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Chemikalia zawarte w kremach
przeciwsłonecznych są niebezpieczne

Chemikalia zawarte w kremach przeciwsłonecznych są niebezpieczne absorbowane przez 
skórę w niebezpiecznej ilości 
Zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym przez amerykańską Agencję ds. Żywności i
Leków  (Food  and  Drug  Administration;  w  skrócie  FDA),  niektóre  składniki  filtrów
przeciwsłonecznych wchłaniają się do ludzkiego krwiobiegu w ilości 50-100 razy wyższej niż
poziom uznawany za bezpieczny.  Naukowcy z należącego do FDA Ośrodka Oceny i Badań
Leków (Center  for  Drug Evaluation and Research)  przeprowadzili  w okresie od lipca do
sierpnia 2018 roku  losowe badanie kontrolne.  W badaniu przetestowano cztery  składniki
czynne: awobenzon, oksybenzon, oktokrylen i ecamsule. Są to tylko niektóre z chemikaliów
chroniących przed słońcem, które, jak podała  ostatnio FDA, powinni zbadać producenci,
zanim będą mogły być uznane za „ogólnie bezpieczne i skuteczne”. Wyniki  wskazują, że
składniki  kremów przeciwsłonecznych przenikają do krwiobiegu po zaledwie jednym dniu
stosowania  w  wystarczająco  dużej  ilości,  aby  spowodować  wszczęcie  rządowego
dochodzenia  w  sprawie  ich  szkodliwości.  Poziomy  trzech  składników  filtrów
przeciwsłonecznych  we  krwi  stale  rosły  w  miarę  dalszego  codziennego  stosowania  i
pozostawały wysokie w organizmie przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu stosowania
filtrów. Wcześniejsze badania wykazały, że składniki kremów przeciwsłonecznych wpływają
negatywnie na płodność mężczyzn.  Filtr przeciwsłoneczny był pierwotnie przeznaczony do
sporadycznego stosowania i w małych ilościach podczas pobytu na urlopie. Teraz eksperci
zalecają  stosowanie  ich codziennie  na  większej  powierzchni  ciała  w celu  ochrony  przed
rakiem  skóry.  Wyniki  tego  badania  wskazują,  że  należy  przeprowadzić  dalsze  testy
bezpieczeństwa  składników  zawartych  w  większości  filtrów  przeciwsłonecznych.  Skutki
uboczne tych składników, w tym codziennego wielokrotnego ich stosowania, są po prostu
nieznane.
Autor: redakcja

Roty Niepodległości to organizacja Polaków wspierająca aktywność 
społeczną na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.

Jeżeli uważasz, że informacja zawarta w tej ulotce jest interesująca, wejdź na
stronę wicipolskie.com, pobierz PDF, zrób kilka kserokopii i rozdaj je innym.
Odwiedź nasz kanał YouTobe wici, subskrybuj go i udostępnij innym
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Szczepionka  na  koronawirusa
groźniejsza od koronawirusa  
Moderna –  firma  zajmująca  się  szczepionkami,  która  próbuje  wykorzystać  platformę
technologiczną  mRNA do  szybkiego  stworzenia  szczepionki  na  koronawirusa  –  została
oskarżona o manipulację cenami akcji pump-and-dump, obejmującą podbijanie akcji firmy za
pomocą szeroko promowanych informacji prasowych, które potwierdzają pozytywne wyniki
pierwszej fazy badań nad dopuszczeniem szczepionki do użytku. 
Oprócz  tego,  w  jej  własnym  komunikacie  prasowym  znajduje  się  stwierdzenie,  że
szczepionka Moderna mRNA-1273 spowodowała poważne obrażenia u 15% pacjentów. Co

ważne, tak zwane „reakcje immunologiczne trzeciego stopnia”, które wymagają interwencji
medycznej,  pojawiły  się  po  drugiej  rundzie  wstrzyknięć  szczepionki,  podkreślając
podejrzenie, że pierwsze wstrzyknięcie szczepionki jedynie przygotowuje pacjenta na reakcję
szkodliwą (a nawet śmiertelną) w trakcie drugiej ekspozycji na patogen.
Osoby przyjmujące duże dawki cierpiały na „poważne niepożądane odczyny”. Urazy zostały
zgłoszone  przy  poziomach  dawki  250  ug  (mikrogramów),  jednak  mimo  tego  Moderna
usunęła  tych  uczestników z  wszelkich  raportów zgłaszających  przeciwciała,  ograniczając
swoje raporty do tych, którzy otrzymali niższe dawki. 250 ug jest bardzo małą dawką. Wiele
szczepionek zawiera podobne dawki.
„Troje  z  piętnastu  ludzkich  świnek  morskich  w kohorcie  dużej  dawki  (250  mcg)  doznało
„poważnego zdarzenia niepożądanego” w ciągu 43 dni od otrzymania szczepionki Moderny”
–  informuje  Children’s  Health  Defense.  „Moderna  nie  opublikowała  raportu  z  badań
klinicznych ani surowych danych, ale w komunikacie prasowym, który był pełen niespójności,
potwierdzono, że trzej ochotnicy mieli reakcje immunologiczne trzeciego stopnia określone
przez  FDA jako  „uniemożliwiające  wykonywanie  codziennych  aktywności  i  wymagające
interwencji medycznej” – dodaje organizacja.
Szczepionka o takim poziomie negatywnych reakcji – jeśli zostanie podana „każdej osobie
na ziemi” – może spowodować poważne obrażenia u 1,5 miliarda ludzi.
Moderna pominęła próby na zwierzętach i lata prób na ludziach w szalonym pędzie zdobycia
wielkich zysków. (…)

Koniec wolności – oszustwo dziejów
Śmiertelność  z  powodu koronawirusa  jest  dwudziestokrotnie  mniejsza  niż  zakładano,  ten
wirus jest mniej groźny niż sezonowa grypa. Koronawirusy zarażają sezonowo – od grudnia
do kwietnia. Średnia życia ludzi, którzy zmarli na chorobę wywołaną przez koronawirusa jest
większa niż 80 lat. Maseczka chroni przed zarażeniem tylko przez 20 min po założeniu –
potem szkodzi i ułatwia zarażenie. Dlatego noszenie maseczek teraz, w maju, i  potem w
wakacje, nie ma sensu. Wszystkie ograniczenia, które wprowadzono w Polsce w związku z
domniemaną  pandemią  koronawirusa,  służą  głównie  temu,  by  nas  wytresować,  byśmy
potulnie słuchali absurdalnych poleceń. To ma taki sam cel jak uczenie żołnierzy musztry 
źródło: wolnemedia.net



Rząd w Singapurze wykorzystuje epidemie do
wdrożenia robotów kontrolujących obywateli.
Opublikowany  w 2010  roku raport  Fundacji  Rockefellera opisał,  iż  w ramach  rozwoju
epidemii  na  świecie  rządy  będą  wprowadzały  do  przestrzeni  miejskiej  i do  wspierania
obywateli  roboty.  Obecnie  widzimy  realizację  tych  planów  przy  okazji  wdrożeń  dronów
patrolujących  miasta  na  całym świecie wprowadzających  nowe represyjne  formy dozoru.
Oprócz  dronów  wprowadzono  również  wiele  robotów.  Wykorzystując  problem  epidemii
koronawirusa Singapur wprowadził roboty do patrolowania miejsc publicznych i upewnienia
się,  że  obywatele  utrzymują  odpowiedni  dystans  od  siebie. Władze  miejskie  używają
amerykańskie czworonożne  roboty  Spot  produkowane  przez Boston  Dynamics, aby
przypominać  odwiedzającym  parki  i inne  miejsca  publiczne  o zachowaniu  bezpiecznej
odległości od siebie. Robot wyposażony jest w kamery, które służą do oszacowania liczby
odwiedzających  park,  oraz pozwalają  na  rejestrację  i identyfikację  osób.  Choć  rząd
Singapuru twierdzi, że nie będzie zbierać danych osobowych ani wykorzystywać wideo do
identyfikacji  osób,  to  czy w czasach  wszechobecnej  inwigilacji wszystkich  obywateli
ktokolwiek w to uwierzy?
Źródło: wolna-polska.pl 

Stan Waszyngton zaklasyfikował ofiary
strzelaniny jako “zmarłych na koronawirusa”

Epidemiolodzy pracujący dla wydziału zdrowia stanu Waszyngton przyznali wstydliwie, że do
statystyk “zmarłych na koronawirusa” dodawali… ofiary postrzeleń z broni palnej.
“Mamy  przypadki  śmierci,  które  były  klasyfikowane  [jako  ofiary  koronawirusa],  lecz  bez
żadnych  wątpliwości  zmarli  oni  z  innych  powodów.  Mamy  około  5  zgonów,  które  były
bezdyskusyjnie spowodowane innymi przyczynami. W tym przypadku są to ofiary zmarłe w
wyniku postrzeleń pistoletem” – powiedziała dr Katie Hutchinson, manager działu statystyki
stanowego wydziału zdrowia. Hutchinson dodała, że stan Waszyngton obecnie sprawdza od
20 do 30 innych przypadków śmierci czy – jeśli w ogóle – koronawirus był przyczyną śmierci.
Proces sprawdzający ma potrwać od 6 do 12 miesięcy.  Dane stanu Waszyngton podają
nieco ponad tysiąc zgonów, którym w akcie zgonu zapisano “koronwirus” jako przyczynę
śmierci. Ujawnione niejasności mogą stanowić wierzchołek góry lodowej błędnych statystyk.
Źródło: wolna-polska.pl 

Zakończenie pandemii według Billa Gatesa
Bill Gates filantrop i współzałożyciel firmy Microsoft, niedawno na swoim blogu napisał, że
znaczną część swojego czasu poświęca sprawom szczepionek i  pandemii.  Jak zauważył
„podejmowane przez  nas decyzje  będą miały  ogromny wpływ na  to,  jak  szybko,  będzie
zmniejszać  się  liczba  osób  zarażonych  przez  CVID-19  i  jak  długo  będzie  zatrzymana
gospodarka”.  Dodał,  że „zamknięcie  ludzi  w domach jest  jedynym skutecznym środkiem”
przeciwko koronawirusowi, obecnie istnieje duża szansa, aby „w przeciągu 6 do 10 tygodni”
życie powróciło do pewnej normalności.
Według Billa Gatesa w tej chwili najważniejsze jest podjęcie skoordynowanych kroków, które
będą dotyczyły  każdego  kraju  i  regionu na  świecie.  Jednym z  podstawowych kroków w
opanowaniu  pandemii  jest  przyjęcie  wspólnej  globalnej  strategii  dotyczącej  izolacji
społeczeństwa. Uważa, że wszystkie kraje powinny stosować takie same środki i  metody
walki z COVID-19. Ograniczenie swobód obywatelskich społeczeństwa jest najważniejszą z
nich, a niestosowanie takich samych zasad „jest receptą na katastrofę”.

Podkreślił również, iż „jakikolwiek błąd w podejmowaniu decyzji, spowoduje jeszcze większe
zniszczenie  gospodarcze  i  zwiększy  szanse  na  powrót  wirusa,  oraz  spowoduje  więcej
zachorowań i zgonów”. Jako przykład podał Chiny i stwierdził, że pomimo faktu, iż udało im
się przezwyciężyć epidemię, to jednak epidemiologowie zapewniają, że ten kraj „nie będzie
bezpieczny,  dopóki  Covid-19  będzie  się  rozprzestrzeniać  na  całym  świecie  bez
skoordynowanej kontroli”.
Bill  Gates do tej pory za pośrednictwem Fundacji  Billa i  Melindy Gates wydał ponad 100
milionów dolarów na walkę z kryzysem spowodowanym epidemią. Ponieważ na świecie nic
nie ma za darmo, nie można się dziwić, że nalega, aby wykonać o wiele więcej testów, co jak
twierdzi  pozwoli„szybko  zidentyfikować potencjalnych  kandydatów do  badań klinicznych  i
dokładnie  wiedzieć,  kiedy  będzie  można  wrócić  do  nowej  normy”.
W pierwszych dniach kwietnia tego roku, firma farmaceutyczna Inovio, przy wsparciu fundacji
Billa i  Melindy Gatesów, w otrzymała formalną zgodę na robienie testów szczepionek na
ludziach. Inovo jest drugim laboratorium, które osiągnęło ten etap rozwoju w pracach nad
szczepionką, po tym, jak laboratorium Moderna z Massachusetts otrzymało pierwszą partię
już w połowie marca. Bill Gates uważa, że znalezienie skutecznej szczepionki jest kluczem
do wyeliminowania COVID-19 i  jej  otrzymanie zapowiada „za 18 miesięcy”.  Jak twierdzi,
wiele chorób zostało wyeliminowanych dzięki szczepionkom, które notabene dla Billa Gatesa
są „cudem” dla ludzkości. Co więcej, jak mówi, znalezienie szczepionki Covid-19 „to tylko
połowa sukcesu:  należy wyprodukować miliardy dawek i  zrobić  szczepienia,  aby chronić
wszystkich mieszkańców ziemi”.
Należy jednak pamiętać,  że w przypadku wielu chorób, takich jak na przykład Ebola czy
AIDS, jak dotąd nie znaleziono żadnej szczepionki. Ponadto wirusy i  ich mutacje były od
zawsze,  one  są  starsze  niż  człowiek.  Cytując  Dr  Paweła  Grzesiowskiego,  który  udzielił
wywiadu dla polskatimes.pl,  “koronawirusy to rodzaj  wirusów, których cechą wspólną jest
pojedyncza nić RNA wewnątrz swojej struktury. Pierwsze informacje na ich temat pojawiły się
w latach 60. XX wieku. Szacuje się, że nawet kilkanaście procent wszystkich przeziębień
wywołują właśnie koronawirusy. Miliony osób zakażonych tymi patogenami zdrowieje szybko,
nawet bez pomocy lekarza rodzinnego.”
Jak wiemy, wirusy podlegają mutacji i ta sama szczepionka nie jest skuteczna na wszystkie
jego wersje.
Kto powiedział, że Bill Gates jest nieomylny i jego idea zaszczepienia wszystkich ludzi, jest
tym co należy zrobić. Kto dał mu prawo do decydowania o życiu całego społeczeństwa? Kto
będzie ponosił odpowiedzialność za negatywne skutki szczepień?
Nie  mówiąc  o  pozbawieniu  wolności  jednostki  do  wolnego  wyboru  i  zapowiedzi
przymusowych szczepień.
Jeżeli dla Bila Gatesa szczepionki są “cudem”, dla wielu milionów ludzi będą zniewoleniem. 
Autor: E. Marcinkowska

     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 
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