją, po której stronie 
ostatecznie chcą stanąć. Po stronie kast społecznych i cywilizacji 
śmierci, czy też po stronie cywilizacji życia i pokoju? 

Bo jaki świat stworzymy dziś, w takim będą żyć nasze dzieci, wnuki i 
przyszłe pokolenia... 
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smierci/
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chrzescijanie-schodza-do-podziemia.html
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Opracowania z dziedziny komunikacji społecznej: Etyka w 
Komunikacji Reklamowej vs Wizerunek Kobiety pod red. dra Artura 
Mamcarza (2017); Komunikacja Stowarzyszeń z Otoczeniem Społeczno-
Administracyjnym pod red. Prof. Wojciecha Wiszniewskiego (2017). 

Opracowania popularno-naukowe: Igrzyska Śmierci – Etap II (2020) , 
Kosmiczna Świadomość (2015), Igrzyska Śmierci (2015), Traktat 
Filozoficzny O Istocie Magii (2013). 

Powieści: Wyznania Agentki (2017); Transhumanka (2016); 
Wspomnienie Umarłej (2013), Klątwa Salem (2012). Zbiory opowiadań: 
Obsesja (2015), Żniwo Piekielnego Lata (2012), Gdzie Lilith Mówi 
Dobranoc (2012), Mroczne Bajki dla Dorosłych (2011). 

Antologie zbiorowe: Oko (2018), Asocjacje (2012 ), Na Szarym 
Początku (2010/2011), Nowa Teoria Literatury Użytkowej (2009 ) pod 
redakcją Adriana Szarego. 
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OPIS E- BOOKA

„IGRZYSKA ŚMIERCI III - Kulisy kampanii w USA, czyli ostateczne 
starcie tytanów o losy ludzkości” - to trzecia już część opracowań z cyklu,
„Igrzyska Śmierci”. Jest to kontynuacja wydawnicza pozycji wydanej w 
2015 roku pt. „IGRZYSKA ŚMIERCI – wojna cywilizacyjna i nowy 
porządek światowy” oraz pozycji z 2020 roku - „IGRZYSKA ŚMIERCI – 
ETAP II - Fikcyjna Pandemia i Rządy Marionetkowe”

Podobnie jak poprzednie części, jest to opracowanie napisane na 
podstawie analizy przekazów medialnych w odniesieniu do sytuacji 
geopolitycznej i prób kształtowania opinii przez globalny rynek. 

W 2015 roku, a nawet wcześniej – świat zaczął mierzyć się z problemem
globalnej migracji, mieszania się kultur, religii i wartości, co doprowadziło
do chaosu, ataków terrorystycznych i próby zniszczenia państw 
narodowych. 

W 2019 roku doszedł do tego kolejny problem – fikcyjna pandemia 
ogłoszona przez WHO, której celem jest destabilizacja światowych 
gospodarek, służby zdrowia i państw narodowych, osłabienie zaufania 
obywateli do rządów i próba przejęcia władzy przez globalistycznych 
zbrodniarzy, aby na zgliszczach starego systemu stworzyć rządy 
marionetkowe lub jeden światowy rząd. Czy ten plan im się powiedzie? 

Obecne opracowanie to uaktualnienie poprzednich części o nowe fakty, 
informacje i analizy. Starcie tytanów opisuje walkę wielkich mocarstw, ale
też walkę ich przedstawicieli o władzę oraz rolę zwykłych ludzi. 

Dochodzi do sytuacji ostatecznej walki o rozkład sił na arenie 
międzynarodowej, który albo doprowadzi do segregacji ludzi i kast 
społecznych, rozkwitu niewolnictwa i pozbawienia ludzi wolności, jak 
również możliwości przeprowadzenia na nas eksperymentu medycznego
i zamykania ludzi w gettach XXI lub też dojdzie do ujawnienia prawdy na 
temat fikcyjnej pandemii, zwycięstwa państw narodowych propagujących
politykę prorodzinną nad zbrodniczą ideologią gender, powrotu do 
normalności oraz wkroczenie w nowy świat oparty o pokój i wolność w 
prawdziwym jej aspekcie. Która narracja zwycięży? W dużej mierze 
zależy to od nas... 
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