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wiatowa Organizacja Zdrowia WHO nagle się ocknęła, stwierdzając, że to jednak Szwecja
wybrała właściwy model walki z “epidemią” koronawirusa?
- Szwecja spotkała się z ostrą krytyką
na arenie międzynarodowej za swoją
strategię przeciwko koronie, ale Szwecja dziś może reprezentować model
przyszłości i powinna być wzorem dla
innych - powiedział dyrektor generalny
WHO Mike Ryan.
(...) Mike Ryan, CEO Światowej Organizacji Zdrowia WHO podczas codziennej konferencji prasowej organizacji mówi wprost, że Szwecja mogła
znaleźć rozwiązanie problemów, z którymi borykało się wiele krajów. Ryan
przyznał, że ich strategia może zatem
stanowić przyszły model tego, jak świat
powinien reagować w takich sytuacjach. Dodał, że system ten może
posłużyć również jako wzór by móc
ponownie wrócić do normalnego życia
i otworzyć państwa, które zastosowały
ostry lockdown! (...)
Ryan mówi dalej: “Błędnym jest

stwierdzenie, iż Szwecja w ogóle nie
pracuje nad powstrzymaniem wirusa to nieprawda. Szwecja ma twardą
politykę dotyczącą dystansu społecznego. To, co zrobili inaczej, to poleganie
na relacji między obywatelem a władzami! Na wzajemnym zaufaniu.
Od redakcji GŁOSU:
A kto jest Ryan? To jeden z głównych
dyrektorów WHO, który niedawno
ogłosił, że wobec tej pandemii - chce
wprowadzić prawo pozwalające policji
na wchodzenie do domów i... fizyczne
usuwanie "chorych" członków rodziny
(odbieranie ludziom dzieci).

Takich wyzutych z ludzkich odruchów i uczuć, wysokich funkcjonariuszy - mamy wielu w tej przeżartej
DR. ANDRZEJ CARUK
korupcją oraz degrengoladą moralną
CHIROPRACTIC ORTHOPEDIST
globalnej organizacji “zdrowia”.
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CZEGO SIĘ BOICIE?

M

Aleksandra Jagodzińska
(na zdjęciu)

amy takie czasy,
gdzie W CENIE
JEST ODWAGA
I MÓWIENIE PRAWDY. NASZYM moralnym i etycznym
OBOWIĄZKIEM jest stawać po
stronie PRAWDY i głosić ją
wszem i wobec. Jest wiele jeszcze osób, które są nieświadome, które wierzą w bzdury
szerzone przez media i niegodną
politykę rządu.
Niekóre osoby mówią, iż
trzeba być posłusznym i się
podporządkować do tego, co
mówi rząd - pytam się W IMIĘ
CZEGO...?
- może w imię tego, że minister zdrowia SKOMPROMITOWAŁ SIĘ na oczach milionów
Polaków mówiąc najpierw, że

noszenie maseczek jest niepotrzebne, nie pomaga. Po czym
teraz zmusza nas wszystkich do
ich noszenia - pytam się PO CO?
skoro specjaliści, epidemiolodzy, lekarze już głośno i otwarcie mówią, że jest to wielki błąd,
że długie noszenie maseczek jest
skupiskiem bakterii i wirusów,
które stają się szkodliwe dla
naszego zdrowia...
- a może w imię ZAREKOMEMDOWANIA przez ministra zdrowia wyborów korespondencyjnych i postawienia
tylko dwóch opcji: albo takie
wybory, albo za dwa lata i przedłużenie kadencji obecnemu
prezydentowi, jakby nie istniały
już inne możliwości, które są
zgodne z prawem - pytam się
NA JAKIEJ PODSTAWIE podejmowane są takie haniebne decyzje? Może na takiej, że rząd

nagminnie łamie prawo i Konstytucję, wymyślając swoje nowe, bezprawne przepisy i ustawy, a minister zdrowia nie ma

wcale na uwadze ZDROWIA
WSZYSTKICH OBYWATELI,
tylko POLITYKĘ i korzyści
z tego płynące...

- a może w imię ODMÓWIENIA przez rząd PRZEPROWADZANIA TESTÓW wszystkim
osobom
pracującym
w Służbie Zdrowia - pytam się
DLACZEGO? Dlaczego ministrze nie szanujesz swoich kolegów po fachu, którzy każdego
dnia narażają się i pomagają
ludziom chorym? Ministrem się
bywa, a lekarzem z przysięgą
Hipokratesa powinno się być do
końca życia...
- a może w imię PRZYMUSOWYCH SZCZEPIEŃ, które
zapowiedział minister zdrowia,
bawiąc się dodatkowo w PROROKA zwiastującego długość
epidemii - pytam się, czy Ty
ministrze MASZ NAS ZA
GŁUPCÓW, pozbawionych rozumu i wolnej woli? Może jako
pierwszy przyjmiesz - w ramach
przetestowania na sobie - proto-

typ szczepionki? Bo jak historia
pokazuje, miliony osób na całym
świecie ma poważne skutki
uboczne po takich szczepieniach, upośledzony system immunologiczny, a nawet straciło
życie. Śmiało BĄDŹ TYM
PIERWSZYM, bo wiesz...
ŻADNA MASECZKA, ani
SZCZEPIONKA NIE POMOGĄ, jeśli sam nie zadbasz
o swoją ODPORNOŚĆ...
- a może w imię "LUZOWANIA" OBOSTRZEŃ, które zostały bezprawnie nałożone na
polską gospodarkę i obywateli,
a które są powodem niezliczonych ludzkich tragedii, za
które rząd nie chce wziąć odpowiedzialności, bo boi się skali
wniosków składanych o odszkodowania przez przedsiębiorców,
cd. na str. 4
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Wybory prezydenckie za granicą. Zarejestruj się do 7 maja
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Polskie MSZ uruchomiło system rejestracji do wyborów
prezydenckich w Polsce dla obywateli RP zamieszkałych za
granicą: https://ewybory.msz.
gov.pl/ W przypadku problemów z rejestracją poprzez stronę
www - konsul dokonuje wpisu
w spisie wyborców na podstawie
osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie,
telefonicznie, telegraficznie lub
telefaksem.
Konsulat Generalny RP w Toronto - adres: 2603 Lake Shore

Blvd. West, Toronto, ON, M8V
1G5, telefon: + 1 416 252 5471
faks: +1 416 252 0509
Termin rejestracji upływa
we czwartek 7 maja 2020.
Rejestracja elektroniczna
Potrzebne: - numer PESEL,
- ważny polski paszport, - adres
pocztowy za granicą. Podczas
rejestracji w systemie proszę
o sprawdzenie, czy komisja jest
usytuowana w okręgu kosularnym, w którym będą Państwo
przebywać w dniu głosowania.
Osoby wpisane do spisu wy-

borców w obwodzie głosowania
utworzonym za granicą będą
ujęte w tym spisie wyborców
również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
Wzięcie udziału w głosowaniu
w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania w kraju nie będzie
możliwe. Aby rozpocząć rejestrację należy nacisnąć przycisk
“Rozpocznij rejestrację”, następnie po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania

danych osobowych, wybrać kraj
oraz komisję, w której chcą
Państwo oddać swój głos. Kolejnym krokiem jest wypełnienie
formularza - proszę o dokładne
przepisanie danych z dokumentu
tożsamości (w pisowni imion
i nazwiska, miejsca urodzenia
proszę uwzględniać znaki diakrytyczne np. ą, ś, ł) i weryfikację ich poprawności przed
ostatecznym zatwierdzeniem.
Przy wpisywaniu adresu zamieszkania za granicą prosimy o podanie pełnych danych adreso-

wych w formacie stosowanym
przy korespondencji pocztowej.
W obwodach głosowania za
granicą, utworzonych w okręgach konsularnych Referatu ds.
Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, Konsulatu
Generalnego RP w Montrealu,
Konsulatu Generalnego RP w
Toronto (2 okręgi: 66 i 67) oraz
Konsulatu Generalnego RP
w Vancouver, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się
w sobotę, 9 maja w godz. 7-21.

Premier Mateusz Morawiecki
poinformował podczas globalnej
konferencji darczyńców, że Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej zdecydowały o przeznaczeniu dodatkowych 3 mln euro
w ramach inicjatywy na rzecz
przyspieszenia
opracowania

szczepionki na Covid-19.
Globalna konferencja darczyńców na rzecz opracowania szybkiego dostępu do bezpiecznych,
skutecznych i przystępnych
cenowo metod diagnostyki i terapii, a także szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Aby zebrać fundusze na wsparcie tego przedsięwzięcia,
Unia Europejska i jej partnerzy
organizują światowy maraton
składania deklaracji wkładów finansowych. Gospodarzem spotkania online jest Komisji Europejska.

„Polska razem z innym krajami V4 zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych 3 mln
euro - jako części inicjatywy aby przyspieszyć proces opracowania niedrogich leków i
szczepionki, jak również efektywnych metod testów. Mam na-

dzieję, że ten wkład będzie
znaczącym krokiem w stronę
wspólnego europejskiego zwycięstwa nad pandemią i stworzy
grunt pod przyszłą współpracę w
podobnych kwestiach” – powiedział Morawiecki.

Wśród medyków coraz częstsze są głosy potępienia dla
paniki, którą działania rządów
jedynie potęgują. Doktor Zbigniew Martyka, ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie
Tarnowskiej wypowiedział się
na temat sytuacji w polskich
szpitalach.
Dla „Gazety Krakowskiej”
lekarz zauważył, iż gorsza od
samej choroby jest panika, wywołana po części przez reakcję
WHO. Medyk zauważył pon-

Kanada zakazuje sprzedaży,
zakupu, transportu, importu
i używania 11 kategorii karabinów szturmowych i innej broni.
Wśród zabronionych rodzajów
broni są te, które zostały użyte
w niedawnej masakrze w prowincji Nowa Szkocja, w której
strzelec zabił 22 osoby - informuje Reuters. "Broń ta została
zaprojektowana tylko w jednym
celu: w jak najkrótszym czasie
zabić jak najwięcej ludzi. W Kanadzie nie ma zastosowania i nie

adto, iż z „punktu widzenia medycyny, koronawirus to nie pandemia”. „Można powiedzieć, że
cztery piąte osób przechoruje
w sposób bezobjawowy, więc na
sto procent spotykamy się codziennie z osobami, które są
zakażone koronawirusem i nie
wykazują żadnych objawów
chorobowych. Zatem my też mogliśmy to przejść bezobjaowowo” – stwierdza dr Martyka.
„Strach, panika, zdecydowanie
szybciej się rozwija niż korona-

wirus. Ale to niczemu dobremu
nie służy” – tłumaczy. „W przypadku rozszerzania się paniki
koronawirusowej wiele osób
może stracić życie nie z powodu
wirusa, ale z innych. Panika
paraliżuje działania służby zdrowia, pacjenci, którzy powinni się
znaleźć pod opieką specjalistów,
nie mogą się do nich dostać”.
Lekarz podkreślił, iż sensowne
ograniczenia ludzie stosują sami,
instynktownie. Zaś zamknięcie
lasów czy parków działało tylko

na niekorzyść społeczeństwa.
„Ludzie w sklepie sami dbają
o to, żeby blisko siebie nie stać.
Nikt ich do tego nie zmusza. Jeśli
widzą celowość jakiegoś działania, sami się temu podporządkują. Natomiast jeśli widzą
bezsens, to się buntują, bo mają
świadomość, że ktoś chce im
utrudnić czy ograniczyć życie
i wolność w sposób kompletnie
bezsensowny” – mówił. Podał
również przykład konieczności
zachowywania 2 metrów od-

stępu między osobami mieszkającymi pod jednym dachem.
„One nie chronią przed niczym. Od wczoraj musimy je
nosić i będzie to „sztuka dla sztuki”. Ta maseczka nie będzie
broniła przed wnikaniem wirusa.
Absolutnie. Ktoś ponosi tę maseczkę kilka godzin, na jej
powierzchni zbiera się wilgoć,
namnażają się bakterie. Taką
maseczkę po kwadransie powinno się zmienić” – tłumaczy ordynator Martyka.

ma miejsca na taką broń" - powiedział premier Justin Trudeu,
ogłaszając wprowadzenie nowych przepisów. Ze skutkiem
natychmiastowym nie można już
kupować, sprzedawać, transportować, importować ani używać wojskowych broni szturmowych. W nocy z 18 na 19
kwietnia, w prowincji Nowa
Szkocja doszło do serii strzelanin i podpaleń, w wyniku któ-

rych 51-letni sprawca doprowadził do śmierci 22 osób i ranił
dwie inne. Mężczyzna zginął
w trakcie policyjnej akcji.
Po tych wydarzeniach szef
rządu zapowiedział zwiększenie
kontroli dostępu do broni.
Sprawca masakry, jak poinformowała RCMP, uzbrojony
był w dwa półautomatyczne
karabiny i kilka półautomatycznych pistoletów. Nie posiadał

licencji na zakup broni i zdobył
ją nielegalnie w Kanadzie i na
terytorium USA.
Nowe prawo ma dotyczyć,
według szacunków przytaczanych przez Reutersa, 1,5 tys.
modeli broni palnej, co przekłada się na około 125 tys. sztuk
broni na terytorium Kanady.
Trudeau poinformował, że obowiązuje dwuletni okres "amnestii", który ma pozwolić właś-

Jak informuje Urząd Statystyczny w Warszawie, ceny żywności w polskich sklepach znacznie „poszły w górę”. Według
oficjalnych danych, jedzenie
w województwie mazowieckim

w marcu, w porównaniu z zeszłorocznym marcem, podrożało
nawet o 74% (jabłka).
Niezwykle zdrożało mięso:
wieprzowe o 33%, schab o 30%,
kiełbasy o 24%, zaś filety z kur-

czaka o 11%. Podrożały nawet
parówki - o 13%.
Więcej warszawiacy płacą
również za nabiał. Litr mleka
kosztuje o 5% więcej, niż rok
wcześniej. Jogurt podrożał o 7%,

ser o 2,5%. Staniały jajka –
o 4%. Droższe jest także pieczywo. Chleb o 4,6%, bułka
pszenna o aż 11%.
Poza kryzysem związanym
z koronawirusem, Polska w tym

Morawiecki: Dorzucimy 3 mln euro koncernom farmaceutycznym

Ordynator Martyka: „Koronawirus to nie pandemia”

Trudeau zakazuje broni szturmowej

cicielom zakazanych modeli na
dostosowanie się do nowych
przepisów.
Według badania
z 2018 roku, na które powołuje
się "The Guardian", Kanada ma
jeden z najwyższych wskaźników posiadania broni na jednego
mieszkańca. Na 100 osób przypada tam średnio 34,7 sztuk
broni. Tym niemniej, Kanada
pozostaje daleko w tyle za USA,
gdzie na 100 osób przypada
średnio 120 sztuk broni.
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Pacjenci umierają na zawały i udary,
bojąc się koronawirusa w szpitalu.
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acjenci umierają na zawały i udary, bojąc się
koronawirusa w szpitalu.
Lekarze alarmują, by nie ignorować sygnałów o zagrożeniu
życia
Zbyt późna konsultacja medyczna przy zawale dziesięciokrotnie zwiększa ryzyko śmierci.
Pod wpływem lęku przed zarażeniem się koronawirusem wiele
osób z chorobami serca rezygnuje nie tylko zaplanowanych
wizyt kontrolnych, ale przy wystąpieniu niebezpiecznych objawów zawału i udaru mózgu nie
wzywa pomocy medycznej.
Z tego powodu pacjenci częściej umierają w domach, jak
również zbyt późno wzywają
karetkę lub zgłaszają się na
pogotowie. Próbując przeczekać
pierwsze objawy zawału lub
udaru mózgu, trafiają do szpitala
w ciężkim stanie, co drastycznie
zmniejsza szanse na przeżycie
i uniknięcie poważnych powikłań. Bywa też tak, że chorzy
pomimo złych rokowań na własne życzenie wypisują się ze
szpitala.
Według informacji podanych
przez prof. Piotra Ponikowskiego, szefa Centrum Chorób
Serca we Wrocławiu, w placówce tej liczba osób zgłaszających
się po nagłą pomoc medyczną
spadła aż trzykrotnie. Lekarze
alarmują, by nie ignorować sygnałów o zagrożeniu życia, a
także nie rezygnować z umówionych wizyt kontrolnych.
- Pełnego obrazu sytuacji nie
mamy, bo nikt takich badań nie
prowadzi, ale rzeczywiście jest
tak, że pacjenci unikają konsultacji planowych. Można je prze-

suwać o tydzień czy dwa tygodnie, ale w szczególności
w zakresie onkologii i kardiologii nie powinno się czekać
dłużej, bo są to choroby, które
postępują i grożą nie tylko pogorszeniem zdrowia, ale i śmiercią pacjenta - mówi prof. dr hab.
n. med. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Opóźnianie wezwania
pogotowia w przypadku pojawienia się ostrych chorób, takich
jak zawał serca, udar mózgu czy
zaostrzenie niewydolności serca,
prowadzi do bezpośredniego
zagrożenia życia - przekonuje
kardiolog. - W tych stanach
niepotrzebna zwłoka w domu
spowodowana obawą przed zarażeniem się koronawirusem
naraża pacjentów na powikłania
zdrowotne i bezpośrednio zwiększa ryzyko zgonu.
Trzeba pamiętać o tym, że
śmiertelność w wyniku zawału
serca, który jest leczony szybko,
sprawnie i nowocześnie, jest
najczęściej rzędu 3-4 procent,
natomiast w przypadku pacjentów z chorobami serca, którzy
nie są odpowiednio leczeni albo
leczenie jest wdrożone za późno,
ryzyko zgonu wynosi nawet 40
procent, czyli jest 10-krotnie
wyższe - mówi prof. Jankowski.
To ryzyko jest wielokrotnie
większe niż ryzyko zgonu w przebiegu infekcji koronawirusem.
Oczywiście należy zachować
ostrożność i zdrowy rozsądek
i nie narażać się niepotrzebnie
na zarażenie, ale przy obecnej
sytuacji epidemiologicznej w
Polsce o wiele większe zagrożenie stanowi zgon w przebiegu

zawału serca, udaru mózgu czy
zaostrzeniu się niewydolności
serca - przekonuje profesor.
- W Polsce odnotowano przypadki zarażenia się w szpitalu
czy w przychodni, więc uczciwie
trzeba powiedzieć, że takie ryzyko, choć nieduże, rzeczywiście
istnieje. O ile wiem, w większości przypadków było ono związane z nie w pełni dokładnym
przestrzeganiem procedur na
początku epidemii, gdy chyba
nie wszyscy zdawaliśmy sobie
sprawę z powagi sytuacji, a być
może czasem również brakiem
niezbędnych środków ochrony
osobistej. Natomiast teraz nie
wyobrażam sobie, aby w którejś
z takich placówek wszystkie
konieczne procedury nie były zachowane. Większe zagrożenie
dla zdrowia niesie więc zaniechanie leczenia albo niedokładne czy złe leczenie najważniejszych chorób, które grożą skróceniem życia.
Według obecnych statystyk
w Polsce odsetek pacjentów
zarażonych
koronawirusem
SARS-CoV-2 w stanie ciężkim
i krytycznym to zaledwie 2 procent, a tylko 19 proc. przypadków zamkniętych kończy się
zgonem. Całkowita śmiertelność
spowodowana zakażeniem koronawirusem wynosi kilka procent.
Profesor Piotr Jankowski przypomina, jakie są alarmujące objawy zawału, które wymagają
szybkiego działania:
W przypadku zawału serca
najbardziej typowy jest ból za
mostkiem albo w lewym barku,
o charakterze ściskania lub pieczenia. Ból często promieniuje

w szczególności do gardła,
żuchwy i lewego ramienia, choć
tak być nie musi, co ma miejsce
w ok. 30 proc. przypadków.
To mogą być też bóle kłujące,
uczucie ciężaru w klatce piersiowej czy duszności. Zresztą również inne ostre choroby układu
krążenia poza zawałem niosą
poważne ryzyko zdrowotne. Są
nieco rzadsze, jak np. zator
tętnicy płucnej, który powoduje
ból w klatce piersiowej o charakterze ostrym.
Szybkie działanie należy podjąć szczególnie w sytuacji, gdy
ból, którego dotąd nie mieliśmy,
pojawia się nagle, jest silny i powoduje duży dyskomfort.
U osób, które już przechodziły
zawał serca, to jest ból podobny
do odczuwanego wcześniej.
– W przypadku udaru mózgu
typowe objawy to osłabienie
kończyny bądź opadająca powieka, opadający kącik ust, bełkotliwa mowa, utrata przytomności czy omdlenie - zaznacza
prof. Jankowski. - Każdy objaw,
którego nie znamy, a który pojawił się nagle, powinien budzić
czujność i spowodować natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej. Obecna sytuacja epidemiologiczna nie powinna
powstrzymywać przynajmniej
przed telefonem z prośbą o pomoc medyczną. Nie należy
zwlekać wyborem numeru pogotowia, a przynajmniej ze skontaktowaniem się z lekarzem prowadzącym z pytaniem o poradę,
co robić, bo obecnie taka możliwość istnieje. Jeśli dyspozytor
pogotowia albo lekarz, do którego zadzwoniliśmy, uzna że objawy nie są zagrażające życiu,

wtedy powie, jak należy postępować. Dopiero wtedy można
się uspokoić i poczekać z wizytą
u lekarza w szpitalu lub przychodni.
W przypadkach mniej naglących możliwa jest konsultacja
telefoniczna, czyli teleporada taką możliwość udostępnia wielu lekarzy POZ i większość
specjalistów.
Jak z kolei zaznacza prof. Bartosz Karaszewski, kierownik
Katedry Neurologii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych, ograniczenia systemowe związane z walką
z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających życiu.
– Każdy, nawet osoba będąca
w kwarantannie, powinna tak
szybko, jak to możliwe, zaalarmować telefonicznie pogotowie
ratunkowe w przypadku, gdy
podejrzewa u siebie lub innej
osoby udar mózgu – tłumaczy
neurolog. – W takich sytuacjach
unikanie kontaktu z personelem
medycznym w obawie przed
zakażeniem koronawirusem jest
błędem. Osoby, które podczas
pandemii doznają udaru mózgu,
mogą otrzymać skuteczne leczenie podobnie, jak w normalnych
warunkach epidemicznych –
przekonuje profesor Karaszewski. – Z kolei pacjent z udarem
mózgu, u którego jednocześnie
zostanie rozpoznana infekcja
COVID-19, będzie leczony w oddziale udarowym tzw. szpitala
jednoimiennego, czyli przeznaczonego dla chorych z tą
infekcją.

Prezydent Andrzej Duda wziął
udział w sesji “Q&A” na swoim
koncie na Facebooku. Jeden
z internautów zadał mu pytanie,
czy po wynalezieniu szczepionki
na koronawirusa, szczepienie
powinno być obowiązkowe czy
dobrowolne?

Duda przyznał, że zastanawiał
się długo nad tą kwestią po tym,
jak spytano go już o to przed tygodniem.
– Powiedziałbym tak: ja nie
jestem specjalistą, jeśli chodzi
o szczepionki, nie jestem
lekarzem, nie jestem epidemiolo-

giem, nie jestem także biotechnologiem – zakomunikował Andrzej Duda. – Ale powiedziałbym
w ten sposób: jeżeli by się
okazało, że są osoby, które nie
mogą być zaszczepione, po
prostu nie udziela im się takich
szczepień, a w związku z tym,

każdy kto byłby nosicielem koronawirusa dlatego, że nie chce
się zaszczepić, byłby dla nich
zagrożeniem, to rozważałbym,
czy nie wprowadzić tych szczepień jako obowiązkowych. Natomiast w sytuacji gdyby nieszczepiony był tylko ten, kto nie chce

się zaszczepić i to jest jego wola,
to zostawiłbym te szczepienia,
jako szczepienia dobrowolne. Po
prostu, jak ktoś nie chce się
szczepić, to sam ryzykuje. Ale nie
może być tak, że on ryzykuje
kosztem innej osoby.

LOT do 31 maja włącznie
odwołuje wszystkie rejsy pasażerskie krajowe i międzynarodowe – poinformowała spółka.
Dodano, że decyzja zarządu narodowego przewoźnika podyktowana jest licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie UE
i innych krajów.
„W nawiązaniu do obecnej

niestabilnej sytuacji na międzynarodowych rynkach lotniczych
oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem w dobie pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2, zarząd PLL LOT
podjął decyzję o przedłużeniu
zawieszenia połączeń lotniczych.
Wszystkie rejsy pasażerskie
LOT-u, krajowe i międzynarodowe, zaplanowane do dnia 31
maja br. włącznie, zostają od-

wołane” – poinformował LOT
w komunikacie.
Spółka zapewnia, że o zmianach będzie informować pasażerów na bieżąco.
„Decyzja zarządu PLL LOT
odwołująca loty do 31 maja br.
podyktowana jest przede wszystkim licznymi ograniczeniami
w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na
terenie Unii Europejskiej i in-

nych krajów, w tym m.in. restrykcyjnymi obostrzeniami nakładanymi na podróżnych z zagranicy” – tłumaczy przewoźnik.
Spółka zapewnia, że jednocześnie „bacznie obserwuje
zmieniające się regulacje lokalne i międzynarodowe w zakresie
otwierania granic i uruchamiania infrastruktury koniecznej do
obsługi ruchu lotniczego”.
„Na bieżąco szacujemy poten-

cjał dla wznowienia połączeń
pasażerskich i tworzymy scenariusze związane z popytem na
konkretne kierunki podróży.
W związku z niestabilną sytuacją
na rynkach międzynarodowych
i intensywnymi działaniami prewencyjnymi w zakresie COVID19, jest jeszcze za wcześnie na
wskazywanie konkretnych terminów wznowienia połączeń pasażerskich PLL LOT”.

Duda: Rozważałbym, czy nie wprowadzić szczepień na koronawirusa jako obowiązkowych w pewnych przypadkach

LOT przedłuża zawieszenie rejsów do 31 maja
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Bill Gates przewidział koronawirusa?
Teraz straszy... bioterroryzmem!
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ill Gates po raz kolejny
zabiera głos w sprawie
panującej pandemii koronawirusa. Tym razem jego
spostrzeżenia dotyczą zagrożenia bioterroryzmem. Uważa
on także, że doświadczenia jakich obecnie nabieramy mogą
w przyszłości pomóc w pokonaniu kolejnych kryzysów.
Miliarder wydaje się w ostatnim czasie bardzo aktywnym
obserwatorem panującej sytuacji. Tym razem swoimi przemyśleniami po raz kolejny podzielił się na swoim blogu.
Niedawno ostrzegał, że realnym
zagrożeniem dla współczesnego
świata jest bioterroryzm. Polega
on na sztucznym wyhodowaniu
w laboratoriach patogenów
w celu terroryzowania ludzi.
Dlatego jego zdaniem obecna
sytuacja i doświadczenia jakie
w związku z nią nabieramy będą
w przyszłości bardzo pomocne
w walce z kolejnymi kryzysami.
- Dobra wiadomość jest taka,
że większość pracy, którą wykonamy teraz po to, by poradzić
sobie z Pandemią 1, sprawi, że
będziemy lepiej przygotowani do
Pandemii 2 i zminimalizujemy
zagrożenie, jakim może być bioterroryzm - uważa Gates.
Miliarder już kilka lat temu
ostrzegał przed pandemią z którą
mamy teraz do czynienia. Zapytany podczas jednego z wywiacd. ze str. 1

rolników i wszystkich poszkodowanych - pytam - CZEGO
SIĘ BOICIE?
Zarówno wy rządzący, dla
których chwilowe profity są ważniejsze od godności i poszanowania praw człowieka. Jak i wy
WSZYSCY SIEDZĄCY w domach i czekający na POZWOLENIE, aby wyjść z domu, iść
do pracy, otworzyć swoje firmy
i zacząć zarabiać (jeśli jeszcze
istnieją), zrobić "normalnie" za-

dów o swoje słowa z 2015 roku
powiedział, że takiej sytuacji
sprzyja dzisiejszy styl życia jak
na przykład powszechne podróże i globalizacja. Jego zdaniem
już wtedy należałoby poczynić
przygotowania, aby móc szybciej reagować i pracować nad
szczepionką. - Wiedzieliśmy, że
może pojawić się koronawirus,
który rozprzestrzeni się bardzo
szybko i może zabić dziesiątki
milionów ludzi, więc powinniśmy (wtedy, w 2015 roku red.) przetestować naszą reakcję.
Zdecydować, kto zajmie się testami; sprawdzić, kto zajmie się
wyszukiwaniem osób, z którymi
zarażony miał kontakt i jak będzie wyglądała diagnostyka,
praca nad szczepionkami. Tak,
żebyśmy byli gotowi na moment,
w którym pandemia nadejdzie
i zadziałali znacznie szybciej mówi Gates.
Założyciel Microsoftu uważa
jednak, że wszystkie te ostrzeżenia zostały zignorowane. Ci
którzy wzięli to zagrożenie na
poważnie zrobili 5 procent tego
co powinno być wtedy wykonane. To właśnie oni przodują
dzisiaj w pracach nad szczepionkami. - Powstała koalicja
na rzecz przygotowania epidemicznego, pojawiły się innowacje dotyczące platform pracy
nad szczepionkami i to właśnie
one są wśród tych, które za-

czynają w tej chwili badania
szczepionek na ludziach - zaznacza miliarder.
Zdaniem Gatesa nadzieję
w walce z koronawirusem daje
terapia osoczem. Polega ona na
tym, że osocze pobierane jest od
pacjentów, którzy przebyli już
koronawirusa i podaje się go
chorym pacjentom. To, jego
zdaniem, jest bardzo obiecujące.
Business Insider informuje, że
takie badania z użyciem osocza
prowadzi Uniwersytet Columbia. Osocze zostanie tam podane
450 osobom. Będą to najbardziej
chorzy pacjenci oraz personel
medyczny, który jest narażony
na stały kontakt z chorymi. Badanie ma dać odpowiedź na to
czy osocze pomaga w leczeniu
oraz czy chroni przed zarażeniem.
O możliwości wprowadzenia

takiego rozwiązania w Polsce
informował ostatnio wiceminister zdrowia. Mówił, że takie
badania trwają także w naszym
kraju. Zaznaczył jednak, że takie
działanie jest nadal eksperymentem medycznym.
To właśnie w tej metodzie
duże szansę na wygranie walki
z wirusem widzi amerykański
miliarder. – Wydaje się, że to ma
szansę (…) W najbliższych
miesiącach zdobędziemy na ten
temat dane. Osocze można skoncentrować i ilość, którą podaje
się pacjentom, może być stosunkowo mała, więc ta metoda
mogłaby się sprawdzić nawet
w krajach rozwijających się twierdzi Gates.
Na swoim blogu Bill Gates
wymienia także pytania, na które
koniecznie należy poznać odpowiedź aby móc lepiej radzić

CZEGO SIĘ BOICIE?

kupy, pójść ze spokojem na
spacer do lasu, czy parku, swobodnie oddychać świeżym powietrzem (bez zbędnych masek)
w promieniach słońca, otrzymując dzięki temu darmową (nie
z apteki) WITAMINĘ D.
NA CO CZEKACIE? Rząd
nie zaopiekuje się Wami i Waszymi dziećmi, nie zapłaci
Waszych rachunków, kredytów,

nie da Wam pracy, bo po prostu
NIE MAJĄ NA TO WSZYSTKO PIENIĘDZY - mogą tylko
dalej obiecywać, oszukiwać wykorzystując do tego czwartą
władzę - media, aby Was skutecznie zastraszać, siać lęk i niepokój, aby pod osłoną wirusa
forsować ustawy, które wcześniej nie przeszły, bo społeczeństwo walczyło o swoje prawa
i protestowało.

Na szczęście są jeszcze osoby,
które pomimo tego, że są szykanowane, którym usuwa się
kanały ma YouTube, Vimeo, kasuje się wpisy w mediach społecznościowych - im jeszcze
zależy na ODWAŻNYM głoszeniu PRAWDY, która teraz jest
w cenie, a od której zależy cała
NASZA PRZYSZŁOŚĆ i nasze
życie w WOLNEJ lub ZNIEWOLONEJ POLSCE...

bowa. Tymczasem okazuje się,
że pogrzebów w niektórych
miejscach jest nawet o 40%
mniej. Jak to możliwe?
Przedsiębiorcy z branży pogrzebowej podchodzą sceptycznie do teorii zabójczego
wirusa z Chin. Świadczy o tym
statystyka, która wyraźnie wskazuje, że zgonów jest znacznie
mniej niż w ostatnich latach. To
zdumiewający fenomen, który
nikomu chyba nie kojarzy się ze
skutkiem epidemii.
Skoro jednak na brak klientów
narzeka nawet branża pogrzebowa to warto zastanowić się

jakie mogą być tego przyczyny.
Jeśli wirus, którym straszy nas
władza jest rzeczywiście zabójczy to powinna wzrosnąć liczba
zgonów.
Przecież w Polsce wykonuje
się niezbyt dużo testów, więc
można zakładać, że powinno być
wiele ofiar śmiertelnych ludzi
z niezdiagnozowanym koronawirusem. Nic takiego jednak nie
nastąpiło. Wręcz przeciwnie
umiera nawet mniej Polaków niż
w roku 2019 i o wiele mniej niż
w 2018. Jak to możliwe?
Po pierwsze zapewne jest to
skutek ograniczenia ruchu dro-
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sobie z koronawirusem. Jego
zaangażowanie w walkę z pandemią jest bardzo zauważalne.
Wraz ze swoją żoną przeznaczył
na ten cel 250 milionów dolarów. Większość z tej sumy ma
zostać przeznaczone na prace
nad szczepionką.
W wystąpieniu, w którym
kilka lat temu miliarder ostrzegał
przed nowym rodzajem terroryzmu i zagrożeniem ze strony
wirusa porównał do sytuacji
związanej z bronią nuklearną.
Jego zdaniem strach jaki wtedy
wywoływała możliwość nuklearnego konfliktu dzisiaj powinny
wywoływać wirusy. - Kiedy
byłem dzieckiem, najbardziej
baliśmy się wojny nuklearnej.
Dzisiaj największe ryzyko globalnej katastrofy to wysoce
zakaźny wirus - mówił wtedy.
Jako przykład podał ebolę
i ostrzegł: - Brak przygotowania
może spowodować, że następna
epidemia będzie dużo groźniejsza niż ebola.
Zdaje się więc, że Gates przewidział całą sytuację i kryzys
spowodowany koronawirusem.
Jego wypowiedzi kładą nacisk
na konieczność przygotowań do
dalszych kryzysów związanych
z wirusami. Kluczem do ich
przezwyciężenia ma być dobre
przygotowanie i możliwość szybkiego opracowywania szczepionek.
Źródło: Business Insider

NIE BÓJCIE SIĘ, bo jest Coś
Więcej - jest DOBRA SIŁA,
która nas Prowadzi... jest JEDNOŚĆ, która daje SIŁĘ... jest
DOBRO, które Zawsze warto
czynić i jest wewnętrzna MĄDROŚĆ, po którą warto sięgnąć
do naszych Serc i nie oddawać
kontroli nad naszym Życiem, naszą Rodziną, naszym Zdrowiem,
naszym Myśleniem i naszą
WOLNOŚCIĄ...
Aleksandra Jagodzińska

Drastyczny spadek liczby pogrzebów w Polsce...

M

ogłoby się wydawać,
że w trakcie trwania
straszliwej pandemii
koronawirusa, który skłonił

rządy państw do zamknięcia
swoich gospodarek, przynajmniej jedna branża powinna
zanotować dobry okres, pogrze-
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gowego. Po prostu mniej ludzi
umiera na skutek wypadków komunikacyjnych. Po drugie przypuszcza się, że jest to też efekt
odwołania wszelkich zabiegów
planowych w polskich szpitalach. Nie ma operacji chirurgicznych więc mniej ludzi umiera
na stole operacyjnym.
Sugeruje się również, że
mniejsza ilość zgonów w Polsce
może być skutkiem utrudnienia
dostępu do leków z powodu
ograniczenia dostępu do lekarzy.
Według tej logiki mniej ludzi
nadużywa leków, bo nie mogą
ich kupić tyle co zwykle.

ZDERZENIA
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Wdrożenie sieci 5G wstrzymane w Polsce?

R
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ząd polski zdecydował
się na wprowadzenie
przepisów unieważniających obecne postępowanie
aukcyjne na częstotliwości przeznaczone na potrzeby 5G z powodu wątpliwości prawnych,
które są wynikiem wydanego
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)
ogłoszenia o zawieszeniu aukcji.
Zostało ono wydane 16 kwietnia
2020 z datą obowiązywania od
31 marca (tak, wsteczna data).
Wzbudziło to kontrowersje
ponieważ między 31 marca, a 16
kwietnia udzielano odpowiedzi
na pytania oraz złożona została

wstępna oferta, której status
prawny jest obecnie niejasny.
Wyraźnie widać, że komunikacja między poszczególnymi
organami i jednostkami naszego
państwa nie zadziałała tak jak
należy. Kolejnym problemem
jest sposób w jaki Prezes UKE
opisał czas wznowienia postępowania aukcyjnego.
Wdrożenie sieci 5G jest ważnym przedsięwzięciem wartym
miliardy złotych. Tu nie może
być miejsca na interpretację czy
nawet najdrobniejsze niedomówienia. Myślę, że zawieszenie
aukcji ze względu na zamieszanie prawne i dodatkowo pa-

nująca pandemię to dobre
rozwiązanie.
Co to znaczy dla wdrożenia
sieci 5G w Polsce? Rząd zdecydował się na powtórzenie
całego postępowania. Ma to na
celu zapewnienie, że żadna
z podjętych decyzji w trakcie
postępowania nie będzie objęte
wadą prawną i nie będzie podważana. Nie podano jednak
żadnego terminu kiedy to się
zadzieje. Na pewno nie wcześniej niż przed zakończeniem
trwającego stanu epidemiologicznego.
Przy wdrożeniu nowego standardu i dystrybucji częstotli-

wości należy dołożyć wszelkiej
możliwej staranności, aby zapewnić maksymalnie pewną i stabilną sytuację inwestycyjną podmiotom nabywającym częstotliwości. Szczególnie w obecnej
sytuacji gospodarczej, nie może
być żadnych wątpliwości, które
pozwoliłyby niezadowolonym
z rozstrzygnięcia operatorom
skutecznie podważać decyzje
rezerwacyjne.
Chciałbym zwrócić uwagę na
jeden konkretny fragment:
„zapewnić maksymalnie pewną i
stabilną sytuację inwestycyjną
podmiotom nabywającym częstotliwości”. Doskonale wiemy

jak wygląda obecnie sytuacja
gospodarcza. Kryzys gospodarczy w Polsce, Europie i na
świecie to pewnik, to już się
dzieje. Pytanie teraz jak mocno
w nas uderzy? Patrząc na analizy
i raporty, powrót do poziomu
z końca 2019 (patrząc na moc
nabywczą konsumentów i ogólna kondycję gospodarki światowej) zajmie nam od roku do
trzech lat. Dlatego tak ważne
jest, aby aukcja nie była dodatkowym zagrożeniem dla podmiotów, które mają wziąć w nim
udział.
Dawid Pacholczyk

15 proc. Polaków obawia się
utraty zatrudnienia, a niemal co
piąty Polak w grupie wiekowej
19-24 lata już stracił pracę –
wynika z badania zleconego
przez mBank. Ponadto, 66 proc.
Polaków planuje ograniczyć zakupy. Wszystko w efekcie pandemii Covid-19.
W ub. tygodniu opublikowano
wyniki badań zleconych przez
mBank. Dotyczyły one m.in.
oczekiwań respondentów względem sytuacji zawodowej w
związku z sytuacją wywołaną
przez pandemię koronawirusa.
Jak podano, 15 proc. zatrudnionych badanych spodziewa się w
najbliższym czasie zwolnienia.
Dotyczy to szczególnie najmłodszych pracowników, w wieku
18-24 lata. Spośród nich aż 26
proc. spodziewa się zwolnienia.
Wynikać ma to z tego, że młodzi relatywnie częściej pracują
na umowach cywilnoprawnych
(17 proc. badanych, przy średniej 11 proc. dla całej grupy)
oraz, że z racji krótkiego stażu
pracy może dotknąć ich opty-

malizacja kosztów w firmach.
Co więcej, w przypadku osób
młodych często okresy wypowiedzenia są krótsze, przez co
takich ludzi jest firmom łatwiej
zwalniać.
Ponadto, około 30 proc. pracowników zatrudnionych na
umowach
cywilnoprawnych
spodziewa się zwolnienia.
W przypadku osób pracujących
na etacie takie obawy ma 12
proc. respondentów. Analitycy
mBanku przypuszczają, że
wpływ na to może mieć też to, iż
tę pierwszą formę zatrudnienia
chętniej stosują takie branże sektora usług, jak gastronomia czy
hotelarstwo, w które obecne
restrykcje uderzają najmocniej.
Tym bardziej, że według GUS
około 70 proc. firm z tych branż
ocenia, że skutki COVID-19
zagrażają ich stabilności.
Jednocześnie, dla wielu osób
utrata pracy już stała się faktem.
Osoby niepracujące stanowiły
36 proc. ogółu badanych, przy
czym 16 proc. pracowało przed
epidemią, ale po jej wybuchu

straciło pracę. Analitycy mBanku szacują, że może chodzić
nawet o około 900 tys. etatów.
Dodają, że dokonane zwolnienia
będą stopniowo pojawiały się na
rynku pracy, a stopa bezrobocia
wzrośnie do około 10 proc.
Zwolnienia dotknęły wszystkich grup wiekowych, przy
czym najmocniej najmłodszych
pracowników, w wieku 19-24
lata. Według opublikowanych
danych, około 19 proc. z nich już
straciło pracę (średnia dla
wszystkich grup to 8 proc.).
Cięcia w zatrudnieniu w najmniejszym stopniu dotknęły pracowników w średnim wieku
(35-44 lata), z najbardziej ustabilizowaną sytuacją na rynku
pracy. W przypadku osób powyżej 54 lat utratę pracy zadeklarowało 10 proc. ankietowanych. Marcin Mazurek, główny
ekonomista mBanku zaznacza,
że te wyniki przedstawiono jako
transformowane, uwzględniając
liczbę pracujących w różnych
grupach wiekowych. „Bez tej
transformacji badanie ankietowe

sugerowałoby małą skalę zwolnień grupie 55+. Łatwo byłoby
do tego dorobić historię, ale nie
byłaby to prawda. To grupa
o niskiej aktywności zawodowej
i trzeba brać to pod uwagę analizując wyniki” – tłumaczy ekonomista, cytowany przez Interię.
Badanie wykazało też, że obawy o źródło utrzymania przełożyły się na zachowania zakupowe Polaków. Średnio 66 proc.
badanych deklarowało, że zamierza ograniczyć zakupy tylko
do tych, które są niezbędne do
codziennego funkcjonowania.
Częściej mówiły o tym osoby,
które spodziewają się zwolnienia
(80 proc.). Jednak także osoby,
które nie mają takich obaw ws.
swojego zatrudnienia, w 63 proc.
przypadków zamierzają oszczędzać. Eksperci przy omawianiu
tych wyników zastrzegają jednak, że ankietowani mogli odnosić się także do fizycznych
możliwości dokonywania zakupów. Wówczas, faktyczna skala
redukcji wydatków w związku
z epidemią COVID-19, która

ujawni się po zniesieniu ograniczeń, będzie mniejsza. Mazurek uważa, że badanie ankietowe
potwierdza założenia i wnioski
płynące z modeli opracowywanych przez analityków jego banku. Zaznacza, że potwierdza się,
iż pracę tracą osoby słabiej związane z rynkiem pracy. Z kolei w
przypadku konsumentów „widać
powszechne ograniczenie wydatków i skupienie się na koszyku
podstawowych dóbr”.
Przed tygodniem wicepremier
i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przyznała, że na koniec
roku liczba bezrobotnych w Polsce może wzrosnąć do 1,5 mln
osób, a stopa bezrobocia do 9-10
proc. Nie wyklucza, że w kwietniu łącznie może być już w Polsce ponad 950 tys. osób bez
pracy. Zdaniem minister rodziny,
pracy i polityki społecznej, do
końca roku liczba bezrobotnych
w Polsce może wzrosnąć z ok.
920 tys. do ok. 1,4 mln, a poziom bezrobocia może wynosić
9-10 procent, czyli blisko dwa
razy więcej niż obecnie.

WHO przyznała to, że Szwecja uzyskała sukces w walce
z COVID-19 - „Szwecja spotkała się z ostrą krytyką na arenie
międzynarodowej za swoją strategię przeciwko koronie, ale
Szwecja dziś może reprezentować model przyszłości i powinna
być wzorem dla innych” - powiedział dyrektor generalny
WHO Mike Ryan.
Kraj po kraju został zamknięty, poddany totalnej kwarantannie, zabronione zostały działalności różnych grup społecznych. Ale Szwecja pozostała
otwarta – i spotkała się z dużą
krytyką. Strategia oparta jedynie
na osobistej odpowiedzialności
za dystans i przestrzeganie ogra-

niczeń higienicznych dosłownie
utknęła w porównaniu z innymi
międzynarodowymi środkami.
Mike Ryan, CEO Światowej
Organizacji Zdrowia WHO podczas codziennej konferencji prasowej organizacji mówi wprost,
że Szwecja mogła znaleźć rozwiązanie problemów, z którymi
borykało się wiele krajów. Ryan
przyznał, że ich strategia może
zatem stanowić przyszły model
tego, jak świat powinien reagować w takich sytuacjach. Dodał,
że system ten może posłużyć
również jako wzór by móc
ponownie wrócić do normalnego
życia i otworzyć państwa, które
zastosowały ostry lockdown!
W Szwecji pokazano jak to się

robi w czasie rzeczywistym.
– „Myślę, że od naszych kolegów w Szwecji można wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Ryan mówi dalej - błędnym jest
stwierdzenie, iż Szwecja w ogóle
nie pracuje nad powstrzymaniem wirusa – to nieprawda.
Szwecja ma twardą politykę
dotyczącą dystansu społecznego.
To, co zrobili inaczej, to poleganie na relacji między obywatelem a władzami! Na wzajemnym zaufaniu”.
Warto dodać, że dwa dni przed
tą wypowiedzią, rzeczniczka
prasowa WHO dr Margaret Harris oświadczyła, że to nie jej organizacja odpowiada za restrykcje, totalne kwarantanny wpro-

wadzone w krajach! Twierdzi, że
rządy same podejmowały takie
decyzje….
W kwestii Szwecji komentarz
zbędny. Warto by jedynie zapytać, kto odpowie za gospodarczą
ruinę?!
Zauważyć można wyraźnie, że
rozpoczyna się efekt tzw „spychologii”, przerzucania win lub
zrzucania odpowiedzialności za
idiotyczne reakcje i ich konsekwencje! Ale to dopiero początek… Bo efektem końcowym
będzie:
„Ja tylko wykonywałem
polecenia”
Lekarze mają już dosyć tej
szopki….
Wściekły prof. Krzysztof Si-

mon - ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.
Gromkowskiego we Wrocławiu
apeluje do lekarzy, by nie
panikowali.
„To co się dzieje to istne szaleństwo! Absurd…!” - powiedział.
Mateusz
Mleczko-Tatkowski

Restrykcje powodem utraty pracy
przez olbrzymią liczbę Polaków

WHO - szwedzka strategia to model przyszłości i wzór
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Szef WHO popiera lidera komunistycznych terrorystów!

W

arto się zastanowić
czy bezkrytyczne
uleganie Światowej
Organizacji Zdrowia WHO jest
zasadne, zważywszy na to jacy
ludzie zarządzają tą organizacją.
WHO (ponosząca duża odpowiedzialność za wybuch globalnej histerii wokół pandemii,
która jak coraz więcej na to
wskazuje, nie ma miejsca) jest
zarządzana, przez wspieranego
przez Chiny, Etiopczyka, który
promował na ambasadora dobrej
woli WHO byłego dyktatora
Zimbabwe Roberta Mugabe,
który był liderem maoistowskich
terrorystów oraz nie krył swojego podziwu dla Adolfa Hitlera
i nazistów.
Na portalu Forsal.pl ukazał się
artykuł „Kim jest szef WHO: fachowiec czy człowiek Chin?”

szybko wycofał się z tej decyzji.
Nominowany przez obecnego
szefa WHO na ambasadora dobrej woli Robert Mugabe kilka
lat temu, gdy „brytyjska prasa
porównała go do Hitlera, Mugabe uznał to za komplement.
- “Hitler miał jeden cel: sprawiedliwość dla swojego narodu,
suwerenność dla narodu, uzna-

nie niezależności narodu i jego
prawa do kontroli nad własnymi
zasobami. Jeśli to robił Hitler, to
pozwólcie mi być Hitlerem razy
dziesięć” - stwierdził afrykański
dyktator.
Podziw Roberta Mugabe, który z woli obecnego dyrektora
generalnego WHO miał być ambasadorem dobrej woli, dla
Adolfa Hitlera nie ograniczał się
tylko do deklaracji. Mugabe nosi
z dumą wąsik świadomie nawiązujący do hitlerowskiego, ale
oczywiście był tyranem z o wiele niższej ligi niż niemiecki
führer. Zabił „jedynie" kilkadziesiąt tysięcy ludzi, głównie
przedstawicieli plemienia popierającego konkurencyjną, marksistowską partię. O ile Hitler
swoją polityką grabieży w Europie wzbogacił Niemców, o tyle

Mugabe sprowadził na mieszkańców Zimbabwe głównie
nędzę. Inflacja za jego rządów
sięgnęła (w 2008 r.) niebotycznego poziomu 79,6 mld proc.
rocznie. Z jej powodu państwo
zrezygnowało z posługiwania się
narodową walutą. Niegdyś świetnie prosperujące rolnictwo
znalazło się w kryzysie, bo rząd
brutalnie wywłaszczył białych
farmerów i przekazał ich gospodarstwa weteranom czarnej,
maoistowskiej partyzantki, mającym zerowe pojęcie o nowoczesnych metodach uprawy
i hodowli. Mugabe przed przejęciem władzy w 1980 r. dowodził maoistowską partyzantką
walczącą przeciwko rządowi
Rodezji (po zmianie nazwy
państwa - Zimbabwe).
Jan Bodakowski

nie. Apel wystosował po południowej modlitwie w Watykanie.
Zwracając się za pośrednictwem mediów do wiernych
papież powiedział:
- „Po raz kolejny pragnę
wyrazić moją bliskość z chorymi
na COVID-19 oraz tymi, którzy

opiekują się wszystkimi cierpiącymi w każdy sposób z powodu pandemii”.
– Pragnę jednocześnie wesprzeć międzynarodową współpracę podejmowaną poprzez
różne inicjatywy, by odpowiedzieć odpowiednio i skutecznie

na ciężki kryzys, jaki przeżywamy – dodał Franciszek.
Następnie oświadczył: „Ważne
jest połączenie zdolności naukowych, w sposób przejrzysty
i bezinteresowny, by wynaleźć
szczepionki i leczenie oraz zagwarantować powszechny dos-

tęp do niezbędnych technologii,
które umożliwią każdej zakażonej osobie w każdej części
świata otrzymanie koniecznej
kuracji”.

także na temat chorób
zakaźnych
na Wydziale
Lekarskim
Uniwersytetu
AixMarsylia, a
od 1982 r.
wykształcił
wielu
nowych doktorów.
Od 2008 roku Raoult jest
dyrektorem Unité de Recherche
sur les Maladies Infectieuses et
Tropicales Emergentes (URMITE; w języku polskim: jednostka badawcza ds. Chorób
zakaźnych i tropikalnych),
współpracującą z CNRS (Narodowym Centrum Badań Naukowych) i wieloma innymi
ważnymi instytutami. Jego laboratorium zatrudnia ponad 200
osób, w tym 86 naukowców,
którzy publikują od 250 do 350

artykułów rocznie i wyprodukowali ponad 50 patentów.
D i d i e r
Raoult zainicjował budowę nowego
budynku, w
którym siedzibę ma instytut zajmujący się infekcjami - Méditerranée Infection (IHU), wykorzystując do
tego najwyższy dostępny we
Francji grant na badania medyczne (73 mln euro przyznany
przez Narodową Agencję Badań).
Według ISI Web of Knowledge w 2014 r. jest najczęściej
cytowanym mikrobiologiem w
Europie i siódmym na świecie.
W 2020 r. strona internetowa
Expertscape ogłosiła go pierwszym ekspertem na świecie w

zakresie chorób zakaźnych.
Biorąc to wszystko pod uwagę, chyba jednak należałoby
traktować poważnie jego odkrycia. Podawał on swoim pacjentom zakażonym SARS-CoV-19
hydroksychlorochinę (lek na
malarię) i antybiotyk azytromycynę (jak każdy antybiotyk jest
lekiem na bakterie, ale ponoć
sprawdza się w przypadku wielu
wirusów). Jego badania zostały
oficjalne zarejestrowane. Raoult
twierdzi, że jego badania przynoszą obiecujące wyniki.
Może problemem jest więc to,
że Raoult krytykuje teorię globalnego ocieplenia i naraził się
zbyt wielu ludziom?
W październiku 2013 r. Raoult
opublikował artykuł we francuskim magazynie Le Point,
w którym wyraził swój sceptycyzm wobec modeli matematycznych do prognozowania klimatu. Napisał w nim, że modele

matematyczne są nowoczesną
wersją wróżbiarstwa. W artykule
z 1 listopada 2014 r. ironicznie
zauważa, odnosząc się do „pauzy” w globalnym ociepleniu od
późnych lat 90. XX wieku, że
„natura zapomniała zastosować
się do prognoz”. W tej samej
publikacji, w nawiązaniu do
artykułu opublikowanego krótko
przedtem w czasopiśmie Nature,
zgodnie z którym globalna temperatura Ziemi nie jest już dobrym wskaźnikiem globalnego
ocieplenia, stwierdził: „Lepiej
jest złamać termometr, który zaprzecza!”.
W Le Point, w czerwcu 2014
r., stwierdził, że „po znacznym
wzroście temperatury w latach
90. ziemia zasadniczo przestała
się ocieplać od 1998 r.”. Doszedł
do wniosku, że „globalne ocieplenie jest niepewne, a odpowiedzialność człowieka jest wątpliwa".

autorstwa Jakuba Kapiszewskiego opisujący kontrowersje związane z szefa WHO Tieuodrosa
Adhanoma Gebreijesusa (Etiopczyk nie posiada nazwiska - jego
miano to jego własne imię, imię
ojca i imię dziadka), który nie
jest lekarzem. Gdy obecny dyrektor generalny WHO był ministrem zdrowia w Etiopii, jego
kraj bardzo związał się z Chinami, dzięki czemu Pekin poparł
go na szefa Światowej Organizacji Zdrowia.
Etiopczyk wywołał kilka kontrowersji już na stanowisku
dyrektora generalnego. Najgłośniejszą było zaoferowanie honorowej, ale eksponowanej funkcji
ambasadora dobrej woli WHO
Robertowi Mugabemu, wieloletniemu dyktatorowi Zimbabwe.
Grad krytyki sprawił, że bardzo

Papież Franciszek zaapelował do naukowców o...
szybkie wynalezienie szczepionki na COVID-19

P

apież Franciszek zaapelował w niedzielę o międzynarodową
współpracę w celu rozwiązania kryzysu wokół pandemii koronawirusa i połączenie wysiłków
naukowców, by wypracować
szczepionkę i skuteczne lecze-

Bez komentarza...

Odkrywca leku na koronawirusa uznany za
oszołoma za krytykę globalnego ocieplenia?

O

prof. Didier Raoult
zrobiło się ostatnio
głośno w Polsce, kiedy
Rzeczpospolita nazwała go
"Rasputinem Macrona". Jest to
francuski lekarz, który doradza
prezydentowi Francji, ale jest to
też geniusz, który jako pierwszy
zaproponował sposoby na leczenie koronawirusa. To on zachęcił
świat medyczny m.in. do stosowania leku na malarię w przypadku Covid-19. Mimo to próbuje się z niego zrobić oszołoma. Zapewne dlatego, że krytykuje teorię globalnego ocieplenia i nie boi się mówić, co myśli.
Didier Raoult (ur. 13 marca
1952 r.) jest francuskim lekarzem i mikrobiologiem. Specjalizuje się w chorobach zakaźnych. W 1984 roku Raoult
stworzył na Uniwersytecie AixMarseille jednostkę do badań
nad pasożytami wewnętrznymi
zwanymi Riketsje (AMU). Uczy
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ashington Times opublikował analizę, z
której jednoznacznie
wynika, że nie mamy obecnie do
czynienia z żadną pandemią,
a jedynie ze sztucznie rozdmuchaną medialną wrzawą. Wskazują na to m.in. dostępne dane
dotyczące zachorowalności, liczby zgonów i podjęte działania.
Wirus SARS-CoV-2 to nie czarna
śmierć, ani nawet grypa sezonowa - konkluduje WT.
Do ub. wtorku na Covid-19
miało umrzeć 56.749 Amerykanów. W porównywalnym okresie w latach 2017-2018 na grypę
sezonową zmarło ponad 80 tys.
osób. Dziennik przypomina, że
zaledwie kilka tygodni temu
eksperci ostrzegali, iż na chorobę wywoływaną przez koronawirusa umrze co najmniej 1,7
miliona Amerykanów. Potem
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zmieniono modele wyliczeń i symulacje, i ogłoszono, że umrze
od 100 tys. do 240 tys. osób.
Dziś przewiduje się, że do końca
sierpnia umrze w USA około 70
tys. osób. Gdy koronawirus rozprzestrzeniał się w Chinach,
a następnie w Europie „amerykańskie media z zapartym tchem
informowały niemal z zapartym
tchem, każdą przerażającą liczbę chorych i zmarłych”. Skutecznie wystraszyły Amerykanów, z których wielu zdecydowało się pozostać w domu przez
ostatnie 40 dni, wychodząc jedynie sporadycznie po zakupy.
Washington Times podaje fakty, wskazujące, że mamy do
czynienia nie z pandemią, a z
„wrzaskiem medialnym”. Ostatnie badanie przeciwciał przeprowadzone na Uniwersytecie
Stanforda sugeruje, że śmier-

telność spowodowana wirusem
wynosi prawdopodobnie od 0,1
do 0,2 proc. WHO oszacowała,
że śmiertelność jest od 20 do 30
razy wyższa i wezwała do wprowadzenia polityki izolacji.
W Nowym Jorku, w amerykańskim epicentrum pandemii,
śmiertelność osób w wieku od
18 do 45 lat wynosi 0,01 proc.,
co oznacza, że umiera 10 na 100
tys. zarażonych. Jednak śmiertelność osób w wieku 75 lat
i starszych jest 80 razy większa.
W przypadku dzieci poniżej 18
roku życia wskaźnik śmiertelności wynosi 0,0. Ponad połowa
zgonów z powodu Covid-19
w Europie miała miejsce w zakładach opieki długoterminowej
lub w domach opieki społecznej.
Do tej pory również na tego typu
ośrodki przypada co najmniej
jedna piąta zgonów zarejestro-

wanych w USA. Niemal wszyscy pacjenci hospitalizowani
z powodu wirusa w NYC cierpieli na inne schorzenia. Nawet
gdy stany zaczynają się ponownie otwierać - w oparciu o dane,
które pokazują o wiele niższy
wskaźnik śmiertelności niż
zgłaszano i znacznie szersze
rozprzestrzenienie się wirusa media nadal straszą „przerażającą” śmiertelnością wirusa.
Dzień przed ogłoszeniem
przed WHO “pandemii”, Bill
Gates wpłacił do niej $50 mln.
Dziś amerykańscy dziennikarze
już bez owijania piszą o "globalistycznym miliarderze, który
wywołał obecny kryzys i chce na
nim zarabiać szczepieniami".
Szczepienia mają zmniejszyć
populację na świecie o 15% ludności, i tylko o to w tym chodzi.
Prezydent Trump otwarcie wzy-

wa Amerykanów do protestów,
tocząc nierówną walkę z zakulisową mafią, odpowiedzialną za
to co się dzieje.
A jak zachowuje się polski
rząd? Potwierdza, że nie mamy
w Polsce żadnego wolnego państwa. Mamy PRL-bis i rząd,
który nie służy narodowi polskiemu, lecz obcym możnym.
Kiedyś podlegał ZSRR, dziś
wysługuje się globalistycznym
klikom, prawdopodobnie przez
nie skorumpowany.
Ponoć za kilka dni forsowane
przez PiS wybory polskiego prezydenta, choć min. Sasin za nie
odpowiedzialny, jako możliwy
ich termin wskazał 17 lub 23
maja. Jedno jest pewne - drugi
raz się nie nabiorę na kandydata
J. Kaczyńskiego - A. Dudę.
Będę głosował na Krzysztofa
Bosaka.

nie - kryzys zostaje wykorzystany do zwiększenia władzy
państwa nad obywatelem. Ale
jak to zrobić, żeby lud nie
zorientował się, co jest grane?
Trzeba odwrócić jego uwagę,
a najlepiej zrobić to tak, żeby lud
nie zauważył, że jest brany pod
but, ale jeszcze za to podziękował. Co trzeba zrobić? Trzeba
zastosować metodę wprowadzania i wyprowadzania służącej
i kozy. O co chodzi? Wyjaśnia to
anegdota o biednym Josku i rabinie, który pokazał mu na czym
polega szczęście.

i nie musi słuchać kłótni żony
i służącej, ale dalej jest ciasno
i koza wciąż robi szkody. Na to
rabin nakazał mu sprzedać kozę.
Po tygodniu Josek przychodzi do
rabina z podziękowaniem. - Rebe, jak mnie się teraz wspaniale
żyje. Ja mam taki spokój. Ja
mam tyle miejsca w domu i nie
mam wydatków. Tylko żona,
czworo dzieci i teściowie. To jest
luksus. To jest prawdziwe szczęście. Dziękuję ci, rebe za mądre
rady.
Strategia stosowana przez PiS
jest trochę zmodyfikowana. PiS
pakuje nam na głowę pyskatą
służącą i śmierdzącą kozę. Koza
zostaje wyprowadzona, ale służąca zostaje. Trzeba tylko odpowiednio długo umęczyć nas
obecnością kozy i o służącą nie
będziemy już robić awantury,
byle tylko koza nie wróciła. A że
służąca jest leniwa i pyskata,
trzeba jej płacić, a pożytku z niej
nie ma - to już jest cena wolności
od śmierdzącej kozy obgryzającej meble. Uwaga! W przypadku
buntu przeciw służącej koza zawsze może wrócić.
Co jest kozą, a co służącą
w strategii Prawa i Sprawiedliwości? Służącą jest zwiększenie
biurokracji i nowe podatki. Kozą
jest reżim sanitarny wprowadzony w związku z tzw. pandemią
koronawirusa. Przy czym nie
jest to jedna koza, ale całe stado,
co pozwala rządzącym na wyprowadzanie kilku z nich i zostawienie kilku innych. A efekt jest
ten sam, bo w końcu lepiej
męczyć się z pięcioma kozami

w domu niż z dziesięcioma.
I tym sposobem lud jest wdzięczny za otwarcie lasów i parków,
ale karnie męczy się w szmatach
na twarzy. I macha ręką na zapowiedź ozusowania wszystkich
umów cywilnoprawnych, byle
tylko doczekać, kiedy wolno mu
będzie pozbyć się tych szmat.
Tak to działa.
Każdy kryzys jest okazją do
wycofania się z absurdalnych
pomysłów. Obecny kryzys to
idealny moment, żeby wyrwać
Polskę np. z klimatycznego absurdu, który narzuca nam Unia
Europejska. Nie ma kasy i koniec, więc klimatyczni hochsztaplerzy niech piszą na Berdyczów. Tak powinien zrobić premier rządu RP, gdyby faktycznie
zależało mu na odbudowie polskiej gospodarki. Powinien
uwolnić Polskę od wora kamieni
na plecach, jakim jest unijny
pakiet klimatyczny. A co robi
premier Morawiecki? Proponuje, żeby Unia jak najszybciej
wprowadziła podatek od śladu
węglowego, czyli cło na produkty z krajów, które nie stosują
obostrzeń związanych z emisją
CO2. Jaki będzie efekt? Polskiej
gospodarce to nie pomoże, a polski konsument będzie musiał
zapłacić więcej za towary importowane spoza Unii. Podatek od
śladu węglowego to właśnie
jedna z tych pyskatych, leniwych służących, której musimy
zapłacić i podziękować rządowi,
że w zamian pozwolił nam
pozbyć się jednej z kóz dokwaterowanych nam w ramach wal-

ki z koronawirusem.
Ile będzie trwała ta zabawa
w służąca i kozę? Według zapowiedzi ministra zdrowia Łukasza
Szumowskiego, zabawa może
trwać nawet dwa lata. W międzyczasie będzie odbywać się
straszenie nawrotem zachorowań i obowiązkiem uzyskania
certyfikatów zdrowotnych połączone z postępującą reglamentacją działalności gospodarczej
i obiecankami w stylu „helikopter rozrzucający pieniądze”.
Zamiast uwolnienia od paraliżujących przepisów i podatkowych pułapek dostaniemy coraz
więcej druczków do wypełnienia
z instrukcjami na dziesiątki stron
i karami za nieprzestrzeganie absurdalnych nakazów i zakazów.
Tak wyglądał początek końca
Imperium Rzymskiego. Najpotężniejsze państwo ówczesnego
świata upadło na skutek paraliżującej wszelkie działanie biurokracji, psucia pieniądza i wywołanej tymi czynnikami gospodarczej niewydolności. Najazdy
barbarzyńców były skutkiem,
a nie przyczyną jego upadku.
Wszystko już było i nihil novi
sub sole. I wszystko powtarza
się, pomimo ostrzeżeń z przeszłości. Ciekawi mnie tylko
jedno: co zrobi obecny aparat
partyjny i urzędniczy, kiedy
okaże się, że - tak jak w starożytnym Rzymie - gospodarka
padła na pysk i pieniądz jest nic
niewart, wobec czego na ich
pensje nie ma już skąd brać, bo
z próżnego i Salomon nie naleje?

PiS wyprowadza kozę, ale służąca zostaje

Katarzyna
Treter-Sierpińska

poniedziałek (4.05.
2020) Krzysztof Bosak przedstawił plan
Konfederacji na odbudowę polskiej gospodarki zamrożonej
przez PiS w ramach walki z koronawirusem.
Co proponuje Konfederacja?
Po pierwsze - niskie podatki,
w tym dobrowolny ZUS i podwyższenie kwoty wolnej. Po
drugie - sprzątnie po tarczy antykryzysowej, czyli ograniczanie
biurokracji i wycofanie przepisów, które PiS dokleił do tarczy, a które nie mają nic wspólnego z walką z kryzysem. Po
trzecie - szukanie oszczędności
poprzez m.in. zaprzestanie finansowania z budżetu różnej
maści lewicowych organizacji.
Po czwarte - walka ze skutkami
suszy i nowa strategia dla gospodarki wodnej. Tu akurat nie
wiem, o co chodzi i jak to ma się
do walki z kryzysem, ale zapewne z czasem więcej szczegółów
ujrzy światło dzienne i wtedy
będę mogła napisać, co o tym
sądzę. Na razie skupmy się na
pierwszych dwóch punktach.
Od razu wyjaśniam, że żaden
z nich nie zostanie wdrożony
przez Prawo i Sprawiedliwość.
Dlaczego? Dlatego, że to są pomysły, których celem jest wykorzystanie kryzysu do zmniejszenia władzy państwa nad obywatelem. Natomiast strategia
PiS wygląda dokładnie odwrot-

Biedny Josek poskarżył się rabinowi na swoje ciężkie życie.
Mieszka w małej izdebce z żoną,
czworgiem dzieci i teściami.
Ciasno, biednie i wytrzymać nie
sposób. Rabin nakazał mu zatrudnić służącą. Josek biadolił,
ale wykonał polecenie. Po tygodniu znowu przyszedł do rabina
i skarżył się, jak mu teraz ciężko,
bo nie dość, że muszą gnieździć
się z rodziną w tej izdebce, to
jeszcze mają na głowie służącą,
której muszą płacić, a która jest
leniwa i pyskata. Na to rabin
nakazał mu kupić kozę. Po tygodniu Josek zrozpaczony przybiega do rabina i płacze, że już
żyć się nie da, bo rodzina gniecie
się w jednym pokoiku, który
muszą dzielić z pyskatą służącą
i kozą, która śmierdzi, mleka nie
daje i obgryza meble. Na to rabin
nakazał mu zwolnic służąca. Po
tygodniu Josek znowu przybiega
do rabina i mówi, że już jest lepiej, bo zmniejszyły się wydatki
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szyscy
widzowie
TVP zdążyli się
wzruszyć podkrążonymi oczami ministra Łukasza
Szumowskiego. Pora jednak
zacząć go wreszcie rozliczać
z tego, co robi. I powiedzieć
sobie wprost: jeśli ktoś Szumowskiego nie powstrzyma, czeka
nas wielka katastrofa.
Trudno obecnie powiedzieć,
w jakim stopniu koronawirus
wywołujący chorobę COVID-19
jest niebezpieczny dla zdrowia
i życia ludzkiego. Nie są w tej
sprawie zgodni sami wirusolodzy. Dyskusje na ten temat
trwają choćby w Niemczech czy
w Szwecji. Ścierające się tam
opinie mają określony wpływ na
działanie władz tych krajów
w zakresie doboru środków walki z wirusem. O ile jednak
lekarze i specjaliści pełnią tam
funkcje doradcze, spierając się
miedzy sobą, u nas panuje nie
tylko jednorodność opinii wpływowych specjalistów od chorób
zakaźnych w zakresie walki
z wirusem, ale właściwie cały
kraj znalazł się w ciągu kilku dni
pod rządami ludzi w białych kitlach. Szczególną władzę zdobywa zaś jeden z nich - minister
zdrowia Łukasz Szumowski.
Wiele wskazuje niestety na to, że
przyniesie to opłakane skutki,
a z czasem może doprowadzić
do prawdziwej politycznej rewolucji. Nie lubię wytartego sloganu, głoszącego, iż „po koronawirusie nic nie będzie takie, jak
wcześniej”. Cóż, każdy dzień
jest inny niż poprzedni. Natomiast nie da się ukryć, że Polska
pod realnymi rządami rozpędzonego ministra zdrowia zmierza
wprost ku katastrofie.

Oto doczekaliśmy się, niestety,
kolejnego wielkiego ideologa,
który czaruje nas gotowością do
poświęceń w imię wielkiej idei
ratowania kraju. Wcześniej podobna legenda ratownika otaczała Leszka Balcerowicza, który
zresztą po dziś dzień występuje
jako samozwańczy bohater narodowy, walczący wbrew wszystkiemu i wszystkim z polską
biedą i zacofaniem. Przypomnijmy, że reformy Balcerowicza
doprowadziły wielu ludzi do tragedii. „Terapia wstrząsowa”,
narzucona nam w dodatku przez
George’a Sorosa, w wykonaniu
Balcerowicza faktycznie okazała
się szokiem. I nie chodzi wcale
o wprowadzanie wolnego rynku.
Ówczesny minister finansów
dostał bowiem niemal niczym
nieograniczoną władzę, a prace
dwóch pierwszych rządów III
RP zostały bezwzględnie podporządkowane wskaźnikom ekonomicznym, które miały się
zgadzać z oktrojowanymi założeniami transformacji gospodarczej. Efekt znamy doskonale:
powstała niezdrowa hybryda owszem, z czymś w rodzaju
rynkowej gospodarki, ale to coś
nie zostało obudowane żadnymi
instytucjami zapewniającymi
praworządność, równość szans
czy choćby „miękkie lądowanie”
dla tych, którzy w nowych realiach odnajdywali się z wielkim
trudem.
U progu lat 90., z różnych
powodów, zwyciężyła w Polsce
ideologia ekonomizmu. Państwo, bezsilne w innych obszarach, okazało się niezwykle skuteczne w rewolucji ekonomicznej. Efektem była rewolta
polityczna, która rozbiła obłędne
marzenia o wiecznej władzy
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solidarnościowych elit.
Obecnie stoimy u progu nowej
ideologii, w ramach której niemal wszystkie instytucje państwa zostały podporządkowane
walce z wirusem. Żeby była
jasność: w przeciwstawianiu się
chorobie nie widzę niczego
złego. Jednak kolejne stopnie
wszechwładzy, jakie z każdym
dniem pokonuje ministerstwo
zdrowia, zaczyna powoli przerażać. Szczególnie, że ów resort

jak najbardziej, ale tylko korespondencyjnie, zaś w lokalach
wyborczy to dopiero za dwa lata.
Przeczytajcie to Państwo jeszcze
raz i zastanówcie się nad logiką
rozumowania ministra. Oczywiście jest ona zbieżna z logiką
Nowogrodzkiej, ale przyznacie,
że w ustach żołnierza walczącego z wirusem i przekonującego nas, że właściwie już nigdy
nie wrócimy do normalności,
takie enuncjacje brzmią conaj-

z trudem radzi sobie z tym, do
czego między innymi został powołany: wyposażeniem placówek medycznych w niezbędny
sprzęt. A mimo to aspiruje do decydowania o edukacji, wolnościach obywatelskich, a wreszcie
o gospodarce. Podobnie jak
przed laty ideologiem ekonomizmu w Polsce był Balcerowicz,
z którego wielu śmiało się, iż zamiast źrenic ma pięciozłotówki,
tak obecnie ideologiem medycynizmu, czyli podporządkowania kolejnych instytucji państwa medycznym wskaźnikom,
jest Szumowski.
Co ciekawe, chociaż Szumowski wypowiada się z pozycji
coraz bardziej wszechwładnego
autorytetu, nie sposób dociec,
gdzie znajduje się źródło jego
wiedzy na temat postępu koronawirusa w Polsce. Usiłował zasięgnąć języka w tej sprawie
dociekliwy Łukasz Warzecha,
który zapytał resort zdrowia
o modele, jakimi ten posługuje
się w ocenie szerzenia się epidemii. W odpowiedzi biuro prasowe ministerstwa zbyło jednak
Warzechę typową paplaniną
o biurze analiz, stanowiącym
część struktury resortu - i tak
dalej, i tym podobne.
To niezwykle interesujący wątek, choć pewnie nie tak medialny, jak kolejne doniesienia
o liczbie zachorowań na świecie.
Modele Szumowskiego urastają
już bowiem do rangi legendarnych. W pierwszej połowie
kwietnia minister nie miał informacji na temat tego, czy wybory
można przeprowadzić w maju,
czy też nie. Ale już niedługo po
Wielkanocy jakiś model podpowiedział mu, że termin majowy

mniej dziwnie.
I można się z tego nawet nieźle pośmiać - nie pierwszy to raz
politycy wychodzą na przechwalających się władzą i wiedzą pyszałków - gdyby nie to, że
ministerstwo zdrowia stanowi
obecnie serce rządu. To ono
udziela rekomendacji poszczególnym resortom oraz de facto
tworzy prawo ograniczające
w kraju działalność gospodarczą
i naszą wolność. Na jakiej podstawie to robi, skoro w chwili
szczerości Szumowski wyznał,
że modele statystyczne, którymi
dysponuje, stale się zmieniają,
a ich źródło możemy spokojnie
oznaczyć taśmą z napisem „nieznane”?
Szumowski otrzymał potężną
władzę. I korzysta z niej bez
zahamowań. Podobnie jak przed
laty robił to Balcerowicz. Sprawia wrażenie tarana, gotowego
zniszczyć niemal wszystko, byle
osiągnąć zadowalające statystyki. Krzywa zachorowań ma
się „spłaszczyć”, a wszystko
skończy się, gdy pojawi się legendarna szczepionka. Znacie to,
prawda? A kiedy się pojawi owa
legendarna szczepionka? Szumowski przyznaje między wierszami, że może nie pojawić
się… nigdy. Oto logika ministra

w pigułce.
Niektóre jego sformułowania
trafią zapewne do annałów polskiej polityki. Tyle, że minister nie wiedzieć czemu - zaczął wypowiadać się nie tylko na tematy
związane ze służbą zdrowia, ale
też wszystkie inne, niemające
nic wspólnego z jego kompetencjami. W jednym z wywiadów
niedwuznacznie sugerował, że to
on zachęcił premiera Morawieckiego, by ten nie podawał terminów zdjęcia blokady z poszczególnych obszarów działalności gospodarczej. Innym zaś razem zadeklarował, że o wakacjach Polacy mogą zapomnieć,
czym niewątpliwie dobił polską
turystykę. Czy Szumowski mówi to wszystko ot, tak sobie, bo
ktoś powiedział mu, że im
bardziej wystraszy Polaków, tym
szybciej wpłynie na zmniejszenie skali zachorowań? A może
po prostu uległ magii rosnących
słupków zaufania, uwierzył, że
może zostać wielkim politykiem
i zapragnął wykorzystać swoje
pięć minut?
W każdym razie minister zdrowia zdominował w ostatnich
dniach niemal cały rząd. Konferencje prasowe z jego udziałem
to niemal teatr jednego aktora,
nawet jeśli bierze w nich udział
lider rządu, czyli premier. Szumowski właściwie nie dopuszcza go do słowa. Flegmatyczny Morawiecki przypomina
w swoim zachowaniu Tadeusza
Mazowieckiego, który z bezradną irytacją obserwował panoszenie się energicznego Balcerowicza.
Warto, byśmy wreszcie zdali
sobie sprawię, że jeśli minister
Szumowski nie zostanie przez
kogoś poskromiony i opanowany, to czeka nas nie tylko głęboki
kryzys gospodarczy, z którego
nie podniesiemy się przez całe
lata. Być może czeka nas także
coś więcej: rewolucja polityczna. Nie tylko uszczuplone zostaną nasze konta, ale także
przeorane dusze.
Napisano o tym tysiące stron,
ale przypomnijmy tylko, że
sukcesy postkomunistycznego
SLD w III RP nie były wcale
efektem nagłych przebudzeń
pogrobowców PZPR, lecz wiązały się z obietnicą transferów
socjalnych dla osób pokrzywdzonych gospodarczo rządami
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Polska: W sezonie grypowym 2018/2019 143 zmarłych. W tym
roku do 1 kwietnia na grypę zmarło 53 a na covid 33 osoby...

S

2016/2017 - 3,9 mln, a w 2017/
2018 -4,5 mln”. W sezonie
2018/2019 zachorowalność spadła do 3,7 mln (czyli o 18%), ale
odnotowano 143 zgony najwięcej od 5 lat. Według ekspertów
wzrost liczby zachorowań i zgonów z tytułu grypy wynika
głównie z tego, że lekarze mają
lepsze narzędzia diagnostyczne,
a nie z powodu pojawienia się
bardziej zabójczych wirusów.
Z badań wynika, że „w sezonie 2018/2019 występował głównie wirus grypy z grupy A - A/H1
N1. Na ten szczep przypadało
77,8 proc. zakażeń. Pozostałe
odmiany wirusa grypy obecnego
sezonu też należały głównie do
grupy A. Na grupę B tym razem
przypadło wyjątkowo mało in-

fekcji - zaledwie 1,2 proc. (odwrotnie niż w poprzednim sezonie 2017/2018). Szczepy wirusów wywołujących zakażenia
grypowe z roku na rok zmieniają
się sinusoidalnie […] W sezonie
2017/2018 dominowały szczepy
z grupy B, które stanowiły 70,7
proc. wszystkich infekcji grypowych, z kolei w sezonie wcześniejszym 2016/2017 było ich
zaledwie 1 proc”.
Z artykułu można się dowiedzieć, że „w sezonie 2017/2018
przeciwko grypie zaszczepiło się
3,6 proc. Polaków, a 2016/2017
- 3,2 proc. Więcej szczepień było
jedynie w rekordowym sezonie
2010/2011, kiedy szczepieniom
przeciwko grypie poddało się 5,2
proc. naszych rodaków” - czyli

im większy odsetek Polaków się
szczepi na grypę, tym więcej ich
choruje na tę chorobę.
Czytelnicy dowiedzą się też,
że w sezonie 2019/2020 szczepionki na grypę były wyprodukowane z kilkutygodniowym
(wynikającym
opóźnieniem
z przekazania producentom
szczepionek przez WHO danych
z opóźnieniem).

swoim raporcie, że takie prace
mogą pójść za daleko. Jego
współautor prof. Robin LovellBadge z Narodowego Instytutu
Badań Medycznych zaapelował
o zaostrzenie nadzoru nad tego
typu badaniami. Szczególną
uwagę zwrócił na wszczepianie
materiału genetycznego człowieka do zarodków zwierząt
oraz próby nadania zwierzętom
laboratoryjnym cech ludzkich
poprzez wstrzykiwanie ludzkich
komórek macierzystych do mózgów małp.
Laboratoria w londyńskim
King’s College, Newcastle University i Warwick University

cie nam to robić, znajdziemy
lekarstwa na wszystkie choroby,
znane ludzkości". To emocjonalny szantaż – podkreślił lord
Alton. Dodał, że takie postępowanie nie może być etycznie
usprawiedliwione. – To nas, jako
kraj, dyskredytuje. To zakrawa
na groteskę – dodał.

otrzymały pozwolenia na przeprowadzenie tego typu badań po
wprowadzeniu w 2008 r. umo-

żliwiającej to ustawy. Pozwala
ona na tworzenie hybryd i chimer ludzko-zwierzęcych. (Hybryda to genetyczny mieszaniec,
np. muł, czyli skrzyżowanie
konia i osła. Chimera to organizm, zbudowany z komórek
różnišcych się genetycznie, np.
kura z mózgiem przepiórki).
Sprawa trafiła już do brytyjskiego parlamentu. Przesłuchania
w tej kwestii prowadził lord
David Alton. Stwierdził potem,
że żaden z indagowanych naukowców nie potrafił podać
przekonującego uzasadnienia dla
prowadzenia tego typu badań.
– Mówili tylko: "Jeśli pozwoli-

wszystkich zjawisk możecie
sobie Państwo dopisać sami.
Trudno oczywiście przewidzieć dokładnie reakcję społeczeństwa na załamanie gospodarcze, ale możemy niemal
z pewnością założyć, iż nagłe
zubożenie aspirujących i dorabiających się Polaków doprowadzi do prawdziwej rewolucji.
O ile bowiem kraje Zachodu
przejadły już okres swojego prosperity, a tamtejsze społeczeństwa już gdzieniegdzie dyszały
żądzą radykalnej zmiany i pragnieniem zburzenia status quo
i otrzymania od nowej władzy
znacznie więcej, niż jest im
w stanie zaoferować obecna,
o tyle Polacy dopiero zaczynali
dostrzegać efekty swojej ciężkiej
pracy, licznych wyrzeczeń oraz
przeżytych kryzysów gospodarczych. Nareszcie po blisko 30
latach mogliśmy więcej i lepiej.
Wyzbyliśmy się także kompleksów wobec zachodnich gospodarek. Jeśli teraz wszystko to
stracimy w ciągu dwóch, trzech
miesięcy niewytłumaczalnego
zamknięcia państwa, po obecnej
władzy nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Nie ma

wątpliwości, że wirus należy
przetrawić, jednak obecna władza nawet nie ukrywa, że o ile
skutecznie wszystko w państwie
zamykała, o tyle nie potrafi
niczego otworzyć. I nie ma żadnego pomysłu na to, jak powinna
wyglądać kolejna faza mierzenia
się z tym problemem. Jeśli zaś
rząd nie zaplanuje kolejnych
kroków, by ratować polską
gospodarkę, jeśli nie wyzwoli
się z kleszczy medycynizmu
ministra Szumowskiego, zostanie z tego wkrótce bezwzględnie
rozliczony.
A kto przyjdzie po Zjednoczonej Prawicy? Na pewno nie
Koalicja Obywatelska czy ruch
Szymona Hołowni. Słońce wzejdzie tym razem dla ugrupowań
radykalnie lewicowych. Nie czeka nas żadna dyktatura - jak
wieszczą niektórzy liberalni myśliciele, porównując obecną
sytuację do tej z lat 30. - lecz
kontrolowana rewolucja radykalnych reprezentantów ulicy.
W Polsce najpewniej będzie to
siła polityczna, przypominająca
programem ugrupowanie Adriana Zandberga. System wytworzony przez powojenny libera-

lizm ma bowiem ogromną
zdolność osiągania równowagi.
Dlatego w przypadku głębokiej
recesji będzie ciążył w kierunku
„radykalnie demokratycznych”
ugrupowań, nie zaś tych, które
przejawiają totalitarne ciągoty.
Inna sprawa, że rządy radykalnej lewicy nie oznaczają nic
innego, jak rodzaj „miękkiej dyktatury”. Obejdzie się bez krzykliwego wodza i wojska na
ulicach, ale rozmaite progresywne programy społeczne sprawią,
że znajdziemy się w rzeczywistości Huxleyowskiej antyutopii.
Trudno szeroko rozpisywać się
o tym, co dokładnie może wydarzyć się, gdy radykalna lewica
zacznie zaprowadzać w Polsce i nie tylko w Polsce - swoje porządki. Znamy program takich
ugrupowań jak Partia Razem.
Możemy się tylko domyślać, co
nas czeka. W każdym razie
obecne tłumaczenia polityków
Zjednoczonej Prawicy, iż nie
można łamać „kompromisu
aborcyjnego”, bo takie działania
utorują drogę do władzy proabor-cyjnym radykałom, mogą
brzmieć w kontekście obecnych
działań rządu jak ponury żart.

Lub po prostu kpina. Znacznie
szybciej bowiem lewicowe
ugrupowania dorwą się do władzy maszerując po plecach ministra Szumowskiego niż z powodu zakazu aborcji eugenicznej.
Przeczytawszy ów tekst, zapewne ciekawi jesteście, czy
można coś jeszcze zrobić, by
powstrzymać widmo recesji
i nowej społecznej rewolucji.
Zapewne można, ale by odwrócić kartę i szybko przebudować
plan „walki z koronawirusem”
na znacznie bardziej realistyczny, czyli taki, który bierze pod
uwagę coś więcej niż tylko
tempo przyrostu zachorowań
(pomijam tu inne, tajemnicze
dane ministerstwa zdrowia)
potrzebne jest silne przywództwo. Potrzebny jest lider, którego
wizja zmian wykroczy daleko
poza opinie wirusologów i niewiadomego pochodzenie modele, o których opowiada
minister Szumowski. No tak, ale
przecież najpierw potrzebna jest
- zgadli Państwo! - szczepionka!

zukając informacji na
temat śmiertelności w
Polsce w kwietniu 2020
na tle kwietnia 2019, trafiłem na
artykuł z serwisu Nauka Polskiej
Agencji Prasowej zamieszczony
rok temu na stronie tygodnika
Wprost. To niezwykłe jak z dzisiejszej perspektywy artykuł
„Eksperci alarmują. Najwyższa
od ponad 5 lat śmiertelność
z powodu grypy” wydaje się interesująca informacja, że „w sezonie grypowym 2018/2019 było
mniej zachorowań i podejrzeń
zachorowań z powodu grypy około 3,7 mln, zarejestrowano
natomiast 143 zgony, najwięcej
od ponad 5 lat”.
Z artykułu opublikowanego
przed rokiem wynika, że „eks-

perci ostrzegli, że w kolejnym sezonie grypowym 2019/2020 mogą być większe niż zwykle
kłopoty ze szczepionką chroniącą przed zakażeniami grypowymi. - Wynika to z tego, że
Światowa Organizacji Zdrowia
(WHO) później niż zwykle przekazała producentom informacje
o rekomendowanych szczepach
wirusa grypy, które powinny być
uwzględnione w szczepionkach
na kolejny sezon”.
Czytelnicy artykułu mogą też
prześledzić, „że w minionych
latach stale zwiększała się zachorowalność z powodu grypy.
W sezonie 2013/14 zarejestrowano 2 mln przypadków tego
zakażenia, w latach 2014/2015 2,9 mln, 2015/2016 - 3,2 mln,

rytyjscy
naukowcy
stworzyli już 150 zwierzęco-ludzkich hybryd.
Są to zarodki, zawierające ludzki
i zwierzęcy materiał genetyczny
– informuje brytyjski dziennik
"Daily Mail".
Dotąd chimery tworzyli wyłącznie artyści. Naukowcy,
którzy wyhodowali hybrydy,
uczynili to za pomocą komórek
macierzystych, pobranych z embrionów na potrzeby - jak deklarowali - opracowywania nowych
metod leczniczych.
Prowadzone w tajemnicy badania wyszły na jaw, gdy komitet naukowców ostrzegł w

ugrupowań postsolidarnościowych. Można ten wątek rozwijać
o kwestie dotyczące dystrybuowania szacunku społecznego,
ale najistotniejsze jest jedno: to
brak słuchu społecznego ze strony tzw. prawicy torował lewicy
drogę do władzy.
Skutkiem medycynizmu obecnej władzy będzie dokładnie to
samo. Efekty czekającej nas
zapaści gospodarczej nie są
trudne do przewidzenia. Polskie
społeczeństwo po prostu drastycznie zubożeje. To, w połączeniu
z rozpędzającą się inflacją, doprowadzić może do tragedii.
W dodatku niebawem będziemy
musieli przetrawić także efekty
suszy. Nie chcę kolejny raz
znęcać się nad Szumowskim,
dlatego powiedzmy sobie jedno:
prowadzona przez niego polityka być może stanowi remedium
na koronawirusa, ale na pewno
nie odpowiada w żaden sposób
na czekające nas już niebawem
bardzo poważne problemy. I nie
chodzi o jakiś tam spadek PKB,
ale o ubóstwo, bezrobocie, zanik
działalności gospodarczej a wreszcie kryzys w służbie zdrowia.
Konsekwencje społeczne tych

Według dostępnych danych na
stronie portalu Onet do końca
marca 2020 na grypę zmarło 53
a na covid-19 mniej, bo 33 osoby. W zeszłym sezonie na grypę
zmarły 143 osoby.

Brytyjczycy tworzą hybrydy zwierzęco-ludzkie
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kala działań, jakie rządy
wielu krajów na świecie
podjęły w związku z epidemią koronawirusa nie ma precedensu w historii. Czy problem
rzeczywiście jest na tyle poważny, że podjęcie tak radykalnych środków jest usprawiedliwione? Coraz częściej pojawiają
się wątpliwości i pytania: - Czy
kwarantanna jest potrzebna i jakie mogą być jej konsekwencje?
- Czy wszyscy bez wyjątku powinni podlegać izolacji? - Czy
dzieci i młodzież w czasie epidemii powinny chodzić do szkoły
czy nie? - Czy maseczki i rękawiczki chronią przed zarażeniem? - Jaki jest rzeczywisty
wskaźnik śmiertelności na
Covid-19? - Od czego zależy
powodzenie walki z koronawirusem i jakie będą ekonomiczne
konsekwencje obostrzeń podjętych przez rządy? Na te i inne
kwestie wypowiada się kilkunastu wybitnych lekarzy i naukowców z USA, Kanady, Niemiec,
Izraela, Rosji, Danii, Francji
oraz polscy specjaliści.
Dr Yoram Lass - izraelski
lekarz, polityk i były dyrektor
generalny Ministerstwa Zdrowia. Były prodziekan Uniwersytetu Medycznego w Tel Awiwie:
„Kto myśli, że rządy zwalczają
wirusy, jest w błędzie.”
- Włochy są znane z ogromnej
zachorowalności na problemy
z oddychaniem, ponad trzykrotnie wyższym niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim.
W USA około 40.000 osób
umiera w zwykłym sezonie grypowym [...] W każdym kraju
więcej osób umiera na zwykłą
grypę niż tych, którzy umierają
z powodu koronawirusa. Istnieje
bardzo dobry przykład, o którym
wszyscy zapominamy: świńska
grypa w 2009 roku. Był to wirus,
który dotarł do świata z Meksyku i do dziś nie ma przeciwko
niemu szczepionki. Ale w tym
czasie nie było Facebooka,
a może był, ale jeszcze w powijakach. Natomiast koronawirus
jest wirusem o public relations.
Dr Joel Kettner - Profesor
Community Health Sciences and
Surgery na Uniwersytecie Manitoba, były dyrektor ds. Zdrowia

publicznego w prowincji Manitoba i dyrektor medyczny Międzynarodowego Centrum Chorób Zakaźnych:
- Nigdy nie widziałem czegoś
takiego. Nie mówię o pandemii,
ponieważ widziałem 30 z nich,
jedną każdego roku. Nazywa się
to grypą. I inne wirusy chorób
układu oddechowego; nie zawsze wiemy, czym one są. Ale nigdy nie widziałem takiej reakcji
i staram się zrozumieć, dlaczego.
Martwię się o przekaz publiczny, strach przed kontaktem
z ludźmi, przebywanie z ludźmi
w tej samej przestrzeni, uścisk
dłoni, spotkania z ludźmi. Martwię się o wiele, wiele konsekwencji z tym związanych.
W prowincji Hubei, gdzie do
tej pory było najwięcej przypadków i zgonów, faktyczna liczba
zgłoszonych przypadków wynosi 1 na 1000 osób, a faktyczny
wskaźnik zgonów wynosi 1 na
20.000. Może to pomogłoby
spojrzeć na to z innej perspektywy.
Dr Yanis Roussel i zespół
naukowców z Institut Hospitalouniversitaire Méditerranée Infection, Marsylia i Institut de Recherche pour le Développement,
Assistance Publique-Hôpitaux
de Marseille, przeprowadzający
recenzowane badanie na temat
śmiertelności koronawirusa dla
rządu Francji:
- Problem SARS-CoV-2 jest
przeceniany, ponieważ 2,6 miliona ludzi umiera każdego roku
z powodu infekcji dróg oddechowych w porównaniu z mniej niż
4000 zgonów z powodu SARSCoV-2 (w momencie pisania).
W badaniach porównano
śmiertelność SARS-CoV-2 w
krajach OECD (1,3%) ze wskaźnikiem umieralności powszechnych koronawirusów zidentyfikowanych u pacjentów z APHM (0,8%) od 1 stycznia 2013 r.
do 2 marca 2020 r. Badania innych koronawirusów (ale jeszcze nie dla SARS-CoV-2) wykazały, że odsetek bezobjawowych nosicieli jest równy lub
nawet wyższy niż odsetek pacjentów z objawami. Te same
dane mogą wkrótce być dostępne, co dodatkowo zmniejszy

względne ryzyko związane z tą
specyficzną patologią.
Hendrik Streeck - niemiecki
badacz HIV, epidemiolog i trialista kliniczny. Jest profesorem
wirusologii i dyrektorem Instytutu Wirusologii i Badań nad
HIV na Uniwersytecie w Bonn:
- Nowy patogen nie jest tak
niebezpieczny, jest nawet mniej
niebezpieczny niż Sars-1. Szczególną rzeczą jest to, że Sars-Co

niemanego konfliktu interesów
związanego z reakcją UE na
pandemię świńskiej grypy:
- Politycy są ścigani przez
naukowców, naukowców, którzy
chcą być ważni, aby zdobyć
pieniądze dla swoich instytucji.
Naukowcy, którzy po prostu pływają w głównym nurcie, chcą
swojej części […] A tym, czego
obecnie brakuje, jest racjonalny
sposób patrzenia na rzeczy.

V-2 replikuje się w górnej części
gardła i dlatego jest znacznie
bardziej zaraźliwy, ponieważ
wirus może „skakać z gardła do
gardła”. Ale to także zaleta:
ponieważ Sars-1 replikuje się
w głębokich płucach, nie jest tak
zakaźny, ale zdecydowanie dostaje się do płuc, co czyni go
bardziej niebezpiecznym. Trzeba
również wziąć pod uwagę, że
zgony Sars-CoV-2 w Niemczech
dotyczyły wyłącznie starych ludzi. W Heinsbergu 78-letni mężczyzna zmarł z powodu niewydolności serca i to bez udziału
Sars-2. Odkąd został zainfekowany, naturalnie pojawia się
w statystykach Covid 19. Ale
pytanie brzmi, czy i tak by nie
umarł, nawet bez Sars-2.
Dr Wolfgang Wodarg - niemiecki lekarz specjalizujący się
w pulmonologii, polityk i były
przewodniczący Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy.
W 2009 r. wezwał do przeprowadzenia dochodzenia ws. dom-

Powinniśmy zadawać pytania
typu: „Jak dowiedziałeś się, że
ten wirus jest niebezpieczny?”,
„Jak było wcześniej?”, „Czy nie
mieliśmy tego samego w zeszłym roku?”, „Czy to w ogóle
coś nowego?”
Dr Peter Goetzsche - profesor
projektowania i analizy badań
klinicznych na Uniwersytecie
w Kopenhadze, założyciel Cochrane Medical Collaboration.
Autor książek o korupcji w medycynie i sile wielkich firm farmaceutycznych:
- Naszym głównym problemem jest to, że nikt nigdy nie
będzie miał kłopotów z powodu
środków, które są zbyt drakońskie. Wpadną w kłopoty tylko
wtedy, gdy zrobią za mało. Tak
więc nasi politycy i osoby zajmujące się zdrowiem publicznym robią znacznie więcej niż
powinny. Żadnych takich drakońskich środków nie zastosowano podczas pandemii grypy
w 2009 r. I oczywiście nie można ich stosować każdej zimy,
czyli przez cały rok, ponieważ
zawsze gdzieś jest zima. Nie
możemy trwale zamknąć całego
świata.
Dr John Ioannidis - profesor
medycyny, badań i polityki zdrowotnej oraz danych biomedycznych w Stanford University
School of Medicine oraz profesor statystyki w Stanford University School of Humanities
and Sciences. Dyrektor Centrum
Badań Zapobiegawczych Stanforda. Redaktor naczelny Euro-
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pean Journal of Clinical Investigation. Były przewodniczący
Wydziału Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Ioannina, adiunkt w Tufts
University School of Medicine:
- Pacjenci przebadani pod kątem SARS-CoV-2 to nieproporcjonalnie ci z poważnymi objawami i złymi wynikami. Ponieważ większość systemów opieki
zdrowotnej ma ograniczone możliwości testowania, tendencja
selekcyjna może nawet pogorszyć się w najbliższej przyszłości. Jedyną sytuacją, w której przetestowano całą zamkniętą populację, był statek wycieczkowy Diamond Princess
i pasażerowie kwarantanny.
Wskaźnik śmiertelności przypadków wyniósł 1,0%, ale była
to w dużej mierze starsza populacja, w której śmiertelność
z powodu Covid-19 jest znacznie wyższa. Czy wskaźnik
śmiertelności przypadków Covida-19 może być tak niski? Nie,
twierdzą niektórzy, wskazując na
wysoki odsetek osób starszych.
Jednak nawet niektóre tak zwane
koronawirusy typu łagodnego
lub przeziębienia, które są znane
od dziesięcioleci, mogą mieć
śmiertelność aż do 8%, kiedy
zarażają osoby starsze w domach
opieki.
Gdybyśmy nie wiedzieli o nowym wirusie i nie sprawdzili
osób z testami PCR, liczba
całkowitych zgonów z powodu
„choroby podobnej do grypy”
nie wydawałaby się w tym roku
nietypowa. Co najwyżej moglibyśmy od niechcenia zauważyć,
że grypa w tym sezonie wydaje
się nieco gorsza niż średnia.
Prof. Knut Wittkowski amerykański naukowiec, który
od 35 lat zajmuje się modelowaniem sytuacji epidemiologicznych:
„Gdyby nie kwarantanna, epidemia skończyłaby się dawno”
- Konieczne jest izolowanie
przez pewien czas ludzi starszych cierpiących na choroby
układu oddechowego gdyż w ich
przypadku zachorowanie na zapalenie płuc daje wysokie ryzyko śmierci. Ten koronawirus nie
różni się od rodzajów grypy,
które widzieliśmy wcześniej. Co
2-3 lata pojawia się grypa, nieco
gorsza niż inne rodzaje, która
znika w taki sam sposób, jak
inne. Błędem jest to, że dzieci
nie chodzą do szkoły. Powinny
chodzić i zarażać się nawzajem
bo w ten sposób nabywają zbiorowej odporności, która jest
czynnikiem powstrzymującym
zapadalność na choroby układu
oddechowego. Dlatego ważne
jest aby szkoły działały nadal.
Kwarantanna tylko zwiększa
śmiertelność, a polityka ograni-
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Testowanie na ludziach w Polsce “skierowanej energii”

B

roń nowej generacji,
broń skierowanej energii - to współczesne
wyzwanie związane ze stosowaniem coraz bardziej precyzyjnych środków rażenia, kierowanych w konkretne miejsca i cele.
Broń elektromagnetyczna nie
musi wyrządzać bezpośrednich
szkód, a jest bardzo skuteczna,
może być użyta nie tylko w warunkach wojennych, ale również pokojowych np. do tłumienia demonstracji, opanowania
agresywnych jednostek bez powodowania uszczerbku na zdrowiu. Broń taka jest już coraz
bardziej realna, czego dowodzą
wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych w tym zakresie.
W dniu 1 marca br. w Wojskowej Akademii Technicznej
odbyła się prezentacja wyników
Programu Strategicznego - Nowe Systemy Uzbrojenia i Obrony w Zakresie Energii Skierowanej. W ramach Programu
konsorcja naukowo-przemysłowe realizują 6 Projektów:
Impulsowe Działa Elektro-

magnetyczne,
Metody i Sposoby Ochrony
i Obrony przed Impulsami HPM,
Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych
impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM,
HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną
i obroną, aparatury pomiarowej,
Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej,
Badania i symulacje skutków
oddziaływania impulsów HPM,
Mikrofalowa Broń Obezwładniająca.
W skład konsorcjów wchodzą
uczelnie, instytuty badawcze
i przedstawiciele przemysłu
w tym: PW, PWr, PG, AMW,
ITWL, ITE, WITU, WIHiE,
ITME, PIT RADWAR, PCO
S.A., ZM Tarnów, Mesko, ZDZ
Kraków, CTM S.A., PSTS, PGZ
S.A., Radiotechnika marketing
sp. z o.o., QWED, Kubara-Lamina. Liderem czterech pierwszych projektów jest Wojskowa

Akademia Techniczna, a kolejne
dwa prowadzą Politechnika
Wrocławska oraz PIT RADWAR. Całością Programu zarządza przedstawiciel przemysłu PIT RADWAR.
Tematyka Programu obejmuje
opracowanie nowych systemów
uzbrojenia w zakresie broni elektromagnetycznej w tym: generatorów wysokoenergetycznych
impulsów promieniowania tzw.
bomby elektromagnetycznej,
laserowych systemów broni
skierowanej energii, systemów
obrony przed bronią elektromagnetyczną, układów i metod
pomiarowych, symulacji skutków działania impulsów HPM
oraz broni nieśmiercionośnej.
Wszystkie projekty obejmują
fazę badawczą i rozwojową.
Prezentowane na spotkaniu rezultaty Programu obejmowały
wyniki kończącej się pierwszej
fazy projektów.
Spotkanie rozpoczął prorektor
ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab.
inż. Krzysztof Czupryński, który
powitał zaproszonych gości oraz
podkreślił nowatorski charakter

tematyki realizowanego Programu, jak również zapewnił, iż
zespoły badawcze z Wojskowej
Akademii Technicznej są odpowiednio przygotowane do jej realizacji, o czym świadczą dotychczasowe wyniki poszczególnych projektów. Następnie w
imieniu kierownictwa Programu
Strategicznego Pan Piotr Bareja
przedstawił założenia Programu
i zasady jego realizacji. Jest to
bowiem pierwszy Program Strategiczny, w którym wszystkie
Projekty są powiązane wzajemnymi zależnościami tworząc
spójny program o jednoznacznie
zdefiniowanym celu.
Kolejnym punktem spotkania
była prezentacja wyników poszczególnych projektów. Do
agendy spotkania dołączono
prezentację konsorcjum kierowanego przez Centrum Badań
Jądrowych, które złożyło propozycję realizacji nowego projektu - Mikrofalowej Broni
Energii Skierowanej, przeznaczonej do wykrywania i zwalczania bezzałogowych obiektów
latających.
Zaproszeni goście mogli

obejrzeć i przedyskutować wyniki z realizatorami projektów na
przygotowanej wystawie w formie plakatów oraz pokazu opracowanych urządzeń. Cząstkowe
produkty prezentowano również
podczas zwiedzania laboratoriów. W komorze bezechowej
Wydziału Elektroniki przedstawiono wyniki projektów HPM,
a w laboratoriach Instytutu
Optoelektroniki projektu Laserowe Systemy Broni Skierowanej
Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej. W trakcie
prezentacji omówiono również
perspektywy dalszej realizacji
programu. Na zakończenie, po
dyskusji i podsumowaniu spotkania, dyrektor Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - płk Robert Kurowski
podziękował za dotychczasowe
osiągnięcia, dobrze przygotowaną prezentację i określił dalsze oczekiwania MON wobec
programu.

czania tylko wydłuża czas działania wirusa. Gdyby rząd (USA
- przyp. red.) nie wdrożył tej
polityki, epidemia byłaby już za
nami. „Jeśli wirus swobodnie się
przemieszcza wówczas w 2 tygodnie liczba zakażonych zbliża
się do szczytu a przez kolejne
2 tygodnie liczba zakażonych
maleje. Wiosną trzeba wyprowadzić ludzi na ulice, a nie zamykać w dusznych mieszkaniach. Przebywanie na zewnątrz
zatrzymuje wszelkie choroby
układu oddechowego.
Statystyki umieralności na
koronawirusa nie odbiegają od
umieralności na grypę sezonową.
Dr Zbigniew Martyka - ordynator oddziału zakaźnego w
Dąbrowie Tarnowskiej.
„Życie pod kluczem zabije
więcej ludzi niż koronawirus”
- Spotykamy się codziennie
z ludźmi, którzy są zarażeni koronawirusem i nie wykazują żadnych objawów chorobowych.
My też mogliśmy to przejść bezobjawowo. Około 4/5 przechoruje w sposób bezobjawowy.
Strach i panika zdecydowanie
szybciej się rozwija niż koronawirus. A to niczemu dobremu
nie służy. W przypadku rozszerzania się paniki koronawirusowej wiele osób może stracić
życie nie z powodu koronawirusa, ale z innych. Panika
paraliżuje działania służby zdrowia. Pacjenci, którzy powinni się
znaleźć pod opieką specjalistów
nie mogą się do nich dostać.
Jest okres wiosenny, ludzie
powinni zażywać ruchu, a jesteśmy tego pozbawieni. Ludzie

się buntują, bo mają świadomość, że ktoś chce im utrudnić
czy ograniczyć życie i wolność
w sposób kompletnie bezsensowny [...] małżonkowie, którzy są
ze sobą na co dzień, na dworze
mają być dwa metry od siebie.
Rękawiczki nie chronią przed
wirusem, mają szkodliwy wpływ
na skórę. Maseczki nie chronią
przed niczym. Ktoś ponosi ją
kilka godzin, na jej powierzchni
zbiera się wilgoć, namnażają się
bakterie. Po kwadransie taką
maseczkę powinno się zmienić.
Ile osób zmarło na grypę?
Więcej niż na „kowina”. Dlaczego nikt nie robi kwarantanny
z powodu grypy? Na inne choroby zakaźne zmarło w tym roku
już ponad 3 miliony osób i nie
było paniki, izolacji, maseczek...
Patomorfolodzy wypowiadają
się, że na swoim stole nie spotkali ani jednej osoby, która
zmarłaby z powodu koronawirusa. We Włoszech trafiły się
może trzy takie osoby.
Dr med. Igor Gundarov rosyjski specjalista od epidemiologii:
„Zastraszanie niszczy odporność. Koronawirus jest niczym,
ta siła wymusza psychozę”
- Ten wirus jest wysoce zaraźliwy, rozprzestrzenia się szybko, ale śmiertelnością nie przeraża. We Włoszech śmiertelność
wynosi 10 na 1000. Rocznie we
Włoszech umiera 600 tysięcy
osób, 1700 dziennie. To skąd
taka panika? Epidemia to ogromny wzrost zapalności na choroby, który przekracza jakikolwiek dopuszczalny poziom. Ale
nikt nie określił tego poziomu.

Na początku lat 90. w krajach
postsowieckich, co roku na grypę chorowało od 4 do 7 milionów osób. Było to spowodowane depresyjną atmosferą, jaka
wtedy panowała - zamykanie
fabryk, bezrobocie, inflacja, niepokój i strach. To było powodem
dramatycznego spadku odporności u ludzi. Ludzki układ
odpornościowy jest wysoce zależny od stanu psychicznego.
Dlatego obecna panika niewątpliwie spowoduje wzrost śmiertelności.
Dr Jerzy Milewski - lekarz,
członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP.
„Kwarantanna jest błędem”
- Obecnie stosowana metoda
powszechnej izolacji (kwarantanny) w obliczu epidemii koronawirusa jest błędem i nie doprowadza do zakładanych celów.
Nie ma szans zatrzymania
transmisji SARS-CoV2 w sytuacji w której ok. 80% zarażonych przechodzi infekcję bezobjawowo będąc tym samym
poza wszelkimi działaniami systemowymi. Przedłużająca się
powszechna kwarantanna doprowadzi do skutków znacznie tragiczniejszych niż infekcja koronawirusowa. Będą nimi rozmontowanie państwa i zatrzymanie gospodarki. Działania
podejmowane na całym świecie
w związku z epidemią są historycznym przykładem na to, jak
można zrobić olbrzymie decyzje
o zasięgu globalnym praktycznie bez danych.
Wychodząc z domu po 14dniowej kwarantannie od razu
narażamy się na kontakt z oso-

bami potencjalnie zarażonymi,
które przechodzą chorobę bezobjawowo. Najbardziej narażone
są jednostki z zaburzeniami
w układzie immunologicznym,
i to właśnie takie jednostki powinny być izolowane [...] a nie
całe społeczeństwo. Kwarantanna jedynie niszczy gospodarkę, nie dając realnych korzyści
zdrowotnych. Za zatrzymanie
funkcjonowania państwa przyjdzie nam zapłacić o wiele większą cenę niż możemy to sobie
wyobrazić.
Prof. Włodzimierz Gut - wirusolog, pracownik Narodowego
Instytutu Zdrowia PublicznegoPaństwowego Zakładu Higieny,
członek Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów, założyciel Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa
Wirusologicznego:
„Maseczka ochronna może
stać się równie groźna jak koronawirus”
- Maseczki mogą być równie
groźne jak koronawirus, bo jest
nie tylko koronawirus, ale jest
mnóstwo patogenów itp. Nie zapominajmy, że chorujemy na
różne choroby cały czas. One

mogą się osadzać na maseczkach. Jeżeli te maseczki schowamy do kieszeni. to tak jakbyśmy sobie włożyli bombę
biologiczną.
[...] Test (na koronawirusa)
jest bardzo specyficzny. On nie
wykrywa koronawirusa jako
cząsteczki zdolnej do zakażania,
tylko wykrywa materiał genetyczny koronawirusa. W związku
z tym, jeżeli ten materiał jest
nieaktywny, znajduje się w komórce, w której wirus się nie
namnaża, to też zostanie wykryty. (…) Kiedy ktoś przestaje
chorować, przestaje zarażać.
Czym są choroby współistniejące, które zwiększają ryzyko
zarażania? Te, które dotyczą zaatakowanego układu, czyli choroby układu oddechowego. Te
choroby, które leczy się, obniżając odporność, czyli te, które
łączą się z podaniem leków immunosupresyjnych, bo w ten
sposób ograniczamy możliwości
walki gospodarza. Będą to choroby onkologiczne, ale też alergia, którą leczymy metodą podania środków obniżających
reakcje na alergen.
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David Icke: Koronawirus Covid-19 nie istnieje
3 część relacji z wywiadu
oaktualnej “pandemii”
z Anglikiem Davidem Icke

W

2019 r. wprowadzono 5G, które nie
zostało przebadane
pod względem wpływu na ludzki organizm. Żadnego badania
na szkodliwość. Nic. Ile testów
przeprowadziły firmy telekomunikacyjne? Ile wydały pieniędzy
na zbadanie jaki jest wpływ
wprowadzenia nowej technologi
na ludzki organizm? Zero!
Mimo sprzeciwu doktorów,
naukowców z 41 krajów, nic
z tym nie zrobiono. Oczywiście
gdyby testy takie wykonano
i opublikowano, nigdy nie doszłoby do rozprzestrzenienia się
tej technologii.
Kto to wszystko kontroluje?
Czy jest to przemysł telekomunikacyjny? Owszem jest, ale
w zamian za ogromne pieniądze
wykonuje rozkazy idące z góry.
Wracamy do elit które rządzą
światem. Po co uparcie elity
chciałyby wprowadzić technologię 5G? Po to, że jest to niezbędne do kontroli ludzkości za
pomocą sztucznej inteligencji.
Po to, żeby manipulować ludzką
psychiką.
Co takiego robi 5G?
5G zatruwa komórki za pomocą wysokiego pola elektromagnetycznego. Zatrute komórki, jako odpowiedź układu odpornościowego wytwarzają znane nam wcześniej egzosomy.
Gdzie znajduje się pierwsze
chińskie miasto, które wprowadziło 5G zanim pojawił się koronawirus Covid-19?
Wuhan
Na całym świecie jest wiele
dowodów na to, że podczas tego
kiedy my siedzimy w domach,
w niedalekiej okolicy pojawiają
się nowe maszty 5G. W samym
UK, kolejne 21 miast zostało
otwarte na technologię 5G.
Oczywiście ludzie nie mogą protestować przeciwko temu dlatego, że przebywają w domowym areszcie. Elon Musk nazwany przez Davida Icka superpsychopatą, co tydzień wysyła
coraz więcej satelit na orbitę
Ziemi. Satelity umieszczone na
niskich wysokościach, bombardują nas sygnałem 5G. Musk
posiada zgodę na wysyłanie
coraz większej ilości satelit. Jego
celem o którym oficjalnie nas informuje jest 42.000 satelit.
Przestrzeń kosmiczna wypełniana jest satelitami. To dzięki
nim jesteś w stanie pokryć wi-fi
dokładnie co do centymetra
wszystkie miejsca na ziemi które
chcesz. Satelity się idealnie do
tego zadania nadają. I Elon
Musk o tym wie.

Musk jak i wszyscy ludzie
w to zaangażowani, powinni
siedzieć tam gdzie ich miejsce
czyli w więzieniach i to na całe
swoje życie. Jego towarzyszem
w celi powinien być nie kto inny
jak Bill Gates. Panowie zasługują na siebie.
Z tym co obecnie jest już na
niebie, mają problemy astronomowie, którzy zamiast czystego nieba nocą widzą satelity
Muska. Dodatkowo Federal
Communications Commission
daje pozwolenie na postawienie
milionów masztów naziemnych
w samych Stanach Zjednoczonych, które połączą się z orbitującymi satelitami.
To co obecnie ma miejsce to
próba stworzenia technologicznej pod-rzeczywistość G5, do
której podłączony zostanie ludzi
umysł za pomocą AI (sztuczna
inteligencja). Oficjalnie nawet
podają kiedy to się wydarzy. Jest
to rok 2030.
AI - sztuczna inteligencja
Jeden z doktorów, który pracuje w nowojorskim oddziale intensywnej terapii (wywiad z nim
można podejrzeć na stronie Davida Icke’a), stwierdził, że powiedziano mu, żeby leczyć chorych na koronawirusa Covid-19.
Doktor twierdzi, że czegoś takiego nigdy w życiu nie widział.
Płuca pacjentów wyglądają jakby lecieli na wysokości ponad
9 kilometrów wysokości i nagle
zabrakłoby im tlenu. Ludzie
powoli umierają z braku tlenu.
Płuca wyglądają jakby ktoś
wziął pacjenta i bez żadnej aklimatyzacji zrzucił na Mont Evereście. I nie jest to wcale Covid-19, nie jest to żadna infekcja.
To co został przyznane przez
przemysł telekomunikacyjny, że
przy 60 GHz (na takiej częstotliwości finalnie będzie operować 5G), ludzie ciało oraz krew
przestanie przyjmować tlen. Jeżeli ktoś jest trafiony tak wielką
częstotliwością, jego ciało nie
będzie w stanie przyjąć odpowiedniej ilości tlenu, żeby przeżyć. Symptomy wynikające
z braku odpowiedniej ilości
tlenu pokrywają się z tym o
czym mówi wspomniany wcześniej nowojorski lekarz.

W Anglii, komórka rządowa
Office of Communication kierowana przez Melanie Doors
i nadzorująca funkcjonowanie
wszystkich stacji radiowo telewizyjnych, przekazała wszystkim stacjom, że będą narażone
na poważne sankcje, jeżeli dopuszczą się publicznej dyskusji
związanej z łączeniem 5G z koronawirusem Covid-19. Również wszyscy giganci pochodzący z Silicon Valley: Facebook, Google, Yahoo mają po-

wiedziane, żeby banować tego
typu materiały. Filmik z tym
wywiadem, który został zdjęty
z YouTube po 10 minutach istnienia, jest tego znamienitym
przykładem. Dlaczego w takim
razie jest ban na tego typu
rzeczy? Co ma wspólnego 5G
z Covid-19? Ktoś coś wie? Ano
dlatego, że Ci którym na 5G
zależy, nie są w stanie wygrać
debaty publicznej ani ze swoimi
argumentami i brudnymi pieniędzmi.
– Wypowiedzenie się w przestrzeni publicznej na ten temat
(TV i Radio) groziłoby aresztem
i zamknięciem stacji. Ale tak się
nie dzieje, dlatego że nie jesteśmy przez nich rządzeni. Przynajmniej na teraz! – tak to
skwitował prowadzący spotkanie Brian Rose.
– Oni chcą, żeby cezura trwała
w nieskończoność – kontynuował dalej David. Spisek kontroluje percepcję. Jest to prawie to
samo co kontrola zachowania.
Kontrola percepcji, która mówi
o tym, że mamy śmiertelnie niebezpiecznego wirusa, prowadzi
nas do zachowania, będącego
zgodą na areszt domowy. Skąd
bierze się ludzka percepcja?
Ludzka percepcja bierze się
z otrzymanych informacji. Dlatego tak ważne jest mieć całkowitą kontrolę nad informacją.
No bo załóżmy teoretycznie
taki scenariusz: nie ma linka
pomiędzy 5G i koronawirusem
Covid-19. Jaka szkoda mogłaby
powstać po dyskusji o tym czy
on jest, czy go nie ma. No jaka?
Gdzie się podziało prawdziwe
dziennikarstwo śledzące prawdziwe informacje? Gdzie ono
jest ja się pytam się! Większość
woli pieprzyć głupoty.
BBC, wg. Icke’a nie jest
wiarygodna. To rządowy departament. Ci co się nazywają
dziennikarzami to służba cywilna wypełniająca swoje obowiązki. Nazywają się dziennikarzami, ale nimi nie są.
Kto w tym wszystkim promował 5G i rozwój 5G? Kto
prowadził licencje na 5G? Ta
sama kobieta z rządowej komórki Office of Communication
Pani Melanie Doors. Pewnie
nazwisko pomaga jej w otwieraniu niejednych drzwi.
Ostatnio w kilku miastach
Belfaście, Liverpoolu,
UK:
Holandii
i
Birmin-gham
spłonęły nadaj-niki 5G dlatego,
że ludzie zaczynają odpowiadać.
– Co o tym sądzisz? – próbując
podpytać Davida, Brian Rose
mógł pomyśleć na przykład: Czy
zrobili to, żeby przetrwać? Czy
słusznie postąpili?
Na to David Icke odpowiedział, że to nie od niego należy
mówienie komukolwiek co ma

robić dlatego, że każdy ma prawo do zdecydowania za siebie.
Jeżeli 5G będzie kontynuowało swój rozwój i dojdzie do
punktu, do którego elita tego
świata chce doprowadzić, ludzkie życie takie jakie znamy
będzie zakończone. Ludzie będą
musieli dokonać wyboru. Jeżeli
używasz przemocy przeciwko
ludziom, w obliczu czegoś co
uważasz za słuszne, to jesteś
wtedy tylko lustrem tego, z
czym chcesz walczyć.
Wg Davida Icke’a - to wszystko co w danej chwili się dzieję
w związku z koronawirusem
Covid-19, ma doprowadzić do
całkowitego wyeliminowania
potencjalnych protestów ludzi.
Jest to bardzo złe dla ludzkości.
Ludzie nie mają możliwości
zaprotestować. Jak to możliwe?
Ofiar “pandemii” nie ma aż
tak dużo jakby to sobie mogli co
niektórzy życzyć - mimo manipulowania liczbami i wszystkimi
tymi pozostałymi trikami opisanymi wyżej. Większa liczba
chorych i umierających usprawiedliwiałaby wiele poczynań,
które obecnie mają miejsce.
Mimo to w każdych dużych miastach na świecie przygotowuje
się ogromne kostnice wykorzystując do tego lotniska, boiska,
lodowiska. Co się stanie kiedy
przy aż tak wielkich przygotowaniach liczby zaczną maleć?
Kto tutaj wypadnie na durnia?
Czym więcej rozprzestrzeni
się teraz technologii 5G, tym
więcej 5G będzie wpływać na
zdrowie populacji całego świata
i tym bardziej można będzie
wykorzystać szalejącego koronawirusa Covid-19, żeby mu
przypisać swoje żniwo. Jeżeli
rozpoczną strzelać do nas
z częstotliwością 60 GHz (a mogą też dokręcić maksymalnie do
300 GHz, będą mieli więcej
ludzi umierających na brak
możliwości przyswojenia tlenu.
Jeżeli to wypali, wtedy przygotowane kostnice spełnią swoje
zadanie i będzie na co zrzucić
winę. Oczywiście wtedy też będzie można usprawiedliwiać
w nieskończoność stosowanie
domowego aresztu. Dzięki 5G w
bardzo małym obszarze, będzie
można pozbyć ludzi tlenu, a za
śmierć obarczyć Covid-19. Teraz
kiedy wszyscy siedzą w domach,
5G instalowane jest w szkołach,
szpitalach i innych podobnych
miejscach, w których normalnie
występują skupiska ludzkie.
Do czego zmierzamy? Ludzkość, żeby przetrwać musi zacząć być czujna.
Szczepionka na koronawirusa
Covid-19 będzie zawierać sporo
materiału genetycznego, który
uruchomi truciznę do komórek,
a te z kolei uruchomią znane

nam wcześniej egzosomy. Wiemy czym one są.
Również w tej szczepionce
znajdować się będą mikroczipy
nanotechnologiczne. Po pierwsze będą niewidoczne ludzkim
okiem, dlatego nazywane są nano i znane pod innymi nazwami
takimi jak bystry kurz (smart
dust), nanobots czy nowe roboty.
Kiedy znajdą się już w ludzkim
organiźmie, człowiek zacznie
działać jak antena. Nikt się nie
będzie martwił brakiem zasięgu,
bo dosłownie człowiek będzie
podłączony do sieci. To istny
Matrix, w którym człowiek poprzez integrację ze sztuczną
inteligencją znaną jako AI, stanie
się chodzącym komputerem.
Na potwierdzenie tego David
Icke podaje przykład wydarzenia
w jakim brał udział 23 lata temu,
kiedy został poproszony o spotkanie z naukowcem CIA w Kalifornii. Ów człowiek chciał coś
ujawnić, ale nie mógł zrobić
tego oficjalnie. Podczas spotkania, badacz pokazał Davidowi,
że ma łatkę wielkości małego
woreczka od szamponu, umiejscowioną na klatce i że jeżeli nie
wymieni łątki co 72 godziny to
umrze. Jeżeli wygada się komukolwiek to nie otrzyma łatki.
Musi ściśle współpracować tak
samo jak tysiące innych naukowców pracujących dla CIA.
Podobnie jak kiedyś, ale już
bardziej nowocześnie będzie
wyglądał program szczepień.
Każdemu zostaną wstrzyknięte,
niewidoczne dla ludzkiego oka
mikroczipy. Program szczepień
jest promowany i finansowany
przez nikogo innego aniżeli
przez Billa Gatesa. To właśnie
Gates oraz organizacja zwana
Gavi, chcą zaszczepić każdego
człowieka na kuli ziemskiej.
Poza tym każdy kto się zaszczepi miałby otrzymać tzw.
quantum tatto - maleńki cyfrowy
tatuażyk. Dzięki temu cyfrowo
będą mogli powiedzieć, czy jesteś zaszczepiony/zaszczepiona
czy nie. Obecnie mamy już 7
szczepionek, które ponoć działają na Covid-19. Każda jedna
z nich jest ufundowana przez
Billa Gatesa. Tak tego samego,
który wspólnie z żoną Melidą
Gates brali udział w The Event
201. Jeżeli będziesz chciał wyjść
z domu żeby dłużej nie siedzieć
w zamknięciu, będziesz musiał
przyjąć szczepionkę. Tylko wtedy nie będziesz stanowił zagrożenia dla innych.
Od red.: To samo mówił
ostatnio kandydat na prezydenta
Polski - urzędujący na tej funkcji
Andrzej Duda!
część 4 za tydzień
zobacz też materiał na str. 14
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yciekły informacje,
że Amazon woli
współpracować z firmami, które mają większy
współczynnik różnorodności.
Wszystko dlatego, że zmniejsza
to prawdopodobieństwo zrzeszania się w związkach zawodowych: osoby o różnych kolorach
skóry, płci i preferencjach seksualnych są tak podzielone, że już
nie skupiają się na interesie
wspólnotowym, ponieważ go nie
odczuwają. Dowodzi to, że
tęczowa lewica [np. w Polsce
Razem i Nowa Lewica
(SLD + Wiosna)] to
najwięksi sprzymierzeńcy wielkiego kapitału i zarazem wrogowie klasycznej (robotniczej) lewicy.
Nowa Lewica (taki
prąd intelektualny, który powstał w latach 60.
na Zachodzie) to w rzeczywistości nowa religia, religia multikulturalizmu, który za podmiot polityki bierze
sobie
mniejszości.
Mniejszości we współczesnym świecie odgrywają rolę bazy rewolucyjnej, która ma
za zadanie wywoływać
konflikty z większością. Większość definiujemy jako reprezentantów wspólnoty, która
odczuwa przynależność do klasycznie pojmowanej cywilizacji
zachodniej. Nowa Lewica za wroga obrała
sobie większość, której
atrybutami są przywiązanie głównie do:
– Rodziny. – Narodu.
– Kościoła. – Rasy
(jako identyfikowanie
swoich rodaków przez
pryzmat cech zewnętrznych).
I tak:
(1) Dla Nowej Lewicy małżeństwo to zbędny świstek papieru; dzieci to tylko produkt
zachcianki (prawa reprodukcyjne); ślub kościelny to przejaw
antykobiecego patriarchatu; miłość to kwestia chwilowej fascynacji/odczucia; odpowiedzialność to zbędna formalność… itd.
(2) Przynależność do narodu
to tzw. obciach, który wiąże się
z odczuwaniem dumy, która nie
ma nic wspólnego z jednostkowym odczuwaniem; promowane
jest jednoczenie się wokół grup
mniejszościowych, które mają
reprezentować wspólnoty “niewyobrażone”; patriotyzm to
jeden z elementów faszyzmu;
nacjonalizm kojarzony ma być
z Holokaustem… itd.
(3) Kościół ma kojarzyć się
z pedofilią, Holokaustem, prześladowaniami itp.; sakramenty
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mają przysługiwać bezbożnikom; instytucja musi być zdemokratyzowana i pozbawiona
sacrum; katolicyzm musi zostać
sprowadzony do prywatnej sprawy każdego człowieka i nie
może mieć wpływu na życie
publiczne - nawet gdy jednostka
tego chce; wolność religijna ma
panować dla wszystkich, poza
tymi, którzy reprezentują religię
tutejszą (katolicyzm, w Niemczech nawet luteranizm - patrz
na postulaty Die Linke).
(4) Identyfikowanie członków

kobieta nie miała planów posiadania dzieci, ponieważ wiąże się
to np. z urlopem macierzyńskim,
który jest tylko jednym z wielu
problemów pracodawcy. Rodzina ma tendencje do oszczędzania
i spokojnego trybu życia, jednostka do wydawania i częstej konsumpcji dóbr tymczasowych.
(2) Naród przeszkadza wielkim korporacjom i jest to związane z bardzo szeroką gamą
argumentów. Zacząć można od
tego, że pracownicy tej samej
narodowości chętniej zrzeszają

jakiejkolwiek grupy za pomocą
cech zewnętrznych to rasizm;
mniejszości rasowe muszą być
uprzywilejowane w organach
decyzyjnych, a także na odpowiednich szczeblach (np. dyrektywy UE, które wzywają do
zwiększenia liczby osób o niebiałym kolorze skóry na stanowiskach rządowych); „pozytywna dyskryminacja” jako dziejowy wynalazek do zrównywania szans grupom, które będą
uprzywilejowane ze względu na
kolor skóry lub płeć (o płci też
można pisać wiele, np. punkty
dodatkowe na tekstach informatycznych)… itd.
Jaki ma to związek z wielkim
kapitałem? Cele polityczne Nowej Lewicy i starego kapitału są
zbieżne:
(1) Pracownik, który posiada
rodzinę, jest bardziej odporny na
eksploatację. Duże firmy często
naciskają przy kontraktach, żeby

się w związkach zawodowych;
częściej się jednoczą we wspólnej sprawie, która nie jest na
rękę pracodawcy; a już nie daj
Boże, żeby to była ludność tubylcza, która zna przepisy prawne. Wielkie korporacje wspierają
Nową Lewicę w ściąganiu tu
imigrantów, którzy dla Lewicy
staną się bazą społeczną, a dla
pracodawcy tanią siłą roboczą.
Imigrant jako pracownik jest
pozbawiony elementarnej solidarności z pracownikami tutejszymi, którym zaniża stawki,
a także podbiera im pracę prowadzi to do naturalnego konfliktu na tle narodowościowym.
Taki konflikt powoduje, że
odciąga się uwagę od praw pracowniczych autochtonów, na
rzecz zwalczania przejawów rzekomej dyskryminacji na tle
narodowościowym.
(3) Kościół przeszkadza wielkim korporacjom, ponieważ pro-

muje antymaterialistyczną wizję
świata, a także uzbraja człowieka w system wartości, który
utrudnia wdrażanie ideologii
zysku dla samego zysku - ma to
związek z powszechnym oszukiwaniem klientów, którym wciska się tzw. badziew, żeby tylko
towar zszedł z półek. Kościół
także był ostoją sprawiedliwości
społecznej pojmowanej przez
pryzmat solidaryzmu. Solidaryzm jest zaprzeczeniem zasad,
którymi kierują się wielkie korporacje - wielkie korporacje wymagają od człowieka, aby
była jednostką, która sama zrezygnuje ze swoich
praw, głównie zbiorowych. Premiowane jest
także konfidenctwo; podkopywanie pozycji innych pracowników; praca
po godzinach; produkcja
na ilość, a nie jakość;
cwaniactwo… itd.
(4) Co do rasy i zbiorowej identyfikacji, to
mamy tu do czynienia
z tym samym, co w przypadku narodu, ale dochodzi tu wszechobecne
oskarżanie o rasizm. To
samo, co w polityce Nowej Lewicy, a związek to
ma z założeniami rozbicia solidarności pracowniczej.
Polskich przykładów
współpracy wielkiego kapitału i Nowej Lewicy
jest wiele. Zacząć można
od Henryki Bochniarz,
która od 1999 do 2019
roku pełniła funkcję prezydenta organizacji pracodawców Konfederacja
Lewiatan. Obecnie jest
przewodniczącą Rady
Głównej tej organizacji.
Jest także aktywistką
antyrodzinnego i feministycznego Kongresu Kobiet.
Robert Gwiazdowski i Cezary
Kaźmierczak to założyciele
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, którzy popierają praktycznie nielimitowaną imigrację do Polski. Na debacie
z Krzysztofem Bosakiem, drugi
z wymienionych na początku
akapitu, wspominał o przyjęciu
5 milionów imigrantów do Polski, głównie z państw III Świata.
W związku z przyjmowaniem
(póki co nielicznej grupy) imigrantów z państw III Świata,
Lewica wielokrotnie mogła manipulować faktami, dzięki czemu kreowała polityków Konfederacji (w tym autora tekstu)
na nienawistników, którzy kojarzyć się mieli śmieszno lub
straszno.
Jeśli chodzi o działanie wielkiego kapitału w Polsce, to często angażuje się we wspieranie
szeroko pojętej Nowej Lewicy.
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Pośród sponsorów np. „Parady
Równości” znajdują się m.in.
Sprite, Hard Rock Cafe czy Ikea.
Jeśli chodzi o inicjatywy feministyczne, to często możemy
spodziewać się wsparcia od Ikei.
Coca-Cola zasłynęła sponsorowaniem artykułów w skrajnie
lewicowej prasie. Przedstawiciele międzynarodowych korporacji wprost deklarują, że w
panelach dyskusyjnych muszą
być zachowane parytety, które
de facto dyskryminują kobiety skoro bierze się gdzieś kobietę
tylko dlatego, że jest kobietą, to
w zasadzie się ją dyskryminuje.
Częstym hasłem polityków
i działaczy Nowej Lewicy jest:
„w dzień budujemy kapitalizm,
żeby w nocy (po pracy) go
niszczyć”. Ich cele polityczne są
zbieżne z wielkim kapitałem wielu z nich jednak przyznaje, że
to tylko sojusz taktyczny, który
skończy się rewolucją i kapitalistów wywiozą na taczkach.
Problem w tym, że będzie dla
nich za późno, a zatomizowane
społeczeństwa będą pogrążały
się tylko w coraz to większej
zapaści moralnej i intelektualnej,
na której gruzach czasem głowę
wychyli postnarodowa prawica.
Konkluzja jest taka, że podział
na prawicę i lewicę dobiegł już
końca. Lewica robotnicza została osierocona - a raczej jej elektorat i to o nich należy teraz
walczyć, ponieważ PiS go odpycha od siebie. Prawica wolnościowa stoi przed wyborem albo będzie narodowa, albo
sprzymierzona z Nową Lewicą.
Wiele osób się dziwi, dlaczego
młodzi ludzie wahają się pomiędzy Konfederacją a SLD+przybudówki - to przez to, że oba
ugrupowania nie przyjęły do
końca nowego podziału na solidarnych patriotów i kosmopolitycznych liberałów. Ma to związek z tym, że PiS to taka partia,
która opóźnia i utrudnia pełne
sprofilowanie się na ten podział.
Kto pierwszy zrozumie, że to
jest aktualny spór i na gruzach
PiS zdecyduje się na budowę
„obozu patriotycznego”, ten
będzie dzielił i rządził. Jeśli
wyprzedzi nas Nowa Lewica
i zbuduje silny obóz kosmopolityczny, to będzie nam naprawdę
ciężko!
Na potrzeby sporu politycznego zapewne nikt nie porzuci
haseł o prawicy i lewicy, ale nie
będzie miało to większego sensu
z punktu widzenia nauk politycznych - chyba że przyjmiemy
bliższe posiłkowanie się Nową
Lewicą (adekwatnie) i Nową
Prawicą, chociaż to też nie do
końca będzie odpowiadało polskiej specyfice, ze szczególnym
naciskiem na stronę prawą.

Konrad Smuniewski
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Tezy Davida Icke'a w filmie pt. "Ludzka raso,
powstań z kolan! Covid-19 nie istnieje"

Covid- 19
Nie ma Covid 19, nie istnieje
jest to oszustwo, naturalna reakcje układu immunologicznego
na zatrucie komórkowe covid19.
Inwertor testu, (Kary Mullis),
który powstał w 1984 r. powiedział, że nie powinno się używać jego testu do chorób zakaźnych. Służy on tylko do
ogólnego testowania materiału
genetycznego. Test wykazuje
obecność komórek, które są
efektem ubocznym istniejącej
choroby. Przyczyn może być
wiele, np. rak płuc, co sprawi, że
wynik testu będzie pozytywny.
Test wykazuje przy 30 powiększeniu/wrażliwości, pozytywnie i negatywnie na Covid 19,
przy 60 x powiększeniu, każdy
człowiek na ziemi będzie wykazywał test pozytywnie.
Test sprawdza szerokie spektrum materiału genetycznego.
Czyli sprawdza wszystko i nic,
może służyć do oznaczania np.
raka płuc. Kraje używające różnych powiększeń materiału testowego - będą miały różne
wartości pozytywnych testów.
Zatrucia komórkowe są powodowane rzeczami takimi jak:
toksyczność, stres i strach, chorobami oraz promieniowaniem
elektromagnetycznym (5G).
Egzosomy (exosomes) - to
komórki, które pod mikroskopem wygladają identycznie
z tymi, które oznacza się jako
Covid 19.
Oznaczono więc naturalny

odruch układu immunologicznego jako Covid 19. Jeżeli ktoś
trafi do szpitala z jakiegokolwiek powodu, zostaje przetestowany na dany materiał genetyczny, który posiada każdy
człowiek, a jak umrze - to oznaczacza się, że powód zgonu to
Covid 19...
Liczba umieralności na świecie nie zmieniła się, ale definicja
zgonów została zmieniona. Osoba x zmarła nie z powodu Covid
19, ale po byciu pozytywnie
przetestowaną na Covid 19 - nie
bierze sie pod uwagę, że osoba
mogła mieć przewlekłą chorobę,
typu rak czy problemy z sercem
od dłuższego czasu.
99% ludzi, którzy zmarli we
Włoszech na oficjalnie przekazanego Covid-19, mieli 2-3 dodatkowe problemy zdrowotne,
z powodu których cierpieli, lub
byli w szpitalach...
Dziwnym zbiegiem okoliczności jest wysoki poziom toksyczności i zanieczyszczenia takich miast jak Lombardia we
Włoszech i Wuhan w Chinach...
Zmusza się starszych ludzi,
którzy są w grupach tzw. ryzyka,
elity/szpitale po przetestowaniu
ich pozytywnie na Covid-19
(materiał genetyczny, nie wirusa), aby podpisali oświadczenie
o nie udzielaniu im resuscytacji,
pod pretekstem "tudnych decyzji". Zatem wybiórczo wybiera
się - komu pomóc...
Pełna kontrola liczb poprzez
sposób testowania i leczenia,

sposób diagnozy i sposób w jaki
są liczone wyniki, daje więc
możliwość podbijania liczb i
utrzymywania izolacji...
Jak ta “epidemia” mogła zniknąć tak szybko w Chinach?
Miliony ludzi w mieście, liczby
powinny być większe w tym jednym miejscu niż w reszcie
świata.... Ludzie w Chinach
wracają do normalności, władze
wypuszczają już ludzi na ulice
i przywracają ruch powietrzny.

Test na wirusa dowodzi jak
dużo jest tego materiału genetycznego RNA w ludziach. Oznacza to po prostu że on jest,
dlatego ludzie zdrowi będą mieli
średni lub brak symptomów,
potrzebne są ogromne ilości tego
"materialu genetycznego" np,
u ludzi z przewlekłymi chorobami, aby mieli poważne i ciężkie
symptomy...
Emperial Collage specjalizuje
się w modelowaniu komputerowym. Prognozuje np., że pokrywa lodowa powinna już zniknąć..., a istnieje. Zajęto się tam
również modelowaniem Covid19. Prof. Neil Ferguson, który
nie powinien doradzać żadnemu
rządowi nigdy, powiedział ministrowi zdrowia Wielkiej Brytanii, że może umrzeć pół miliona ludzi....
Tak oto z - jakby się wydawało
- wolnego świata w ułamku sekundy system przekształca się
w globalny faszyzm i tyranię.
Wyjaśnia to działanie piramidy
władzy: na szczycie wiedzą
wszystko i pociągają za sznurki.
Im dalej w las (w dół), tym
mniejsza świadomość i wiedza
na temat całości. Ci poniżej
odpowiedzią jak zawsze: "ja nic
nie wiedziałem, wykonywałem
tylko polecenia".

Kto jest drugim największym
sponsorem WHO? To Bill Gates, on jest właścicielem WHO,
które zostało stworzone przez
Rockefellera. Minister zdrowia
jest “posłusznym pieskiem” wykonującym polecenia...

5G
Ciało jest jak elektromagnetyczna istota. Jeżeli jest równowaga - jesteśmy zdrowi, jeżeli
pojawia się dysharmonia zaczynamy chorować.
Nie prowadzi się testów 5G
pod kątem ludzkiego zdrowia.
Powodem dla którego tak się
stało jest to, że gdyby je przeprowadzono, ta technologia
nigdy nie była by dopuszczona
do użytku. 5G zatruwa komórki,
poprzez swoje promieniowanie,
komórki wydzielają egzosomy,
które są pozytywnie oznaczane
przy testach Covid-19.
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Podczas gdy siedzimy w domu, podczas “aresztu domowego”, montuje się na szeroką
skalę maszty 5G.
Elon Musk nie jest pychopatą
- jest super psychopatą, który
doskonale wie, jakie problemy
przyniesie ta technologia, lecz
dostał pozwolenie na wystrzeliwanie tysięcy satelit komunikujących się 5G z masztami na
ziemi. Wielu ludzi, obserwujących niebo, zaczęło się temu
sprzeciwiać. Satelity te zresztą
zasłaniajądobrą
widoczność
nieba.

Jeden z nowojorskich lekarzy
oświwdcza, że to co widzi w
płucach ofiar rzekomego Covid19, wyglada jakby ktoś leciał na
wysokości 30 tys. stóp i nagle
otworzył kabinę ciśnieniową,
gdzie znika tlen i powoli umiera. 5G o natężeniu 60 GHz zatrzymuje absorbcję tlenu przez
ludzkie ciało i krew.

Budują “umieralnie” w wielu
krajach, przekształcając boiska
lub magazyny w takie obiekty
jak by coś się szykowało...
Jeżeli okaże się, że budowali
je na darmo, wyjdą na nierzetelnych, więc szybko po cichu
montuje się sieci 5G, gdzie się
da - aby użyć jej częstotliwości
do uśmiercenia większego grona
ludzi, zwalając winę na Covid.
Powinniśmy się temu przyjrzeć i samodzielnie dodać “2+2”
jeżeli faktycznie takie sytuacje
zaczną mieć miejsce, gdzie podwyższona ilość anten 5G będzie
równała się z większą ilością
zgonów.
Rządowa agencja brytyjska
Ofcome, szczególnie pani Melanie Dawes (ważna osoba, którą
trzeba będzie pociągnąć do odpowiedzialności za to co się
dzieje), wszelkie jednostki komunikacji telewizyjnej i radiowej odgórnie zostały zastraszone
sankcjami za rozmowy o powiązywaniu 5G z Covid-19.
Podobnie gantanci Silicon Valley czyli: Google, Facebook,
You Tube etc. blokują wszelkie
materiały łączące 5G z problemami zdrowotnymi.
Czyli - skoro nie chcą, aby
o tym mówiono - to znaczy, że

musi być jakieś powiązanie!
Jak myślicie - kto wydaje licencje na 5G i ją reklamuje? Otóż
Ofcome i Melanie Dawes.

Szczepionki
Szczepionki będę posiadały
wiele materiału genetycznego,
co zatruje komórki, które będą
wytwarzały egzokomórki. A te
będą przy testach wykazywać
pozytywny wynik na obecność
covid 19, oraz nanotechnologiczne mikroczypy, które będą
działały jak odbiorniki antenowe, łącząc ludzi z siecią 5G,
doprowadzając do tego, że ludzie będą jak terminale komputerowe.
D. Icke mówi następnie, iż
w latach 90, rozmawiał z człowiekiem z CIA, kóry oświadczył
mu, już wtedy testowano nanotechnologię, a teraz jest ona po
prostu wszędzie.
Aktualnie pracuje się nad 7
różnymi szczepionkami na
Covid 19 - każda jest fundowana
przez Bila Gatesa.
Jak już wiadomo - Gates kilka
miesięcy przed wybuchem pandemii prowadził symulacje globalnej pandemii koronawirusa.
W 2018 John Hopkins University prowadził symulacje na ten
sam temat, teraz zajmuje sie globalnymi liczbami dot. Covid 19.
Szczepionka ma być swoistą
“przepustką” do uczestniczenia
w życiu społecznym...
Korporacje “troszczą się” o ludzi jak mogą, udostępniając informacje agencjom rządowym
o ewentualnych zgromadzeniach
społecznych.
Jeżeli chcesz zobaczyć - co
będzie się działo w przyszłości
na zachodzie - popatrz na Chiny
dziś, miliony kamer rozpoznawania twarzy, poprzez algorytmy sztucznej inteligencji rejestrujące twoje zachowanie, za
które rząd chiński przydziela
punkty. Jeżeli człowiek zachowuje się jak rząd chce, dostaje
plusy, jeżeli nie, minusy. Są miliony ludzi w Chinach, którzy
nie mogą podróżować samolotami, a nawet pociągami - z tego
powodu. Ten sam system zamierza się wprowadzić na
Zachód.

Home Life

Realty One Ltd.
Brokerage

Independently Owned
and Operated REALTOR

2261 Bloor St. W.
Toronto ON M6S 1N8
sellwithmarek@gmail.com
www.homeliferealtyone.com

MAREK URBANIAK
Sales Representative
Cell: 416-347-9946

SCHODY ŚW. JÓZEFA
FAKTY

GŁOS nr 19
6-12.05.2020

O

jciec Kornelian Dende,
franciszkanin, który
opowiedział tę historię,
zwrócił uwagę na to, że schody
są przede wszystkim świadectwem potęgi modlitwy, podkreślając, że św. Józef Robotnik-Rzemieślnik (jego święto
obchodziliśmy 1 maja), wierny
małżonek Maryi, odpowiedzialny ojciec rodziny, przyjaciel nieszczęśliwych, opiekun chorych
i umierających, opiekun Kościoła, poskromiciel złych duchów trapiących człowieka złych nałogów, nieopanowanych
namiętności, jest naszym potężnym orędownikiem w niebie.
Dziś, żeby wykonać takie
schody, trzeba by było pół tuzina
fachowców, jednego lub dwóch
inżynierów, precyzyjnych aparatów mierniczych i specjalnych
narzędzi do naginania drzewa
pod żądanym kątem. Tymczasem cieśla nie miał ani pomocnika, ani tym bardziej specjalistycznych narzędzi. Miał jedynie, wg relacji matki Magdaleny,
parę młotków, dziwacznie wyglądającą piłę i miarę w kształcie
dużej litery T oraz dłuto.
W Santa Fe, w stanie Nowy
Meksyk w USA - znajduje się
kaplica sióstr loretanek, a w niej
niezwykłe schody, o których
mówi się, że są dziełem samego
wielkiego Cieśli z Nazaretu,
czyli św. Józefa, albo przynajmniej genialnego rzemieślnika
posłanego przez niego.
W 1872 r. biskup miasta Santa
Fe zawarł kontrakt na budowę
kaplicy dla sióstr loretanek,

sprowadzonych ze środkowej
części USA, które miały w tym
mieście prowadzić szkołę dla
dziewcząt. Owa kaplica pw.
Najświętszej Maryi Panny miała
być miniaturą paryskiej Sainte
Chapelle, którą zbudował król
św. Ludwik do przechowywania
Korony Cierniowej i innych relikwii męki Zbawiciela przywiezionych z wyprawy krzyżowej.
Budowa trwała kilka lat i kiedy była już na ukończeniu zdarzyło się nieszczęście. Ktoś
zamordował architekta. Po jego
śmierci okazało się, że w planach nie ma schematu budowy
schodów prowadzących na chór,
o czym architekt zwyczajnie
zapomniał. Siostry miały nie
lada kłopot. Teoretycznie schody
można było wybudować, ale ze
względu na niewielkie rozmiary
kaplicy ich budowa była niewskazana. Każdy ze sprowadzonych architektów tak uważał.
W tej sytuacji przygnębione
siostry rozpoczęły nowennę do
św. Józefa z prośbą o pomoc.
Nie czekały długo. Już następnego dnia po ukończeniu nowenny do furty klasztornej zapukał brodaty staruszek licho
ubrany, w dodatku z osiołkiem,
który dźwigał skrzynię z narzędziami i osobistymi rzeczami.
Przybysz nie przedstawił się,
a jedynie powiedział, że dowiedział się o kłopocie sióstr i że
jest gotów wybudować schody.
Przełożona matka Magdalena
pokazała mu prawie ukończoną
kaplicę, w której trzeba było wybudować bardzo wąskie schody

prowadzące na chór, których budowy po prostu nikt się nie
chciał podjąć. Staruszek powiedział, że nie potrzebuje niczyjej
pomocy. Nie chciał też, aby mu
przeszkadzano, toteż zamknął
kaplicę na klucz.
Po trzech miesiącach można
było oglądać jego dzieło. Zakonnice i okoliczni mieszkańcy byli
zdumieni widokiem schodów
w kształcie ślimacznicy, kunsztownie wykonanych, które
według praw fizyki powinny
były runąć chociażby pod ciężarem jednej osoby, nie mówiąc
o większej liczbie, bo przecież
nie zawierały one żadnej podpory. Nie miały słupa, wokół
którego by się wiły, ani ściany,
na której by się wspierały, ani
podpory od dołu. Schody pnąc
się w górę robiły dwa obroty po
360 stopni każdy.
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Do tego trzeba dodać fakt, że
tajemniczy staruszek do ich budowy nie użył ani jednego
gwoździa i ani jednej śrubki. Do
spojeń rzemieślnik użył drewnianych czopów. Wykonał także
doskonale dopasowane spirale,
czyli skręcone szyny drewniane,
na których wznosiły się trzydzieści trzy stopnie. Spirale nie
zostały wykonane z jednego
dużego kawałka drzewa, lecz
złożone z wielu mniejszych
kawałków. Do tych dziwów dodajmy jeszcze to, że schody
wykonano z rzadkiego budulca drzewa o wielkiej trwałości,
z pewnością niewystępującego
w okolicy. Nikt nawet nie jest
w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie takie drzewo rośnie.
By było jeszcze ciekawiej, ów
rzemieślnik zaraz po skończonej
pracy, kiedy matka przełożona

widząc jego dzieło, pobiegła po
inne siostry, przepadł jak kamień
w wodę. I chociaż wszczęto poszukiwania dziwnego staruszka
na osiołku, wyznaczono nawet
nagrodę (siostry chciały mu zapłacić za pracę), nie odnaleziono
go.
Zakonnice z Santa Fe, które
tak gorliwie w owym czasie
modliły się do św. Józefa, były
przekonane, że to sam święty
przybył im z pomocą pod postacią starego człowieka, albo
przynajmniej przysłał im genialnego mistrza stolarskiego.
A schody, które przez osiemdziesiąt pięć lat służyły zakonnicom każdego dnia, stoją do dziś.
Trzydzieści siedem lat temu
odgrodzono je i przeznaczono do
zwiedzania jako ciesielskie
curiosum.

„Nieoczekiwany” efekt specustawy covidowej.

S

Miasto traci wpływ na to gdzie staną maszty telefonii komórkowej

pecustawa covidowa (z
późniejszymi nowelizacjami)
wprowadzona
z powodu epidemii koronawirusa m.in. zwalnia operatorów
sieci komórkowych z obowiązku
stosowania się do zapisów planu
zagospodarowania przestrzennego przy stawianiu masztów
(tzw. stacji bazowych lub przekaźnikowych).

– Nowela ustawy poluzowała
bardzo mocno przepisy dając
duże pole do rozbudowy operatorom sieci teleinformatycznych.
Analizujemy sytuację, ale pierwsze wnioski są takie, że niestety
plany zagospodarowania przestrzennego nie są w stanie blokować usytuowania masztów
w niedalekiej odległości od domostw. Jest to potężna broń
przekazana w ręce operatorów –
mówiła podczas wideo-spotkania z dziennikarzami, Anna Mieczkowska, prezydent Koło-

brzegu. – I jednocześnie jest to
potężne ograniczenie kompetencji samorządu terytorialnego,
ale też ograniczenie wpływu
społeczności lokalnych na to co
się dzieje często tuż za płotem,
bo mówimy o lokalizowaniu takich obiektów w odległości nie
mniejszej niż 10 metrów od okien
budynku.

Prezydent Kołobrzegu przywołała przykład budowy masztu
na niewielkiej działce należącej
do PKP przy ul. Ogrodowej.
Planowany tam przez operatora
sieci PLAY maszt o wysokości
ponad 40 metrów ma stanąć
dosłownie pod oknami okolicznych domów. W odpowiedzi
na sprzeciw mieszkańców tych
nieruchomości, Rada Miasta solidarnie podjęła uchwałę o
wszczęciu procedury planistycznej dla tego terenu, co miało
przynajmniej opóźnić postawienie masztu. Jedna z ostatnich
nowelizacji ustawy covidowej,
zaprzepaściła te wysiłki.
- Na reakcję inwestora na
nowelizację ustawy długo nie
musieliśmy czekać - przyznaje
Anna Mieczkowska. - Już wpłynęło do nas pismo z 7 kwietnia
od inwestora o „priorytetowe
potraktowanie jego wniosku
i bez zbędnej zwłoki wydanie decyzji.”

Prezydent Kołobrzegu pyta
operatorów o nadajniki 5G

Prezydent Kołobrzegu wysłała
zapytanie do operatorów telefonii komórkowej, czy posiadają
na terenie naszego miasta nadajniki 5G. Informacje te mają
zostać ujęte w stanowisku prezydent Kołobrzegu w związku
z petycją, która wpłynęła do
urzędu miasta od Koalicji Polski
Wolnej od 5G. Anna Mieczkowska ma je przedstawić podczas
najbliższej sesji Rady Miasta.
– To pismo wyszło od nas 14
kwietnia. Zostało wysłane do 5
operatorów, odpowiedź otrzymałam od 3, że nie posiadają takich
nadajników – informuje Anna
Mieczkowska, – Od 2 nie otrzymałam. Chcemy pójść o krok
dalej i wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zapytaniem, czy taka infrastruktura
już jest lub, czy jest przewidywana do realizacji w Kołobrze-

gu. Chciałam zaapelować do
rządzących, aby nie dawali aż
tak daleko idących kompetencji
operatorom sieci teleinformatycznych. Uważam, że w takich
miastach jak Kołobrzeg powinniśmy mieć wpływ na to, na
jakim terenie będą powstawały
takie obiekty. Zwróciłam się do
naszych parlamentarzystów o
pomoc. Dla swoich starań znalazłam poparcie w zarządzie
Związku Miast – dodała prezydent Kołobrzegu.

Tzw. specustawa covidowa,
to ustawa z 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Diabelski obłęd. Szczepionki
z komórek abortowanych dzieci!
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„Syn Człowieczy objawił się
po to, aby zniszczyć dzieła
diabła” (1 J 3,8b).

yjemy w czasach, gdzie
diabeł próbuje przejąć
wszystkie dziedziny życia, zwłaszcza te, które najbardziej dotyczą dzieci.
Sprawy Alfiego Evansa, a
wcześniej Charliego Garda,
w których interweniował sam
papież Franciszek, pokazuje coraz wyraźniej nienawiść wroga
ludzkości. Wszak pierwsze błogosławieństwo i przykazanie
dane ludziom przez Boga,
brzmi: „bądźcie płodni [inaczej:
owocujcie] i rozmnażajcie się
[inaczej: bądźcie liczni]." Każdy
człowiek jest obrazem Stwórcy,
dlatego ojciec kłamstwa, który
nie może bezpośrednio uderzyć
w Boga, ani w Jego najpiękniejsze stworzenie, jakim jest
Maryja, „odszedł rozpocząć
walkę z resztą Jej potomstwa”
(Ap 12,17). Musimy znać strategię diabła w naszych czasach,
aby jej skutecznie przeciwdziałać.

NIESAMOWITE

zajmującym się etyką we współczesnej medycynie („Journal of
Medical Ethics”, 23.02.2012).
Wnioskują w nim o „prawie
lekarzy do uśmiercania noworodków”, nazywając to „aborcją
pourodzeniową”. Czytamy tam,
że „status moralny noworodka
jest równy temu jaki ma płód,
w tym sensie, że obojgu brakuje
właściwości,
które
tych
usprawiedliwiałyby przypisywanie jednostce prawa do życia
(...)”. Skąd takie tezy? Czy stoi
za nimi tylko lewicowo-hedonistyczna ideologia, czy potężne
interesy handlarzy organami?

Można o tym dowiedzieć się
z ulotek tych „specyfików leczniczych”. Zdaniem ks. Piotra
Kieniewicza MIC (doktora habilitowanego teologii moralnej,
bioetyka i rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów
w Lublinie) korzystanie ze
szczepionek pozyskanych dzięki
aborcjom jest formalnym i materialnym współudziałem w dokonanym przed laty grzechu dzieciobójstwa (ks. Piotr Kieniewicz
MIC, „Bioetyczny labirynt:
szczepieniowy przymus”, 7.07.
2012 Radio Watykańskie).
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Catholic Family” w: Children of
God for Life). American Journal
of Diseases of Children stwierdza, że aborcja została dokonana, „ponieważ małżonkowie
ze Sztokholmu mieli za dużo
dzieci. Historia zdrowotna obojga rodziców nie zawiera żadnych chorób dziedzicznych ani
przypadków raka w rodzinie”.
Dokonano zatem wstępnej selekcji materiału do produkcji tych
„specyfików”. Warto zauważyć,
że tak, jak w przypadku transplantologii, komórki dziewczynki zostały pobrane zanim ustała
praca serca. Aborter, dr Sven

Walka o rodzinę

Zmarły niedawno kard. Carlo
Caffara, przygotowując projekt
powołania Papieskiego Instytutu
ds. Studiów nad Małżeństwem
i Rodziną, napisał list do siostry
Łucji dos Santos, obecnie służebnicy Bożej. Kardynał wspomina, że nie spodziewał się
odpowiedzi od klauzurowej siostry, niemniej jednak taką dostał.
Czytamy w niej bardzo prorocze
słowa: „Ostateczna bitwa między Panem a królestwem szatana
będzie o małżeństwo i rodzinę.
Nie obawiaj się, ponieważ każdy,
kto pracuje dla świętości małżeństwa i rodziny, zawsze będzie
zwalczany i zawsze będzie napotykał wiele przeciwności, gdyż
jest to kwestia kluczowa […].
Niemniej jednak Matka Boża
zmiażdży szatanowi głowę”.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej,
na jakich polach toczy się ta
walka.

Aborcja pourodzeniowa

Żyjemy w czasach, w których
co kilka minut, wskutek aborcji,
ginie autobus pełen dzieci. Matka Teresa z Kalkuty ostrzegała:
„Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się
nawzajem nie pozabijali?”.
Akceptacja i milczące przyzwolenie na zabijanie bezbronnych doprowadza do coraz większych patologii - także w dziedzinach medycyny i prawa.
Jedną z nich są przerażające
tezy, które włoscy „naukowcy”,
Alberto Giubilini i Francesca
Minerva, opublikowali w piśmie

Abortowane dzieci
w szczepionkach

Okazuje się, że ciała abortowanych lub uśmiercanych w
szpitalach dzieci (znany skandal
handlu organami w latach 19881995 w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu) są wykorzystywane na
skalę przemysłową przez przemysł farmaceutyczny do wyrobu
leków. W wielu krajach handluje
się też zdrowymi organamiu
pacjentów szpitali, wykorzystując prawo lub społeczne przyzwolenie na eutanazję.
W Chinach, prócz procederu
jedzenia i sprzedawania abortowanych dzieci jako zdrowej
żywności, wykorzystuje się
komórki tych dzieci do produkcji szczepionek (tzw. diploidalne komórki pochodzenia
ludzkiego: „New Aborted Fetal
Cell Line Emerges for Vaccine
Production”, Children of God
for Life, 9.09.2015; „Scientists
in China Create New Vaccines
Using Body Parts From Nine
Aborted Babies”, 9.09.2015,
LifeNews). Wchodzą one w
skład także tych szczepionek,
które są używane na terenie Unii
Europejskiej (a więc i w Polsce),
jak Priorix, Priorix Tetra, MMR,
MMR II i MMRVax-Pro, oraz
niektórych przeciw WZW typu
A, półpaścowi, różyczce i polio.

Niegodziwość wyżej wspomnianych linii komórkowych nie
dotyczy jedynie głośnych aborcji
z lat 60-tych (linie komórkowe
WI-38 i MRC-5). Kolejna linia
komórkowa PER-C6 powstała
wskutek aborcji przeprowadzonej w 1985 r., a linia WALVAX2 - w 2015 r. właśnie w Chinach.
Prawdopodobnie farmaceutyczny biznes, który staje się w ten
sposób coraz bardziej aborcyjnym, „produkuje” obecnie nowe
linie, skoro nie ma głosu sprzeciwu wobec tego zjawiska poza
tak nielicznymi dokumentami,
jak Instrukcja Dignitas personae
Kongregacji Nauki Wiary.

WI-38 i RA/27/3

Wszystko zaczęło się, gdy Leonard Hayflick, zatrudniony
w Wistar Institute, stworzył
w 1964 r. linię WI-38. Komórki
abortowanej w Szwecji dziewczynki (w USA wówczas aborcja była nielegalna) zostały
pobrane z płuca, gdy ta jeszcze
żyła, w okresie do 5 minut po
aborcji, „aby zachować 95%
komórek (…). W ciągu godziny
komórki nadal ulegałyby pogorszeniu, co sprawiłoby, że próbki
okazałyby się bezużyteczne” (dr
C. Ward Kischer, D. Vinnedge,
październik 2005, „Aborted
Fetal Cell Line Vaccines and the

Gard, przystąpił zatem do „zabiegu” w celu pozyskania
żywych tkanek i przekazania ich
w ekspresowym tempie Leonardowi Hayflickowi do USA, który z nim ściśle współpracował
w tym procederze.

Na linii komórkowej WI-38
został namnożony wirus RA/27
/3, gdzie R oznacza różyczkę
(ang. rubella), A - aborcję, 27 dwudziesty siódmy abortowany
płód, 3 - trzecie pobranie tkanki.
Działo się tak w czasie rzekomej
epidemii różyczki w USA, podczas której amerykańscy lekarze
zalecali swym pacjentkom będącym w ciąży dokonanie aborcji. Wszystko oczywiście dla
„dobra pacjentek”. Z uzyskanych w ten sposób ciał dzieci pobrano tkanki badając je pod
kątem obecności wirusa różyczki. Linia komórkowa WI-38
jest dostępna obecnie nawet
w sklepach internetowych, a jej
cena wynosi - nie bagatela - 575
euro.

MRC-5

Linia MRC-5 została opisana
w pracy J.P. Jacobsa, C.M. Jonesa i J.P. Bailie’a, „Characteristics of a Human Diploid Cell
Designated MRC-5” (Nature, 11
lipca 1970 r., t. 227, s. 168-170).

W 1964 r. w Wielkiej Brytanii
aborcji poddała się 27-letnia kobieta z „przyczyn psychiatrycznych”. Życie straciło jej
14-tygodniowe dziecko płci
męskiej. Trzeba podkreślić, że
nie chodziło o „skorzystanie
z okazji”, ale o celowe działania
prowadzące do wyodrębnienia
nowej linii komórkowej w sposób niegodziwy z ciała żyjącego
jeszcze dziecka. Linia ta znajduje się obecnie w bankach komórek, gdzie jest stale namnażana
i wykorzystywana do produkcji
szczepionek.

PER-C6

Linia komórkowa PER–C6
(wspomina o niej m.in. dokument „Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee” amerykańskiej agendy
rządowej FDA z dn. 16 maja
2001 r., s. 21-22), została wyprodukowana przez firmę Crucell
z Newady. Komórki pobrano
z tkanki gałki ocznej 18-tygodniowego abortowanego dziecka.
Podobnie jak wcześniej, dziecko
to jeszcze żyło w trakcie pobierania jego fragmentu ciała.
W oparciu o tę linię są przygotowywane szczepionki przeciwko HIV i wirusowi Ebola, a licencję ponoć wykupiło już kilkadziesiąt firm farmaceutycznych.

WALVAX-2

Linia WALVAX-2 została pobrana z tkanki płucnej 3-miesięcznego dziecka w fazie prenatalnej, które zostało „wybrane”
spośród 9 abortowanych dzieci.
Aby skrócić czas wywołanego
poronienia i zapobiec śmierci
dziecka w celu zapewnienia
„nienaruszonych narządów”,
aborterzy użyli tzw. worka wodnego. Pozyskane w ten sposób
komórki z żyjącego dziecka
zostały natychmiast wysłane do
laboratorium w celu przygotowania szczepionek (Bo Ma i in.
„Characteristics and viral propagation properties of a new
human diploid cell line, walvax2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine
production” w: Human Vaccines
& Immunotherapeutics, tom 11,
nr 4/2015).

Kenia, Meksyk, Nikaragua,
Filipiny… kto następny?

W tym kontekście bardzo ciekawe jest oświadczenie Konferencji Episkopatu Kenii z 6
listopada 2014 roku, podpisane
przez wszystkich katolickich
biskupów Kenii na czele z Jego
Ekscelencją ks. kard. Johnem
Njue, w którym czytamy m.in.:
Z uwagi na kierunek debaty na
temat trwającej kampanii
szczepień przeciwko tężcowi w
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Arcybiskup La Platy proponuje zniesienie obowiązku niedzielnego...

A

bp Víctor Manuel Fernández z argentyńskiej
La Platy uważa, że
Kościół katolicki mógłby znieść
obowiązek niedzielny. I nie chodzi tu bynajmniej o czas epidemii. Według hierarchy chodzenie
na Mszę Świętą w ogóle nie musi być dla katolików konieczne.
Abp Víctor Manuel Fernández
jest przez watykanistów wiązany
z bliskim otoczeniem papieża
Franciszka. Hierarcha został arcybiskupem z woli Ojca Świętego już kilka miesięcy po jego
wstąpieniu na tron Piotrowy w maju 2013 r. W 2018 Franciszek powołał go na arcypasterza archidiecezji La Platy.
Hierarcha uchodzi za jednego
z głównych twórców papieskich

encyklik; często nazywa się go
wprost „ghost writerem” Franciszka. Rzeczywiście, głośna adhortacja Amoris laetitia, która
utorowała otwarcie drogi do Komunii rozwodnikom, zawiera
szereg passusów niemal żywcem
wyjętych z wcześniejszych publikacji abp. Fernándeza.
Teraz arcybiskup ten zaproponował zniesienie obowiązku
niedzielnego. Według hierarchy
chodzenie co niedziela do Kościoła „nie jest czymś niezmiennym, czymś, czego nie można
znieść”. W rozmowie z hiszpańskojęzycznym liberalnym
portalem katolickim „Religión
Digital” stwierdził, że w obecnej
praktyce sakramentalnej Kościoła są rzeczy, które „uważamy za

niezmienne, choć w rzeczywistości takie nie są”. Podobnie
według hierarchy należy podejść
do spowiedzi świętej, która na
przestrzeni dziejów miała różne
formy. Spowiedź uszna jest
w jego ocenie „tylko jedną z
możliwych”. Hierarcha mówił
też w wywiadzie o adhortacji
posynodalnej Querida Amazonia; powiedział, że papież chciał
poprzez ten dokument „wzmocnić świeckich” i rozluźnić związek między kapłaństwem a władzą w Kościele. - To propozycja,
by podzielić władzę poprzez
nowe posługi i funkcje świeckich, które byłyby wyposażone
w autorytet - wskazał. Jak dodał
abp Fernández, jak dotąd adhortacja nie przyniosła jeszcze kon-

Kenii, my, biskupi katoliccy,
wypełniając naszą proroczą rolę,
chcemy ponownie wyrazić nasze
stanowisko następująco:
[…] W drugiej fazie kampanii
szczepień przeciwko tężcowi
w marcu 2014, sponsorowanej
przez WHO/UNICEF, Kościół
katolicki zakwestionował tajność
tej kampanii. Podnieśliśmy kwestię tego, czy szczepienia przeciwko tężcowi były powiązane
z programem kontroli populacji,
o którym raportowano w kilku
krajach, gdzie w podobnej szczepionce wykryto hormon Beta
HCG, który powoduje bezpłodność i liczne poronienia u kobiet.
[…] W wyniku naszych starań
Kościół nabył kilka fiolek szczepionki, które wysłaliśmy do czterech niepowiązanych rządowych
i prywatnych laboratoriów w
Kenii i za granicą. […] Chcemy
niniejszym oświadczyć, że wszystkie testy pokazały, że szczepionka używana w Kenii w marcu
i październiku 2014 była rzeczywiście skażona hormonem Beta
HCG.
[…] Bazując na powyższym
my, katoliccy biskupi Kenii,
chcemy oświadczyć co następuje: [1] Jesteśmy wstrząśnięci
stopniem nieuczciwości i niedbałości, w którym tak poważną
kwestią zajmuje się rząd. [2] Raport zaprezentowany przez parlamentarną Komisję ds. Zdrowia
4 listopada 2014 przez Ministra
Zdrowia, utrzymujący że rząd
testował szczepionkę i uznał ją
za oczyszczoną z hormonu Beta
HCG, jest kłamliwy, będący
rozmyślną próbą wypaczenia
faktów i wprowadzenia w błąd
42 milionów Kenijczyków.
[3] Jesteśmy oburzeni próbami zastraszania i szantażowania
lekarzy, którzy potwierdzili informacje o szczepionce, poprzez
groźby i działania dyscyplinarne. W pełni popieramy wszystkich profesjonalistów, którzy
trwali przy prawdzie. [4] Nie zawahamy się, by wzywać wszystkich Kenijczyków do unikania
kampanii szczepień przeciwko

tężcowi [szczepionkami] wzmacnianymi hormonem Beta HCG,
ponieważ jesteśmy przekonani,
że jest to faktycznie ukryty program kontroli populacji.

to rodzi różnorakie problemy
natury etycznej, związane ze
współdziałaniem w złu i zgorszeniem […]. Wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako
przedmiotu eksperymentów jest
przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają
prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone
i jak każdy człowiek”.
Na rozwiązanie instrukcja
wskazuje w punkcie 35: „[…]
zagrożenie życia dziecka może
upoważnić rodziców do zastosowania szczepionki wyprodukowanej przy użyciu linii komórkowych niegodziwego pochodzenia, nie mniej jednak pozostaje obowiązek wszystkich by
wyrazić swój sprzeciw i zażądać
od osób odpowiedzialnych za
systemy opieki zdrowotnej, by
dostępne były inne rodzaje szczepionek. […] W związku z tym, że
pilnie potrzebna jest mobilizacja
sumień, by bronić życia, należy
przypomnieć personelowi służby
zdrowia, że wzrasta niezmiernie
ich odpowiedzialność, która
znajduje najgłębszą inspirację
i najmocniejsze oparcie właśnie
we wrodzonym i niezbywalnym
wymiarze etycznym zawodu
lekarskiego, o czym świadczy już
starożytna, ale zawsze aktualna
przysięga Hipokratesa, według
której każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy
szacunek życiu ludzkiemu i jego
świętości (Evangelium vitae, nr
89)”.
Jednym ze sposób wyrażania
sprzeciwu sumienia są m.in. petycje. Dobrym przykładem jest
ta autorstwa Włodzimierza
Pawelca. Skierował ją ponad rok
temu do przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski
„z prośbą o pomoc w podjęciu
działań mających na celu obronę
zasad chrześcijańskich”. Prosi
w niej o „poruszenie problemu
stosowania szczepionek powstałych przy wykorzystaniu linii
komórkowych z aborcji w działalności duszpasterskiej i naukowej”, o zaleceniu informowania

O tym, jak wielką wagę ma to
oświadczenie, niech świadczy
fakt, że sprawa czeka na wejście
pod obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
W końcowym raporcie naukowym Konferencji Episkopatu
Kenii z dn. 13 lutego 2015 roku
padają także poważne oskarżenia przeciw WHO i UNICEF
o używanie skażonych szczepionek hormonem Beta HCG m.in.
w Meksyku, Nikaragui i na Filipinach, gdzie również doszło do
wielu tragedii, jak czytamy w raporcie (wszystkie dokumenty są
dostępne w języku angielskim na
oficjalnej stronie Konferencji
Episkopatu Kenii - www.kccb
.orke).

Obowiązek wyrażenia
sprzeciwu sumienia

Czytając powyższe oświadczenie i raport widać, że kwestie
eksperymentów medycznych,
których rolą jest ukryty program
populacji (czy raczej depopulacji) oraz masowej sterylizacji,
nie są ograniczone jedynie do
krajów trzeciego świata. WHO
i UNICEF to organizacje międzynarodowe, które w kwestiach
medycznych wspierają się na
znanych i działających na całym
świecie koncernach farmaceutycznych. Co zatem możemy zrobić?
Instrukcja Dignitas personae
w punkcie 34 informuje: „Do
badań naukowych oraz do produkcji szczepionek lub innych
produktów bywają niekiedy wykorzystywane linie komórkowe,
powstałe w wyniku niegodziwego zabiegu, wymierzonego przeciwko ludzkiemu życiu lub fizycznej integralności bytu ludzkiego […]. „Materiał” ten bywa
niekiedy sprzedawany, a niekiedy dostarczany bezpłatnie ośrodkom badawczym […]. Wszystko

kretnych zmian.
Dlaczego abp. Fernándezowi
przeszkadza obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Mszy
Świętej? Doprawdy trudno sobie
wyobrazić, co może powodować
katolickim arcybiskupem La
Platy. Mówimy przecież o absolutnie fundamentalnej dla chrześcijaństwa tradycji, stanowiącej
realizację nakazu wynikającego
z trzeciego przykazania Dekalogu. Już Dzieje Apostolskie
pouczają nas, że chrześcijanie
gromadzili się w niedzielę na
wspólnej Eucharystii. Jak uczy
niezmienne nauczanie Kościoła
katolickiego, to ona jest źródłem
i centrum całego życia chrześcijańskiego.
Źródło: Katholisch.de

o tym narzeczonych przygotowujących się do sakramentu
małżeństwa i kandydatów na
rodziców chrzestnych oraz o pomoc „w apelowaniu do władz
o umożliwienie stosowania etycznej alternatywy oraz możliwości zwolnień z obowiązku szczepień z przyczyn religijnych”.

Spójrzmy na temat jeszcze od
strony prawnej.
Zasada autonomii pacjenta
w leczeniu została sformułowana w 1947 r. przez tzw. kodeks
norymberski. Po procesach norymberskich, podczas których
sądzono nazistów m.in. za przeprowadzanie przymusowych
eksperymentów medycznych
(także tych z użyciem szczepionek), wprowadzono zasadę, że
„nie wolno prowadzić żadnych
badań i eksperymentów medycznych na człowieku bez jego
zgody. Wtedy też pojawiła się
w etyce lekarskiej zasada autonomii moralnej pacjenta. To
świadomy siebie, swojej sytuacji
i swoich perspektyw pacjent decyduje ostatecznie, czy i jak chce
być leczony”. Doprowadziło to
do tego, że „idei powołania
i moralnych powinności lekarza
została przeciwstawiona idea
praw pacjenta. Stał się on równoprawnym partnerem lekarza
w dyskusji o celu i sposobie
leczenia. I to pacjent, a nie lekarz ma ostateczne słowo w tej
dyskusji. Prawo do autonomii
uzyskało równie mocny, niekiedy
może nawet mocniejszy, status
niż obowiązki lekarza” (Gazeta
Prawna, 30.09.2017 r.).

Podsumowanie

Dla każdego świadomego rodzica bardzo ważne są decyzje
związane ze stanem zdrowia
jego dziecka. Dochodzą do nas
bardzo niepokojące wieści, że
decyzje te nie są szanowane. Zastrasza się rodziców, wzywa
policję, która ma pilnować
dziecka z matką jak zbrodniarzy
(sprawa Alfiego Evansa, Charliego Garda, sprawa białogar-

dzka, Szpital Bielański w Warszawie) i bynajmniej nie traktuje
się ich jak równoprawnych partnerów w dyskusji o celu i sposobie leczenia. Prowadzi to do
utraty zaufania między pacjentem i lekarzem. A przecież kto
jest ojcem podziału i kłamstwa,
jak nie diabeł? Diabeł jest też
tym, który nienawidzi wolności
i władzy rodzicielskiej zwłaszcza wtedy, gdy przeciwstawia się
ona choremu i skorumpowanemu państwu i systemowi
opieki zdrowotnej, który zamiast
leczyć - uśmierca i handluje organami.
Doczekaliśmy czasów, w których nie tylko zabija się dzieci
w łonach ich matek, ale jeszcze
wykorzystuje się ich komórki do
produkcji preparatów „leczniczych”. W raporcie organizacji
Children of God for Life czytamy: „Jak długo przemysł farmaceutyczny będzie odnosił
korzyści finansowe z publicznej
akceptacji szczepionek niegodziwego pochodzenia, sytuacja będzie się tylko pogarszać”.
Zróbmy zatem wszystko, by
to zmienić, przede wszystkim
przez oręż, jakim jest modlitwa,
ale i wiedza w temacie tego, co
aplikujemy naszym dzieciom.
dr Bartłomiej Grysa

Źródła:
„After-birth abortion: why should the
baby live?” w: „Journal of Medical
Ethics”, 23.02.2012, dostęp: http://jme.
bmj.com/content/39/5/261
„New Aborted Fetal Cell Line
Emerges for Vaccine Production”, Children of God for Life, 9.09.2015, dostęp:
https://cogforlife.org/2015/09/09/newaborted-fetal-cell-line-emerges-for-vaccine-production/
„Scientists in China Create New Vaccines Using Body Parts From Nine
Aborted Babies”, 9.09.2015, LifeNews,
dostęp: http://www.lifenews.com/2015
/09/09/scientists-in-china-create-newvaccines-using-body-parts-from-nineaborted-babies/Piotr Kieniewicz MIC,
„Bioetyczny labirynt: szczepieniowy
przymus”, 7.07.2012 Radio Watykańskie,
http://pl.radiovaticana.va
/storico/2012/07/07/bioetyczny_labirynt
_szczepieniowy_przymus/pol-602805
Oficjalna strona Konferencji Episkopatu Kenii, www.kccb.or.ke
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ncyklika Jana Pawła II
Fides et ratio nawiązuje
do tradycji europejskiej
kultury, tradycji łączenia wiary
i wiedzy. Uwzględnia podstawową zasadę scholastyki - tworzenia harmonii między rozumem i wiarą. Równocześnie
Papież poddaje krytyce błędy,
jakie pojawiły się w związku
z przeciwstawieniem sobie rozumu i wiary. Należą do nich między innymi: fideizm, racjonalizm i bezkrytyczny pluralizm.
Człowiek jest poszukiwaczem
prawdy i dobra; jest osobą prowadzącą życie poznawcze i wolitywne. Rozum nastawiony jest
na odkrycie prawdy, wola zaś na
wybór prawdziwego dobra.
Człowiek spełnia się poprzez
prawdę i dobro. Wśród wszystkich wartości prawda jest zawsze pierwsza, jest jak światło
oświecające drogę. Religia i teologia opierają się na wierze
i Objawieniu, filozofia zaś na
doświadczeniu (świata). Obie
jednakże odwołują się do rozumu. Dlatego ludzka wiara ma
być rozumna.
Zagrożeniem dla religii i filozofii jest fideizm i racjonalizm.
Fideizm jest stanowiskiem filozoficznym, głoszącym poznawczą samowystarczalność aktu
wiary - w odniesieniu do istnienia Boga. Racjonalizm głosi
poznawczą samowystarczalność
ludzkiego rozumu zamykając go
na wszelką transcendencję.
Fideizm neguje ludzki rozum
- jego zdolność poznania prawdy, zwłaszcza religijnej (Boga).
Wiarę (autorytet) traktuje jako
główne źródło wiedzy religijnej.

Słowo Boże na Niedzielę

Fides et ratio
KRONIKA KATOLICKA

Podważając rolę rozumu w ludzkim poznaniu, wprowadza czynnik pozaracjonalny. Pomniejsza
w ten sposób wartość człowieka
jako istoty rozumnej. Fideizm
jest nieudaną próbą przezwyciężenia racjonalizmu na gruncie
wiary. Fideizm zasadniczo występuje w teologii protestanckiej
i prawosławnej. Kościół katolicki zaś opowiada się przeciw
niemu.
Racjonalizm odrzucając wiarę
i doświadczenie, czyni z rozumu
jedyne źródło wiedzy, jedyną
miarę tego, co realne. Głosi więc
bezwzględny prymat rozumu
w ludzkim poznaniu. Rozum
staje się w ten sposób bogiem,
jedynym kreatorem prawdy.
Przyznaje mu posiadanie wiedzy
niezależnej od doświadczenia.
Myśl filozoficzna (nowożytna
i współczesna) w ogromnej mierze przesycona jest racjonalizmem - odrywającym poznanie
od istniejącego świata, odzierającym go z Tajemnicy, zamieniającym poznanie na myślenie,
prowadzącym w ostateczności
do agnostycyzrnu. Rozum traci
tu swoją pełną wartość, staje się
więźniem samego siebie.
W racjonalizmie rozum odcięty od realnej rzeczywistości
zamienia filozofię na spekulację
i na ideologię, doprowadza do
naturalizacji Objawienia (i religii), negacji metafizyki i teologii, do deizmu, ateizmu i nihilizmu. Jan Paweł II pisze: „Konsekwencje kryzysu racjonalistycznego przyjęły w końcu postać
nihilizmu. Dla naszych współczesnych ma on swoisty urok

Ewangelia wg św. Jana

J 14,1-12

Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby
tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie
Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd
idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”.
Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz
już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także
i Ojca. Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam Ojca?«. Czy nie
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych,
które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa
we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej
ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy,
będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem
i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.

jako filozofia nicości. Według
teorii jego zwolenników poszukiwanie stanowi cel sam w sobie,
nie istnieje bowiem nadzieja ani
możliwość osiągnięcia celu,
jakim jest prawda”. Dzieje się
tak, ponieważ sam przyznaje
sobie boskie prawo kreowania
rzeczywistości, prawdy, dobra
i piękna - sam z siebie zaś jest
pusty. Tak rozumiany racjonalizm prowadzi do irracjonalizmu. Fideizm, odrzucając rozum
(i doświadczenie), pozbawia się
elementu kontrolnego dla swoich przekonań. Fideizm nie odrzuca samego rozumu, ale rozum
związany z doświadczeniem.
Pomniejsza przez to jego Stwórcę.
Błędem bezkrytycznego pluralizmu jest przyjmowanie równosilności różnych poglądów
i filozofii, traktowanie samej
wielości jako bogactwa. Gdy
przyjmuje się, że wszystkie poglądy są równouprawnione, to
wtedy wybór określonego z nich
jest sprawą opcji i osobistych
preferencji, nie zaś krytycznej
i uzasadnionej oceny. Tylko filozofia otwarta na rzeczywistość,
czyli metafizyczna, jest zdolna
przezwyciężyć zarówno fideizm
jak i racjonalizm i wynikające
z nich konsekwencje.
Jan Paweł II traktuje pojęcia
fideizmu i racjonalizmu szeroko,
jako rozpowszechniony wśród
ludzi sposób myślenia, jako ich
postawę poznawczą. Pisze:
„Przyglądając się sytuacji
współczesnej dostrzegamy, że
problemy z przeszłości powracają, ale w nowej postaci. Nie
marny już do czynienia wyłącznie z kwestiami, które interesują pojedyncze osoby lub
kreślone środowiska, ale z poglądami rozpowszechnionymi
tak szeroko, w pewnej mierze
kształtują one sposób myślenia
wszystkich”.
Jan Paweł II szczególnie zwraca uwagę na dwie pokusy występujące we współczesnej myśli
teologicznej: pokusę fideizmu,
to jest sprowadzania wiedzy do
wiary i pokusę racjonalizmu, to
jest sprowadzania wiary do
wiedzy. Fideizm krytykuje za to,
iż odrzuca on wiedzę filozoficzna warunkującą rozumienie
wiary, Wskazuje na współczesną
formę fideizmu, jaką stanowi
tzw. biblicyzm, który polega na
absolutyzacji Pisma Świętego.
Głównym źródłem wiary wtedy
staje się tylko autorytet Biblii
(bez Kościoła i tradycji), a wiara
jest racjonalnie nieuzasadnialna.
Takie podejście jest błędne,
bowiem interpretacja Biblii jest
zawsze uwikłana w jakiś system
filozoficzny i związana z naturalnym poznaniem świata; zawsze przed „wierzę” istnieje jakieś
„wiem”. Papież krytykuje bez-

krytyczne przyjmowanie twierdzeń filozoficznych w teologii.
Encyklika zawiera także krytykę nieuzasadnionego pluralizmu w filozofii. Pluralizm to
wielość czegoś. Występuje w bytowaniu (wielość bytów), w poznaniu (wielość pojęć, twierdzeń, teorii), w kulturze (wielość
kultur, sposobów życia, wartości). Słowo to może mieć
znaczenie zarówno opisowe jak
i wartościujące. To ostatnie występuje między innymi w nowożytnej teorii demokracji, gdzie
pluralizm społeczny i polityczny
jest traktowany jako warunek
wolności, i jest często, niesłusznie, przenoszone na cały świat
ludzkiej kultury. Wtedy wielość
sama z siebie jest wartością, co
nie jest prawdą.
Papież zwraca uwagę na nieuzasadnione próby usprawiedliwiania pluralizmu filozoficznych poglądów faktem ich
występowania w kulturze. Tym,
co stanowi o kryterium oceny
poglądów filozoficznych jest
obiektywny (rzeczowy) punkt
widzenia. Dialog, który jest
niezbędny, nie może oznaczać
bezkrytycznej akceptacji różnych poglądów filozoficznych
występujących w kulturze, choćby tylko z tej racji, że są faktem,
czy że są modne. Filozofia dotyczy spraw niezwykle ważnych
dla ludzkiego życia. Trzeba
wskazywać na krytyczne przyjmowanie filozoficznych poglądów, zwłaszcza poglądów innych niż własne. Przede wszystkim trzeba posiadać własną
koncepcję filozofii i wyraźne
filozoficzne poglądy.

W filozofii religii można
analizować symbole religijne
i język religijny. Badanie to
może być cenne, ale filozofia
winna dać odpowiedź na pytanie, dlaczego religia w ogóle istnieje i czy jest prawdziwa.
Analizy symboli i języka religijnego, choć same w sobie wartościowe, oryginalne i twórcze, to
jednak na powyższe pytanie nie
dają odpowiedzi. Chodzi o perspektywę egzystencjalną, a ją
uwzględnia jedynie metafizyka
bytu istniejącego. „Nowoczesna
filozofia zapomniała - zwraca
uwagę Papież – że to byt winien
stanowić przedmiot jej badań”.
Dopiero rozum związany z doświadczeniem i wspierany wiarą
(Objawieniem) może i powinien
odgrywać podstawową rolę
w ludzkim życiu. Na nim świadomie winna być budowana cala
kultura: nauka, religia, moralność i sztuka. Tym bardziej, że
kultura europejska powstała
właśnie jako swoista synteza
wiedzy i wiary. Przez całe wieki
owocem ich współpracy było
tworzenie kultury chrześcijań-
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skiej. W czasach nowożytnych
doszło do ich przeciwstawienia,
co zaowocowało między innymi
nieufnością względem rozumu
i zubożeniem wiedzy i wiary,
w sumie doprowadziło do kryzysu kultury.
Człowiek zagubił drogę i sens
życia, a nawet przestał szukać
prawdy, zwątpił w siebie i utracił
nadzieję. „Różne systemy filozoficzne wpoiły mu złudne
przekonanie, że jest absolutnym
panem samego siebie, że może
samodzielnie decydować o swoim losie i przyszłości, polegając
wyłącznie na sobie i na własnych
siłach. Wielkość człowieka nigdy
nie urzeczywistni się w ten sposób. Stanie się to możliwe tylko
wówczas, gdy człowiek postanowi zakorzenić się w prawdzie,
budując swój dom w cieniu
Mądrości i w nim zamieszkując.
Tylko w tym horyzoncie prawdy
będzie mógł w pełni zrozumieć
sens swojej wolności oraz swoje
powołanie do miłowania i poznania Boga, jako najdoskonalsze urzeczywistnienie samego
siebie”. W imię prawdziwego
dobra człowieka trzeba to
zmienić i doprowadzić ludzi na
nowo do odkrycia ich własnej
zdolności do poznania prawdy.

Encyklika Fides et rafio jest
wołaniem o podjęcie na nowo
racjonalnego dialogu rozumu
i wiary i o powrót do klasycznie
rozumianej filozofii. Ta ostatnia
wyrasta z naturalnego pragnienia
poznania prawdy. Stanowi też
jedyną neutralną płaszczyznę
dialogu między ludźmi.
„Kościół (...) widzi (...) w filozofii drogę wiodącą do poznania
podstawowych prawd o życiu
człowieka. Zarazem uznaje filozofię za nieodzowne narzędzie
pomagające głębiej zrozumieć
wiarę i przekazywać prawdę
Ewangelii”.
Kościół jednakże nie posiada
własnej filozofii, ale jako „strażnik prawdy” jest świadom tego,
jakie filozofia posiada znaczenie
dla całej ludzkiej kultury, w tym
dla religii i teologii. Filozofia
szukając odpowiedzi na pytanie
o sens ludzkiego życia staje się
mądrością. Wtedy dopiero może
bronić godności człowieka i
wspomagać głoszenie Ewangelii. Ta ostatnia natomiast w sposób zasadniczy dopełnia odpowiedź na pytanie o to, jaki jest
sens ludzkiego życia; wprowadza do ludzkiej kultury
prawdę ostateczną o Bogu i o
przeznaczeniu człowieka.
„Wezwanie „poznaj samego
siebie” stanowi - zauważa Papież - świadectwo fundamentalnej prawdy, którą winien uznać
za najwyższą zasadę każdy człowiek”. Dopiero prawda o sobie,
cała prawda, która płynie z rozumu i wiary, umożliwia właściwą
postawę wobec swojego życia.
Błędem jest przeciwstawianie
sobie wiary i rozumu i traktowanie ich jako antagonistycz-
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takuje nas fideizm. Jakże może być inaczej
skoro podaje się nam
do wierzenia, że:
- istotnym motywem ogłoszenia abdykacji przez papieża
Benedykta XVI była niemożność fizycznego uczestnictwa
przezeń w Światowych Dniach
Młodzieży w Rio de Janeiro;
- aktem miłosierdzia jest dopuszczenie do komunii świętej
osób żyjących w grzechu śmiertelnym i nie mające żadnego zamiaru porzucenia tego stanu
rzeczy;
- wyrobieniu u wiernych świadomości nierozerwalności sakramentu małżeństwa służyć będzie
radykalne poluzowanie procedur
o stwierdzeniu tzw. nieważności
małżeństwa;
- wzmocnieniu u wiernych
świadomości wagi ochrony życia osób nienarodzonych służyć
będzie nadanie prawa do odpu-
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Ekspansja fideizmu

szczania grzechu zabójstwa
nienarodzonego dziecka wszystkim kapłanom, a nie tylko
biskupowi;
- w dobie szalejącej pandemii
aborcji i innych wynaturzeń obyczajowych oraz filozoficznych
(na czele z zakwestionowaniem
istnienia natury człowieka),
najważniejszymi problemami,
przed którymi stoi Kościół
powszechny jest globalne ocieplenie klimatu, gospodarka
oparta na węglu, temperatura
oceanów i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych;
- czymś stosownym jest przepraszanie za usunięcie z rzymskiej świątyni pogańskich idoli;
- rozprzestrzenianie się zarazy
COVID - 19 odbywa się z pomi-

nięciem Bożego przewidzenia
i dopuszczenia zaistnienia tego
faktu;
- powstrzymywanie się od
uczestnictwa we Mszy Świętej,
czyli uczestnictwa w upamiętnieniu aktu Najwyższej Miłości
jest wyrazem naszej miłości
wobec bliźniego;
- odłożenie „ do odwołania”
beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego jest spowodowane troską
o bezpieczeństwo sanitarne i o
to, aby uroczystość beatyfikacyjna miała „godny charakter”
(tj. dużą frekwencję wiernych),
a z pewnością nie ma nic wspólnego z powtórką nad Wisłą
„wariantu Sheena”.

jak dwa skrzydła, na których
duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” (encyklika „Fides et ratio”). Jak mówił Prymas
Wyszyński: „Kościół oczekuje
od Was wiary rozumnej, aby była
rationabile obsequium. Jak
poucza Sobór Watykański I, musi
być zawsze fides quaerens intellectum” (Gdańsk, 28 maja 1966).
Słowa, które za chwilę zostaną
przytoczone pochodzą z tego
samego przemówienia Prymasa
do młodzieży Wybrzeża w roku
milenijnych obchodów. Nawiązują przede wszystkim do tamtego czasu naznaczonego marksistowskich zniewoleniem ideologicznym i komunistyczną
cenzurą. Czyż jednak dzisiaj
w dobie tylu „prawd” podawanych nam do wierzenia, nie

Fideizm wypacza wiarę
Tyle fideiści. Katolicy wiedzą
natomiast, że „wiara i rozum są

eśli tylu katolików, nieraz
nawet zacnych i poczciwych, nie żyje u nas pełnią
modlitwy, nieraz nawet skarży
się na to, że ta modlitwa tak
mało im daje, to w wielu wypadkach winne tu jest, przynajmniej
częściowo, pewne skrzywienie
życia religijnego, bardzo rozpowszechnione wśród wyższych
warstw naszego społeczeństwa,
a zwane fideizmem.
Fideizm przy pozorach wywyższania wiary nie ufa jej
siłom, obawiając się zawsze, że
w zatargu z rozumem musi ona
ulec. Stąd dąży on do uniezależnienia wiary od rozumu i kopie
między nimi głęboki rów, mający na celu zabezpieczyć wiarę
od destrukcyjnych wpływów
rozumu.
Bardzo rozpowszechniony
w Europie w 1. poł. XIX wieku,
fideizm został ostatecznie potępiony przez Kościół na soborze
watykańskim (I) jako nadzwyczaj szkodliwy dla życia chrześcijan. U nas, niestety, wpływ
fideizmu do dziś dnia daje się
odczuwać. Mamy wielu wierzących katolików, którzy żyją
w przekonaniu, że o prawdach
wiary lepiej jak najmniej myśleć,
bo wszelkie zastanawianie się
nad nimi grozi osłabieniem przekonania o ich wiarogodności.
Pewną bezmyślność w dziedzi-

nie wiary, obojętność na jej treść
rozumową, nawet ślepotę, uważają oni za konieczne zalety
wiary, bez których może ona być
na wielkie niebezpieczeństwo
narażona.
Jasne jest chyba, że takie pojmowanie wiary jest dla życia
duchowego fatalne. Jeśli Bóg
nam objawił tajemnice Swego
życia ukrytego; jeśli nam objawił tyle prawd, odnoszących się
do naszego przeznaczenia; jeśli
dla uprzystępnienia nam całej tej
nauki objawionej zesłał Swego
Syna Jednorodzonego, Swe Słowo Odwieczne - Zbawiciela,
który w tak prostych a głębokich
wyrazach sformułował podstawowe dane wiary; jeśli wreszcie
przez tegoż Syna ustanowił
Kościół Święty i obdarzył go
darem nieomylnego nauczania
prawd objawionych, toć chyba
nie dlatego, abyśmy się starali
o tych prawdach jak najmniej
myśleć, abyśmy się od nich odgradzali jakimś murem bezmyślności.
Przeciwnie, już od pierwszych
wieków Kościół żądał, aby wierni byli, podług słów o. Morawskiego, święcie ciekawi prawd
wiary, a św. Piotr sformułował to
w swoim I Liście w słowach:

Bądźcie zawsze gotowi do
zadośćuczynienia każdemu, kto
domaga się od was sprawy o tej
nadziei, która w was jest (1 P 3,
15). To znaczy, że każdy - w
miarę tego, na co mu jego rozwój umysłowy pozwala - powinien być w stanie uzasadnić
swoją wiarę i nadzieję i pokazać
tym, którzy go o to pytają, że nie
bezmyślnie przyjął te prawdy,
ale że jest o nich rozumnie
przekonany.
Ma się rozumieć, że obowiązek ten wzrasta wraz z rozwojem
umysłowym i wykształceniem.
Ludzie, posiadający wyższe wykształcenie, winni i swoje życie
religijne podnieść do równego
poziomu z innymi dziedzinami
myśli, inaczej sami są odpowiedzialni za ten rozdźwięk, tak
często spotykany wśród inteligencji, między ogólną kulturą
umysłową a wiadomościami
życia religijnego, pozostającymi
nieraz na poziomie wprost dziecinnym.
I cóż dziwnego, że wtedy
modlitwa kuleje i ciąży! Jakże tu
z pełną ufnością zwracać się do
Boga Ojca, skoro się nie ma jasnego pojęcia o Jego nieskończonych doskonałościach, skoro
nawet nieraz te pojęcia są za-

nieczyszczone najróżniejszymi
uprzedzeniami, którym nie
potrafiło się przeciwstawić nic
innego, jak strusią taktykę niemyślenia o nich wcale!
Jakże tu wytworzyć sobie
serdeczny stosunek z Chrystusem i czerpać z nieskończonych
skarbów Jego Najświętszego
Serca otuchę i moc do walk
życiowych, skoro się nie ma najmniejszego zainteresowania do
prawd wiary, odnoszących się do
Jego Osoby, skoro nawet nosi się
może w podświadomości różne,
zaczerpnięte ze współczesnej
atmosfery umysłowej, wątpliwości co do Jego Boskiego charakteru i posłannictwa!
To samo można powiedzieć
o Sakramentach Świętych z Eucharystią na czele, o Kościele,
o Matce Najświętszej i Świętych
Pańskich. Wszystkie te tak obfite
źródła, mające zasilać naszą
modlitwę, nic nam nie dają, skoro nie okazujemy najmniejszego
zainteresowania nimi, skoro
pozwalamy im porastać chwastem uprzedzeń i sądzimy, że jedynym naszym wobec nich obowiązkiem jest ślepo wierzyć i jak
najmniej się nad nimi zastanawiać.
Modlitwa przetwarza się

nych dróg ludzkiego poznania:
drogi te ze swej istoty dopełniają
się i nie fundują dwóch różnych
„prawd”. Prawda jest jedna, bo
jedna jest rzeczywistość i jedno
jest ludzkie poznanie i ludzkie
życie. Przykładem myśliciela,
który osiągnął jedność prawdy
i wspaniałą harmonię między
rozumem a wiarą jest św. Tomasz z Akwinu, którego Papież
stawia nam za wzór.
„Nie ma (...) rywalizacji stwierdza Jan Paweł II - między
rozumem i wiarą (...) Człowiek
ma zadanie badać rozumem

prawdę i na tym polega jego
godność”. Rolą Objawienia
(wiary) jest wspomaganie rozumu, a nie jego zastępowanie.
A ludzki rozum zasadniczo
kształci się w „szkole filozofii”.
To rozum odkrywa Boga, badając „księgę natury”. Spotyka
się również z Objawieniem
Bożym; a więc z tym, co stanowi
przedmiot wiary. Wiara otwiera
ludzki umysł, ukazuje mu nowe
horyzonty, ale i szuka jego pomocy. Uznanie granic rozumu
i przyjęcie Tajemnicy, jest warunkiem jego siły. W ten sposób

we wzajemnej relacji rozumu
i wiary ujawnia się szczególne
spotkanie - stworzenia ze
Stwórcą. Jan Paweł II pisze:
„Wiara domaga się, aby jej
przedmiot został poznany przy
pomocy rozumu; rozum osiągając szczyt swoich poszukiwań
uznaje jak konieczne jest to, co
ukazuje mu wiara”.
Przecenianie rozumu i zamykanie go na transcendencję jest
błędem racjonalizmu, tak jak
błędem jest również jego odrzucanie i niedocenianie, jakie ma
miejsce w fideizmie. Błędem są

także ich konsekwencje w postaci nieuzasadnionego, czyli
bezkrytycznego pluralizmu poglądów, mającego ostatecznie
epistemologiczny status nie wiedzy (prawdy), ale jedynie opinii
(mniemania, przekonań).

Interesujące jest słowo zachęty
Jana Pawła II skierowane do
filozofów: „Pragnę gorąco
zachęcić filozofów (...), aby zachowali ufność w zdolności
ludzkiego rozumu i nie stawiali
nazbyt skromnych celów swojej
refleksji filozoficznej, (...) nie
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nabierają jakże aktualnego
znaczenia?
„Wiecie, jak zawodnie są
wszystkie prawdy oficjalne,
urzędowe, wszystkie recepty,
które niekiedy są Wam narzucane siłą, gdy gwałcona jest
wolność myślenia. W pospiesznym i nerwowym skrócie chce
się przez propagandę zastąpić
wasz własny wysiłek w poznawaniu prawdy”.
A do tego potrzebne są dwa
skrzydła.
prof. Grzegorz Kucharczyk

Od redakcji:
Fideizm (od łac. fides – wiara)
- pogląd filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad
poznaniem rozumowym i teoriami naukowymi. Według fideisty
poznanie religijne w postaci objawienia wyprzedza poznanie
rozumowe.
wówczas w czcze marzycielstwo, od czasu do czasu okraszone wzruszeniami natury
uczuciowej. Dusza się w niej
rozmazgaja, traci hart i zrozumienie służby Bożej; z czasem
nawet - gdy uczucia w inną
stronę się zwrócą i przestaną
modlitwę zasilać - potrafi ona
o Bogu zupełnie zapomnieć.
Tymczasem żywa, oświecona,
utrzymana na poziomie ogólnego wykształcenia i wciąż
pogłębiana gorącym zainteresowaniem prawdami objawionymi, tą świętą ciekawością
rzeczy Bożych - jest wiara dla
modlitwy niewygasającym nigdy źródłem odrodzenia i ochłody. Wtedy się wie, kogo się
chwali i za co, wtedy nie brak
pobudki do dziękowania Bogu
ani do przepraszania Go, wtedy
też wiadomo, o co Go prosić
i jak Mu najważniejsze sprawy
życia polecać. Wiara staje się
prawdziwym pokarmem modlitwy, ona ją żywi, oświeca,
rozgrzewa, ona nią kieruje
i sprawia, że człowiek, im więcej
się modli, tym więcej się do
wiary przywiązuje, a im więcej
się do wiary przywiązuje, tym
chętniejszy się staje do modlitwy.
O. Jacek Woroniecki
Pełnia modlitwy, VIATOR,
Warszawa 2003, s. 89-92

wyzbywali się tęsknoty za prawdą ostateczną (...)”

G£OS po stronie Prawdy,
Wiary Katolickiej
i Narodu Polskiego
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Zawierzenie Polski
Chrystusowi
i Matce Bożej
3 maja na Jasnej Górze
W tym trudnym czasie, 3 maja
na Jasnej Górze miało miejsce
zawierzenie naszej Ojczyzny
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej
Polski, którego dokonał Przewodniczący Konferencji Episkopatu
abp Stanisław Gądecki.
Polska była zawierzana Matce
Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę.
Biskupi oddali Polskę Maryi
m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 r., po II
wojnie światowej w 1946 roku w
obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów
lwowskich w 1956 r. oraz 10 lat
później w 1966 r.
W 1979 r. Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży
apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski,
Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia
Narodu Polskiego Matce Bożej.
W niedzielę 3 maja br abp Stanisław Gądecki przewodniczył
uroczystościom na Jasnej Górze,
podczas których zawierzył naszą
ojczyznę Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski.

Szanowa
Redakcjo,
Prof. Adam Prokopowicz,
prezes Instytutu Globalnych Innowacji, Ekonomii i Logistyki
sądzi, że państwa walczą o
utrzymanie małych i średnich
przedsiębiorstw, ponieważ klasa
średnia jest podstawą systemu
kapitalistycznego. Jeżeli nie zostanie to zrobione, to rozwar-

Odstąpię bezpłatnie telewizor
wraz z wmontowanym VCR
i DVD typu Panasonic PVDF2700, 27 cali.

stwienie społeczne wzrośnie,
a wiele podmiotów zostanie
upaństwowionych. Z tego powodu klasa średnia w wielu stanach
w USA podniosła głos na władze. Są wściekli, że ich niewielkie przedsiębiorstwa muszą być
zamknięte, kiedy wielkopowierzchniowe molochy nie muszą
stosować się do obostrzeń.
Profesor Prokopowicz przypomina, że członkami Światowej
Organizacji Zdrowia są kraje
członkowskie ONZ. Nie wiadomo więc, na jakiej zasadzie
miałaby ona być finansowana
przez osobę prywatną. W kontekście ostatnich poczynań Billa
Gatesa (który przekazał WHO
ogromen dotacje) zastanawia
się, kto rządzi światem.
Witold Krzeszowski

Prof. Knut
Wittkowski
o koronawirusie
„Gdyby nie kwarantanna, epidemia skończyłaby się dawno.
Konieczne jest izolowanie przez
pewien czas ludzi starszych
cierpiących na choroby układu
oddechowego gdyż w ich przypadku zachorowanie na zapalenie płuc daje wysokie ryzyko
śmierci. Ten koronawirus nie
różni się od rodzajów grypy,
które widzieliśmy wcześniej. Co
2-3 lata pojawia się grypa, nieco
gorsza niż inne rodzaje, która
znika w taki sam sposób, jak
inne. Błędem jest to, że dzieci nie
chodzą do szkoły. Powinny
chodzić i zarażać się nawzajem
bo w ten sposób nabywają zbiorowej odporności, która jest
czynnikiem powstrzymującym
zapadalność na choroby układu
oddechowego. Dlatego ważne
jest, aby szkoły działały nadal.
Kwarantanna tylko zwiększa
śmiertelność, a polityka ograniczania tylko wydłuża czas działania wirusa. Gdyby rząd (USA

Także encyklopedię “Americana”

- przyp. red.) nie wdrożył tej
polityki, epidemia byłaby już za
nami. Jeśli wirus swobodnie się
przemieszcza wówczas w 2 tygodnie liczba zakażonych zbliża
się do szczytu a przez kolejne 2
tygodnie liczba zakażonych
maleje. Wiosną trzeba wyprowadzić ludzi na ulice, a nie
zamykać w dusznych mieszkaniach. Przebywanie na zewnątrz
zatrzymuje wszelkie choroby
układu oddechowego. Statystyki
umieralności na koronawirusa
nie odbiegają od umieralności
na grypę sezonową.

Szanowni
Czytelnicy GŁOSU
Dzień dobry, nazywam się Michał Getz, mam 32
lata i pochodzę z Kożuchowa k.
Zielonej Góry. Jestem jedynym
w Polsce producentem wózków
do przewożenia stołów do masażu, z aluminium. Cała moja
sprzedaż opiera się na rynku
USA i UK. Prze około pięć lat
szło mi całkiem nieźle, jedyną
moją reklamą była tzw. poczta
pantoflowa. Niestety - przez tę
całą pandemię sprzedaż spadła
do 0. Mam dwójkę dzieci, utrzymujemy się jedynie z mojej ciężkiej pracy, wszystkie wózki są
robione ręcznie, cały proces wykonuje w przydomowym warsztacie u rodziców na wsi, do tej
pory udało mi się sprzedać około
4000 sztuk, co jest dla mnie
wielkim sukcesem.
Zwracam się do Państwa jedynie z małą prośbą: chodzi
mianowicie o to - czy mogliby
Państwo przesłać lub udostępnić
zdjęcie, które przygotowałem jako reklamę osobom, które mieszkają w Kanadzie i USA, a oni
dalej do stron lub ludzi związa-
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nych z rehabilitacją, masażem.
Nie stać mnie na reklamę
z prawdziwego zdarzenia, liczę
że z pomocą Pana Boga i ludzi
dobrej woli uda się "rozruszać"
biznes na nowo.
Dziękuję i pozdrawiam
Michał Getz
67-120Kożuchów Stypułów 43
tel. 723615251 alumobile.com

Drodzy Państwo,
Poważny kanadyjski portal katolicki LifeSiteNews
donosi, że papież Franciszek
wsparł finansowo grupę transeksualnych prostytutek, po tym, jak
poskarżyły się papieżowi, że w
czasie epidemii koronawirusa
nie mogą "pracować" na ulicy.
„W szczytowym momencie koronawirusa grupa transseksualistów, prawie wszyscy z Ameryki
Łacińskiej, przybyła do kościoła
ze zdumieniem i podziwem” powiedział don Andrea Conocchia, proboszcz parafii Torvaianica niedaleko Rzymu, włoskiej gazecie Il Fatto Quotidiano
Papież Franciszek miał rzekomo zapewnić „natychmiastową” pomoc finansową grupie
transseksualistów, którzy nie byli
już w stanie utrzymać się od
„klientów na ulicy” w związku
z blokadami we Włoszech wprowadzonymi w związku z koronawirusem. Według Il Fatto
Quotidiano księdza „nie przejęły
uprzedzenia, ale natychmiast
przekonała go solidarność transseksualnej wspólnoty, która dzieliła czynsz i pomagała sobie
w największym stopniu”.
Grupa transseksualnych prostytutek miała dotrzeć do papieża Franciszka za pośrednictwem
papieskiego jałmużnika, kard.
Konrada Krajewskiego, który też
przejął się losem transeksualnych prostytutek.
LifeSiteNews podkreśla, że
w tej sprawie kontaktował się
nawet z Watykanem, ale nie uzyskał odpowiedzi, czy te szokujące
informacje są prawdziwe.
Od redakcji:
Jeśli to prawda, a wygląda, że
tak - to ja współczuję i pomagam
zupełnie nie po "Franciszkowe-

Konrad
Renovation
Contracting

mu" i nie po "Krajewskiemu"...
"Daj tak, by prawa nie wiedziała co robi lewa"..., ale tu
okażę się małym chwalipiętą
i powiem, że ostatnio wsparłem
dwa zakony w Polsce (które
ledwo zipią w dobie tzw. "epidemii"). Wedle aktualnych standardów watykańskich - nie czynię
poprawnie. Winienem może
wyjść - jak kard. Krajewski - na
ulice i pomóc tym "którzy tam
pracują", a teraz mają mniej
klientów...?
Siostry i tak sobie jakoś tam
“poradzą” - sądzi pewnie Watykan. No cóż - żenujące...
Wiesław Magiera

Szanowna
Redakcjo,
Poczytałam. Obejrzałam kilka
wywiadów z antysystemowymi
lekarzami i doszłam do wniosku,
że koronawirus być może jest,
ale epidemii nie ma, a tym bardziej pandemii. Ponadto dowiedziałam się, że szczepionki nie
chronią, a wręcz przeciwnie,
uruchamiają epidemie. Nie potrzebujemy szczepionek, ani piguł, lecz wzmocnienia odporności poprzez naświetlanie słońcem, pobyt na świeżym powietrzu, zdrową dietę bogatą w witaminę C, czyli jemy cytryny,
cebulę. Zażywamy naturalny antybiotyk czyli czosnek. Będziemy
zdrowi.
Izabella Redlarska

Drodzy Państwo!
Afera z rzekomą
epidemią pokazuje,
że nie mamy ani rządu ani
opozycji. Cała ta "klasa polityczna" składa się z bezmyślnych
konformistów. Jeśli chcemy zachować nadzieję na normalność
- musimy stworzyć obywatelską
inicjatywę zmierzającą do radykalnej zmiany ustroju Polski.
Przede wszystkim posłowie powinni być wybierani przez obywateli, a nie przez partyjnych
wodzów. Tak jak jest teraz mamy po prostu konformistów
i głupków.
Janusz Sanocki
b. poseł i burmistrz Nysy
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Właściciel

tel. 647-928-9061
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czoraj, Mario, nic ci
nie powiedziałem
i byłaś przestraszona, jakbyś zgubiła drogę. Ale Ja
nie jestem tylko twoim Nauczycielem. Jestem również twoim
Lekarzem - nie tylko twego
ducha, ale i ciała. Widziałem, że
wczoraj byłaś zbyt zmęczona,
więc milczałem, zachowując na
dzisiaj wiele słów dla ciebie. Nie
chcę, ażeby mój mały rzecznik
załamał się pod naporem mocy
przewyższającej jego siły.
Dziś mówię za wczoraj i za
dzisiaj. Modliłaś się, ofiarowywałaś siebie i cierpiałaś według
mego pragnienia, aby zapobiec
popełnieniu największego grzechu. I udało ci się, choć w rzeczywistości "największy grzech"
był, czyminnym niż to, o czym
myślałaś. Natchnąłem najlepsze
dusze licznymi pragnieniami
modlitwy i cierpienia w tej intencji, gdyż potrzeba było wiele,
wiele, wiele wysiłku, ażeby
przezwyciężyć niebezpieczeństwo. Także teraz jeszcze potrzeba wiele, wiele, wiele wysiłku, żeby dzieło doprowadziń
do końca, żeby pierwsze zło
jeszcze bardziej nie zwyrodniało. Wczoraj jedynym znakiem mojego przebywania z tobą - jako Światło i Głos dla
ciebie - było to, że poprowadziłem twoją rękę tak, by
otwarła Księgę na stronach,
które przed wiekami mówiły
o teraźniejszości. Przeczytamy je
razem, a Ja ci je wytłumaczę. Od
wczoraj rozumiesz, że w nich
było "dzisiaj". Zapobiegło się
pewnemu wielkiemu złu. Mario,
wielkiemu złu.
Ulitowałem się nad tobą, narodzie, który masz chrześcijański Rzym za swe serce. Jednak
teraz bardziej niż kiedykolwiek
trzeba wiele się modlić i cierpieć, Mario, i nakłaniać do modlitwy i do cierpienia, na ile to
możliwe - lecz to jest najcięższe,
gdyż bohaterów cierpienia jest
tak niewielu - żeby pokonane
"wielkie zło" nie zakiełkowało
jak zła roślina, w tysiącu małych
form zła. To zakooczyłoby się
uformowaniem przeklętego lasu,
w którym wszyscy zginęlibyście
w sposób niewyobrażalnie straszny. Ulitowałem się nad wami.
Lecz biada, jeżeli na to Miłosierdzie - wyrwane Sprawiedliwości z powodu uporczywych
modlitw moich, mojej Matki,
aniołów-stróżów, dusz-ofiar odpowiesz, mój narodzie, czynami, które zniweczą moją łaskę. Biada ci, jeśli wielkie "samouwielbienie" zostanie zastąpione
małymi, licznymi "samouwielbieniami"! Jeden jest tylko Bóg.
Ja Nim jestem i nie ma innego
Boga poza Mną. O tym pamiętajcie. Bóg jest cierpliwy, ale
w swej niezmierzonej cierpliwości nie jest winny wobec siebie

samego. Byłby winny, gdyby
w swej cierpliwości powstrzymywał się przed powiedzeniem:
"Dosyć!", stając się obojętnym
na szacunek wobec siebie samego. Gdy jeden bożek upadł, nie
wznoście wielu innych, mniejszych bożków, ozdobionych szatańskimi znakami nierządu, pychy, oszustwa, brutalności itp.
Gdy będziecie dobrzy, całkowicie was ocalę. To wam obiecuję, a jest to obietnica Boga.
W mojej Inteligencji, przed którą
nic nie jest zakryte - nawet najbardziej skryte zbrodnie, nawet
najbardziej niepozorne ludzkie
poruszenia - nie oczekuję, że
cały naród będzie doskonały.
Wiem, że gdybym miał was
nagrodzić wtedy, gdy wszyscy
osiągną Dobroć, nigdybym was
nie nagrodził.
Jednak oczekuję tego, że nawet, gdy kilku zgrzeszy, co
jest nieuniknione - wielu narzuci
Przywódcom zachowanie godne
mej nagrody. Zapamiętajcie to
na zawsze: Przywódcy popełniają Grzechy, ale to tłum, swoimi małymi grzechami, prowadzi Przywódców ku większemu
Grzechowi.
Na razie wystarczy, duszo
moja. Później ponownie razem
będziemy czytać Izajasza i wytłumaczę ci go, tak jak w synagodze lub w Świątyni.

NIE OSTOI SIĘ WASZ
UKŁAD Z PIEKŁEM

Napisane 29 lipca 1943.
Mówi Jezus:
Księgę Pisma Świętego trzeba
umieć czytać nie oczyma, lecz
duchem. Wtedy nadprzyrodzona
Wiedza, którą Ja wlałem, rozświetla się światłem Prawdy.
Aby jednak tak się stało, trzeba
mieć ducha zjednoczonego
z moim Duchem. Wtedy mój
Duch was prowadzi. Teraz
spójrz na stronice Izajasza. Pozbierajmy, jak elementy mozaiki, słowa rozdziału, który czytaliśmy razem. Przeniknijmy je
spojrzeniem nadprzyrodzonym,
a wydadzą ci się jaśniejsze. Zacznij od słów, które ci wskazałem dla grzeszników.
"Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy,
on nie nauczy się sprawiedliwości. Nieprawość on czyni na
ziemi prawych inie dostrzega
majestatu Pana." "Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego,
o szydercy, panujący nad moim
ludem, który jest w Jerozolimie."
"Mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią, z piekłem
zrobiliśmy układ. Gdy spadnie
chłosta, nas nie dosięgnie, bo
nasze nadzieje złożyliśmy w
kłamstwie i chroni nas fałsz."
"Wasze przymierze ze śmiercią
zostanie zerwane i nie ostoi się
wasz układ z piekłem. Gdy spadnie chłosta, wy będziecie jej
celem. I dopiero cierpienia nauczą was pojmowad pouczenie."
"Nie drwijcie więc już, aby

wasze więzy nie
zacisnęły się jeszcze
mocniej". "Biada
tym, którzy się kryją
przed Pa-nem ze
swym ser-cem, aby
zataić swe zamysły.
Podejmują działania
w ciemno-ściach i
mówią: Kto nas
zobaczy i kto nas
pozna?"
Ta wasza myśl jest przewrotna. Biada wam dzieci zdradzieckie, które snujecie plany,
lecz beze Mnie, i robicie to, co
nie jest zgodne z moim duchem,
i gromadzicie grzech za grzechem. "Dlatego tak mówi Święty Izraela: Ponieważ wzgardziliście upomnieniem, a położyliście ufność w oszczerstwie i
fałszu i na nich się oparliście,
dlatego występek ten stanie się
dla was jakby niszczącym pęknięciem,
niedostrzegalnym
w wysokim murze, który nagle,
niespodziewanie, kiedy nikt otym
nie myśli, wali się i roztrzaskuje." "Biada tym, którzy się
udają do Egiptu po pomoc,
polegają na koniach, w mnóstwie taboru pokładają ufność i w
jeździe, gdyż jest bardzo liczna,
a nie ufają Świętemu. Nie
szukają Pana."
"Egipcjanin to człowiek, a nie
Bóg, a jego konie są ciałem, nie
duchem. Pan wyciągnie rękę
i potknie się ten, co pomaga,
a wspomagany upadnie i wszyscy razem ulegną zagładzie."
"Biada tobie, łupieżco! Jeszcze
ciebie nie złupiono? Biada tobie,
szyderco! Ty nie zostałeś wyśmiany? Gdy będziesz kończył
łupić, sam zostaniesz ograbiony.
Kiedy, zmęczony, skończysz urągać, sam zostaniesz wyszydzony!"
Zanim zaczniemy mówić
o postaciach i o obietnicach
Bożych, skomentujmy ten fragment. Serce człowieka, które
prorok nazywa bezbożnym, jest
mieszaniną pychy, gwałtowności, buntu. Jest w nim potrójna
pożądliwość. To tron, na którym
zasiadł Zły, napełniając demonicznymi myślami serce, które
odrzuciło Boga i jego Sprawiedliwość. Z takiego serca może
wychodzić jedynie nieprawość,
gdyż jego Królem jest Duch Zła.
On zezwala na jednodniowe
zwycięstwa, które potem zostaną
opłacone niezniszczalnymi ruinami. Bezbożnik, który panuje
pod znakiem Bestii, przetacza
się jak potok bólu i zepsucia po
ziemi świętych - Rzym jest
ziemią świętych - pociągając ku
złu innych, mniejszych bezbożnych, i dręcząc dzieci Pana. Jest
słuszne, że Pan zakrywa swoją
chwałę przed bezbożnym, w tej
czy w innej siedzibie. Dwa razy
jednak bezbożnik ujrzy moją
chwałę i nie będzie jej chciał
oglądad, gdyż będzie dla niego
straszliwa: w chwili swojej
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śmierci i w dniu
ostatecznym.
Wtedy go zapytam: „Co uczyniłeś z moim ludem? A z moimi
darami?" I to pytanie jak strzała
z łuku strąci go do
czeluści, z których
się
już
nie
wychodzi. Moim
drugim Jeruzalem, na ziemi, jest
Rzym: ziemia szczególnie umiłowana. Chciałem, by tam był
mój Kościół, i - jako centrum
świata - miała być traktowana
jak plewa, którą wiatr rozmiata
na wszystkie strony. Ja jestem
Tym, który daje moc wojującym.
Trzeba jednak, by wojowników
pobudzał słuszny powód, a nie okrucieństwo i pycha. Każdy
grzech zostanie ukarany i każde
szyderstwo zostanie przez Boga
ukarane, gdyż On - jak mówi
Pan - nie będzie wyśmiany i nie
pozwoli, by uciskano najmniejszych. Jednak zwród uwagę,
Mario, na jedno: także mali
muszą przestrzegać Prawa, aby
zawsze mieć blisko siebie swojego Boga.

USUŃCIE SPOŚRÓD
SIEBIE OBCYCH
BOGÓW

Mówi Jezus:
Kiedy stworzenie jest rzeczywiście dzieckiem swego Pana,
wtedy tak bardzo cierpi na widok obrażania Go, iż żadna
radość ziemska - nawet najświętsza i wielka - nie może go pocieszyć. Moja Matka, a z Nią
tyle świętych matek dawnego
i nowego Prawa, nie czuła się
najszczęśliwsza w swoim szczęściu matki i Matki Boga, ponieważ widziała, że Bóg był
kochany w duchu i w prawdzie
jedynie przez niewielu. Łaska,
która w pełni zalewała Jej duszę,
dawała Jej z wyprzedzeniem
poznanie świętokradztwa: prawdziwa arka Słowa Bożego miała
być pojmana, sprofanowana,
zabita przez lud wrogi Prawdzie.
Nie umarła od poznania tego, jak
synowa Helego, gdyż Bóg pośpieszył Jej na pomoc, strzegąc Ją
w każdym bólu, ale konała
z tego powodu przez resztę
życia. Moja Matka niosła krzyż
przede Mną. Moja Matka znała
okrutne męki krzyżowanych
przede Mną. Zaczęła go nieść
i poznawać od chwili, w której
została Jej ujawniona Jej i moja
misja. Ja dzięki mojej Krwi,
a Maryja dzięki swoim łzom,
zdobyliśmy dla was Boże przebaczenie, a wy tak niewiele
sobie z tego robicie! Stworzenia,
które kochają Boga miłością
prawdziwą, cierpią z powodu
obelg zadawanych Mu, jakby
z powodu mieczy zagłębiających
się w sercu, i od tego też umierają. To ofiary, których holokaust
jest jak słodki dym kadzidła,

otaczający wonią tron Pana, i jak
woda obmywająca winy ziemi.
"Jeśli się chcecie nawrócić do
Boga całym sercem, to usuńcie
spośród siebie obcych bogów;
przygotujcie wasze serca dla
Pana i służcie tylko Jemu, a On
was uwolni z rąk Filistynów" mówi Księga. Ludowi nie wystarczy do ocalenia niewinna
ofiara tego, który umiera z bólu,
bo widzi, jak Bóg jest obrażany
i jak winowajcy są dotknięci
Bożą sprawiedliwością. Trzeba,
aby cały lud powrócił do Pana.
Powiedziałem: "Nie ci, którzy Mi
mówią: Panie, Panie, ale ci,
którzy czynią dzieła nakazane
przeze Mnie, zostaną wysłuchani
i wejdą do mojego Królestwa".
Czy jednak czynicie teraz
dzieła, które Ja polecam dla
waszego dobra? Nie. Ten lud
czci Mnie wargami, ale ich serce
jest daleko ode Mnie. Nie, to nie
Ja króluję w waszych duszach.
Miejsce to zajmują kłamliwe
bóstwa, które was niszczą, a wy
nie umiecie się od nich uwolnić.
Wasza pycha przeszkadza waszym sercom rozerwać się
w bólu z powodu obrażania
Boga i wycisnąć z nich oczyszczającą wodę płaczu. Wasz
brak powściągliwości wobec
bodźców ciała staje na przeszkodzie, by z waszych serc wychodziły czyste myśli. Wasza zaciętość przeszkadza waszym sercom być litościwymi, a kto nie
jest miłosierny, ten nie dostąpi
miłosierdzia od Boga. Iluż
bogów macie w sercu zamiast
Boga prawdziwego! Dlatego
właśnie nie mogę uwolnić was
z rąk Filistynów: uwolnić was,
dając pełnie wyzwolenia. Jeden
z waszych wrogów upada,
a powstaje dwóch nowych. Czyjestem niesprawiedliwy? Nie.
Czyż i wy nie postępujecie podobnie: wy, którzy usuwacie jeśli usuwacie - jedną wadę
z waszego serca, a wkładacie do
niego siedem i trzy razy po siedem innych? Och! Dzieci, dzieci, zmuszające Mnie do ukarania
was, do wymierzenia wam
wszystkim kary, gdyż aby ugodzić kraj, który popadł w potrójny i siedmiokrotny grzech,
muszę dotknąd w nim także
świętych! To Ja ocieram łzy
świętych, natomiast łzy buntowników - wywoływane nie
przez ból świętego ducha, ale
przez ciężki ból ciała cierpiącego jak u zwierzęcia, - którzy
w płaczu buntują się i przeklinają swego sprawiedliwego Boga,
zostaną wysuszone oddechem
złych duchów. Zapewniam was,
że spadający z góry z waszych
piekielnych maszyn ogień, który
teraz was pali, jest niczym
w porównaniu z tamtym płomieniem, który spowoduje waszą
największą z udręk: tę, że już na
wieki nie ujrzycie waszego
Boga.
cd. w następnym numerze
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Trevignano Romano “przesłanie z 28.04.2020
od Matki Bożej”

„Drogie dzieci, dziękuję wam,
że zjednoczyliście się w modlitwie i przyjęliście Moje wezwanie
do swego serca. Umiłowane
dzieci, możni [tego świata] zaplanowali wszystko, nie biorąc
pod uwagę Boga. Nie ma sensu
planować ucieczki od tego, co
się wydarzy, ponieważ Moimi
bezpiecznymi przystaniami będą
modlitwa, ofiary, pokuta i to, co
Bóg już dla was przygotował.
Radujcie się dzieci, bo ujrzycie
Jezusa zstępującego [z Nieba],
tak, jak odszedł. Umiłowane
dzieci, Mój Pan tak bardzo cierpi, ponieważ On umarł za was i
wasze grzechy, ale świat wciąż
działa w stanie dzikiej wolności.
Pasterze nie dbają o wiernych;
kościoły są zamykane i wkrótce
Eucharystia zostanie wam raz
jeszcze odebrana. To, co nadejdzie, spowoduje śmierć. Ale
nadal nie rozumiesz! Zostałam
wysłana, aby cię ostrzec, ale
wielu nawet nie docenia mojej

obecności. Módlcie się dzieci.
Módlcie się pod Krzyżem Mojego Syna, ponieważ ziemia jest
pełna demonów.
Człowiek będzie walczył przeciwko człowiekowi i stamtąd rozpocznie się wojna. Umiłowani,
powierzcie wszystko mojemu
Panu. Teraz błogosławię was
w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego. Amen.”

O

bjawienia w Trevignano Romano są trwającymi od 21 kwietnia
2016 r. przekazami uważanymi
za przekazy od Matki Bożej, ale
także od Jezusa, dla małżeństwa
Giselli i Gianniego Carda. Towarzyszą temu krwawe łzy spływające po twarzy małej figurki
Matki Bożej Królowej Pokoju,
którą małżeństwo Carda przywiozło z pielgrzymki do Medjugorje w sierpniu 2014 r. Łzy
pojawiają się też na obrazie
Jezusa Miłosiernego, który wisi
w ich mieszkaniu. W dniu pierwszych objawień Gisella Carda
usłyszała, modląc się przed ołtarzykiem domowym, głos Matki

Bożej, która oznajmiła jej, że
wybrała małżeństwo Carda,
gdyż „przepełnia was miłość
i nadzieja, a to one stanowią fundament życia”. Wkrótce ich
dom stał się miejscem spotkań
modlitewnych, a Gisella doświadczała kolejnych przekazów.
Miejscowy biskup Romano
Rossi, widząc narastającą pobożność wśród wiernych, udostępnił modlącym się kaplicę, by
tam mogli wspólnie medytować
i odmawiać różaniec. Nie udzielił jednak imprimatur ukazującym się drukiem tekstom tych
orędzi. Matka Boża miała prosić
Gisellę, by każdego trzeciego
dnia miesiąca udawała się na
wzgórze Tre Vigne, gdzie w obecności zazwyczaj ok. tysiąca
pielgrzymów odmawiających
różaniec, objawia się publicznie,
aby przekazać orędzie.
Oredzia z Trevignano Romano
mówią nam, że dni, w których
żyjemy, są już czasem Apokalipsy. Mówią o znakach, jakie
mają bezpośrednio poprzedzać
nadejście Syna Bożego. „Mój
Syn przyspieszył Swój powrót,

jest bardzo zmęczony zachowaniem ludzi, żyjecie jak w Sodomie i Gomorze” (22 listopada
2016); „Jesteście tak przyzwyczajeni do zła, że nie widzicie
otaczających was demonów, nie
jesteście w stanie dostrzec Antychrysta, który znajduje się wśród
was” (22 kwietnia 2017);
„Nadeszły dni Ostrzeżenia,
wkrótce zobaczycie mojego Syna
przychodzącego z nieba na
obłoku, a potężny huk sprawi, że
ziemia zadrży. Wielkim znakiem
tego zdarzenia będzie krzyż
widoczny na całym świecie” (22
września 2016).
Przepowiednie z Trevignano
Romano są bardzo konkretne
i często spełniają się wkrótce po
ich ogłoszeniu. Np. 3 września,
2017 r. wezwano do modlitwy
przede wszystkim za Hiszpanię
i niedługo potem doszło do zamachu w Madrycie oraz rebelii
w Katalonii. Z kolei 9 września
2017 pojawiła się prośba o modlitwę w intencji Stanów Zjednoczonych, gdyż „wielu doświadczy tam cierpienia”. Kilka
dni później podczas wielkich
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powodzi na terenie USA, wiele
zamieszkałych terenów znalazło
się pod wodą powodując mnóstwo osobistych tragedii.
Orędzie z dn. 28 września
2019 r. ostrzegało: „Módlcie się
za Chiny, ponieważ stamtąd
nadejdą nowe choroby, wszystko
już gotowe, aby zarazić powietrze nieznanymi bakteriami” zaś
parę miesięcy później, w dn. 29
lutego 2020 r. Gisella usłyszała:
„Dzieci moje, dlaczego czekacie
aż stanie się coś strasznego, żeby
zbliżyć się do Boga, a kiedy
wszystko jest dobrze nie znacie
swojego Zbawiciela? Dzieci
moje, to nie będzie ostatni wirus,
który przyjdzie z ziemi, ale
spodziewajcie się innych rzeczy,
trzęsienia ziemi i zarazy, świat
jest tego pełny, a wielu, mimo
tego wszystkiego, już oddało
duszę diabłu. Dzieci, to jest czas
nawrócenia, módlcie się i wierzcie w Ewangelię, ja obiecuję
wam ochronę.”
W Polsce jest dostępna książka o tych objawieniach (Fernando Carignani: W drodze
z Maryją. Wyd. Esprit 2020).

O nadużyciach związanych z liczbą zgonów we Włoszech

Wiadomość na WhatsApp
od polskiego lekarza
pracującego kilkanaście lat
w Niemczech

O

d 16 lat pracuję jako
pulmonolog w Niemczech. Z jasnych przesłanek moje dane muszą pozostać nieznane, a z jeszcze jaśniejszych nie mogę dziś sam
o tym mówić głośno! Proszę
sprawdzić tzw. klasyfikację zgonów ICD-10 od WHO, a konkretnie pozycję dla zgonów
z powodu zapalenia płuc!
Otóż większość zgonów z powodu zapalenia płuc wrzucało
się do tej pory we wszystkich
krajach pod kod J18.1 - pneumonia, unspecified organism, czyli
śmierć z powodu zapalenia płuc,
ale bez tzw. wyjściowej przyczyny zgonu! Bo niby co mieliśmy
wpisywać? Zanieczyszczenie
powietrza, które za te zgony
odpowiada w 80%, czy może
palenie papierosów? Nie ma
czegoś takiego! Jedyne pod co
czasem się wpisuje to grypę.
O ile wystąpiła jako poprzedzająca! Teraz „nowo wynaleziony wirus” stał się brakującym
ogniwem dla tej klasyfikacji!
Można go dodać dosłownie pod
każdy zgon z powodu zapalenia
płuc, oczywiście po przetestowaniu, ale to nie jest żaden problemem. Wirusy z rodziny
coronaviridea można znaleźć
u 80% populacji, szczególnie
w tym okresie roku i od lat
odpowiadały one za przeziębienia, a niektóre z nich za cykliczne (średnio co kilka lat)

epidemie zakażeń dróg oddechowych! Tylko do tej pory nikt nie
robił testów bo ich nie było.
Wracając do sprawy - mamy
dziś do zagospodarowania
z tytułu kodu J18.1 w Europie
około 150 000 zgonów rocznie.
Poszczególne kraje w przybliżeniu:
UK - około 30 tys. z tytułu
pneumonia
Niemcy - około 18 tys. z tytułu
pneunomia
Włochy - około 10 tys. z tytułu
pneunomia
Hiszpania - około 9 tys.
z tytułu pneunomia
itd…
Jeden kraj wykorzysta to
bardziej, inny mniej. W ubiegłym roku w Europie pod kodem
J18.1 znalazło się około 150 tys.
zgonów! Dziś bez najmniejszego problemu mogą one trafić
pod kod - U07.1 czyli SARSCoV-2, lub wirus będzie widniał
jako WYJŚCIOWA PRZYCZYNA ZGONU, a tym samym
śmierć będzie w jego statystykach! Zresztą takie są wyraźne zalecenia samego WHO
z przed kilku tygodni.
Przesyłam zrzut dokumentu
gdzie czytamy: „Choroby zakaźne jako przyczyny wyjściowe są
nadrzędne...” - czyli nawet gdybyśmy my lekarze uważali, że
przyczyna zgonu była inna, to
w momencie pozytywnego testu
ma być nią wirus! Dziś mamy
pisać, a nie myśleć.

Jak to udowodnić? Dopóki
publicznie nie udostępnią nam
statystyk całej śmiertelności za
miesiące 1-6 roku 2020 i nie

porównamy, że te zgony w wię- może być ciężko, ale zachodzi w ubiegłych latach i w tych
kszości przeskoczyły po prostu też olbrzymia korelacja z za- miejscach one występują najz kategorii, do kategorii, a nie nieczyszczeniem powietrza, bo liczniej.
powstały jako nowe to będzie to ono jest najczęstszą przyciężko! Myślę, że kiedy te liczby czyną zgonów na zapalenie płuc
Nadesłał RT
już będą dostępne,
to nagle cała epidemia minie.
Dodam, że
śmiertelność z powodu zapalenia
płuc wzrasta od lat
bardzo
szybko,
szczególnie u osób
starszych! Dane na
pewno będą w
2020 wyższe niż
w 2019 - nawet
o 15%. Powód
znany - stale pogarszające się powietrze, starzejące
się społeczeństwa,
co raz gorszy stan
służby zdrowia,
itd.
Jak dziś znaleźć
punkt zaczepienia?
Gdyby dysponować
europejską
mapą śmiertelności
z powodu pneumonia, to łatwo można
zauważyć
zależność! Każdy
zauważy… Tereny
o
największych
ilościach zgonów
z powodu zapalenia płuc w ubiegłych latach pokryją się z dzisiejszymi ogniskami zgo- 139 Upper Centennial Parkway, Stoney Creek, ON L8J 2T7 tel. (905) 662-0012
nów z powodu 3121 Hurontario St., Mississauga, ON L5A 2G9
tel. (905) 277-1717
wirusa! Domyślam Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 8/1
tel. 0-602-342-046
się, że z taką mapą Warszawa, Aleja Solidarności 155/22
tel. +48 787-193-163 +48 17-853-3385
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CHLOREK MAGNEZU (ang. magnesium chloride): LECZY
PRAKTYCZNIE WSZYSTKO. ALE CI TEGO NIE POWIEDZĄ!

C

HLOREK MAGNEZU
LECZY PRAKTYCZNIE
WSZYSTKO,
WIEDZIANO JUŻ O TYM OD
1915 R., ALE NIKT NAS
NIGDY O TYM NIE POINFOR-MOWAŁ, Z POWODU
ŚMIESZNIE NISKICH KOSZTÓW, GDYŻ JEST TO PRODUKT UBOCZNY SOLI.

Jego właściwości w rzeczywistości, jak to często bywa,
zostały odkryte przez przypadek
w 1915 roku przez prof. Pierre'a
Delbeta, ale firmy farmaceutyczne ocenzurowały tę informację, gdyż korzystnych właściwości chlorku magnezu jest tak
wiele, że ograniczyłyby sprzedaż dużej ilości leków, co doprowadziłoby do ich całkowitego
upadku…
Magnez, panaceum na wszystkie lub prawie wszystkie choroby, ale używa go naprawdę niewielu ludzi. A przecież, chociaż
jest produktem ubocznym soli,
a więc o śmiesznie niskich kosztach, chlorek magnezu jest
w stanie wyleczyć wiele chorób,
jako że jest elementem niezbędnym dla życia ponad 300 enzymów, a więc również dla organizmu. Jego właściwości, jak to
często bywa, zostały odkryte
przez przypadek w 1915 roku

przez prof. Pierre'a Delbeta,
który od tego czasu poświęcił
większość swojej działalności
zawodowej na znalezienie nowych zastosowań dla tej co
najmniej zdumiewającej substancji. Profesor Delbet, stosując po raz pierwszy roztwór
chlorku magnezu do przemywania ran, zauważył, że nie
tylko szybciej się one goiły, ale
tkanki nie ulegały żadnemu
uszkodzeniu. I w związku z tym,
z czasem Delbet zdał sobie
sprawę, że chlorek magnezu jest
w stanie wyleczyć wiele schorzeń, a nawet prostych dolegliwości i nie tylko, jako że potrafił
również zmniejszyć częstość
występowania pewnych chorób.
Lista jest bardzo długa i zaczyna się od leczenia: padaczki,
dystrofii, sklerozy, paraliżu dziecięcego, nowotworów, astmy,
przewlekłego zapalenia oskrzeli
odoskrzelowego zapalenia płuc,
rozedmy płuc, krztuścia, chrypki, dolegliwości jelit, chorób
kręgów szyjnych, napięcia mięśni, artretyzmu, rwy kulszowej,
bólów mięśni, zwapnień, osteoporozy, depresji, niepokoju, strachu, bólów głowy, gorączki,
półpaśca, pokrzywki, tężca,
wścieklizny, świnki, różyczki,
odry… i wielu innych chorób
wieku dziecięcego.

Health
from Nature

Sklep zielarski z 33-letnią tradycją

Ponad 300 rodzajów ziół. Wykonujemy mieszanki ziołowe
wg starych receptur zielarskich, o. Czesława Klimuszki.

47 Roncesvalles Ave. Toronto
tel. 416-532-9805

Lista, jak widać, jest długa
i nie zawiera nawet wszystkich
patologii, na które chlorek magnezu jest w stanie działać,
ponieważ istnieją również inne,
mniej istotne, ale które stanowią
wiele dla tych, którzy na nie
cierpią. W swoich wielu badaniach prof. Pierre Delbet zastosował chlorek magnezu również w postaci maści, do stosowania zewnętrznego, i ku jego wielkiemu zaskoczeniu,
mógł stwierdzić, że poddani
leczeniu pacjenci, jeśli posiwieli
z upływem czasu, mogli odzyskać trochę koloru białych już
włosów. Również w leczeniu
skóry dały się zanotować zaskakujące wyniki, a ściślej w
leczeniu: egzemy, łuszczycy,
brodawek, ale również innych,
związanych ze stanami alergicznymi, takimi jak: pokrzywka,
katar sienny, hemoroidy i jeszcze
wiele innych.
W swoich obserwacjach Delbet mógł również sprawdzić, że
zachorowalność na raka u egipskich chłopów, którzy regularnie
przyjmowali chlorek magnezu,
była o 10% niższa, niż u Europejczyków lub Amerykanów,
i że w przypadku raka żołądka
liczba ta dochodziła aż do 50%.
Krótko mówiąc, wszystkie te
obserwacje i eksperymenty po-

twierdzały, jak ważny jest
chlorek magnezu dla organizmu,
sprawa, która nie mogła i nie
powinna była być zignorowana,
podczas gdy w rzeczywistości
była, i nadal jest, ze strony świata naukowego. Złośliwi przypisują za to winę silnej władzy
firm farmaceutycznych, tych,
które wydają miliardy na badania, i które musiałyby liczyć się
z istotnym obniżeniem swoich
zarobków, gdyby w końcu magnez zaczął być przyjmowany
częściej, przez coraz większą
liczbę ludzi. Ale naprawdę to
złośliwi lub po prostu bardziej
doświadczeni ludzie, którzy
nie mają już wiele zaufania do
tych będących u władzy, zarówno ekonomicznej, jak i innego rodzaju. Magnez jest
regularnie obecny w różnych
naturalnych produktach spożywczych, produktach ziemi, co
potwierdza tezę, że natura jest
w stanie sama rozwiązać większość chorób człowieka. Pełne
ziarna, soja, fasola, ogólnie warzywa, jeśli są z uprawy ekologicznej, owoce morza i, dzięki
Bogu, czekolada oraz kakao.
We wszystkich przypadkach
można go regularnie znaleźć
w aptekach lub w zielarniach
jako suplement. Główne objawy
niedoboru magnezu to: niepo-

kój, nadpobudliwość mięśni,
ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, astma, zaburzenia rytmu serca, nadmierne i niewyjaśnione zmęczenie, zaburzenia
miesiączkowania.

Bardzo ciekawe badania wykonano w ministerstwie obrony

USA odnośnie szczepionek na
grypę. Wyniki są o tyle zas-

kakujące, bo pokazują, że o ile
szczepionka chroni przed danym
szczepem grypy, to zwiększa też
trochę ryzyko zachorowania na
inne wirusowe zapalenia układu
oddechowego.
Wśród zaszczepionych 31,3%
osób zachorowało na inne wirusowe zapalenie układu oddechowego, 31,3% zachorowało
na grypę, natomiast 37,4% nie
chorowało wcale. Wśród nie zaszczepionych wyglądało to następująco: 28,3% chorowało
potem na inne niż grypa wirusowe zapalenie, 44,4% chorowało na grypę, a 27,3% nie
chorowało wcale.
W wynikach badań naukowcy
zwracają uwagę na fakt, że zaszczepieni są poddani trochę
większemu ryzyku zachorowania na koronawirusa, a z innej
strony podają, że zaszczepieni
jednak nabywają odporności na
inne szczepy grypy .
Jestem daleki od osądzania
czy powinniśmy się szczepić czy
nie, natomiast te wyniki na
pewno dają do myślenia.

Źródło:
http://www.tuttasalute.net/24039/ma
gnesio-per-curare-quasi-tutto-e-costapochissimo-perche-lo-usano-inpochi.html

Zastosowanie medyczne
Chlorek magnezu jest jedną
z łatwo przyswajalnych form
tego pierwiastka. Może mieć zastosowanie w leczeniu depresji u ludzi z cukrzycą i obniżonym
poziomem magnezu w surowicy
osiąga skuteczność porównywalną z imipraminą (lekiem
z grupy trójpierścieniowych
leków przeciwdepresyjnych).
Doustne przyjmowanie magnezu
w postaci chlorku jest utrudnione z powodu charakterystycznego smaku oraz higroskopijności substancji. Duże dawki
chlorku magnezu mogą mieć
pewien efekt przeczyszczający,
znacznie jednak mniejszy niż
siarczan magnezu. Możliwe jest
zatrucie przy doustnej podaży
rozpuszczalnych soli magnezu
w przypadku znacznie obniżonej
funkcji nerek.

Szczepionka na grypę - badania

Link do artykułu (niestety
tylko po angielsku):
https://www.sciencedirect.com
/science

Nadesłał Mariusz Polański
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Polski wynalazek ochroni cię przed falami elektromagnetycznymi

P

odkłady pod dachy i podłogi, a nawet pod materace mogą chronić
przed falami radiowymi i innym
promieniowaniem elektromagnetycznym. Wynalezione przez
dr. inż. Stanisława Wosińskiego
maty z nanokompozytu pochłaniają promieniowanie podobnie
jak robi to ludzkie ciało - dzięki
rozproszonej w nich wodzie.
"Ekran dr Wosińskiego daje
ochronę przed szkodliwą składową elektryczną promieniowania
elektromagnetycznego, której
źródłem są instalacje elektryczne
(kable, gniazdka) oraz urządzenia elektryczne, elektromechaniczne i elektroniczne w naszych
domach i miejscach pracy. Promieniowanie elektromagnetyczne działa szkodliwie na organizm człowieka, gdyż zakłóca
jego funkcje życiowe: pracę
mózgu i systemu odpornościowego, zaburza sen oraz powoduje złe samopoczucie" - podkreśliła Anna Mączka z fundacji

S

Nanonet. Jak wyjaśniła, dr Wosiński postanowił do ekranowania użyć izolatora, czyli materiału nieprzewodzącego prądu
elektrycznego. To nowe podejście, bo przeważnie do tego celu
stosuje się przewodniki, tworzące tzw. klatki Faradaya.
Nowy ekran składa się z izolatora - tworzącego szkielet (może
nim być zwykła włóknina wiskozowa, poliestrowa lub poli-

propylenowa) - w którym rozproszone są maleńkie krople
wody. Razem daje to materiał
nanokompozytowy. Absorbuje
on fale elektromagnetyczne
o różnej częstotliwości. Taki
ekran jest w stanie pochłonąć
fale o częstotliwości od 1 Hz do
1 MHz o natężeniu ok. 3. dB.
Przy bardziej zaawansowanej
konstrukcji maty, można zmienić ten zakres. Dzięki temu

nie mogą radykalnie zmniejszyć
liczbę zakażeń koronawirusem
i tym samym również i liczbę
zgonów.

Dodał on również, że „nieodpowiedzialnym” byłoby stwierdzenie, że letnia pogoda zabije
wirusa. Oznacza to, że ludzie nie
mogą ignorować aktualnych
wytycznych dotyczących dystansu społecznego. Ostrzegł
również, że wirus może przetrwać na zewnątrz w ciepłe dni,
jeśli nie będzie narażony na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Bryan zakończył
jednak swój wywód stwierdzeniem, że gdyby miał planować
jakieś letnie imprezy z bliskimi
członkami rodziny, z którymi się
izolował, zrobiłby to na zewnątrz w słońcu, raczej niż
w środku domu.

ekrany mogą pochłaniać fale
o niskiej częstotliwości (od 10.
mHz) lub o wysokiej (do kilku
GHz). Ekrany pochłaniające
mikrofale można stosować np.
do wygłuszania szumów przy
aparaturze laboratoryjnej lub
diagnostycznej. Na razie jednak,
jak podkreśla Mączka, wynalazek dr Wosińskiego używany
jest przede wszystkim w domach.
"Ekrany te znalazły już zastosowanie w budownictwie (jedna
z warstw podkładu pod podłogi,
element membrany dachowej),
w przemyśle energetycznym do
produkcji kombinezonów dla
osób pracujących w elektroenergetyce wysokich napięć oraz
w domu, jako mata pod materace, na których śpimy. Można

powiedzieć, że ekran dr Wosińskiego jest naszym "osobistym
ochroniarzem",
chroniącym
przed polem elektrycznym niskiej
i radiowej częstotliwości, gdyż
absorbuje to pole w sposób podobny do ciała ludzkiego. Ciało
ludzkie składa się w około
6. proc. z wody uwięzionej
w różny sposób (w cytoplazmie,
w mózgu, w kościach itp.) i to
ona odgrywa największą rolę
w szkodliwych dla organizmu
procesach absorpcji promieniowania elektromagnetycznego" wyjaśniła.
Wynalazek dr Wosińskiego
został nagrodzony na 39. Światowej Wystawie Wynalazczości
w Genewie złotym medalem
w kategorii Ochrona Środowiska
- Energia.

Koronawirus może przetrwać jedynie 2 minuty w słońcu!

zef Departamentu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego ds. Nauki i Technologii USA Bill Bryan,
stwierdził niedawno podczas
konferencji prasowej w Białym
Domu, że cząstki koronawirusa
żyją zaledwie dwie minuty na
ogrzanych przez słońce powierzchniach. Dzieje się tak już
wóczas gdy temperatura wynosi
21 °C (70 °F).
Okres półtrwania - a więc czas
potrzebny na rozpad cząsteczek
wirusa i zmniejszenie się ich
o połowę - dramatycznie maleje
wraz ze wzrostem temperatury
i poziomu UV. Wzbudza to nadzieję, że cieplejsze warunki letPsycholog radzi swojemu
pacjentowi:
- Wieczorem, gdy będzie się
pan szykował do snu proszę
zostawić za drzwiami wszystkie
swoje troski, smutki i problemy.
- I myśli pan, że moja żona
i teściowa zgodzą się spać na
klatce schodowej?
Żona do powracającego
późno do domu męża “na reso-

Zgodnie ze słowami Billa
Bryana: „Wirus umiera znacznie szybciej po wystawieniu na
działanie wyższych temperatur…
Podsumowując, w warunkach,
które testowaliśmy do tej pory,
wirus w kropelkach śliny najlepiej przeżywa w pomieszczeniach i suchych warunkach.[...]
Wirus nie przeżywa równie dobrze w kroplach śliny i najszybciej umiera w obecności bezpośredniego światła słonecznego.”

Czas na uœmiech!

rach”:
- Ty pijaku! Nie mam już do
ciebie słów!
- Książek nie czytasz to i słownictwo ubogie...

Znalazłem w księgarni ksią-

żkę zatytułowaną: "Jak się pozbyć 50% swoich problemów".
Nie jestem głupi - kupiłem
dwie...

Mówią, że wciąganie brzucha
nic nie daje…!
Jednak daje. Możesz zobaczyć wagę!!!
Jeśli nie powinniśmy podjadać w nocy, to ja się pytam, po
co jest światło w lodówce?...

