
Anestezja w zarządzaniu pandemią COVID – 19. Cz. I.
Pandemia – fenomen rozwijany ponad partyjnymi podziałami
Wrzenie materii w obszarze zarządzania 
Pandemia jako typowy konkretny przejaw ogólnej niedecydowalności rządów 
technokratycznych

Rozpoznaje się przyczyny anestezji językowej wobec prawdy o pandemii i leczeniu COVID-19. 
Omawiamy zjawisko tarczy do tarczy – taką tarczą jest Ład Polski. Ład Polski jest premodelem 
tarcz Covid-19, jako fenomenu tarczy do tarczy. Twierdzimy, że to nieprawda, że obniżka pensji 
w styczniu 2022 to jest „pewna nieścisłość przepisów”. Przeciwnie – to jest typowy konkretny 
przejaw ogólnej niedecydowalność rządów technokratycznych. niedecydowalność konkretyzmu, 
który poprawia błędy je wzmagając. Nazywamy to stanem wrzenia materii z obszaru zarządzania. 
Każdy konkretyzm wymaga tarczy, a ta, w heurystyce konkretyzmu wymaga do-tarczy, która 
wymaga tarczy.

I) 
Od lutego w r. 2020 rozumienie „pandemii” i zwalczania wirusa było błędne, także w sensie pracy 
wywiadu i kontrwywiadu. Rozumienie zdań wypowiadanych na Zachodzie, a więc i decyzje 
i przepisy pandemiczne, nie zostały przygotowane, lecz w pośpiechu i bez analizy metodologicznej,
którą, zresztą w kaleki sposób, na Zachodzie wykonują tajne ośrodki, wywiad i kontrwywiad. 

Dlatego ciągle podnoszone (XII 2020-2021) zagadnienie zgodności z Konstytucją ma tu mniejsze 
znaczenie – należało zbadać sens, znaczenie tych kopiowanych zdań. i

Cały błąd polega na zerwaniu z metafizyką szczegółową terminów. Ten błąd konkretyzmu nie na 
miejscu, czyli zerwania z analizą w ramach prawdziwej humanistyki, a wiec zdolnej do uściślania 
nauk ścisłych (metodologia), widać wszędzie, gdy np. dziennikarz i historyk Wachtang Kipiani 
z („Historyczna prawda” 1) usprawiedliwia mordy OUN i w ten sposób buduje patriotyzm. Tak 
opisuje zamordowanie (25 VII 1934, z polecenia Bandery) Iwana Babija w „okupowanym 
Lwowie”: „Najpierw dostał w twarz, a potem pobito go kijami. On dalej wysługiwał się 
okupacyjnym władzom. Tak więc, zastrzelono go. Kim są ci młodzi chłopcy, którzy dopuścili się 
zbrodni? Bohaterami czy przestępcami?” –„w okupowanym Lwowie”... 

Iwan Babij dyrektor najstarszego gimnazjum ukraińskiego we Lwowie, uczestnik wojny polsko-
ukraińskiej, dążył do ułożenia stosunków z Polską drogą pokojową. Krytykował banderyzm. Wpis 
Kipianiego otrzymał tysiąc polubień. Wachtang Kipiani propaguje neo/post-banderowską wizję 
historii. Własny program historyczno-publicystyczny w stacji telewizyjnej ZIK. Medal im. Stepana 
Bandery itp., finansowany przez polskie MSZ. W. Konończuk: „Znany dziennikarz usprawiedliwia 
mord OUN na dyrektorze gimnazjum we Lwowie. Oto materiał dla historyka Paula Johnsona.”

Przejawem konkretyzmu technokratycznego są negacjoniści, którzy negują istnienie leków na 
koronawirusa i leczenie amantadyną, iwermektyną oraz setką innych leków, zalecali zaś 
blokowanie leków, przychodni, lasów i czekanie na wzrost zakażenia oraz „leczenie” 
paracetamolem, rendesivirem i respiratorami. 
Otóż oni po zeliksirowaniu też chorują na COVID-19 lub na podobną chorobę, grypopodobną – 
skoro od II 2020 rząd nawet nie uruchomił laboratoriów, które by zobrazowały wirusa i porównały 
ze standardem. Każde inne gadanie o Covid – 19 jest czcze.

1 Portal finansowany przez polskie MSZ.
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Z powodu wadliwej służby zdrowia i braku leczenia katarowych zakażeń rząd może ogłosić 
obostrzenia. Tymczasem rzekomo nieistniejące leki na zakażenia 1. wstrzyknięte, 2. transmitowane 
na skutek wstrzyknięcia i 3. około-grypowe (brak izolowania wirusa i porównania ze standardem) 
wzmagają (generują) pandemię, która dopadła kolejnego szcze(RNA)pionkowca.

Oczywiście, wpisywanie w karcie wypisowej covid-u nie następuje na skutek wyizolowania wirusa 
i porównania ze standardem, jak to postulował od II 2020 złowrogi Jerzy Zięba, może nawet 
bardziej złowrogi niż minister Antoni Macierewicz, czy od wiosny 2021 złowrogi Grzegorz 
Płaczek, nie mówiąc o niesłychanie szkodliwym złowrogim ks. Franciszku Płaczku, który jakimiś 
wyciągami leczy, w Bożym Sanatorium, skutki pierwszej dawki eliksiru. 

Naukowcy, niektórzy zasługują na Nobla (rząd marnuje kolejne okazje 2), mówią rządowi i jakże 
ograniczonym profesorom doradcom, od lutego 2020, że wirus wywołujący Covid-19 zapewne 
istnieje, skoro rząd tak zapewnia, ale jednak rząd powinien to potwierdzić około maja 2020, dać 
standard w postaci jego wyglądu i porównywać wirusy chorych ze standardem. Dziwne jest to, że 
jednak nie jest tak i że zdaniem rządu jest to podejście naukowe, a nie podejrzane. I to wielce 
podejrzane.

Jest to groźny objaw, a jak się oficjalnie podaje – można sobie wirusa lekceważyć i go nie widzieć 
w urządzeniach laboratoryjnych. Z drugiej strony rząd już nie zaprzecza, że mamy do czynienia 
z pandemią zgonów nadmiarowych w wyniku błędów, polegających na zablokowaniu ludziom 
dostępu do amantadyny, iwermektyny oraz dostępu do mediów istnych geniuszy, którzy od lutego 
2020 wskazywali jak uniknąć nieszczęść w r. 2020 – 2025, a nawet na sto lat do przodu oraz 
wykazywali błędy profesorów niezlustrowanych. Wskazywali oni, że pandemia jest sztuczna, łatwo
jest ją w lutym 2020 zlikwidować, realizuje cele, które zupełnie inne, wskazywane od lat przez syna
królowej, Klub Rzymski. Nikt nie wątpi w zakażenia i nazywanie geniuszy wątpiącymi w pandemię
jest insynuacją: oni wprost mówią, że już w lutym (2020) można było całkowicie zlikwidować tzw. 
pandemię, w istocie sztucznie ciągle podtrzymywaną. Wyznał to Horban, ale społeczeństwo trzeba 
uczyć metodologii, czyli humanistyki (innej niż pospolicie rozumianej).

Wielu pro-eliksirowców skruszyło się, ale nie umysły niezdolne do przeczytania maleńkiej 
książeczki Einsteina „Istota teorii względności”. Sortu Krystyny Jandy. Każde obustronne zapalenie
płuc powinno być sprawdzone co do istnienia SARS. Nie jest nawet tajemnicą poliszynela, że 
leczenie amantadyna i iwermektyną jest uznawane przez zwolenników pandemii (cóż musimy 
stosować język codziennościowy) za super-nieskuteczny lek na Covid-19. Oni wprost mówią, żeby 
nie podawać skutecznych leków na Maurycjusza, C19. Zwolennicy narracji zabraniającej leczenia 
mówią często o testach ujemnie dodatnich albo dodatnio ujemnych (tak było w przypadku 
odsunięcia polskich narciarzy w r. 2020; dopiera interwencja premiera wykazała, że one były 
wierutnym kłamstwem). 

II) 
Wszystkie problemy służby zdrowia od „pandemii” zostały wygenerowane przez brak 
analizy humanistycznej pojęć i zdań kopiowanych (od II 2020) z Zachodu. Analizy
w sensie polskiej szkoły metodologii nauk.

Humanistyczna analiza pojęć kopiowanych (od II 2020) przez rząd, zajęłaby objętość monografii. 

2 W oparciu o analizy naukowców rząd powinien do Nobla z ekonomii zgłosić złowrogiego Jerzego Ziębę, za zmianę
asortymentu w tysiącach aptek; jego rady z lutego 2020 przysporzyłyby Polsce tryliony euro. 
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Już sam fakt przemianowania w III RP służby zdrowia na ochronę zdrowia powinien stanowić 
podstawę tej nowej analizy. Należy rozważyć zmianę nazwy obszaru ministerstwa zdrowia (służba 
zdrowia), przyczyny tej zmiany, skutki zmiany nazwy, a w tym, czy taka zmiana nazwy nie 
pogorszyła służby zdrowia. 

Zmiana języka w r. 1989:
1) spowodowała szok w postaci nagłych, niczym nie uzasadnionych, skokowych wzrostów kilkuset 
procentowych samobójstw, gruźlicy, emigracji wewnętrznej i zewnętrznej, schizofrenii, wyjątkowo 
okrutnych mordów, mordowania aniołków przez przez aniołki (mordy między nastolatkami 
i poniżej 10 lat), sadyzmów, autyzmów i przejawów cynizmu autystycznego 3. Nastąpił rozwój tzw. 
syndromu Sztokholmskiego-Mazura, czyli przejście bojowników na stronę tych, którzy 
wyaborcjowali społeczeństwo z ekonomicznych źródeł utrzymania. 4

2) Doprowadziła do rozważania możliwości wykorzystywania przewagi kierownictwa nad 
pracodawcami (zwanymi pracownikami) i okazywania pracownikom pogardy ich godności w 
rozumieniu wyszyńskizmu, homilii Jerzego Popiełuszki (JP), dekady systemu Solidarności’1980-89,
w rozumieniu systemu JPII/JPS.

Tzw. testy w tzw. kierunku SARS-CoV-2 są niepotrzebnym kosztownym wynalazkiem 
(zastosowaniem, aplikacją), świadczą o braku odpowiedzialności finansowej, gdyż lepiej byłoby 
rozdawać amantadynę, iwermektynę, Zn, Se, J, D3, C i sto innych. Pomijając ich zawodność jest to 
apatheid i naruszenie całej etyki Jana Pawła II.

Ziemia przechodzi przez obłok neuro-wirusów, skoro posłowie, ministrowie wałkują branie pod 
uwagę możliwości weryfikowania przez kierownictwo zakładu (wadliwie nazywane pracodawcą) 
stanu zdrowia pracodawców (czyli pracowników) na temat 
1. testowania w tzw. kierunku SARS-CoV-2, które nie jest testowaniem w tzw. kierunku SARS-
CoV-2 (tkwi tu błąd językowy, poznawczy całej cywilizacji bizantyjskiej kontra cywilizacja 
polska); 
2. informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, który to postulat jest błędem językowym 
technokracji, bazującym na nierozumieniu istoty poznania w De revolutionibus orbium coelestium 
oraz weryfikacji;
3. „szczepienia” przeciwko COVID-19 (kolejny błąd językowy, który został wyprodukowany przez 
konkretyzm).

Wałkowany przez płaskie umysły posłów (euklidesowe, jak mawiał Dostojewski) wskazuje, że w 
ich języku należałoby ich delegować do pracy poza Sejm, do innego rodzaju prac.

III)
Od II 2020 trwa walka cywilizacji bizantyjskiej z cywilizacją polską. 

Widoczne jest, że zastąpienie dyskusji nad gruntowną reformą służby zdrowia – zmianą nazwy na 
ochrona zdrowia tylko ujawniło braki w analizie humanistycznej w obszarze służby zdrowia i że 
legislacja, nawet ta formalnie (!) prawidłowa, nie może zastąpić analizy humanistycznej. 

Pomimo zmiany nazwy służby zdrowia na ochrona zdrowia zasadnicze problemy nie zostały 
rozwiązane i szczególnie to ujawnił okres walki z koronawirusem, niezależnie czy walki fikcyjnej 
(udawanej, zakłamanej na użytek opinii publicznej) czy nie: czy jak to określił główny doradca 

3 R. Klimek.
4 Np. krytyka heurystyki balcerowiczowskiej na stronę W. F. itd.
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„trochę zwalczaliśmy wirusa, a trochę nie” – a to oznacza, że zadbano o to, aby te zakażenia były! –
Gdyż bez tego samo zamykanie dostępu do leków nie ma sensu. 

Dowodem prowadzenia wojny z narodem (Rząd tego nie musi robić celowo, przecież żaden głupek 
nie będzie czytał małej książeczki Einsteina pt. „Istota teorii względności”) jest ciągłe wałkowanie 
projektu ustawy pozwalającej pracodawcom na sprawdzanie chorób i testów na katar 
[koronawirusa]. Jest to pomieszanie z poplątaniem. W rozumieniu popiełuszkizmu to pracownicy są 
pracodawcami. 

IV)
Wszystkie projekty ustaw odnośnie do testów, weryfikacji katarów utożsamianych z COVID-19, 
wszystkie wypowiedzi Sejmowej Komisji Zdrowia bazują na błędnych podstawach językowych 
metafizycznych, na odrzuceniu projektu krytyki kapitalizmu i stalinowskiego radzieckiego 
„komunizmu” przez Jana Pawła II. 

Wszystkie słowa wszystkich posłów o potrzebie wprowadzenia tzw. weryfikacji [sic!] przez tzw. 
pracodawców, wyników testu w kierunku katarów (SARS-CoV-2), świadczą o niskich zdolnościach
i są całkowicie wadliwe w sensie metafizyki szczegółowej pojęć. Wszystkie te słowa świadczą, że 
na kandydatów na posłów powinni być desygnowani ludzie, którzy już coś odkryli, ludzie 
mentalnie zdolni do przeczytania powiedzmy tej małej książeczki Einsteina pt. „Istota teorii 
względności”. Takich posłów w Sejmie możemy zliczyć na palcach jednej ręki, było ich pięciu, 
a teraz po śmierci Marszałka jest czterech.

V)
Podstawy naukowe naruszają wszystkie terminy używane przez posłów na temat weryfikacji 
informacji o C-19 (keczapowaniu, jak mówi od XII 2020 geniusz ludu), czyli informacji o katarach,
przeziębieniach, infekcji grypowego koronawirusa (grypa zmarła od II 2020), czy o pseudo-
szczepieniu przeciw COVID-19 u pracowników: A oto w popiełuszkizmie (a więc w istocie) – u 
pracodawców, gdyż to pracownicy tworzą produkty, a w tym de facto miejsca pracy, ich praca ma 
charakter pracy Stwórcy (wiem, wiem, to za trudne, ale trzeba się przemóc, porzucać 
psychologizm).

Projekt weryfikacji przez pracodawców (błędny termin) wyników badań (z pogranicza nauki5) 
wałkuje grupa słabo rozwiniętych posłów PiS, a głównym wnioskodawcą był Czesław Hoc. 
W trakcie pierwszego czytania mało zdolny poseł podkreślał, że projekt jest „koncyliacyjny”, 
„wyważony”. Co – koncyliacylny? Będziemy uzgadniać czy 12+1=13? 

Obecny w trakcie obrad komisji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wykazał się wyjątkową 
idiosynkrazją i wskazywał, że chodzi o ochronę zdrowia pracowników, klientów, tymczasem 
naukowcy, lekarze, nobliści wirusolodzy od II 2020 dowodzą, że jest to całkowicie wadliwy nurt 
myślenia na temat zdrowia, pracowników – w kontekście właśnie testów. Zignorowanie tej wiedzy 
(na temat testów!!), ogłaszanej miliony razy od lutego 2020, jest dowodem braku zdolności 
analitycznych i ministrów. Zupełnie podobnie do decyzji 25-letniej minister Wandy Buk, 
prawniczki, która nie licząc się z nauka, podwyższyła normy promieniowania o 10 tysięcy procent. 
Świadczy to o tym, że powinna, przykładowo, najpierw przeczytać prace Instytutu Metrologii 
Elektrycznej na temat stałych fundamentalnych i standardów.

5 Geniusz ludu już w lutym 2020 informował rząd polski, że Noblista (wynalazca tego testu) wielokrotnie wyjaśniał, 
że te testy nie mogą się znaleźć w rękach półidiotów, a tak się stało od II 2020. To dlatego polscy narciarze 
w r. 2020 zostali odsunięci od skoków, ale przysunięci po interwencji rządu, czyli rząd wie o co chodzi.
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VI)
Wałkowanie od r. 2021 projektu „weryfikacji” przez mało zdolnych pospolitych kierowników 
zakładów jest od samego początku nie tyle kontrowersyjne, ile jest rażącym błędem życia, czyli 
błędem prawnym, naukowym, etycznym, medycznym. Nic dziwnego, że nawet posłanka PiS Anna 
Kwiecień złożyła wniosek o zorganizowanie wysłuchania publicznego.

VII) www.prisonplanet.pl – eliksiry zawierają wodorotlenek grafenu. Substancja ta nie ma żadnej 
ozdrowieńczej tu roli w szczeRNA. Eliksir przeciwko COVID-19 nie potrzebuje grafenów. 
Nieprawda, że w żadnej fiolce nie ma grafenu, skoro naukowcy wykrywają. Doniesienia o braku 
wodorotlenku grafenu w szczepionkach to kolejna z serii obronnych komercyjnych informacji o 
rzekomej czystości eliksirów. Nanomateriały w eliksirach wykryli w USA, Hiszpanii, Japonii, ale to
jest tak jak z Al Capone. Był to morderca, ale nie było dowodów, więc w rozumieniu prawa to 
byłby proces bez dowodów w sensie umysłów z żelaza. Posadzili go za podatki, ponieważ tu mieli 
dowody. Firmy produkujące szczeRNA opłacają propagandzistów, że grafen to „teorie spiskowe”. 
Fotografie z mikroskopów to teorie? – Ani teorie. I odkąd fotografie to spiski. Propagandziści są 
pokłosiem pseudonaukowego rozumienia nauki. Stu naukowiec uzyskało fotografie grafenu. Jaki 
mieliby cel naukowcy fałszować zdjęcia mikroskopowe, skoro nikt za to nie zapłaci. Firmy chętnie 
opłacają fałszerzy, ale w odwrotnym kierunku. Fakt ten, że firmy opłacają fałszywe wyniki badań 
nie zniechęcił eliksirowców (tzw. szczepionkowców, ale to nie są szczepionki) do 
rozpowszechniania w sieci nieprawdziwych informacji o rzekomym niezanieczyszczeniu grafenem 
eliksiru (tzw. szczepionek) na COVID-19. Prawda jest jednak zupełnie inna. Setki naukowców 
znalazło fiolki, które zawierają grafen i inne. Wystarczy sprawdzić, jaki jest skład preparatu, aby 
stwierdzić, że jest to istotne zdemaskowanie ukrytych celów tych firm. Bywa i tak, że „producent” 
(raczej dr Mengele) zamieszcza opis w postaci pustej niezapisanej kartki. Kwas nukleinowy mRNA 
kodujący białko S wirusa SARS-CoV-2 jest tylko jedną z substancji.
W świetle badań mikroskopowych daleki od prawdziwości jest deklarowany skład jak woda, 
nanocząsteczki lipidowe (cztery rodzaje lipidów – tłuszczów, które stabilizują mRNA i transportują 
do komórek docelowych), sole, które mają nadawać szczepionce odpowiednie pH, cukier 
zapobiegający zlepianiu się lipidów. Skład eliksiru jest ukrywany, można odszukać na stronie 
internetowej firm, ale badacze widzą, że firmy dla zysków zatajają prawdę, że kierują się 
heurystyką depopulacji. Wytwórca eliksiru twierdzi, że przeprowadza kontrolę jakości eliksiru, ale 
nie dopuszcza kontroli, więc jest sędzią we własnej sprawie. Nie zezwala na monitoring substancji 
aktywnych, zawartości poszczególnych składników tego eliksiru. Szpitale, urzędy, które organizują 
szczepienia, jak marszałkowskie, miejskie, wojewódzkie, Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
(GIF), Sanepid wirusa i zawartości fiolek nie zbadały, nie zobrazowały, nie dokonały tzw. 
sekwencji. Z całą pewnością można stwierdzić, że szczepionki są najsłabiej kontrolowanym i tym 
samym najmniej produktem „leczniczym”. Istnieje mnóstwo sposobów, by fiolki zostały napełnione
grafenem, a nie po prostu zanieczyszczone grafenem (wodorotlenkiem) itd. Grafen znaleziono już 
lata wcześniej w szczepionkach, ale lekarze nie zastanawiali się nad tym po co grafen dopuszczono 
tu do obrotu. A skoro wodorotlenku grafenu znaleziono w ich składzie, jest logiczne, że może być 
on obecny tylko w części szczepionek i wtedy jest wprowadzany do krwioobiegu osób 
zaszczepionych, działając na błony komórkowe jak nanożyletki. Biedni bo oszukiwani ludzie nie 
zdają sobie sprawy z potęgi pieniądza firm komercyjnych. 

Niemiecki chemik dr Andreas Noack ujawnił istnienie grafenu (wodorotlenku grafenu) we fiolkach 
eliksiru przeciwko C19. Ujawnienie wodorotlenku grafenu musi oznaczać niezadowolenie firm, 
ponieważ daje podstawę do tego, aby Tadeusz Kościuszko lub inny książę chłopski dostrzegł 
przestępstwo kryminalne, unieważnił umowę i odesłał eliksir 2 I 2021. Wodorotlenek grafenu 
(GHO) działa jak nano-żyletka i stąd częste wylewy. 
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i Znajduję w literaturze linki, które stanowią pewien elementarny materiał empiry.
Marek Sobolewski on Twitter: "I wreszcie coś dla wygaszenia emocji. W październiku więcej zakażeń tam gdzie mało 
szczepień, w listopadzie status quo, a w grudniu na odwrót niż w październiku (z nieco wyraźniejszą korelacją). I o co 
tu się kłócić? Naturalny cykl transmisji wirusów i tak jest naturalny. https://t.co/14ZOPVZKRs" / Twitter 
X 2021: Z powodu dużego napływu ludzi zza Buga do Lubelskiego jest słaba korelacja ujemna, r = -0.33 (p=0.2) 
między słabo zaszczepionymi (40.5 % zaszczepionych w podkarpackim) vs bardziej zaszczepieni (lubuskiego, 
dolnośląskie, czyli 57.5% zaszczepionych). 
Gdyby nie napływ do lubelskiego i podlaskiego zza Buga korelacja byłaby słaba dodatnia, r=0.2 i im więcej 
(procentowo) zaszczepionych, tym więcej procentowo zakażeń na bardzo słabym poziomie zależności.
XI 2021: r= 0.1 (p=0.70) między słabo zaszczepionymi (podkarpackie, 40.5%) vs silniej wyszczepionymi (lubuskie, 
dolnośląskie, 57.5%), ale bez woj. lubelskiego byłaby silna korelacja, ok. r=0.4 korelacja – korelacja od 40.5 % 
zaszczepionych (podkarpackie) do mazowieckiego (58% zaszczepionych). 
XII 2021: dość silna zależność r=0.63 (p=0.01) dla podkarpackie (40.5% zaszczepionych) vs mazowieckie 
(+pomorskie, lubuskie, dolnośląskie) ok. 57 %. 
Nie chodzi o wygaszanie emocji, których nie ma. Nie można powiedzieć, że w październiku więcej zakażeń, tam gdzie 
mało szczepień. Raczej lekko odwrotnie. Nie można powiedzieć, że w listopadzie status quo – raczej lekko odwrotnie.
W grudniu silniejsza zależność niż w październiku (z wyraźniejszą korelacją). Dane z X, XI i XII wskazują, że rząd nie 
ma racji.
Dr Francis Boyle przez dziesięciolecia zajmował się zagadnieniem broni biologicznej, podejrzewa, że COVID-19 jest 
zmodyfikowanym (uzbrojonym) patogenem, który mógł uciec z instytutu wirusologii (4 poziom bezpieczeństwa) w 
Wuhan, który został stworzony w celu badania koronawirusów i SARS. https://www.cda.pl/video/7117747db 
Dokument o pochodzeniu wirusa z Wuhan. Film „Tracking Down the Origin of the Wuhan Virus” przedstawia dowody 
zaprojektowania COVID-19 przez tzw. naukowców, jako broń https://www.cda.pl/video/5213076ee
koronawirus sars-cov-2 – Tracking Down the Origin of the Wuhan Virus 
Francuski najsłynniejszy wirusolog, noblista (Nobel z medycyny w r. 2008), Luc Montagnier: „Wirus SARS-CoV-2 
pochodzi z laboratorium i jest wynikiem próby wyprodukowania szczepionki przeciwko wirusowi HIV”. Linki: Luc 
Montagnier, światowej sławy wirusolog twierdzi, ze koronawirus powstał w laboratorium. 
https://www.cda.pl/video/519188420; https://youtu.be/0iE9DCGnk-s https://www.cda.pl/video/82434478f 
https://www.cda.pl/video/8469744ab 
koronawirus powstał w laboratorium (Luc Montagnier zdobywca Nagrody Nobla) 
Luc Montagnier, odkrywca i badacz wirusa HIV (Nagroda Nobla za badania empiryczne i analizy teoretyczne w 
wirusologii): „Ten coronawirus powstał w laboratorium” – https://www.cda.pl/video/519189695 
Informacje w mediach światowych mają za zadanie być źródłem dezinformacji, są celowo nacechowane emocjami, 
realizują plan nienaukowego grania na emocjach, sieją dezinformację panikę. Demonstracje są zabronione pod 
pretekstem pomocy w rozpowszechnieniu … epidemii. https://www.cda.pl/video/8774538a1 
Szach Mat dla Ludzkości (Lektor PL) NWO 
Częste w mediach wyśmiewania czipów RFID przez ludzi konkretystów są sposobem sterowania; istnieją katalogi 
linków, https://www.cda.pl/video/6711944f8 
TVN o chipowaniu ludzi (chip RFID, NWO) ; https://www.cda.pl/video/5265033aa
https://www.cda.pl/video/71592940d 
czipowanie ludzi wiadomosci tvp 
Twórca i wynalazca szczepionki-RNA, dr Robert Malone, objaśnia działanie produktu pseudoszczepionki, który nie 
spełnia definicji szczepionki. Objaśnia mechanizm uszkadzania funkcji szpiku kostnego, organizmów kobiet, np. 
jajników, powstawanie ryzyka chorób pochodzących od szczepionki. https://www.cda.pl/video/7768975f9 
Wynalazca szczepionki mRNA wyraża niepokój 
Ann Bressington, Członek Rady Ustawodawczej wyjawia plan depopulacji, objaśnia plan plandemii (Agenda 21), 
dyktatury Nowego Porządku Świata, w ostrej niezgozie z narracją 
https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Nowe-obostrzenia-Co-dalej-z-nauka-stacjonarna-Niedzielski-
decyzje-prawdopodobnie-w-srode-lub-piatek,228305,14.html?
utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
AUSTRALIJSKA POLITYK OSTRZEGA PRZED PLANAMI DEPOPULACJI ORAZ NOWYM PORZĄDKIEM 
ŚWIATA (LEKTOR PL) NWO 
https://www.cda.pl/video/846975639 
Jesień 2020: Czy prawica amerykańska to jasnowidze? – PANDEMIA potrwa przynajmniej do końca 2022. Najnowsze 
dokumenty, IMF i G20 ; https://www.cda.pl/video/86829693b 
Prezydent Duda, jako źródło, 2021: „Wśród moich kolegów, były takie sytuacje, że się szczepili i bardzo ciężko 
przechodzili grypę. Uznałem że nie ma to sensu, po co eksperymentować na sobie, po co brać jakieś iniekcje do 
swojego organizmu a potem i tak to nie przynosi efektu i człowiek i tak ciężko choruje”. „Prezydent: miałem różne złe 
doświadczenia ze szczepieniem przeciwko grypie” https://www.cda.pl/video/8268170b6
SHC014-CoV screen official page Wuhan Institute of Virology (coronavirus sars-cov-2 covid-19) 
https://www.cda.pl/video/52893159f
Onet celowo usuwa artykuł z 2009 roku ze swojego archiwum, w którym dziennikarz dokumentuje wprowadzenie 
NWO, jako fragment narracji o zaplanowanej pandemii. Onet jako źródło lansuje nienaukową nieuczciwą niemoralną 
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narrację o koincyndencji. Tzw. Nowy Porządek Świata miałby zdaniem dziennikarza onetu (autora usuniętego przez 
onet artykułu) być realizowany przy pomocy kopiowania fraz o zaistnieniu pandemii, która by uzasadniała depopulację 
i zniszczenie gospodarek narodowych, a więc istota transformacji miałaby inny charakter, jeśli się spojrzy od strony 
depopulacji – https://www.cda.pl/video/67977389f
Radio Wnet: „Koronawirus to broń biologiczna. Dr Hałat: „Wirus ma pewne modyfikacje genetyczne, które mają 
zastosowania bojowe do walki z narodami” https://www.cda.pl/video/5171796e5
Koronawirus to broń biologiczna? Dr Hałat: Ma modyfikacje genetyczne, które mają zastosowania bojowe 
Kard. Juan Sandoval Íñiguez – o pandemii, NWO, rządzie światowym i jednej światowej religii 
źródło:https://gloria.tv/post/TVodJ6bFcpWD3y8TNpLWNJcPU 
Kard. Juan Sandoval Íñiguez – Jedna demoniczna światowa religia i rząd
ard. Juan Sandoval Íñiguez – o pandemii, NWO, rządzie światowym i jednej światowej r 
W Lublanie tysiące osób na ulicach, aby okazać sprzeciw wobec szczepienia i polityce zdrowotnej tamtejszego rządu. 
Policja walczy z ludźmi. 
https://wiadomosci.wp.pl/strajk-przeciwko-obostrzeniom-covid-19-w-slowenii-starcia-z-policja-6690795251030688a 
https://www.cda.pl/video/8716947f1 
5. 10. 21 Słowenia. Tysiące osób protestowało przeciwko restrykcjom sanitarnym w Lublanie 
2. 10. 21 policja australijska policja pacyfikuje pokojową demonstracje 
https://www.cda.pl/video/8690520f6 
pacyfikacja protestu przeciwko restrykcjom – brutalny atak policji na kobietę w Melbourne, Australia 
https://www.cda.pl/video/85733529d 
https://youtu.be/I1jGKsIAT9w 
Brutalność policji – Australia – protesty przeciwko przymusowi szczepień i segregacji 2021 
https://www.cda.pl/video/6698465d7 
Australijska policja brutalnie atakuje 70-letnią kobiete podczas pacyfikowania protesu 
Bill Gates – światowy program depopulacji, szczepionki https://www.cda.pl/video/6698465d7 
Dr Katarzyna Ratkowska: https://www.bitchute.com/video/reNwgJFZY0iq/
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