
     Dlaczego Konfederacja?

• Jedyny antysystemowy wybór spoza układu 
okrągłego stołu (PiS, PO, SLD, PSL)

• Wielkie zjednoczenie środowisk wolnościowych, 
narodowych, patriotycznych i konserwatywnych

• Łączy Polaków z kraju i emigracji, kresowianie, 
obrońcy życia, rolnicy i konsumenci, 
przedsiębiorcy i pracownicy, cywile i mundurowi, 
przedstawiciele wolnych zawodów 

• Jest za bezpieczeństwem życia i rodziny, 
wolność wyboru, prawo własności

• Prezentuje dynamizm i entuzjazm młodego 
pokolenia, doświadczenie dojrzałych, szacunek 
dla seniorów i tradycji 

Krzysztof Bosak o przymusowych 
szczepieniach i światowym spisku
„Wydaje mi się, że Minister Szumowski trochę się za mocno rozpędził. Maseczki są środkiem
ochrony na czas rozwoju epidemii, a nie jakąś karą za brak szczepionki. Można zrozumieć z
wypowiedzi  Ministra,  że  będziemy  latami  musieli  w  maseczkach  chodzić  póki  przemysł
farmaceutyczny nie wynajdzie szczepionki” – stwierdził kandydat Konfederacji na prezydenta
Krzysztof Bosak, odnosząc się do wypowiedzi Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. 
„Jeżeli  w naszym społeczeństwie krąży nieufność wobec szczepień i  pewne różne teorie
spiskowe lub praktyki spiskowe. No to powiedzenie o tym, że wy tu obywatele będziecie
teraz 2 lata chodzić w maseczkach aż was wszystkich wyłapiemy i wyszczepimy – to jest
dziwne z punktu widzenia komunikacji, budowania zaufania do działań rządu i marketingu
politycznego w tej trwającej kampanii wyborczej” – dodał Krzysztof Bosak
„Z  ludźmi  trzeba  rozmawiać  normalnie.  Wszystko  tłumaczyć,  na  wszystkie  wątpliwości
odpowiadać. Jeżeli jest prawda co sam w ostatnim czasie się zapoznałem, że przymusowe,
czy promowane przez rządy szczepienie po poprzedniej  pandemii,  która miała miejsce –
świńskiej  grypie.  Okazały  się  częściowo  niebezpieczne  dla  obywateli.  Później
odszkodowania  były  wypłacane.  To  ja  nie  dziwię  się,  że  ludzie  mają  wątpliwości”  –
kontynuował.
Krzysztof  Bosak został  również zapytany o to czy czeka nas globalna pandemia strachu
napędzana przez Big Farmę lobbującą państwa w celu wciśnięcia swoich produktów.
„Ja myślę, że jest to nie wykluczone, natomiast nie dopatrywałbym tutaj jakiegoś spisku. My
się musimy kierować rozsądkiem i  ostrożnością.  Za niewiele  można pochwalić Platformę
Obywatelską czy panią Premier Ewę Kopacz, Ale akurat wtedy w te zakupy na poziomie
państwowym i międzynarodowym szczepionek, na tą świńską grypę wmanewrować się nie
dała. Polskę to ominęło” – tłumaczył.
„Pojawiają się od czasu do czasu w historii takie powiązania, które są najpierw wyśmiewane, 
a później okazują się prawdziwe” – stwierdził Krzysztof Bosak.
źródło: Wolna-Polska.pl 

Jeżeli uważasz, że informacja zawarta w tej ulotce jest interesująca, wejdź na
stronę wicipolskie.com, pobierz PDF, zrób kilka kserokopii i rozdaj je innym.
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„Syntetyczne mięso” nowy wielki 
biznes Billa Gatesa
Od  jakiegoś  czasu  w  mediach  rozgorzała  gorąca  dyskusja  o  tym,  jak  krowie  gazy  są
zabójcze dla klimatu i  dla  naszej  planety.  Ekolodzy krzyczą o nasilających się zmianach
klimatycznych  spowodowanych  przez  krowie  placki.  Zaskoczeni  tak  absurdalnymi
argumentami, nie rozumiemy, dlaczego nasze krowy z dnia na dzień zostały postawione pod
ścianą  i  z  całą  bezwzględnością  oskarżone  o  zatruwanie  świata  i  zmiany  klimatyczne.
Jednak jak wiemy z doświadczenia, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, zawsze w grę wchodzą
pieniądze. W tym wypadku jest tak samo, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy świadkami
nadchodzącej  rewolucji  żywieniowej,  zaplanowanej  i  wprowadzanej  w  nasze życie  przez
niektóre organizacje i koncerny światowe.
Najprawdopodobniej  wielu  z  nas  potraktowało  informację,  która  w  roku  2013  przebiegła
świat, o pierwszym kotlecie in vitro i jego zawrotnej cenie 325tyś dolarów, jako jeszcze jedną
ciekawostkę naukową.
Jednak  niektórych ta  wiadomość zauroczyła  i  pobudziła  do  działania.  Bill  Gates,  Kimbal
Musk  (brat  Elon  Musk),  Richard  Branson  (właściciel  Virgin),  gigant  biotechnologicznego
Cargill, wraz z innymi poczuli wielki interes i zainwestowali wiele milionów dolarów w firmę
Memphis Meats z San Francisco, USA.
Podążając za Forbes, w ubiegłym roku dwanaście firm zajmujących się produkcją in vitro
zebrało 50 mln USD, co jest dwukrotnie więcej niż w 2018 r. Wśród tych firm należy wymienić
Memphis Meats z siedzibą w USA, zebrało 22 mln USD, hiszpański Cubiq Foods zebrał 14
mln USD i Mosa Meat – 9 mln USD.
Memphis  Meats  razem z  Perfect  Foods  (USA),  Mosa Meats  (Holandia),  czy  SuperMeat
(Izrael)  od  kilku  lat  uczestniczą  w  wyścigu  o  produkcję  hamburgerów  z  probówki  w
przystępnej cenie. Te firmy wprowadzają technologię tworzenia mięsa w laboratoriach i już
produkują  wołowinę,  oraz  mięso  z  kurczaka  i  kaczki  bezpośrednio  z  surowych  komórek
zwierzęcych, którą od niedawna możemy znaleźć na naszych stołach.
Ta nowoczesna produkcja „Przypomina bardziej browar niż farmę hodowlaną” – powiedział
przedstawiciel  firmy Fortune. Produkcja polega na selekcjonowaniu komórek, a następnie
rozmnaża się je za pomocą mieszanki cukru, aminokwasów, tłuszczów i wody. Proces ten
trwa od trzech do sześciu miesięcy i jak mówią fachowcy: mięso można zbierać. „Jest to
krótszy proces i nie wymaga tak długiego łańcucha produkcyjnego, jak metoda tradycyjna”.
Ten proces produkcji nazywany jest udomowieniem komórek i jak mówią, zamiast hodować
bydło, hodują gotowe mięso.
Mając  jednak  silną  konkurencję  w  tradycyjnej  hodowli  oraz  przyzwyczajenia  zwykłych
śmiertelników, usilnie pracują,  aby wyeliminować farmy i rzeźnie z powierzchni  ziemi,  jak
również  zmienić  zwyczaje  konsumpcji.  Naukowcy  zaangażowani  w  rozwój  biotechnologii
potrzebnej  do  produkcji  sztucznego  mięsa  przekonują,  że  w  ten  sposób  radykalnie
zmniejszymy emisję  gazów cieplarnianych  i  obniżymy zużycie  energii.  Dzięki  czemu nie
będziemy więcej musieli zabijać zwierząt, aby zdobyć pożywienie i co najważniejsze zostanie
zlikwidowanych wiele farm.Dlatego, od jakiegoś czasu mamy tak wielki nacisk propagandowy
na szkodliwość hodowli zwierząt dla środowiska.   (...)


