Mieli przy sobie naklejkę "Stop aborcji". Kelner odmówił im obsługi
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2588921,Mieli-przy-sobie-naklejke-Stop-aborcji-Kelner-odmowil-im-obslugi

Protest:

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2585735,Protest-przeciwko-aborcji-pod-klinika-ginekologiczna-Zatrzymano-dzialaczke-Partii-Razem

Kto protestuje przeciwko życiu to : OK! Kto protestuje za życiem: to źle robi?

Prawda o pracownikach WHO wychodzi na jaw. Włos jeży się na głowie
Ponad 50 kobiet w Demokratycznej Republice Konga twierdzi, że pracownicy Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) walczący z epidemią wirusa Ebola wykorzystywali je seksualnie. Pokrzywdzone twierdzą,
że mężczyźni, w tym lekarze proponowali im albo zmuszali je do seksu w zamian za pracę. Gdy te
odmawiały, natychmiast rozwiązywano z nimi umowy. Jedna określiła to jako „paszport do zatrudnienia”.
Częśd oskarżonych pochodzi z Belgii, Burkina Faso, Kanady, Francji, Gwinei-Konakry i Wybrzeża Kości
Słoniowej. Działania rzekomo popełnione przez osoby identyfikujące się jako pracownicy WHO są
niedopuszczalne i będą szczegółowo zbadane. Każda osoba zidentyfikowana jako zaangażowana zostanie
pociągnięta do odpowiedzialności i poniesie poważne konsekwencje, w tym natychmiastowe zwolnienie podaje w oświadczeniu WHO. https://www.o2.pl/informacje/prawda-o-pracownikach-who-wychodzi-na-jaw-wlos-jezysie-na-glowie-6559513140075360a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push

APOKALIPSA - film: https://drive.google.com/file/d/18sAOrxvjzTFFlUY8F_9H3lkocfNuQluX/view
https://drive.google.com/file/d/18sAOrxvjzTFFlUY8F_9H3lkocfNuQluX/view?usp=drivesdk

PAPIEŻ - film: „ żeby wyjśd z tego tunelu, ale uważajmy, aby w nim nie pozostad:
https://drive.google.com/file/d/1B7NoZCmrewzoZbZVGz2Npf6BONeTvGgW/view
https://drive.google.com/file/d/1B7NoZCmrewzoZbZVGz2Npf6BONeTvGgW/view?usp=drivesdk
Czy katolik może używać szczepionki powstałej dzięki aborcji?
Zamówiona przez nasz kraj szczepionka powstaje z wykorzystaniem linii komórkowej pochodzącej od
zamordowanego dziecka nienarodzonego.
Głosy biskupów: I tak kilku amerykańskich arcybiskupów i biskupów wystosowała list do szefa agencji żywności i leków USA, w
którym wezwano rząd do finansowania prac nad moralnie powstającą szczepionką; stwierdzili, że nie wolno zmuszać Amerykanów
do korzystania z powstających obecnie produktów wbrew ich sumieniu. Najbardziej wyraziście wypowiedział się w tej materii biskup
Teksasu, Joseph Strickland. „To, że w naszym narodzie aborcja jest uznawana za legalną, nie oznacza, że jest dopuszczalne
moralnie używane martwych ciał tych dzieci do leczenia globalnej pandemii. Trzeba podkreślić, że taka praktyka jest złem” –
napisał na Twitterze. W swojej diecezji zorganizował też akcję przeciwko wykorzystywaniu niemoralnych w jego ocenie
szczepionek.
Do sprawy odnieśli się też biskupi w Australii, protestując przeciwko zamówieniu przez rząd 25 mln dawek brytyjskiej szczepionki na Covid-19
wykorzystującej komórki zamordowanego dziecka. Z kolei hierarchowie Anglii i Walii przypomnieli w specjalnym oświadczeniu stanowisko
Papieskiej Akademii Życia z 2017 roku, zarazem wskazując, że jest czym innym używanie szczepionek powstałych na bazie linii komórkowych z lat
60. czy 70., a tworzeniem preparatów wykorzystujących „świeżo” pozyskane komórki dzieci.
Udział w cywilizacji śmierci. Co zatem robić, jeżeli w Polsce pojawi się zamówiona przez nasze władze szczepionka? Czy kierując się
osądem Papieskiej Akademii Życia z 2017 roku nie przejmować się kwestiami moralnymi i swobodnie ją wykorzystywać?
Wydaje się, że wziąwszy pod uwagę głębokie przemiany, jakim została poddana w ostatnich latach Akademia, całkowite zignorowanie dokumentu
tego gremium z roku 2005 byłoby nieroztropne. Tym więcej, że w swojej ówczesnej ocenie kard. Elio Sgreccia podkreślał podstawowy i niezmienny
fakt: jeżeli wykorzystujemy niemoralną szczepionkę, to tym samym przykładamy rękę do rozpowszechnienia takiej postawy. Nieważne,
kiedy zginęło dziecko, nieważne, kiedy pobrano komórki; ważne jest przede wszystkim to, że dajemy „zielone światło” wielkim koncernom
farmaceutycznym na takie postępowanie. A tym samym, chcąc nie chcąc, partycypujemy w wielkim złu, jakim jest cywilizacja śmierci –
szczególnie w sytuacji, gdy nie grozi nam bynajmniej śmiertelnie groźna choroba. [Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na
stronie źródłowej:] Niech Wasza owa będzie TAK-TAK NIE-NIE! Aborcja to zło. Szczepionki z abortowanych dzieci to zło! Kropka!
Jestem zdecydowanie przeciwko takim niemoralnym szczepionkom. Nawet śmiertelna choroba nie znosi takiego zła jak zabójstwo dziecka. Nasza
mowa ma być tak, tak albo nie, nie. Będziemy poddawani coraz większym próbom i trzeba wytrwać do końca. https://www.bibula.com/?p=116900

Segregacja pacjentów. Koronawirus
parawanem dla eutanazji
Aktualizacja: 2020-09-14 8:27 am

W ten sposób odurzonych narkotykami pacjentów doprowadzano do śmierci. Ten rodzaj
likwidacji chorych znany jest pod nazwą sedacji terminalnej.
Tegoroczna epidemia COVID-19 uwypukliła pewne zjawiska społeczne obecne w krajach
cywilizacji zachodniej. Jednym z nich jest mentalność proeutanazyjna. W czasie pandemii
przedstawiciele tego sposobu myślenia zyskali nowy zestaw argumentów.
Po raz pierwszy ujawniło się to na początku marca w Lombardii, gdy na skutek rosnącej liczby
pacjentów zarażonych koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii zabrakło respiratorów
potrzebnych do ratowania życia. Wielu lekarzy stawało wówczas przed dramatycznym wyborem,
gdyż mieli tylko jedno wolne urządzenie, a potrzebowało go kilka osób.
Wówczas zdecydowano się wcielać w życie praktykę polegającą na tym, że w tego typu
przypadkach nie podejmowano się ratowania osób starszych (powyżej 70. roku życia) lub ciężko
chorych, a więc należących do grup, wśród których śmiertelność na koronawirusa była
największa. W ten sposób pojawiła się dyskryminacja w dostępie do usług medycznych z powodu
wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności czy zdolności poznawczych.
Na początku owa dyskryminacja była wymuszona okolicznościami panującymi w północnych
Włoszech, czyli „stanem nadzwyczajnego niedoboru zasobów zdrowotnych”. Przykład Lombardii
zmusił jednak władze w innych krajach do opracowania procedur na wypadek, gdyby w ich krajach
miała zajść podobna sytuacja. Według prof. Gustafsona w ten sposób pozbawiono życia wiele
osób, które miały szansę na pokonanie koronawirusa. Przekonuje o tym przykład 81-letniego Jana
Anderssona, którego historię opisał dziennik „Dagens Nyheter”. Mężczyzna został poddany
sedacji terminalnej, jednak jego syn dowiedział się o tym, wymusił wycofanie „paliatywnego
koktajlu” i zażądał rozpoczęcia normalnego leczenia. W rezultacie chory wkrótce wyzdrowiał.
Paolo Gulisano na portalu La Nuova Bussola Quotidiana opisał przykład 79-letniej kobiety o
imieniu Giusa, która zgłosiła się na izbę przyjęć do jednego ze szpitali w Lombardii z silnym bólem
w klatce piersiowej. Rozpoznano u niej śródmiąższowe zapalenie płuc. Jej córce Alessandrze
oświadczono, że biorąc pod uwagę panujące z powodu pandemii warunki w placówce, najlepszym
rozwiązaniem będzie podawanie matce morfiny, która towarzyszyć jej będzie w łagodnym
odchodzeniu z tego świata. „Nie martw się, nie będziesz cierpieć” – usłyszała Giusa od lekarza.
Córka zadzwoniła jednak do zaprzyjaźnionego doktora, który kazał zabrać matkę ze szpitala do
domu. Potem przepisał chorej kurację antybiotykową, a po 10 dniach kobieta wróciła do zdrowia.
Zdaniem Antonellego Incalziego wytyczne opracowane przez SIAARTI były więc nienaukowe i
nieetyczne. Według prawniczki Laury Oliveri z Genui były one również bezprawne, ponieważ
zaprzeczały zapisom zarówno konstytucji, jak i ustawodawstwa włoskiego. Co więcej, zachęcały
lekarzy do zaprzestania terapii: „Jeśli z góry zdecydujemy, że dana osoba nie powinna zostać
przyjęta na intensywne leczenie w oparciu o nieokreślony »limit wieku oraz prawdopodobieństwo
przeżycia i uratowanych lat życia«, to mówimy o rezygnacji z leczenia. Jest wręcz przeciwnie,
jedynie adekwatność kliniczna powinna być brana pod uwagę przy ocenie uzasadnionej nadziei
na wyleczenie”. Najwyższy Instytut Sanitarny (ISS), odpowiedzialny za walkę z pandemią we
Włoszech, przychylił się do stanowiska geriatrów, a nie anestezjologów, i nie zaakceptował
instrukcji określającej limit wieku dla osób podlegających pomocy na oddziałach intensywnej
terapii. Sprawa nie jest jednak zamknięta i zapewne będzie pojawiać się w przyszłości, gdy
dojdzie do podobnych pandemii.
[Źródło:] https://tygodnik.tvp.pl/49715766/segregacja-pacjentow-koronawirus-stal-sie-parawanem-dla-eutanazji (11 września 2020)

Projekt budowy pomnika szatana w Szczecinie. „Będzie to obiekt kultu religijnego i atrakcja turystyczna”

Na początku lipca do szczecińskiego magistratu wpłynął wniosek dotyczący budowy
pomnika szatana. Według autorów projektu, monument miałby stanąć na planie
pentagramu i cyfr 666.
Koszt pomnika miał wynieść łącznie ok.
4 333 670 zł brutto.

Czytaj też o tronie szatana na str. 28

http://parafia.rabka.swmm.
eu/Bog_2020-03-31.pdf

Źródło: wszczecinie.pl, bezprawnik.pl
TK Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-09-11)
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Czytaj też: https://ekai.pl/dr-jolanta-prochniewicz-homoseksualizm-wynika-z-pewnych-deficytow-na-etapie-wczesniejszego-zycia/

Eutanazja: „Samaritanus bonus” przedstawia stanowisko Kościoła względem eutanazji, środki zaradcze a także zasady,
co do szczegółowej kazuistyki. https://dorzeczy.pl/swiat/154604/eutanazja-watykan-dyscyplinuje-kler-i-uderza-wpolitykow.html

Jak (i czym) leczyd COVID-19 w domu? Doktor Fiałek:
"1. Żadne suplementy, w tym witaminy A, z grupy B, C, D3, E, cynk, liofilizat z buraka, magnez etc, NIE SĄ zalecane w leczeniu COVID-19.
Najbliżej jest do tego witaminie D3, jednak dotychczas nie powstały oparte na dowodach naukowych zalecenia. Ze swojej praktyki napiszę (a
leczę i niedobory witaminy D3, i suplementuję witaminę D3 z wapniem chodby w przypadku osteoporozy), że samodzielne przyjmowanie
wysokich dawek witaminy D3 może byd bardzo groźne. Dostosowanie odpowiedniej dawki nie jest łatwe, a niewykluczenie przeciwwskazao
przed włączeniem leczenia, może skutkowad zagrożeniem zdrowia.
2. W razie bólu i/lub gorączki stosujemy leki przeciwbólowe/przeciwgorączkowe – acetaminofen, czyli paracetamol, ibuprofen, ew. metamizol,
czyli pyralginę – jeżeli nie jesteśmy uczuleni oraz w dawkach zgodnych z tymi zapisanymi w dołączonej do opakowania ulotce.
3. W przypadku kaszlu, możemy stosowad odpowiedni (blokowanie odruchu kaszlowego w przypadku suchego kaszlu/wykrzuśny w razie kaszlu
produktywnego – pamiętamy o porze dnia; nie wieczorem!) syrop przeciwkaszlowy.
4. Dużo odpoczywamy, w tym zdrowy, adekwatnie długi sen.
5. Odpowiednia dieta, np. śródziemnomorska.
6. Spożywamy dużą ilośd płynów: 2,5-3 litrów/dobę, jeżeli nie występują przeciwwskazania (np. przewlekła niewydolnośd serca, schyłkowa
niewydolnośd nerek leczona dializoterapią).
7. Często wietrzymy pomieszczenia, w których przebywamy". Lekarz, który obecnie sam choruje na COVID-19 zachęca też swoich
obserwatorów, by wydrukowali sobie objawy alarmujące i zasady leczenia domowego, by mied je zawsze w zanadrzu.
"Obecnie NIE ISTNIEJĄ żadne przesłanki, aby jakkolwiek inaczej, a przede wszystkim bezpiecznie, leczyd łagodny przebieg COVID-19 w
warunkach domowych (i nie, ani amantadyna, ani woda utleniona nie mają udowodnionej skuteczności, ani udowodnionego profilu
bezpieczeostwa w leczeniu COVID-19). Tak więc, dopóki w przebiegu zakażenia nowym koronawirusem nie wystąpią u Was objawy alarmujące,
dopóty leczcie się zgodnie z powyższym poradnikiem". Korzystamy więc z sugestii lubianego lekarza i przekazujemy wytyczne naszym
czytelnikom. A doktorowi Fiałkowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,bartoszfialek-ma-koronawirusa--opublikowal-poradnik-jak-leczyc-covid-19-w-domu,artykul,80744803.html

