
                             MILCZENIE "owiec"? 

 
Kiedy zamknęli nam firmy, milczeliśmy. 

Kiedy zabronili oddychać świeżym powietrzem, milczeliśmy. 

Kiedy zamknęli szpitale przed chorymi, milczeliśmy. 

      Zamknęli nam cmentarze… 

      Skazali na śmierć przewlekle chorych... 

      Zabraniają spotkań w święta... 

      Zamknęli nasze dzieci w domach... 

      Zamknęli seniorów... 

      Zabronili odwiedzać w szpitalu krewnych i bliskich... 

      Zabronili matkom dostępu do dziecka po porodzie... 

      Zabronili rodzicom odwiedzać chore dzieci w szpitalach... 

      Zakładamy dzieciom szmaty na twarz generując choroby i hamując rozwój mózgu... 

 

Niszczymy im psychikę zabraniając wychodzenia z domu do godz. 16-ej, pozbawiając kontaktów z 

rówieśnikami, ucząc, że nie wolno zbliżać się do ludzi, nie wolno ich dotykać... 

       Brak dotyku to zniszczenia w psychice... 

       Zabronili spotkań... 

       Ustalili za nas, że będą wstrzykiwać chemię do naszych organizmów... 

       Wprowadzili bezprawie... 

        Pozbawili prawa do bycia PODMIOTEM prawa... 

        Pozbawili człowieczeństwa... 

        Pozbawili godności... 

                                          A MY SIĘ NIE OBUDZILIŚMY. 

 

Naiwnie wierzymy, że to zaraz się skończy. Wbrew logice wierzymy notorycznym kłamcom, że 

kolejny raz nas nie oszukają.  Negujemy fakty. 

Ileż razy pisałem, że będzie drugi lockdown na jesień, że będzie trzeci na wiosnę. Nie wierzyliście. 

Drugi już jest. Trzeci będzie. Potem czwarty… 

Cały następny rok będzie taki sam, jak obecny. A potem kolejny. 

A Wy będziecie się nadal łudzić, że tym razem to już ostatnie zamknięcie. 

 

       Wyłączcie telewizory!!! 

       Posłuchajcie mediów niezależnych. Poszukajcie materiałów. To wszystko jest zaplanowane od dawna.  

FAŁSZYWE  TESTY = FAŁSZYWA  PANDEMIA. 

Fałszywa pandemia = zasłona dymna dla wprowadzania NWO. 

Możemy to powstrzymać masowymi gigantycznymi protestami. W przeciwnym razie będzie 

dokładnie to, co przewiduje scenariusz. 

 

W skrócie – wszystko, co ważne na świecie jest ustalane przez światowe agendy, których nazwy 

ładnie brzmią, a które tak naprawdę służą do realizacji celów ustalonych i finansowanych 

przez globalistów. Oczywiście zawsze musi być jakaś zasłona dymna dla odwrócenia uwagi. 



Kluczowe agendy to Grupa Bildenberg (steruje politykami i mediami), Bank 

Rozrachunków Międzynarodowych (co dwa tyg. spotkania szefów banków 

centralnych w Bazylei), Światowe Forum Ekonomiczne, Światowe Forum 

Żywności, Światowa Organizacja Zdrowia. Wszystkie te agendy opłacane są 

przez Fundacje Rotschildów, Rokefelerów, Gatsa, Morgana, Sorosa i im 

podobnych.. 

 

Wystarczy poczytać, posłuchać, jakie tematy na tych agendach są poruszane. 

I tak w telegraficznym skrócie: 

1. Fundacja Rokefelera – rok 2010 – dokument „Scenariusze przyszłości technologii i 

  rozwoju międzynarodowego” – scenariusz LOKSEPS przewiduje: 

          a. Światowa pandemia. 

          b. Wzmocnienie władzy wykonawczej. 

          c. Regularne szczepienia. 

          d. Całkowitą kontrolę społeczeństw przez państwo. 

          e. Maksymalną redukcję własności prywatnej. 

          f. Przejście na pracę zdalną i nie wychodzenie z domów. 

          g. Dochód gwarantowany w zamian za umorzenie długów (po upadku firm). 

          h. Całkowity upadek branży turystyczne.j 

       I ostatni punkt bardzo ciekawy w tym scenariuszu a mianowicie: 

           i.  JESZCZE WIĘKSZY UCISK ze strony rządów po zakończeniu pandemii. 

  2. Światowe Forum Ekonomiczne założone przez Klausa Schwaba. Co Schwab postuluje? 

           a. Scanowanie mózgów jako warunek podróżowania 

           b. Wszczepianie czipów współpracujących z mózgiem 

        Facet mówi o tym i na forum, i napisał książkę w roku 2019 „Czwarta rewolucja 

        przemysłowa” 

   3. Jakie były główne tematy Światowego Forum Ekonomicznego w tym roku (lipiec 2020)? 

       - Wielki reset żywności do roku 2030. Czyli co konkretnie? 

            a. Żywność modyfikowana genetycznie. 

            b. Wycofanie mięsa i produkowanie sztucznego mięsa i białek. 

            c. Wspomaganie lekami i chemią przemysłową oczywiście dla wspierania zdrowia. 

       Może w kontekście tego lepiej zrozumiecie ten cały ruch na temat wycofania hodowli  

       bydła, norek nie tylko w Polsce, ale i w Danii, w Norwegii, zamykanie już w tym roku w  

       Chinach wielkich farm hodowli zwierząt dzikich (aż 45 gatunków). 

       Chodzi o całkowite uzależnienie człowieka od sztucznej żywności, która jest własnością 

       globalistów.  

 

       Oczywiście to wszystko dla "naszego dobra" i dla "ratowania planety". 

       Zabawne - sto lat temu Rokefeler i sp-ka doprowadzili do zakazania upraw konopi (na  

       których cały świat się opierał - leki, odzież, żywność, tlen z lasów konopnych), żeby  

       zasypać świat plastikami i lekami na ropie i zamiast wycofać ten syf, ta sama zgraja  

       proponuje syntetyczne jedzenie i jeszcze więcej chemii "dla ratowania świata" 

  



 4. Co mówi WHO. Co chwila mówi coś innego, niejednokrotnie sobie zaprzecza, ale taki ma 

       cel – dezinformować. Ale uważny obserwator wyłapie to, co istotne. 

       Pomimo szczepionki nie zmieni się system obostrzeń – to w ubiegłym tygodniu. 

       W tym tygodniu jeden z dyr. zapowiedział trzecią falę covidu, a więc mamy już 

       potwierdzenie tego, co w maju mówił Soros (że będzie trzecia fala), czyli trzeci 

       lockdown na wiosnę. Któż może to lepiej wiedzieć niż pomysłodawcy i twórcy pandemii?! 

  

   5. Wielki reset. 

       Na wiosnę wszyscy krzyczeli, że to teorie spiskowe. Dziś o wielkim resecie mówią wszyscy – 

       reset gospodarki, reset systemu finansowego, reset żywności, reset cywilizacji i kultury bycia i 

       zachowań międzyludzkich.  

       Nie będzie własności prywatnej, obywatel będzie własnością państwa, nie będzie rodziny, o 

       dzieciach decydować ma państwo. Mamy setki artykułów i postów, a nawet książek w tym 

       temacie. 

 

   6. Czy teorie spiskowe. 

            a. W Chinach testuje się obecnie system totalnej kontroli obywateli przez 24h/ dobę – po co? 

            b. Elan Musk wyprowadza na orbitę kilkadziesiąt tysięcy satelitów dla sieci 5G i kontroli  

                każdego cm Ziemi. 

            c. UE ogłasza Biometryczny Cyfrowy Dowód Tożsamości oparty na technologii blockchain 

                tej samej od kryptowalut i technologii 5G. 

            d. Coraz więcej informacji o tym, że bez szczepionki obywatel straci możliwość korzystania  

                z komunikacji (kolejne linie lotnicze, ale to pójdzie dalej). 

            e. W UK pojawiaj się informacje coraz częściej o tym, że „dwukrotny negatywny test na  

                covid wykonany w tygodniu” będzie przepustką do wolności. 

 

         Rozumiecie to? Wykonasz dwa testy i oba wyjdą negatywnie to będziesz mógł wyjść z domu! 

         I  naród Jeszcze pewnie będzie dziękował władzy za przywilej wyjścia z domu.  Czy Wy  

          rozumiecie co się dzieje?! 

             f.  E. Musk pracuje nad technologią Neuraling – czyli połączenie czip – mózg (dokładnie to 

                 proponuje wspomniany wcześniej Klaus Schwab). 

             g. MFW (ten sam, który zapłacił państwom za wprowadzenie lockdown) poinformował na 

                 swoich stronach, że koniec pandemii nastąpi 31 marca 2025 r. 

              

            Zwróćcie uwagę na ten fakt i przestańcie się łudzić, że za miesiąc lub dwa ten obłęd się 

            skończy.  Śpijmy dalej. Zamiast wyjść z d..y, w której jako społeczeństwo się znaleźliśmy,  

            szukajmy dalej jak się w niej urządzić. 

 

Czytam co chwila nawoływania w stylu „kupcie coś na wynos i wesprzyjcie restauratorów” , „kupcie 

znicze i wesprzyjcie … „. A ja się pytam, czy restaurator zapłaci czesne w zamkniętym przedszkolu, 

czy ten od zniczy kupi bilet do zamkniętego kina, żeby wesprzeć właściciela? 

 

Ludzie – OBUDŹCIE SIĘ.  TO WSZYSTKO SIĘ DZIEJE NAPRAWDĘ. 

Najwyższy czas stanąć w obronie wolności. 



Właściciele hoteli, restauracji, kin, dyskotek, fitness, przewoźnicy – branża turystyczna ma przestać 

istnieć.  

Ile lokdownów w kolejnym roku przetrzymacie? I będziecie za każdym razem prosić rząd o 

jałmużnę? Nie macie jaj? Nie macie godności?  

Nie macie ODWAGI CYWILNEJ? Boicie się ruszyć tyłek na protest? Będzie Wam lepiej jak 

zbankrutujecie?  

                       Nauczyciele – boicie się kuratorium?!  

                       Lekarze – boicie się Izby Lekarskiej?  

                       Prawnicy – boicie się Ziobry? 

                      "Kowalski z Nowakiem" - boicie się mandatu?! 

                       Jako ludzie - jako CZŁOWIEK - nie macie swojej godności?!  

My nie mamy dziękować za to że "poluzowali " i dali nam trochę swobody ... 

My mamy BYĆ WOLNI.    TO NASZE NIEZBYWALNE PRAWO. 

 

Czy Wy nie rozumiecie, że swoim dzieciom szykujecie niewolnictwo, że działacie przeciw sobie?! 

Kiedyś Wasze wnuki zapytają każdego z Was/ Nas - „dziadku, gdzie byłeś jak wprowadzali 

niewolnictwo?!?” 

I co powiemy…?  że ukryliśmy ze wstydu twarz za szmatą, bo nie mieliśmy odwagi BYĆ 

CZŁOWIEKIEM?! 
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