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„Pandemia stanowi rzadkie, 
ale wąskie okno umożliwiające

refleksję, ponowne wyobrażenie 
i zresetowanie świata” - Klaus

Schwab, założyciel i prezes WEF
 Wielki   Reset   to  próba  przejęcia  kontroli  nad  światem  poprzez  dalsze

scentralizowanie władzy i bogactwa oraz "przeprojektowanie" ludzkości.
 Jak zauważył Rebel News, WEF jest organizacją, która czerpie zyski 

z głodu i chorób; wykorzystuje tragedie i strach do realizacji własnego
planu – „takiego, który dyktuje ci, co jesz, co posiadasz, co myślisz, pod

pozorem "zrównoważonej przyszłości’”.



1% vs 99%
Plan, z którego zrodził się Wielki Reset, nazywał się
„Global Redeisign Initiative” - Globalna Inicjatywa

Przeprojektowania - GRI. W 2009 roku Światowe Forum
Ekonomiczne (WEF) zwołało międzynarodową grupę
ekspertów w celu sformułowania nowego systemu

globalnego zarządzania w tym system wielostronnego
zarządzania.



W ciągu 18 miesięcy trwania programu GRI,
WEF utworzyło 40 Global Agenda Councils.

Każda składa się z mieszanki światów
korporacyjnych, akademickich, rządowych,
rozrywkowych, religijnych, społeczeństwa

obywatelskiego i akademickiego. 
600-stronicowy raport WEF koncentruje się

na propozycji wielostronnego zarządzania
WEF, które nie wymaga zatwierdzenia ani

odrzucenia przez żaden organ
międzyrządowy. 



Wśród partnerów/sponsorów WEF 
są największe koncerny z branży naftowej:

 (Saudi Aramco, Shell, Chevron, BP),
spożywczej:

 (Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé),
technologicznej:

 (Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple)
farmaceutycznej:

 (AstraZeneca, Pfizer, Moderna).
 



CELE GLOBALNEGO RESETU

Walka  z  problemami  klimatycznymi  to tylko pretekst do
wprowadzenia wielkich zmian gospodarczych i społecznych.

 



Koniec tradycyjnych
rodzinnych gospodarstw.

 

Zniesienie własności prywatnej.

Zniszczenie małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Wojna ze światowym rolnictwem 
- koniec tradycyjnych

rodzinnych gospodarstw.



„Rozwiązanie” problemu
przeludnienia, szczepionki,
osłabienie służby zdrowia, 

 

walka z naturalną medycyną, rozprzestrzenianie chorób
zakaźnych wśród ludzi i zwierząt, wywoływania u ludzi

strachu, niepokoju, a nawet masowej histerii.



Zniewolenie ludzkości, 
tej która przetrwa, likwidacja

gotówki, powszechna inwigilacja,
automatyzacja i robotyzacja,

wykluczające ludzi rynku pracy,
niewielki, kontrolowany dochód

gwarantowany.
 



Przymusowe przesiedlenie mieszkańców wsi 
do inteligentnych miast z 5G,

     wprowadzenie fabrycznego żarcia na bazie GMO i owadów,
         zamknięcie mieszkańców miast w 15-minutowych gettach.



Wielki Reset - Nowy Globalny Ład:
 - Globalne elity i korporacje wzmocnią i poszerzą władzę,

pozostała ludzkość (99%) zepchnięta do większego ubóstwa;
utrata: zdrowia i życia, miejsc pracy, oszczędności, własności.

NOWE NIEWOLNICTWO
 



UWAGA! Proces ten już TRWA w Polsce i na
całym świecie i DOTYCZY wszystkich dziedzin

życia i KAŻDEGO Z NAS (prywatność,
leczenie, żywność, edukacja, kultura,

ekonomia, duchowość…). 
Od 2020 wszystko przyśpieszyło!

! !



WIELKI RESET W POLSCE TRWA OD LAT

WIELKI RESET W POLSCE TRWA OD LAT... a my zamieniamy swój cenny
czas na zdobywanie  pozycji  i  pieniędzy, aby potem je wydawać na

szkodliwe, pozornie użyteczne gadżety.



Grabież przemysłu np. mega korporacje przejęły 
i zdominowały branżę spożywczą: Cargill Poland (USA,
pasze), Danish Crown (główny udziałowiec Sokołowa,

mięso), Animex (1999 zakupiony przez Smithfield Foods,
USA, mięso), BASF (Niemcy, nawozy), CNH Industrian

(Holandia, maszyny), Danone (mleczne, woda - z siedzibą
w Paryżu), Hortex (przewaga kapitału zagranicznego,

mrożonki, soki). 
Sprzedaż w Polsce i eksport realizowany przez korporacje

pod polskimi markami np. Krakus, Morliny, Berlinki,
Hortex, itd. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC


Żywność jest
traktowana jak

towar, a nie prawo
człowieka. 

 Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
 Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

 Dla darów nieba,
 Tęskno mi, Panie... Cyprian Norwid



Każdy posiadacz zwierząt (też kur, kaczek, itd.) ... niezależnie od ich liczby, musi
posiadać nr producenta i zarejestrować działalność (siedzibę stada)

...elektronicznie! 
Wszyscy posiadacze zwierząt (też kur i kaczek, itd.) – niezależnie od liczby,

gatunku i przeznaczenia - mają obowiązek zgłoszenia do ARiMR zdarzeń
dotyczących posiadanych zwierząt... pod groźba kary!

USTAWA z dnia 
4 listopada 2022 r. 

o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt:



Unia Europejska zatwierdziła w styczniu 2023, jako produkt spożywczy, mąkę ze świerszczy 
i larw owadów. Owadzie mąki, o nieznanych skutkach dla zdrowia ludzi i zwierząt, 

są dodawane do: chleba, bułek, makaronów, sosów, zup w proszku, batonów, krakersów,
herbatników, czekolady i szeregu innych produktów gotowych do spożycia. 

Duża farma owadzia istniej w Polsce już od 2016 roku w Robakowie pod Poznaniem.

Radykalna zmiany diety. 

ROBAKI W TWOJEJ
DIECIE? 



..Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
(UWM) pracują nad programem komputerowym, 

dla autonomicznego robota do obsługi fermy hodującej
owady na cele żywieniowe…

 

„Robot się nie nudzi pracą, 
nie brzydzi »owadami«, 

nie żąda wypłaty” 
– wylicza zalety prof. Zapotoczny



 - Rządowy projekt ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej, Druk
sejmowy nr 2861, art. 43 : Przedsiębiorca komunikacji elektronicznej...
jest obowiązany do... zapewnienia dostępu do informacji przez Policję,

Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną, Służbę Ochrony
Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę

Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro
Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową… itd.

Totalna
INWIGILACJA



Nowela prawa oświatowego zmodyfikuje przepisy dotyczące edukacji
domowej - resort wycofuje się z liberalizacji zasad w tym zakresie,

mimo że rozwiązania mają niecałe dwa lata.
Wg danych policji w 2022 roku odnotowano aż 2031 prób

samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To 150% więcej niż w ubiegłym
roku. Młode osoby nie radzą sobie z problemami i kryzysami.



Jeśli nie przeciwstawimy się planom globalistów, to znaczy, 
że akceptujemy przyszłość jaką oni tworzą... co z naszymi

dziećmi i wnukami? 

To my pozwalamy globalistom na wprowadzanie systemu
totalnej kontroli i ludobójstwa, korzystając 

z „udogodnień”, które nam w zamian oferują.

DOSYĆ! Nie wypieraj prawdy! 
To my utrzymujemy ten system

poprzez nasze codzienne decyzje
i działania... lub brak działań. 



Jesteśmy przy murze. Toczy się wojna o ludzką świadomość. Bitwa 
o Ducha Polaków i Ducha Polski. Daliśmy się złapać w sidła materializmu,

wygodnictwa, bezmyślności, taniej rozrywki i marnej jakości życia. 
A Wolność wymaga Samodyscypliny i Odpowiedzialności. 



Yuval Noah Harari - doradca szefa Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba: ...
Jedyne rzeczy jakie stworzył Bóg, są bytami organicznymi. Te wszystkie drzewa, żyrafy 

i ludzie to byty organiczne. My próbujemy teraz stworzyć istoty nieorganiczne, nieorganiczne
formy życia, jak cyborgi i sztuczna inteligencja. Jeśli nam się uda, a istnieje duża szansa, 

że tak będzie, wówczas w bardzo krótkim czasie będziemy ponad Bogiem... 
https://youtu.be/BpY_TomP06U

 WEF chce monitorować twoje fale mózgowe, aby "podnieść produktywność" i "zwalczać
przestępczość". https://youtu.be/7I3Tuz1TRtA



Rudolf Steiner - austriacki filozof, pedagog i spirytualista, artysta, twórca
antropozofii, rolnictwa biodynamicznego, również medycyny i edukacji

antropozoficznej - przepowiedział w 1917r., że szczepionki będą używane przez
światową elitę do niszczenia ludzkich dusz, pozostawiając ich w stanie strachu,

bezradności, rozpaczy.

...duchy ciemności zainspirują
swoich ludzkich gospodarzy, 
w których będą mieszkać, aby

znaleźć szczepionkę, która wypędzi
wszelką skłonność do duchowości 
z dusz ludzi, gdy są bardzo młodzi, 

a stanie się to za pośrednictwem
żywego ciała… - Rudolf Steiner

 



"BYĆ WOLNYM TO
MÓC NIE KŁAMAĆ"

Albert Camus

Jedynym sposobem na całkowite uwolnienie się od strachu jest przyjęcie
schronienia w Najwyższej Istocie/w Bogu...Nigdy nie poddawaj się strachowi 

w życiu indywidualnym lub zbiorowym...- Shri Shri Anandamurti 

Ducha nikt nie może nam odebrać... jeśli nie oddamy go sami w wolontariacie.
A więc czy oddamy swojego Ducha dla materializmu i/lub ze strachu, 

tak jak to zrobiło większość mieszkańców tzw. bogatych krajów?
 



Stoimy oto przed
koniecznością wyboru

tu i teraz. 

Każdą myślą, słowem i czynem
tworzymy rzeczywistość.

Dlatego musimy
być szczerzy wobec siebie
 i innych; myśleć, mówić

 i robić TO SAMO.

Unikanie go nie
wchodzi już w rachubę.
Nastał czas działania. 



POLSKA JEST NASZA,
TA ZIEMIA DO NAS

NALEŻY!
Zobaczcie na linę. Składa się z mnóstwa cienkich nitek

splecionych razem, z których każda pojedynczo jest słaba. 

Jednak wszystkie razem mają wielką siłę.
Razem splecione stają się mocne jak stal.


