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Proszt;l 0 przekaza nie rad nym gminy

Fundacja im. Nikoli Tesli,
Bialystok KRS 00000443710

ul. Proletariacka 3/28, 15·449

Do PrzewodnicZ'lcych Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Petycja
Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnieri, ktore
Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako Organizacja NGO oraz
Konstytucyjnych uprawnieri Samorz~dow
•

Trybunal Konstytucyjny - Miejsce w hierarchi; zradel prawa:
Rozporzqdzenie stanowi jedno ze zrode! prawa powszechnie
obowiqzujqcego: Najwyzej stoi Konstytucja, nast~pnie
Ratyfikowane umowy mi~dzynarodowe, nast~pnie Ustawy
oraz Akty prawa miejscowego (Uchwaly Samorzqdow).
Najnizej w hierarchii znajduje si~ Rozporzqdzenie Ministra,
ktare musi wynikac z ustawy. Rozporzqdzenie nie moze stat w
sprzecznosci z Ustawq ani z Konstytucjq.
• Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako irodlo
prawa. Organy samorzqdu terytorialnego oraz terenowe organy
adm;n;stracji rzqdowej. na podstawie ; w granicach upowainietl
za wartych w ustawie. ustanawiajq akty prawa miejscowego
obow;qzujqce na obszarze dz;alan;a tych organ6w. Zasady i
tryb wydawan;a akl6w prawa miej scowego okresla uslawa.
Na podstawi e w/w przepis6w - Samorz~dy (Radni) mog,! uchwalac
wlasne uchwaly (akty prawa miejscoweg o) np. w sytuacj ach kryzysowych
gdzie zagrozone jest zycie i zdrowie ludzi (Stan Kryzysowy 
obostrzenia sanitarne w czas ie epidemii) - lub odwolywac
(uniewazniac) rozporz'!dzenia Ministra Zdrowia na ich terenie. a
zwlaszcza Ie kt6re narazaj~ zdrowie i zycie ludzi lub s~ karalne - co
reguluje Kodeks Karny .
W zwi,!zku z powyzszym Fundacja wnosi 0 Nadzwyczajne zwolanie
posiedzeri Rad Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia
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Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia nast~puj~cych Uchwal
umo;tliwiaj~cych podj'lcie dzialaii ratowniczych ;
1. Wydanie zakaw stosowania " maseczek ochronnych" na
terenie podleg/ych miejscowosci poniewaz stanowi~ powazne
zagrozenie dla zycia zdrowia ludzi oraz wydanie komunikatow
w Mediach 0 szkodliwosci maseczek (Strona Urz~du Miasta,
TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w
widocznych miejscach plakatow (tablice ogloszeii) z
jednoczesnym powiadomieniem • Kuratoria, Szkoiy, Szpitale,
Przychodnie Lecznicze, Urz~dy, Pracodawcy, Markety, Policj~,
S'ldy, Sanepid, Urz'ld Wojew6dzki itp.)
• Dow6d: w zai'lczeniu Praca Naukowa ,,0 szkodliwosci
maseczek" (MDPI Open Access Journals - Szwajcaria)
0publikowana 20 kwietnia 2021
W dof~czonej Pracy Nau kowej motna przeczytac, ze maseczki ochronne
(nawet te chirurgiczne) . maj'l ZEROW4 skutecznosc w wylapywaniu
jaki chkolwiek wirus6w 10 na dodalek stanowi'l powazne zagrozenie
dla iycia i zdrowia ludzi w poslaei powodowania Ci~zkiej
Niewydolnosci Oddechowej (ang. - SARS) na skutek zatrucia
dwutlenkiem w~gla (C02) i niedotlenienia organizmu oraz
powodowania innych chor6b.
Karalnosc wg Kodeksu Karnego ; Art. 165. (Sprowadzenie
niebezpieezenslwa powszeehnego), Art. 119 (Oyskryminaeja), Art. 220.
(Naratenie tyeia albo zdrowia praeownika), Art. 190a. KK (Uporezywe
n'1kanie), Art. 160 kk (n arata ezlowieka na bezposrednie
niebezpieezenstwo ulraly tyeia albo ci'1tkiego uszczerbku na zdrowiu),
Art. 191. kk (Zm uszanie do okreslonego zaehowania),
Art. 207. Kodeks Pracy · Obowi'lzki pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy § 1.
Pracodawca ponosi odpowiedzialnosc za stan
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy. Na zakres
odpowiedzialnosci pracodawcy nie wplywaj'l obowi'lzki
pracownik6w w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz powierzenie wykonywania zadan sluiby bezpieczenstwa i
higieny pracy specjalistom spoza zakladu pracy, 0 kt6rych
mowa wart. 237(11) sluiba bezpieczenstwa i higieny pracy §
2. § 2. Pracodawca jest obowi'lzany chronic zdrowie i iycie
pracownik6w przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunk6w pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiijgni~c
nauki i techniki.
•• W przypadku napotkania ze strony RZ'ldu PiS, Ministra Zdrowia,
Wojewody, San epidu j akichkolwiek "uwag"lub innego typu
" obiekcji"· Prosimy przyjmowac je tylko na pismie i od raw
kierowac wnioski do prokuratury 0 poci'lgni~cie do
•
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odpowiedzialnosci karnej (informuj<lc jednoczesnie fundacj~)
o Utrudnianie dzialan ratowniczych:

m. n.

•

Art. 172. KK Przeszkadzanie dzialaniom ratowniczym. Kto
przeszkadza dzialaniu maj<lcemu na celu zapobieienie
niebezpieczenstwu dla iycia lub zdrowia wielu os6b albo
mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia
wolnosci od 3 miesi%y do lat 5.
2. Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej
poniewaz s'l to dzialania surowo karane (pozbawianie ludzi
wolnosci - bez wyroku s<ldowego) i traktowane przez Ustaw~
polski Kodeks Karny jako "zbrodnie". Art. 118 A § 2 (Udzial w
masowym zamachu) Art. 189 (Pozbawienie czlowieka wolnosci).
• Art. 8 kk Zbrodni~ moina pope/nit tylko umyslnie; wyst~pek
moina pope/nit takie nieumyslnie, jeieli ustawa tak stano wi.
• Dow6d: w zal<lczeniu: wyrok S<ldU w Lizbonie z dnia
11.11.2020r - Sygnatura akt. Proc. N° 1783120.7T8PDL.L1
Portugalski S<ld Apelacyjny uwaia testy PCR za
niewiarygodne i uznaje kwarantann~ jako "areszt domowy"
(pozbawienie wolnosci) + Orzeczenie NSA w Warszawie:
Orzeczenia Sqd6w wydane w krajach Unii Europejskiej s<l
uznawane automatycznie, bez koniecznosci przeprowadzania
jakiegokolwiek post~powania w pozostalych krajach Unii
Europejskiej. ITK - hierarchia irade/ prawa: Ratyfikowane
umowy mi~dzynarodowe),
3. Wydanie zakazu stosowania "szczepionek" mRNA
(wszystkich producent6w) poniewaz te szczepionki s'l Broni'l
Biologiczno-Chemiczn'l a zaszczepione osoby bez pomocy
medycznej umr'l w okresie najblizszych kilku lat (wg
Ministerstwa Zdrowia zostalo zaszczepionych ok. 20 000 000
Polak6w) oraz Podj~cia "Dzialan Ratowniczych" maj<lcych na
celu obj~cia szczegaln<l opiek<l medyczn<l wszystkich osab
zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i iycia a takie
wydanie specjalnych komunikataw w tej sprawie w Mediach .
• Dow6d: w zal'lczeniu Praca Naukowa (MDPI Open Access
Journals - Szwajcaria) Bialko kolca szczepionki mRNA
wywoluje - Mutacje lub "bl~dy" DNA 0publikowanej: 13
paidziernika 2021 r.
** wszystkie zaletczniki Sq dost~pne publicznie na stronie Fundacji Tesli

pod adresem www. fundacja-tesli.manifo.com http://fundacja
tesli.manifo.comi

We wskazanej Pracy Naukowej mozna przeczytac, ie: Bialko ko/ca
szczepionki mRNA wywoluje - Mutacje lub "bl~dy" w sekwencji
genetycznej. • USUN/~CIA calych segment6w kodu genetycznego.•
WSTAWfENfE nieprawidlowych segmentaw. • Mieszanie i

J

dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. B1t:dy te,
wyraione poprzez podzial i replikacjt: kom6rek, powodujq:
• Eksplozja raka i guz6w nowotworowych w calym ciele • Utrata
produkcji Iimfocyt6w BiT ukladu odpornosciowego (tj. wywolany
niedob6r odpornosci AIDS) • Zaburzenia autoimmunologiczne •
Przyspieszone starzenie i skr6cona d1ugosc te/omer6w • Utrata
funkcjonowania zloionych uklad6w narzqd6w, takich jak
krqzeniowy, neurologiczny, hormonalny, mit:sniowo-szkie/etowy itp.
• Uszkodzenie kom6rek przypominajqce zatrucie promieniowaniem
(choroba popromienna), poniewai kom6rki niszczq sit: od wewnqtrz.
Wiele z tych efekt6w jest oczywiscie smiertelnych. Inni bt:dll
obciqiac ofiary szczepionek straszliwymi wyniszczajqcymi urazami i
wadami narzqd6w, kt6re bt:dq wymagaly interwencji medycznej
przez cale iycie. Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail,
ekspozycja na chemikalia iywnosci, mammografia, a nawet
ekspozycja na swiatlo sloneczne bt:dq siac spustoszenie u os6b,
ktore przyjt:#y szczepionki mRNA. W efekcie oznacza to, ie
hamowanie mechanizmu naprawy DNA NHEJ przez bialko ko/czaste
prowadzi r6wniei do skrocenia dlugosci iycia i przyspieszonego
starzenia. Wedlug niekt6rych szacunk6w 50% osob, kt6rym
wstrzyknit:to szczepionki zawierajqce mRNA, umrze w ciqgu pit:ciu
lat. Teraz mamy glt:bsze zrozumienie mechanizm6w, dzit:ki ktorym
mogq wystqpic te zgoriy wywolane szczepionkij. '.
Innymi slowy, osoby naraione na promieniowanie 5G, badania
mammograficzne, plastyfikatory chemiczne w produktach
spoiywczych i substancje rakotw6rcze w produktach higieny
osobistej (detergenty do prania, perfumy, szampony, balsamy do
skory itp.) nie bt:dq w stanie naprawic uszkodzen DNA
spowodowanych przez te ekspozycje. Po stosunkowo niewielkich
ekspozycjach zacznq mulowac i rozwijac nowotwory w calym
swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi
peroksyazolynow, niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika,
kt6ry powoduje uszkodzenia DNA w komorkach mozgowych i
kom6rkach tkanek w calym ciele. Moina 10 nawet opisac jako rodzaj
binarnego systemu broni, w klorym szczepionki mRNA oslabiajq
naprawt: DNA, a ekspozycja na 5G (Iub ekspozycja chemiczna w
iywnosci) zapewnia bron, kl6ra lamie nici DNA i prowadzi do lego,
ie organizm nie jest w stanie zachowai: integralnosci genelycznej
podczas replikacja komorek. Nie Irzeba wiele czasu, by wyrazii: 10 w
przeraiajijcy spos6b fizyczny, taki jak proba wyhodowania tkanek
narzqdow wewnt:trznych na powierzchni sk6ry lub twarzy, dlatego
zatytulowalem dzisiejszy podcast dotyczijcy aktualizacji sytuacji:
"Potwory, zombie i mutanty. "

Sekretariat Urz?du Gminy
Mateusl Jarosiewicl <jarosiewiczmateusz@gmail.com>
22 grudnia 202 1 11:45
info@ugnowemiasto.pl
Do Przewod niczqcego Rady . Uzu pe~nieni e brakujqcy
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APEL DO MtODYCH POLAKOW W sprawie szczep ieri przeciw Covid-19 
dr Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN
W zwiqzku z wyszcze pianiem Polskich Dzieci eksperymentalnymi prepara tami
inzynierii gen etyczn ej, ktore juz spowodowafy miliony okaleczen i dziesiqtki
tysi~cy zgonow prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezaleznych Leka rzy i
Nau kowc6w wystosowala apel do wszystkich mlodych Polak6w

Fundacja im_ Nikoli Tesli,
Bialyslok KRS 00000443710
Do

Przewodnicz~cych

ul. Proletariacka 3128, 15-449

Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Petycja

Na podslawie Konstylucyjnych i Uslawowych uprawnieri, ktore
Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako Organizacja NGO oraz
Konstytucyjnych uprawnieri Samorz<\dow

•

•

Trybunal Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii irode! prawa:
Rozporz'1dzenie stanowi jedno ze ir6de! prawa powszechnie
obowi'1zuj'1cego: Najwyzej stoi Konstytucja, nast<:pnie
Ratytikowane umowy mi<:dzynarodowe, nast~pnie Ustawy
oraz Akty prawa miejscowego (Uchwaly Samorzqd6w).
Najnizej w hierarchii znajduje si<: Rozporzijdzenie Ministra,
ktore musi wynikac z ustawy. Rozporzijdzenie nie moie stac w
sprzecznos ci z Ustawij ani z Konstytucj~.
Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako irodlo
prawa. Organy samorz'1du terytoriafnego oraz lerenowe organy
adminislracji rzijdowej. na podslawie i w granicach upowatnierl
zawarlych w uslawie, ustanawiajij akty prawa miejscowego

c."",

{; 2:)24

obowiqzujqce na obszarze dzialania tych organ6w. Zasady i
tryb wydawania aktow prawa miejscowego okresla Ils/awe.
Na podstawie wlw przepis6w - Samorz'ldy (Redni) mogq uchwalac
wlasne uchwaly (akty prawa miejscowego) np. w sytuacJach kryzysowych
gdzie zagrozone jest zyeie i zdrowie ludzi (Stan Kryzysowy 
obostrzenia sanitarne w czasie epidemii) - lub odwolywac
(uniewazniac) rozpOrz!!dzenia Ministra Zdrowia oa ich terenie. a
zwlaszcza Ie klare narazaj'l zdrowie i zyeie ludzi lut! S'l karalne - co
reguluje Kodeks Karny.
W zwi'lzku z powyzszym Fundacja wnosi 0 Nadzwyczajne zwolanie
posiedzeri Rad Miejskieh i Gminnych w Polee W obliczu zaistnienia
Stanu Kryzysowega w celu uchwalenia nast'i'puj'lcych Uchwa!
umozllwiajllcyeh podj'1cie dziaian ralowniezych:
1. Wydanie zakazu stosowania "maseczek ochronnych" na

terenia podleglych miejscowosci poniewat stanowilij powaine
zagrozenie dla :zyeia zdrawla ludzi araz wydanie komunikat6w
w Mediach 0 szkodliwosci maseczek (Strona Ul7:l'du Miasta,
TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w
widocznych miejscach plakat6w (Iabllee ogl05zell) z
jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkaly, Szpita/e,
Przychodnie Lecznicze, Urzl'dy, Pracodawcy, Markely, Po/icjl',
S<tdy, Sanepld, Urzqd Wojewodzkl lip.)
• Dow6d: w zalqczeniu Praca Naukowa ,,0 szkodliwosci
maseczek H (MDPI Open Access Journals - Szwajcaria)
0publikowana 20 kwietnia 2021
W do1 qczonej Pracy Naukowej motna przeczytac, te maseczki ochronne
(!lawet te chirurgiczne) . majq ZEROW,<j skutecznos(; w wylapywaniu
jakichkolwiek wirus6w to na dodatek stanowi" powazne zagrozenie
dla zycia i zdrowla ludzl w postaei powodowania Ci'ttkiej
Niewydolnosci Oddechowej (ang. - SARS) na skutek zatrucia
dwutlenkiem w~gla (C02) i niedot/enienia organizmu oraz
powodowania innych chorob.
Karalnosc wg Kodeksu Karnego: Art. 165. (Sprowadzenie
Iliebezpieclenslwa powszechnego), Art. 119 (Oyskryminacja), Art. 220.
(Naratellie zyeia albo zdrowia praeowmka), Art. 1908. KK (Uporczyv"e
Ill?kame), Art. 160 kk (neraza czlowieka n8 bezposrednie
niebezpieczelislwo utraty zyeia albo cii?tkiego uszczerbku na zdrowiu).
Art. 191. kk IZmvszanle do okre{;lonego zachowama),
•

Art. 207. Kodeks Pracy· Obowi'lzki pracodawcy w zakresie
bezpieczenslwa j higieny pracy w zakladzie pr8cy § 1.
Pracodawca ponos; odpowiedzialno[;{: Z8 stan
bezpieczenstw8 i higieny pr8cy w zak/adzie pracy. Na zakres
odpowiedzialnosci pracodawcy oie wp/ywaj'l obowiqzki

pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz powierzenie wykonywania zadan s/uiby bezpieczenstwa i
higieny pracy specjalistom spoza zakladu pracy, 0 ktorych
mowa wart. 237(11) sluiba bezpieczens twa i higieny pracy §
2. § 2. Pracodawca jest obowi~zany chronic zdrowie i iycie
pracownikow przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi~gni,:t
nauki i techniki.
** W przypadku napotkania ze strony Rz~du PiS, Ministra Zdrowia,
Wojewody, Sanepidu jakichkolwiek " uwag" lub innego typu
" obiekcji" - Prosimy przyjmowac je tylko na pismie i od razu
kierowac wni oski do prokuratury 0 poci'1gni,:cie do
odpowiedzialnosci karnej (informuj'1c jednoczesnie funda cj,:) m. n .
o Utrudnianie dzialan ratowniczych :
Art. 172. KK Przeszkadzanie dzia/aniom ratowniczym . Kto
przeszkadza dzialaniu maj~cemu na ce/u zapobieienie
niebezpieczenstwu dla iycia lub zdrowia wielu osob a/bo
mienia w wie/kich rozmiara ch, pod/ega karze pozbawienia
wolnosci od 3 miesi,:cy do lat 5.
2. Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji rnedycznej
poniewaz s,! to dzialania surowo karane (pozbawianie ludzi
wolnosci - bez wyroku s~dowego) i traktowane przez Ustaw,:
polski Kodeks Karny jako " zbrodnie ". Art. 118 A § 2 (Udzial w
maso wym zamachu) Art. 189 (Pozbaw;enie czlowieka wolnosci).
• Art. 8 kk Zbrodni~ moina pope/nic tylko umyslnie; wyst,:pek
moina pope/nic takie nieumyS/nie, jeie/i ustawa tak stanowi.
• Oowod: w za/~czeniu : wyrok S~du w Lizbonie z dnia
11.11 .2020r - Sygnatura akt. Proc. N' 1783120.7TBPOL.L1 Portugalski S'1d Ape/acyjny uwaia testy PCR za
niewiarygodne i uznaje kwarantann~ jako "areszt domowy"
(pozbawienie wo/nosci) + Orzeczenie NSA w Warszawie:
Orzeczenia Sqd6w wydane w krajach Unii Europejskiej Sq
uznawane automatycznie, bez koniecznosci przeprowadzania
jakiegoko/wiek post,:powania w pozosta/ych krajach Unii
Europejskiej. ITK - hierarchia irode/ prawa: Ratyfikowane
umowy mi,:dzynarodowe),
3. Wydanie zakazu stosowania "szczepionek" rnRNA
(wszystkich producent6w) poniewaz te szczepionki s,! Brani,!
Biologiczno-Cherniczn'! a zaszczepione osoby bez pornocy
rnedycznej urnr'! w okres ie najblizszych kilku lat (wg
Ministerstwa Zdrowia zosta/o zaszczepionych ok. 20000 000
Polak6w) oraz Podj,:cia "Ozialan Ratowniczych" maj'1cych na
ce/u obj,:cia szczegoln'1 opiek'1 medyczn~ wszystkich os6b
zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i iycia a takie
wydanie specjalnych kornunikat6w w tej sprawie w Mediach.
• Oow6d: w zal'1czeniu Praca Naukowa (MOPI Open Access
Journals - Szwajcaria) Bia/ko kolca szczepionki mRNA
•

wywoluje - Mutacje lub "bl'i'dy" DNA 0publikowanej: 13
paidziemika 2021 r.
,. wszystkie zal'lczniki S'l dosl~pm' publlcznie na slronle Fundacji Tesll
pod adresem www. fundacja-tesli.manifo.com http://fundacja
tesli.manifo. coml

We wskazanej Pracy Naukowej motile przeczytac, i.e: 81alko kolca
szczepionki mRNA wywoluje - Mutacje lub "bI'i'dy" w sekwencji
genetyc:mej. • USUNIE;CIA calych segment6w kodu genetycznego.•
WSTAWIENIE nieprawidlowych segment6w. • Mieszanie i
dopasowywanie I permutacje kodu genetycznego. BI'i'dy te,
wyraione poprzez podzial i replikacjlt kom6rek, powoduj/f:

• Eksplozja raka i guz6w nowotworowych w ca/ym dele' Ulrala
produkcji Iimfocyt6w BIT ukladu odpornosciowego (tj. wywolany
niedobor odpornosci AIDS) 'Zaburzenia auloimmunologiczne •
Przyspieszone siarzenie i skrocona dlugos{; lelomerow • Uln~ta
funkcjonowania zlotonych uk/ad6w narz<ld6w, takich jak
kr/fieniowy, neurologiczny, hormonalny, mi~!;niowo-szkieletowy itp.
• Uszkodzenie komorek przypominajlijee zatrucie promieniowaniem
(choroba popromienna), poniewai: komorki niszcz1! silt od wewn/ftn.
Wiele z /ych efeklow jest oczywiscie smlertelnych. Inn! b~dli/
obci1!2at ofiary szczepionek straszliwymi wyniszczajli/eymi urazami i
wadami narz<ldow, ktore b<td/f wymagaly intefWencji medycznej
przez cale iyeie. Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemlrail,
ekspozycja na chemikalia tywnosd, mammografia, a nawel
ekspozycja na swiat/o sloneczne b~dq siat spustoszenie u osob,
kt6re przyjflly szezepionki mRNA. W efekeia oznacza to, ie
hamowanie meehanizmu naprawy DNA NHEJ pnez bialko kolezasle
prowadzi rowniei do skr6cenia dlugosci :lyeia i przyspieszonego
starzenia. Wedlug niel<torych 5zacunl<ow 50% osob, kt6rym
wstrzykni'#to szczepionl<! zawieraj/fce mRNA, umrze w ci/fgu pi~eiu
lat. Teraz mamy gl~bsze zrozumienie mechanizm6w, dzi~ki ktOrym
mog/f wysI/fpit Ie zgony wywolane szczepionkl:j.
Innymi slowy, osoby naratone na promieniowanie 5G, badania
mammograficzne, plaslyfikalory chemiczn!! w produktach
spotywczych I substane}e rakotw6rcze w produktach hlgleny
osob!ste} (detergenty do prania, pertumy, szampony, balsamy do
skory lip.) nle b~dq w stanla napraw/t uszkodzen DNA
spowodowanych przez Ie ekspozycje. Po slosunkowo niewielkich
ekspozycjach zacznfl mulowa{; i rozwijac nowotwory w calym
swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi
peroksyazotynow, niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika,
kt6ry powoduje uszkodzenia DNA w komorkach mozgowych i
l<om6rkach tkanek w calym ciele. Moina to nawet opisa': jako rodzaj
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"Pandemii" Covid-19

Nalezy wiedziec, ze wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie: Przezi~bienie (ang.
COVID-19), to infekcja gornych drog oddechowych, wywolywa na
przez ponad 200 r6inych wirusow, n ajcz~sciej rynowirusy.
(koronawirusy tzw. ..wirusy koronowe " i wirusy grypy). Do objaw6w
przezi~bienia nalezi/: b61 gardla, katar, kaszel, kichanie, rzadko bole
glowy, bole mi~sniowe, rzadko niewysoka gori/czka. Objawy
narastaji/ stopniowo, w wi~kszosci przypadkow w ciijgu 7-10 dni
nast~puje powr6t do zdrowia. Przezi~bienie jest lagodni/ chorobi/, z
reguly nie wyst~puji/ powik/ania (u os6b z astmi/ oskrze/owij/ub
innymi przew/eklymi chorobami uk/adu oddechowego oraz
niedoborem odpornosci maze dojst do rozwoju zapalenia oskrzeli
illub zapa/enia pluc).
COVID-19 to choroba wywo/ywana przez nowego koronawirusa.
Utrata w~chu il/ub smaku jest charakterystyczna dla COVID-19,
rzadko wyst~puje w innych zakazeniach wirusowych . przy braku
tego objawu, odr6inienie grypy od COVID-19 (przezi~bienia) jest
mozliwe jedynie na podstawie badania antygenowego. Poza utrati/
w~chu illub smaku, magi/ wystijpit r6wniez w przebiegu grypy.
Walta pami~tat, ze zarowno grypa sezonowa, jak i zakaienie
COVID-19 mogi/ przebiegat bez gorijczki, z bardzo ski/pymi
objawami.
•

Dowod: w zalijczeniu opinia Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH w Warszawie: PRZEZ/~B/ENIE, COVID-19,
GRYPA SEZONOWA
Nalezy do tego dodac jeszcze inne informacje 0 klorych wszyscy
wiedz,!, ze "przezi~bienia " wysl~puj ,! i wysl~powa/y zawsze 
glownie w okresie jesienno-zimowym. Dlalego co roku wysl~powal
w Polsce podwyzszony poziom zachorowan na przezi'lbienia co
nazywano " slanem epidemii grypy" i wprowadzano sIan
"gotowosci" w Placowkach Medycznych i wypisywano wi~ c ej
zwolnien lekarskich. Ale nikt nigdy z lego powodu nie "blokowal"
kraju. I nie wpisywal Przezi'lbienia (koronawirusow) ani , Grypy
Sezonowej jako " choroby szczegolnie niebezpiecznej" . Nikl nigdy
nie wprowadzal l ei z powodu "Przezi ~ bien" - Slanow Zagroienia
Epidemiologicznego. Zrobil 10 bezprawnie Minister Zdrowia lukasz
Szumowski.
Trudno by bylo uznac lakie dzialania za " nieumyslne" i Iraklowac
glupol'l jako okolicznosc lagodz,!c'l - zwlaszcza , ze mamy do
czynienia z lekarzami, klorzy doskonale znaj'l si'1 na wirusach i
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bakteriach - wij)c ich klamstwa w mediach nalezy traktowac jako
celowe i swiadome gdyz wszyscy wiedz~, ze:
Chorobotworcze Wirusy i Bakterie sij wsz~dzie: Na wysypiskach,
smietnikach, kanalizacji, wentylacji, drzewach, budynkach,
ubraniach... roznoszij si~ z kurzem i wiatrem. Nie trzeba nawet
otwierac okien ieby bylo ich pelno w pomieszczeniach.
Wdychamy... zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem,
owocami, warzywami - nie sposob si~ nimi nie zetknijc. Wirusy
byly, Sij i b~d<j. I jeieli ktos mowi, ie "maseczki" mog<j nas ochronie
przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktos posiada tytul
profesora wiruso/ogii - to naleiy takie gadanie wloiyc mi~dzy bajki.
Nie dose, ie taki ktos opowiada po prostu HbzduryH i klamstwa - to
na dodatek nie zna "pods taw epidemiologii".
Jako ciekawostk~ warto dodac, ie wirusy "mutuj<j"- ale tylko w
ramach wlasnego "gatunku". Dlatego nigdy " korona-wirus" nie
stanie si~ "wirusem grypy" ani odwrotnie. Tak jak pies nie b~dzie
nigdy kotem. Dlatego wszelkie twierdzenia Wirusologow 0 wysokiej
smiertelnosci korona-wirusow jest klamstwem (publicznym
oszustwem Art. 286 i ce/ow<j dezinformacjq Art. 132) gdyijest to
sprzeczne z podstawowij wiedzq medyczn<j a zwlaszcza z zakresu
genetyki (DNA).
Art. 224a. Falszywe zawiadomienie 0 zagroieniu. Kto wiedz<jc,
ie zagroienie n;e istnieje, zawiadamia 0 zdarzeniu, ktore
zagrata iyciu lub zdrowiu wielu osob lub mieniu w znacznych
rozmiarach lub stwarza sytuacj~, majqc<j wywolac
przekonanie 0 istnieniu takiego zagroienia, czym wywoluje
czynnosc instytucji uiytecznosci publicznej lub organu
ochrony bezpieczenstwa, porzildku publicznego /ub zdrowia
majilcil na celu uchy/enie zagroienia, pod/ega karze
pozbawienia wo/nosci od 6 miesi~cy do lat 8.
Dzisiaj jest juz wiadome, ze za tq Falszyw'l Pandemiq stojq Koncerny
Farmaceutyczne (Pfizer), Koncerny Medialne, kt6re skorumpowaly
(zastraszy/y /ub przekupi/y rzijdzijcych po/ityk6w) w wielu kraja ch na
5wiecie - w Polsce rowniez. Nie przewidzieli tylko jednego: ze
wszystkie ich dzialania s~ karalne a szczeg61nie zabijanie. I nie ma
znaczenia czy zabija sij) czlowieka trucizn~ czy "szczepionk~"
mRNA - jest to morderstwo Art. 148
•

Na marginesie dodam, ze wszyscy Prezydenci Miast Wojew6dzkich w
Polsce zostali poci~gnij)ci do odpowiedzialnosci karnej przez
Organizacje NGO w imieniu kt6rych wystj)puje Fundacja Tesli za
(pomocnictwo) w Ludob6jstwie na Polakach za pomoc~
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smiertelnych szczepionek mRNA. (Art. 118 kk + 18 kk) gdyz swoim
"zaniechaniem" (biernosci'l) pozwalali mordercom zabijac ludzi.
Art. 18. § 3. Odpowiada za pomocnictwo. kto w zamiarze. aby in na
osoba dokonala czynu zabronionego. swoim zachowaniem ulatwia
jego popelnienie. w szczeg6tnosci dostarczajqc narzltdzie, srodek
przewozu, udzielaj qc rady lub informacji; odpowiada za
pomocnictwo takze ten, kto wbrew prawnemu, szczegolnemu
obowiqzkowi niedopuszczenia do popelnienia czynu
zabronionego swoim zaniechaniem ulatwia innej osobie jego
popelnienie.
• Art. 15 kk [Bezkarnosc usilowania. Czynny i alJ § 1. Nie podlega
karze za usilowanie, klo dobrowolnie odslqpil od dokonania tub
zapobiegl skutkowi stanowiqcemu znamilt czynu zabronionego. §
2, Sqd moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary w
stosunku do sprawcy, ktory dobrowolnie staral si't zapobiec
skutkowi stanowiqcemu znamilt czynu zabronionego.
Mamy nadziej'l, ze nie chcecie pojse siedziec razem z nimi ?
Nieznajomosc Prawa - nie zwalnia z jego przestrzegania - ignorantia
iuris nocet: nikt nie moze usprawiedliwiac swoich dzialan lub
zaniechan tym, ie nie zna przepisow prawa.
•

Oficjalne Pismo Fundacji w zat..,czeniu
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Fundacja im. Nikoli Tesli
ul. Proletariacka 3/28
15-449 Bialystok
KRS 00000443710

Do Przewodniczljcych Rad Wiejskich i Gminnych w Polsce
Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnien, ktOre Fundacja im. Nikoli
Tesli posiada jako Organizacja NGO oraz Konstytucyjnych uprawnien Samorzlld6w
• Trybunal KonstytucyjnJ - Miejsce w hierarchii iradel prawa: Rozporzqdzenie
stanowijedno ze iradel prawa powszechnie obowiqzujqcego: Najwyiej SIO;
Konstytucja, nastfpnie Ratyflkowane llllJOWY mifc/zynarodowe, nastr;pnie Ustawy
oraz Akty prawa miejscowego (Uchwaly Samorzqdow). Najniiej w hierarchii
znajduje sir; Rozporzqdzenie Ministra, klore must wynikac z ustmry. Rozporzqdzenie
nie moze stae HI sprzecznosci Z Uslawq ani z Konsfytucjq.
• Art 94. KonstytucjL Akty prawa miejscowego jako irod/o prawa. Organy
samorzqdu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rzqdowej. na
podstawie i w granicach upowainien zawartych W uSlawie, uSlanawiajq akty prawa
miejscowego obowiqzujqce no obszarze dzialania lye" organow. Zasady i uyb
wydawania aktow prawa miejscowego okreSla usLawa.
W zwi'lzku z tymi przepisami - Samorz'ldy (Radni) mog'l uchwalac wlasne uchwaly (akly
prawa miejseowego) np. w sytuaejaeh kryzysowyeh gdzie zagrozone jest zycie i zdrowie
ludzi (Stan Kryzysowy - obostrzenia sanitarne w ezasie epidemii) - lub odwolywa6
(uniewainiac) rozporzt}dzenia Ministra Zdrowia na ieh terenie, a zwtaszcza te ktore
narazah zdrowie i iycie ludzi lub s~ karalne - co reguluje Kodeks Karny.
W zwi~zku z powyzszym Fundacja wnosi 0 Nadzwyczajne zwolanie posicdzeii Rad
Miejskich i Gminnych w Polce W obliezu zaistnienia Stanu Kryzysowego weelu
uchwalenia nast~puj~cych Uchwal umozliwiaj~cych podj~cie dzialaii ratowniczych:
I. Wydanie zakazu stosowania "maseczek ochronnych" na terenie podlegtych

miejseowosci poniewai stanowi~ powaine zagrozenie dla rycia zdrowia ludzi
oraz wydanie komunikatow w Mediaeh 0 szkodliwosci maseczek (Strona
UrZfdu 1lfiasta, TVp, Prasa Internet) z jednoezesnym umieszczeniem w
widoeznyeh miejseaeh plakatow (tablice ogloszeii) z jednoezesnym
powiadomieniem - Kuratoria, Szkoly, Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzt;dy,
Pracodawcy. Markety. PolicH. Sqdy. Sanepid, Urzqd WojewOdzki ifp.)
• Dowod: w zalqczeniu Praca Nallkowa ,,0 szkodliwosd maseczek" (j\lfDPI Open
Access Journals - Snvajcaria) Opublikowana 20 kwietnia 2021
W dolt}czonej Pracy Naukowej mozna przeczytac, ie maseczki oeruonne (nawet te
chirurgiezne) - majq ZEROWt1 skutecZllosc w wylapywaniujakichkobviek wirusolV to na

dodatek stf1110Wi(f powaine zagroienie diu zycia i v/rowia iu/jzi w pos/aci powodowania
Ci~ikiEj Niewydoloo';ci Oddeci!(Jwej (oflg. - SARS) on skutek zmrucia dwurlel1kiem lVegla
(C02) i,nledotleltienin orgaltizlltu orazpowodowania iUllyc!t chor6b~

Kar.lnost wg Kodeksu Karnego: Art 165. (Sprowadzenie niebezpleczenstwa
powszccilllego), ArL 119 (Dyskryrninocjo), ArL 220. (Naraieme Zycia alba zdrawla
pracownlka). Art. 1900. KK (Uporczywe n~kanle), Art. 160 kk (naraia czlowieka na
bezposrednie niebezpieczenslli'o utraty zycia albo ci?zkiego uszczerbku ha zdnxwiu), Art.
191. kk (Zmuszallie do oms/onego ZflCilOWlllllo).
• ArL 207, Kndeks Fracy • Obowiqzki pracodawcy IV zilkresie bezpieczeristwa i
higietly prac:v w zakladzie praty § 1, Pracodawca panosi odpowiedzialnosc l,fl stan
bezpieczeft.f~twa i higiell}, pracy w r.akladzie pracy. Na zakres odpowiedzialno/;ci
pracodawcy nie wp/ywajq obowlqzkr pracownik6w w dzietizinie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz powierzenie wykon ywania zadan sluiby bezpieczenstwa i higieny
pracy specjalistom spoza zakladu prm.y, 0 k{(nych mOwa w art. 237(1 J) sltdba
bezpieczenstwa i higieny pracy § 2, l; 1. Pracodawca jest obowiqzany chronic
zdrowie i ~vcie pracownikow przez zapewnienie bezpiec'lnyclt i higienicznyclt
warunkow prac:y prq' odpowiedllim wJ'konyslaniu osiqgni~6 It-auki i techniki.

** W przypadku napotkania ze strony Rzqdu PiS.lY[inistra Ztirowia, Wojewody. Sanepidu
jakichkolwiek "uwag" lub innego typu "obiekq"i" - Prosimy przyjmowac je tylka na
pismie i od razlS kierowac wn{oski do prokuratury 0 pociqgnircie do odpowiedzialnosci
karnej (injormujqcjedlloczesniefimdacj(j) lit. n. 0 Utrudnianie dzialatl ratownic<Jlch:

•

Art. 172. KK Przeszkadz;ultie dzialaniom ratO-wniczym. Kto przeszkadza dzialauiu
majqcemu na Celli zapobieienie niebezpieczl!llslY.-JU dla tycia lub uirowia wielu
os6b alho l1lienia w wielklclt rozmiw'ach, podlega karze pozbaUlienitl wolnosci od 3
miesi{!cy do lat 5.
2. Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej poniewai sl\ to
dzialania surowo karane (pozbawianie (udzi ,,/Oinolei - bez h:vroku sqdO'.1tego) i
traklowane przez Ustaw? polski Kodeks Karny juko "zbrodnie". ,4rL 118 A § 2
(UdziaJ w mawwym zamachu) Art 189 (Po:zbawienre czlowieka wolnosci).
~
Arl. 8 kk Zhrodni~ moina pope/ni(: tylko umy,~(/nie; wys(?pek moina popetJlic' fakie
nieumySlnie,jezeli ustawa {ak stano wi.
~
Doow)d: w zaiqczelliu: wvrok Sqdu w Lilbollie z dnia f 1.11.20201' ~ Sygnawra ok!.
Proc. N° {783/20. 7T8PDL.LI --- Porlugalski Sqd Apelacyjny uwaia {C,<"(Y peR ttl
niewiarygodne i uznaje h'l'~'aral1tannf jako "are,nt domowy" (pozbawienie
wolnosci) + Orzeczenie NSA w fVal'szawie: Orzeczel1iu Sqd6w w,yda!le w krajach
Unii Europejskiej sq uznawane automatycznieJ bez koniecznosci przeprowadzania
jllkiegokolwiek postfPolVania IV pozos/alyeh krajach Unii Europejskie/ (TK·
hierarchia

zradet praH'(}.' Roo:/ikmvane ummlT tnitpiz.VJ1al'f)dmvej,

3 \Vydanie zakazu stosowania "slczepionek" mRt~A (wszystkidt prodllcelltolV)
poniewai te szcz-cpionki s~ Broni~ Biologjclno~Cbemiczn*t a zaszczepionc
osoby bel pomocy medycznej umrij W okre,i. najbliz,zych kilku lat (wg
,i-linislerS1WG Zdr(}wia wstalo zaszer.epio1tycl1 ok. 20000000 Potak6w) oraz
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sk6ry lub twarr.y, dla/ego zaly/ulolVolem dzisiejszy podcas/ dOfycZqCy aktualiZ(lcji syluacji:
"PotwOlY, zombie i mll/anly. "

Dodatkowe Informacje 0 "Pandemii" Covid-19
Nsleiy wiedziec, ie wg Narodowego lnstytutu Zdrowia Publicznego Paiistwowy

Zaklad Higieny w Warszawie: Przezirbiellie (allg. COVID-19), (0 ;nJekcja gomyclr drog
oddechowyeh J \.vyworywana przez potrad 200 ro i nych wirusow, l1ajcu{sciej rynowirusy.
(koronawirusy tzw. "winlSY !wrOllowe" i wirusy grypy). Do objawow przezirbieltia naleiq:
bol gardla, kawr. kasze/, kichanie, rzadko bole glowy, bole mirsniowe, rzadko triewysoka
gorqczklL Objawy naras/ajq stopnioHlo, IV wirkszosci przypadkow IV tiqgu 7-/0 dlli
flustfpuje powro/ do zdrow;a. Przez;rbienie jesllagodnq c/Jorohq, z reguly Hie wyslf!pujq
powiklania (u os6b z as/mq osknelowq lub illllYl1li pnewleklymi chorobam; ukladu
oddechowego oraz niedoborem odportrosci mote dojse do rozlVoju zapalellia oskrzeli iIIub
tapa/ellia pille).
CO VlD-J 9 10 choroba wywolywana przez l1owego korollaw;rusa. Vtrala "'fC/rU iIlub
smakujest charakterystycZlla dla COVID-J9, rzadko wysff/puje J1I innych zakaieniac/r
wirusowych. Pr7.Y brakll tego objawu, odr6inienie grypy od COV1D-19 (przezirbietria) jest
/IIoiliwejedynie na podslawie badania alltygellowego. Poza utra/q wfchu iIlub smaku,
mogq wys/qpiC: rowniez w przebiegu grypy. Warto pamiftae. ie zarowflo grypa sel.Otrowa,
jak i zakaienie COVID-19 mogq przebiegac bez gorqczki, z bardzo skqpymi objawami.
• Dowod: HI zalqezelliu opi,,;a Narodowego fusty/lttll Zdrow;a PublicZllego PZH HI
War,,",v;e: PRZEZIf$8IENIE, COVlD-19, GRYPA SEZONOWA
Nalezy do Lego dodac jeszcze inne infonnacje 0 kt6rych wszyscy wiedzq, ze "p rzezi~bienj a"
wystypuj<J i wystftpowaly zawsze - g16wnie W okresie jesicnno-zimowym. Dlatego co roku
wystcrpowaJ w Polsce podwyiszony poziom zac horowan na przeziybienia co nazywano
"stanem epidemii grypy" i wprowadzano stan "gofowosci" w Placowkach Medycznych i
wypisywano wiycej zwolnien lekarskich. Ale nikt nigdy z tego powodu nie "blokowat"
kraju. I nie wpisywal Przezicrbienia (koronawirus6w) ani, Grypy Sezonowej jako "choroby
szczegolnie niebezpiecznej" Nikt nigdy nie wprowadzat tei z powodu "Przezi~bien" Stanow Zagrozenia Epidcmiologicznego. Zro bil to bezprawnie Minister Zdrowia

Lukasz Szumowski.
Trudno by by to uznae takie dziatania za " nieumyslne" i traktowac gtupot~ jako okolicznosc
lagodzCJc~ - zwlaszcza, ze mamy do czynienia z lekarzami, kt6rzy doskonale znaj<J sicr na
wirusach i bakteriach - wit;c ich klamstwa w mediach nalety traktowac jako celowe i
swiadome gdyz wszyscy wiedz.:1, ze:

CllOrobotwol'cze Wirusy i Bak/erie sq WSZfdZie: Na wysypiskaclt, sm;elnikach, kaltalizacji,
wentylacji, drzewach. b"dynkacll, lIbraniach... rozJloszq sif Z kllrzem i wiatrem. Nie
trzeba nawel otwierac okiell ieby bylo icll pelno w pomieszczeniacit. Wdychamy... '!jadamy
wirusy i buk/erie razem z p;eczywem, owocami, lVarzywami - nie sposob silf Ilimi nie
zetknqc. Wirusy byly, sq i bf!dq. J jeieli laos mow;, ie "maseczki" mogq "as ochrollie
pned wirllsami i baktedam; ; Ita dodolek taki kto.~ posiada tytlll profesora wirllsologii - to
nalet.y takie gadallie wloiyi: mif!dzy bajki. Nie dose, ie ,uk; klos opowiada po proslll
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Padjr;cia tfDzialan Rafowniczych!' majqcych flU celu obj(Jcia szczego{nq opiekq
medycur!} wszystkich osob zas?Czepioflych IV celu ochrony ich zdrowia i ~}'cia a
takie \\')'danie specjalnych komunikatow w tej sprawic w Mediach.
•

Dowod: IV zalqczeniu Pr.co Nuuh!)w. (MDPJ Open Access Journals
Szwoicaria) Bialko kolca szczepi(mki mRNA wywoluje -lVIlltacje lab "olfdy"
DNA Opublikowanej: 13 paidziernika 202Ir.

** wsz;yukie zaiqcZlliki sq d(}st~pne pub/icmie no stronie Fundae}! Tesli pod
adresem

IVWIV.

fUlldacja-U!sli.monifo.com

We wskazanej Prac-y Naukowej moina przeczyiac, ze:
Bia/ko Nalea s'(.czepionki mRNA wywolllje - Mutacje tub "b1fO},'f HI sekwencji genefJ.'cznej.
• USUNIl;ClA ta/yel. segmelluiw kodu genelycznego. • WSTAWIENIE nieprowidlowych
segmentOH!• ., :\1ieszanie i dapasowywanie I permutacje kodu genetycZllego. Bl?dy te,
wyraione poprzez pod"ial i replikacif komorek, powodujq:
.. Eksplozja raka i guuhv #owotlVorowycJt w calym dele· Utrata produkcji lim/oc)'tow B i
T ukladu odpornosciowego (I}. ,;,ywolany lIiedob6r odpornosci AiDS) • ZaburZf!lIia
autounmunologiczne " Przyspieszone slarzenie i skrocona tilugo:~';i telomerow " Utrata
funkcjonowania z/ozonych uk/ado"", l1onqdowJ takicl: jak krqienivwy, neu;-ologiczn)'J
hormofUJlfIJ), mifsldowo-szkieletowy itp. " Usr.kodzenie komorek pn:ypominajqce zatrucie
promicniowanlem (choroba popromienna), fJoniewai komorki niszczq sit? od wewntttrz.

fViele z: lyeA e[ektOwjesl oczywiscie ,~mi(!r{elnych. lflui hffdq obciqiae oflary s7.czepirmek
sfraszliwymi wynb;zczajqcymi nrazami i wl1dami narzqdtnv, klore hfdq wymagl1(V
interwencji medycznej przez cale iycie. Ekspozycja 5G, et.spoz,;,;cja IW chernlrail)
ekspozycja nll cltemikalia iywluJ,~ci, mammografia, a mlwel ek,<;pozycja na swiatlo
sloneczne hfdq siae spustoszeuie U osob, ktlire przyjfly szczepionki mRIVA. HI e/ek.cie
oz.nacza lO, ie /wmoHlanie mechani:mu naprawy DNA lVHEJ przez bialko koiczllste
prowadzi rowuiei do skr6cenia dlugosci iycia i pr;;yspieszonego slrl1":::enil1. Wedlttg
nJekMrych szacunkow 50% oslJb. ktdrym ,vstrzykniftlo szczepionki zawierajqce mRNA,
umrze w elqgu pi~ciu taL Teraz fJUlm.v glfbs;;e Zfozumienie mechanizmow, Jzifki ktin:vm
mogq uY.<'lqpii' Ie zgrmy wywoiaue S7.l:;;epionkq,

lnnyml slow)'; osohy naraion.e na promieniowGllie 5G, badania mammograjic"{,ne.
plastyjikatory chemiczne w produktach spoiywczych i substallcje rakotworcze w
produklach higlelt}' osobistej (detergent), do prunia, pel/limy. s::flIu[Jvny, baislimy do skory
itp.) nie bfdq w stullie naprawic llszkodzeit DNA spowodowanyclt przez Ie ek.spozycje. Po
stosllJ1k()tVo Ificwielkich ekspozycjach zacznq mutowac i rozwijac l1owolwory w caiym
swaim ciele. Eksp()zycja lUi SG pOll'oduje wytwar7,anie we krwi peroksyazotyn(nv.
l1iezwykle niebezpiecznego woluego rodnika, kt6ry powoduje uszkodzenia D/'./A w
komorkach mo;:;gowyclf i komorkaclt tkanek w caiym dele. ii10ZfW to runvet opisa/.' jak()
rodzaj binarnego sys/emu brolli, w /a(}rym s:;czepionki mRNA (Jslabiajq napraH'ry DiVA. i1
ef.,,"'po::ycja no 50 (Iuh ekfilJo~y(ja chemic7.ua H' i;ywnosci) ~l1peWIl;{] hrml, kMrl1lamre nici
DNA i prowad;.i dQ tego, i.e organizm Ilil< jest w stanie ;;:achowlu: ;J1{egra1rw,~!;i genclYC7,Jlt!j
p{Jdcztfs replikflcja komOrek. Nie trzeba wiele czasu J by wyrazii to IV przeraiajqcy sposob
jlzyczny. rakijak pr6ba ItTlwdmv{Jllia rkanck lIarzqdo!1' wcw/l(;lrznych na powierzci1ni
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"bzdwy" i klamstwa - /0 Ila dodatek nie zlla "pods/aw epidemiologii".
Jako ciekawostkf warlo dodae, te wirusy " mu/ujq"- ale tylko w romadl. wlasllego
"gatunku n. Dlatego nigdy "korouo-wirus JJ nie stallie sir" w;rusem grypy" ani odwro/"ie.
Tak jak pies nie brdzie IIigdy kotem. Dlatego UJszeikie twierdzenia Wtrusologow a
wysokiej smier/ebJOsci korolw-wirusow jest klamstwem (publicznym OSZllstwem Art. 286 I
celowq dezin[ormacjq Art. 132) gdyijesf 10 sprzeczne z podslowowq wiedzq medyczltQ a
, wlaszczo , zokresu genetyki (DNA).
•

Art. 224a. Falszywe zawiadomienie 0 zagroteniu. Kto wiedzqc, ie zagroienie nie
istnieje, zawiadamia 0 zdarzenilll ktore zagraia tyciu lub zdrowiu wie/u osob lub
mielliu w znacznych rozmiarach lub s/warza syluacjr, majqcq wywolac
przekonallie 0 istllieniu takiego zag rotenia, czym wywoluje czymlosc instytucji
uiylecznosci publicznej lub orgalllt ochrony bezpieczellslwa, porzqdku publicznego
tub zdrowia majqcq na eelu uehylenie zagroienia, pod/ega kane pozbawielfia
Hlolnosci od 6 miesifey do /at 8.

Dzisiaj jes t jui: wiadorne, ze za UJ Falszywll Pandemi~ stoj<t Koncerny Farmaceu1yczne
(Pfizer). Kone erny Medialne. klore skorumpowaly (zastraszyly lub przekupi/y rzqdzqcych
polity/Ww) w wielu krajach na swiecie - w Polsce rowniei:. Nie przewidzie li tylko jednego:
ie wszystkie ich dzialania s~ karalne a szczcgolnie zabijanie. [ Die rna znaczenia czy
zabija sit; czlowieka trucizn~ ezy "szezcpionk~" mRNA - jest to rnorderstwo Art. 148
Na marginesie dodarn, ie wszysey Prezydenci Miast \Vojew6dzkich w Polsce zos taH
poci~gnit;ci do odpowJedziaLnosci karoej przez Organizacje NCO w imieniu kt6rych
wystt;puje Fundacja TesU za (pomocnictwo) w Ludobojstwie na Polakach za pomoc~
smiertelnych szczepiooek mRNA . (Arl. 11 8 kk + 18 kk) gdyi: swoim "zaniechaniem"
(biernosci~) pozwa lali mordercom zabijac lud zi.
Art. /8. § 1. Odpowiada za pomocnicrwo. kto w zamiarze, aby inna osoba dokonala
czynu zabronionega, swaim zachawaniem ulatwia jego popelnienie, w szczeg61nosci
dostarczajqc narzrdzie, srodek przewozu, udzie/ajqc rady tub informacji: odpowiada
za pOl1locllictwo takie ten, klO wbrew prawnemlt, szezegolnemu obowiq"Zkowi
niedopus"Zczenia do popelnienia ClY"U zabro llioll ego swoim zanieehaniem. ulatwia
innej osobie jego popelnienie.
Art. 15 kk [Bezkarnosc usilowania. Czynny iatl § 1. Nie pod/ega kane za
usilowanie, kto dobrowolnie odstqpi/ od dokonania lub zapobiegl sklltkowi
slan owiqcemu znamit; czynu zabrolliollego. § 2. Sqd moie zasfosowac Iladzwyczajne
zlagodzellie kary w stosunku do sprawey, ktory dobrowolnie slaral sir zapobiee
skutkowi slauowiqcemu znamif ezy"u zabrollionego.
Mamy nadziej \!. ze nie chcecie pojse siedziec razern Z oimi ? Nieznajomosc Prawa - nie
zwalnia z jego przestrzega nia - ignorantia iuris fl ocet: "ikt nie moie usprawiedliwiac
swoieh dzialafr lub zaflieclroli tym, ie nie zna prlepisow prawn.
Z Powaianiern

Najda Mariusz
Fundator i Prezes ZarZlJdu
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