WAŻNA INFORMACJA
Każdy z nas ma w swoim organizmie szkodliwą substancję chemiczną jaką
jest herbicyd totalny o nazwie *Glifosat. Pochodzi ona z wody i żywności.
CZEGO DOTYCZY INFORMACJA: zdrowia, szczepień, odszkodowań
KOGO DOTYCZY: Ciebie, Twojej rodziny, dzieci, przyjaciół, znajomych, wszystkich..
CO MOŻESZ ZROBIĆ: Wykazując zatrucie organizmu *Glifosatem możesz
powstrzymać szczepienie na które się nie godzisz, zawiesić postępowanie
karne/egzekucyjne na wniosek Sanepidu, a w przyszłości przystąpić do pozwu
zbiorowego o odszkodowanie (szczegóły w późniejszym terminie)
JAK SPRAWDZIĆ I UDOWODNIĆ, ZATRUCIE *GLIFOSATEM: Wystarczy zrobić
badanie z moczu w jednym z wielu laboratoriów medycznych których oddziały są we
wszystkich większych miastach w Polsce.
ODSZKODOWANIE: W Ameryce *Glifosat został uznany za rakotwórczy, a jego
producent, firma Bayer musiała wypłacić wysokie odszkodowania. ( Jesteśmy na etapie
tłumaczenia wyroków z Ameryki) Na tej podstawie będziemy w stosownym momencie
domagali się odszkodowań także w Polsce. Potrzebne będą wyniki badań
potwierdzające zatrucie *Glifosatem – jest także w Twoim organizmie.
JAK POMAGAMY: Mamy dla Ciebie wzory pism.
1. Pismo ze strony 8, należy złożyć w Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wraz z
załącznikiem ze strony 10
2. Pismo ze strony 9 składamy z załącznikiem ze strony 10. Odpowiedź będzie
pomocna w dalszych czynnościach. Pismo można złożyć w:
•
Punkt szczepień, lekarz kwalifikujący do szczepień
•
Narodowym Funduszu Zdrowia, Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
•
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Al. Jerozolimskie 181c, 02-222
Warszawa
•
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
W JAKIM CELU TE PISMA: Składając pisma żądasz potwierdzenia, że preparat
szczepienny którego składu nie podaje żaden producent i jest w fazie testów, nie
wchodzi w niekorzystne dla zdrowia i życia interakcje z rakotwórczym *Glifosatem
który znajduje się w organizmie człowieka. Dotychczas nikt nie odpowiedział nam, że
szczepionka + *Glifosat nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia. W związku z
tym uzasadniona jest odmowa szczepienia jeżeli masz w swoim organizmie szkodliwą
substancje chemiczną zwaną *Glifosat. Jeżeli została na Ciebie nałożona kara
pieniężna na wniosek Sanepidu w celu przymuszenia do szczepienia nieletnich w
ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, możesz zawiesić postępowanie.
Plik PDF ze wzorami pism do pobrania na stronie:
https://wygrajmyrazem.pl/pisma/wzwory-pism-szczepienia.pdf
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Odpowiedzi jakie otrzymaliśmy do tej pory na pytanie o bezpieczeństwo szczepień w
przypadku zatrucia organizmu *Glifosatem (Ty też go masz w organizmie)
* Przykładowe odpowiedzi są wyłącznie do Twojej wiadomości. Nie należy ich
dołączać do pisma.

•
•

•

•

•

•
•
•

•

1.WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOLTLINY JELENIOGÓRSKIEJ:
W kartach charakterystyki produktu leczniczego nie ma informacji o
przeprowadzonych badaniach w zakresie interakcji szczepionek z *Glifosatem.
Z pytaniem odesłali nas do producentów szczepionek i do Ministerstwa
Zdrowia. (pismo nr 1 wyłącznie do Twojej wiadomości. Nie dołączaj do pisma )
2. MINISTERSTWO ZDROWIA
Odpowiedź jaką otrzymaliśmy była dość obszerna ale nie zawierała wyjaśnień
w sprawie interakcji preparatów szczepiennych z *Glifosatem.
3. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Twierdzą, że Komisja Europejska dopuściła do obrotu szczepionki po
postępowaniu przeprowadzonym przez Europejską Agencję Leków. Nie potrafią
odpowiedzieć na zadane pytanie.
Odesłali nas z pytaniem do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
4. URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
Odpowiedział wymijając zadane pytania.
Twierdzą, że wszelkie ryzyka w postaci interakcji zostały przedstawione w
charakterystyce produktu leczniczego. Nie ma w nich jednak nic o *Glifosacie.
Odpowiedzialność zrzucają na Komisję Europejską.
5. WOJEWODA POMORSKI
Decyzją z dnia 08.11.2021 r. nr S0-IX.756.1330.2021.AD postanowił
wstrzymać postępowanie egzekucyjne w sprawie kary nałożonej na wniosek
Sanepidu w celu przymuszenia do szczepień ochronnych małoletniego.
(pismo nr 2 wyłącznie do Twojej wiadomości. Nie dołączaj do pisma )
6. DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA
CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ – oddział toksykologiczny

•
•

Hospitalizują tylko pacjentów dorosłych
Sprawa nie leży w kompetencjach Oddziału Toksykologii i Chorób
Wewnętrznych Szpitala Toksykologicznego we Wrocławiu. (pismo nr 3 wyłącznie
do Twojej wiadomości. Nie dołączaj do pisma)

Ciekawostki:

•

CPZ

100% ZBADANYCH JEST ZATRUTYCH GLIFOSATEM
Posiadamy tysiące wyników badań dzieci i osób dorosłych na zawartość
rakotwórczego *Glifosatu w ich organizmach. Wśród badanych nie ma jednej
osoby bez *Glifosatu.
>>>>>
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•

•
•
•

•

SANITARIUSZ NIE WIE CO TO GLIFOSAT
Zapytany czy można szczepić gdy w organizmie jest *Glifosat zapytał co to
jest. Gdy mu wyjaśniłem zapytał skąd wziął się w organizmie *Glifosat.
Pomimo, że nie ma żadnej wiedzy o *Glifosacie powiedział, że nie widzi
przeciwwskazań do szczepień. Nie podpisze jednak, że przyjmuje
odpowiedzialność.
REGIONALNE CENTUM KRWIODAWSTWA W WAŁBRZYCHU
Przed oddaniem krwi nie pytają o *Glifosat, bo nie ma tego w procedurach i
żaden akt prawny tego nie nakazuje.
Polegają na oświadczeniu krwiodawcy. Przetaczają krew z *Glifosatem.
Dawca krwi może być krwiodawcą nawet gdy jest zaszczepiony jeżeli od czasu
przyjęcia szczepionki minęło 48 godzin
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY – ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII
Zapytani o odtruwanie z *Glifosatu odpowiedzieli, że nie mają oddziału
pediatrycznego i nie zajmują się pestycydami.

•

MINISTERSTWO ZDROWIA
Twierdzi, że *Glifosat nie jest szkodliwy

•

ZACHOROWANIE NA NOWOTWORY
To ponoć choroba 21 wieku której nie wiąże się z *Glifosatem.

•

STWORZYLI SOBIE PRZEPIS DOPUSZCZAJĄCY STOSOWANIE
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH NA BAZIE GLIFOSATU W ROLNICTWIE
Czy jest przepis dopuszczający *Glifosat do spożycia?
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pismo nr 1 (wyłącznie do Twojej wiadomości. Nie dołączaj do pisma)
CPZ
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pismo nr 2 – strona 1/2 (wyłącznie do Twojej wiadomości. Nie dołączaj do pisma)
CPZ
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pismo 2 – strona 2/2 (wyłącznie do Twojej wiadomości. Nie dołączaj do pisma)

CPZ
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pismo nr 3 (wyłącznie do Twojej wiadomości. Nie dołączaj do pisma)

CPZ
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Imię i nazwisko

…....................................

…..............................................

data, miejscowość

ulica

…...........................................................

….......-............... …........................................
kod pocztowy

miejscowość

STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
ul.

….................................................................

….....- …........... …...........................................
kod pocztowy

miejscowość

ŻĄDANIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA i WYDANIA DECYZJI
Na podstawie art 61 § 1 kpa w zw. z art 61 kpa § 3 żądam wszczęcia postępowania w sprawie
ustalenia źródła zatrucia organizmu mojego i mojej rodziny substancją chemiczną *Glifosat.
Na podstawie art 9 kpa, wnoszę o udzielenie informacji która ze szczepionek przeciw Covid-19
nie wchodzi w interakcję z *Glifosatem, jaki nie powinien, a znajduje się w organizmie moim i
mojej rodziny.
Na podstawie art 61 § 4 kpa wnoszę o powiadomienie wszystkich instytucji które maja związek
z Narodowym Programem Szczepień w tym lekarzy kwalifikujących do szczepień przeciwko
Cowid i ochronnych wg kalendarza szczepień.
Na podstawie art 123 § 1 kpa, wnoszę o wydanie postanowienia potwierdzającego zasadność
odmowy szczepienia oraz zasadność wstrzymania ewentualnych procedur związanych z
nałożeniem kar za odmowę poddania nieletniego szczepieniom ochronnym wg kalendarza
szczepień do czasu uzyskania pozytywnej decyzji która potwierdzi bezpieczeństwo przyjęcia
szczepionki w przypadku zatrucia organizmu *Glifosatem.
Na podstawie art 65 § 1 kpa w razie potrzeby wnoszę o przekazanie sprawy do rozpatrzenia
właściwemu organowi.
UZASADNIENIE
Ja i moja rodzina jesteśmy zatruci szkodliwą dla zdrowia substancją chemiczną o nazwie
*Glifosat. W związku z tym nasze żądanie ustalenia źródła pochodzenia *Glifosatu znajdującego
się w organizmie jest w pełni zasadne.
Osoby które mają zostać poddane szczepieniu, nie poddając pod rozwagę zasadności
szczepień powinny być zapewnione, że preparat szczepienny w powiązaniu z *Glifosatem
znajdującym się w organizmie nie wywoła niekorzystnych dla zdrowia reakcji i nie zagraża życiu.
Załącznik: krótkie wyjaśnienie czym jest *Glifosat
i jego szkodliwości
….............................................................
Podpis
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…....................................

Imię i nazwisko

…..............................................

data, miejscowość

ulica

…...........................................................

….......-............... …........................................
kod pocztowy

miejscowość

…......................................................................
adresat

ul.

….................................................................

….....- …........... …...........................................
kod pocztowy

miejscowość

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji
publicznej w formie odpowiedzi na poniższe pytanie.
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi
informacji w formie wydruku pocztą tradycyjną na powyższy adres.
Na podstawie art 13 Dz.U. wnoszę o udzielenie informacji w ustawowym terminie tj. 14 dni.
1. Czy preparaty szczepienne przeciwko Covid zostały przebadane w zakresie interakcji z
substancją chemiczną o nazwie *Glifosat jaka może znajdować się w organizmie. Proszę
odpowiedzieć „TAK” lub „NIE” bez stosowania okrężnej logiki.
2. Proszę wskazać opracowanie naukowe dotyczące interakcji preparatu szczepiennego z
*Glifosatem, jeżeli odpowiedź na pytanie zadane w pkt 1 brzmiało „TAK”.
3. Czy zatrucie organizmu substancją chemiczną *Glifosat może dawać podstawy do
wykluczenia możliwości szczepienia przez lekarza kwalifikującego do szczepień?
4. Czy jest przepis prawny dopuszczający spożywanie Glifosatu?

Załącznik: krótkie wyjaśnienie czym jest *Glifosat
i jego szkodliwości
….............................................................
Podpis
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Załącznik do wniosku / żądania
Krótkie wyjaśnienie czym jest *Glifosat i jego szkodliwości
•

Glifosat został zarejestrowany i opatentowany jako antybiotyk w 2010 roku. Jest nadto
silnym chelatorem minerałów, glifosat wyciąga ważne dla życia minerały z każdej tkanki, z
którą ma kontakt. Ma to odpowiednio negatywny wpływ na metabolizm wszystkich
narządów i prowadzi do niedoboru rzadkich minerałów, takich jak mangan, kobalt,
molibden, miedź, żelazo, siarka i selen. Glifosat jest analogiem glicyny, wpływa na
miejsca, w których wiąże się glicyna. Glicyna działa jako przekaźnik neuronów, to
oznacza, że jest transmiterem, a więc wchodzi w interakcje metabolizmu komórek. Glifosat
niszczy mikrobiom w glebie i w jelitach człowieka. Glifosat hamuje enzymy cytochromu
P450 (CYP). Enzymy te odgrywają ważną rolę w biologii bakterii jelitowych człowieka,
detoksykując tzw. ksenobiotyki. Zakłócając detoksykację w jelitach, glifosat zwiększa
działanie innych toksyn środowiskowych i substancji chemicznych w organizmie, tak że
mogą one atakować układ odpornościowy. Oznacza to stan zapalny i uszkodzenie
komórek. Niebezpieczne substancje mogą przedostać się do krwi, gdzie mogą uszkodzić
praktycznie każdy organ, a nawet przekroczyć barierę krew-mózg.

•

Glifosat cichy zabójca

https://naturstoff-medizin.de/artikel/glyphosat-der-lautlose-killer/
•

Wyniki badań 135 dzieci z Jeleniej Góry i Kamiennej Góry w jednym pliku PDF

https://wygrajmyrazem.pl/druki-do-pobrania/Wyniki-badan-glifosat-Jelenia-Gora-KamiennaGora.pdf
•

Glifosat i jego preparaty – toksyczność, narażenie zawodowe i środowiskowe

https://wygrajmyrazem.pl/druki-do-pobrania/glifosat-preparaty-toksycznosc-narazenie.pdf
Glifosat – wpływ herbicydu o działaniu ogólnym na ludzi i zwierzęta. Opracowanie
Instytutu Bakteriologii i Mikrologii Uniwersytet Leipzig. Monika Krüger – tekst
przetłumaczony.
https://wygrajmyrazem.pl/druki-do-pobrania/glifosat-wplyw-herbicydu-na-ludzi-zwierzeta.pdf
•
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