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Niewolnicy Eioby jeszcze jest czas ...
Aby dokonywać własnych wyborów we wszystkich sprawach dotyczących istnienia człowieka...
W ostatnim artykule Deklaracja Warszawska przedstawiłam problem jaki może nas drogo kosztować, kiedy
odbierze nasz własny wybór o naszym stanowieniu i doprowadzi bezprawie do legalizmu. Ani słowa nie było nt .
zakazu szczepień. Polacy godni uwagi, wystosowali petycję do rządu w oparciu o etyczne prawa człowieka, aby
Polak miał wybór i mógł stosownie do swojego przekonania podejmować decyzję w sprawie zachowania zdrowia.
Trwa społeczna dyskusja do dnia 30 listopada br nad ustawą , która ma pozwolić na przymus szczepień ludzi nie
wyrażających na to zgody ...
Jaki cel władza ma w dopuszczeniu przymusu szczepień ? Czy ma na myśli dobro społeczeństwa ? NIE!
Dobro nie potrzebuje być wymuszane. Dorośli ludzie mają już sporo własnych doświadczeń, aby mogli
sami decydować o sobie i ponosić konsekwencje za własne wybory. Ci co tą ustawę forsują niewątpliwie wzbogacić pragną ﬁrmy farmaceutyczne.
Firmy produkują leki, suplementy, szczepionki , które wymagają sprawdzenia. Toteż Polak ma
przy pomocy bezprawia , jako królik doświadczalny posłużyć ... Ciekawe jakie wpływy do kasy będą.
Coraz więcej takich działań bezprawnych wobec mojej osoby doświadczam, lecz nadzieja na
lepsze jutro leży w mocy człowieka a nie hybrydy, która stała się cyborgiem, i nie jest w stanie
uszanować wolność wyboru drugiego człowieka ...
Na portalu Eioby pojawiła się osoba bezmyślna... atakująca mnie za mój światopogląd. Jak nisko
trzeba upaść aby przyjść na czyjś proﬁl i wyrażać własne opinie mową nienawiści . Oto przykład;
http://www.eioba.pl/a/5leh/deklaracja-warszawska-podpisz#forumPostsStart
Felicjanna ; "problem z Remterami polega na tym, że srają dotąd aż gdzieś wyrośnie kupsko
wystarczającej wysokości, by móc się nim pochwalić. A potem, w otoczeniu kopca-kultu ufo-krasnochujumuju, powstaje budowla zamieszkała, gówno-pomnik czcząca. "
Staram się zrozumieć każdego człowieka, lecz tej hybrydy odczytać nie potraﬁłam ... to widocznie
mowa nowoczesnego cyborga ...
Jako osoba w wieku 65 lat nie życzę sobie takich tekstów pod art. dot. wrażliwych spraw dla
społeczeństwa.
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