CZYTAJ

SŁUCHAJ

OGLĄDAJ

TV Religijna - https://wwitv.com/religious_tv/index.html . z Polski i ze świata
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/

https://www.youtube.com/channel/UCAUdLVejBAA_scq5O_c00Ww

https://youtu.be/axXi4yKnaaY

Komentarz Tygodnia: Olimpijski pokój - https://youtu.be/rjefHhcl4Cc
https://gadowskiwitold.pl/aktualnosci-typ/komentarz-tygodnia/

HIT! Grzegorz Braun DEMASKUJE lekarza z FAŁSZYWYMI dokumentami
- https://youtu.be/bcBy8sBrOOA
- https://vod.banbye.pl:31000/video/v_JfHX_iIdkoBL/480.mp4

27.01.2022, 07:26:39 - Wywiad z Agnieszką Wolską - niezależną korespondentką z Niemiec
https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_zSkFdnJMS47z/480.mp4

PILNE! Protesty pod Sejmem RP ws. Przymusu $zczepień i segregacji Polaków!
Dojdzie do zamieszek? 26.01.2022, 21:09:34
https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_Lbi-7HAEMJR9/144.mp4

27.01.2022, Robert Bąkiewicz o segregacji sanitarnej,
https://vod.banbye.pl:31002/video/v_1zfLiKx0Bcpu/480.mp4

https://www.facebook.com/100076533158252/posts/117272854167153/
26.01.2022, 20:42:55

PILNE! Posłanka PiS UJAWNIA w TVP szokujące fakty o SZCZEPIENIACH!

https://vod.banbye.pl:31002/video/v_aTmRJoC40wKg/480.mp4

Noblista odmawia „zaszczepienia się” na COVID-19 « Wolne
Media

Luc

Montagnier – francuski wirusolog, współodkrywca HIV w 1983, laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, współtwórca technologii mRNA. Na pytanie
o pochodzenie wariantów wirusa SARS-COV-2 odpowiedział: „To bardzo proste.
Warianty wzięły się ze szczepień. Przeciwciała wytworzone przez wirusa pozwalają
na to, żeby infekcja była bardziej nasilona. Nazywa się to wzmocnieniem zależnym
od przeciwciał. Szczepionka powoduje wytworzenie dużej ilości białka kolca, takiego
jak na powierzchni wirusa i to jest bardzo niebezpieczne, bo sprzyja zachorowaniu.
Dlatego coraz więcej osób choruje po szczepieniu”. Wg uczonego Paszporty
Covidowe to coś haniebnego i skandalicznego. Szczepionka w technologii mRNA jest
chimerą. Nie wiadomo jakie będą konsekwencje przyjęcia jej. „Odmawiam poddania
się szczepieniu” – powiedział i zwrócił się do medyków: „Zachowujcie się jak
lekarze, nie jak barany. Nie bójcie się”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Manipulacja, brak debaty i pora na WIELKĄ DEMONSTRACJĘ
Wykorzystują zindoktrynowane dzieci przeciw „niezaszczepionym”
Składnik konopi chroni przed COVID-19

Maria Kurowska OSTRO o sanitaryzmie!
"Te $zczepienia nic nie dają"

https://youtu.be/9cAWZYAh11M

Czy rząd Morawieckiego zniesie obostrzenia?
Czy grozi nam sanitaryzm i segregacja?
Maria Kurowska

https://vod.banbye.pl:31003/video/v_4RlocZFotonl/480.mp4

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 26 stycznia o 21:42 · Obserwuj Czy reżim sanitarny w obecnym kształcie ma sens?
Podczas wczorajszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu głos zabrał Łukasz
Bernacinski, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.
https://pl-pl.facebook.com/ordoiuris/videos/284968556957684/ . https://youtu.be/MRgcaZ40vtU
Szokujące fakty ws. Słowika i mafii w Polsce! Po co teraz to wszystko?
https://vod.banbye.pl:31002/video/v_j1efWKzf2Jw3/480.mp4

27.01.2022 - https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_8y13QEFev1WB/480.mp4

28.01.2022, 16:27:37

#GermanDeathCamps - Prawda o "nazistach" i "polskich obozach".

https://banbye.pl/watch/v_jV2LRWWNMITk . https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_jV2LRWWNMITk/480.mp4

21.01.2022 - https://vod.banbye.pl:31002/video/v_UCOTPS78wLvw/480.mp4

https://vod.banbye.pl:31002/video/v_zJOw9IPc_yhp/480.mp4

Napad na kierowcę furgonetki Fundacji
Pro- Prawo do życia 26.01.2022, 18:43:16
Źródło: PAP / Paweł Supernak
https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_8Z5_AKJLNfw5/480.mp4

26.01.2022, 19:02:18 -

Dlaczego musiał umrzeć?
Komentarze:
https://www.world-scam.com/archive/6387
https://www.world-scam.com/oszustwo-na-skale-swiatowa

Rasistowska ustawa 1846 - Ostatnie ostrzeżenie dla posłów - Rozmowa z Adamem Strojniakiem
https://vod.banbye.pl:31002/video/v_uef6qZTyQtyx/480.mp4

https://pch24.pl/stop-segregacji-wesprzyj-promocje-akcji-i-pomoz-namdotrzec-do-jak-najwiekszej-liczby-polakow/

https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_TuuhrpH0T6wD/360.mp4 . https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_xN5jF4IC2zf7/480.mp4

LUBIN - https://twitter.com/i/status/1485709221693988867

https://stacja7.pl/ludzie/mialem-byc-martwy-historiapiotra-ktorego-mama-nie-zgodzila-sie-na-aborcje/

PILNE! Ratownik medyczny UJAWNIA
szokujące kulisy działań lekarzy i szpitali ws.
ZWIDA-19!? S i R! - https://youtu.be/Eh5VsW1QeNQ

Koronaprotest w Lublinie.

Mocne słowa ratownika medycznego

Jednym z przemawiających był Robert Oleniacz, ratownik
medyczny, którego zwolniono z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
Oto, co miał do powiedzenia:
[VIDEO/FOTO] - NCZAS.COM

- Jestem ratownikiem medycznym, 10 lat pracowałem w tym mieście jako ratownik
medyczny. Nie możecie mieć za złe innym ratownikom, którzy są tutaj na marszu
również, przebrani, bo po prostu nie mogą tego powiedzieć, co ja teraz mówię.
Dlatego, że zrobią to co ze mną, czyli zwolnią ich – rozpoczął ratownik.
– Kiedy ujawniłem zgon poszczepienny zostałem po prostu zwolniony. W raporcie
przeczytali mi każde moje poczynanie na Facebooku. Zostałem oczyszczony z
zarzutów, dlatego że nagrania wysyłałem w wiadomościach prywatnych, a nie
publicznie. Dlatego nic nie mogli mi zrobić. Proszę państwa, kto jak nie my, widzimy
co się dzieje. Ja nadal pracuję, nie powiem gdzie – kontynuował.
– Ale robiąc w trakcie 12 godzin 14 wyjazdów, nigdy nie widziałem tyle arytmii, tyle
migotań przedsionków, ile jest teraz, tyle zaburzeń neurologicznych, udarów.
Dlaczego o tym się nie mówi? Kardiologie są pozapychane. Rozumiecie ludzie, co się
dzieje? Pozapychane, tyle zatorów. Jedną z haniebnych rzeczy, którą musiałem
wykonać, to przed świętami wielkanocnymi, szpital tymczasowy, który jest tutaj w
Lublinie, został zapchany, wtedy kiedy przyjechał pan minister zdrowia z premierem.
Został zapchany, tak żeby za kamerami było widać pacjentów. Pacjenci zostali
zwiezieni przez ratowników ze Szpitala Specjalistycznego nr 1 do szpitala
tymczasowego. My ratownicy zwoziliśmy tam pacjentów, a po wizycie premiera i
ministra zdrowia z powrotem ich odwoziliśmy do SPSK1. Medycy się nie szczepią,
dlatego kombinujemy jak możemy. Najpierw medycy, potem cała reszta. Medycy
sobie jakoś poradzą, ale nie każdy sobie poradzi – relacjonował ratownik (cytat za:
lublin112.pl).
Protestujący mieli wiele transparentów, w tym m.in.: „Dziś paszporty, jutro getta”,
„Paszport szczepionkowy – pierwszy krok do chińskiego społecznego systemu
punktacji kredytowej”, „Ręce precz od naszych dzieci”, „Wolność to nie przywilej – to
prawo”.
Ponadto wnosili hasła „Stop segregacji sanitarnej”, „Stop z medyczną inkwizycją”,
„Norymberga, Norymberga, Norymberga” czy „Norymberga dla zbrodniarzy”.

Robert Oleniacz, ratownik
medyczny, który został zwolniony
z pracy po sobotnim odważnym
wystąpieniu na marszu w Lublinie
wypowiedział się na posiedzeniu
Parlamentarnego Zespołu ds.
Sanitaryzmu.
https://youtu.be/6JiSH9YYMLY

https://www.cda.pl/video/9832827d2

https://pch24.pl/abp-salvatore-cordileone-aborcja-stala-sie-sakramentem-swieckiejreligii-aborcjonisci-sa-wyznawcami-demona-skladaja-krwawe-ofiary-molochowi/

Manifest włoskich lekarzy katolickich:
https://pch24.pl/manifest-wloskich-lekarzykatolickich-nie-bedziemy-zabijac/

https://youtu.be/3PKt-Ylux-U

https://vod.banbye.pl:31001/video/v__f_lo3gPRHEw/360.mp4

- https://youtu.be/f3N3GXfaBhA

- https://youtu.be/8w5lsN-oJDc

- https://youtu.be/TWwypKjz9yE

POWRÓT DO JEDWABNEGO [2021] PL (1080p 25fps H264-128kbit AAC) - https://www.cda.pl/video/86706276f
https://www.fronda.pl/a/jan-bodakowski-zydzi-sie-wsciekli-bo-juz-900000-polakow-obejrzalo-film-sumlinskiego-powrot-do-jedwabnego,167451.html

tyrania-ekspertow-wziela-za-twarzkraje-wolnego-swiata/
https://pch24.pl/covid-19-gdy-

Idea rozwiązywania globalnych problemów w sposób
autorytarny i technokratyczny, z pominięciem
obowiązujących procedur i podstawowych praw
obywatelskich, to żadna nowość. Nasze zaskoczenie
wynika jednak z faktu, iż skutki polityk serwowanych od
dziesięcioleci w krajach „trzeciego świata”, dzisiaj
odczuwamy na własnej skórze.

Jakież oburzenie wywołuje w nas rzeczywistość, w której politycy, skonfrontowani z
ogromem swojej niekompetencji przerzucają odpowiedzialność podejmowania decyzji na
rzecz niewybieralnych gremiów międzynarodowych i skonsolidowanych grup eksperckich. A
te, zamiast pomstować i przerzucać się odpowiedzialnością, sprawiają wrażenie jakby tylko
na to czekały. Zakasując rękawy testują nowe rozwiązania realizując cele niemożliwe do
osiągnięcia w normalnych warunkach. Jednocześnie ubijając przy tym interes życia. A
wykorzystując siedzące w ich kieszeniach autorytety, zdobywają istotny wpływ na centra
decyzyjne poszczególnych państw.
Mniej więcej w takiej rzeczywistości przychodzi nam funkcjonować już od co najmniej
dwóch lat. Przy czym „tyrania ekspertów” – termin ukuty przez amerykańskiego ekonomistę
Williama Easterly’ego w książce pod tym samym tytułem, to system znany światu od co
najmniej wieku. Problem w tym, że to, co stanowiło codzienność obywateli Etiopii, Kenii czy
RPA, tym razem zapukało do drzwi bogatych i rzekomo „niezależnych” demokracji.
Dotychczas systemy opierające się na, w mniejszym lub większym stopniu, podstawowych
prawach i wolnościach skutecznie odrzucały autorytarne sposoby rozwiązania problemów.
Zachodnie demokracje zazwyczaj odpowiednio wcześnie „dziękowały” panom ekspertom,
nawet po krótkim okresie zachwytu nad ich totalistycznymi pomysłami.
Aż nadeszła pandemia koronawirusa i wychowane w dostatku i beztrosce społeczeństwa
bogatego Zachodu, gremialnie porzuciły swoje prawa na rzecz ułudy bezpieczeństwa. Tym
samym stając w jednym szeregu ze – zredukowanymi do roli „błądzących we mgle dzieci” –
mieszkańcami Afryki, którymi musi zająć się ktoś starszy i mądrzejszy.
Technokratyczna iluzja
Podejście stosowane przez rządy poszczególnych państw oraz indywidualne podmioty takie
jak Fundacja Rockefellera, już od co najmniej 1919 r. charakteryzuje się wiarą w
„technokratyczną iluzję”, czyli przekonanie, że bieda, kryzys zdrowotny czy środowiskowy
„stanowi problem czysto techniczny; rozwiązywalny za pomocą nawozów, antybiotyków czy
suplementów diety”. I choć Easterly skupia się w swoich publikacjach głównie na kwestiach
ekonomicznych, technokratyczne podejście dzisiejszych „Rockefellerów”, to fundament
działalności również w innych dziedzinach; medycynie, energetyce czy edukacji.
Technokratyzm nierozerwalnie łączy się z koncepcją „niezapisanej karty”, czyli
ignorowaniem czynników wynikających np. z historii, kultury czy tradycji. Coraz lepsze

rozwiązania techniczne, zdaniem autokratycznych ekspertów, umożliwiają w wielu
dziedzinach pójście „na skróty” w rozwiązywaniu złożonych, skomplikowanych i
wymagających głębszego spojrzenia problemów. Jak przekonywał jeden z czołowych
agitatorów autorytarnego technokratyzmu, Gunnar Myrdal – „wszystko można zbadać”.
„Możemy swobodnie poszerzać i udoskonalać naszą wiedzę o świecie, będąc ograniczonymi
jedynie liczbą pracujących naukowców i oczywiście stopniem bystrości ich umysłu” – mówił
odbierając Nagrodę Nobla w 1974 r. Od tego czasu minęło trochę lat i w miarę postępu
technologii, do niebotycznych rozmiarów wzrosła wiara w możliwości ludzkiego umysłu, a
także – niestety – przekonanie, że głównie rozwiązania techniczne naprawą trapiące świat
problemy.
Przykłady takiego podejścia dostrzegamy chociażby w programach walki ze „zmianami
klimatu”, w strategii „walki z pandemią”, czy staraniach na rzecz zahamowania wzrostu
światowej populacji. Najpełniej jednak ideę technokratycznego podejścia dostrzegamy w
propozycjach Światowego Forum Ekonomicznego, gdzie technologiczne osiągnięcia
czwartej rewolucji przemysłowej mają nawet umożliwić człowiekowi wejście na wyższy
stopień ewolucji.
Część ludzi być może zapyta, dlaczego nie spróbować? Być może warto, zwłaszcza w
sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkich reakcji, poświęcić nieco z osiągniętych
praw na rzecz lepszego jutra? Po co martwym prawa i wolności? Problem jednak w tym, że
– jak dowodzi Easterly – cechujące się etatyzmem, chęcią jak największej kontroli i
centralnym podejściem rozwiązania po prostu nie działają. Totalitarni planiści nigdy nie
zgromadzą wszystkich informacji, nie zawsze odpowiednio zareagują na niespodziewane
zmienne, a ich równania zbyt często bazują na błędnych danych wejściowych. W przypadku
ekonomii zaś, owe rozwiązania, stanowią wręcz jeden z głównych czynników generujących
biedę.
Być może dlatego również i terapia firmowana nazwiskami Fauci’ego, Gnebreyesusa czy
Fergusona zmaga się z zarzutami o wywołanie skutków ubocznych „gorszych od samej
choroby”? Jednak pełni zaufania we własne możliwości „mędrcy” nigdy nie dopuszczają do
siebie możliwości błędu czy porażki. A im wyżej w hierarchii, tym ciężej dostrzec im
oczywiste, ale widoczne z innego punktu widzenia, prawdziwe przyczyny pewnych zjawisk.
Dyktatura ekspertów, oprócz groźby katastrofy, stanowi również ogromne zagrożenie dla
wolności. Dzisiejsi „władcy świata” chcą się nam ukazać jako bezinteresowni dobroczyńcy
czy filantropi, ale – jak wyjaśniał już Friedrich August Hayek w The Road to Serfdom – w
systemie autokratycznym „istnieją szczególne możliwości dla ludzi bezwzględnych i
pozbawionych skrupułów”. W owym systemie „gotowość do czynienia złych rzeczy staje się
drogą do awansu i władzy”.
„Dlaczego więc uważamy, że przywódca, który w takim systemie kończy na szczycie może
być dobrotliwy? Dlaczego uważamy, że pozostanie dobrotliwy, skoro utrzymanie władzy
wymaga od niego tej samej gotowości do czynienia złych rzeczy?” – pyta już sam Easterly.
Odnosząc te słowa do rodzimych „autorytetów” z dziedziny pandemii, widzimy jak w miarę
kruszenia się oficjalnej narracji, ich postawy cechują się tym większą butą, zarozumiałością i
bezczelnością. Przy czym odpowiada za to nie stres, przemęczenie, czy frustracja, ale
prawda, ujawniająca – jak śpiewał Phil Collins – ich „prawdziwe kolory”.

http://www.glosgminny.pl/

Eliksir życia - https://www.facebook.com/glosgminny/videos/eliksir-%C5%BCycia/1368957150237325/
Scenariusze na najbliższą przyszłość. Cz. 1 - https://www.facebook.com/glosgminny/videos/scenariusze-na-najbli%C5%BCsz%C4%85przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-cz-1/398813678685017

Scenariusze na najbliższą przyszłość. Część 2 - https://www.facebook.com/glosgminny/videos/scenariusze-nanajbli%C5%BCsz%C4%85-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-2/453532369581497

Scenariusze na najbliższą przyszłość. Część 3 - https://www.facebook.com/glosgminny/videos/scenariusze-nanajbli%C5%BCsz%C4%85-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-3/3038163586401951

Szwecja, Sztokholm 22.01.2022. Największy protest w historii - https://www.facebook.com/glosgminny/videos/szwecjasztokholm-22012022najwi%C4%99kszy-protest-w-historii/944497872852037

Szwecja: Wielki protest przeciwko paszportom szczepionkowym w centrum Sztokholmu.
https://www.facebook.com/glosgminny/videos/szwecja-sztokholm-22012022najwi%C4%99kszy-protest-w-historii/944497872852037
https://twitter.com/i/status/1485236281273630720 .
https://twitter.com/i/status/1485258984546308105

Piotr Piotrowicz . Protesty w centrum Sztokholmu przeciwko paszportowi covidowemu.
https://twitter.com/i/status/1485236281273630720

Dariusz Szumiło - Szwecja nie odpuszcza! Protest w Sztokholmie -

https://twitter.com/i/status/1485239260416466945

Daniel
Szwecja: Wielki protest przeciwko paszportom szczepionkowym w centrum Sztokholmu.
https://twitter.com/i/status/1484900087927033862 . https://twitter.com/i/status/1484900145410023432

Aleksandra K. Setki tysięcy ludzi w Brukseli przeciwko tyranii reżimu Corony i "paszportom szczepień".
https://twitter.com/i/status/1485255070786764804 . https://twitter.com/i/status/1485259749662863361
https://twitter.com/i/status/1485257981990219781 . https://twitter.com/i/status/1485281348319432710

Lekarz w Bawarii: "Nie będę, nawet pod groźbą, wykorzystywał mojej wiedzy medycznej do naruszania praw
człowieka i swobód obywatelskich." Coraz więcej lekarzy w Niemczech przeciw reżimowi Corony.
https://twitter.com/hashtag/StopSegregacjiSanitarnej?src=hashtag_click

Zamieszki
w Brukseli!
Walki z
policją na
ulicach. Co
się stało w
siedlisku
zła? Czujny
i Sz.
Krzewicki
https://vodultra.banbye.pl/video/v
_Fncmh_IEHHoS/480.
mp4

Protesty w Brukseli. Foto: YT/screen

Kolejny, wielki protest przeciwko kowidiańskiemu zamordyzmowi. Tym razem w Belgii [WIDEO] - NCZAS.COM
https://youtu.be/usMUUosFoQg . https://youtu.be/zS6d4zmFuHI
Brutalne protesty koronasceptyków w Brukseli. Sytuacja wymyka się spod kontroli [WIDEO] - TV Republika

URGENT - Dégradations d’un camion
de police avec un policier dedans.
Clément Lanot
@ClementLanot

Tensions. #Bruxelles
Clément Lanot na Twitterze: „URGENT - Des policiers isolés visés par des projectiles sont
obligés de se réfugier dans le métro. Tensions. #Bruxelles https://t.co/Zdlf294ryU” / Twitter

https://twitter.com/i/status/1485274008425795585
https://twitter.com/i/status/1485243550514167810
https://twitter.com/i/status/1485240450407710721
https://twitter.com/i/status/1485238984456425473
https://twitter.com/i/status/1485358099091398657

Dariusz Szumiło . Dziesiątki tysięcy ludzi z całej Europy demonstruje w tę niedzielę na ulicach Brukseli przeciwko
restrykcjom na przepustki zdrowotne/szczepienia i broniąc podstawowych praw wolności.
https://twitter.com/i/status/1485225106515402757

Ludzie Przeciwko Obostrzeniom. W stolicy Belgii dochodzi do starć z policją.
https://twitter.com/i/status/1485258984546308105

Daniel. Bruksela. 23.01.2022 https://twitter.com/i/status/1485273843312775170 . https://twitter.com/i/status/1485225243774164992 .
https://twitter.com/i/status/1485229467169656833 . https://twitter.com/i/status/1485231375267545090 .
https://twitter.com/i/status/1485273797204795394

Madeleina. Belgia Bruksela! 11. -

https://twitter.com/i/status/1485302503575101445

„POLICJA NA RZECZ WOLNOŚCI” – W HISZPANII POLICJANCI WALCZĄ O POWRÓT DO NORMALNOŚCI - Odkrywamy Zakryte . https://youtu.be/fHzkOp3mMtw
Funkcjonariusze Walencji jednoczą się z obywatelami « Wolne Media . https://legaartis.pl/blog/wp-content/uploads/2022/01/video-1642104702.mp4

Komentarz - Krzysztof 09.01,2022:
Cieszy mnie że są jeszcze widzący
pośród masy ślepców.

"Faszyzm Medyczny" - taki napis umieszczono na ścianie Beskidzkiej Izby Lekarskiej - Kancelaria LEGA ARTIS - Blog

,szpitale-odsylaja-do-domow-ciezarnekobiety-ktore-zglaszaja
https://wyborcza.pl/7,162657,28036767

.html?disableRedirects=true

25 stycznia 2022 Pacjentki

z bezwodziem, który
prowadzi do śmierci płodu, są wypisywane ze
szpitala do domu. Mają tam czekać na rozwój
wydarzeń. Lekarze robią to ze świadomością,
że sepsa może się pojawić nagle i szybko
zdewastować zdrowie, doprowadzić nawet
do śmierci - mówi prezeska Federy Krystyna
Kacpura... Ten artykuł jest dostępny tylko dla naszych
cyfrowych prenumeratorów

aukcja-usunieta-chcieli-wspomoc-wospowsiak-mowi-nie
https://www.o2.pl/informacje/

-6730446669019872a

Do akcji włączyli się myśliwi, proponując polowanie, z którego zysk miał zasilić zbiórkę.
Ich aukcja została jednak usunięta przez WOŚP.
Komentarze na końcu artykułu:
LOL: „ Ujmują się za zwierzakami, a kiełbasą się opychają, jak by ta rosła na drzewach.
A już aborcja to jest super, człowieka można zabić. Co za czasy...?
Jerzy: Za to każdy zwolennik aborcji może wspierać Owsiaka do woli. Taka hipokryzja!
warszawianka ... Wszystkie zbiórki są dla dzieci i dobrze ,tylko kiedy będzie zbiórka nie dla dzieci , może w końcu po tylu latach coś tylko i
wyłącznie
chorych dorosłych
i starszych. proponując polowanie, z którego zysk miał zasilić zbiórkę. Ich
Do
akcjidla
włączyli
się myśliwi,
Hej,
Hej,
Hej...
Odpowiedz:
Czy
Aborcja
Jest OK?
aukcja została jednak usunięta
przez WOŚP. Komentarz na końcu artykułu: LOL: „ Ujmują się
Gosik: Niech wykluczy tych co zabijają dzieci.Hipokryta
zaRany:
zwierzakami,
a kiełbasą
opychają,
jakuprawiać
by tahobbystycznie
rosła na drzewach.
Co za czasy, polować
nie można,się
mięsa
jeść nie można,
też nie można. Coś nie tak... . Tak czy inaczej gdzieś
mam te spory o własne poglądy,... wyślę jakieś drobne do potrzebujących dzieci we własnym mieście, bo ich jest mnóstwo, tylko nie wiele się o
tym mówi. Nie trzeba czekać cały rok na WOSP, po prostu warto wejść na zrzutka.pl.

A już aborcja
to jest super, człowieka można zabić. Co za czasy...?

- https://youtu.be/TWwypKjz9yE

VIDEO - Sympozjum "Oblicza Pandemii" - https://youtu.be/G9WpEATDlIo .

Dr Z. Martyka: Maseczki to absurd.
Pierwszymi symptomami niedoboru
tlenu są ból głowy, senność, brak
koncentracji (...). Organizm się
adaptuje; symptomy znikają, ale
wydajność organizmu jest niższa, a
mózg rozwija się znacznie gorzej.
Dr Zbigniew Martyka: „Po miesiącu od
szczepienia odporność na wirusa
spada do 10%, po trzech miesiącu do
0., a później jest korelacja ujemna, co
oznacza większe narażenie na
zakażenie.” #ObliczaPandemii
Dr Marek Sobolewski (Politechnika Rzeszowska): „Osoby niezaszczepione nie przyczyniają się do
transmisji wirusa. W takiej sytuacji segregacja sanitarna nie ma żadnego sensu.”

NIE WOLNO NAM PRZYJMOWAĆ CHORYCH, NAWET GDY
PONAD POŁOWA ŁÓŻEK JEST WOLNA. CZEKAMY NA
COVID
Już wiecie skąd zgony! Powiedział dr
Zbigniew Martyka
Dr W. Bodnar: COVID-19 nikt nie leczył i nie wprowadzono
żadnego ośrodka, który hamowałby replikę wirusa. Stąd
tyle porażek i tyle zgonów. Zaproponowałem takie
leczenie, ale nie podjęto tego tematu. #ObliczaPandemii

Amantadyna (...) jest
potrzebna do
hamowania repliki
wirusa. Żaden
antybiotyk, żadne tzw.
środki zwykłe nie
hamują repliki wirusa.
Musimy mieć czynnik,
który stabilizuje
wirusa.
A o tym leku się nie mówi. Jest lepszy od amantadyny.

#ObliczaPandemii
Dr Włodzimierz
Bodnar na sympozjum
#ObliczaPandemii
udowadnia, że
"COVID-19 spokojnie
da się leczyć".

Ochrona danych genetycznych w dobie
pandemii - temat przedstawia prof. dr hab.
Andrzej Kochański.

VIDEO - Sympozjum "Oblicza Pandemii" - https://youtu.be/G9WpEATDlIo .

https://pch24.pl/konwoj-wolnoscidotarl-do-ottawy-w-soboteprotest-wokol-parlamentu/

PILNE! Milionowe protesty w Kanadzie ws.
SEGREGACJI!? Truckersi jadą na Ottawe po
WOLNOŚĆ! LIVE! https://youtu.be/ftLuqGkAUgw

