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Polexit.
Pomimo tego, ze mieszkam w sąsiednim kraju europejskim o nazwie Deutschland, sam długo
zastanawiałem sie nad polityka jaka prowadza eurokraci.
Polityka ta prowadzi do niczego innego, jak zniewolenia wszystkich krajów wspólnoty.
Eurokraci, którzy obecnie zasiadają w komisji europejskiej to nic innego jak marionetki grupy
Bilderberg. Ci co interesowali się tym trochę wiedza, ze na spotkania te zjeżdżają się
wpływowi politycy wszystkich krajów, a przewodniczą temu dwie najbogatsze rodziny
Rockefellerów i Rothschildów.
Dzisiejsze wydarzenie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z tej wspólnoty to pokazanie
wszystkim innym narodom, ze nie musimy się wcale godzić na niewolnictwo jakie na nas
coraz bardziej nakłada sojusz w jaki weszliśmy.
Ciągłe zakazy, nakazy i regulacje... po co nam to wszystko?
Pamiętacie jak przyjemnie było moc u rolników kupić bezpośrednio na rynku warzywa i
owoce? Jak mięso bez chemicznych zastrzyków świetnie smakowało, a kiełbasą pachniało już
gdy tylko zbliżaliśmy się do sklepu mięsnego?
To wszystko odebrała nam Europejska Unia i ich wprowadzanie nowych rządów światowych
NWO.
Dzisiaj rolnicy plączą, my kupujemy nafaszerowaną żywność śmieciami, które powoli
niszczą nasze organizmy, a najbogatsi śmieją się z całych narodów bo durnie słuchają się jak
zwykli niewolnicy w dawnych czasach i wykonują wszystko, co oni im narzucą.
Tak jest dzisiaj i jako przykład do naśladowania w tej tragicznej dla narodów chwili pokazała
nam Wielka Brytania.
Oni jako pierwsi bo latach zdecydowali się na opuszczenie tej wspólnoty niewolniczej.
Nie jestem pierwszym, który zastanawiał się nad wyjściem z tego cyrku bo trudno nazwać to
wspólnotą narodów wolnych. To cyrk jaki utworzyli nam ci ludzie, którzy maja nas za swoich
niewolników. Nie liczą się wcale z naszym słowem i na dodatek promują żywność
genetycznie zmodyfikowaną, która jest trucizną dla każdego z nas.
Wiem o czym mowie gdyż potwierdzone jest to badaniami nad roślinami oraz zwierzętami
karmionymi tym specyfikiem.
Tworzą powolne ludobójstwo poprzez nie chciejstwo leczenia ludzi na raka i wiele innych
chorób, które jak już większości jest wiadomo, można wyleczyć dzięki medycynie naturalnej.
Stworzono farmy z krajów gdzie prowadzi się badania na nieświadomych ludziach testując
leki, szczepionki i wszystko co wyprodukują.
Tysiące dzieci umiera na powikłania poszczepienne, jak nie w pierwszym roku to na
późniejszym etapie, a wszystko zależy od rodzaju szczepionki i tego co do niej dodano.
Lekarze boja się o tym mówić, a opinia publiczna manipuluje społeczności, ze są to tylko
teorie spiskowe.
Nie są! Wszystko zostało potwierdzone niezależnymi badaniami, sa filmy i zdjęcia oraz
bezpośrednie wypowiedzi naukowców. To nie jest fikcja, to rzeczywistość.

Jedyna możliwość dzisiaj to zrobienie gestu w kierunku takiej Wielkiej Brytanii i tak jak oni
odzyskać możliwość 100% decydowania o swoim kraju, odzyskać suwerenność.
Ciekawi mnie jakie jest wasze zdanie dotyczące wyjścia z tej paskudnej strefy.
Czy jesteście za Polexit?
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Mieczysław Jacek Skiba Ta cała Unia to jak piszesz nie Federacja Wolnych Narodów ale
narzędzie do totalnego zniewolenia Ludzi - NWO ?! Jestem za Federacją Narodów
WOLNYCH i decydujących o swym losie - a nie za to zbójecką formą coraz większego
zniewalania całych społeczeństw. Brawo Anglicy - wreszcie ktoś dał chorym i wynaturzonym
elitom pstryczka w nos !!!
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