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CO WIE WHO?
WHO już przewidywała, że na świecie pojawi się 

„wirus x”, który zdziesiątkuje ludzkość – istnieją 

podejrzenia, że to właśnie ten najnowszy rodzaj 

koronawirusa będzie odpowiedzialny za zmniejszenie 

całkowitej populacji. Z informacji przekazanych przez 

Chińską Narodową Komisję Zdrowia wynika, 

że obecny bilans ofiar (na 11.03.2020) śmiertelnych 

koronawirusa wynosi 4 285. Łączna liczba 

zainfekowanych wzrosła do 119 134. Z zakażenia 

udało wyleczyć się 65 779.



Najprawdopodobniej powstał on w laboratorium zajmującym się 

tworzeniem broni biologicznej, a jego uwolnienie jest „przypadkiem”

Jest wirusem sztucznym01

Żadna agencja nie przyznaje się do świadomego stworzenia 

takiego wirusa. Koronawirus może być przenoszony przez ludzi.

Nie wiadomo jak powstał02

Jest to nieprawda. Wirus powstał w laboratorium, a rzekome 

pochodzenie od nietoperzy jest wymysłem medialnym.

Pochodzenie odzwierzęce03

Patrząc na to kto zyska na tym przedsięwzięciu wygląda, że za 

„przypadkowym uwolnieniem” w Chinach odpowiadają służby USA.

Uwolnienie wirusa04

Fakty o

Koronawirusie



Rozwój koronawirusa

Bardzo szybki wzrost 

zapadalności w czasie.

Szybki rozwój Chiny

Start
Rozwój

Teraz

Chiny rozpoczynają walkę 

z wirusem.

Procedury 

bezpieczeństwa

Nierzetelne przekazy 

dotyczące koronawirusa.

Zakłamany przekaz w 

mediach zachodnich

Pierwsze osoby chore w 

Chinach. Podejrzenie pada 

niesłusznie na nietoperze. 

Skala strachu rośnie. 

Uwolnienie wirusa

Pierwsze osoby śmiertelne 

oraz rozpoczęcie procedur 

stanu wyjątkowego w 

Chinach.

Epidemia strachu

Chiny zakazują 

publikowania jakichkolwiek 

materiałów na temat 

koronawirusa.

Medialna izolacja

Epidemia wirusa

Obecnie można już mówić 

o światowym kryzysie i 

epidemii wirusa. Krzywa 

zapadalności w czasie jest 

jedną z największych w 

historii ludzkości. 
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Koronawirus – co wiemy?

Wykryty w 

Chinach

Zakaz 

przemiesz

czania się

Wysoka 

tempera

tura

Błędne 

pochodzenie 

odzwierzęce

Zaraża drogą 

kropelkową

Atakuje 

głównie 

płuca



KORONAWIRUS

KORONAWIRUS 

ZOSTAŁ WYKYTY W 

CHINACH. NIE 

WIADOMO JEDNAK 

KTO ODPOWIADA ZA 

JEGO UWOLNIENIE DO 

ŚRODOWISKA.

2020-nCoV



Kto powinien nosić maski?

Maski powinny nosić głównie osoby chore!
Jeżeli zostało stwierdzone nosicielstwo wirusowe maski ochronne powinny nosić 

przede wszystkim osoby chore aby nie stanowiły zagrożenia dla osób zdrowych.

Procedury 

ochronne

Suplementacja

Podnoszenie naturalnej 

odporności organizmu 

w postaci odpowiedniej 

suplementacji czy 

zabiegów akupunktury 

powinno być postawą 

do zachowania zdrowia.

Szczepienia

Jeżeli zostanie 

opracowana skuteczna 

szczepionka powinna 

być dobrą alternatywą 

ochronną przeciwko 

kornawirusowi.

Diagnostyka

Najważniejsze jest 

wczesne wykrycie 

choroby. Jeżeli szybko 

zidentyfikujemy 

zagrożenie to istnieje 

praktycznie pewność, 

że osoba zostanie 

wyleczona.



Czy maseczka chroni?

KORONAWIRUS S Y M P TO M Y

Wirus na maseczce KROPELKOWOZARAŻA

Zioła

Jest wiele ziół 

dzięki którym 

możesz 

podnieść swoją 

odporność.

Chemia

Często myj 

powierzchnie 

środkami 

czystości.

Mycie rąk

Prosta ale 

bardzo 

skuteczna i 

podstawowa 

czynność.

Leki

Stosowanie 

tych samych 

leków co w 

przypadku 

zwykłej grypy.

Maseczka nie chroni!
Zachowanie pełnego bezpieczeństwa związanego z 

właściwym zastosowaniu maseczek ochronnych w 

społeczeństwie jest praktycznie niemożliwe do 

zrealizowania. Maseczki muszą być zmieniane często, 

średnio co 30 minut po wyjściu z domu. 

Przestrzeganie tej zasady przez większość 

społeczeństwa jest niemożliwe do wykonania.



2019-nCoV
KORONAWIRUS

Akupunktura jest jedną z 

metod, która naturalnie 

podnosi odporność 

organizmu. Nie jest 

droga, ale jest skuteczna 

i bezpieczna.

Poznaj naturalne metody walki z wirusami oraz sposoby podnoszenia 

odporności aby zwiększyć swoje szanse w walce.

www.gabinetakupunktury.warszawa.pl
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Cztery zasady bezpieczeństwa

WZMACNIAJ ORGANIZM

NAJWAŻNIEJSZE

DIAGNOSTYKA

1 2
3 4

Wczesne wykrycie wirusa gwarantuje 

całkowite wyleczenie. Jedynie zaniedbanie 

jest niebezpieczne i konsekwencje nie 

leczenia czyli powikładnia.

Wykryj wirusa możliwie wcześnie

Zalecamy zrobienie maksymalnie dużych 

zapasów żywności wystarczających na 

przynajmniej 14 dni.

Ograniczenie kontaktów z ludźmi

Jest wiele preparatów dzięki, którym 

wzmocnicie swoje szanse w walce z 

wirusem. Stosowanie jak największej ilości 

z nich zwiększa wasze szanse.

Witaminy, minerały, zioła

W domu można dokonać dezynfekcji 

wszystkich powierzchni ze szczególnym 

uwzględnieniem klamek, stołów, krzeseł itp. 

Częste mycie rąk i powierzchni

OGRANICZ KONTAKTY DO NAJBLIŻSZYCH



2019-nCoV
KORONAWIRUS

Jakie mogą być oznaki choroby?
Jak diagnozować?

Pierwsze objawy kronawirusa mogą być praktycznie 

niezauważalne. Symptomy są bardzo podobne do grypy.

Symptomy choroby

Wysoka gorączka, kaszel (suchy) i duszności są 

powodem do obaw. Warto wtedy udać się do lekarza.

Koronawirus może też mieć bardzo mocną formę 

zapalenia płuc z zespołem ciężkiej niewydolności 

oddechowej i niewydolnością wielonarządową.

Często koronawirus w pierwszym okresie wykluwania 

przebiega bezobjawowo z lekkimi odczuciami zawrotów 

głowy i dezorientacji. 



Kryteria chorobowe w COVID-19

Kryterium A Kryterium B Kryterium C

Nie istotne

Bez objawów choroby. 

Mogą wstępować lekkie 

stany przeziębienia, 

zmęczenia czy bólów. 

Pacjent stosuje się do 

obowiązku izolacji 

domowej i zachowuje 

warunki higieny i 

dezynfekcji powierzchni.

Ważne - obserwacja

Pacjent z objawami 

chorobowymi (katar, 

stan podgorączkowy, 

objawy przeziębieniowe)

Nie stosował się do 

obowiązku izolacji, 

podróżował w ostatnich 

14 dniach oraz mógł 

mieć kontakt z osobą 

zarażoną COVID-19.

Ważne - izolacja

Pacjent z objawami 

ostrej infekcji dróg 

oddechowych (gorączka 

>38 stopni z kaszlem 

i/lub dusznością). Osoba 

miała kontakt z osobą 

zarażoną, podróżowała 

lub nie stosowała zasad 

bezpieczeństwa w 

epidemii koronawirusa.

https://gabinetakupunktury.warszawa.pl/


Jak zdiagnozować w domu?

Wysoka temperatura >38,5

Temperatura może rosnąć powyżej 40 

stopni. Trzeba zapobiegać objawowo 

wzrostowi temperatury. 

Duszności i problemy z oddychaniem

Niedotlenieni mózgu prowadzi do 

poważnych efektów ubocznych. 

Koniecznym może być wyjście na dwór 

aby dotlenić organizm. 

Charakterystyczny „skaczący” puls

Osoba w poważnym stanie będzie do 

zdiagnozowania poprzez puls. Jest to 

metoda bardzo skuteczna i szybka.



Koronawius – objawy 

PANDEMIA (COVID-19)

WIRUS

MUTUJE

Obecnie znanych jest 6 

odmian wirusa. Jedne są 

mocniejsze inne słabsze.

NIE MA 

LEKU

Koronawiusa leczy się 

objawowo. Najważniejsze 

to podnosić odporność.

✓ Wysoka gorączka

✓ Bol gardła

✓ Płytki, skrócony oddech

✓ Kaszel

✓ Ból głowy

Gorączka Kaszel Skrócony 

oddech

Ból gardła

Ciągle utrzymująca się gorączka >37,3 

Ciągły kaszel głównie suchy, często z mulistą wydzieliną

Oddech jest skrócony. Mamy odczucie braku tlenu.

Często objaw towarzyszący, szczególnie w odmianie mutacji

Często objaw towarzyszący, szczególnie w odmianie mutacji

Aktualizacja 06.04.2020



Koronawirus to nie tylko Chiny  

Walka z 

koronawirusem

powinna odbywać 

się kompleksowo

na całym świecie.



96%
Skuteczność

Codzienna 

profilaktyka

Suplementacja

Wzmacnianie 

organizmu naturalnie 

dostępnymi 

suplementami.

Akupunktura jako 

wspomaganie. 

Szczepienia

Jeżeli zostanie 

wynaleziona skuteczna 

szczepionka może być 

ona panaceum na 

epidemię koronawirusa.

Diagnostyka

Ciągłe monitorowanie 

postępów w leczeniu. 

Odizolowanie chorych. 

Brak kontaktu z ludźmi.

Częste mycie rąk

Jest to jedna z 

najskuteczniejszych 

metod walki z 

koronawirusem. 

Maseczki nie są tak 

skuteczne.



Prof Enji

Konsultantka

Spec. Uga

Akupunkturzystka

Spec. Julia

Terapeutka

Doświadczenie

Profesjonalizm

Lekarz medycyny

Profesor kliniczny

Córka pani profesor

Akupunktura 5 El. 

Akupunktura medyczna

Dietetyka TCM

Młodsza córka profesor

Masaż Tajski Stóp 

Masaż Wschodni 

Rehabilitacja

Poznaj 

Nasz

Zespół
Wysokiej klasy 

specjaliści, 

profesorowie i 

praktycy 

medycyny 

wschodniej i 

akupunktury.



Diagnostyka koronawirusa

Szczepienia 

ochronne

2020

Wykrycie koronawirusa nie jest sprawą  

prostą. Obecnie w Polsce nie ma testów 

diagnostycznych, które w łatwy sposób 

jednoznacznie stwierdzały by czy mamy 

kontakt z osobą chorą czy nie. 

Profilaktycznie koronawirusa leczy się tak 

samo jak każdą chorobę wirusową.

Odpowiednia 

suplementacja

Diagnostka

Diagnostyka 

laboratoryjna

W obecnej sytuacji może to być jedyna 

droga do szybkiego poradzenia sobie z 

epidemią i śmiertelnością wywoływaną 

przez koronawirusa. Najtrudniejsze w 

stworzeniu skutecznej szczepionki jest jej 

efektywność na różnych grupach wiekowych.



Ból głowy
Jednym z efektów koronowirusa jest 

ból głowy oraz wysoka temperatura.

Kaszel (suchy)
Nie jest to główny efekt 

koronowirusa. Kaszel jest objawem 

towarzyszącym i nie zawsze 

występującym. Często kaszel suchy.

Układ oddechowy
Koronawirus atakuje głównie płuca. 

Pacjent ma problemy z 

oddychaniem. Oddech jest płytki.

Ciężko jest złapać oddech. Osoba 

może tracić przytomność z 

niedotlenienia. Występuje uczucie 

otępienia.

Narządy wewnętrzne
Koronwirus dokonuje spustoszenia 

wielonarządowego w ciele. Trzeba 

badać ciało kompleksowo aby 

zobaczyć jakie organy zostały 

zaatakowane przez wirusa.

KORONAWIRUS

Diagnostyka
Rozpoznawanie

Na początku lekarz powinien 

zbadać temperaturę ciała w 

okolicy głowy. Zwykły 

termometr termiczny czy 

laserowy bardzo dobrze się 

do tego nadaje.

Następnie powinien lekarz 

przejść do wywiadu 

medycznego z 

uwzględnieniem miejsc, gdzie 

dany pacjent był na 

wakacjach czy urlopie.

Symptomy bólów w okolicy 

brzucha mogą wskazywać na 

dalsze stadium 

zaawansowania choroby oraz 

potrzebę izolacji chorego.

Schemat diagnozy



✓ Pierwsze informacje podane do mediów mówiły o 

incydentach w lokalach spożywczych w Chinach, gdzie 

oferowane były nietoperze jako dania.

✓ Telewizja FoxNews jako pierwsza podała zakłamane 

informacje na temat koronawirusa, które miały sugerować, 

że za uwolnienie go odpowiadają Chiny.

✓ W drugim obiegu informacji zaczęły pojawiać się 

prawdziwe informacje na temat sztucznego pochodzenia 

wirusa i możliwych odpowiedzialnych za jego uwolnienie.

✓ W mediach zachodnich pojawiły się pierwsze embarga na 

towary pochodzące z Chin, pomimo, że większość firm 

chińskich zaprzestało działalności ze względów 

bezpieczeństwa.

2019-nCoV
Koronawirus

Uważa się błędnie, że 

koronawirus pochodzi od 

nietoperzy.

Prawdą jest, że jest to 

wirus wytworzony 

sztucznie w laboratorium.



Koronawirus w liczbach

Na dzień 12.03.2020 ogólna ilość 

osób zarażonych wynosiła 900 z 

czego 5 osób zmarło.

JAPONIA

Na dzień 12.03.2020 mamy 49 

osób z potwierdzonym 

koronawirusem z czego 1 osoba 

zmarła. 

POLSKA

Na dzień 12.02.2020 ogólna ilość 

osób zarażonych wynosiła 50. 

Naszym zdaniem dane z USA są 

mocno niedoszacowane. 

STANY ZJEDNOCZONE

Na dzień 12.03.2020 ponad 81 

tyś osób zarażonych. 67 tyś 

udało się wyleczyć z czego około 

4,5 tyś. zmarło. Dane w Chinach 

są mało wiarygodne. 

Rzeczywiste dane mogą być inne.

CHINY

Na dzień 12.03.2020 ogólna ilość 

osób zarażonych wynosiła 11 tyś. 

z czego 27 osób zmarło.

WŁOCHY

Na dzień 12.03.2020 ogólna ilość 

osób zarażonych wynosiła 1,6 tyś. 

z czego 40 osób zmarło.

NIEMCY
Na dzień 12.02.2020 ogólna ilość 

osób zarażonych wynosiła 1,8 tyś. 

z czego 1 osoba zmarła. Dane 

mało wiarygone.

FRANCJA

81 708



Mapa koronawirusa

◆POLSKA – pandemia w trakcie

◆USA – pandemia w trakcie

◆CHINY – sytuacja opanowana

Faktem jest, że niestandardowe metody jakie obecnie 

stosowane są w Chinach dały najlepsze efekty jeżeli 

chodzi o liczbę wyleczonych osób.

Z obawą patrzyć trzeba na sytuację w Polsce i USA.

Mediana śmiertelności nie została jeszcze osiągnięta w 

tych krajach, a więc szczyt wirusa jeszcze przed nami.

Liczba wyleczonych, a rzeczywistość

CHINY

81 000

USA

337 000

POLSKA

4 201

Aktualizacja 06.04.2020



Leczenie wzmacniające

WZMOCNIENIE PŁUC
Wzmacnianie układu oddechowego 

powinno być głównym celem.

Właściwy wywiad medyczny oraz 

postawienie dobrej diagnozy 

gwarantuje możliwie największe 

prawdopodobieństwo wyleczenia. Im 

wcześniej wykryta choroba tym lepiej.

DIAGNOSTYKA LEKARSKA

Stosowanie ziół tradycyjnej medycyny 

chińskiej oraz ziół medycyny 

konwencjonalnej w celu wzmocnienia 

odpowiedzi centralnego układu 

odpornościowego. 

ZIOŁOLECZNICTWO

Objawowo zawsze najlepiej jest zastosować 

medycynę konwencjonalną. Działa szybko i 

łagodzi ból spowodowany chorobą. Nie jest 

jednak panaceum na całe zło.

LEKI Z APTEKI

W procesie leczenia koronowirusa bardzo 

ważnym jest izolacja chorych.

ODIZOLOWANIE CHORYCH



Maski ochronne i 

ich skuteczność

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) zalecają noszenie maseczek 

(i zgłaszanie się do lekarza) wszystkim 

osobom mającym gorączkę, trudności z 

oddychaniem, kichającym i kaszlącym. 

Takie działanie profilaktyczne 

praktykowane jest od wielu lat na przykład 

w Japonii.

Noszenie ochronnej maski typu 

chirurgicznego ma sens tylko 

wówczas, gdy opiekujemy się 

chorym, sami jesteśmy zakażeni 

koronawirusem 2019-nCoV albo 

podejrzewamy u siebie zakażenie. 

Maski są skuteczne tylko w 

połączeniu z innymi środkami 

ochronnymi, zwłaszcza myciem 

rąk – radzą eksperci na stronie 

Światowej Organizacji Zdrowia.



Naturalne zapobieganie

Ziołolecznictwo

Istnieje wiele ziół oraz mieszanek ziołowych 

podnoszących odporność organizmu i 

pozwalających lepiej radzić sobie z chorobą 

jeżeli już występuje. 

Diagnostyka i leczenie

W przypadku stwierdzenia nosicielstwa 

wirusa korona trzeba jak najszybciej 

oddzielić pacjenta od zdrowych ludzi oraz 

rozpocząć właściwe leczenie bazujące na 

podniesieniu naturalnej odporności 

organizmu.

Olejki eteryczne i chemia użytkowa

Mamy przynajmniej kilka olejków eterycznych, 

które mogą być pomocne w niwelowaniu 

oznak chorobowych poprzez oczyszczanie 

powietrza oraz powierzchni z jaką mamy 

kontakt.

Leki z apteki

Nie ma obecnie jakichkolwiek leków 

patentowanych na koronawirusa. Te 

schorzenia leczy się medycyną 

konwencjonalna tak samo jak zwyczajną 

grypę okresową.



Maski ochronne

Zakup maski ochronnej nie gwarantuje bezpieczeństwa. 

Maski powinny być noszone głównie przez osoby chore.

OCHRONA

Częstotliwość stosowania masek powinien być ściśle określony. 

Obecnie nie ma wytycznych jak często maski powinny być zmieniane. 

Z doświadczenia wiemy, że raz użyta maska powinna być wymieniona na 

nową zaraz po jej zdjęciu z twarzy. 

2019-nCoV PROCEDURA

Na maseczkach ochronnych nie warto oszczędzać! 

Zmieniaj je często i nie chowaj do późniejszego użycia!

Maseczki mają specjalne filtry, które też się 

zanieczyszczają. Raz użyta maseczka nie nadaje się 

ponownie do użycia!

Obecnie na licznych aukcjach internetowych widoczne 

są maseczki ze specjalnymi filtrami mającymi dać 

większe bezpieczeństwo. Nic bardziej mylnego! Takie 

maseczki tzw. wielokrotnego użytku mogą być tylko 

powodem rozpowszechniania wirusa. Twoja pozorna 

oszczędność nie będzie oszczędnością na zdrowiu!



Zapobieganie COVID-19

Profilaktyka

Prewencyjne stosowanie 

ziołolecznictwa TCM jako 

zapobieganie wirusowi.

Szybkie odizolowanie chorego

Zalecana izolacja domowa, 

szpitalna lub kliniczna w domu 

lub na oddziale zakaźnym.

Zaleczenie objawów

Nie jest jednoznacznie 

stwierdzone czy kompletne 

wyleczenie z COD-19 jest w 

ogóle możliwe. 

Badanie temperatury

Wczesne identyfikacje wirusa 

jest kluczowe dla właściwego

leczenia COVID-19 

Medycyna integracyjna

Leczenie bazujące na 

podnoszeniu odporności 

organizmy łącząc wszystkie 

metody. 

WyleczenieDiagnoza Wykrycie Izolacja Leczenie



Medycyna Tradycyjna

01

02

03

04

Zioła sypane TCM

Jest wiele mieszanek ziołowych TCM gotowych do 

stosowania we wzmacnianiu organizmu na wirusy.

Mieszanki pochodzące bezpośrednio z TCM. 

Bardzo skuteczne we wzmacnianiu organizmu.

Gotowe preparaty Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 

uznane za najlepsze do walki z COVID-19. 

Bardzo skuteczne jako profilaktyka zapobiegania

osłabieniu organizmu na wczesnym etapie choroby.

Zioła mongolskie

Leki ziołowe OTC TCM

Zabiegi akupunktury



Dlaczego izolacja domowa jest ważna?

Czy praktycznie da się uniknąć zarażenie 
koronawirusem?

Dlaczego nie używa się skutecznych mieszanek 
ziołowych w leczeniu koronawirusa?

Izolacja pozwala zdecydowanie ograniczyć kolejki w 

szpitalach i izbach przyjęć. Zwiększa się odporność ogólna 

społeczeństwa i śmiertelność. Im dłuższe przebywanie z 

osobami chorymi tym większa dawka wirusa przekazywana 

w kontakcie z zarażonymi osobami

Otrzymanie specjalnych pozwoleń oraz akceptacja ze strony 

Ministerstwa Zdrowia jest praktycznie niemożliwa.

Wszystko wymaga badań klinicznych, a chińskie badania nie 

są honorowane.

Na obecną chwilę unikniecie zarażenia jest praktycznie 

niemożliwe. Trzeba wzmacniać organizm aby on jak 

najszybciej wytworzył przeciwciała na koronawirusa. 

N A J L E P S Z E
P Y T A N I A

Wybrane ważne pytania naszych pacjentów



Tylko z powodu tego, że stosujesz się do obowiązku kwarantanny 

przyczyniasz się do zmniejszenia kolejek w szpitalach.

Twoje pozostanie w domu ratuje życie innym!

Wychodzisz z domu tylko po to aby kupić jedzenie, leki czy do lekarza na niezbędną wizytę.

Starasz się unikać ludzi oraz nosisz środki ochronne typu maseczka i rękawiczki jednorazowe.

Wychodzisz jedynie po zakupy zachowując środki bezpieczeństwa

Musisz zwrócić szczególna uwagę na zwierzęta domowe. Najnowsze informacje mówią o możliwości 

przenoszenia wirusa przez koty bezpośrednio na człowieka.

Zwierzęta domowe stanowią bardzo poważny problem!

Każda epidemia to też swoisty test naszego człowieczeństwa. Zobacz czy są ludzie naokoło co mogą 

potrzebować twojej pomocy. Możliwe, że duma nie pozwala im poprosić ciebie o pomoc.

Jeżeli masz możliwość pomagaj sąsiadom.



Zakaz przemieszczania się

W przypadku stwierdzenia 

koronowirusa zaleca się zakaz lotów.

Jednym z normalnych procedur bezpieczeństwa jest całkowite 

zamknięcie lotnisk dla ruchu powietrznego aby ograniczyć 

możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Im szybciej ograniczy 

się możliwość przemieszczania się chorych tym szybciej będzie 

można rozpocząć walkę z chorobą. 

Potrzeba izolacji chorego.

Zakaz lotów

Pasażerowie 

objęci zakazem 

lotów dotyczy 

miejsc gdzie 

zostały wykryte 

ogniska wirusa. 

Zakaz podróży

Wszelkie poruszanie 

się chorych powinno 

być ściśle rejestrowane 

i ograniczone. Chorzy 

powinno nosić maski 

ochronne.



“Czy
szczepionka 

jest jedynym 

lekarstwem 

na epidemię 

koronawirusa”

Wydawać by się mogło, że szczepionka na koronawirusa jest jedyną skuteczną alternatywą na zachowanie 

zdrowia. Jedne z największych firm producentów szczepionek rozpoczęły działania zmierzające do odkrycia 

bezpiecznej i taniej szczepionki na koronawirusa. Dla większości organizacji pozarządowych ta inicjatywa jest 

kojarzona w zamiarem wprowadzenia rządu NWO i zmierzać bezpośrednio do odebrania wolności ludziom.

Szczepionka jako 
panaceum na całe zło?



97%

Sanofi Pasteur zapowiada opracowanie szczepionki na koronawirusa. Koncern 

podejmuje współpracę z BARDA (Biomedical Advanced Research and 

Development Authority, czyli podległą Departamentowi Zdrowia USA agencją 

zaawansowanych badań biomedycznych ds. rozwoju). BARDA sfinansuje 

pilotażowe szczepionki.

Nasz komentarz: Trudne do oszacowania są długofalowe skutki tak szybko 

stworzonej szczepionki. Wydaje się, że jest to wielki biznes na który zyskają 

jedynie określone koncerny farmaceutyczne głównie pochodzące z USA.

Społeczeństwo w Polsce i w Europie może być postawione w sytuacji bez 

wyjścia, gdzie osoby pod przymusem będą szczepione produktami, które mogą 

nie być w ogóle skuteczne. Na obecną chwilę wydaje się, że koronawirus nie 

jest bardziej niebezpieczny jak okresowa grypa z powikłaniami na którą rocznie 

umiera więcej osób.

Proces tworzenia skutecznej szczepionki

Koronawirus

Czy są skuteczne?

Szczepienia

2019-nCoV



Hierarchia bezpieczeństwa

85% 15% 65% 97%

Filtry elektryczne z filtrami HEPA oraz częste mycie rąk to 

podstawowa i najbardziej skuteczna metoda zabezpieczająca

Filtry powietrza i częste mycie rąk – 85 %

Jednorazowe maseczki na twarz powinny być noszone przez 

osoby chore. Muszą być zmieniane co max. 30 min poza domem.

Maseczki na twarz i „super” maseczki z „super” filtrami – 15 %

Naturalna metoda podnoszenia odporności uzależniona 

indywidualnie od każdego pacjenta. 

Suplementacja oraz zabiegi akupunktury – 65%

Jeżeli zostanie odkryta to będzie to najlepsze zabezpieczenie 

przed wirusem. Pytanie czy będzie bezpieczna?

Szczepiona ( jeszcze nie wynaleziona ) – 97 %

Obrazki po lewej pokazują procentowo najlepsze czynności jakie 

można podjąć celem obrony przed koronawirusem.



KORONAWIRUS

DZIAŁANIE ZBIOROWE 

WYBRANE PRZYPADKI

Szczepionka na 

koronowirusa

jest mniej więcej 

tak trudna do 

znalezienia jak 

szczepionka na 

HIV.

Po powrocie z Włoch marszałek Senatu 

Tomasz Grodzki w celu wykonania badania 

na obecność koronawirusa udał się na izbę 

przyjęć. 

W ten sposób polityk PO – lekarz medycyny, 

jednocześnie podkreślający, że jest trzecią 

osobą w państwie – prawdopodobnie złamał 

procedury określone przez GIS. 

Grodzki zapewnia, że zachował się w 

sposób „maksymalnie odpowiedzialny”. W 

telewizyjnym wywiadzie zapewnił, że na 

lotnisku podał wszystkie wymagane przez 

służby dane. – Staliśmy w dusznym 

samolocie; ludzie byli poddenerwowani –

powiedział. Poinformował też, że przez 

weekend był z żoną chorą na grypę. 

Jeżeli społeczeństwo polskie będzie 

głosować na takich idiotów ale z koneksjami 

i możliwościami i nie będziemy wyciągać 

konsekwencji widząc tak daleko idącą 

arogancję to wirus zje nas szybciej niż 

myślimy.

Przypadek skandaliczny nr 2Przypadek skandaliczny nr 1

Jest to przypadek, który naprawdę miał 

miejsce i świadczy o wielkiej 

nieodpowiedzialności zbiorowej wybranych 

osób. 

Matka trójki dzieci była na wakacjach we 

Włoszech w części północnej. W czasie 

powrotu została zatrzymana przez służby 

graniczne na lotnisku w Warszawie. 

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny zalecił 

kwarantannę domową oraz zakaz 

opuszczania mieszkania przez tą kobietę. 

Niestety zrozumiała ona na opak te zakazy i 

swoje dzieci posłała normalnie do szkoły, 

gdzie zarażały inne dzieci. 

Matka jest na tyle nieodpowiedzialna, że nie 

rozumie tego co zrobiła, a konsekwencje jak 

zwykle poniosą niewinni obywatele. 

Jeżeli tak będziemy rozumieć walkę z 

koronawirusem i każdym innym wirusem jaki 

przyjdzie po nim to my słabo to widzimy.



Domowy środek dezynfekujący

Spirytrus rekfyfikowany zbożowy 500 ml / 95% vol.

Stężenie 200 ml wody – kranowa, przegotowana, wychłodzona.

Do zapachu można dodać olejki zapachowe np.: eteryczne 

lawenda, drzewo herbaciane, eukaliptus. Stężenie 10 kropli.

Wszystko wlewamy do pojemnika i mieszamy.

KORONAWIRUS COVID-19

Jak go zrobić?
Przygotowanie środku, który skutecznie walczy z 

koronawirusem jest bardzo proste. Może to być środek 

używany zarówno do dezynfekcji rąk jak i odkażania 

powierzchni płaskich. Bardzo ważnym jest aby spirytus miał 

minimum 70 proc. bo wtedy środek zabija zarówno bakterie 

jak i wirusy. Zastosowanie środka słabszego mija się z celem.



NIEZBĘDNA

SPRAWA
Najważniejsze artykuły w domu 

w czasie epidemii koronawirusa.

Papier toaletowy i ręczniki jednorazowe

Jeżeli mielibyśmy wybrać 

jeden produkt jaki jest 

niezbędny w zapobieganiu 

epidemii koronawirusa, 

ograniczeniu jego 

rozprzestrzeniania oraz w 

doraźnym zabezpieczeniu 

naszego zdrowia będzie to 

rolka papieru toaletowego lub 

ręcznika papierowego.

Musisz 

mieć



Posiadanie dobrego 

mydła czy płynu z 

dodatkiem środka 

dezynfekującego jest 

niezbędne. 

C Z Ę S T E
M Y C I E R Ą K

W czasie epidemii koronawirusa ręce 

należy myć przynajmniej co 30 minut 

będąc w domu. Jeżeli wychodzimy po 

zakupy i wracamy pierwsza czynność 

po powrocie do domu to dezynfekcja 

oraz mycie rąk.



Codzienne badanie

temperatury ciała

Powinno być

obowiązkowe.

Tylko i wyłącznie wczesne 

wykrycie wirusa korna 

gwarantuje największe 

możliwości wyleczenia. 

Pamiętajmy, że najbardziej 

niebezpieczne są powikłania 

powirusowe czyli zapalenie 

płuc oraz wielonarządowe 

uszkodzenia. 

Temperatura niebezpieczna to: 

37,3 stopnia i więcej.



Akupunktura kliniczna
Istnieje około 20 punktów akupunktury, dzięki którym pracownicy służby zdrowia

mogliby wzmocnić codzienną odporność do walki z wirusem.

A

A

Rozpoczęcie leczenia 

zapobiegawczego na przynajmniej 

6 dni przed zdiagnozowaniem 

wirusa w ciele nosiciela.

Warunek konieczny

Brak schorzeń skojarzonych typu 

bardzo zły stan zdrowia, obniżona 

odporność, choroba wrodzona płuc, 

serca, nerek czy wątroby.

Warunek uzupełniający

1 

2

Punkty są łatwe do zlokalizowania 

przez personel medyczny 

średniego szczebla. Procedura nie 

zajmuje więcej jak 5 minut.

Zabieg jest krótki

Chińska Agencja Zdrowia podała, 

że stosowanie regularne ziół 

chińskich i akupunktury 

prewencyjnej zapobiega w 97% 

powikłaniom po wirusie.

Powstała też specjalna mieszanka 

pomagająca walczyć z 

koronawirusem.

Akupunktura + zioła

https://gabinetakupunktury.warszawa.pl/


COVID-2019 Test
TESTY NA KORONAWIRUSA

TESTÓW NIE MOŻNA KUPIĆ W APTECE.

JEST TO BADANIE GENETYCZNE RNA.

Pozytywny Wynik

Negatywny Wynik

Wynik Mieszany

Co robić: jak najszybciej zgłosić się do POZ.

Nie oznacza, że wirusa człowiek nie ma. 

Możliwe, że jest w okresie inkubacji. 

Błędnie wykonany test, test 

przeterminowany lub wirus 

w okresie inkubacji.

Testów tego typu nie można wykonać samemu. Ministerstwo 

Zdrowia zobowiązało szpitale do wykonywania testów każdej 

osobie u której zachodzi podejrzenie koronawirusa nieodpłatnie. 

Niestety często szpitale bezprawnie chcą pobierać kwoty około 

500 zł za badanie bo nie widzą wskazań do wykonania testu.



Stosować we wskazaniach

Wysoka temperatura >37,3

Bóle głowy, nudności, osłabienie

Bóle mięśni, biegunka

Test zajmuje kilka godzin

Skuteczność to ~ ok. 75%

Test jest bezpłatny

Test jest z krwi

TEST COVID-19

Jeżeli wynik pozytywny 

poddać leczeniu. Jeżeli 

negatywny, wykonać retest.

Ponowny Retest Wyniku

Zastosowanie izolacji 

domowej lub szpitalnej.

1 Wynik Pozytywny

Szpitale często mogą wymagać 

opłaty, która rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia jest 

bezpodstawna

Testu nie wykonasz prywatnie

Jeżeli przyjmujesz leki 

podaj tą informację 

diagnoście. Możesz mieć 

wirusa na etapie inkubacji 

i wtedy test może nie 

pokazać wyniku.

Test można zakłamać

Skuteczność i retest

Diagnostyka

http://www.gabinetakupunktury.warszawa.pl/


Czy łatwo zarazić się 
koronawirusem?

Płuca Maseczki Temperatura

Bardzo duża zaraźliwość COVID-19
Naukowcy z Bundeswehr Institute of Microbiology w Monachium, Kliniki 

München-Schwabing i ich koledzy z Niemiec twierdzą, że znaleźli odpowiedź 

na pytanie, w jakim momencie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 chory 

najefektywniej zaraża innych. Badanie nie zostało opublikowane w 

czasopismach branżowych, więc wymaga jeszcze sprawdzenia pod kątem 

jakości i dokładności.

Niska odporność – problem!

Najważniejsze powinno być 

podnoszenie odporności 

organizmu na wielu płaszczyznach 

wykorzystując wszystkie dostępne 

metody.

Chorzy – noszą maski!

Maski ochronne z filtrami muszą 

nosić chorzy na COVID-19 oraz 

osoby pracujące z tymi osobami w 

szpitalach i gabinetach 

medycznych.

Badanie temperatury to mus!

Temperatura ciała zmierzona na 

czole w warunkach ustabilizowania 

wykazująca poziom 37,3 powinna 

być wskazaniem do obowiązku 

izolacji chorego i kwarantanny.

Zaraźliwość COVID-19

Niestety ale wskazówki na 

agresywną zaraźliwość wirusa są 

bardzo duże. Nawet krótki kontakt 

z nosicielem może zakończyć się 

transmisją wirusa.

COVID-19



STOP
COVID-19

Badanie na drodze

OBOWIĄZKOWE

Badanie temperatury

Jeżeli u podróżnych 

zostanie stwierdzone 37,3 

skutkuje to obowiązkiem 

domowej izolacji chorego.

Temperatura >38,5

Izolacja domowa z 

obowiązkiem braku 

kontaktu z rodziną. 

Temperatura >40,5

Wszystkie procedury 

wcześniejsze plus 

specjalistyczne leczenie 

szpitalne – respirator i tlen.

Temperatura >39,5

Obowiązek izolacji 

szpitalnej z brakiem 

kontaktu z rodziną.



Czy koronawirus jest naturalny?

Wirus szybko mutuje – D614G

Aktywność wirusa jest duża, a 

mutacje nie mogły powstać 

naturalnie.

Największa zakażalność w historii

Żaden znany patogen pandemiczny 

nie był tak charakterystyczny i 

niebezpieczny jak COVID-19.

Wirus atakuje narządy wewnętrzne

Komórki spark białkowe 

zaprogramowane są tak aby 

atakować silnie narządy człowieka.

Wirus zmienia komórki nosiciela

Najprawdopodobniej koronawirus jest kombinacją 

patogenów myszy oraz wolno żyjących nietoperzy. 

Przeciwnie do typowych koronawirusów ten 

patogen atakuje płuca. 

Koronawirus jest sztuczny!

Światowej klasy specjaliści laboratoriów 

niezależnych jednoznacznie stwierdzają 

sztuczne pochodzenie wirusa.



1

2019-2020
COVID-19

Leki jakich nie brać

*Ibuprofen i *Theraflu – czy są bezpieczne?

21.03.2020 aktualizacja

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Chińskie 

Ministrestwo Zdrowia oraz wielu naukowców z zagranicy 

przyjmowanie powyższych leków może tylko pogarszać stan 

pacjenta zamiast pomagać. Powyższe twierdzenie potwierdza 

też francuski Minister Zdrowia Oliver Veran.

* Radzimy bardzo dokładnie skonsultować się z lekarzem jeżeli wykryto u państwa koronawirusa, a lekarz chce leczyć objawy przy użyciu tych środków. 



Miliony RMB zostały wydane w przeciągu kilku dni na diagnostykę i

leczenie osób zarażonych COVID-19 czyli potocznie nazywanym

wirusem z grupy koronawirusów.

Postępowanie z koronawirusem można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza to profilaktyka i zapobieganie koronawirusowi poprzez

możliwie największe podnoszenie odporności organizmu.

Drugie to leczenie osób zarażonych koronawirusem.

Współczesne badania kliniczne i eksperymentalne pokazują, że

akupunktura i moksybucja mogą regulować funkcje ludzkiego

układu immunologicznego oraz działać przeciwzapalnie i

przeciwinfekcyjnie. Akupunktura-moksybucja odgrywa aktywną rolę

w zapobieganiu i leczeniu chorób zakaźnych. W obliczu COVID-19

chińska terapia akupunkturą i moksybucją odgrywała aktywną rolę w

zapobieganiu i kontroli choroby oraz pozwoliła osiągnąć dobre

wyniki. Nie bójmy się więc jej stosować, jest bowiem zalecana

oficjalnie przez World Federation of Acupuncture-Moxibution

Societies (WFAS) w Guidelines on Acupuncture andMoxibustion

Intervention for COVID-19 (second edition).

Trzeba tutaj dodać, że w Chinach przedstawiono zalecaną

mieszankę zawierającą 6 powszechnie dostępnych ziół chińskich, a

w Mongolii mieszankę zawierającą aż 9 składników, które to

praktycznie całkowicie niwelują negatywne aspekty koronawirusa.

Lecznie koronawirusa w Chinach

COVID-2019



Osoby szczególnie 

podatne na skutki 

uboczne koronawirusa

✓ Zdiagnozowana choroba płuc, niewydolność serca, choroba 

nowotworowa, osłabiony układ odpornościowy, choroba przewlekła 

wątroby , niewydolność nerek.

✓ Osoby po pobycie w szpitalu, domu opieki itp..

Osoby starsze >65 lat01

✓ Gorączka >37,3 i więcej.

✓ Kaszel suchy oraz duszności i problemy z oddychaniem.

Objawy współtowarzyszące02

✓ Temperatura skacze do 40-41 stopni. 

✓ Występuje krwista wydzielina przy odkrztuszaniu.

Stan zdrowia pogarsza się03



Analizując wszystkie procedury, a w szczególności zachowanie Ministra Zdrowia, 

Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP wystawiamy ocenę 5+.

Dlaczego? Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce było jak 

najbardziej słuszną decyzją. 

Wprowadzenie obowiązku izolacji domowej dla osób u których może występować 

zarażenie koronawirusem, a dalej powszechny obowiązek pozostania w domu i zakaz 

opuszczania domu jest jak najbardziej słuszną decyzją. 

Wprowadzenie obowiązku nauki uczniów przedszkoli w domu i tak samo kontynuowanie 

nauki w szkołach gimnazjalnych, liceach i na studiach wyższych w formie online.

Wprowadzenie dopłat dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wprowadzenie powszechnego obowiązku leczenia wszystkich osób chorych na 

koronawirusa bezpłatnie ze środków budżetu państwa.

Długo idący plan na pomoc wszystkim Polakom za granicą oraz organizacja ich powrotu do 

domu. Zastosowanie procedury kwarantanny dla osób przybywających do Polski.

Nasza ocena działań rządu PIS w trakcie 

epidemii koronawirusa w Polsce.



NASZ KOMENTARZ

Nie dajmy się zwariować i dbajmy o rodzinę poprzez podnoszenie jej odporności. 

Reasumując, mamy nadzieję, że zwróciliśmy państwu uwagę na całokształt problemy związanego z rozpowszechnianiem koronawirusa.

Koronawirusy są znane od lat i epidemiolodzy wiedzą z czym mają doczynienia. Niestety media oraz międzynarodowe koncerny nakręcają problem od 

lat, aby zbić na tym fortunę ze sprzedaży szczepionek, środków czystości czy patentów i leków. Dziwnym jest, że koronawirus w tej odmianie jest 

wirusem opatentowanym. Nawet jeżeli jakaś z firm wynajdzie skuteczną szczepionkę nie wiadomo czy będzie mogła ją sprzedawać bo np. właściciel 

patentu nie wyrazi na to zgody (kwestie prawne).

Popularne na rynku maseczki ochronne to czysty pic na wodę. Skuteczność jest minimalna. Użyteczność jedynie w miejscach szczególnie narażonych 

na kontakt z wirusem. Maseczka wytrzymuje maksymalnie 15 minut w kontakcie z wirusem po czym trzeba ją właściwie utylizować.

Wydaje się, że jedyną skuteczna obroną przed wirusem jest nasza naturalna odporność, którą jednak możemy na różne sposoby wzmacniać. 

Media masowe średnio raz na dwa, trzy lata straszą nas epidemiami kolejnych chorób, a całkowita śmiertelność ogółem nie jest większa od mediany 

śmiertelności grypy sezonowej. Nie dajmy się więc zwariować i dbajmy o siebie, nasze rodziny i bliskich.



Porady Online

Potwierdzenie lub wykluczenie 

podejrzeń chorobowych jest 

kluczowym w diagnostyce 

koronawirusa.

Analiza badań medycznych

Właściwa suplementacja i 

wzmacnianie organizmu jest 

kluczowym do zachowania zdrowia.

Suplementacja i dieta

Jak wzmacniać odporność organizmu 

naturalnie bez leków obciążających 

wątrobę, płuca, nerki czy serce.

Ziołolecznictwo

Koronawirus bardzo mocno obciąża 

pracę układu obwodowego i serca. 

Codzienne monitorowanie pracy serca 

jest kluczowe.

Monitorowanie pracy serca

Jest przynajmniej kilka preparatów 

jakich nie należy brać w epidemii 

koronawirusa. Leki te mają 

udowodnione działanie negatywne u 

osób z koronawiursem.

Leki - jakie brać, a jakich unikać?

Istnieje kilkadziesiąt skutecznych 

preparatów, które można używać w 

różnych stadiach zawansowania 

koronawiusa oraz jako profilaktyka i 

zapobieganie.

Leki ziołowe i preparaty OTC
Online Doktor



Jak wzmocnić odporność?

Leki 

Ograniczyć

Nie stosować leków 

Theraflu oraz 

zawierających Ibuprofen.

Gorączka?

Stosować dokładnie 

zalecenia lekarskie.

COVID-19

Leki na RZS oraz 

cukrzycę typu 2. mają 

pozytywne działanie.

Zalecenia zapobiegawcze

Rady dotyczące wzmocnienia odporności

Ograniczyć duży wysiłek fizyczny i wysypiać się

Duża aktywność fizyczna jest niewskazana jeżeli mamy kontakt z innymi 

osobami i jesteśmy potencjalnie w kręgu zagrożenia.

Częste wietrzenie pomieszczeń i spacery

Zwiększenie odporności organizmu poprzez dotlenienie mózgu, płuc i 

narządów wewnętrznych. Spacery w miarę możliwości.

Ozonowanie warzyw i owoców

Spożywanie owoców nie ozonowanych powinno być zakazane. Warzywa 

spożywamy jedynie po długotrwałej obróbce cieplnej - nie zimnych

Zioła

Chinina

Spożywanie codziennie 

naturalnie wytworzonego 

napoju „Tonic”

Mieszanki TCM

W zależności od rodzaju 

mutacji wirusa korona i 

jego stanu rozwoju.

Lukrecja

Herbatka ziołowa z 

lukrecją „BIO”.



Jak wzmocnić odporność cd…

Leki 

Ograniczyć

Nie stosować leków 

Theraflu oraz zawierające 

Ibuprofen.

Szczepionka?

Na dzień dzisiejszy nie 

ma i nie wiadomo czy 

będzie stworzona.

Hospitalizacja

Stosować się do zaleceń 

lekarskich i przestrzegać 

kwarantanny.

Zalecenia zapobiegawcze

Rady dotyczące wzmocnienia odporności

Spożywanie lekkich, małych posiłków

Jedzenie powinno być lekko strawne, zawierające dużo wapnia, białek oraz 

witamin i minerałów. Dobrze jest wzmacniać odporność suplementami.

Picie dużych ilości wody

Szczególnie w epidemii koronawirusa powinniśmy spożywać łyk wody co 15 

minut oraz 0,5 litra wody ze szczyptą soli kłodawskiej tuż przed snem.

Witaminy i minerały do posiłków

Dobrze jak zaopatrzymy się w kompleks witamin. Nie należy stosować 

witamin pochodzenia nie-ekologicznego.

Zioła

Tradycyjna Medycyna

Obecnie z uwagi na 

obowiązek kwarantanny 

niedostępne.

Akupunktura

Wzmacnia organizm i 

aktywuje system 

odpornościowy.

Ziołolecznictwo

Bardzo skuteczne i 

naturalne bez skutków 

ubocznych.



ZNACZENIE

WITAMINY C

ALTERNATYWA JAKIEJ NIE USŁYSZYCH 

W MEDIACH „GŁÓWNEGO ŚCIEKU”

KORONAWIRUS

PRAWDA O WIRUSIE

Wielu profesorów i doktorów poświęciło swoje życie badaniu i analizowaniu pozytywnego wpływowi witaminy C w 

przeciwdziałaniu wszelkich wirusów. Dr Richard Cheng, także redaktor chińskiego wydania Orthomolecular

Medicine News Service (OMNS), regularnie publikuje raporty z Chin za pośrednictwem swojego kanału YouTube . 

Obejmuje to informacje o pierwszym zatwierdzonym badaniu z zastosowaniem od 12 000 do 24 000 mg / dobę 

dożylnej (IV) witaminy C. W swoim raporcie, w oparciu o pojawiające się dowody z badania, dr Cheng publicznie 

wezwał do natychmiastowego zastosowania witaminy C w profilaktyce koronawirusa (Covid-19).

Drugie badanie kliniczne dożylnej witaminy C zostało ogłoszone w Chinach w 

dniu 13 lutego 2020 r. W związku z tym drugim badaniem dr Cheng powiedział:

„Planują podać 6000 mg / dzień i 12 000 mg / dzień dziennie w przypadkach 

umiarkowanych i ciężkich. Komunikujemy się również z innymi szpitalami o 

rozpoczęciu bardziej dożylnych badań klinicznych nad witaminą C. Chcielibyśmy, 

aby doustne witaminy C były uwzględnione w tych badaniach, ponieważ formy 

doustne mogą być stosowane u większej liczby pacjentów i w domu ”.



Jak najszybciej skontaktuj się z infolinią 

pod nr 112 lub 999.

Tam otrzymasz wskazania co robić dalej.

Tymczasem w domu załóż maskę na twarz. Postaraj się odizolować 

od innych osób mieszkających razem. Zachowaj odstęp 1 metra w 

czasie kontaktu z innymi. Nie panikuj. Koronawirus to nie wyrok.

Dotleniaj 

organizm

Załóż 

maskę

Wzmacniaj

organizm

Gdzie dzwonić?
Masz koronawirusa?



Zasady dezynfekcji samochodów

Spryskaj wnętrze samochodu preparatem 

dezynfekującym – najlepsza jest lekka 

mgiełka. Po czynności zamknij wszystkie 

drzwi na 15 minut.

Czynność nr 1

Czynność najbardziej niebezpieczna. Za 

pomocą czystych chusteczek wytrzeć 

mokre obszary do sucha. Powtórzyć 

czynność nr 1 oraz czynność 

nr 2 jeszcze raz.

Czynność nr 2

Odkurzyć, posprzątać oraz uporządkować 

wnętrze samochodu. Na sam koniec 

można użyć ozonatora samochodowego. 

Jeżeli posiadają państwo ozonator można 

użyć go przed rozpoczęciem sprzątania, 

tj. przed czynnością 1 oraz po czynności 3.

Czynność nr 3

Najlepiej zaparkować na świeżym 

powietrzu lub pod blokiem, gdzie nasze 

działania nie będą przeszkadzały innym 

osobom.

Znajdź odpowiednie miejsce

Dobrej jakości chemia likwidująca wirusy 

jest wymagana. Nie stosuj środków typu 

Cif czy Clean. One nie zabijają wirusów.

Przygotuj materiały

Przed przystąpieniem do sprzątania 

zabezpiecz siebie. Po czyszczeniu 

należycie zutylizuj maseczkę oraz 

rękawiczki.

Maseczka na twarz oraz rękawiczki

Jak oczyścić 

samochód z wirusów?



Obecnie rząd Polski dwoi się i troi aby zapobiec jak tylko może rozprzestrzenianiu się koronawirusa w 

Polsce. Z oczywistych względów przeciwdziałanie jest niemożliwe, a alternatywą stało się ograniczenie 

ciągle rosnących kolejek w szpitalach i izbach przyjęć.

Z licznych informacji eksperckich docierających do nas z całego świata wiemy już, że wynalezienie szczepionki na koronawirusa będzie bardzo 

ciężkie, wręcz możemy się pokusić o opinię, ze niemożliwe. Po pierwsze dlatego, że nie jest to wirus naturalny, a został skonstruowany w 

laboratorium. Po drugie jak podają specjaliści wyizolowanie części stałej z kodu RNA wirusa, gdzie niestabilność białek jest duża, stanowi nie lada 

łamigłówkę. Ewentualną szczepionkę innowacyjną można by przyrównać do leku na HIV.

Ważną sprawą jak w każdej pandemii wirusów w historii jest tak zwana „druga fala”, a więc powrót wirusa w swojej nowej często zmutowanej 

odsłonie. Nie można tego wykluczyć i w tym wypadku szczególnie, że wirus jest sztuczny i zapewne został stworzony w innym celu jak pokojowy.

Ochrona przed wirusem w przyszłości może polegać jedynie na wytworzeniu naturalnej ochrony, a więc reakcji układu odpornościowego na wirusa i 

wytworzenie określonych przeciwciał. Fakt, że wiele osób wyleczyło się z tego schorzenia świadczy o tym, że jest to możliwe. Okoliczności tego, że 

wirus może ponownie zarażać są też potwierdzone. Nie możemy więc spocząć na laurach i ciągle musimy dbać o wysoki poziom odporności 

naszych organizmów w ramach maksymy, że nasza własna odporność jest naszą najlepszą ochroną.

Ratunkiem może też być stworzenie skutecznej i bezpiecznej szczepionki, która jednak naszym zdaniem może być bardzo ciężka do wytworzenia.

Koronawius i przyszłość



Kłamstwa ONZ

Na obecną chwilę można jednoznacznie stwierdzić, że koronawirus

jest jedynie kolejnym koronawiursem, który nie ma większej 

śmiertelności jak typowa grypa sezonowa.

Zawyżona mediana śmierci01

Docierają do nas informacje, że w szpitalach jest odgórny nakaz 

klasyfikowania każdej grypy do kategorii koronawirusa. Ma to na celu 

robienie fałszywych statystyk jak i zakłamywanie śmiertelności.

Zakłamywanie statystyk02

Z uwagi na to, że wirus już kilka razy mutował, obecne testy na 

koronawirusa mogą nie wykrywać określonego szczepu i tym samym 

mogą być bezwartościowe lub specjalnie zakłamywać wyniki.

Testy mało precyzyjne03

Jest wiele form skutecznego leczenie alternatywnego stosowanego 

choćby w Chinach – TCM oraz ziołolecznictwo, witamina C jak i 

chinina – te możliwości nie są brane pod uwagę przez „pseudo” 

specjalistów, którzy przysięgali strzec naszego zdrowia i życia.

Leczenie alternatywne?04



Zwiększanie prawa

celem karania 

obywatela pod 

pozorem walki z

koronawirusem.

Niestety ale wydaje się, że rząd pod 

pozorem walki z pandemią wprowadza 

prawa, które tak naprawdę mają 

ograniczyć nam wolność 

konsumenckiego prawa wyboru co do:

1. Wolności poruszania się

2. Wolności leczenia siebie

3. Wolności leczenia naszych rodzin

4. Wolności leczenia naszych dzieci

5. Wolności stanowienia o sobie

6. Pełnej inwigilacji zdrowotnej
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