NASZA PRZYSZŁOŚĆ
W NASZYCH RĘKACH.
Po przeczytaniu działaj!
Do przetrwania konieczna jest ochrona zdrowia, dostęp do ziemi
i prawdziwej żywności oraz do terenów wiejskich!
Fakty, które pomogą ci zrozumieć obecną sytuację:

Covid to narzędzie przyspieszające nasze zniewolenie. Jeśli tego nie widzimy - to dlatego, że jesteśmy
ofiarami wojny informacyjnej. To jest fałszywa pandemia. Szczepionki na Covid, które są obecnie
wprowadzane na rynek, to produkty modyfikowane genetycznie (GMO).

Polskie i światowe media są kontrolowane przez zaledwie sześć korporacji. Główne narzędzia tej
kontroli to strach i pieniądze.
To korporacje kontrolują przepływ informacji i pieniędzy. Za korporacjami stoją osoby z nienasyconą
żądzą władzy i zdolnością kontrolowania innych.
Bardzo mała liczba takich osób (specyficzna Klika) narzuca wzorzec życia w każdym kraju. Dlatego
działania rządów są prawie identyczne na całym świecie.
Są to działania przeciwko człowiekowi/przeciwko życiu. Covidowa pandemia jest przykładem
wielkiego oszustwa zaplanowanego na skalę światową.
W centrum wszystkiego jest sposób, w jaki Klika zarządza finansami. Rządy i politycy są zależni od
banków od których pożyczają pieniądze. Z tego powodu – to bankierzy i korporacje stoją za
tworzonymi programami państwowymi - a nie wybrani politycy.
Nasze życie jest kontrolowane przez pieniądze. My, ludzie, jesteśmy traktowani jak rzeczy/przedmioty.

Klika poprzez bankowców i liderów korporacji rządzi całym światem.
Rządy już zaciągają ogromne długi pożyczając
pieniądze (tworzone przez banki z „powietrza”) od
dużych banków (Europejski Bank Centralny,
Federalny Bank Ameryki, Bank Anglii itp.)
i uzależniając kraje od międzynarodowej
finansjery… Rządy płacą odsetki od tego, co
pożyczają. I wydają te pożyczone pieniądze na
niepotrzebne wielkie projekty narodowe
i polityczne, a następnie wykorzystują realne
pieniądze podatników do spłacania tych długów.

Dzisiaj covid jest narzędziem używanym przez Klikę
do dalszego wdrażania tych kryminalnych działań.
Polityka i działania rządów są wspierane medialną
propagandą. Pamiętaj - media są własnością
korporacji! Nie ma już „niezależnych” mediów
krajowych. Istnieje tylko dobrze zaplanowana
manipulacja - w prasie i wiadomościach
telewizyjnych i radiowych - abyśmy myśleli i robili
to, co klika chce, abyśmy myśleli i robili wszystko
w bezpośredniej współpracy z rządami.

Usłyszysz o Nowym Porządku Świata, w tym o Zielonym Nowym Ładzie, Czwartej Rewolucji Przemysłowej
i Wielkim Resetowaniu. To wszystko zapowiada scentralizowane, totalitarne i technokratyczne przejęcie
resztek naszej wolności, sprytnie zamaskowane jako korzystne dla świata rozwiązanie środowiskowe. Będzie
oparte na „inteligentnych” technologiach przejmujących działalność człowieka. Pozbawi się nas też fizycznych
pieniędzy. Ziemia zostanie odebrana z rąk prywatnych właścicieli. Planuje się wielkie, korporacyjne
gospodarstwa, które będą zrobotyzowane, a syntetyczna żywność laboratoryjna będzie zastępować
prawdziwą żywność. Plan zakłada zmniejszenie światowej populacji o około 75%. To marzenie szaleńców.

Musimy wyrwać się z tej okrutnej wojny przeciwko ludzkości. Jeśli nic nie zrobimy, będzie tylko gorzej.
Musimy się zjednoczyć, aby walczyć o naszą wolność. Brak działania oznacza kapitulację wobec
niewolnictwa. Przestańmy być więźniami własnej bierności!

Poniżej rozwiązania. Przeczytaj i od razu podejmij działania.
Skopiuj i podaj dalej. Razem odzyskamy wolność!
Zostaw za sobą panikę, cynizm i pasywność. Jest wiele rzeczy, które wszyscy możemy zrobić, aby zmienić
życie na lepsze. Działaj tam, gdzie jesteś:
Bądź proaktywna/y - przekaż tę wiadomość innym. Myśl samodzielnie,
krytycznie i logicznie.

Upewnij się, że masz dostęp do „prawdziwej żywności” - wyhodowanej
samodzielnie lub uzyskanej od lokalnego rolnika. Rozejrzyj się - widać tak dużo
ziemi, która nie jest używana - zagospodaruj ją.

Kupuj lokalnie - wspieraj lokalną gospodarkę. Unikaj
supermarketów – niszczą nas i lokalny
handel/lokalną ekonomię. Powiedz stop szkodliwemu
wygodnictwu.
Podejmij współpracę i bądź odpowiedzialny. Organizujmy się w małe grupy wsparcia
jako ruch oporu - jak na wojnie.
Ogranicz oglądanie telewizji do minimum - unikaj indoktrynacji! Przeszukuj internet
w poszukiwaniu niezależnych, obiektywnych wiadomości.

Kieruj się mądrością i zdrowym rozsądkiem, a nie poleceniami władz.
Zrób sobie czasami przerwę - pomyśl o potrzebach swojego życia. Wiele rzeczy, które masz, albo o których
marzysz, nie jest ci potrzebnych. Wmówiono ci, że musisz je mieć. Nasze potrzeby to: być zdrowymi, radosnymi
i wolnymi!
Wyrzuć telefon komórkowy i inne powiązane gadżety WIFI. To broń, która jednocześnie zabija i szpieguje.
Sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne osłabia system immunologiczny i powoduje powstawanie
chorób. Wróć do bezpiecznych połączeń komunikacji przewodowej.
Podchodź krytycznie do instrukcji i nakazów rządowych, które mogą nam odbierać prawo do samodzielnego
decydowania o sposobach leczenia. Obejmuje to też noszenie maski i szczepienia. Brak jest prawa, które
mogłoby zmusić cię do wykonywania poleceń, które niszczą twoje zdrowie.
Istnieje wiele wypróbowanych, skutecznych, naturalnych metod
wspierających utrzymanie zdrowia i ewentualne leczenie. Zadbaj o swoją
naturalną odporność korzystając z nich. Unikaj wspierania koncernów
farmaceutycznych.
Zostaw strach za sobą. Myśl pozytywnie. W każdej sytuacji masz wybór.
Wybieraj prawdę, miłość i wolność.

Ciesz się naturą; ucz kontaktu z nią swoje dzieci i wnuki. Dbaj o czystość
środowiska naturalnego, bo ma ono ogromny wpływ na nasze zdrowie. Bądź
kreatywna/y: muzykuj, śpiewaj, twórz sztukę.
Unikaj polityków za wszelką cenę - są zarażeni czymś znacznie gorszym niż covid.

Nasi przodkowie odważnie walczyli
o wolność. Musimy zrobić to samo!
ŻYJ ZDROWO, MÓW PRAWDĘ, CIESZ SIĘ
WOLNOŚCIĄ, SZANUJ SIEBIE I INNYCH.

