
(…) Jedną z głównych pokus inwestycyjnych do produkcji mięsa syntetycznego jest fakt, że nie
jest zależna od tak wielu składników w łańcuchu produkcyjnym, jak hodowla tradycyjna. Nawet
firma  Cargill,  której  jedną  z  podstawowych  działalności  jest  produkcja  pasz  dla  zwierząt
gospodarskich, inwestuje miliony w produkcję sztucznej żywności.
Jak  powiedział  Seth  Bannon,  współzałożyciel  firmy  inwestycyjnej  Fifty  Years  i  jeden  z
inwestorów  Memphis  Meats  „Zamiast  wykorzystywać  zwierzęta  jako  maszyny
przekształcające rośliny w białko do tworzenia rzeczy, które lubimy jeść, pić i ubierać, możemy
użyć  biologii  do  tworzenia  tych  rzeczy  bezpośrednio”.  Jak  twierdzą  przedstawiciele
TechCrunch „Jest  to największa innowacja w branży mięsnej  od 10 000 lat,  odkąd ludzie
zaczęli hodować bydło”.Zatem stek z probówki laboratoryjnej według tej idei jest rozumiany
jako czysta opcja i „etycznie lepsza”.
Dr. Uma Valetti założycielka firmy Memphis Meats twierdzi, że jest to zdrowsza alternatywa dla
mięsa, ponieważ dzięki takiemu procesowi produkcji można dopracować zawartość białka i
innych składników w produkcie. „Chcemy, aby świat nadal jadł to, co uwielbia” – powiedziała
Dr.  Uma Valetti,  jednak  nie  jesteśmy  pewni,  czy  najlepszą  opcją  dla  zdrowia  jest  dalsze
spożywanie tak dużej ilości białka?”
Produkcję jedzenia syntetycznego promuje się jako klucz do uratowania środowiska przed
zniszczeniem spowodowanym intensywną hodowlą zwierząt gospodarskich. Jak twierdzą, do
produkcji jedzenia w laboratoriach potrzebne jest tylko 1% ziemi i 10% wody wykorzystywanej
w tradycyjnym rolnictwie.
Wyeliminowanie produkcji mięsa w sposób naturalny, taki jaki znamy do dnia dzisiejszego i
wprowadzenie z tak wielką determinacją na rynek jedzenia z probówki prowadzi do jednego
wniosku. Kto ma w swojej gestii  produkcję żywności,  ten ma władzę i rządzi  światem i  ta
żądza napędza marzenia inwestorów takich jak Bill Gates, czy Kimbal Musk. 
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Koronawirus i wojna
Wszyscy  politycy,  wywiad  i  wojsko  wiedzą,  że  obecnie  rozprzestrzeniający  się  wirus  na
świecie powstał w Chińskich laboratoriach wojskowych przy pierwotnym wsparciu USA, WHO i
wielu  innych  międzynarodowych  organizacji.  Przeszkoleni  w  USA  i  Kanadzie  chińscy
naukowcy  opracowali  obecną  wersję  wirusa,  który  zaczął  się  rozprzestrzeniać  wokół
laboratorium  biologicznego  w  Wuhan.  Obecnie  wirus  dotarł  na  Zachód  prowadząc  do
wprowadzenia w wielu krajach stanu wyjątkowego lub stanu alarmowego, a co za tym idzie,
różnego rodzaju ograniczenia. Obecnie wprowadzane programy tzw “walki z wirusem”, mają w
Europie i USA trwać dwa lata. Nie 2 tygodnie, czy 2 miesiące ale 2 lata. Ograniczenia swobód
obywatelskich,  cenzura,  kontrola  przemieszczania,  kontrola  granic,  transportu  i  rządowe
programy masowego magazynowania żywności i leków będą trwały minimum 2 lata. Już dziś
kraje Unii  Europejskiej blokują eksport żywności i niezbędnych artykułów, poza swoje, niby
otwarte granice.
Wszyscy politycy, wywiad i wojsko doskonale wiedzą na co się zanosi.
Jest oczywiste, że nikt nie powie publicznie co się dzieje, ponieważ stwierdzenie tych faktów
automatycznie  każe  odpowiedzieć  na  zaistniałą  sytuację  zgodnie  z  procedurami.
Sytuacja przypomina zestrzelenie rządowego samolotu w Smoleńsku, który do dziś określa się
jako “wypadek”, tylko po to żeby oficjalnie nie rozpoczynać wojny z Rosją. Istnieją procedury
na  ewentualność  zagrożenia,  zresztą  omawiane  (oczywiście  przypadkowo)  w  Polsce  w
grudniu 2019 roku. Co ciekawe w rządowej publikacji RCB omawiano, że “Kolejnym istotnym
problemem jest  przygotowanie systemowych rozwiązań na  wypadek masowego (z  bardzo
dużą liczbą poszkodowanych) zdarzenia z użyciem środków CBRN. W szczególności dotyczy
to  przygotowań  w  obszarze  pomocy  medycznej  poszkodowanym  i  infrastruktury  do
dekontaminacji  poszkodowanych  w  miejscach  i  obiektach  udzielania  pomocy  medycznej.
Chodzi przede wszystkim o infrastrukturę umożliwiającą dekontaminację poszkodowanych w

razie nagłego zgłaszania się dużej liczby skażonych poszkodowanych do szpitali i placówek
medycznych.”
Rządzący o tym wiedzą i dlatego USA i inne kraje nakazały wszystkim swoim obywatelom
szybki  powrót  do  kraju  zanim  zamkną  granice  i  zaczną  wdrażać  procedury  obronne.
W oparciu o prace włoskiego Think-tanku, to co obecnie się dzieje na świecie wydaje się, że
rozpoczyna nowa zimna lub gorąca  wojna  z  całą  masą pomału  wdrażanych,  a  wcześniej
niewykorzystywanych  na  masową  skalę  egzotycznych  broni.
Nikt nie ogłosi tej wojny z mównicy sejmowej, bo nie może… jesteśmy skazani na własną
dedukcję…
źródło: prisonplanet.pl 

Osoby,  które przeżyły COVID-19,  mają
otrzymać „paszporty odporności”
Jak  podaje  ZeroHedge,  jest  planowane  wprowadzenie  na  całym  świecie  certyfikatów
odporności na COVID-19. Mają one być wydawane przez rządy państw dla tych osób, które
były chore na koronawirusa i dla personelu medycznego. Jak podają eksperci organizm osób,
które były zarażone koronawirusem i wyzdrowiały wytworzył przeciwciała, które mogą służyć
do walki z wirusem. Zakłada się, że te certyfikaty mogą być czymś w rodzaju listu żelaznego,
który pozwoli im przemieszczać się bez ograniczeń nawet w miejscach objętych kwarantanną.
Mike  Stewart  wezwał  gubernatora  Tennessee  Billa  Lee  do  wprowadzenia  „Certyfikatu
odporności”  dla  osób  udzielających  pierwszej  pomocy  i  pracowników  służby  zdrowia.
Stwierdził,  że  osoby,  które  mają  przeciwciała  i  są  odporne  na  wirusa,  powinny  zostać
przeniesione na linię frontu do walki z nim.
Pierwsze takie rozmowy odbyły się już w Wielkiej Brytanii. Rząd planuje wprowadzić paszporty
immunitetowe dla Brytyjczyków, aby ludzie posiadający taki dokument mogli bez ograniczeń
poruszać się, wrócić do normalnego życia i do pracy.
Minister  zdrowia  Matt  Hancock  na  konferencji  prasowej  w  Downing  Street  oświadczył
„(Certyfikat odporności) jest ważną rzeczą, którą będziemy robić i którą przygotowujemy, ale
jest jeszcze zbyt wcześnie, jeżeli chodzi o naukową stronę analizy odporności na COVIT-19”.
Natomiast  rzecznik  premiera  Borisa  Johnsona  powiedział,  że  Wielka  Brytania  dołoży
wszelkich starań, aby paszporty odpornościowe stały się rzeczą realną.
We  Włoszech  konserwatywny  prezydent  północno-wschodniego  regionu  Veneto
zaproponował paszport odporności dla osób, które posiadają przeciwciała i które wskazują, że
są odporne na wirusa.
Były  premier  Matteo Renzi  paszport  odporności  nazwał  „Przełęczą Covit”  i  przepustką do
powrotu do normalnego życia.
Tego typu paszporty już wkrótce mogą stać się rzeczywistością, ponieważ jak mówią niektórzy
eksperci, ten wirus może pozostawać znacznie dłużej wśród nas, niż wielu się spodziewało.
Bill  Gates  24  marca,  udzielając  50-minutowego  wywiadu  Chrisowi  Andersonowi  na  temat
przyszłości w świecie post-koronawirusowym, powiedział:  “W końcu będziemy musieli  mieć
zaświadczenia o tym, kto jest osobą odzyskaną, a kto jest osobą zaszczepioną …” “W końcu
pojawi się cyfrowy dowód odporności, który pomoże w otwarciu drogi do globalnego systemu.”
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