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Husar – waluta wolnych ludzi                  
Husar wyzwoli Polaków i ochroni ich przed ubóstwem! W Polsce 

wchodzimy w kolejne fale tzw. pandemii. Media ogłaszają nową 

liczbę zgonów, rząd zamyka i paraliżuje kolejne obszary 

gospodarcze, wprowadza kolejne restrykcje. Wszystko ciągle się 

zmienia. Liczba zgonów i ich przyczyna, bo w przededniu kolejnej 

fali ludzie umierają teraz przyjęciu preparatu, zmieniają się 

atakowane medialną zarazą cowidową branże i zawody, mnożą się 

restrykcje. Nie zmienia się tylko jedno – główne narzędzie, którym 

nas do tego przymusza - PIENIĄDZ! Ten pieniądz służy im by z 

jednej strony korumpować lekarzy (dodatki covidowe), urzędników, 

policjantów z drugiej strony by zastraszyć nas utratą dochodów 

(pracy). Abyś przestał się bać i przestał być uzależniony od tego ICH 

pieniądza, wyemitowaliśmy społecznościową walutę - HUSAR    
Narodowy Instytut Studiów Strategicznych                Czytaj strona 2 

 

TE SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ 

STARYCH I MŁODYCH. 

ZABIJAJĄ NASZE DZIECI. 

 
Prof. Sucharit Bhakdi mikrobiolog i 
infekcjolog epidemiologiczny wypowiedział 
się na temat przełomowego odkrycia 
jednego z najbardziej doświadczonych 
niemieckich patologów prof. Arne 
Burkhardta. W swoim 
kilkunastominutowym nagraniu wyjaśnia w 
jaki sposób "szczepionki" przeciw Covid-19 
doprowadzają do AUTOAGRESJI 
IMMUNOLOGICZNEJ wywołanej przez 
atak limfocytów zabójców (limfocyty NK z 
ang. Natural Killer) na własne 
tkanki.Stwierdza kategorycznie: "Te dane są 
tak obciążające, że nawet nie musisz 
poszukiwać innych, by mieć dowód na to, że 
TE SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ STARYCH 
I MŁODYCH. ZABIJAJĄ NASZE 
DZIECI".            Czyt. str.2 

 
Nauczyciele a segregacja sanitarna. 
My - nauczyciele i pracownicy oświaty oraz 
uczniowie i studenci, od września 2021 r. 
doświadczamy w placówkach oświatowych 
dyskryminacji z powodu braku przyjęcia 
preparatu przeciw COVID-19, choć 
poddanie się szczepieniu jest aktem 
dobrowolnym. Pracownicy niezaszczepieni 
nie mogą jeździć na wyjazdy 
współfinansowane z ZFSŚ , uczniowie 
niezaszczepieni nie mogą uczestniczyć 
nieraz w wycieczkach, czy brać udziału w 
dyskotekach, studniówkach, itp.    Czyt. str.2 

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ PROFILAKTYKI I LECZENIA COVID-

19 na podstawie doniesień naukowych. 
Zebraliśmy dla Państwa stosowane w Polsce i na świecie metody profilaktyki 

i leczenia COVID-19 oparte na praktycznym doświadczeniu oraz na już 

przeprowadzonych oraz nadal trwających badaniach klinicznych. 

Twierdzenie, że nie ma skutecznego leku MIJA SIĘ Z PRAWDĄ - wiemy to z 

naszej codziennej praktyki lekarskiej, ponieważ swoją wiedzą i 

doświadczeniem służymy naszym pacjentom - nie warunkując naszej pomocy 

okazaniem "paszportu covidowego". Najważniejsze jest to, by leczenie 

rozpocząć jak najwcześniej.  

A profilaktyka przeciwwirusowa ze względu na porę roku i sezon infekcyjny 

wzmacnia nasz układ odpornościowy w walce z tym, ale też innymi 

patogenami. Poniżej w tabelach przedstawiamy zebrane przez nas metody 

profilaktyki wczesnego leczenia (str.3). Oczywiście nie zastąpią one 

bezpośredniej porady lekarskiej, która powinna opierać się przede wszystkim 

na osobistym zbadaniu pacjenta. Konieczne jest też wzmocnienie organizmu 

przez zdrową dietę, higieniczny sen i regularną aktywność fizyczną. Jednakże 

w dobie braku pomocy ze strony lekarzy, z czym nagminnie mają Państwo do 

czynienia, a co niezmiernie nas zasmuca - dzielimy się poniższym 

opracowaniem.   Czyt.str.3 

 

 

Krój jest nagi! Dzisiejsza sytuacja pokazuje dobitnie, że „polski” rząd 
służy nie Polsce i Polakom, a pankorporacjonizmowi i totalitarnemu 
globalizmowi. Rządzą nami skorumpowani psychopaci, których celem jest 
uczynienie z nas zaczipowanych (poprzez przymus szczepień)  niewolników, 
pozbawionych gotówki pariasów, których można uśmiercić jednym ruchem – 
wyjęciem wtyczki z kontaktu: odcięciem od elektronicznego pieniądza. Celem 
jest zniszczenie materialnych podstaw wolności i niezależności: klasy średniej 
i wymykającej się kontroli gotówki. Po to jest plandemia, zaplanowana dawno 
i konsekwentnie w sposób brutalny realizowana! Ostatecznym celem jest pod- 

cięcie  ekonomicznych i zdrowotnych podstawy bytu narodu.            Czyt.str.3 

Lavavitae Vita Pure - 
oczyszczanie organizmu z 
toksyn Detoksykacja może 
być tak prosta! 
• zanieczyszczenie powietrza 
• toksyny i metale ciężkie z 
pożywienia, m.in. Ołów, 
rtęć, arsen, aluminium, 
amoniak, kadm, nikiel • 
pestycydy • promieniowanie 
UV  
• używki (tytoń, alkohol)  

• stres, a nawet stosowanie niektórych leków. Zeolit w LavaVitae jest 
najlepszym antyoksydanem świata. 
Kupisz na przywrocenie.lvpartner.com 

 
 
 

Łowcy skór 2.0 
Łódź rok 2002, nasz "ulubiony" brukowiec 
Gazeta Wyborcza specjalizujący się w 
obrzucaniu błotem wszystkich 
przeciwników wolnego wyboru, a w 
szczególności Jurka Zięby, opublikował 
szokujący reportaż, w którym obnażył 
proceder trwający ponad 10 lat w łódzkim 
pogotowiu. Dochodziło tam do masowych 
morderstw, których dopuszczali się lekarze i 
sanitariusze w współpracy z jedną z 
największych firm pogrzebowych. 
Pracownicy pogotowania potrafili drogę 
2km pokonywać w 20 minut, z przerwą na 
hamburgera, bo jadąc na wezwanie 
wiedzieli, że pacjent będzie miał wypisany 
akt zgonu. Dla pieniędzy potrafili z 
premedytacją podać człowiekowi 
błagającemu o pomoc „Pavulon” czy w 
późniejszym czasie, gdy zaczęto się 
zastanawiać nad dużą ilością 
wyprowadzanego leku mordercy radzili 
sobie chlorkiem potasu. Z 40 podejrzanych 
osób wyrok odsiaduje dwóch sanitariuszy i 
dwóch lekarzy, ale i na te wyroki trzeba 
było czekać 5!!! lat, gdzie przez ten czas 
mordercy legalnie mogli i pracowali w 
służbie zdrowia. Pani doktor "potasik" 
nazwana tak przez fakt wzięcia na swój 
pokłąd karetki ponad pół litra chlorku 
potasu nie doczekała swojej rozprawy... 
doczekała się jednak funkcji kierowniczej w 
jednej z łódzkiej przychodni. Gdzie teraz 
leczy pani Małgorzata S.? Tego nie wie 
nikt, ponieważ media przeprowadzając z nią 
wywiady zadbali o ukrycie jej wizerunku, a  
my pacjenci możemy się tylko zastanawiać 
czy kiedyś przypadkiem nie mieliśmy z ową 
kobietą do czynienia.                                    
Czyt. str.3 

Co pływa w Twojej krwi po 

szczepieniu p/Covid-19? 

Konferencja patologów 

niemieckich. 
Czyt. str. 3 
 

 

 
 

Niniejsza gazeta jest wydawnictwem niezależnym, wolnym od cenzury i wpływów. 
Wydawana dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. 
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Cd. TE SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ 
STARYCH I MŁODYCH. 

Oto co o przełomowym odkryciu 

niemieckiego profesora patologii Arne 

Burkhardta powiedział prof. Sucharit 

Bhakdi:"Te dowody są porażające. 

Wszystkie szczepionki niezależnie od 

producenta wywołują ten sam rezultat u 

zaszczepionych. Prof. Burkhardt 

przyjrzał się przypadkom śmierci osób 

zmarłych po szczepieniu, u których 

oficjalnie nie dopatrzono się związku 

pomiędzy zgonem a zaszczepieniem. 

Sekcje zwłok wykonano, ponieważ 

domagali się tego krewni. Kiedy Arne 

Burkhardt, profesor patologii, jeden z 

najbardziej doświadczonych patologów 

w Niemczech, przystąpił do oglądania 

narządów, odkrył coś absolutnie 

obciążającego. Tego nie można 

zakwestionować, tego, co się dzieje, a 

odpowiedź jest widoczna w narządach 

tych ludzi. W 90% przypadków znalazł 

jednoznaczny dowód na 

AUTOAGRESJĘ 

IMMUNOLOGICZNĄ poprzez atak 

limfocytów zabójców na własne tkanki. 

Najważniejszymi celami ataku było 

serce, płuca i w dalszej kolejności inne 

tkanki. Odkrycie to zostało 

opublikowane na portalu "Doctors for 

COVID Ethics" i stało się viralem na 

całym świecie, ponieważ te dane są tak 

obciążające, że nawet nie musisz 

poszukiwać innych danych, by mieć 

dowód na to, że te szczepionki zabijają 

młodych i starych. Zabijają młodych i 

starych. Zabijają nasze dzieci. O czym 

my tu mówimy? Popatrz na te zdjęcia. 

Popatrz na te pociski wstrzeliwane w 

ludzi, którzy się zaszczepili, w dzieci, 

które... Ci przeklęci ludzie strzelają i 

zabijają nasze dzieci. Nie mogę się z tym 

pogodzić. Mamy 4 - letniego syna i 

zamierzamy opuścić ten kraj, ponieważ 

nie pozwolimy się zaszczepić. Nie damy 

się zastrzelić. Tak więc, wiadome jest, że 

reakcja autoimmunologiczna prowadząca 

do samozniszczenia jest wyzwalana 

przez te szczepionki. Arne Burkhardt 

odkrył, że u 90% zmarłych w wieku od 

28 do 90 lat, którzy nigdy nie byli 

uważani za zabitych przez szczepionkę, 

znajdują się te same patologiczne 

zmiany. I to jest dowód na to, że 

szczepionka ich zabiła. Szczepionka 

zabiła 90% z tych ludzi poprzez 

uszkodzenie serca, przez reakcję 

autoimmunologiczną (…) 

Kiedy mówi, że limfocyty zabójcy 

zaatakowały serce i płuca i czasem inne 

organy tych ludzi, wówczas powstaje 

pytanie: "Dlaczego, do licha, limfocyty 

zabójcy zaatakowały te narządy?" 

Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest, że 

te organy produkują coś, co jest celem 

tych limfocytów. I tym czymś jest białko 

wirusa. Bo tak działa układ 

immunologiczny. Od początku istnienia 

człowieka po dziś dzień. A teraz wy 

politycy, oficjele - popatrzcie na te 

zdjęcia, popatrzcie na zmarłych ludzi. 

Ludzi, którzy zostali zabici. Z waszej 

winy. Tu są dowody, wyłożone i 

dostępna dla świata." To są dowody, 

którymi natychmiast powinni zająć się 

prokuratorzy i Naczelna Izba Kontroli ze 

względu na bezpieczeństwo narodowe. 

Bardzo ważne. Prof. Burkhardt przyjrzał 

się przypadkom śmierci osób zmarłych 

po szczepieniu, u których oficjalnie nie 

dopatrzono się związku pomiędzy 

zgonem a zaszczepieniem. Sekcje zwłok 

wykonano, ponieważ domagali się tego 

krewni. Oznacza to, że statystyki o 

niepożądanych odczynach 

poszczepiennych są całkowicie 

niedoszacowane i tym samym 

niewiarygodne.  

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych 

Lekarzy i Naukowców www.psnlin.pl

Cd. Husar – waluta wolnych ludzi DLACZEGO 

HUSAR? Husar jest narzędziem budującym wspólnotę, 

służy dobru wspólnemu. Nie jest pieniądzem, ale 

instrumentem budującym nową cywilizacje 

gospodarczą. Wspiera współwytwarzanie i 

współdzielenie. Opiera się na etyce, a nie na chciwości i 

lichwie jak obecnie funkcjonujący pieniądz. Husar jest 

narzędziem budowy autonomii wspólnot i obrony ich 

suwerenności oraz wolności. Opiera się na 

niezbywalnym 

i naturalnym prawie człowieka. * Husar jest 

społecznościowym Projektem, nie jest negatywnym 

pieniądzem! Ułatwia wymianę, upraszcza ją, nie 

kumuluje odsetek w każdym towarze i usłudze, jak 

obecny pieniądz (PLN). Jest antytezą obecnie 

funkcjonującego pieniądza, który służy to tego by 

nas okradać z pracy i majątku oraz korumpować. 

*Husar nie jest oprocentowanym długiem i 

towarem, który „cudownie” się rozmnaża  na 

rynkach finansowych bez realnej pracy. *Husar nie 

jest towarem czy papierem udającym złoto, chleb 

lub jakiekolwiek inne dobro. Jest tyko środkiem 

transakcyjnym i miernikiem wartości towarów czy 

usług. * Husar nie jest korupcyjny jak pieniądz 

teraźniejszy. Emisja husara jest transparentna i pod 

kontrolą społeczną, społeczności, która się nim 

posługuje. Wymiana przy pomocy husara jest 

szczególnym barterem, bo wyrażanie wdzięczności 

w husarze nie tworzy długu u nikogo (jak w 

systemie barteru wielostronnego).  *Husar jest 

naturalnym środkiem wymiany, wyrazem 

wdzięczności za dar, który otrzymamy. *Husar jest 

niewymienialny i demokratyczny – każdy wolny Polak 

otrzyma taką samą pulę husarów. To jest dywidenda 

narodowa. *Husar jest niezbędny w tej szczególnej 

bezpieniężnej wymianie, gdyż dzięki husarowi możemy 

wybrać dar, który naprawdę potrzebujemy. *Husar jest 

swojego rodzaju humanistyczną grą społeczną między 

darczyńcą a obdarowanym. *Husar będzie wpływał na 

aktywizacje społeczną w zakresie uruchamiania, 

zapasów, rezerw oraz likwidacji marnotrawstwa. 

Będzie rozwijał i pobudzał inicjatywę gospodarczą, 

będzie finansował projekty, które są społeczności 

naprawdę potrzebne. *Husar nie służy oszczędzaniu. 

Posiada głównie atrybut transakcyjny i mierniczy. 

Oszczędzać należy w dobrach, środkach produkcji, 

nieruchomościach, w obligacjach rządowych, ponieważ 

wtedy pieniądz wraca na rynek w postaci inwestycji. 

Oszczędzać można w prawdziwym fizycznym złocie, 

czy metalach szlachetnych, ale ich w prawdziwym 

kryzysie nie zjemy i jak król Midas, który kąpał się w 

złocie,  

 

umrzemy z głodu. *Husar będzie budował naszą 

samowystarczalność i budował rynek producentów 

naturalnej żywności, medycyny naturalnej, produkcji 

eko. 

NISS jest pre-emitentem Husara i po pierwszej 

dystrybucji zostanie uspołeczniony.  Nie jest więc 

prywatny, jak pieniądz obecnie,  który demoralizuje i 

daje przewagę gospodarczą jego władcy czyli 

prywatnym bankom nad resztą uczestników obrotu 

gospodarczego.  Każdy Polak, który zarejestruje się na 

stronie swapcoin.today otrzyma 5000 husarów. Obrót 

husarami na tej stronie jest darmowy. Jak się 

zarejestrować w systemie swapcoin.today? Poniżej 

adres do krótkiego (7 min.) filmiku instruktażowego: 

      https://youtu.be/q0KNJYExU4g 

 Portale na których można dokonywać transakcji 

husarem. 

1. https://ogloszenia.wiadomosciwolnosci.pl/        

2. husariat.pl  
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Cd. Nauczyciele a segregacja 

sanitarna. Pracownicy i nauczyciele 

doświadczają mobbingu, słysząc od 

dyrekcji codziennie pytanie, kiedy się 

wreszcie zaszczepią lub wręcz otrzymu-

jąc poprzez dziennik elektroniczny 

nakaz, aby niezwłocznie zapisać się na 

szczepienie. Od września 2021 istnieje 

również bardzo nielogiczna i nies-

prawiedliwa praktyka usankcjonowana 

niekonstytucyjnym rozporządzeniem, że 

wyłącznie niezaszczepieni pracownicy i 

uczniowie w przypadku kontaktu z 

osobą zakażoną wirusem Sars-CoV-2 

są wysyłani na kwarantannę. Ucznio-

wie niejednokrotnie są nawet pozbawiani 

możliwości uczestniczenia w zdalnych 

zajęciach (maturzyści z Zielonej Góry), a 

nauczyciele nie tylko możliwości prow-

adzenia zajęć dydaktycznych, choć są w 

pełni sił i gotowi do pracy, ale również 

pozbawiani są 20% swojej pensji 

zasadniczej i dodatków . Niektórzy z 

nich odbywają już 4 czy piąty raz kwa-

rantannę, co skutkuje znacznym ob-

niżeniem pensji. Uciążliwością w 

codziennym życiu szkolnym jest 

bezprawny nakaz noszenia maseczek. 

Najbardziej cierpią na tym dzieci, które 

są do tego przymuszane i zastraszane. W 

niektórych placówkach wstawiane są 

punkty ujemne z zachowania za brak 

maseczki, w innych dzieci straszy się 

wezwaniem policji, czy nie wypuszcza 

na przerwę. To jest jawne znęcanie się 

nad dziećmi i zabronienie im swobodne-

go oddychania, co może skutkować 

niedotlenieniem organizmu. Jak w takich 

warunkach uczniowie mają się skupić na 

lekcjach? Miały również miejsce hanieb-

ne procedury łamiące zasady przet-

warzania danych osobowych - np. 

działania higienistki  polegające na pub-

licznym (w obecności klasy oraz 

nauczyciela prowadzącego zajęcia) 

zadawaniu przez nią pytań dotyczących 

statusu zaszczepienia uczniów na Covid-

19. Zbieranie informacji dotyczących 

obszaru najbardziej wrażliwych danych o 

człowieku na forum oraz zmuszanie go 

do udzielenia publicznej deklaracji stan-

owi jawne i bezwzględne naruszenie 

prywatności i godności osobistej. 

Działania powyższe odbieramy jako 

pośrednie wymuszanie szczepień wśród 

nauczycieli i uczniów, do których skan-

daliczny list skierował prezes Naczelnej 

Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, 

manipulując poczuciem bezpieczeństwa 

dzieci i próbując wmówić uczniom, że 

jedynie szczepienia uchronią je przed 

zdalnym nauczaniem, a także nawołując 

ich – co znajduje się również we 

wspomnianym liście – do konfrontowan-

ia się ze swoimi rodzicami, opiekunami i 

przekonywania ich do szczepień. Z 

badań psychologicznych m.in. 

Mokotowskiego Środowiskowego  

Centrum Zdrowia Psychicznego wynika, 

że koszty psychiczne segregacji są 

analogiczne do kosztów psychicznych 

mobbingu. Długotrwałe nękanie po-

legające na okazywaniu , że jest się gor-

szym od innych, że ma się mniejsze 

prawa do zaspokajania swoich potrzeb: 

bezpieczeństwa,  równości, godności, 

szacunku, respektowania wartości, 

prowadzi do trwałych napięć.  Długo 

utrzymujący się czynnik stresogenny 

powoduje powstawanie zaburzeń psy-

chicznych, depresji, a nawet chorób. 

Liczni naukowcy informują, że od stycznia 

do maja br. aż trzykrotnie wzrosła liczba 

prób samobójczych wśród dzieci w wieku 

7-12 lat, 75% nastolatków martwi się o 

przyszłość, a ponad 70% wykazuje prob-

lemy emocjonalne (badania UMCS). 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników 

Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” 

powstało, aby czynnie sprzeciwić się 

segregacji sanitarnej, promowaniu szczepień, 

terrorowi maseczkowemu w szkołach. 

Naszym głównym celem jest propagowanie 

wolności człowieka, która stopniowo jest 

nam odbierana. Sami doświadczamy tego w 

naszych miejscach pracy, gdzie najczęściej 

jesteśmy osamotnieni. Nasze stowarzyszenie 

współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i 

grupami wolnościowymi, razem przeciw 

wstawiamy się pełzającej dyktaturze sani-

tarnej.  Serdecznie zapraszamy do wstąpienia 

w nasze szeregi wszystkich, którym w duszy 

gra wolność. Wszelkie informacje dotyczące 

stowarzyszenia można znaleźć na stronie 

www.nauczycieledlawolnosci.pl i fanpage'u 

„Stowarzyszenie Nauczycieli i 

Pracowników Oświaty "Nauczyciele 

dla Wolności" . Zapraszamy również na 

dyskusje w ramach profilu grupy na Face-

booku „Nauczyciele dla Wolności”

https://ogloszenia.wiadomosciwolnosci.pl/
https://husariat.pl/
/h
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Cd. Łowcy skór. Czemu wracam do tej obrzydliwej i 

makabrycznej zbrodni do której dopuścili się ludzie, 

którzy przysięgali ratować ludzkie życie? Bo każdy z 

nas musi zdawać sobie sprawę, że nie każdy lekarz jest 

lekarzem z powołania, nie każdy naukowiec opiera się 

o fakty i badania naukowe i nie każdy jest przejrzysty i 

bez konfliktów interesów. Obecnie prokuratura bada 

sprawę pobierania pieniędzy od koncernów które stwo-

rzyły aktualne preparaty inżynierii genetycznej mającej 

zapobiegać szerzącej się pandemii COVID19, przez 12 

z 17 przedstawicieli rady medycznej do spraw CO-

VID19. Takie procedery były, są, będą i musimy włą-

czyć samodzielne myślenie i zacząć łączyć kropki. 

Albo wyobrazić sobie, że jesteśmy w 2001 i to zwykli 

ludzie mówimy o sytuacji w pogotowiu... Jaka byłaby 

reakcja ?! Podejrzewam, że zostaliby ludzie wyzwani 

od teoretyków spiskowych, a cała sytuacja rozeszłaby 

się najpewniej po tzw. kościach. Na szczęście jeden 

ze skruszonych lekarzy zdecydował się na rozmowę z 

dziennikarzem wyżej wymienionej gazety.  Dzisiaj 

przez lata indoktrynacji, ogłupienia, promowania idio-

tycznych reality-show ludzie stali się jeszcze bardziej 

zobojętnieni na to co się dzieje wokół i narracja ze 

wszystkich stron łącznie z mediami niezależnymi, wy-

wiady z lekarzami, którzy nie boją się mówić prawdy 

pomimo obawy przed utratą prawa wykonywania za-

wodu nie podniosły alarmu w naszych głowach odno-

śnie obecnej sytuacji. Na wyciągnięcie ręki mamy dane, 

które już dzisiaj mówią o tym, że jesteśmy zalewani 

kłamstwem z ust rządzących. Widzieliśmy wielkie bil-

bordy, reklamy obietnice, że to już ostatnia prosta, a 

okazało się , że znaleźliśmy się na rondzie, z którego 

zjazd będzie równoznaczny z ograniczeniem swobód 

obywatelskich. Straszono nas, że 99% zgonów na co-

vid19 to osoby niezaszczepione, tym czasem na stronie 

rządowej statystyki mówią coś zupełnie innego. OD 

01.01.2022 DO 07.02.2022 roku,tak wyglądają staty-

styki zachorowania( tabela ze strony rządowej w tek-

ście ). A w kwestii zgonów osoby niezaszczepione sta-

nowią nie 99% zgonów na covid19 tylko 74%, z czego 

tylko 22% to osoby bez chorób współistnieją-

cych.Dodatkowo dzisiaj lekarze nie mają oporów przed 

odmową przyjęcia do szpitala z powodu braku szcze-

pień czy braku testu PCR. Ludzie potrafią iść o wła-

snych siłach do szpitala, na samym początku mają wy-

konywany test na wykrycie korona wirusa, który wy-

chodzi negatywnie, 

po czym pacjent jest 

już na oddziale te-

stowany, aż do uzy-

skania wyniku pozy-

tywnego (podkre-

ślam tu, że wizyty w 

szpitalach są 

wstrzymane, a każdy 

przed przyjęciem 

testowany, lekarze 

zaszczepieni, ale 

jakimś "cudem" ten 

test wychodzi do-

datni) w niedługim 

czasie pacjent ląduje 

pod respiratorem i 

nie wychodzi z tego 

żywy.Zastanawiające jest też przepisywanie do domu 

starszym osobom po operacjach leków na padaczkę, 

immunosupresyjnych i innych które nie mają zastoso-

wania u pacjentów opuszczających szpital, ponieważ 

oni nie chorują na te choroby. Wspólnym elementem 

łączącym te leki są skutki uboczne, a w nich:zakażenia 

wirusowe, obniżenie odporności lub duszności.Resztę 

drodzy czytelnicy dopowiedzcie sobie sami w swoich 

głowach i trzymajcie się w zdrowiu! 

 

Aleksandra Magdalena Pawlak 

 

  

Cd. Co pływa w Twojej krwi po szczepieniu p/Covid-19? 

Konferencja patologów niemieckich. Część 2. W 2 części 

konferencji prasowej, która odbyła się 20 września 2021 

roku w instytucie patologicznym w Reutlingen, głos zabrali 

niemieccy naukowcy, patolodzy i prawnicy, zapoznając opi-

nię publiczną z zanieczyszczeniami znajdującymi się w tak 

zwanych "szczepionkach" przeciw Covid 19. 

APEL ORGANIZATORÓW KONFERENCJI:Osoby po-

szkodowane po szczepieniach są proszone, aby złożyły na 

ten temat zeznania i przesłały je po angielsku do Trybunału 

w Haag z kopią do Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych 

Lekarzy i Naukowców (nopy@psnlin.pl).Prosi się również 

lekarzy, do których zgłaszają sie osoby cierpiące w związku 

z zaszczepieniem o złożenie zeznań na ten temat.Do Trybu-

nału w Hadze wpłynęły dotąd dwa wnioski o ściganie produ-

centów szczepionek przeciw Covid-19 ze względu na podej-

rzenie o dokonywanie ludobójstwa.  

Wnioski te dotąd nie zostały odrzucone. 

Zeznania poszkodowanych i lekarzy mogą te wnioski wes-

przeć." 

Ten apel wystosował do widzów prawnik pan Fischer na koń-

cu konferencji.Zachęcamy Państwa do zgłaszania niepożą-

danych odczynów poszczepiennych na adres no-

py@psnlin.pl 

- najlepiej z dokumentacją medyczną. Zapewniamy za-

chowanie anonimowości poszkodowanym i lekarzom. 

Konferencja prasowa w instytucie patologicznym w Reutlin-

gen:https://www.pathologie-konferenz.de/ 

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Niezaleznych Lekarzy i Naukowcow 

 

 

 

Cd. Król jest nagi! 
Powszechny przymus noszenia masek 
to nie tylko fizyczna autodestrukcja, to 
symbol niewolnictwa, ale nade wszystko 
cios w godność narodu, a naród pozba-
wiony godności i poczucia wartości 
zmienia się w bezkształtną i bezwolną, 
podatną na każdą manipulację, masę.  
Wolność i bezpieczeństwo obywateli 
jest gwałcona nie tylko na polu moral-
nym i zdrowotnym, ale również na polu 
ekonomicznym i finansowym.  
W tle czają się niewyobrażalnie wielkie 
pieniądze, które są w stanie skorumpo-
wać i wypaczyć każdy system, każdą 
służbę zdrowia, każdą demokrację, kupić 
każdego polityka i każdą partię, podpo-
rządkować sobie media oraz zdeformo-
wać edukację, a nawet sprostytuować 
naukę. To wszystko dzieje się dzięki 

pieniądzom i dla pieniędzy – w konse-
kwencji dla władzy i permanentnej 
kontroli. Dlaczego tak jest?!  
Ponieważ władzę przejęły międzynaro-
dowe korporacje, które ukradły naro-
dom i państwom coś co, było gwaran-
tem ich wolności, suwerenności i bez-
pieczeństwa – prawo tworzenia  pie-
niądza. Ta potężna władza sprowadziła 
rządy krajowe do roli służebnej wobec 
interesów korporacji. Widać to w każdej 
dziedzinie gospodarki i życia społeczne-
go. Big Farma nie jest tu odosobnionym 
przykładem. Mamy 5G (telekomunika-
cja), GMO i glifosat (żywność) czy wielki 
przemysł długu i windykacji oparty na 
prywatnym pieniądzu bankowym, któ-
rym zmuszeni jesteśmy się posługiwać.  
Nieograniczony dostęp do pieniądza to 
nieograniczona władza! Ten pieniądz 

nie tylko skorumpował system wdraża-
jąc kolejne narzędzia przymusu i inwigi-
lacji, ale również stworzył finansowy 
obóz koncentracyjny bez krat, na nasz 
koszt, kradnąc naszą energię, pracę i 
podatki. Obóz, w którym musimy co-
dziennie płacić kilkudziesięcio -  procen-
towy, odsetkowy, haracz w cenie każde-
go produktu, w którym musimy się za-
dłużać, żeby skonsumować owoce wła-
snej pracy, w którym dług wciąż rośnie i 
rośnie, i nie ma możliwości jego spłaty, a 
to oznacza w finale przejmowanie na-
szego majątku prywatnego i publicznego 
przez lichwiarzy.  
Ten system potrzebuje do całkowitego 
zwycięstwa dwóch rzeczy:  
1.Podziału nas na grupy rozpatrujące 
swoje  problemy w izolacji od innych, 
nie uświadamiające sobie np., że pro-

blemy frankowiczów mają to samo źró-
dło co problemy rodziców, których dzie-
ci zostały okaleczone przez szczepienia 
czy problemy osób zmuszanych do no-
szenia maseczek, czy też problemy 
opresji  
fiskalno – administracyjnej, z którą bo-
rykają się przedsiębiorcy;  
 
2. Kontroli nad dwoma fundamentami 
pomyślności społeczeństwa: zdrowiem 
fizycznym i psychicznym oraz dobroby-
tem, który powinien być w zasięgu ręki  
każdej polskiej rodziny.  
Póki tego nie zrozumiemy, nie mamy 
szans na głębokie zmiany, a tu potrzeb-
na jest rewolucja moralno – polityczna, 
która przywróci normalność, o której 
istnieniu wielu już zapomniało. Żeby jej 
dokonać musimy wspólnym głosem 

mailto:nopy@psnlin.pl
https://www.pathologie-konferenz.de/
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domagać się i wołać: - nie korporacyj-
nemu dyktatowi w każdej dziedzinie!  
- tak dla zdrowotnej i finansowej wol-
ności Polaków i polskich      przedsię-
biorców 
Ale nade wszystko musimy podjąć i zrea-
lizować pozytywny program budowy 

suwerenności monetarnej, a co za tym 
idzie wolności od korupcji, każdego 
typu przymusu, opresji i terroru, w tym 
plandemiczno – szczepionkowego! 
Mamy wspaniałe tradycje demokracji 
bezpośredniej z czasów I Rzeczypospoli-
tej, kiedy obywatelskość oznaczała szla-

chectwo – obowiązki idące w parze z 
prawami - które można było uzyskać za 
ofiarną służbę Ojczyźnie. Odwaga i mę-
stwo dla Polski powinno zostać nagro-
dzone nobilitacją, a zdrada i oportunizm 
potępione. Powróćmy do tych szlachet-
nych idei!  

 
 
Piotr Jankowski  
Narodowy Instytut Studiów Strategicz-
nych 
 

Lepiej zapobiegać niż leczyć! 
Choroba zawsze jest sygnałem dla nas, że coś robimy źle.To 

jak się prowadzimy daje odzwierciedlenie podczas choroby. 

U jednych po dwóch dniach będzie już wszystko ok, u in-

nych przez 10 dni będzie się utrzymywać gorączka. To co 

widnieje na pobocznych grafikach,jest moim„musthave”, 

które mam zawsze w domu i stosuje już przy pierwszych 

objawach chorobowych. Preparaty, które podałam są natu-

ralne, więc nie ma możliwości zrobienia sobie krzyw-

dy!Odporność buduje się latami i to od Nas zależy jak czę-

sto i w jaki sposób będziemy chorować. Nie ma jednego 

idealnego sposobu dopasowanego dla każdego, jednemu 

będzie służyć morsowanie, innemu morsowanie zaszkodzi 

ale zasada jest zawsze jedna:Nie licz na to, że styl życia 

który doprowadził do choroby, spowoduje, że wyzdro-

wiejesz… 

To od nas zależy czym się karmimy i w kwestii odżywiania 

i w kwestii psychicznej. 
 
 
AleksandraMagdalenaPawlak

Wesprzyj  „Schronisko” 

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2008 r. 

W grudniu 2008 r. otrzymaliśmy status Organizacji 

Pożytku Publicznego. Rok 2010 był rokiem, w którym 

po raz pierwszy mogliśmy otrzymywać wpłaty z tytułu 

1-procentowego odpisu podatku na rzecz organizacji 

pozarządowych. Dzięki darczyńcom otrzymaliśmy 174 

tysiące złotych, które w większej części przeznaczyli-

śmy na poprawienie warunków bytowych podopiecz-

nych schroniska dla zwierząt. Zostały wyremontowane 

dachy, co spowodowało że boksy są suche i psy nie 

stoją w wodzie w trakcie ulew.  

Wnętrza boksów nie zasypuje śnieg. Mamy nowe cie-

płe budy, wyremontowaną salę operacyjną oraz gabinet 

weterynaryjny. Została również wyremontowana na-

wierzchnia wybiegów w pawilonie. Wszystkich dar-

czyńców zapraszamy, aby na własne oczy zobaczyli na 

co zostały przeznaczone datki i darowizny.

 

Refleksje outsiderki... 

,,Definicją szaleństwa jest robienie cze-

goś w kółko, za każdym razem spodzie-

wając się innych rezultatów.”- A. Einste-

in. Od małego dziecka jesteśmy uczeni: 

słuchania mądrzejszych, nieodzywania 

się nie pytanym, nieprzeszkadzania jak 

dorośli rozmawia-ją. Udzielania po-

prawnych odpowiedzi, odróżniania co 

jest dobre a co złe, odpowiedniego za-

chowania ...Z czasem szukania ludzi o 

podobnych poglądach i wartościach by z 

serdecznością klepać się po ramieniu i 

utwierdzać w swoich przekonaniach, 

inteligencji, racjach i prawdach oraz 

głupocie tych wszystkich postrzegają-

cych świat inaczej, również przekona-

nych o swojej racji i prawdzie. Szukania 

liderów, nauczycieli, guru i bezmyślnie 

podążania za ich przewodem. Obierania  

 

 

partii politycznej jako zbawcy narodu i 

gotowości skłócenia się ze wszystkimi 

bliskimi by bronić tych, którzy??? A 

wszystko to dostosowane do aktualnych 

norm społecznych, kultury, wiary, nauki, 

mody i massmediowej narracji. I tak od 

tysięcy lat koło czasu się toczy, historie 

się powtarzają, wojny wybuchają, ludzie 

rodzą się i umierają a zachowania i reak-

cje ludzi się nie zmieniają. I pewnie 

powiesz, że przecież technologia, medy-

cyna, wiedza tak wielkich postępów 

dokonała… I tak też jest..A wszystko 

zaczęło się ot pytania… Jak wiele sepa-

racji, wojen, okrucieństwa, nietolerancji 

tworzymy na każdym kroku próbując 

udowodnić wszystkim i wszystkiemu, że 

to my mamy rację? I znamy większość 

odpowiedzi i poświęcimy wszystko by 

nasze było na wierzchu...A słowa: A nie  

 

 

mówiłem? Wybrzmiały na końcu świa-

ta...Pytanie poszerza świado-

mość...Zawsze. Więc i jazapytam.Kiedy 

przestaliśmy się pytać?Kto z Was będąc 

dzieckiem zadawał miliony o wszystko? 

Jak małym człowiekiem wtedy byliśmy, 

a jak wielką świadomością dysponowali-

śmy, którą mało kto uznawał. WOW. 

Jakby to było zaprosić tę właśnie świa-

domość na tę planetę już teraz?Już czas! 

Zmieńmy to, skoro przez tyle milionów 

lat odpowiedzi do-prowadziły ludzkość 

właśnie TUTAJ… czy to TUTAJ Ci 

wystarcza?Czy wizja wiecznej pandemii, 

podziałów społeczeństwa, dzielenia lu-

dzi na lepszych i gorszych, kataklizmów, 

wojen, globalnego ocieplenia a wreszcie 

upragnionego dla niektórych końca 

świata jest tym czego pragniesz? Czy 

Twoim celem na tej planecie jest  

 

 

życie w ciągłym strachu, poczuciu za-

grożenia i walki z innymi? Czy jest lek-

kie, radosne a wreszcie czy jest to praw-

dziwe??? Zacznij pytać! Pytaj o wszyst-

ko! Co jest Twoją prawdą? Co możesz 

zrobić dla tej planety, aby zmieniło się 

wszystko z lekkością? Jakie życie pra-

gniesz wykreować? Jakim wkładem 

możesz być dla innych by poszerzać 

świadomość? Co jeszcze jest możliwe 

ponad wszystko co wydaje się niemoż-

liwe?Zacznijpytać...Baw się...Bądź cie-

kawy...Nie szukaj odpowiedzi...Zobacz 

co To wykreuje dla Ciebiei całej plane-

ty...  

Paulina Krzywańska 
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Przełom lutego i marca 2020 był okre-

sem, który z pewnością przejdzie do hi-

storii.Burza informacyjna w mediach po-

wodowała uczucie lęku, strachu oraz nie-

pewności u każdego z nas - myślę, że nie 

było osoby, której sytuacja nie zmusiła do 

refleksji... Refleksja ta dotknęła całego 

społeczeństwa, które pierwszy raz od de-

kad przestało być pewne "jutra". W 

marcu zapadła decyzja "ZAMYKAMY", 

padły również słynne słowa premiera 

Mateusza Morawieckiego - "to tylko dwa 

tygodnie...". "Dwa tygodnie", które cią-

gnęły się dwa lata...Dziś to samo społe-

czeństwo powinno zadać sobie pyta-

nie:Czy podjęte działania były i wciąż są  

adekwatne do zagrożenia  czy raczej... 

padliśmy ofiarą największej w dziejach 

iluzji i "operacji medialnej"? Czy cena i 

reperkusje tamtych decyzji będą do 

udźwignięcia przez nas samych oraz 

przez przyszłe pokolenia?Czas na smutną 

prawdę... 

Prawdę, którą każdy z nas dostrzega w 

swoim życiu codziennym..Prawdę, która 

dosłownie "parzy" i jest tematem tabu dla 

tak zwanych "wolnych" korporacyjnych 

mediów... 

Słynne "dwa tygodnie" zmieniły mental-

ność naszego społeczeństwa. Wskutek 

generowanego strachu w obliczu "niewi-

dzialnego wroga" więzy społeczne osła-

bły niejednokrotnie do tego stopnia, że 

dosłownym rozpadom ulegały najbliższe 

rodziny - czy to wskutek problemów fi-

nansowych, będących następstwem do-

prowadzenia do upadku wielu gałęzi go-

spodarki, czy to wskutek różnic poglądo-

wych.Statystyki przemocy w rodzinie po-

szybowały mocno w górę, podobnie jak 

bezrobocie, ponieważ wiele osób wsku-

tek rządowej "walki z zarazą" straciło 

swoje biznesy, bądź musiało zmienić 

pracę - często na gorszą zarobkowo, to 

zaś powodowało i wciąż powoduje 

ogromny stres zwłaszcza w obliczu spłaty 

kredytów, które "tak tanio i łatwo do-

stępne" stały się dosłowną "pętlą na szyi" 

zwłaszcza dziś...Prezes NBP Adam Gla-

piński wraz z Radą Polityki Pieniężnej 

wciąż podnosi stopy procentowe, infor-

mując o konieczności tych zabiegów w 

obliczu inflacji...Inflacji, do której przy-

czynił się rząd poprzez swoją politykę 

"ratowania nas" tj:- dodruk pustego pie-

niądza,  - rozdawnictwo w ramach tarcz,  

- wstrzymanie gospodarki w ramach za-

mykamy/otwieramy/zamykamy.Już teraz 

mówi się "oficjalnie" o stopach procento-

wych na poziomie 2.75% co w przypadku 

posiadania kredytu na kwotę 500 000 

PLN na 30 lat, spowoduje średni wzrost 

raty o około 800pln miesięcznie.Jest to 

niepokojące zarówno w przypadku osób 

z kredytem mieszkaniowym, jak również 

w przypadku osób, które posiadają kredyt 

na działaność gospodarczą. 

O ile ci pierwsi staną przed wizja utraty 

mieszkań, gdyż jest to olbrzymie nad-

szarpnięcie budżetów, to ci drudzy ro-

snące koszty wkalkulują w... cenę swoich 

usług, a więc... poniesiemy je wszy-

scy...Odpowiedz sobie czytelniku... Czy 

jest to słuszna cena za "walkę z za-

razą"?Pomyślisz pewnie... "Pieniądze nie 

są ważne... Ważne jest życie, zdrowie i 

przyszłość". Masz rację... Zatem skupmy 

się na przyszłości...Kwiecień 2020 po-

czątek wiosny... Pamiętam jak dziś, gdy 

szedłem przez osiedle na warszawskim 

Mokotowie i oczom mym ukazały się 

dzieci bawiące się na balkonach, które 

nawzajem się nawoływały...Izolacja...Za-

grożenie...(?)Zamknięte lasy... Place 

zabaw...Dzieci "schowane" niczym zwie-

rzęta w klatkach... Bez kontaktu z rówie-

śnikami...Pomyślisz... "To wszystko dla 

ich dobra". Zapewne takim dobrem rów-

nież stała się nauka zdalna...Jeszcze przed 

tak zwaną "pandemią" naukowcy oraz 

psychologowie informowali o rosnącym 

problemie uzależnienia od technologii 

wśród nastolatków - nie od dziś wia-

domo, że tak zwane "niebieskie światło" 

smartfonów i laptopów nie wpływa ko-

rzystnie na rozwój psychiczny.W obliczu 

trwającej już drugi rok (z niewielkimi 

przerwami) tej formy nauki możemy 

śmiało powiedzieć, że okres ten jest okre-

sem straconym, gdyż spowodował tylko i 

wyłącznie krzywdę wśród przyszłych po-

koleń, które uczone są "schematów". Lo-

gika, umiejętność własnego myślenia, 

rozwiązywanie problemów oraz indywi-

dualizm zastąpione zostały przez KO-

LEKTYWIZM, znany z ustrojów totali-

tarnych od nazistowskich Niemiec, po-

przez ZSRR, a na Kambodży kończąc. 

 

Łukasz Luka Luka Filipiak

 

NON Niewidzialni Obrońcy Nielet-

nichKim jesteśmy?Jesteśmy rodzicami 

oraz osobami, którym nie jest obojętne 

bezpieczeństwo dzieci w sieci i nie po-

zwolimy aby stała się im krzywda.Po co 

powstała grupa?Powstaliśmy po to aby 

bronić dzieci przed osobami ze skłonno-

ściami na tle pedofilii. Czym się zajmu-

jemy?Przede wszystkim wyłapywaniem 

pedofili w sieci i przekazywanie ich od-

powiednim organom ścigania. Jednak nie 

jest to jedyna nasza działalność. Na swo-

jej stronie na portalu społecznościowym 

uruchomiliśmy specjalny cykl eduka-

cyjny dla rodziców - jak rozpoznać oznaki 

styczności dziecka z pedofilią czy gdzie 

się zgłosić o pomoc. Wszystko znajdzie-

cie na FB - NON Niewidzialni Obrońcy 

Nieletnich oraz Instagramie - nonnatro-

pie 

 

 

 

 
 

FLUORYZACJA – KONTROLA 

UMYSŁU I NISZCZENIE LUDZ-

KIEGO ZDROWIA? W USA ten proces zo-

stał już zapoczątkowany oficjalnie w latach pięć-

dziesiątych ubiegłego wieku. Rzekomym powo-

dem, dla którego przeprowadza się ową fluoryza-

cję, jest poprawa zdrowia naszych zębów i zwięk-

szona ochrona przed próchnicą, szczególnie u 

dzieci. W ostatnich latach pojawiły się nowości w 

tej dziedzinie, a mianowicie wielki potentat, firma 

Danone zaczęła produkcję buteleczek z wodą flu-

oryzowaną, oczywiście z troski o nasze zdrowie. 

Takich przykładów można by wymieniać wiele, 

ogólnie sprawa wygląda w ten sposób, że podaje 

nam się związek szkodliwy dla zdrowia. Ktoś po-

wie, ale przecież pasta do zębów zawiera fluor, 

więc on musi być zdrowy. Fluor to jeden z 
głównych składników leków psychotropowych. 

Co nam to mówi? Oczywiście to, że nie przez 

przypadek jest ich tak ważnym 

elementem, dzieje się tak, dlatego 

że, ma on silny wpływ na mózg, 

innymi słowy działa otępiająco. 

Fluor w trutkach na insekty Fluor 

tak naprawdę jest trucizną, którą 

często używa się jako składnik tru-

tek na insekty. Mało tego, jeżeli 

ten związek dodamy do wody, 

wówczas może on spowodować 

liczne zaburzenia genetyczne, od-

wapnienie kości, raka. Fluor w ob-

ozach koncentracyjnych: Już 

Hitlerowcy wiedzieli o tej właści-

wości, to też, aby otumanić więź-

niów obozów koncentracyjnych, 

zaczęli podawać im regularnie niewielkie dawki 

fluoru. Fluor został oficjalnie uznany za 

neurotoksynę (substancję działającą szkodliwie na 

układ nerwowy) przez autorów artykułu opubliko-

wanego w recenzowanym czasopiśmie naukowym 

The Lancet. W artykule tym stwierdzono, że ist-

nieje wiele neurotoksyn, które negatywnie wpły-

wają na ludzi, a których działanie nie jest od razu 

wykrywane i wiązane z toksycznością. Wiele 

dzieci cierpi na zaburzenia neurorozwojowe spo-

wodowane takimi neurotoksynami, w tym fluo-

rem. Co więcej, badania wykonane przez Amery-

kański Narodowy Instytut Stomatologiczny udo-

wodniły, że fluoryzacja wody, czy też stosowanie 

past z fluorem nie ma żadnego znaczenia w kwestii 

zapobiegania próchnicy zębów. Ale już (jak zau-

ważył Charles E. Perkins) „każda osoba pijąca 

sztucznie fluorowaną wodę przez okres ponad 

roku, nigdy nie będzie tą samą osobą fizycznie i 

psychicznie”. Piotr Jawornik 
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Protesty na świecie. Oglądając polskie 

programy informacyjne 

najpopularniejszych stacji telewizyjnych, 

nigdy nie zobaczysz prawdziwych 

wydarzeń dotyczących trwającej 

pandemii. Pierwszy ogólnopolski protest 

odbył się w Warszawie 24 października 

2020 roku, a na świecie od prawie 2 lat 

odbywają się cykliczne zgromadzenia 

wolnych ludzi pod nazwą World Wide 

Rally for Freedom – jeżeli nie wierzysz, 

wpisz w internecie nazwę tej inicjatywy i 

zobacz protesty z całego globu, w które 

zaangażowane są miliony osób. Jeżeli nie 

masz takiej możliwości, to zaufaj nam na 

słowo. Pamiętaj jednak, że zawsze 

możesz wszystko zweryfikować. Tym 

różnią się niezależne media od 

propagandy serwowanej w telewizji. Nie 

zobaczysz w mediach uśmiechniętych, 

pełnych radości ludzi walczących o 

szacunek, tolerancję, wolność wyboru i 

przede wszystkim o ochronę praw 

człowieka. To nie są agresywni anty-

szczepionkowcy, którzy podpalają 

punkty szczepień. To nie są Twoi 

wrogowie i źli ludzie, którzy nie wierzą w 

istnienie wirusa. To ludzie, którzy chcą 

ŻYĆ NORMALNIE. Na swoich zasadach, a 

nie przy pełnym uzależnieniu od 

instytucji państwowych. Czy za taką 

Polskę walczyła Twoja rodzina i 

przodkowie? Czy żeby wypić kawę, 

chcesz legitymować się paszportem 

szczepionkowym i dokumentem 

tożsamości? Historia bardzo mocno 

doświadczyła Polaków i powinniśmy 

doskonale wiedzieć, że raz oddanej 

WOLNOŚCI nie można potem równie 

szybko odzyskać. Jeżeli przez 2 lata 

oddajesz swoje podstawowe prawa w 

imię walki z wirusem, to zaraz się okaże, 

że wirus nie zrobił Ci żadnej krzywdy, a Ty 

nie możesz wyjechać z kraju, bo brakuje 

Ci kolejnej pieczątki za kolejną dawkę 

szczepionki. Chcesz normalności? To żyj 

normalnie! Po to właśnie odbywają się 

protesty w ponad 100 miastach na całym 

świecie w każdym miesiącu. Norwegia, 

Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Kanada, 

USA, Australia, Tajwan, Republika 

Południowej Afryki, Włochy, Wielka 

Brytania, Irlandia, Walia i wiele, wiele 

innych. Boris Johnson w Wielkiej Brytanii 

zniósł wszystkie restrykcje, ale ludzie i 

tak 22 stycznia 2022 wyszli na ulicę, żeby 

wspierać protest pracowników służby 

zdrowia NHS, którzy zostali przymuszeni 

do obowiązkowego szczepienia, bo 

inaczej stracą pracę – takich osób jest 

około 80 tysięcy. Dwa lata pracy na 

pierwszym froncie z wirusem, ale nagle 

okazuje się, że to państwo decyduje, czy 

nadal są odporni, czy nie. Wiele osób 

trzymało transparenty – od bohatera do 

zera. Ciężko się z tym nie zgodzić, bo 

media najpierw im przez dwa lata 

dziękowały za heroizm i ciężką pracę w 

trakcie pandemii, a potem zrobili z nich 

przeciwników szczepień i nauki, a oni po 

prostu chcą mieć wybór, nic więcej. 

Telewizja BBC mówiła o kilkuset 

osobach, a były dziesiątki tysięcy na 

ulicach Londynu. Presja ma sens. Na 

początku lutego minister zdrowia Sajid 

Javid powiedział, że rząd 

prawdopodobnie wycofa się z 

obowiązkowych szczepień dla medyków, 

bo aktualny wariant wirusa jest 

zdecydowanie łagodniejszy, a po 

zaszczepieniu transmisja wirusa trwa 

nadal, więc tak naprawdę nie ma to 

wpływu na pracę z pacjentem. Można? 

Można.W ostatnim tygodniu stycznia w 

Kanadzie rozpoczął się strajk kierowców 

ciężarówek pod nazwą Freedom Convoy 

2022. Ponad 26 tysięcy osób straciło 

możliwość zarabiania pieniędzy, bo rząd 

postanowił wprowadzić obowiązkowe 

szczepienia dla kierowców, a w innym 

przypadku dwutygodniowe kwarantanny 

przy przekraczaniu granicy. Ludzie w 

kilka dni zebrali kilka milionów dolarów i 

wsparli inicjatywę, a konwój mierzący 

kilkadziesiąt kilometrów zmierzał do 

stolicy Kanady – Ottawy. Dokładnie 29 

stycznia 2022 roku odbył się tam 

ogromny protest, a premier Justin 

Trudeau został ewakuowany ze swojej 

posiadłości. Dodatkowo stwierdził, że 

potrzebuje izolacji, bo miał kontakt z 

osobą pozytywną, a następnie 

potwierdził zakażenie wirusem, będąc po 

3 dawkach szczepionki. Kierowców 

ciężarówek wspierała na trasie ogromna 

liczba osób z różnych miast. Stali na 

mostach, przy autostradach z flagami 

Kanady, wiwatowali na ich cześć. 

Premier nie miał nawet odwagi spotkać 

się z ludźmi, którym z dnia na dzień 

zabrał pracę. Czy chcesz żyć w takich 

czasach, że rząd zrobi z Ciebie 

bezrobotnego, nawet jeżeli nie ma ku 

temu żadnych przesłanek medycznych? 

To Twój wybór. Jesteś zaszczepiony, nie 

jesteś zaszczepiony, ale nadal jesteś 

obywatelem swojego państwa, w którym 

będziesz żyć kolejne lata. Zadbaj o swoją 

przyszłość już teraz! Nie ma skutecznej 

metody na walkę z rozprzestrzenianiem 

się wirusa. Nie zatrzyma tego lockdown, 

szczepionki, maski, ani segregacja 

sanitarna. Zarazić się możesz zawsze i 

wszędzie – to jest FAKT. Jedyną metodą 

na uniknięcie wirusa mogłoby być 

mieszkanie w bunkrze kilka metrów pod 

ziemią przez najbliższe kilkadziesiąt lat. 

Dobrze wiemy, że to nierealne, więc 

proszę, wyrzuć do kosza te telewizyjne 

slogany. MUSISZ dbać o swoją 

odporność, MUSISZ się leczyć w razie 

zakażenia i MUSISZ mieć dostęp do 

służby zdrowia. Gdyby 3 lata temu ludzi 

leczono przez telefon i w przypadku 

grypy przepisywano paracetamol na 14 

dni, to wyobraź sobie, jakie to miałoby 

konsekwencje dla niektórych osób. 

Kiedyś było modne powiedzenie 

„Lekarzu, lecz się sam”, obecnie mówimy 

„Pacjencie, lecz się sam”. Czy w takiej 

Polsce chcesz żyć? Bojąc się o każdy 

następny dzień, bo nie otrzymasz 

należytej pomocy, za którą płacisz przez 

całe życie składki? Nie 

usprawiedliwiajmy patologii wirusem, bo 

on był, jest i będzie. MOŻESZ chodzić w 

masce, MOŻESZ się zaszczepić, MOŻESZ 

dezynfekować każdy przedmiot, MOŻESZ 

ograniczyć kontakty do minimum, 

MOŻESZ dbać o swoje bezpieczeństwo w 

sposób, na jaki tylko masz ochotę – 

pamiętaj jednak, że nic NIE MUSISZ. Nikt 

nie ma prawa do niczego Cię zmuszać, bo 

to Ty dbasz o swoje zdrowie i życie. 

Nikomu nie zależy na Tobie tak bardzo, 

jak Tobie samemu. Dlatego podejmuj 

decyzje zgodne ze swoim sumieniem i 

sprawdzaj, czy przy okazji sobie nie 

szkodzisz. Jeżeli wierzysz w to, że 

jakikolwiek rząd chce, abyś był 

szczęśliwym człowiekiem, firma 

farmaceutyczna wprost marzy o Twoim 

zdrowiu, a wszyscy dookoła lepiej wiedzą 

co jest dla Ciebie dobre – to już jesteś 

przegrany. Nie poddawaj się tak łatwo, 

WALCZ! Przyłącz się do protestów 

organizowanych w Twoim mieście, 

poznaj normalnych ludzi, którzy tak jak 

Ty marzą jedynie o normalności. 

Przestań słuchać bajek o anty-

szczepionkowcach, bo to tak jakbyś 

wierzył w smoki i jednorożce. To media 

wymyśliły sobie tę grupę, to media i 

politycy chcą, żebyśmy zawsze byli 

podzieleni – to jest w ich interesie, a nie 

naszym. Za WOLNOŚĆ ktoś z Twoich 

bliskich z pewnością był w stanie oddać 

życie, a czy Ty jesteś w stanie ruszyć się z 

kanapy i dołączyć do ludzi, którzy walczą 

o obiecywaną normalność i prawo do 

godnego życia zgodnego z 

obowiązującym prawem? Zastanów się.           

Kamil Zając 

Infanrixhexa i przypadki nagłych 

śmierci. CZY TWÓJ PEDIATRA CIĘ O 

TYM POINFORMOWAŁ? Indyjscy 

naukowcy, dr Puliyel i dr Sathyamala 

odkryli, że usunięto i ukryto dane w 

okresowych raportach o 

bezpieczeństwie (PSUR) dla tej 

szczepionki. Są to raporty, które GSK 

musi regularnie dostarczać do 

Europejskiej Agencji Leków (EMA). 

Naukowcy otrzymali je od EMA na 

podstawie przepisów o dostępie do 

informacji publicznej. „Infanrixhexa i 

przypadki nagłych śmierci: przegląd 

aktualizacji okresowych raportów 

bezpieczeństwa oddawanych do 

Europejskiej Agencji Leków (EMA)” 

;JACOB PULIYEL, C SATHYAMALA, 

Indian Journal of MedicalEthics 

Online First Published September 5, 

2017(Hinduski Dziennik Etyki 

Medycznej; Pierwsza publikacja 

online z dn. 5 września 2017). 

Abstrakt: Miała miejsce spora liczba 

spontanicznych doniesień o nagłej, 

nieoczekiwanej śmierci, która 

nastąpiła niedługo po podaniu 

szczepionki Infanrixhexa (połączone 

szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, 

bezkomórkowej krztuśca, zapaleniu 

wątroby typu B, inaktywowanej 

szczepionka przeciwko poliomyelitis i 

Haemophilus typu B). Producent, 

GlaxoSmithKline (GSK), przekazuje 

poufne, okresowe raporty o 

bezpieczeństwie (PSUR) dotyczące 

preparatu Infanrixhexa do 

Europejskiej Agencji Leków (EMA). 

Najnowszym z nich jest PSUR 19. 

Każdy PSUR zawiera analizę 

zaobserwowanych / przewidywanych 

nagłych zgonów, które wykazują, że 

liczba zaobserwowanych zgonów 

wkrótce po immunizacji jest niższa od 

przewidywanej liczby przypadkowych 

zgonów. Ten komentarz skupia się na 

tym aspekcie raportów (PSUR), który 

ma decydujący wpływ na decyzje 

dotyczące pozwoleń na licencję. 

Przeanalizowaliśmy dane 

przedstawione w raportach. Jest 

oczywiste, że zgony zgłoszone i 

uwzględnione w PSUR 16 zostały 

usunięte z PSUR 19. Liczba 

zaobserwowanych zgonów wkrótce 

po szczepieniu wśród dzieci w wieku 

powyżej pierwszego roku była 

znacznie wyższa niż przewidywana 

przypadkowo, gdy tylko usunięte (z 

PSUR 16) zgony zostały przywrócone i 

włączone do analizy. Producent musi 

wyjaśnić dane, które zostały 

przedłożone organom regulacyjnym. 

Należy również poddać przeglądowi 

procedury podejmowane przez EMA 

w celu oceny roszczeń producenta w 

raportach bezpieczeństwa. Kontroler 

ds. Leków w Indiach prawie 

automatycznie akceptuje leki i 

szczepionki zatwierdzone przez EMA. 

Istnieje zatem niezwłoczna potrzeba 

ponownej oceny materiałów pod 

względem rzetelności i dokładności, 

zatwierdzonych przez EMA.  

Pełny raport: 

https://stopnop.com.pl/gsk-zgony-

niemowlat/  

 

Piotr Jawornik 
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Szanowny Czytelniku. Oddaję w Twoje 

ręce owoc pracy wielu wspaniałych lu-

dzi – pierwszą w Polsce gazetę „BEZ 

CENZURY”. Idea tego wydawnictwa 

zrodziła się pewnego chłodnego wie-

czoru, zastanawiając się w jaki sposób 

trafić do ludzi z niezwykle ważnymi in-

formacjami. Widząc przekłamany obraz 

świata w mainstreamowych mediach, 

przekonując się na własnej skórze jak 

portale społecznościowe takie informa-

cje blokują, kreując jedyny „słuszny” 

tok myślenia,  spotykając ludzi którzy 

nie udzielają się w Internecie lub robią to 

sporadycznie, a chętnie dowiedzieliby 

się prawdy a także o niezwykle ważnych 

informacjach, wartych wsparcia inicja-

tywach, wartościowych organizacjach, 

by uczestniczyć w tworzeniu świata 

równoległego z tym zepsutym syste-

mem. Postanowiłem wrócić z przekazem 

do korzeni, czyli to tradycyjnej gazety. 

Uważam że każdy ma prawo dostępu do 

rzetelnych informacji, by samodzielnie 

móc podejmować decyzje, zwłaszcza te 

dotyczące zdrowia własnego lub bliskich. 

Gazeta BEZ CENZURY jest całkowicie 

bezpłatna, wydana i wydrukowana za 

środki z darowizn od ludzi dobrej woli. 

Reklamy zostały tu umieszczone jako 

forma wdzięczności za darowiznę. Bę-

dzie to miesięcznik wydawany w formie 

papierowej, z czasem może także w for-

mie mailowego  newslettera. Wiele kra-

jów po woli wycofuje się z obostrzeń i re-

strykcji, nie zapominajmy jednak o 200 

tyś. nadmiarowych zgonów i setkach ty-

sięcy upadłych firm przez te dwa lata. 

Mam nadzieje że Polacy rozliczą odpo-

wiedzialne za to osoby, pamiętając że 

żadne z tych restrykcji nie były nigdy za-

legalizowane a jedynie napędzane po-

przez medialną propagandę. Dziś obser-

wujemy jak wprowadzanie nowego po-

rządku świata przechodzi w kolejną fazę, 

tym razem w przybierając formę wojny 

oraz kolejnego etapu dzielenia ludzi. In-

formacje zawarte w niniejszej gazecie są 

oparte na twardych faktach i są zgodne z 

rzeczywistością.  

Z życzeniami 

wszelkiej po-

myślności           

Piotr Jawornik 

– redaktor na-

czelny „BEZ 

CENZURY”  

 

Kontakt: bez-

cenzury@przy-

wrocenie.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




