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POWSZECHNE 
ODDŁUŻENIE...
Powszechne oddłużenie Polski i Polaków jedyną receptą na kryzys!  Kryzysy gospo-
darcze nie są przypadkowe. Kryzysy wywoływane są celowo i po to, by za pół 
darmo przejąć majątek, który wypracowujemy naszą ciężką pracą i zadłużaniem 
się w bankach w okresach poprzedzających kryzys.

W obecnym systemie gospodarczo-finansowym, 
opartym na zalegalizowanej grabieży i pieniądzu 
dłużnym, to przede wszystkim dźwignia finan-
sowa i źle pojęta  przedsiębiorczość są odpowie-
dzialne za kruchość gospodarki i podatność na 
permanentne kryzysy, z byle jakiego powodu, 
które uderzają głównie w małe i średnie przed-
siębiorstwa. Ale tak na dobrą sprawę, to zagro-
żony jest każdy z nas, zagrożony jest nasz byt, 
egzystencja, a nawet życie, zagrożona jest cała 
Polska. Musimy się zmobilizować i nie dopuścić 
do tego, by dalej to trwało. 

Obecny system nieprawdopodobnie rządzi nami 
kłamstwem i strachem. 

Dlatego musimy się od tego wyzwolić!

Co należy więc zrobić? To na pewno niełatwe 
pytanie, jednak żeby się nie rozpisywać, to odpo-
wiem krótko.  Należy zastosować metodę jak 
najbardziej skuteczną, czyli po prostu odejść od 
systemu, który został nam narzucony. „Musimy 
uspołecznić pieniądz!” - mówią o tym Wojciech 
Dobrzyński i Piotr Jankowski z Narodowego 
Instytutu Studiów Strategicznych. 

W tym miejscu polecam Państwu stronę

 WWW.NISS.ORG.PL 

 a także zapraszam do oglądania na You Tube 
kanału NISS TV (Navity - kanał NISS).

Nastał bowiem czas uświadamiania Polaków. 
Musimy odzyskać suwerenność i „wyzwolić 
się spod okupanta”. Polska może być bogatym 
krajem, tym bardziej, że nasze zasoby naturalne 
są największe w Europie.
O tym jak pieniądz rządzi światem? Czym jest 
w rzeczywistości inflacja? Jak bronić się przed 
inflacją? Kto i dlaczego wywołuje inflację? Jakie 
są prawdziwe przyczyny inflacji? Co należy 
zrobić, by uwolnić się od tego oszustwa naszych 
dziejów? Jak odzyskać niepodległość i wolność 
finansową? A przy okazji jak odzyskać swobodę 
tworzenia oraz wolną wymianę dóbr i usług?  

Na te i inne pytania uzyskacie Państwo odpowie-
dzi w materiałach na wyżej wymienionej stronie.

                                                              [PT]
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AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO  służba 
specjalna powołana do 
ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa                   
i porządku konstytucyjnego.

D O AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO.                             

„Odnosząc się do rozmów telefonicznych z dnia 25.09 
i 16.10 2020 r. dotyczących podejrzenia działania obcego 
wywiadu na terenie naszego kraju i opierając się na wiedzy 
jaką przekazał mi rozmówca, podczas spotkania w Zamościu 
30 lipca tego roku (numer telefonu rozmówcy podałem 
podczas rozmowy dnia 25.09 dotyczącej osoby pochodze-
nia polsko-izraelskiego). Wnoszę o zainteresowanie sprawą 
fałszowania przez lekarzy statystyk dotyczących wirusa 
Covid. Podczas spotkania rozmówca z dnia 30 lipca wie-
dział jak będzie w kolejnych miesiącach rozwijała się sta-
tystyka zachorowań w naszym kraju. Co potwierdza, że 
wywiad Izraela posiada doskonale zaplanowaną strategię, 
dotyczącą niszczenia przedsiębiorczości, między innymi na 
terenie naszego kraju. Zawiadamiam że w obecnym czasie 
część lekarzy proponuje ludziom w sytuacjach pomocy szpi-
talnej, zgodę pacjenta na wpisanie powodu przyjęcia zaraże-
niem Covid. Podobne działanie jest też lekarzy stwierdzają-
cych zgony w domach, lub przy wypadkach. W domach lub 
niektórych szpitalach lekarze pytają rodzinę zmarłej osoby, 
czy mogą wpisać przyczynę wirusa Covid ? Inaczej jest gdy 
lekarze stwierdzają zgon przy wypadkach samochodowych. 
Wtedy sami dokonują tego wpisu. Swoje informacje opieram 
na wiedzy zebranej z tereny Białej Podlaskiej, Zamościa oraz 
Warszawy. Takie działanie lekarzy powoduje podnoszenie 
statystyk osób zarażonych oraz zmarłych na wirusa Covid 
19.  Wiąże się to objęciem obszarów czerwonymi strefami, 
co przekłada się na ograniczenie pracy przedsiębiorców oraz 
osób prowadzących działalność gospodarczą.”

                               ciąg dalszy nastąpi...                     [RMR]
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Bo polskość to rzecz szersza 
niż romantyzm, katolicyzm, 

bohaterstwo wojenne, Bóg, honor 
i Ojczyzna. Coś więcej niż tylko 

rytuały polskości. Polskość to dziś 
przede wszystkim pewna, jak by to 
powiedział ks. Tischner, propozycja 

etyczna.  
Zdjęcie: Zofia Nikodem-Pyrek
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RPD: “WIEK 15 
LAT JEST TAKI 
OPTYMALNY, ŻEBY 
SIĘ Z TĄ WIEDZĄ 
ZAZNAJAMIAĆ”
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj 
Pawlak na antenie kanału News24 
wyraził pogląd, że w ramach nauki 
bezpieczeństwa w szkołach już 
15-letnie dzieci można byłoby 
edukować się w zakresie posłu-
giwania się bronią. „Danie możli-
wości skorzystania z tej szansy na 
pewno będzie cenne. Nie możemy 
dzieci chronić przed tego rodzaju 
wiedzą. Jednocześnie w sytuacji 
kryzysowej nie możemy być cał-
kowicie pacyfistami i nie umieć 
się posługiwać tego typu przed-
miotami jak broń” - podkreślił 
Mikołaj Pawlak. Wypowiedź RPD 
wywołała ożywioną dyskusję w 
sieci. Ktoś zarzuci, że tutaj rzecz-
nik od dzieci powinien mówić o 
miłości, radości i piknikach, ale 
nie. Jednym z podstawowych 
praw dziecka, chociażby w kon-
stytucji, jest prawo do bezpie-
czeństwa, życia bez przemocy. 
Nie zgadzam się z ruchami takimi 
czysto pacyfistycznymi, że tylko 
malowaniem kolorowych znaków 
na chodniku powstrzymamy zło. 
Nie, nie powstrzymamy w ten 
sposób zła, a my jako dorośli, ci 
którzy mamy dbać o bezpieczeń-
stwo dzieci, musimy im tę wiedzę 
przekazywać - zaznaczył.

FALA KOMENTARZY                   
RZECZNIK PRAW DZIECKA  

Jacek Dębiec
“Jako psychiatra dzieci i młodzieży, 

pracujący w kraju, gdzie mieszkańcy 
maja więcej broni palnej niż służby 
mundurowe, chcę z całą mocą 
stwierdzić, że ogólna dostępność 
broni palnej odbiera dzieciom 
dzieciństwo. Ten rzecznik praw 
dziecka to nieporozumienie.”

Marta
“Co trzeba mieć w głowie, aby 

myśleć, że dziecko w jakimkolwiek 
wieku powinno być zaznajomione z 
bronią?! I mówi to jeszcze osoba na 
takim stanowisku… Masakra.”

Maja Heban
“Absolutny szkodnik na wybit-

nie ważnym stanowisku, hańba dla 
Polski po raz kolejny, ale to klasyka 
PiS.”

To tylko część komentarzy na 
forach. 

De facto Ministerstwo Obrony 
Narodowej chce, żeby każdy absol-
went szkoły średniej umiał strzelać 
z krótkiej i długiej broni - wynika z 
informacji zdobytych przez  „Dziennik 
Gazetę Prawną”.  Konflikt Ukrainie 
zmieniła podejście Polski do kwestii 
zapewnienia bezpieczeństwa kraju. 
Podpisana już przez prezydenta 
Andrzeja Dudę ustawa o ochronie 
ojczyzny wprowadza zwiększenie 
wydatków na wojsko o 50 procent.  

Zmienić ma się także system edu-
kacji. Marcin Ociepa, wiceminis-
ter obrony, przedstawił „DGP” plan 
zakładający uczenie strzelania z 
broni krótkiej i długiej młodzieży ze 
szkół średnich. Szkolenia miałyby 
odbywać się na lekcjach nowego 
przedmiotu: przysposobienia 
obronnego, który od września ma 
wrócić do programu nauczania. 
Niekoniecznie pod taką nazwą.  
Resort obrony chciałby, żeby 
uczniowie w ramach przysposobie-
nia obronnego odbywali zajęcia na 
strzelnicach. Oznaczałoby to powrót 
do zapoczątkowanego jeszcze 
przez Antoniego Macierewicza 
programu „Strzelnica w powiecie”. 
Według „DGP”, doprowadził on do 
tej pory do powstania 48 obiektów 
(z czego część jest „wirtualnych”). 
Powiatów w Polsce jest ponad 300. 
-  Być może trzeba będzie zwiększyć 
dofinansowanie po stronie 
państwa - wskazał wiceminister.  
W  k a żd y m  wo j e wó d z t w i e 
powinny powstać Centra Szkoleń 
Proobronnych -  st wierdzi ł 
ponadto Ociepa. Centra miałyby 
być otwarte dla szkół i organizacji 
pozarządowych. Finansowane 
miałyby być z budżetu Wojsk 
Obrony Terytorialnej ( WOT ).  

Rzecznik Praw Dziecka: “Wiek 15 lat jest taki optymalny, żeby się z tą wiedzą 
zaznajamiać”
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SRANDEMIA            
MAŁPIA OSPA?

Znowu to samo: małpia ospa coraz 
częściej pojawia się w Europie. To 
kolejna zakaźna choroba pochodze-
nia odzwierzęcego, która w ostat-
nich latach rozlewa się po świecie. 
Światowa Organizacja Zdrowia 
poinformowała o 92 potwierdzonych 
przypadkach i 28 podejrzanych 
w 12 państwach. Mowa o Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Niemczech, 
Australii i Stanach Zjednoczonych. 
To oczywiście dane z WHO, a Ci jak 
pracują to sami Państwo doskonale 
wiecie. Był Covid, trzeba innego 
zamordyzmu, więc... mamy. 

PRAWA
ZWIERZĄT
Art. 35. 1. Kto zabija, 
uśmierca zwierzę albo 
dokonuje uboju zwie-
rzęcia z naruszeniem 
przepisów:

art. 6 ust. 1, art. 33 lub 
art. 34 ust. 1-4 podlega 
grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo 
pozbawienia wolności 
do lat 2.

1a. Tej samej karze 
podlega ten, kto znęca 
się nad zwierzęciem.

 Ostatnio był straszny 
bum na pomoc zwie-
rzętom z Ukrainy i nagle 
tyle miłosiernych dusz... 
A co z naszymi polskimi, 
przepełnionymi schroni-
skami, fundacjami, które 
ciągle są na długach? 
Główne utrz ymanie 
takich przytulisk, finanso-
wane jest z jednego pro-
centa podatku. To tak nie-
wiele, a warto przy rozli-
czeniu o tym pomyśleć . 

 I pamiętaj Gospodarzu. 
W pierwszej kolejności 
należy się zająć własnym 
podwórkiem.

                       [Jadwiga Bąk]

UCIDK           
Z ZAPISÓW STATUTU  

Dla naszego narodu wolność jest 
wartością najwyższą. Nasi przodko-
wie przez stulecia wiele razy podej-
mowali walkę zbrojną, aby Ojczyzna 
była niepodległa, a obywatele mogli 
się cieszyć wszelkimi swobodami. W 
naszej historii suwerenność wielo-
kroć była zagrożona, byliśmy zniewo-
leni, ale Polska się odradzała i walczy 
o swoją niepodległość. Nie przyzwa-
lajmy, aby nasze prawa były deptane, 
nie przyzwalajmy, aby odbierano 
nasze swobody, nie przyzwalajmy na 
łamanie naszych praw konstytucyj-
nych! Erozja zaufania do rządzących, 
którzy w swoim wyizolowanym inte-
resie zagrażają bytowi Polski powo-
duje, iż wzywamy Was Rodacy do 
wstąpienia w szeregi UCiDK, albo-
wiem tylko razem, tylko wspólnymi, 
siłami przywrócimy porządek kon-
stytucyjny  i swobody obywatelskie 
w naszym Kraju! 

PRAWO             
22 MAJA - DZIEŃ PRAW 
ZWIERZĄT  

Nie ten silny, kto słabszego gnębi, 
lecz ten, kto staje w jego obronie.

Art. 1ust. 1 Zwierzę jako istota 
żyjąca. Zdolna do odczuwania cier-
pienia. Nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie. Ochronę 
i Opiekę.  Brzmi niby ładnie, ale w 
gruncie rzeczy w świetle przepisów 
zwierzęta nie mają praw, bo nie są 
podmiotami. Tyle ,,mądrych’’ głów w 
rządzie, więc czemu do tej pory nikt 
nie zajął się wprowadzeniem zmian 
w Konstytucji RP, które najwyższym 
aktem prawnym nakazywałoby 
ochronę zwierząt?

  Za podmioty zwierzęta uważane 
są natomiast przez obrońców 
praw zwierząt, co znaczy, że 
nie powinne być zabijane na 
pożywienie wykorzystywane do roz-
rywki i eksperymentów naukowych.
Przeciwnicy przyznania zwierzętom 
praw (aż dziw, że tacy istnieją) 
wychodzą z założenia, że zwierzaki 
nie są zdolne do pojęcia umowy 
społecznej, nie mają obowiązków 
do człowieka, więc nie mają żadnych 
praw. Polska - niby cywilizowany 
kraj, jednak jak często okrutny dla 
zwierząt. Jeżdżąc po wsiach - widzimy 
psy na krótkich łańcuchach, w zimie 
bez dachu, w lecie bez dostępu 
do wody. Koty niedożywione, bo 
przecież mysz sobie złapią. Widzisz 
-reaguj. Obojętność zabija. Nie 
chcesz pomagać - nie krzywdź     [JB]

 

„Z Bogiem w sercu, z bronią w ręku, 
wobec wroga Ojczyzny bez lęku.”

Co na to nasze władze? Rzecznik Mi-
nisterstwa Zdrowia Wojciech Andru-
siewicz zapewnia, że trzymają rękę na 
pulsie. Ja już się boję, jak mocno :-P
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DLACZEGO TU - 
- W UCIDK JESTEM?
Wyrażając ogromną wdzięczność za to, że mogę podzielić się swoim doświadczeniem i poglądami zacznę od 
tego, że od mniej więcej 2012 roku uważam się za osobę świadomą, wolną  i szczęśliwą..

J EST  TO FAKT, który jest moim  „najwyższym 
sukcesem” i czuję tak, niezależnie od tego co 

dzieje się wokół, niezależnie od tego, ile pienię-
dzy mam na koncie, niezależnie od tego,  co na 
ten temat myślą inni ludzie. Na to moje szczęście 
zapracowałam sobie  poszerzaniem swojej świa-
domości - pierwiastka, pochodzącego od Stwórcy 
i istniejącego wiecznie, również po naszej śmierci 
fizycznej. Jeśli ktoś chciałby zgłębić temat serdecz-
nie polecam wszystkim lekturę książki „Wieczna 
świadomość” naukowca i kardiologa doktora Pim 
van Lommel. 

 Moimi najlepszymi nauczycielami w życiu byli Ci, 
którzy niestety nie mogą funkcjonować w syste-
mie edukacji,  czy systemowej służbie zdrowia. Ci 
ludzie głoszą Prawdę, niewygodną dla systemu, 
głoszą wiedzę zakazaną i snują tak zwane „teorie 
spiskowe”. System ogólnie nam panujący zrobi 
wszystko, byśmy nie szukali odpowiedzi na 
pytania: Kim jesteśmy? Po co żyjemy i dokąd zmie-
rzamy? Czym naprawdę jest energia i co odkrył 
Nicola Tesla?  Kim/Czym jest Źródło/Stwórca 
Wszechrzeczy? Jakie prawa rządzą Wszechświatem? 
W szkolnym programie nauczania nie ma o tym, że 
wszyscy możemy być szczęśliwi, wolni i zdrowi, 
żyć w  harmonii i obfitości ducha, umysłu i ciała. 
Osobiście uważam, że powinnością i celem życia 
człowieka jest dążenie do Prawdy, bezwarunko-
wej miłości, dzielenie się swoim doświadczeniem 
z  innymi. Proces poszerzania świadomości trwa u 
mnie blisko dziesięciu lat, a w jego toku mój umysł 
otworzył się też na rzeczy transcendentne. Wiem 
i doświadczyłam faktu, że to nasze myśli i uczucia 
tworzą naszą rzeczywistość, że nic w naszym życiu 
nie dzieje się przypadkiem oraz, że energia zawsze 
podąża za naszą uwagą i dlatego Wszechświat nie 
zna słowa „nie”. Dowiedziałam się czym jest pod-
świadomość, świadomość i Nadświadomość, jak 
ogromną moc ma siła naszego umysłu oraz, że to, 
co wysyłamy światu zawsze do nas wraca i to ze 
zwielokrotnioną siłą. Pisząc wszystko - mam na 
myśli dobro i zło. Miałam kilka doświadczeń ducho-
wych, które namacalnie pokazały mi, że nie jeste-
śmy tylko ciałem, i że wszystko we Wszechświecie 
ma swój sens, początek i koniec, swoją przyczynę 



“...każda istota, 
w tym człowiek 

jest wolny 
i może czynić 

co zechce (nie 
krzywdząc 
naturalnie 

innych istot) “
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i skutek. Pojęłam, że niesprawiedliwość, którą widziałam wokół siebie 
od zawsze, przemoc, choroby, cierpienie, ból, wieczne uczucie braku 
i też mają swoje wytłumaczenie. Zrozumiałam skąd wzięły się kłam-
stwa, manipulacje systemu, władz, rządów, mediów głównego nurtu, 
skąd manipulacje historią i wiedzą o pochodzeniu człowieka, zrozu-
miałam bardzo boleśnie kim jest masoneria i czym się zajmuje. Niestety 
Wiedza ta jest ukryta przed nami i niedostępna dla przeciętnego czło-
wieka. Pragnąc  podzielić się cząstką siebie, nie czynię tego z poziomu 
ego. Dziś mówię/piszę prosto z serca, nie czuję potrzeby używania 
akademickiego języka. Chciałabym, by każdy człowiek na tej plane-
cie posiadł wiedzę prawdziwą, poczuł się wolny i szczęśliwy tak jak ja. 
Jak doszło do tego że jestem spełniona i szczęśliwa, że  dziś nie boję 
się  głosić mojej Prawdy? Otóż owo szczęście zawdzięczam pośrednio 
swojemu kilkuletniemu doświadczaniu depresji i nieszczęść, trauma-
tycznych wydarzeń, cierpienia na trzech poziomach i sferach: fizycz-
nym, psychicznym i duchowym. Za to cierpienie również jestem 
wdzięczna, bo to ono sprawiło, że się „obudziłam” i urodziłam. Dziś 
jestem zdrowa i wolna, żyję w Prawdzie, a uczucia i stany,  które mi 
towarzyszą  to głównie błogość i spokój, pogoda ducha, pogodze-
nie ze światem, bezwarunkowa miłość do wszystkich istot żywych: 
ludzi, zwierząt i roślin. Zauważam piękno w najmniejszych, codzien-
nych rzeczach. 
W moim obecnym stanie świadomości to, że jestem jednym z zało-
życieli UCiDK jest czymś dla mnie normalnym i w moim odczuciu nie 
świadczy o jakiejś szczególnej odwadze. Nie jest moim celem walka  z 
czymkolwiek ani kimkolwiek, nie chcę również na siłę nikogo przeko-
nywać do swoich racji.  Wolny człowiek sam decyduje w co i w kogo 
wierzy. Nie wyobrażam sobie dłużej życia w kłamstwie, a jako Istota 
Żywa, pochodząca wprost od Źródła/Stwórcy  wyrażam tu swoje 
zdanie i świadomy sprzeciw na wszechobecne, kłamstwo, liczne mani-
pulacje i niesprawiedliwość. Pragnę sprawiedliwości dla siebie, moich 
bliskich, dla Was i dla wszystkich istot żywych. Wyrażam swoje stanow-
cze „nie” łamaniu naszych konstytucyjnych praw!
To dzięki znajomości zasad działania odwiecznych praw Wszechświata, 
prawa przyciągania, głównych praw fizyki i mechaniki kwantowej 
(ciągle jeszcze utajnionej bądź nazywanej paranauką),  dzięki różnych 
praktykom rozwoju duchowego (nie religijnego), po latach uczucia 
braku, nieszczęścia uwolniłam się z programowania systemu, który 
łaskawie panuje nad nami, siejąc propagandę, strach, a nawet śmierć. 
W nagrodę za dążenie do Prawdy  przyciągnęłam do siebie obfitość, 
odzyskałam poczucie wartości, „odnalazłam” wspaniałego partnera, 
kreuję swój piękny świat dzień po dniu, czując w sobie pokój, afirmu-
jąc oraz przyciągając do siebie wspaniałych, świadomych ludzi, kie-
rujących się w życiu wysokimi wartościami. Ci ludzie, tak jak ja chcą 
budować sprawiedliwość, harmonię, pokój w Polsce i  na całym świecie. 
Na  drodze mojej duchowej podróży i przebudzenia bardzo wiele 
zawdzięczam książkom, które przeczytałam, cudownym ludziom 
których Stwórca postawił mi na drodze, fantastycznym audycjom, 
twórcom i redaktorom naszych niezależnych mediów, których nazwy 

wymienię. Jestem wdzięczna NTV- 
Niezależnej Telewizji, jej redaktorowi 
i prowadzącemu panu Januszowi 
Zagórskiemu, Telewizji Tagen,  Studio 
VTV 1 i Michaelowi Rachel, Wiedzy dla 
Wszystkich i Jackowi Sokalowi, pani 
Ewie Paweli (wspaniałej emerytowanej 
nauczycielce j. polskiego - sygnalistce 
kontroli umysłu oraz jej audycjom, np. 
o szkodliwości technologii 5G), telewizji 
internetowej i kanałom Andy Choinsky, 
Ziggy Texas, Moniki Cichockiej, Krisa 
Rudolfa Zygfryda Ciupki i wielu innym😊
Dziękuje ludziom nauki i medycyny, 
zwłaszcza mojej Trójce Wspaniałych: 
naturoterapeucie i niezależnemu publi-
cyście panu Jerzemu Ziębie, jego książ-
kom i audycjom „Ukryte Terapie, czego 
Ci lekarz nie powie” cz, 1, 2. 3,  lekarzom 
medycyny - dr Hubertowi Czerniakowi, 
dr Jerzemu Jaśkowskiemu. To  między 
innymi dzięki nim ja, moja rodzina i 
bliscy jesteśmy zdrowi. Przez ostatnie 
kilka lat tak znacznie podniosłam swoją 
odporność, a chorobę, która  od lutego 
2020 roku - króluje nam jako celebryta- 
przeszłam bardzo łagodnie i bez używa-
nych powszechnie leków, praktycznie 
w dwa dni. To od ludzi, którzy są ośmie-
szani przez masoński system dowie-
działam się, że prawdziwe lekarstwa są 
tylko w naturze (są darem od Stwórcy),  
że proces wybaczania wszystkiego 
wszystkim uzdrawia nasze ciało, ducha 
i duszę (proces radykalnego wybacza-
nia),  wreszcie, że uczucie wdzięczno-
ści sprawia, że nasz organizm wchodzi 
w stan homeostazy, i że samoczyn-
nie się leczy. Wyleczyłam się ponadto 
kilka lat temu z choroby tak zwanej 
nieuleczalnej, z powodu której prze-
szłam w latach 2014 - 2016 trzy ope-
racje. Dowiedziałam się,  że większość 
chorób naszego ciała, umysłu i psychiki 
są konsekwencją konfliktów wewnętrz-
nych, stresu, niepogodzenia, trzymania 
złości i uraz, nieumiejętności wybacza-
nia i odpuszczania. Swoją świadomość 
i jej poziom poszerzam od blisko dzie-
sięciu lat. Zapoznaję się z wiedzą wspa-
niałych nauczycieli duchowych, psycho-
logów, którzy łączą w swej pracy to,  co 
znane z nieznanym. Gorąco polecam 
wszystkim otworzyć umysły na to, co 
skrywane przed ludzkością od setek i 
tysięcy lat, bo tylko Prawda może nas 
wyzwolić. Nasze prawa konstytucyjne 
są łamane od momentu, gdy przycho-
dzimy na świat. Prawda nie pochodzi 
z żadnego medium głównego 
nurtu, a podobno jednym z naszych 

Obok Konstytucji mamy 
wszyscy odwieczne 
prawa: wolnej woli i prawo 
naturalne, nadane nam 
w chwili narodzin!
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podstawowych praw jest prawo 
dostępu do Prawdy i rzetelnej informa-
cji i do wolnych mediów. Na własnej 
skórze przekonałam się, że aby  odna-
leźć Prawdę musimy poszukać jej samo-
dzielnie. Czasami też musimy przekro-
czyć „własne granice” oraz strefę kom-
fortu. W marcu 2022 miałam przyjem-
ność uczestniczyć osobiście w wykła-
dzie pana Jerzego Zięby w Janowie, 
koło Kozienic. Dowiedziałam się od 
strony biologicznej oraz od strony 
fizyki kwantowej czym są owe śmier-
cionośne preparaty, które to podstęp-
nie nazwano szczepionkami, a za które 
sam producent nie bierze odpowiedzial-
ności (czytałam ulotki).  Ich zadaniem 
jest zmiana ludzkiego DNA, oddziele-
nie od duszy,  zrujnowanie odporności. 
Mogłam osobiście podziękować panu 
Jerzemu, naszemu Wielkiemu Polakowi 
za odwagę i wkład w uświadamia-
nie ludzi. Za udział w jego wykładzie 
nikt nie ma obowiązku płacić. Można 
zostawić dobrowolny datek wyraża-
jąc swoją wdzięczność ale nie jest to 
warunkiem uczestnictwa w spotkaniu. 
Audycję z tego wydarzenia znajdziecie 
na kanale NTV. Do mojego tekstu dołą-
czam zdjęcia okładek i recenzje książek 
„Pandemia kłamstw” i „Szczepionka 
na koronawirusa- zagrożenie dla ludz-
kości?” Polecam te pozycje, ponieważ 
nie napisali ich telewizyjni „eksperci”, 
a wybitni naukowcy ze świata medy-
cyny, między innymi prześladowana 
przez władze, odważna pani doktor 
Judy Mikovits. Nie mówię, uwierzcie 
mi, bo ja tego sobie życzę, przeczytaj-
cie i zdecydujcie sami,  w co wierzycie. 
Ja dokonałam wyboru, dlatego między 
innymi jestem w UCiDK. W drodze do 
Prawdy zostaniemy możemy zostać 
okrzyknięci płaskoziemcami, foliarzami,  
rosyjskimi onucami, antyszczepionkow-
cami i innymi szurami. Ja absolutnie się 
tym nie martwię, na drodze do prze-
budzenia wyzbyłam się lęku i strachu, 
wstydu, poczucia winy, fałszywej dumy 
i uraz. Nauczyłam się wszystko wszyst-
kim wybaczać. Przytoczę cytat z książki 
„Przekraczanie poziomów świadomości” 
doktora Davida Hawkinsa „Każdy czło-
wiek doświadcza, postrzega i interpre-
tuje świat oraz jego wydarzenia zgodnie 
ze swoim przeważającym poziomem 
świadomości”. Każdy może sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, w którym miejscu/
na jakim poziomie się znajduje (obok 
rysunek - strona z książki). Czy ktoś z 
telewizji lub w szkole powiedział Wam,  

że w stanach kalibracji od 200 w dół cho-
rujemy, często przewlekle i śmiertelnie, 
i że każda choroba, zaburzenie, kryzys 
psychiczny pochodzi właśnie z naszego 
wnętrza, a widoczny jest dopiero, gdy 
nasze psychika i ciało niedomagają, źle 
funkcjonują. Te niskowibracyjne kali-
bracje to: wstyd, wina, apatia, niena-
wiść, żal, strach, pożądanie, złość, duma. 
Systemowe nauki i leczenie sprawiały, 
że mój poziom kalibracji nigdy nie prze-
kroczył 250. Duchowy rozwój i samo-
dzielne poszukiwanie Prawdy spra-
wiły, że jestem na poziomach: odwagi, 
neutralności, ochoty, akceptacji, roz-
sądku, miłości, radości, pokoju, oświe-
cenia  czyli nawet do 700 -1000, (dołą-
czyłam do swoich praktyk medytację, 
czyli technikę uważności, którą serdecz-
nie polecam). Pytania, które mi się same 
nasuwają brzmią: Gdzie w dzisiejszym 
świecie „pandemiozy” i wojny, zabra-
niania dostępu do tlenu (maseczki), 
rozsiewania strachu i paniki, są nasze 
prawa  nadane nam od Stwórcy, a zapi-
sane w naszej wspaniałej Konstytucji? 
Gdzie nasze prawa dostępu do Prawdy, 
pokoju, wolności?
Innym dokumentem, który umożli-
wia nam bycie człowiekiem (nie osobą 
fizyczną) jest Deklaracja praw Człowieka. 
Tu polecam audycję z udziałem kolej-
nych świadomych istot: pani Moniki 
Cichockiej i odważnej pani prawnik, roz-
mawiającej anonimowo na kanale Ziggy 
Texas, pt.  „Mamy prawa”. Obejrzyjcie 
proszę szybko, ponieważ jak wszystko, 
co zagraża systemowi, może zostać 
zblokowana.
Drodzy Polacy, obok Konstytucji mamy 
wszyscy odwieczne prawa: wolnej woli 
i prawo naturalne, nadane nam w 
chwili narodzin!!  Prawo naturalne to 
nic innego jak zbiór norm wynikający 
z natury ludzkiej, z samego istnienia 
człowieka. Jest ono niezbywalne i nie-
zależne od instytucji państwowych. 
Prawo naturalne opiera się na założeniu, 
że człowiek posiadający rozum i wolę 
jest z natury dobry i przeznaczony do 
czynienia dobra. Ono akcentuje szcze-
gólnie mocno takie wartości jak spra-
wiedliwość, dobro, piękno, poszanowa-
nie godności człowieka. Jest to prawo 
pochodzące od Stwórcy, czy jak kto woli 
od Matki Natury. Zgodnie z tym prawem 
każda istota, w tym człowiek jest wolny 
i może czynić co zechce (nie krzywdząc 
naturalnie innych istot). 

 

Zgodnie  z tym prawem 
każda istota, w tym człowiek 
jest wolny i może czynić 
co zechce (nie krzywdząc 
naturalnie innych istot). 
Drodzy Polacy, zapraszam, 
dołączajcie do nas. Sama 
wiedza i świadomość to 
za mało, żeby naprawić 
Polskę. Potrzebujemy Was, 
potrzebujemy jedności 
i wspólnego działania. 
Życzę sobie i Wam życia 
na nowej pięknej, wolnej 
Ziemi. Jakiej? Żeby sobie 
ją wyobrazić przeczytajcie 
proszę książki Ani Głowacz 
- trylogię „Gwiezdne dzieci: 
Świadomość, Przebudzenie, 
Era Światła”. 
 Serdecznie polecam 
i wysyłam dużo Światła, 
Miłości oraz pozytywne 
wibracje”.       

[Zofia Nikodem-Pyrek]
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JESZCZE POLSKA
NIE ZGINĘŁA!!! 
Nigdy nie uważałam się za patriotkę. Jak rozmawiałam 
o sprawach narodowości to nie utożsamiałam się 
specjalnie z Polską jako taką, nie myślałam o tym co 
mam i jak żyję. W rozmowie ze znajomymi zawsze 
stwierdzałam, że Polska to taki zaścianek. Za dalekimi 
granicami mało kto wie gdzie leży, a jak już wiedzą to 
uważają, że Polacy to sami złodzieje.

Tak było do czasu...

Do czasu kiedy pierwszy raz doszło do zamachu 
na moją, personalną wolność. Do czasu kiedy 
pierwszy raz poczułam represje związane z zasa-
dami stanowionymi przez „rząd” (teraz już wiem, 
że słusznym określeniem jest ” nierząd” ). Do czasu 
kiedy uświadomiłam sobie, że z wieloma przeja-
wami otaczającej rzeczywistości od dawna się nie 
zgadzam. Jak przystało na człowieka myślącego, 
zaczęłam szukać informacji potrzebnych do roz-
wiania powstałych wątpliwości. 

Do czego doszłam...

W skrócie do kwestii Cywilnej i Demokratycznej 
Kontroli. Dzięki UCiDK zakupiłam książkę którą 
każdy Polak powinien przynajmniej raz przeczy-
tać i obowiązkowo mieć na półce - mam tu na myśli 
Ustawę Zasadniczą - Konstytucję. Po pierwszym 
czytaniu złapałam się za głowę. Wszystko to co mi 
nie grało, co raziło, mierziło i bolało jest niezgodne 
z Ustawą Zasadniczą, najwyższym dokumentem 
prawnym. Przede wszystkim w rządzie zasiadają 
mniejszości narodowe, czyli ludzie, których kom-
pletnie nie obchodzi nasz los, a patrzą tylko jak 
tu zarobić. Niestety zarabiają poprzez wyprzeda-
nie wszystkich skarbów ziem polskich. Wymyślają 
zakazy, nakazy, haracze, a my się na to godzimy 
milcząc. Nawet jeśli gdzieś z tyłu głowy czujemy, że 
nie powinno tak być, to  ostatnie kilkanaście lat jest 
nieprzerwanym ciągiem demontażu państwa pol-
skiego, jego porządku prawnego i gospodarczego.

Represje czasu plandemii pokazały jasno i wyraźnie 
kim są ci nierządnicy. Jakiemu panu służą. 

A teraz, w czasach „po-pandemicznych” przyszło 
nam przyjmować „uchodźców” wojennych. Tylko 
proszę mnie źle nie zrozumieć,  jestem za poma-
ganiem jeśli istnieje taka potrzeba. Nie mam pre-
tensji o sposób działania nierządu do obywateli 
Ukrainy. Ale to co i jak rozdajemy, w jaki sposób 
wywieszamy nasze dziedzictwo na zatratę woła 
o pomstę do nieba. Zatracamy naszą godność, 
poczucie przynależności narodowej, pozwalamy 
obcym obywatelom panoszyć się w naszym kraju 
za nasze pieniądze. Osobiście uważam, że dla czło-
wieka uciekającego przed wojną wystarczy ciche 
miejsce, spokój i możliwość prowadzenia w miarę 
normalnego życia. Tyle powinniśmy od siebie dać 
i nadal pamiętać, żeby pomagać również swoim 
rodakom. A tymczasem wszędzie słyszę historię, 
że polskie rodziny są wyrzucane z wynajmowa-
nych mieszkań, bo właściciel chcę przyjąć ukra-
ińską rodzinę i oczywiście brać za to pieniądze.              
A czyje? Ano nasze... Teraz nasz „nierząd” uchwala 
przydzielanie innych zapomóg. Ledwo starcza dla 
nas, gospodarka się załamuje, wszystko drożeje, 
a my pozwalamy na takie rozdawnictwo. Ręce 
opadają. 

W ten o to sposób, w wieku 34 lat, po wielu podró-
żach, poznaniu innych kultur stanowczo stwier-
dzam, że kocham Polską ziemię. Chcę walczyć            
o zmianę dla lepszego jutra, dla naszych dzieci, 
ku pamięci naszych dziadków. To chyba nazywa 
się patriotyzm.

Człowieku, Obywatelu - obudź się. Reaguj, zaprze-
stań milczącej akceptacji nierządu. Pomyśl o 
naszych Rodzicach, Dziadkach, o tych wszystkich, 
którzy oddali życie abyś Ty tutaj, w tym kraju, mógł 
spokojnie żyć. Zachęcam Was wszystkich dotąd mil-
czących - dołączcie do nas, do Cywilnej                       i 
Demokratycznej Kontroli. Razem naprawimy naszą 
rzeczywistość. 

                                                        [Anna Żak-Król]

Zatracamy naszą godność, poczucie 
przynależności narodowej, pozwalamy obcym 
obywatelom panoszyć się w naszym kraju za 
nasze pieniądze. 
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SUCCESSFUL 
COOPERATION 
Carried nothing on am warrant towards. Polite in of in oh needed itself silent course. Assistance 
travelling so especially do prosperous appearance mr no taken ye mirth at. Believe fat how 
six drawing pursuit minutes far. Same do seen head am part it dear open to. Whatever may 
scarcely judgment had. If wandered relation no surprise of screened doubtful. Overcame no 
insisted ye of trifling husbands. Might am order hours on found or lost in fog and hedgehock.


