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Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele!  

 

Łączy nas obowiązek sprawdzenia, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i sumieniem, 

w jaki sposób możemy zapobiegać szkodzie dzieci. Jeśli tego nie zrobimy, 

będziemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Głównym problemem są 

nieodwracalne szkody rozwojowe.  

Od ponad pół roku istnieją ograniczenia wirusologiczne dotyczące zdrowego 

rozwoju osobowości dzieci. Na szczęście, odpowiedzialne organy codziennie 

analizują podjęte działania, aby upewnić się, że są one sensowne i konieczne, a 

całe spektrum pluralizmu naukowego jest otoczone mediami, czego można 

oczekiwać w demokracji.  

Cóż... 

Dokładnie właśnie tego nie obserwujemy! 

A nasze przeczucia dosłownie krzyczą, że coś jest nie tak. Wszystko, co oznacza 

ludzką bliskość, zostaje ogłoszone dzieciom jako złe, a sterylne i pozbawione 

twarzy - jako dobre. Każdy mógłby tolerować to jako środek tymczasowy, ale 

wydaje się, że to nigdy się nie skończy. Przewodniczący WHO mówi, że nawet przy 

szczepieniach środki bedą utrzymywane - na całym świecie. Wynika z tego, że 

powrót do normalności nie jest planowany.  

Z dyskursu wykluczeni są sumiennie pracujący badacze, lekarze, dziennikarze i 

urzędnicy. Tak stało się ze Stephanem Kohnem, pracownikiem BMI, który jasno 

przedstawił, że podjęte działania już w kwietniu spowodowały nieproporcjonalnie 

więcej szkód niż pożytku. Kohn spodziewał się, że jego pracodawca natychmiast 

zaprzestanie stosowania tych działań, pozwoli na otwarty dyskurs, ale był też na 

tyle ostrożny, aby przewidzieć, że dalsze stosowanie działań najprawdopodobniej 

będzie kontynuowane, głównie dlatego, że wszystkie media grały na tej samej 

trąbce.  

 

Bundestag szybko przyjął nową ustawę w dniu, w którym przestały istnieć 

podstawy epidemiologiczne dla podjętych działań. Nowa ustawa upoważnia do 

kontynuowania ich wszystkich, nawet bez podstawy. Wpłynęło wiele skarg 
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przeciw środkom niekonstytucyjnym, które są ignorowane. Nawet wtedy status 

pandemii nie wytrzymał sumiennego badania - dlatego bardziej słuszne jest 

mówienie o „planemii”.  

Rodzice i wychowawcy muszą zatem przede wszystkim zbadać, czy istnieją inne 

plany niż powstrzymywanie wirusa.  

Ale jak to zrobić?  

To bardzo proste: oprócz mediów, które okazały się być kontrolowane przez 

struktury lobbystyczne, istnieją również media niezależne, które są zniesławiane 

przez media lobbystyczne. Ale nie mamy innego wyboru, jak tylko wytrzymać 

presję społeczną, z którą mamy do czynienia, kwestionując oficjalne działania.  

Im bardziej intensywne badania, tym jaśniejsze stają się bardzo mroczne plany dla 

nas wszystkich. Ostatecznym celem “elity” jest dehumanizacja, a tym samym 

zniesienie naturalnej istoty ludzkiej, znanej również jako transhumanizm, 

zastąpienie naturalnego porządku świata sztucznym porządkiem świata. Tak więc 

“elita” chce zrealizować stare ludzkie marzenie o nieśmiertelności - ale tylko dla 

siebie. Do badania pod hasłem „eugenika”.  

Dlatego nasze dzieci mają do czynienia z bardzo niebezpiecznymi psychopatami. 

Udowodnione szkodliwe i bezsensowne noszenie masek, zbliżająca się fala 

szczepień, udowodniony błędny i bezsensowny test, “dystans socjalny”, „nowa 

normalność”, rażące naruszenie proporcjonalności: wszystko to należy uznać za 

część psychologicznego terroru tych psychopatów, z których Bill Gates i Elon Musk 

to tylko najbardziej znane twarze.  

To, że nie chcemy tego przyznać, jest zrozumiałe. Nie wypada mówić o najgorszej 

dyktaturze dla ludzkości? To przesada, gorzej było w NRD? Nie! Każda władza ma 

swoje własne sposoby sugerowania ludziom, że ich rządy są dla nich najlepsze. 88 

lat temu Aldous Huxley ujrzał świt “naukowej dyktatury” w swojej powieści 

„Nowy wspaniały świat”, w której ludzie również witają ich zniewolenie i walczą 

ze swoimi wybawcami. Mało znane stwierdzenie: jego praca nie była czystą 

fantazją. Rzut oka na jego rodzinną kronikę ujawnia, że w jego najbliższym 

otoczeniu prowadzono konkretne prace nad urzeczywistnianiem eugenicznych 

marzeń.  
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To, co widzimy dzisiaj dzięki miarom przeciw “C”, to tylko wierzchołek góry 

lodowej pod względem dziesięcioleci manipulacji naszą percepcją i sposobem 

życia. Nie bez znaczenia jest też nazwisko Edwarda Bernays’a. Był bratankiem 

Zygmunta Freuda i wynalazcą „PR”. Sto lat temu ludzie pracowali nad tym, jak 

można manipulować ludźmi w zachodnich demokracjach w taki sposób, aby w 

końcu wykopali własne groby i nadal byli za to wdzięczni elitom.  

Rodzice i wychowawcy, obudźcie się i poinformujcie siebie i innych! Wiecie, jak 

rodzi i rozwija się dziecko, znacie prawa przyrody. Musicie bronić swoich dzieci 

przed tymi, którzy chcą podważyć te naturalne prawa! Działajcie razem w 

inicjatywach rodzicielskich, takich jak „Elternstehenauf” i szukajcie wymiany 

oświeconych nauczycieli w oparciu o model „Ärzte für Aufklärung”. Razem 

jesteśmy silni. Całe prawo jest po naszej stronie. Konstytucja nie może zostać 

trwale podważona przez ustawy.  

Nie dajcie się nabrać na podziały, znoście zniesławienia i próby szantażu. Jeśli nie 

będziemy walczyć, i tak wszystko będzie stracone. Jeśli się obudzimy, 

poinformujemy się, demokratycznie poszukamy najlepszych sposobów, nowy 

“Potop” może zostać odrzucony.  

A więc nie chodzi o „politykę” czy „opinię”, ale o działanie zgodnie z naszą 

najlepszą wiedzą i sumieniem. Ważne jest, aby wzmocnić odporność, żyjąc w 

zgodzie z naturą i nie chcąc zwalczać jednego z niezliczonych wirusów kosztem 

całych gospodarek narodowych. Ważne jest, aby mieć dzieci zdrowe fizycznie i 

psychicznie, które twórczo, empatycznie i pewnie siebie łączą wolność ze służbą 

na rzecz społeczności. Aby to zrobić, musimy dać im pełne miłości kontakty 

socjalne, czyste powietrze i zdrową żywność, a także przykład nieustraszonego 

sceptycyzmu wobec rządzących i swobodnego poszukiwania prawdy.  

 

 

Wskazówki badawcze: 

o Sucharit Bhakdi wyczerpująco na temat C na stronie: https://www.mwgfd.de/  

Specjaliści medyczni i naukowcy zajmujący się zdrowiem, wolnością i demokracją, eV 

 

https://www.mwgfd.de/
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o Telegram to platforma wolna od cenzury i odporna na usuwanie. Tam polecamy 

„Corona_Fakten” z obszernym zbiorem linków na ten temat.  

 

o Na kanale YT „Kulturstudio” z dr Niną „Eugenik und Steuerung”  

 

o Dlaczego kraje kupiły „zestawy testowe na COVID-19” w 2018 roku? 

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Expo

rts/partner/WLD/nomen/h5/product/300215  

 

o Postępowanie sądowe wszczęte przeciwko RKI: 

„Pierwszy nakaz Polityki korporacyjnej RKI został złożony do Sądu Administracyjnego w 

Berlinie w dniu 30 sierpnia 2020 r. Kancelaria przeprowadziła bardzo dokładne badania i 

wykazała niewiarygodnie przesadną manipulację RKI na 35 stronach. Sądy muszą teraz 

zdecydować w ramach tymczasowej ochrony prawnej, czy fakty są jasne i w 

postępowaniu głównym prawdopodobnie wygrają. Wtedy stanowy Instytut Roberta 

Kocha będzie miał zakaz wykonywania tej procedury i publicznej manipulacji ”. 

https://politikstube.com/anwaltskanzlei-reich-einstweilige-verfuetzung-bei-gericht-

gegen-die-coronappolitik-des-rki-ein/  

 

o Pozew o skutki psychologiczne: https://www.rubikon.news/autoren / daniela-prousa  

 

o Ogłoszenie WHO: https://uncut-news.ch/2020/09/02/who-warnt-kein-land-kann-

einfach-so-tun-als-sei-die-pandemie-vorbei /  

 

o Tymczasem w Ameryce: „Śmierci od koronawirusa” skorygowane z 160 000 do 9 000. To 

samo dzieje się w Hiszpanii i we Włoszech. A kiedy w Niemczech?  

 

o To, co kiedyś było „Radiem Zachodnim”, jest teraz prasą zagraniczną. Rosja donosi o 

sprawach UE, o których tu nawet nie wspomniano: https://www.anti-

spiegel.ru/2020/haftungsbefreiung-fuer-den-steller-inklusive-eu-schliesst-vertrag-

ueber-kauf-von- 400 milionów dawek szczepień koronowych 

 

o W cieniu „Korony” cyfryzacja postępuje naprzód, bez uwzględnienia zdrowia 

publicznego, które wywołał kryzys C: wszystko o komunikacji mobilnej i sieci WLAN: 

https: //www.diagnose-funk. org / start  

 

o Więcej wskazówek na blogu: https://alethocracy.wordpress.com/  

 

Jochen Stappenbeck, Görlitz, 6 września 2020 r. 


