prorocze-slowa-sp-prezydenta-lecha-kaczynskiego

https://naszeblogi.pl/61135-

jestesmy-na-wojnie-na-cyberwojnie

https://naszeblogi.pl/61132-

Ostatnia dekada to czas pojawienia się i rozwoju cyberwojny i cyberterroryzmu. To, co stało się w
ostatnich dniach z „dywanowym” nalotem hakerów - zapewne rosyjskich - na strony internetowe
przeszło 70 instytucji państwa ukraińskiego, jest fotografią rzeczywistości. A może być jeszcze
gorzej. Hakerzy zza miedzy zresztą to zapowiadają ostrzegając – i przy okazji siejąc strach:
„czekajcie na najgorsze”.
Dzisiaj cyberataki to jak kiedyś działania pułku kawalerii, a potem dywizji pancernych.
Był to największy cyberatak na Ukrainie od czterech lat. To oczywiste, że za atakiem stała Rosja,
która jednocześnie chciała przypisać jego sprawstwo… Polakom. Stad napis w języku polskim
mówiący, że jest to zemsta „za UPA”, Wołyń, Polesie itd. Jednak błędy gramatyczne, z
automatycznym tłumaczeniem z rosyjskiego na polski zdemaskowało cyberterrorystów.
Akurat w sprawie cyberbezpieczeństwa Parlament Europejski nie zaspał. Od kilku lat, trzeba
przyznać, przy wszystkich wadach PE, to ta instytucja jako pierwsza wśród wielu innych instytucji
UE wskazywała na zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa i jednoznacznie pokazywała,
skąd ono pochodzi.
Na szczęście każdy medal ma dwie strony, a reakcja wywołuje kontrakcję: po zhakowaniu siedmiu
dziesiątek stron internetowych ukraińskich urzędów centralnych i agencji nastąpiła potężna fala
solidarności z Kijowem. Nie chodzi tu o czcze formułki, ale konkretne porozumienia o współpracy
Polski, USA i NATO z Kijowem, w tym zapewnienie dostępu Ukrainy do specjalnych NATO-wskich
instrumentów dotyczących informacji i zwalczania złośliwego oprogramowania.
We współczesnym teatrze wojny czołgi ustępują samolotom: Amerykanie od lat atakują przede
wszystkim z powietrza, a nie z lądu, a Rosjanie to zapowiadają w kontekście… potencjalnej
agresji na Ukrainie (mówił o tym emerytowany rosyjski generał Buziński w wywiadzie dla
brytyjskiej prasy). Jednak cyberataki to instrument wojenny, który można uruchomić, nie tracąc
litra benzyny i będąc nawet niewidocznym.
Dlatego też przyszłość współczesnej wojny, także wojny hybrydowej to cyberterroryzm. To nie
bajka o żelaznym wilku - to dotyczyło i zapewne będzie dotyczyć także Polski...
*tekst ukazał się w portalu dorzeczy.pl - (18.01.2022) - https://dorzeczy.pl/opinie/252430/czarnecki-jestesmy-na-wojnie-na-cyberwojnie.html

Propaganda jako element walki informacyjnej.
KULISY INFOAGRESJI
- https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_x53OJPskure_/480.mp4

Braun: „Rząd zabierze nam jedną pensję w roku!”
https://vod.banbye.pl:31003/video/v_yZAMpjRGYplf/480.mp4

-

http://blog.zbyszeks.pl/2448/

wandemia-jako-choroba-i-wybor/

„jeśli widzisz, że na świecie dzieje się coś złego,
to albo nic nie rób, albo działaj” „zrób to co
należy, nie to co musisz"

usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dlazycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosciludzkiego-zycia/
https://pch24.pl/

sobota, 22 stycznia 2022

(Marsz dla Życia w USA, 22.01.2022, fot. Bonnie Cash / Zuma Press / Forum)

https://twitter.com/i/status/1484598358450876422

Przymus szczepień: państwo przejmuje nasze ciała –
biskup Schneider - gloria.tv

Przyjmowanie skażonych aborcją zastrzyków covidowych jest sposobem na "normalizację horroru
ludobójstwa", powiedział biskup Athanasius Schneider portalowi Remnant Newspaper. com (7. I ),
dodając, że "Kościół" w tym uczestniczy.
Schneider nazywa przemysł płodowy "kanibalizmem", ponieważ wykorzystuje on i sprzedaje mięso
zamordowanych dzieci.
Przypomina, że zastrzyki Covid są "eksperymentalne", a ich producenci nie ponoszą
odpowiedzialności za negatywne skutki. Metody stosowane w celu narzucenia zastrzyków Covid
są dla Schneidera metodami "prawdziwej dyktatury", która zbudowana jest na kłamstwie i
morderstwie. Istoty ludzkie wolne od szczepień stają się "obywatelami drugiej kategorii", którym
nie wolno wchodzić do pewnych miejsc. Porównał te działania do apartheidu w RPA i do
narodowego socjalizmu. Obowiązkowe szczepienia oznaczają, że "państwo przywłaszcza sobie
nasze ciało, które jest świątynią Ducha Świętego."

Rykoszetem: Czy szczepionki

są etyczne - https://youtu.be/-CZa_JrLKBc
Oglądaj też;
https://www.facebook.com/glosgminny/videos/947324709465171/
https://www.facebook.com/glosgminny/videos/via-mortem/483489800096448

RYKOSZETEM: GÓRALSKIE PORUSEŃSTWO
https://youtu.be/qi9HezHKxIk

Rykoszetem: Marsz Gadowskiego.
Manifest wolności https://youtu.be/yBT3LYzJdlQ

Rykoszetem: Badania kliniczne na dzieciach - Czy
szczepienie na Covid-19 jest potrzebne dzieciom?
https://youtu.be/zrv5XMk9v6A

Lech Makowiecki, z wykształcenia - inżynier budowy okrętów; z wyboru - bard, autor, kompozytor, scenarzysta, felietonista etc. Lider zespołu "ZAYAZD",
admirator Mickiewicza (płyta „ZAYAZD U MISTRZA ADAMA”), przeciwnik ideologii gender (album "JA JESTEM TWÓJ DOM"),fan Józefa Piłsudskiego i JP II.
Sformatowany na polską tradycję, kulturę i edukację historyczną młodego pokolenia przez szlachetnie pojmowaną rozrywkę (patrz - autorskie płyty: "KATYŃ 1940",
"PATRIOTYZM", "OBUDŹ SIĘ, POLSKO", "NIEPODLEGŁA", POŻEGNANIE Z WOLNOŚCIĄ? - https://youtu.be/et_dGB47Oik oraz tomiki wierszy: „PRO PUBLICO
BONO”, "JA TU ZOSTAJĘ", "NIEPODLEGŁA"). Prowadzi cykliczne audycje w radiowej Jedynce (Wieczór z historią). Więcej: na www.lechmakowiecki.pl

Nim ostatnim tutaj ludziom
Zamontują wreszcie chip...
Nim ogarną całe stado...
Oznakują... Wklepią NIP...

Od myślenia boli głowa,
Sam wybieraj, kim chcesz być...
Gdy normalność zresetują –
Łatwiej żyć…

Nim gotówkę w plastik zmienią,
Żeby mieć na ciebie bicz...
Dadzą raty... Złote kraty...
Skrócą smycz...

Człowiek – to już nie brzmi dumnie...
Być brojlerem – to jest coś!
Każdy problem się wyskrobie,
Każdej prawdzie powie: dość!

Zanim sprzedasz swoją duszę
Za Facebooka oraz wikt,
Nim swe dzieci oddasz w łapy
Tym, co utracili wstyd,

Głupiec cieszy się jak głupiec,
Tylko mądry dobrze wie,
Że ten raj za chwilę w piekło
Zmieni się...

Zanim Matrix wprost do chmury
Zeskanuje twoją twarz –
Zamknij oczy, wspomnij ją
Ostatni raz...

Ref.: Wolność! Piękna niby sen...
Wolność! Potrzebna jak tlen...
Wolność! Swobodna jak wiatr...
Wolność drwi z krat...

Ref.: Wolność! Piękna niby sen...
Wolność! Potrzebna jak tlen...
Wolność! Swobodna jak wiatr...
Wolność drwi z krat...

Wolność! Dla niej warto żyć...
Wolność! Gdy trzeba – się bić...
Wolność! Cenniejsza niż krew...
Wolność to zew!!!
(solo)
Ref.: Wolność! Piękna niby sen...
Wolność! Potrzebna jak tlen...
Wolność! Swobodna jak wiatr...
Wolność drwi z krat...

Wolność! Dla niej warto żyć...
Wolność! Gdy trzeba – się bić...
Wolność! Cenniejsza niż krew...
Wolność to zew...
Tych wolności mamy tyle,
Że wymieniać czasu brak;
Wielki Brat pilnuje tego,
Żeby wszystko robić wspak...

Lech Makowiecki http://lechmakowiecki.pl
Pieśni - teksty:
https://www.tekstowo.pl/piosenki_
artysty,lech_makowiecki.html

Wolność! Dla niej warto żyć...
Wolność! Gdy trzeba – się bić...
Wolność! Cenniejsza od krwi...
Wolność to my!!!

POŻEGNANIE Z WOLNOŚCIĄ? - https://youtu.be/et_dGB47Oik
POLSKA 2012 (Tu jest Polska!) sł.muz. Lech Makowiecki - https://youtu.be/wCem7Tiou9o?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
MODLITWA (Obudź się, Polsko) – ZAYAZD - https://youtu.be/VXeL29YEMLo?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
Szloch - https://youtu.be/VRb4i11SwEo?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
OSTATNI ZAYAZD - Lech Makowiecki - https://youtu.be/Sk8SEBfDxGo?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
BŁOGOSŁAWIONY PŁYNIE CZAS (Requiem Smoleńskie) sł.muz.wyk. Lech Makowiecki - https://youtu.be/vqE6hoDM1jc?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
PATRIOTYZM - Lech Makowiecki - https://youtu.be/6gfbf9wevR0?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
Katyń 1940 (ostatni list) - https://youtu.be/ZW7HRUBUkAM?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
"HONOR I GNIEW" - Lech Makowiecki & ZAYAZD - https://youtu.be/vr9G2gjgI8A?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
"Quo Vadis Polonia?" Lech Makowiecki - https://youtu.be/0_dXncXlMdA?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
Hej Przyjaciele "ZAYAZD" L.Makowiecki - https://youtu.be/sFGvd41vLos?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg
"INWOKACJA" Bożena Makowiecka i "Zayazd" - https://youtu.be/f8cnW27cm18?list=FLLbItHM4AC7NJsZPH7654mg

Kolejny
sukces Kliniki
Budzik. 17letni Mariusz
wybudzony
ze śpiączki Dobre
Wiadomości
(dobrewiado
mosci.net.pl)

Powstało Polskie
Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców - Dobre Wiadomości
(dobrewiadomosci.net.pl)
https://pch24.pl/towarzystwoim-sw-brata-alberta-rezygnuje-zpomocy-firmy-henkel/

https://natemat.pl/393415,wroc
law-niemcy-zabronili-biskupowiposwiecic-pralnie

To nie płody, nie tkanki. To NASZE DZIECI
Tak czują rodzice dzieci nienarodzonych.

.

To strata kogoś kochanego, wyczekiwanego. Najbliższego sercu. 19.03.2021)na szczecińskim Cmentarzu Zachodnim
kilkadziesiąt osób pożegnało swoje utracone dzieci. Bardzo skromna i wzruszająca uroczystość, zmuszająca
postronnych do refleksji, współczucia i zrozumienia. Te kamienne litery na pomniku układające się w słowo –
„JESTEM” dają do myślenia. Te dzieci wciąż trwają. https://youtu.be/AecqsVmRKwg
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Kalisz: Bp Bryl uczestniczył w Mszy Św. Trydenckiej - https://pch24.pl/536224-2/

Msza Święta Trydencka - Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu - 4.12.2011 - https://youtu.be/TXMxqljPIWE

Msza trydencka
– celebracja https://youtu.be/w7zvSGvygAs
https://youtu.be/L4W9TBlkC00
https://youtu.be/TLH34DlHFIc
https://youtu.be/nE97YtpCe4w

(Bp Damian Bryl, fot. printscreen YouTube )

Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor
21 listopada 2021 ·

Msza Święta polowa na wschodniej granicy naszego kraju.

Stan żołnierski tako jest każdemu królestwu i rzeczy pospolitej potrzebny, tak też jest chwalebny i czci godny. Ks. Piotr Skarga
Fot. fb/Wojska Obrony Terytorialnej

(1) Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei
Defensor – posty | Facebook
Strona główna - Fidei Defensor

Pomoże wrócić do formy po COVID. Cały czas była w zasięgu ręki!
(dobrewiadomosci.net.pl)

Niezwykłe korzyści płynące ze śpiewania. Koniecznie wróćmy do
tej praktyki - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

Adam Sztaba i ponad 100
polskich artystów wykonało
utwór "Mamy siebie".
(dobrewiadomosci.net.pl) .
https://youtu.be/WjEIfHlLoKk

El Hierro pierwsza na
świecie
samowystar
czalna
wyspa Dobre
Wiadomośc
i
(dobrewiad
omosci.net.
pl)

Tatrzański Park Narodowy chce pokazać
ludziom krokusy przez internet - Dobre
Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

Test Na Postrzeganie Barw
https://videofacts.com/pl/play/8X3NBD/start?utm_campaign=7401499&utm_conte
nt=1369010&utm_medium=7401499_ctb_pl_photab_40q_colortest_ja
n1&utm_source=17&utm_term=15500766

10-miejsc-na-swiecie-do-ktorych-niedotarl-koronawirus
https://rankomat.pl/turystyka/

Gdzie można latać z Polski bez testów i
kwarantanny? | Rankomat.pl

Do tych wysp wolnych od Covid-19 należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyspy Salomona,
Vanuatu,
Samoa,
Kiribati,
Mikronezja (Sfederowane Stany Mikronezji),
Tonga,
Wyspy Marshalla,
Palau,
Tuvalu,
Nauru.

Uwaga! Żadnego przypadku nie zgłosiła także Korea Północna - ale te dane uznawane
są za niewiarygodne. Dostać się na Oceanię aktualnie jest ekstremalnie trudno.
Niemniej jednak w ograniczonym stopniu można podróżować do innych miejsc na
świecie. Popularnością cieszy się choćby Zanzibar czy Tanzania. Wiele osób wybiera się
na narty do Szwajcarii czy na Ukrainę. Trzeba wykupić ubezpieczenie przed
koronawirusem. Obecnie większość towarzystw oferuje taką polisę. Jest to
standardowe ubezpieczenie, które pokrywa także koszty leczenia w razie
zachorowania na Covid-19. Można też zakupić polisę od kosztów rezygnacji z podróży.

Ponad 150 tys. nadmiarowych zgonów! Niedzielski do dymisji? Rada medyczna odchodzi https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_P2Xh0ybhYllY/480.mp4
Kowidianizm - czy to już ludobójstwo - https://vodultra.banbye.pl/video/v_X6ac4ZZRf15P/480.mp4
Medycyna na usługach globalistów?! Zaciska się pętla cenzury? - https://vodultra.banbye.pl/video/v_JwGnMSZDNL_u/360.mp4
PILNE! Zakłamywanie rzeczywistości? Eliksir nie działa. Ludzie chorują! https://vod.banbye.pl:31000/video/v_BCmE1RH6U2nJ/360.mp4

Prowadzę kanał na YouTube poświęcony życiu katolickiemu, rodzinie oraz
obnażaniu socjotechniki. Chcę wspierać Kościół Katolicki i pomagać katolikom mierzyć się z niektórymi
zagadnieniami XXIw. Jestem mężem i ojcem. Jestem Katolikiem. Kocham Polskę. Jestem absolwentem SGH
w Warszawie. Zapraszam: https://www.youtube.com/DawidMysior

Jak jest w Australii i na Malcie?- https://youtu.be/ZnTSkmm1LbM

WOLNE MEDIA - https://banbye.pl/about

https://gloria.tv/ . Telewizja wRealu24 - strona główna

CZYTAJ

SŁUCHAJ

OGLĄDAJ

TV Religijna - https://wwitv.com/religious_tv/index.html
Msza Św. Online - https://msza-online.net/ . http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
Polskie Radia Katolickie - http://radiokatolickie.pl/stacje/
TV z całego świata - https://wwitv.com/portal.htm
TV Polska - https://wwitv.com/television/168.htm
TV Gloria - https://gloria.tv/
Wolne media - https://banbye.pl/
TV W Realu 24 - Telewizja wRealu24 - strona główna
Media Narodowe - https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g
PCH24 - https://pch24.pl/
Wolność TV - https://wolnosc.tv/
TV Polska - https://tvpolska.pl/
Nowy Czas - https://nczas.com/
Fidei Defensor - https://fideidefensor.pl/?fbclid=IwAR2wx1KybCV9BsfGrg-Ps1SxxGHtOMlylR4RhCvcve61yjNoc86L574CzDE
Catholic Arena - https://twitter.com/CatholicArena/ . KIP - http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

W powyżej umieszczonych Mediach czytamy m. in.
https://wolnosc.tv/dr-sienkiewiczpokazuje-przerazajace-dane-natemat-powiklan-po-szczepieniach-nacovid-nopach-zwlaszcza-wsrod-dziecimlodziezy-i-mlodych-doroslychwideo/
SPRAWKI [5*22] - Teorie Spiskowe,
Wieści z CNN i Oręż Katolika https://youtu.be/8S7U8_t9t2g

HIT! Koronawirus teorie spiskowe!
Tomasz Sommer ||
NCzasTV https://www.youtube.com/watch?v
=onBG9YnmyP4

TĘCZOWE NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE w ŁODZI
- analiza teologiczna
- https://youtu.be/6om6m3rLcL4

SPRAWKI [#32] - Nabożeństwo LGBT, Biskupi USA
a Komunia Św., „Walka Duchowa”
- https://youtu.be/I71epY-FVRs

SPRAWKI Sataniści biorą modę?
Facet w damskiej
szatni.
Papież o ZŁU
w Kościele...
https://youtu.be/LJbJ8z3p_6c

Beata Wrodycka-Żytkowska
przedstawia PRZERAŻAJĄCE
dane dot. NOPów i śmierci
w wyniku przyjęcia
"eliksiru"[WIDEO] Wolnosc.TV

sobota, 22 stycznia 2022
Liczba osób które
wyzdrowiały:
3 813
718 (+13 097)
Kto jest WŁAŚCICIELEM ŚWIATA?
Monopol kilku firm! MOCNY film, który
PRZEBUDZI wielu! - Wolnosc.TV

Mocny apel arcybiskupa
Carlo Maria Vigano do
ludzi dobrej woli [NAPISY
PL] - Wolnosc.TV

https://www.radiomaryja.pl/informacje/oblicza-pandemiipod-koniec-stycznia-debata-ekspertow-w-torunskiej-aksim/

Ksiądz prof. dr hab.
Dariusz Oko:
GDY
WSZYSCY
PŁYNĄ Z NURTEM,
TY TRWAJ
WCIĄŻ
PRZY
CHRYSTUSIE https://www.youtube.com/watch?v=s2zh60icL68

Twórca AstraZeneca:
Nie możemy szczepić
planety co pół roku!
Płoną ulice Kazachstanu! PM - BanBye

https://banbye.pl/watch/v_atEGB3WCUEdK . PILNE! Tajemnicze zgony słynnych sportowców i artystów! Co się dzieje? Atak hakerski na BanBye.pl! - BanBye

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

MISJA
NARÓD POTRZEBUJE DUCHA I PRAWDY, GDYŻ ONE PROWADZĄ NA DROGĘ DO WOLNOŚCI, DOBRA I PIĘKNA. NIECH DUCH ŚPIĄCYCH POBUDZI! TRZEBA WZYWAŁ C.K. NORWID - „DORABIAĆ SIĘ PRAWDY”, „SŁUŻYĆ PRAWDZIE”, „WALCZYĆ PRAWDĄ I DLA PRAWDY”. http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_D8JQ7RLPRE6M/480.mp4

https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_1YiUYdtKIQ3V/480.mp4

poznan-10trumien-na-protescieprzeciw-przymusowiszczepien-i-segregacjivideo/ . https://youtu.be/m9g9MqeYd2o
https://nczas.com/2022/01/15/

Na protest w Poznaniu przyniesiono trumny Źródło: YouTube

https://nczas.com/2022/01
/15/gdansk-marszprzeciwko-przymusowiszczepien-i-segregacjivideo/ . https://youtu.be/IxJXOmmQFBI
Protest w Gdańsku Źródło: YouTube

Wielka manifestacja w
Rzeszowie! Protest,
którego BAŁ SIĘ
Facebook i YouTube OBEJRZYJ na tvPolska.pl TVPolska.pl
Sebastian Pitoń i Grzegorz Braun na proteście przeciw segregacji szczepień Źródło: YouTube

Liderzy KONFEDERACJI w Sanoku. Sala pęka w
szwach (VIDEO, ZDJĘCIA) | Rzeszów24.pl | Praca Rzeszów ogłoszenia, noclegi,
nieruchomości, firmy, mieszkania - hotele, noclegi, ogłoszenia, firmy rzeszów (rzeszow24.pl)

konfederacja-chce-repatriacjiniezaszczepionych-polakow-z-kanady
https://natemat.pl/393175,

Grzegorz Braun o sytuacji Polonii w Kandzie. Fot. Piotr Molecki/East News
https://youtu.be/CoGBAsI2BCs

https://wolnosc.tv/leszek-szostakcelem-wymuszania-szczepien-jestwprowadzenie-systemu-kontroliopartego-o-kody-qr-wideo/ .
https://gloria.tv/post/Pg9dBeKwys9K1
Q98ofvDN2Mis

W Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej,
organizacji politycznej założonej przez posła Grzegorza Brauna. Dotyczyła ona
sytuacji Polaków w Kanadzie, którzy nie mogą wrócić do Polski, bo nie przyjęli
szczepienia przeciw COVID-19.
Na początku konferencji Marta Czech, rzeczniczka prasowa partii stwierdziła, że
mamy do czynienia z "apartheidem sanitarnym w Kanadzie".
– Wobec globalnego sanitaryzmu, z jakim mamy do czynienia już, o zgrozo, od
około dwóch lat, obowiązkiem człowieka chcącego zachować zdrowy rozsądek i
resztki przyzwoitości jest stanowczy sprzeciw wobec tych totalitarnych metod. Ten
sprzeciw winien być tym głośniej akcentowany, im intensywniej w tryby tego
sanitarystycznego buldożera taranującego świat, wmanewrowywani są nasi
rodacy – mówiła rzeczniczka. Na konferencji pojawił się Leszek Szostak,
przedstawiciel Polonii w Kanadzie, który opowiedział o sytuacji rodaków i
zaapelował do polskiego rządu o interwencję i repatriację Polaków do kraju.
Mężczyzna od trzydziestu lat mieszka w Kandzie, ma podwójne obywatelstwo.
Swoją wypowiedz Szostak rozpoczął od słów "uciekłem z Alcatraz" nawiązując do
słynnego więzienia o zaostrzonym rygorze na wyspie. Następnie opowiedział o
działaniach podejmowanych przez rząd Kanady w celu walki z pandemią. Żalił się,
że wkrótce każdy obywatel Kanady będzie musiał być obowiązkowo zaszczepiony.
Opowiadał, że obecnie wielu Polaków chce z tego powodu wyjechać z Kanady,
jednak jest to niemożliwe, bo według obowiązujących przepisów muszą
przedstawić zaświadczenie o przyjęciu szczepienia....
https://youtu.be/fWn9AssKVm0

Dr Milewski: Pandemia to globalna
manipulacja. Słuchanie Niedzielskiego to
słuchanie propagandy. https://youtu.be/ff1FFou1KvQ

https://nczas.com/2022/01/20/ostrzezenieprzed-siecia-5g-w-usa-odwolano-ponad-250lotow/
Do środowego popołudnia linie lotnicze odwołały ponad 250 lotów do i z
USA – informuje agencja AP. Przyczyną były obawy o bezpieczeństwo w
związku z wprowadzaniem przez operatorów telekomunikacyjnych usług
w standardzie 5G, które mogą zakłócać pracę wysokościomierzy
samolotów. Skala odwołań lotów była mniejsza, niż się tego pierwotnie
spodziewano, a międzynarodowe linie lotnicze różnie podchodzą do
problemu 5G. Niektóre z nich, jak Emirates, odwołały większość lotów,
inne, jak Air France, pracują normalnie – pisze AP. Stowarzyszenie
amerykańskich przewoźników lotniczych ogłosiło, że anulowano
mniej lotów, ponieważ operatorzy telekomunikacyjni AT&T i
Verizon zgodzili się na czasowe ograniczenia wprowadzania
technologii 5G na lotniskach, do momentu, gdy agencje
rządowe i linie lotnicze wypracują długoterminowe rozwiązania.
Sieci AT&T i Verizona wykorzystują do nowej usługi częstotliwości zbliżone do tych, używanych przez wysokościomierze radiowe, które
pomagają w lądowaniu maszyn w warunkach słabej widoczności – informuje AP. Zajmująca się nadzorem nad ruchem lotniczym w USA
FAA ostrzegła o potencjalnych problemach niektórych samolotów, co skłoniło firmy telekomunikacyjne do zawieszenia we wtorek
uruchamianie sieci 5G wokół niektórych lotnisk. FAA indywidualnie ocenia możliwości każdego typu samolotu do operowania w pobliżu
sieci 5G. Do środy zezwolono na wykonywanie lądowań na lotniskach z 5G modelom, które w sumie stanowią 62 proc. samolotów
pasażerskich w USA. Sieci 5G działają już w kilkudziesięciu innych państwa świata, ale system używany w USA ma mocniejszy sygnał, a
jego częstotliwość jest bliższa tej używanej przez urządzenia pokładowe samolotów, różni się też kątem ustawienia anten – informuje
FAA. EASA) przekazała, że nie zaobserwowała żadnych incydentów spowodowanych zakłóceniami związanymi z siecią 5G.

Rafał Piech: Musimy się zmobilizować i solidarnie
omijać miejsca, gdzie segreguje się ludzi! [WIDEO] Tysiące samolotów bez ludzi lata po niebie. Bo
Brukseli chyba mało było absurdów prawnych
(msn.com)

Podczas gdy ty wyłazisz z siebie, żeby segregować śmieci, ograniczać ślad węglowy, pić z papierowych rozmokłych
słomek i być w miarę eko, Lufthansa musi zaliczyć 18 tys. pustych lub prawie pustych przelotów. Ograniczenie emisji
CO2 to nadrzędny ekologiczny cel ostatnich lat. Trąbią o tym naukowcy, trąbią ekolodzy, zaś wielkie korporacje robią,
co mogą, by przerzucać ciężar odpowiedzialności na konsumentów i przykryć fakt, że to nie my, a one odpowiadają za
znakomitą większość emisji gazów cieplarnianych na świecie. Mięsożercy zaś uparcie powtarzają, że prawo do jedzenia
mięsa jest prawem człowieka, a że produkcja mięsa powoduje więcej emisji niż cały przemysł transportowy to oj tam, oj
tam, kto by się tym przejmował. Ale dzisiaj nie o tym. Podczas gdy konsumenci godzą się na wszystkie mniejsze i
większe eko-kompromisy i zastanawiają się, do którego z 12 koszów na śmieci wyrzucić karton po mleku (uwaga: wcale
nie do tego na papier), Lufthansa wykonała sobie 18 tys. pustych przelotów – tylko tej zimy. Gwoli przypomnienia,
sektor awiacji odpowiada za 2-3,5 proc. emisji CO2 globalnie i 12 proc. emisji CO2 w sektorze transportowym. Jest
jednym z najszybciej rosnących źródeł emisji gazów cieplarnianych na świecie. Szacuje się, że przy obecnym tempie
wzrostu emisje wzrosną 3-krotnie do 2050 r. ...

... skalę problemu oddaje dopiero fakt, że np. jeden przelot z

Londynu do Rzymu generuje więcej CO2 niż przeciętny
mieszkaniec Afryki przez rok. A już jeden lot
transatlantycki z Frankfurtu do Nowego Jorku więcej, niż
średnio generują rocznie mieszkańcy 60 krajów świata. Jak
widać, dbałość o redukcję emisji CO2 w Komisji Europejskiej blednie w
obliczu pandemii. Ta sama Komisja, która wyśrubowała normy emisji
do tego stopnia, że producentom samochodów nie opłaca się już
produkować tanich w zakupie i eksploatacji,
małolitrażowych, praktycznych samochodów jak Skoda Fabia Combi, z
radością utrzymuje w powietrzu tysiące pustych samolotów. To kolejny
przykład tego, jak ekologia przegrywa z pandemią i jej następstwami.
Jeśli nie zabiją nas tysiące postpandemicznych odpadów trafiających
do oceanów, to zrobią to bezsensowne regulacje, które zamiast
walczyć z problemem, tylko go nasilają.

© Dostarczane przez spidersweb.pl Emisje CO2 w sektorze awiacji. Źródło: The Guardian

SKANDAL! za tą zapowiedź programu z S.Bhakdi Faceboook zablokował wRealu24
20.01.2022, 18:35:

00 https://banbye.pl/watch/v_GgNwsuHdM-hd

https://multibook.pl/pl/p/Dr-Karina-Reiss%2C-Dr-SucharitBhakdi-Koronawirus-falszywy-alarm-Liczby%2Ckonkrety%2C-konteksty-II-WYDANIE-ROZSZERZONE/11281
Wysyłka w:24 godziny. Cena:35,00 zł https://multibook.pl/pl/i/Jak-kupowac/1

Opis - II rozszerzone wydanie książki, poszerzone o rozdział dotyczący odporności oraz ew. szczepionki na koronawirusa.
Łatwiej jest uwierzyć w kłamstwo usłyszane tysiąckroć, niż w raz usłyszaną prawdę - Abraham Lincoln
Ta książka obudziła Niemców doprowadzając do milionowych demonstracji! Czy obudzi również Polaków?

***
Żaden temat nie ciąży nad naszymi czasami tak bardzo jak koronawirus i żaden tak nie napawa lękiem.
Sprzeczne opinie, fake newsy, doniesienia kontrolowane politycznie - to wszystko wprowadza zamęt. Odmienność poglądów
prowadzi do zaciekłych sporów.
Jaka jest prawda? Jakie są fakty? Co jest kwestią interpretacji?
Niniejsza książka rzeczowo wprowadza ład. Dostarcza danych naukowych i udokumentowanych faktów.
Niech Czytelnik skonstruuje sobie własną opinię i poprze ją rzetelną wiedzą.
***
Jesienią 2020 roku grozi nam powrót totalitarnych i antykonstytucyjnych obostrzeń zastosowanych w Polsce i
Niemczech ostatniej wiosny. Służy temu zastraszanie społeczeństwa rzekomym „wzrostem liczby zachorowań”.
Według stanu na koniec sierpnia zachorowań na chorobę COVID-9 nie przybywa. Po pierwsze zakażenia nie są
zachorowaniami (nie istnieją choroby bezobjawowe). Po drugie nie wiemy, ile zakażeń jest, bo nie są robione
uczciwe badania przesiewowe na reprezentatywnych próbach. Po trzecie testów pozytywnych (prawdziwie lub
fałszywie) jest obecnie nieco więcej, bo więcej się wykonuje testów. Liczba testów pozytywnych w stosunku do
ogółu testów nie rośnie.
Przypomnijmy, że stan epidemii wprowadzony 20 marca jest faktycznie stanem nadzwyczajnym, lecz nie został on
wskazany w Konstytucji RP, która wymienia trzy stany nadzwyczajne. Wszelkie wynikające z niego obostrzenia
można zatem uznać za nielegalne. Mają one prawdopodobnie służyć celom na szczeblu globalnym: redukcji
populacji, eliminacji gotówki, „wyszczepieniu” cały populacji, i wreszcie wygaszaniu gospodarek, które doprowadzi
do nędzy miliony ludzi. Niniejsza książka, chociaż relacjonuje stan faktyczny zaledwie w jednym państwie i tylko w
okresie do końca wiosny 2020 roku, dostarcza ogromnej porcji naukowych i zdroworozsądkowych argumentów
przeciwko nieproporcjonalnej reakcji na stosunkowo niegroźną infekcję wirusową. Pokojowy opór rosnących rzesz
świadomych Polaków opiera się na szerzeniu rzetelnej wiedzy. Rządzący i liderzy opinii, zwłaszcza zaś liderzy
lokalni i środowiskowi, nie wszyscy są skorumpowani lub zastraszeni. Wielu po prostu uległo sterowanej panice.
Dlatego Czytelnicy wykonają kawał dobrej roboty rozsyłając tę książkę tym adresatom, którzy mają wpływ na
decyzje i opinie, jak również tym członkom rodziny, przyjaciołom i znajomym, którzy ulegli powszechnej panice,
przywracając im w ten sposób niezbędny do normalnego życia spokój. DO POLAKÓW - https://youtu.be/qK4JCCDif8I

PILNE! Braun, Sumliński, Rola i inni! Mega protest
przeciwko segregacji i przymusowi Szczepień!
https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_LAgnGfGjvmDy/360.mp4

Koronawirus zmutował w totalitaryzm. Lekarze o
wysłuchaniu publicznym. Nieposłuszeństwo
obywatelskie.
https://vod.banbye.pl:31001/video/v_zUKxCILuiW16/480.mp4

PILNE! Dr Witczak, dr Basiukiewicz, prof. Chazan i
inni! Mega debata lekarzy i ekspertów ws. C-19!
https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_AM6TK6xP0VlE/480.mp4

SZOK! Nowa MUTACJA wirusa NIE ISTNIEJE! Eksperci
UJAWNIAJĄ fakty!
https://vod.banbye.pl:31000/video/v_63FBBG5aus4R/480.mp4

Mój wyjątkowy MOCNY wywiad, BEZ CENZURY, z
odważną dr Mary Talley Bowden z USA.
Inwermektyna działa?
https://vod.banbye.pl:31002/video/v_4H7QwI3G88vJ/480.mp4

PILNE! Zniewolenie nadciąga! Czas na walkę z
centrum zła. J. Walker zaprasza na protest w
Brukseli.
https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_chcviuGX5DRW/480.mp4

OLBRZYMIE zainteresowanie spotkaniami z
Braunem i Korwinem-Mikke!

Konfederacja rośnie w siłę na Podkarpaciu! [WIDEO] - Wolnosc.TV

Pora na sprzeciw: To niewygodna prawda. Ludzie umierają, a rząd nie chce się do tego w
żaden sposób ustosunkować. Jeżeli służba zdrowia będzie się zamykać i działać poprzez
teleporady to dojdzie do takich sytuacji, że ludzie będą umierali na choroby, na które nie
będą mogli być leczeni w szpitalach. Podczas kiedy na liście rankingowej chorób, z którymi
walczy państwowa służba zdrowia pojawił się koronawirus wszystkie inne choroby zniknęły
ze statystyk. Niewydolności, schorzenia, nowotwory, niediagnozowane, nieleczone, ba
nawet zwykła grypa zniknęła. Teraz powoli wraca – https://youtu.be/KiNbabAkH2Y
Chcemy żeby Polacy byli u siebie na swoim, wolnymi ludźmi, nie zaś niewolnikami, czy
nadzorcami niewolników – https://youtu.be/o5hj9HwIVC0
Grzegorz Braun wykluczony z obrad Sejmu
– Kiedy w wojsku ludowym chciano skutecznie, jak to się mówi, przeczołgać jednego żołnierza, to
cała kompania miała przechlapane. I tak koło Konfederacji zostało nominowane na czarny
charakter wśród wszystkich formacji parlamentarnych Sejmu IX kadencji. I koło parlamentarne
Konfederacja ma ponosić konsekwencje osobistej, jak sądzę, niskiej, odwetowej skłonności ze
strony prezydium Sejmu ze szczególnym uwzględnieniem pani marszałek Witek. Tym odwetem
knebluje ona całe koło Konfederacji – ocenia politykę i to, co wydarzyło się w Sejmie Grzegorz
Braun, z Konfederacji. SKANDAL! Prezydium Sejmu ODEBRAŁO GŁOS Konfederacji i WYKLUCZYŁO Grzegorza
Brauna z obrad! [WIDEO] - Wolnosc.TV

Jan Pospieszalski: Jacyś ludzie z tytułami dali sobie
prawo do DECYDOWANIA O NASZYM ŻYCIU! [WIDEO] -

– Ja bym rozwinął ten wątek albo uzupełnił go, bo mówisz: ten kult eksperckości, albo to
postawienie ekspertów jako tej ostatecznej wyroczni, z którą się nie dyskutuje, która ma prawo
zarządzać rzeczywistością i uzyskała jakiś specjalny immunitet, jakiś mandat do regulowania
naszego życia. Zobaczmy, grupa zawodowa lekarze to jest jedna z wielu grup zawodowych! –
mówi Jan Pospieszalski.

Jan Pospieszalski kto o nas decyduje?
– I nagle się okazuje, że to oni zamieniają się, uzyskują pewien
mandat polityczny do tego, aby wprowadzić segregację w
zakładach pracy, żeby firmy i przedsiębiorcy kontrolowali swoich
pracowników itd. To jest rzecz niebywała! Oni jakby przyznają sobie pewien
status, ale mało tego, żeby to byli lekarze – ocenia sytuację redaktor Pospieszalski.

Eksperci przy premierze Morawieckim
– To jest właśnie to… jak sprawdziłem proweniencję Rady Medycznej przy premierze
Morawieckim, okazuje się, że na tych 17 osób tam gros są wirusolodzy i epidemiolodzy, którzy de
facto, rzadko stoją przy łóżku pacjenta – mówi dalej Jan Pospieszalski.
https://youtu.be/KohkihQEzQ8

Grzegorz Braun DEMASKUJE lekarza z FAŁSZYWYMI
dokumentami dot. TESTOWANIA ludzi na... [WIDEO]
- Wolnosc.TV

– Dowiedzieliśmy się od państwa, że jest u Was rutyną oczekiwanie
na wynik testu od czterech do sześciu godzin, czyli pan podpisał się
pod zaleceniem dla pańskich kolegów i koleżanek, by co najmniej
cztery godziny zwlekać. Pan się pod tym zarządzeniem podpisał.
Przynajmniej przez cztery godziny nie mają być ratowane osoby w
stanie ostrym – mówi Grzegorz Braun.

Grzegorz Braun demaskuje lekarza
Lekarz próbuje się bronić przed tym, co do niego powiedział polityk
Konfederacji, Grzegorz Braun. Lekarz mówi o różnych procedurach,
jednak czy takie podejście ma sens i jest korzystne dla danego
pacjenta. Wszystko opiera się na zaleceniach oraz procedurach, lecz
czy one są sensowne. Grzegorz Braun mówi o różnych
dokumentach oraz zarządzeniach. https://youtu.be/bcBy8sBrOOA

https://pch24.pl/kanada-w-awangardziecywilizacji-smierci-10-lat-wiezienia-za-obrone-zyciai-mowienie-ze-aborcja-to-zlo/

((Fot. Lifeaction.org) )

„Obrońcy życia alarmują, że prawo w Kanadzie pozwoli zakazać im wszelkich działań w
obronie nienarodzonych dzieci przed budynkami, gdzie dokonuje się procederu tzw.
aborcji”, informuje „Nasz Dziennik”.
Z informacji, jakie opublikowała gazeta, wynika, że Kanadyjska Izba Gmin przyjęła ustawę,
która przewiduje karę do 10 lat więzienia dla każdego, kto „próbuje uniemożliwić lekarzowi
czy pielęgniarce wykonywanie swoich obowiązków lub umyślnie utrudniać i ingerować w
legalny dostęp innej osoby do aborcyjnego ośrodka”.
Sprawę skomentował znany z bezkompromisowej postawy w kwestii ochrony życia i
rodziny, samorządowiec Jacek Kotula.
– Kanada jest liderem nastawienia anty-pro life na świecie, gdzie nawet podczas legalnych
manifestacji będzie można być ukaranym. (…) Jest to następny krok w cywilizacji śmierci do
tego, żeby wyciszyć wszystkie głosy, które chcą dotrzeć do sumień osób dokonujących tzw.
aborcji. Jest to skandal! – akcentował Jacek Kotula.

https://nczas.com/2022/01/20/zydowskapublicystka-ostro-potepia-covidowy-zamordyzm-ipostuluje-druga-norymberge-to-polityka-nazistow/

Diane Bederman/Fot. screen YouTube/Diane Bederman

Reżim sanitarny w Kanadzie kwitnie. Zaledwie w sobotę weszły w życie przepisy, które uniemożliwiają niezaszprycowanym amerykańskim
kierowcom ciężarówek przekroczenie granicy. Efekt tego jest taki, że w kanadyjskich sklepach widać już niedobory towarów. Żydowska
publicystka porównała sanitarystyczną politykę Kanady do posunięć nazistowskich Niemiec i postuluje powtórzenie procesów
norymberskich dla odpowiedzialnych za wdrażanie szpryc-zamordyzmu. Diane Weber Bederman to m.in. publicystka „Times of Israel” i
autorka kilku książek. Ostatnio jej artykuł pt. „Czy porównywanie polityki covidowej z polityką nazistowskich Niemiec jest antysemickie?”
został przedrukowany w „JewishPress” – nowojorskim magazynie dla ortodoksyjnych Żydów. W swoim tekście Bederman oskarżyła
premiera Kanady Justina Trudeau o „niemoralne” piętnowanie przeciwników przymusowej szprycy. „Mamy rok, a nasi przywódcy robią
kozły ofiarne z niezaszczepionych, obwiniając ich o kontynuowanie pandemii. Podobnie jak inni źli przywódcy, oni raczej dzielą niż
jednoczą” – wskazała. W ocenie żydowskiej publicystki współcześni zwolennicy koronareżimu „zignorowali lekcje, które mieliśmy
wyciągnąć z II wojny światowej”. Bederman porównała też retorykę współczesnych sanitarystycznych rządów odnoszącą się do tzw.
antyszczepionkowców do tej używanej przez narodowych socjalistów w III Rzeszy. Jak podkreśliła, taka taktyka jest niezwykle
krótkowzroczna. „Czy ktoś dzisiaj wierzy, że Niemcy mieli jakiekolwiek pojęcie, jakie będą konsekwencje ich posłuszeństwa? Że
doprowadzi to do Zagłady? Po prostu wykonywali rozkazy, mam na myśli rozporządzenia swoich polityków; jedno po drugim; rezygnując
z jednej wolności po drugiej” – przypomniała. W mocnych słowach odniosła się też do postawy samego Justina Trudeau, który na antenie
publicznej telewizji ostro potępił wszystkich, którzy nie zgadzają się z „jedyną słuszną” narracją ws. Covid oraz szprycy. – To ekstremiści,
którzy nie wierzą w naukę, często są mizoginami, często też rasistami. To mała grupa, która prężnie działa i musimy dokonać naszych
liderów, dla dobra kraju. Czy będziemy tolerować tych ludzi? – grzmiał polityk. „Oto Justin Trudeau, świętoszkowaty, wyrachowany,
obłudny, nieudolny, nieetyczny, niemoralny i skorumpowany człowiek, który może teraz dodać swoje trzy grosze do tej listy zła” –
skwitowała jego postawę Bederman. Żydowska publicystka jasno też zaznaczyła, że porównywanie polityki covidowej z polityką
nazistowską nie jest bynajmniej przejawem antysemityzmu. „Potwierdzam, że nie jest antysemityzmem porównywanie tych dwóch
(polityk – przyp. red.). Oznacza to, że zapomnieliśmy o lekcjach, które mieliśmy wyciągnąć z Procesów Norymberskich. Procesów
będących konsekwencją polityki nazistów, która doprowadziły do wytępienia 6 milionów Żydów” – podkreśliła. W jej ocenie, gdyby
odpowiednie nauki zostały wyciągnięte z procesów norymberskich, to teraz każde ludzkie życie cieszyłoby się szacunkiem i nie byłoby
podziału ludzi ze względu na status zaszprycowania. Publicystka poparła też wystąpienia lekarzy, którzy sprzeciwiają się koronareżimowi.
Wśród nich wymieniła dr. Petera McCullougha, dr. Roberta Malone i dr. Kulvindera Kaura. Swój tekst zakończyła mocnym
podsumowaniem, w którym postuluje międzynarodowy proces – podobny do tego, który odbył się w Norymberdze – w wyniku którego
„Anthony Fauci trafi do celi”. CZYTAJ TAKŻE:

 Zakazali wjazdu niezaszczepionym i… przerwali łańcuch dostaw żywności. Markety zgłaszają braki
 NORYMBERGA 2.0. Mecenas Jacek Wilk przedstawia „akt oskarżenia Morawieckiego, Niedzielskiego,
Szumowskiego et consortes” [VIDEO]

 NORYMBERGA 2.0. Braun ujawnia szczegóły przedsięwzięcia [VIDEO]

Francuzi ROZBIJAJĄ TELEWIZORY przed domami
polityków w ramach protestu przeciwko
PASZPORTOM "szprycowym" [WIDEO] - Wolnosc.TV

Francuzi postanowili zaprotestować w dość
niecodzienny sposób. Zebrali się przed domami
polityków i zaczęli niszczyć telewizory. Jest to protest
przeciwko PASZPORTOM „szprycowym”. Mają dość
obecnej polityki rządu i propagandy, która wylewa się
na nich z ekranów telewizorów.
Rozbijają telewizory

Francuzi mają dość ciągłych represji i kolejnych obostrzeń,
które nakłada na nich aktualna władza. Emmanuel Macron,
prezydent Francji zapowiedział, że będzie do tego stopnia
utrudniał życie obywatelom niezaszczepionym, aż w końcu
postanowią się zaszczepić. Jego taktyka ma polegać na
'wkurzaniu’ obywateli. Widać jakie są tego efekty, Francuzi nie
zamierzają ulegać.
www.facebook.com/watch/?v=228058082847179

https://www.o2.pl/informacje/poruszajace-zdjeciesprzed-kosciola-wierni-kleczeli-na-mrozieZe względu na obowiązujące restrykcje związane z pandemią
6726592689015776a
koronawirusa, katolicy w Kanadzie nie mogą wejść do
kościoła. W Montrealu wierni mimo srogiego mrozu modlili
się przed katedrą. Zdjęcie, na którym widać klęczących na
śniegu wiernych podczas Mszy Świętej obiegło media.
.

Poniżej zdjęcie sprzed kościoła w Kanadzie. (Twitter)

Kanadyjska blokada: mrożona liturgia Katolicy w Montrealu odprawiają mszę świętą przed
katedrą Marie-Reine z powodu legalistycznych środków Covida. Ksiądz Emanuel Zenito
(poniżej) zamieścił zdjęcia z mszy plenerowych odprawianych w namiocie 26 grudnia. Zdjęcie
https://twitter.com/fzamoyski/status/1481899912128303104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1481899912128303104%7Ctw
w artykule przedstawia katolików klęczących na śniegu 3 stycznia. Liturgie plenerowe
gr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Fporuszajace-zdjecie-sprzed-kosciola-wierni-kleczeli-na-mrozieodbywają się w niedziele (9.30, 12.15 i 17.00) oraz codziennie (12.15). Zenito wyjaśnia, że to
6726592689015776a
wierzący zmotywowali go do kontynuowania swojej misji. Obecnie temperatury w Montrealu
wynoszą około -15° (5° Fahrenheita).
https://www.gloria.tv/post/ibjC8FaavrUt13RZsUD2yDT4T

Kanada: msza na mrozie w oblackim sanktuarium (misyjne.pl)

Catholic Arena (@CatholicArena) / Twitter . Irish Catholic Men's Rosary Rally in Tralee Co. Kerry on New Year's Day

https://twitter.com/i/status/1477667400006918145 . https://youtu.be/EfApPJb0AU0 .

Irlandia
Myśleliście źle przeciwko mnie, ale Bóg przemienił to w dobro, aby mnie wywyższyć, jak to obecnie widzicie, i zbawić wielu ludzi.
I Ks. Mojżeszowa 50:20
Kryzys lockdownu w ciągu ostatnich dwóch lat przyniósł wiele trudności, wiele cierpień i różnych nieszczęść, ale w samym środku tego
wszystkiego Bóg używał europejskich ludzi, aby oczyścić i odnowić swój kościół.
Rozpoczynające się w Polsce Męskie Wiece Różańcowe zainicjowały wyjątkowe i prowokacyjne odzyskanie miejsca Kościoła w sferze
publicznej w Europie. Wydarzenia zazwyczaj obejmują mężczyzn (głównie świeckich) spotykających się na ruchliwych ulicach publicznych lub
placach miejskich i odmawiających Różaniec w rzędach od 10 do 30 w zależności od wielkości tłumu, zwykle wiąże się to z klęczeniem.
Organizatorzy utworzyli stronę internetową www.mensrosaryireland.com w celu promocji wydarzeń, z których kolejne odbędzie się w Omagh
w sobotę 5 lutego o godzinie 13:00.

Austin TX Rosary Rally for Men
ATX Men's Rosary Rally Location: Doug Sahm Hill Summit . https://twitter.com/i/status/1476890466926821377

Dobre wieści płyną również zza oceanu!
Amerykanie zainspirowani postawą polskich
i irlandzkich katolików już 5 lutego, w pierwszą
sobotę miesiąca, zgromadzą się na ulicach
miejscowości Austin w Teksasie,
by publicznie manifestować swoją wiarę!
(1) Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor – posty | Facebook

Catholic Arena - https://twitter.com/CatholicArena/
Katolickie włoskie dzieci w wieku szkolnym - chorał gregoriański.
Kiedy Msze były pełne czci. Paryż, 1954.

https://twitter.com/i/status/1479137387544518657

https://twitter.com/i/status/1478562986302263303

Ameryka - https://www.catholicarena.com/latest/2021/9/12/the-largest-mass-execution-in-american-history
W archidiecezji Chicago odbywa się tradycyjna msza łacińska.
Irlandzcy katolicy ku czci Matki Bożej w Armagh w Nowy Rok.

https://twitter.com/i/status/1478095554014064640
https://twitter.com/i/status/1477667400006918145

KATASTROFA
DEMOGRAFICZNA
IRLANDII
https://www.catholicarena.com/latest/irelanddemographic070122

Europie grozi katastrofa demograficzna.
W unii Europejskiej co 27 sekund dokonuje się aborcji.
Do tego rozpada się instytucja małżeństwa. Eksperci
są przerażeni - pisze "Rzeczpospolita".
W krajach Unii rocznie przeprowadza się 1,2 mln zabiegów
usunięcia ciąży. Przyrost naturalny stale się obniża, a w
krajach Europy mieszka już więcej emerytów niż dzieci. W
niechlubnych statystykach przyrostu naturalnego najgorzej
wypadają nowe państwa członkowskie, w tym Polska.W
naszym kraju wskaźnik urodzeń wynosi 1,27 - oznacza to,
że średnio tyle dzieci przypada na kobietę w wieku
rozrodczym, To zdecydowanie za mało. Dopiero wskaźnik
urodzeń na poziomie 2,1 zapewnia pełną wymianę
pokoleń.
Irlandia Europie grozi katastrofa demograficzna. w Irlandii Inne Irlandia (nadajemy.ie)

"Moje ciało nie należy do państwa". Protesty
przeciw polityce covidowej w Europie (msn.com)

© PAP/EPA/PHIL NIJHUIS Protest w Amsterdamie

W Amsterdamie w proteście przeciw polityce władz w związku z koronawirusem wzięły udział tysiące osób.
Manifestanci słuchali muzyki, skandowali hasła przeciw rządowi i przemaszerowali ulicami. W mieście widoczne były
znaczne siły policyjne. W kilku miejscach funkcjonariusze mieli prawo do przeprowadzania rewizji osobistych. Do
niedzielnego protestu dołączyli rolnicy, którzy zaparkowali traktory na placu Muzealnym w centrum Amsterdamu.
Przeciw polityce władz w związku z COVID-19 protestowano nie tylko w Holandii. Na Malcie odbył się największy z
dotychczasowych protestów. W stolicy kraju, mieście Valletta, zgromadziły się setki osób, które sprzeciwiają się
obowiązkowi okazywania paszportów covidowych w większości miejsc publicznych, takich jak siłownie, bary czy
restauracje. Uczestnicy krzyczeli "wolność" i "»nie« dla zielonej przepustki". Część manifestantów niosła transparenty z
hasłami "czy naprawdę chodzi o zdrowie?", "szczepionka to trucizna" oraz "moje ciało nie należy do państwa".
Na Malcie niedzielny protest zorganizowała grupa mniejszych partii politycznych. Główna partia opozycyjna również
krytycznie wypowiadała się o paszportach covidowych oceniając, że takie rozwiązanie nie zachowuje równowagi
między zdrowiem publicznym a prawami i wolnościami ludzi, zwłaszcza, gdy tak wielu przyjęło szczepionkę.
Protest przeciw obowiązkowym szczepieniom na COVID-19 odbył się w niedzielę w Budapeszcie, brało w nim udział
ponad tysiąc osób. "Jestem niezaszczepiony, nie jestem przestępcą", "Zakończyć dyktaturę COVID-u" - brzmiały hasła
na transparentach. Głównym sloganem demonstracji były słowa "Szczepionki nie powinny być obowiązkowe! Nie
tolerujemy szantażu". Obowiązek szczepień wprowadzono wobec pracowników służby zdrowia i nauczycieli.

Po kłótni z żoną mężczyzna
wyszedł z domu i przeszedł…
450 km - Dobre Wiadomości
(dobrewiadomosci.net.pl)

Niecodzienny instrument. Francuz
gra na arbuzie i kiwi - Dobre
Wiadomości
(dobrewiadomosci.net.pl)
https://youtu.be/RPf28jaiU90

Warto pomagać. Dawca
otrzymuje tyle samo, co biorca Dobre Wiadomości
(dobrewiadomosci.net.pl)

Mieszkańcy Bhutanu znaleźli
klucz do szczęścia - codziennie
myślą o śmierci - Dobre
Wiadomości
(dobrewiadomosci.net.pl)

Postawili meczet na Reducie Ordona.
- https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4

http://uwagapolski.blogspot.com/2018/11/ciekawostki-na-temat-reduty-ordona.html . https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4
"W 2005 r., kilka kilometrów od centrum Warszawy, rozpoczęto budowę meczetu. Pieniądze na ten cel przysłano z Arabii Saudyjskiej. Wokół miało powstać
osiedle dla kilku tysięcy muzułmanów. Do tego jednak nie doszło, ponieważ grupka Polaków udowodniła ponad wszelką możliwość, że miejscem budowy jest
słynna Reduta Ordona. Powstałe naprędce stowarzyszenia skutecznie zablokowały prace ziemne, a wykopaliska archeologiczne potwierdziły obecność ludzkich
szczątków zgrupowanych w historycznym obrębie reduty. Losy tego historycznie i kulturowo bliskiego Polakom miejsca wciąż się jednak ważą. Zgodę na
obecność islamskich instalacji w tym właśnie miejscu wydały władze dzielnicy Ochota. Hiszpański developer podjął już kilka prób rozpoczęcia prac przy użyciu
ciężkiego sprzętu. Obecnie sytuacja utknęła w martwym punkcie. Zdaniem Aleksandra Jabłonowskiego jedyną szansą na odzyskanie tej ziemi jest całkowita
rekonstrukcja Reduty Ordona. Bez wsparcia lokalnych władz oraz wydzielenia funduszy nie da się jej jednak przeprowadzić. Jest jednak światełko w tunelu.
Ludziom walczącym o Redutę udało się wpisać ten obszar do rejestru miejsc pamięci narodowej. To krok milowy w kierunku rozbiórki meczetu. A czy do tego
dojdzie, okaże się w ciągu najbliższych lat. Na razie muzułmanie czują się w tym miejscu bardzo pewnie."
https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4
. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1434717,Konstanty-Julian-Ordon-obronca-reduty-nr-54

PILNE! UJAWNIAMY nowe szokujące fakty ws.
mordu rytualnego w Rzeszowie!? R. Patlewicz
wRealu24!
- https://vod.banbye.pl:31001/video/v_ese6Z4Lj2JOS/480.mp4

12.06.1945. Niewyjaśnione zabójstwo dziecka i próba pogromu w Rzeszowie.

Zdjęcie Bronisławy Mendoń z tablicy nagrobnej na rzeszowskim
cmentarzu Pobitno. Fot. Szymon Jakubowski.

12 czerwca 1945 roku ''Dziennik Rzeszowski'' doniósł na pierwszej stronie o znalezieniu w jednej z kamienic zmasakrowanych
zwłok 9-letniej Bronisławy Mendoń. Tego samego dnia, od 6 rano w budynku przy ul. Tannenbauma 12 (dzisiaj Okrzei), gdzie
znaleziono odarte ze skóry ciało, trwała rewizja prowadzona przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wokół zbierał się tłum,
padały oskarżenia pod adresem mieszkających tu Żydów. https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/659,12061945niewyjasnione-zabojstwo-dziecka-i-proba-pogromu-w-rzeszowie

"Nawet dla kobiet Niemcy nie mieli litości" Lekcja prawdziwej historii - https://vod.banbye.pl:31003/video/v_q9reuUf0o57j/480.mp4
[1/3]

https://vod.banbye.pl:31001/video/v_7pjQzyoL081g/480.mp4

Była jedną z pierwszych kobiet, które trafiły do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przywieziono ją tam w 1942 r., kiedy żeński obóz w Birkenau jeszcze nie istniał. Doświadczyła tam
istnej gehenny, ale ocalała, a jej czyny można bez wątpienia określić mianem bohaterstwa. Oto historia Walentyny Nikodem z d. Ignaszewskiej. Pochodziła z patriotycznej rodziny. Jej
ojciec był legionistą. Brał udział w walkach o polską niepodległość, rozbrajał Niemców, a następnie dwukrotnie bronił Warszawy. Raz w roku 1920 przed bolszewikami, a następnie
1939 r. przed nazistami. Kiedy wybuchła wojna Walentyna Ignaszewska była już prawie pełnoletnia. Uczęszczała do jednego z łódzkich gimnazjów. Pomagała rodzicom w obowiązkach.
Opiekowała się młodszym rodzeństwem. Była odpowiedzialna i sumienna, ale zarazem była zupełnie normalną nastolatką. Przeżywała pierwsze miłości, jeździła na wakacje i właśnie
podczas jednej z takich wypraw usłyszała, że Niemcy weszli do Polski. Ostatnim planowym autobusem wróciła do domu. W tym momencie skończyło się jej normalne, beztroskie życie.
Już w październiku 1939 r. jej mieszkanie odwiedziło Gestapo. Szukali ojca. Niemcy mieli gotowe listy wrogów III Rzeszy, a tata Walentyny zajmował na niej priorytetową pozycję. I
rzeczywiście Ignacy Ignaszewski okazał się szczególnie niebezpieczny dla okupanta, bowiem już od pierwszych dni po kapitulacji Polski przystąpił on do budowy siatki konspiracyjnej.
Jego Polska Organizacja Wolnościowa przeprowadzała liczne akcje sabotażowe na terenie Łodzi i okolic. Funkcjonariusze Gestapo wiedzieli, że za dywersję w mieście odpowiada ojciec
Walentyny, dlatego nieustannie nachodzili jej dom. Widząc, że Ignacy Ignaszewski nie wraca do rodziny uznali, że może ujawni się po aresztowaniu jego bliskich. Wówczas
przewieziono ją z matką i trójką rodzeństwa na ul. Anstadta, a następnie rozdzielono. Kobiety trafiły do wspólnej celi na ul. Sterlinga. Każdego dnia kazano im myć zimną wodą
drewnianą podłogę, na której potem ich sadzano. Po kilku tygodniach głodowych racji oraz spania na mokrych belkach Walentyna ciężko się rozchorowała. Wówczas dokonywano już
pierwszych mordów na chorych i kalekich, ale naszą bohaterkę oszczędzono. Wysłali ją do ośrodka dla psychicznie chorych, gdzie miała dojść do siebie. Początkowo pilnował jej tam
SS-man, ale po kilku dniach jedna z pielęgniarek, Niemka o polskobrzmiącym nazwisku Gajda, przekonała żołnierza, że to strata czasu, bo jedną nastolatkę potrafi sama upilnować.
Kiedy Walentyna doszła nieco do zdrowia, ta sama pielęgniarka pozwoliła jej wychodzić do parku na terenie ośrodka. Tam zaczęli ją odwiedzać ludzie z organizacji ojca i przekazywać
informacje o bliskich. Dowiedziała się od nich, że jej mamę wraz z resztą kobiet z celi przeniesiono do więzienia na ul. Gdańskiej. Wkrótce Walentyna też tam trafiła i razem z mamą,
choć w odrębnych celach, spędziła w areszcie około 3 miesięcy. W końcu rodzinę wypuszczono do domu. Po prostu, bez żadnych tłumaczeń, wyjaśnień, czy instrukcji. Na początku 1941
r. przyjechał do nich syn kuzynki ojca, który był młodym, przystojnym chłopakiem. Starał się jak mógł być mężczyzną w domu, co Walentynę urzekło i wkrótce para się zaręczyła. Ich
szczęście trwało zaledwie kilka dni, bowiem cały czas byli pod obserwacją Gestapo, którego funkcjonariusze po raz kolejny stwierdzili, że rodzinę należy aresztować. Narzeczony
Walentyny trafił do obozu na Radogoszczu. Do końca wojny to było najgorsze miejsce w Łodzi, gdzie regularnie kogoś katowano na śmierć, a na sam koniec Niemcy część jeńców
rozstrzelali, a pozostałych żywcem spalili. Siostra naszej bohaterki trafiła do sierocińca, braci wywieziono na roboty do Rzeszy, zaś Walentyna z mamą wróciły do więzienia na ul.
Gdańskiej. Wkrótce kobiety miały się dowiedzieć, że jeden z braci zginął podczas pracy, ojciec w wyniku zdrady w organizacji został schwytany i zabity, a one będą przewiezione do
obozu pracy… w Auschwitz.

BRUTALNY eksperyment medyczny na ludziach?!
Prasa UJAWNIA nowe fakty! Walczmy o wolność!
Przegląd Prasy EXTRA https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_wPcL5wrQd5MO/480.mp4

https://niewolnikmaryi.com/2022/01
/21/walka-toczy-sie-o-kobiety-omatki-naszych-dzieci-i-nie-mozemyjej-przegrac/
Grupa specjalistów Public Health and Medical Professionals for Transparency poprosiła
firmę Pfizer o udostępnienie danych z badań szczepionek przeciw COVID, jednak Food and
Drug Administration (FDA) – instytucja ochrony zdrowia publicznego, i Pfizer nie chciały, aby
ktokolwiek widział liczby dotyczące ich szczepionki do 2076 roku i udali się do sądu. Sąd
orzekł, że FDA i Pfizer będą musiały odpowiedzieć na ich wnioski na mocy Ustawy o
wolności informacji (FOIA).

Okazało się że wśród pierwszych raportów przekazanych przez firmę Pfizer była „Analiza
zbiorcza zgłoszeń zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia” opisująca zdarzenia
zgłoszone firmie Pfizer do lutego 2021 r. Wynika z niej, że Pfizer otrzymał ponad 150 000
zgłoszeń poważnych zdarzeń niepożądanych. W tabeli 6 podano, że na 270 ciąż, które miały
kontakt ze szczepionką, „nie podano wyników dla 238 ciąż”. Tylko w przypadku 32 są znane
wyniki. Raport firmy Pfizer stwierdza, że z 32 ciąż o znanym wyniku 28 zakończyło się
śmiercią płodu.
Wartość procentowa negatywnych skutków -87,5% poronień – jest przerażająca i dlatego firmy farmaceutyczne za wszelką cenę
chcą utajnić takie dane. Możemy się opierać tylko na zaniżanych statystykach, częściowo ujawnianych, ale są one wystarczające
to pokazania skali zjawiska. Niektórzy naukowcy twierdzą że statystyki dotyczące preparatów pokazują tylko około 3%
faktycznych zdarzeń niepożądanych. W Kanadzie pojawiły się doniesienia informatorów twierdzących, że po szczepionkach
gwałtownie wzrosła liczba poronień. Dr Mel Bruchet, twierdził że w listopadzie w ciągu 24 godzin w szpitalu Lion’s Gate w
Vancouver doszło do 13 martwych urodzeń. Dr Daniel Nagase, lekarz z Alberty, powiedział reporterowi, że został
poinformowany o 86 martwych płodach w Waterloo w Ontario od stycznia do lipca. Normalnie jest to tylko pięć lub sześć
poronień rocznie.” Wszystkie

matki tych 86 martwych dzieci zostały w pełni zaszczepione.

Istnieją 3604 doniesienia o poronieniach, urodzeniach martwych płodów i zgonach
noworodków w amerykańskim systemie zgłaszania niepożądanych zdarzeń
poszczepiennych (VAERS) do 10 grudnia 2021 r. Obejmują one tysiące poronień i wczesnej
utraty ciąży wkrótce po wstrzyknięciu mRNA; doniesienia o dzieciach, które nagle
przestają rosnąć, dzieciach umierających z powodu zapalenia łożyska; oraz urodzonych ale
śmiertelnie krwawiących z ust, nosa i płuc. Zaskakujące jest to że w żadnym z tych
przypadków nie przeprowadzono sekcji zwłok, ponieważ oni wiedzą dlaczego i nie chcą
potwierdzenia które by ich obciążało.
Jeżeli spojrzymy na to wszystko co się dzieje szerzej, to zauważymy że głównym a nawet
najważniejszym celem zwolenników depopulacji a więc masowego ludobójstwa są
kobiety. Nie można się temu dziwić ponieważ są one niezbędne do przetrwania ludzkości.
Promowanie na siłę homoseksualizmu ma na celu zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie
pojęcia kobiety jako matki , rodzicielki życia ludzkiego. To jest indoktrynacja
psychologiczna, ale bardzo ważna w tym zbrodniczym planie. Wspomaga ona propagowanie
aborcji, która stała się najważniejszym czynnikiem planów zmniejszenia liczby ludzi na
świecie. Pochłania ona miliony istnień ludzkich rocznie. Jest to morderstwo na
niespotykaną dotąd skalę i do tego nazywane przez ludzi wolnością.
Niektóre organizacje walczące z tak zwanym rasizmem białych ,tym samym wspierając
globalistów ,zauważyły że promowanie „prawa do aborcji” powoduje największe
eliminowanie właśnie społeczności murzyńskiej.
Jest to schemat jaki się powtarza zawsze. Ci którzy wspierają zło są najbardziej dotknięci
jego konsekwencjami. Protestanci którzy z tak wielkim zaangażowaniem wspierali
niszczenie Kościoła Katolickiego są teraz najbardziej prześladowanymi chrześcijanami na
świecie. Ludzie którzy wspierając system zaszczepili się, teraz umierają na masową skale.
Kobiety które walczą o wykreowaną przez globalistów „wolność wyboru” stały się ofiarami
jej skutków.
Obrazem tej strasznej wolności jest sytuacja w której do pobrania materiału
genetycznego do szczepionek potrzebne jest żywe dziecko abortowane, później po
pobraniu genów uśmiercane. To do nikogo nie dociera. A wyobraźmy sobie sytuację w

której opisuję że przerwałem ciążę u psa i z żyjącego jeszcze szczeniaka pobrałem jakiś
organ, a potem go zabiłem.. Podniósłby się krzyk, policja, sądy i piętnowanie społeczne.
Nazywano by mnie zwyrodnialcem itp. Wszystkie media by pisały i mówiły oburzone
barbarzyństwem. Jednak gdy pisze się o tym samym tyle że dotyczącym małego człowieka,
wtedy cisza. Nawet pseudo katolicy nie piszą sloganów w stylu „Jezu ty się tym zajmij” , co
oznacza po prostu, że ktoś kto to pisze nie kiwnie nawet palcem ….
Propaganda w sprawie tzw. szczepionek mówi tylko, że są konieczne, bez żadnego oparcia
w faktach naukowych i pomija całkowicie skutki uboczne. Podobna sytuacja jest w
propagowaniu aborcji. Mówi się tylko o wolności wyboru, ale powikłania zdrowotne i
problemy psychiczne występujące bardzo często po dokonanym zabójstwie nienarodzonego
dziecka są pomijane milczeniem.
Walka toczy się o kobiety, o kobiety matki naszych dzieci i nie możemy jej przegrać. One
są filarem rodziny, która też jest bezwzględnie niszczona , ponieważ jest gwarantem
zdrowego , normalnego społeczeństwa.
Dzisiejsza nowa normalność zakazuje kary śmierci dla największych zbrodniarzy. Jednym z
głównych powodów jest występowanie pomyłek sądowych. Niestety dzieciom, przecież
niewinnym, nie daje się takiej szansy. Na podstawie testów stwierdzających wady
genetyczne płodu uśmierca się je. Tak jakby pomyłki lekarskie nie istniały. A istnieją i to
w wielkich ilościach.
Są też świadome kłamstwa i ukrywanie faktów w sprawie testów.
Firma NATERA zajmująca się badaniami genetycznymi jest kontrolowana po tym, jak w
artykule New York Times wykazano, że ich testy prenatalne na zestaw rzadkich zaburzeń
genetycznych dają około 85 procent wyników fałszywie dodatnich. Według firmy, w 2020
r. przeprowadziła ona ponad 400 000 badań przesiewowych , co jest „odpowiednikiem
badania około 10 procent ciężarnych kobiet w Ameryce” – pisze Times.
The New York Times odkrył również że Natera nie była jedyną firmą zajmującą się
badaniami genetycznymi, która zaniedbała udostępnienie swojego prawdziwego odsetka
wyników fałszywie pozytywnych. Przegląd broszur dla pacjentów i lekarzy z ośmiu firm
testujących, w tym Natera, Labcorp i Quest, wykazał, że „dziesięć broszur nie wspomina, że
może się zdarzyć fałszywie pozytywny wynik” i że „tylko jedna wspomniała, jak często
każdy test daje błędne wyniki”.
W związku z doniesieniami „Timesa” „pół tuzina największych firm zajmujących się
badaniami prenatalnymi odrzuciło prośby o rozmowę”. Więcej o tym tutaj
Na podstawie właśnie takich testów przeprowadza się aborcję.
Cywilizacja mordująca własne dzieci jest skazana na zagładę. To wszystko dzieje się na
naszych oczach. Podczas tej fałszywej pandemii priorytetem rządzących wielu krajów było
zapewnienie dostępu do aborcji. Jednocześnie cała propaganda mówiła o ratowaniu życia
ludzkiego.
Czym się staliśmy? Jesteśmy gorsi od zwierząt , ponieważ one dbają o swoje potomstwo.
Gdzie jest ta wasza wolność?
Przeciwko Bogu ludzie wszczynali rewolucje począwszy od francuskiej, przez
październikową, do tak zwanej obyczajowej. Pochłonęły one setki milionów ofiar, a ludzie
mówią że to demokracja, wolność, równość i braterstwo. Teraz ta „wolność” ich morduje a
oni milczą …. https://niewolnikmaryi.com/2022/01/21/walka-toczy-sie-o-kobiety-o-matki-naszych-dzieci-i-nie-mozemy-jej-przegrac/

