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PŘESNĚ  NAPLÁNOVANÁ  OPERACE už před r. 2019 …: 

 

 

ŠOKUJÍCÍ! Covid-19 byl vytvořen již v roku 2010! Výtažek z článku PDF Rockefellerovy 
nadace. 

 
Agenda na vyhubení lidstva z Rockefellerovy nadace a jejich poslušných lokajů : 
 
www.youtube.com/watch?v=UMPgmLZUJI8&t=235s 
 
Dokument, stažený ze stránky Rockefellerovy nadace popisuje detailně postup chřipky zvané 
koronavirus, neboli COVID-19, její očekávaný vliv na světovou populaci a plánované cíle tohoto 
celosvětového podvodu. Rovněž jsou popsány potřebné kroky, celkové časování a očekávané 
výsledky : 
 
http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf 
 
Z toho mrazí: Rockefellerova nadace již v roce 2010 uveřejnila studii, jak lze pandemii použít jako 
záminku k vytvoření globální autoritářské moci. 
 
https://www.arfa.cz/z-toho-mrazi-rockefellerova-nadace-jiz-v-roce-2010-uverejnila-zpravu-jak-lze-
pandemii-pouzit-jako-zaminku-k-vytvoreni-globalni-autoritarske-moci/#.X6vsx3TPzDA 
 

COVID je na lidstvo dávno připravovaný. Roušky, očkování a čipizace dle scénáře  - 
úřední dokument. Video : Koronavírus, legislatíva a čas konca - Prof. Dr. Walter Veith. 
 
Existuje úřední dokument Německého spolkového sněmu (Deutscher Bundestag) pod tiskovou 
zprávou č. 17/12051 ze dne 3. 1. 2013. Dokument pojednává o tom, jak by měl reagovat stát při 
výskytu pandemie a katastrof. Druhá polovina dokumentu se zabývá analýzou rizik a ochranou 
populace před pandemií s následkem virusu jako je např. „Modi-SARS“ 
Uvedený dokument je scénář (plán) toho, co vidíme dnes na světě. Fakticky odráží realitu tak 
dokonale přesně, že vypadá jako plán. Dokument hovoří o tom, jaká je pravděpodobnost, že se to 
stane (co vidíme dnes – covid a opatření vlád na celém světě) a odpověď je taková, že je to velmi 
pravděpodobné. Je to scénář (plán), jak reagovat když se to stane. V dokumentu jsou uvedené 
následky, škody, počet nezvěstných a další vlivy, které bude mít virus. Je velmi zarážející a zajímavé 
to, že scénář se shoduje se skutečností, co se dnes děje.  
 
https://rumble.com/vd2ezn-koronavrus-legislatva-a-as-konca-prof.-dr.-walter-veith-www.jak-
prezit.cz.html 
 
https://ulozto.cz/file/rkNYVaITXdNB/koronavirus-legislativa-a-cas-konca-prof-dr-walter-veith-mp4 
 
Dokument Německého spolkového sněmu (Deutscher Bundestag) pod tiskovou zprávou č. 17/12051 
ze dne 3.1.2013 (německy) : 
 
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf 
 
Dejme si každý několik velice důležitých otázek a hledejme na ně odpovědi. 
Jak je možné, že tento scénář (plán) je tak přesný, ne pouze na rok ale i na měsíc a roky? 
Je možné to, že tento scénář (plán) z r. 2013 se dostal až k politikům (možnost i u většiny států na 
celém světě) od globalistů (iluminátorů)? 
Kdo to politikům dal, tajné služby (tajné služby spolupracují v jednotlivých státech světa)? 
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A jestli je toto divadlo řízeno z centrály, aby se tento plán uskutečnil, potom do jaké obrovské míry 
musí být politici a jiné Loutky zainteresování pro úplně slepou nebo záměrnou poslušnost a 
uskutečňování těchto plánů i při odporu veřejnosti na celém světě, defakto jako lokajové negativních 
entit? 
 

UNIKLÉ informace z Torontských protokolů z roku 1967. Plány NWO se naplňují... 
 
Ta je seriózní hrozbou, přestože mnozí nevěří, že by někdy mohlo něco takového vzniknout. V roce 
1967 se v Torontu sešlo 18 lidí, kteří přišli s nápadem ovládnout svět. Jednalo se o 6 představitelů 
největších světových bank, 6 zástupců energetických korporací a 6 představitelů potravinářských 
korporací. Tito lidé položili základ ideologie, která je daleko horší než nacismus nebo komunismus. 
Ideologie, která dostala název Globální totalita nebo také Nový světový řád čili NWO (New World 
Order).  
 
https://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/torontske-protokoly.html 
 
https://www.lajkit.cz/zpravy/item/2173-unikle-informace-z-torontskych-protokolu-z-roku-1967-plany-
nwo-se-naplnuji 
 

DŮSLEDKY  jednání lidí  je možný scénář ve FILMU CHVÍLI POTÉ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=BzXskOt_VAE&t=135s 
 

GENERÁL varuje před negativními mimozemšťany 
 
VAROVANI GENERALEM SCRIABINEM PRED KOLONIZACI ZEME MIMOZEMSTANY 
LOUTKOVLADY PLANETY ZEME SE DOSTAVAJI DO OBTIZNE RESITELNE SITUACE – HROZI 
INVAZE MIMOZEMSTANU Z TEMNYCH SVETU 
VLADY A ARMADY JSOU S NIMI V KONTAKTECH A CASTO I SPOLUPRACI KVULI 
TECHNOLOGIIM, OVSEM DOSTAVAJI OSOBNI VAROVANI OD ANDELU NEBE – JSOU K TOMU I 
OBRAZKY, NAPR. www.andele-nebe.cz , www.heavenly-angels.org  – obr. 2645. 
 
VETSINA LIDSTVA DNES KONZUMEM PADA DO PROPASTI –  www.andele-nebe.cz , 
www.heavenly-angels.org  – obr. 4006, I KDYZ SI MOHOU VOLIT I JINAK – obr. 4002, 4003. 
 
DAVNO 22 LET SDELUJEME LIDEM, ZE PLANETA ZEME JE PRED INVAZI NEGATIVNICH 
MIMOZEMSTANU HLIDANA ASTAROVOU A PTAAHOVOU VESMIRNOU FLOTILOU (STRIDAJI SE 
PO PUL ROCE – NA PODZIM A NA JARE). HLIDAJI JI KVULI POZITIVNIM LIDEM, KTERYCH JE 
TU CCA 2 % . JEDNA Z VARIANT JE EVAKUACE TECHTO LIDI DO NEBE NA NOVOU ZEMI, A 
PAK BY BYLA PLANETA ZEME TAKTO NEHLIDANA, TEDY NEGATIVNI ENTITY BY MELY SEM 
PRISTUP A MOHOU JI KOLONIZOVAT. TO SE ALE STAT NEMUSI – ZALEZI TOTIZ NA VOLBACH 
LIDI A JEJICH VLAD, NA NICEM JINEM. PREDEM NENI NIC DANO. SILY SVETLA S POZITIVNIMI 
LIDMI PRACUJI NA POZITIVNIM A STASTNEM VYVOJI LIDI. 
 
PREDPOVEDI LIDI CO BUDE A NEBUDE JSOU LICHE – NEPRAVDIVE, PROTOZE TO OPRAVDU 
ZALEZI NA VOLBACH LIDI, NA NICEM JINEM. CHYBNE PREDPOVEDI RIKAJI DALKOVE 
OVLADANI LIDE – V NEGATIVNIM STAVU ! 
 
MUZETE SI VYHLEDAT TEXTEM V GOOGLU A YOUTUBE – V AZBUCE (NE V LATINCE): 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СКРЯБИН 
K TOMU JE NOVE VIDEO: 
 
Путин встречался с пришельцами в марте 2015. Видео учений российских военных с 
инопланетянами 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OnTMZ9Xb2Wg 
 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СКРЯБИН: «ВСЕ ГОТОВО К ИНОПЛАНЕТНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ» 
ЗЕМЛЮ АТАКУЮТ СОТНИ НЛО? (ВИДЕО): 
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PLUKOVNÍK GENERÁL SCRIABIN: „VŠECHNO JE PŘIPRAVENO NA MIMOZEMSKOU 
KOLONIZACI.“ ÚTOČÍ STOVKY UFO NA ZEMI? (VIDEO A CLANEK – článek je možné přeložit ve 
webovém prohlížeči Google Chrome) : 
 
https://protivkart.ru/publication/1893-general-polkovnik-skrjabin-vse-gotovo-k-inoplanetnoj-kolonizacii-
zemlju-atakujut-sotni-nlo-video.html 
 

OBROVSKÉ SPRISAHANIE BRUSELSKEJ, NIKÝM NEVOLENEJ EUROKOMISIE PROTI 

NÁM !!! COVID PLÁN EUROKOMISIE NA VAKCINÁCIU OBYVATEĽSTVA EÚ 

POCHÁDZA UŽ Z ROKU 2018 A BOL PREZRADENÝ - 

- SCENÁR A RÉŽIA JE ÚPLNE JASNÁ! TRNAVSKÝ VLASTIZRADCA MATOVIČ SA RIADIL CELÝ 

ČAS CUDZÍMI POKYNMY PROTI VLASTNÉMU NÁRODU!!! TO ISTÉ SA DEJE AJ V ČECHÁCH … 

SKONČIA ZODPOVEDNÍ VO VÄZENÍ? TOTO NESMIEME NECHAŤ TAK, TOTO IM NESMIE 

PREJSŤ! JE MILIÓN DÔVODOV NA OKAMŽITÉ VYSTÚPENIE Z EU! 

https://cz24.news/obrovske-sprisahanie-bruselskej-nikym-nevolenej-eurokomisie-proti-nam-covid-

plan-eurokomisie-na-vakcinaciu-obyvatelstva-eu-pochadza-uz-z-roku-2018-a-bol-prezradeny-scenar-

a-rezia-je-uplne-

jasn/?fbclid=IwAR0tjJ9aTcWJJk938T7Xkp5mhGhW_rvEBDv3ZOcHXi_FZY6l95bznjtvZXI 

Slovenský překlad: 

https://www.prinasamenadej.sk/img/Plán%20realizácie%20vakcinácie%20EN%202019-

2022_roadmap_sk.pdf 

Anglický originál: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf 

BUDOVANI CIPOVE TOTALITY LIDMI - TO ZDURAZNUJI - LIDMI - POKRACUJE, JAN NA TO 

UPOZORNUJI A S VESMIRNYMI PRATELI A NEKTERYMI PRAVYMI LIDMI ZDE NA ZEMI PRES 20 

LET !   www.neocipuj-se.cz 

Covid-19 a očkování proti covidu jsou biologické zbraně. Jestliže je pravdivý článek v tomto souboru 

(Německý lékař si dal tu práci, zvětšil 800x konec tyčinky PCR testu, a nalezl tam kovové součástky s 

všestranně směrujícími háčky – trny), tak můžeme říci, že biologická zbraň je i testování na covid. 

Covid plán eurokomise na očkování obyvatelstva EU z roku 2018 odhalen! Skončí zodpovědní 

ve vězení : 

Pre tieto skutky vyzývame právnické a lekárske kapacity, aby sa zastali našich spoluobčanov, 

ktorí boli takto obmedzení na osobnej slobode naposledy v priebehu II. svetovej vojny, v ktorej 

mnohí zomreli v koncentračných táboroch. 

OKAMŽITE ŽIADAME KOMPETENTNÝCH O STANOVISKO K UVEDENÝM SKUTOČNOSTIAM. 

PRESTAŇTE HRAŤ DIVADLO KEĎ SCENÁR A RÉŽIA JE JASNÁ. NEROBTE Z ĽUDÍ 

KOMPARZISTOV VÁŠHO VYMYSLENÉHO PRÍBEHU. NETVÁRTE SA AKO ZÁCHRANCOVIA 

SVETA A OBČANOV, STE IBA SPOLUPÁCHATEĽMI TEJTO ZRADY VOČI OBČANOM. 

NEHRAJTE SA NA POLOBOHOV KEĎ STE OBYČANÍ DIABLI. 

https://ac24.cz/en/-/covid-plan-eurokomise-na-ockovani-obyvatelstva-eu-z-roku-2018-odhalen-skonci-

zodpovedni-ve-vezeni- 

 

VIDEA : Malachiášovo proroctví a Zjevení ve Fátimě... 
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Poslední Papež: Malachiášovo proroctví a Zjevení ve Fátimě...1.část Historický dokument CZ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1a8d9opAhQ 
 
Zakázaná história 2 - Zjavenie sa Panny Márii vo Fátime 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6COqZ3LE_DI 
 
Tajomstvo z Fatimy. Trinásty deň. 
Zobrazení lidí ve zlém vnitřním stavu, je to úplně podobné jako dnes - říkáme tomu negativní stav. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dOxOlNjrhac 
 
ANDEL REKL DETEM, ZE BUDOU TRPET, POKUD CHTEJI PREDAT JEJI POSELSTVI LIDEM. TO 
JE ZPUSOBENO PRAVE TIM NEGATIVNIM STAVEM VETSINY LIDI, VCETNE VETSINY 
CIRKEVNIKU - JAK SE K NIM NASLEDNE CHOVALI. 
STEJNE SE CHOVAJI LIDE I DNES, POKUD JIM PREDAVAME PRAVDIVE INFO OD ANDELU Z 
NEBE. 
PODSTATA VAROVANI JE TA, ZE POKUD BUDOU LIDE DAL A DAL POKRACOVAT VE ZLECH - 
HRICHY - PRIJDE DALSI JESTE HORSI VALKA - 2.SVETOVA A PAK (VE 3. CASTI VAROVANI) 
ZANIK TAKTO USPORADANEHO SVETA, JAK JE LIDÉ ZNAJÍ Z KATOSTROFICKYCH FILMU, 
NICIVYMI NASLEDKY PRO LIDSTVO, VCETNE CIRKVE. 
PREDCHOZI 2 SVETOVE VALKY JSOU VAROVANIM PRED CIPOVOU TOTALITOU, JAK VARUJI 
JA S VESMIRNYMI PRATELI OD ROKU 2000 - www.andele-nebe.cz 
 

JOHN HAGEE - VYTRZENI CIRKVI - EVAKUACE JE STALE AKTUALNEJSI. 
 
ZAJIMAVE POTVRZUJICI A DOPLNUJICI INFORMACE, TEZ INFO, CO MUZE BYT PO EVAKUACI - 
TO MUZE ODPOVIDAT, MOHOU K TOMU BYT AKTIVITY VE VESMIRU JINDE - VIZ NOVE 
ZJEVENI PJK , www.andele-nebe.cz , www.evakuace-lidstva.cz  . 
 
NA YOUTUBE LZE NAJIT PO HLEDANI VYTRŽENÍ CÍRKVÍ RADU VIDEI K TOMUTO - NENI V TOM 
PROBLEM. KDO CHCE, NAJDE SI, SKVELE NASE ZDROJE www.evakuace-listva.cz . 
 
MY TEDY MAME HLAVNE V 2 KNIHACH POSELSTVI LIDSTVU I, II Z KONCE 60. LET - 
BORUPSKA DUCHOVNI SKOLA, NO PAK JISTEZE V ROZHOVORECH S POUCENIM OD MYCH 
PRATEL Z VESMIRU. V NOVEM ZJEVENI JE TERMIN ODVOLANI AGENTU POZITIVNIHO STAVU 
Z PLANETY ZEME. 
 
John Hagee - Vytrhnutie Cirkvi 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Lzzv3Unpiys 
  
  
John Hagee - Znamenia konca 1. - Znamenia Jeho príchodu 
  
https://www.youtube.com/watch?v=mMe2TlkNbzs&t=1960s 
  
  
John Hagee - Znamenia konca 2. - Veľký únik 
  
https://www.youtube.com/watch?v=nHGu5gI7LH8&t=871s 
 

Také video Gary Stearman, Billy Crone - 1.Technológie a posledné časy, 

2.Technológie a policajný štát. 

Ve videu je popisován Dva diely programu G.Stearmana, kde jeho hosť B.Crone hovorí o tom, aké 

riziká prinášajú moderné technológie, ak sa dostanú do nesprávnych rúk. Lidé se stále nemění, 

hodnotu dobra a lásky zaměňují za hodnoty konzumu a mamonu a potom zákonitě musí přijít odplata. 
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My tomu říkáme čipová totalita. Pan B.Crone popisuje vytržení a my tomu říkáme evakuace, více na 

www.evakuace.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=BCLyj5NNCEE 

Rockefeller priznal, že cieľom elity je mikročipovaná populácia. 

AARON RUSSO ABOUT ROCKEFELLERS (CZ SUBTITLES) 

Umístěno na Yotube 21.5.2012 

Konečný cíl je, aby byl každý člověk očipován. Kontrola nad celou společností. Aby elita a bankéři 

vládli světu. 6:24 – 6:40  

Tito bankéři jsou ovšem ovládáni pseudotvůrci z Temných světů – na 95 %. 

https://www.youtube.com/watch?v=KxT6v5Q6JWA 

AARON RUSSO & ALEX JONES – ROZHOVOR 2007 (CZ TIT.) 

Umístěno na Yotube 8.3.2016 

Jejich cíl je takový, že chtějí vytvořit jednu světovou kontrolu (vládu). Kde budou mít všichni účastníci 

systému RFID čip (digitální podkožní čip). A všechny finanční informace budou uloženy na těchto 

čipech. A tohle mi řekl přímo člen rodiny Rockefellerů, jaký je jejich záměr. 0:11 – 0:24 

https://www.youtube.com/watch?v=Vv05BausEGs 

http://www.vesmirni-lide.cz/obr_noviny/nov_cl1240.htm 

Agenda 21 - Agenda smrti (+ Agenda 2030) 

Agenda 21 je hlavným nástrojom Nového svetového poriadku, predstaveným v roku 1992 v Rio De 

Janeiro na "Summite Zeme". 

Gates je posadnutý redukciou populácie. Redukcia populácie má byť kumulatívna a niekedy 

zabezpečovaná priamou metódou.Kumulatívne znamená cez geneticky modifikované potraviny a cez 

vakcíny.  

Čo sa týka politiky, nezáleží na tom, kto vyhrá vo voľbách, pretože všetky strany sú financované a 

kontrolované tou istou silou v pozadí, pôsobia tam vládni poradcovia, ktorí pracujú pre agendu. Úlohou 

politika ako "divadelného herca" je predkladať dopredu pripravenú agendu verejnosti. 

 Fluorid v spojení s hliníkom v chemtrails vytvára látku fluorid hlinitý, ktorý spôsobuje vysoký útlm a 

demenciu. Dr. Dean Burk, ktorý pracoval 34 rokov v národnom inštitúte pre rakovinu v Amerike, povedal: 

"Fluorid u ľudí spôsobuje viac úmrtí na rakovinu a to oveľa rýchlejším spôsobom, než akákoľvek iná 

chemická látka." 

Systém nás robí stále slabšími a slabšími. Ľudia sa tomu neprotivia. Oslabuje nás jedlom, ktoré jeme, 

vodou, ktorú pijeme, elektromagnetickými poľami, do ktorých sa dostávame, ekonomickou 

manipuláciou... 

Hlavný zámer pochopiteľne zostáva, a to vytvorenie globálneho fašizmu pod diktátom svetovej vlády. 

Súcitne znejúce pojmy Agendy 21/2030 ako "stabilizácia populácie" a "udržateľný rozvoj" sú iba masky 

pre skutočný účel tzv. zjednotených národov - ide o dominanciu svetovej vlády nad životom a slobodou 

a o zákerný plán kontrolovať všetky oblasti našej existencie. 
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https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=460698 

▬  AGENDY 2030: PANDEMIE NABÍZÍ JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST OMEZIT NAVŽDY 
SVOBODU POHYBU 
 
Není to nic jiného než budování ČIPOVÉ TETALITY. Chtějí lidi uzavřít a uvěznit a toto bláznovství od 
psychopatů bez jakéhokoliv citu bude znamenat vaší ztrátu úplné svobody až k zotročení. Kdo 
podepsal takové fašistické příkazy a kdo s tímto souhlasí je za to plně zodpovědný. 
 
Revoluční změny, které naši globální vládci chtějí prosadit, jsou velmi dalekosáhlé a drasticky ovlivní 
náš každodenní život. Tato opatření jsou nyní přijímána alarmujícím tempem. 
 
https://voxpopuliblog.cz/realizuji-se-dalsi-zrudne-plany-agendy-2030-pandemie-nabizi-jedinecnou-
prilezitost-omezit-navzdy-svobodu-
pohybu/?fbclid=IwAR2APM4scw1ymCfoshGKKDoglM2L8ZvBUZ_7tiR3dNvtYMnqnOoL2gdr9MQ 
 

 

 

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 2028 
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https://otevrisvoumysl.cz/scenar-pandemie-spars-v-letech-2025-2028/ 

Tak jak byla provedena simulace pro pandemii koronaviru v roce 2019, stejně se provádí scénář pro 

budoucí pandemii SPARS. Je tohle další snaha ukázat všem, co plánují do budoucna, a že počítají s 

dalšími pandemiemi? Více ve videu. 

Přepis videa: 

Jmenuji se Diana Lenska, a tohle (CDC) je zisková organizace. Není součástí naší vlády, ale jde o 

soukromou entitu, která vydělává miliardy dolarů z léků, z vakcín, které vás a vaše děti nutí brát už 

desítky let. Tato organizace, WHO (Světová zdravotnická organizace), je řízena člověkem, který ani 

nemá skutečné lékařské vzdělání. Tato organizace (WHO), s touto organizací (CDC), jsou řízeny 

šílenými maniaky. Začínáme žít v době dr. Mengeleho a gestapo sestřiček. To se bude dít v této zemi, 

a už se to začíná dít. Tohle – koronavirus covid-19 – nikdy nezmizí. Tohle je váš nový normál po zbytek 

vašeho života. Viděl někdo z vás trailer filmu, který vyjde na konci roku 2021? Jmenuje se Songbird. 

Mluví v něm o covidu-21, covidu-22, covidu-23. Nikdy to nezmizí. Covid-19 začal jako scénář v roce 

2019… 18. října, univerzita Johnse Hopkinsona, Událost 21. Je také známá jako Událost 2021. Tehdy 

se tam odehrála. Byl vytvořen scénář, ve kterém se koronavirus rozšířil z Wuchanu z Číny. A pak 

najednou, sotva o měsíc později, to začíná být realitou po celém světě. Už vám to dochází? Pokud si 

myslíte, že situace s covidem-19 je špatná, tohle jsem vytiskla… univerzita Johnse Hopkinsona. 

Tyto scénáře s vakcínami a léky se provádí pravidelně. Každá druhá vakcína, každý druhý lék, který 

pro zisk vyrábí tyto farmaceutické korporace… vytvořily scénář. Covid-19 se změní do pandemie 

SPARSu, 2025 – 2028. Nikdy to nezmizí. Budou vám dávat léky, budou vám píchat špínu a chemikálie, 

protože to vakcíny přesně jsou… nic z tohoto nejsou vážně vakcíny. Většina vakcín jsou špína, odpad 

a chemikálie, které vám a vaším dětem desítky let ničí zdraví. Nepřestane to. Budou v tomto nadále 

pokračovat. Vyhledejte si tento dokument (odkaz na něj pod videem). Vytiskněte si ho. Pandemie 

SPARS, 2025 – 2028. Tohle je vaše budoucnost. Tohle je budoucnost vašich dětí, protože jste se tak 

ochotně poddali lži, a teď vás mají v hrsti. Hrstka lidí nyní řídí svět. Rothschildové ovládají všechny 

banky na světě. 

Mezinárodní měnový fond s farmaceutickými korporacemi vám vše odebírají. Chtějí vše. Nikdy to 

nepřestane. Ukážu vám pár věcí v tomto scénáři, co plánují… a pamatujte, že covid-19 začal jako 

scénář. Stejně jako tohle (pandemie SPARS), co se blíží. Teď si projděme detaily. Snad to vše jasně 

vidíte. Tohle publikovalo Centrum Johnse Hopkinsona pro zdravotní bezpečnost. Můžete si to vyhledat, 

stáhnout a sami přečíst. Chci vám ukázat něco na straně 9. Má to dohromady 89 stran. Ukazuje vám 

to, co pro nás plánují. 

Chci, abyste věnovali pozornost této sekci. „Svět skládající se z izolovaných a vysoce fragmentovaných 

komunit se všeobecným přístupem k informační technologii – pojmenovanou jako ‚dozvuková komora‘ 

– byl vybraný jako budoucnost, ve kterém bude probíhat možný scénář.” Co se stalo s USA v roce 2025, 

že máme svět skládající se z izolovaných a vysoce fragmentovaných komunit? Zamyslete se nad tím… 

Poté… pokračujeme dál… další věc, která podle mě bude pro vás zajímavá, je tato. Tato stejná věc se 

udělala s covidem. Všimněte, že tohle jsou noviny The St. Paul Chronicle, datum je uveden 17. října 

2025. Tohle je scénář. 

Tady si najdeme tohle… „CDC koncem listopadu oznámilo, že první odhadovaná smrtnost SPARSu je 

4,7 %. WHO naproti tomu oznámila, že celková smrtnost SARSu je 14-15 % a více jak 50 % pro lidi ve 

věku nad 64 let.” Tohle vám ukáže statistiky… Míra nakažlivosti. A další zajímavý aspekt je… 

potřebujeme jít na stranu 17, kde vám ukážou, stejně jako tento rok, nárůsty během svátků – díkuvzdání 

a Vánoce. Tohle je strana 16, pojďme na stranu 17. „Nicméně během svátků díkuvzdání a černého 

pátku méně nakažených lidí zůstali doma, tudíž umožnili šíření SPARSu za hranici Středozápadu 

(USA). Přenos SPARSu se urychlil kvůli nakažlivým jedincům, kteří ještě nezačali mít příznaky. 
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Tyto faktory společně vedly k výrazným nárůstům v počtu ohlášených případů.” Takže znovu… Tohle 

si můžete přečíst… zjistěte, jaké různé scénáře uvádí pro to, co tento plán bude zahrnovat. Covid přejde 

do tohoto. Tohle ukazuje vaši budoucnost… nejen v USA, ale po celém světě. Zde je další zajímavý 

faktor. Odeberou zvířata. Plánují, že se zbaví jídla. Tohle už začali dělat v mnoha státech, ale média o 

tom vůbec nemluví. Tohle vám chci ukázat… „Vaše kancelář si vyžádala informace týkající se jakékoliv 

předchozí nemoci jako SPARS ve zvířecích populacích a potenciální imunizace nebo léčbě pro 

pokračující pandemii SPARS.” Tady dole píšou… Shrnutí: „Koronavirus v roce 2021 způsobil propuknutí 

viru v regionu 7 (jihovýchodní Asie) u kopytnatých zvířat. Naši výzkumníci vyvinuli a vyrobili interní 

efektivní vakcínu proti nákaze (HMRV-vac14). 

Její následné schválení a použití úspěšně ukončilo šíření viru v regionu. I když byla vakcína převážně 

efektivní v prevenci nákazy, občas došlo k vážným vedlejším účinkům včetně oteklých nohou, vážné 

bolesti kloubů a encefalitidy.” Tohle vám ukazuje, co je jejich plán v roce 2021. Pamatujte, že covid 

nikdy nezmizí. Tohle je vaše budoucnost. Vaše budoucnost je neustálé očkování. Neustálý dohled a 

kontrola ze strany vlád. Teď vám chci ukázat stranu 31. Jak jsem řekla, můžete si to sami projít… Bude 

to jedna vakcína za druhou. 

„Britská agentura pro regulaci lékařských produktů a léků a Evropská léková agentura na začátku 

března 2026 schválili nouzové použití nového antivirotika VMax k léčbě SPARSu. VMax byl zvážen ve 

Spojených státech, ale experiment proveden na začátku epidemie SPARS neprokázal jeho účinnost.” 

A teď tohle… tohle je z 31. ledna 2020. VMax nějakou dobu existuje. Vakcína VMax v pandemii SPARS 

má být použita na populaci v roce 2026. Takto tyto agendy tvoří… takto tvoří tyto vakcíny a léky, které 

mají už roky. Tzv. pandemie covidu se stane pandemií SPARS v letech 2025-2028. Nic se nikdy nevrátí 

zpět do normálu. Budou do nás cpát léky, udržovat ve strachu, neustále očkovat… a tady je další. Ze 

všech různých vakcín, které nám budou dávat, bude to vakcína Corovax. Corovax je další vakcína, 

kterou budou populaci vnucovat. Scénář pandemie SPARS v letech 2025- 2028 vytvořila univerzita 

Johnse Hopkinsona v roce 2017. 

Corovax, která je ve scénáři pandemii SPARS zmiňovaná… podívejte se na tento článek od univerzity 

Thomase Jeffersona. „Nová vakcína proti koronaviru navržena k uspokojení globální poptávky.” Vyšel 

7. dubna 2020. Začínáte si uvědomovat, jak si s vámi hrají, lidé z Ameriky, lidé z celého světa? Vidíte, 

jak tohle plánují? A co lékařská profese dělá nám všem? A jak nás používají? Teď vám něco přečtu z 

tohoto článku. Zvýrazním to. „COROVAX je vakcína vytvořená z části SARS-CoV-2, viru, který 

způsobuje onemocnění Covid-19. 

Než aby použili celý virus, dr. Schnell a kolegové používají pouze jeho část, spike protein, složku, u 

které je největší pravděpodobnost, že vyvolá ochrannou imunitní odpověď.” Pamatujte, lidi… tato 

vakcína Corovax ve scénáři pandemie SPARS byla veřejnosti představena v roce 2027. Další věc, 

kterou vám chci ukázat, je tohle – COROVAX Ltd. 

Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu a udržení chodu projektu, děkuji. David 

Tato společnost byla založena 12. března 2020 v Londýně v Anglii. Její účel: „Výroba základních 

farmaceutických produktů. Výzkum a experimentální vývoj biotechnologie.” Podívejte se na datum. 

COROVAX. Pandemie SPARS. Je populaci představena v roce 2027. Vidíte, jak tohle vše zapadá do 

agendy lži kolem covidu-19, hoaxu… covid-19 je Velký reset, jde o rozebrání Ameriky a světa pro hrstku 

lidí, mezinárodní bankéře, farmaceutický průmysl, aby vám vše vzali, ukradli vám život, ukradli vám 

vaše zdraví, aby vás mohli neustále… neustále očkovat tímto odpadem, který vyrábí. Chci vám ukázat 

něco dalšího. CODEX DNA. Tohle je událost v Londýně 8. prosince 2020. 

Podívejte se na to. Dívejte… „Vítejte v budoucnosti. Tiskněte DNA rychleji s novým systémem BioXP 

3250.” Všimněte si tady dole.. zvýrazním to. „Přivítejte systém BioXP, a rozlučte se s čekací dobou 

několika týdnů na syntézu genů. Systém BioXP je světově první a jediná pracovní stanice syntetické 

biologie pro tvoření knihoven, genových fragmentů, klonů a více.” 
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Jo… „Bojujte s covidem-19”. Vidíte, co se děje? Vidíte, co je vaše budoucnost? Tohle je vaše 

budoucnost, světe. Tohle dělají… vše vám vezmou a začalo to se lží covid-19. Každý rok bude jedna 

pandemie za druhou. Váš život je u konce, pokud se nyní nepostavíte a nevezmete si ho zpět. Vaše 

budoucnost, budoucnost vašich dětí… Chcete, aby každým rokem byla nová pandemie? Nové tzv. 

vakcíny, co ve skutečnosti nejsou vakcíny, které obsahují potracené plodové buňky, zvířecí krev, 

chemikálie a Bůh ví co ještě. To je vaše budoucnost. Vše vám vezmou. Budou řídit váš život, diktovat 

každý pohyb, vaše cestování, co můžete vlastnit, co můžete dělat. A nyní vám vše berou. 

Tohle nejsou Spojené státy, tohle je něco, co si uvědomuje málo z vás. Spojené státy byly právně 

ustanoveny v roce 1871. Jsme korporace. Korporace. Takto jim prochází vše, co dělají. Od roku 1871 

odebírají práva lidem. Ústava je fraška. To, co plánují pro všechny, ne jen v USA, ale po celém světě, 

plánovali desítky let. Jde o redukování… Snaží se vám vše odebrat, protože vás považují za zvířata. 

Ten test… ta tyčinka, kterou vám šťourají v nose… to dělají dobytku. Věděli jste to? To dělají dobytku. 

Považují vás za dobytek… a vy si to sobě a svým dětem necháváte dělat! 

Vlády se neúspěšně snaží zastavit šíření nového viru, který může mít dopad na miliardy lidí. Ten virus 

se jmenuje PRAVDA. 

To, co jsem vám před chvíli říkala o tom, co se s USA stalo v roce 1871… napadlo vás někdy, co se 

myslí hlubinným státem? Nebo temnou vládou? 

Je to nelegální vláda, která funguje bok po boku, a která ve skutečnosti řídí Spojené státy, zatímco ve 

Washingtonu se udržuje fraška a divadlo s politickým systémem dvou stran, kdy si myslíte, že váš hlas 

něco znamená. To je důvod, proč vás udržují zaneprázdněnými volbami, abyste si mysleli, že váš hlas 

něco znamená, zatímco pokračují v rozebírání Ústavy, této země… vše, o čem jste přesvědčeni, že je 

pravdivé, to pravdivé není. Teď vám přečtu něco ze strany 56 scénáře pandemie SPARS. „Brzy se ale 

objevila nová výzva: nedostatek antibiotik. 

Koncem roku 2026, na vrcholu sezóny chřipky a nachlazení, byly na vzestupu případy bakteriální 

pneumonie Tohle ovlivnilo 30-40 % dětí a 10-20 % dospělých. Rozvinula se u nich sekundární 

bakteriální pneumonie, zhruba 4-8 měsíců po prvotních nákazách SPARSu.” Nemohlo za to možná to, 

že všechny ty roky stále nosíte roušky?! Plán je, abyste neustále nosili tento bezcenný kus odpadu. 

Vraždíte vlastní děti. Tím, že tohle nosíte, si zabíjíte vlastní plíce. Každý skutečný lékař a odborník na 

zdraví ví, že tohle ničemu nepomáhá! 

Učitel vědy nedávno natočil video s měřičem oxidu uhličitého. Měl na sobě roušku a měřil hladiny oxidu 

uhličitého pod rouškou. Jen se 10x nadechnul a měření ukázalo přes 4000 jednotek, jen s rouškou. Víte, 

že normální hladina oxidu uhličitého pro nás je pod 1000 jednotek? Uvědomujete si škody, které 

způsobujete svým dětem? Škody, které si způsobujete? Oni chtějí, abyste měli oslabenou imunitu. Proto 

chtějí, abyste tohle nosili. Tohle je maska podrobení se novému světovému řádu, jedné světové vládě. 

Nikdy se tohoto nezbavíte. 

Nikdy nebudete svobodní od pandemií… bude jedna pandemie za druhou. Vzpomeňte si na něco, co 

jsem vám už ukázala. Jedna z tzv. vakcín byla VMax. Business Wire 31. ledna 2020 už měl článek 

propagující tuto vakcínu. Pochopte, že tyto vakcíny mají roky předtím. Pak vytvoří scénář, divadlo, do 

kterého vás chtějí uvěznit, cpát vám léky a zničit vám zdraví a život, protože desítky let věříte lžím 

lékařské profese. Nyní dochází k vašemu zotročení. 

Naprosté zotročení. Hrstka z vás nebude schopná nic udělat. Protesty jsou bezcenné. Neprotestujete 

za to, co je vaše legální, božsky dané právo. Podle nich nemáte žádná práva. Vlastní vás. Musíte v 

počtu tisíců, ve svých městech a státech, otevřít své podniky… to je jediný způsob. Pokud na to nemáte 

odvahu, pokud budete potichu sedět doma a tohle vše přijímat, váš život skončí. A pomalu budete 

zavražděni. Neudělají to vše najednou… udělají to velmi chytře. Tak moc vás vyděsí s novými 
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pandemiemi, budou do vás cpát léky a vakcíny, nemluvě o biometrické identifikaci a ostatních 

transhumanistických věcech, které plánují… 5G technologie. 

Proč si myslíte, že se instaluje 5G? Udělají to tak, že vy sami půjdete vstříc svému vlastními zániku s 

chytrými telefony, televizemi a vším ostatním, co budou zavádět, co si budete kupovat, co ale ve 

skutečnosti pomůže vás zničit. Nyní to je na vás. Protože váš život uniká a ani si to neuvědomujete. 

Přestaňte také věřit ve frašku Spojených států amerických. Nic víc to není… jen fraška. 

Překlad: David Formánek 

Dokument SPARS 

Zdroj dokumentu: https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/the-spars-pandemic-

2025-2028-a-futuristic-scenario-to-facilitate-medical-countermeasure-

communication?fbclid=IwAR2WhugeDghKj9fPxVmO_Dc94lHPsZMGE2btUZRY4hP9DppiNuxVgQPe6

r4 

Pozorně poslouchejte jaký zákon letos chystá Amerika - zasáhne to celý svět . 

FEMA TABORY PRIPRAVENY !!! "Demokraté" připravují koncentráky pro odmítače vakcín v případě 

vítězství Bideta. 

https://www.youtube.com/watch?v=AELdDaO3GZ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1npGTcJZZ57scai

9k2WnfhFUClRb6n6I-o_C4LiZ-W5buwXUkqEkUJ9Ys 

VIDEO: Koncentrační tábory FEMA a příslušná nařízení vlády USA 

800 koncentračních táborů, které mohou pojmout až 20 miliónů vězňů Víc než půl milionu rakví. Jsou 

už připravené cca před 15 lety. Výkonná zařízení spojená s FEMA suspendují ústavu a zákon o 

občanských právech. Tato nařízení byla připravena už před třiceti lety a mohou být uvedena v život 

jediným podpisem prezidentova pera. Je velmi dobré zvažovat co lidi nazývají konspirační teorií, jak 

vidíte, dříve toto byla tzv. konspirační teorie a dnes už není. 

https://ac24.cz/en/-/zpravy-ze-sveta/1788-koncentracni-tabory-fema-a-prislusna-narizeni-vlady-usa 

Královna Alžběta varuje lidstvo – Velký Reset je spiknutím jistých sil, které chtějí 

rozpoutat svou vizi „pekla na Zemi“ 

http://svobodnenoviny.eu/kralovna-alzbeta-varuje-lidstvo-velky-reset-je-spiknutim-jistych-sil-ktere-

chteji-rozpoutat-svou-vizi-pekla-na-zemi/?fbclid=IwAR0XGdAlaoc-

WgjztXNdMKVnYsSfcyOki6cCPhTrqka_fikaTBBAXP0wrTo 

Rothschildové si patentovali biometrické testy na Covid-19 už v roce 2015 

https://veksvetla.cz/rothschildove-si-patentovali-biometricke-testy-na-covid-19-uz-v-roce-2015/ 

Video staré víc než 10 let. Nepřijde vám to povědomé na dnešní situaci. 

Genocidní holokaust a koncentrační tábory neboli plán z Biderbergu. 

https://mega.nz/file/rZ0yxZIZ#zh6XBkR_aIRTORvlY_3VuFczBKiKfPdXPZD04D0DCp0 

Profesor Jean-Bernard Fourtillan: Umělý virus Covid-19 byl vyroben v Pasteurově 

institutu v Paříži. Varování před vakcínami. 

https://orgo-net.blogspot.com/2021/01/profesor-jean-bernard-fourtillan-umely.html?m=0 

https://ac24.cz/en/-/zpravy-ze-sveta/1788-koncentracni-tabory-fema-a-prislusna-narizeni-vlady-usa
http://svobodnenoviny.eu/kralovna-alzbeta-varuje-lidstvo-velky-reset-je-spiknutim-jistych-sil-ktere-chteji-rozpoutat-svou-vizi-pekla-na-zemi/?fbclid=IwAR0XGdAlaoc-WgjztXNdMKVnYsSfcyOki6cCPhTrqka_fikaTBBAXP0wrTo
http://svobodnenoviny.eu/kralovna-alzbeta-varuje-lidstvo-velky-reset-je-spiknutim-jistych-sil-ktere-chteji-rozpoutat-svou-vizi-pekla-na-zemi/?fbclid=IwAR0XGdAlaoc-WgjztXNdMKVnYsSfcyOki6cCPhTrqka_fikaTBBAXP0wrTo
http://svobodnenoviny.eu/kralovna-alzbeta-varuje-lidstvo-velky-reset-je-spiknutim-jistych-sil-ktere-chteji-rozpoutat-svou-vizi-pekla-na-zemi/?fbclid=IwAR0XGdAlaoc-WgjztXNdMKVnYsSfcyOki6cCPhTrqka_fikaTBBAXP0wrTo
https://mega.nz/file/rZ0yxZIZ#zh6XBkR_aIRTORvlY_3VuFczBKiKfPdXPZD04D0DCp0
https://orgo-net.blogspot.com/2021/01/profesor-jean-bernard-fourtillan-umely.html?m=0
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https://odysee.com/@MKWhiteRabbit.ENGLISH:d/Warning-Vaccine-!:7 

https://www.youtube.com/watch?v=pshxbGI1tfo&feature=youtu.be 

http://www.verite-covid19.fr 

https://www.youtube.com/channel/UCaLDXDBemgjPSMH5xfMwTwg/videos 

https://www.facebook.com/Jasper-Mader-100993278029574 

To snad ne! “Ten virus je umělý, aby bylo proč prodávat vakcíny,” prohlásil slavný profesor. 

Zavřeli ho do blázince. První oběť čistek jako za stalinské totality. Kdo je další na řadě? Pirk? 

Žaloudík? 

https://www.arfa.cz/to-snad-ne-ten-virus-je-umely-aby-bylo-proc-prodavat-vakciny-prohlasil-slavny-

profesor-zavreli-ho-do-blazince-prvni-obet-cistek-jako-za-stalinske-totality-kdo-je-dalsi-na-rade-pirk-

zaloudi/#.YCYgcmHPzDC 

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 2028 (dodávám, ne pouze pro tyto roky) 

Možný scénář naplánované akce. Proč by se nemohl udát, když zatím všechny scénáře ohledné 

covidu se zatím potvrdili jako pravdivé a vešli do praxe panem Globálem. V dokumentu je i plán na r. 

2021. V USA pokračují v rozebírání ústavy. Co myslíte, děje se také rozebírání ústavy i v České 

republice ? Ve videu se říká, bude jedna pandemie za druhou pod vedením a objednávkou pána 

Globala. Když se lidé tomu nepostaví, tak to už bude stále. 

Zkrácená verze: 

Tato organizace (WHO), s touto organizací (CDC), jsou řízeny šílenými maniaky. Začínáme žít v době 

dr. Mengeleho a gestapo sestřiček. To se bude dít v této zemi, a už se to začíná dít. Tohle – 

koronavirus covid-19 – nikdy nezmizí. Tohle je váš nový normál po zbytek vašeho života. Viděl někdo 

z vás trailer filmu, který vyjde na konci roku 2021? Jmenuje se Songbird. 

Mluví v něm o covidu-21, covidu-22, covidu-23. Nikdy to nezmizí. Covid-19 začal jako scénář v roce 

2019… 18. října, univerzita Johnse Hopkinsona, Událost 21. Je také známá jako Událost 2021. Tehdy 

se tam odehrála. Byl vytvořen scénář, ve kterém se koronavirus rozšířil z Wuchanu z Číny. A pak 

najednou, sotva o měsíc později, to začíná být realitou po celém světě. Už vám to dochází? Pokud si 

myslíte, že situace s covidem-19 je špatná, tohle jsem vytiskla… univerzita Johnse Hopkinsona. 

Tyto scénáře s vakcínami a léky se provádí pravidelně. Každá druhá vakcína, každý druhý lék, který 

pro zisk vyrábí tyto farmaceutické korporace… vytvořily scénář. Covid-19 se změní do pandemie 

SPARSu, 2025 – . 2028. 

Nikdy to nezmizí. Budou vám dávat léky, budou vám píchat špínu a chemikálie, protože to vakcíny 

přesně jsou… nic z tohoto nejsou vážně vakcíny. Většina vakcín jsou špína, odpad a chemikálie, které 

vám a vaším dětem desítky let ničí zdraví. Nepřestane to. Budou v tomto nadále pokračovat. 

Vyhledejte si tento dokument (odkaz na něj pod videem). Vytiskněte si ho. Pandemie SPARS, 2025 – 

2028. Tohle je vaše budoucnost. Tohle je budoucnost vašich dětí, protože jste se tak ochotně poddali 

lži, a teď vás mají v hrsti. Hrstka lidí nyní řídí svět. Rothschildové ovládají všechny banky na světě. 

Tohle ukazuje vaši budoucnost… nejen v USA, ale po celém světě. Zde je další zajímavý faktor. 

Odeberou zvířata. Plánují, že se zbaví jídla. Tohle už začali dělat v mnoha státech, ale média o tom 

vůbec nemluví.  

„Britská agentura pro regulaci lékařských produktů a léků a Evropská léková agentura na začátku 

března 2026 schválili nouzové použití nového antivirotika VMax k léčbě SPARSu. VMax byl zvážen ve 

https://odysee.com/@MKWhiteRabbit.ENGLISH:d/Warning-Vaccine-!:7
http://www.verite-covid19.fr/
https://www.arfa.cz/to-snad-ne-ten-virus-je-umely-aby-bylo-proc-prodavat-vakciny-prohlasil-slavny-profesor-zavreli-ho-do-blazince-prvni-obet-cistek-jako-za-stalinske-totality-kdo-je-dalsi-na-rade-pirk-zaloudi/#.YCYgcmHPzDC
https://www.arfa.cz/to-snad-ne-ten-virus-je-umely-aby-bylo-proc-prodavat-vakciny-prohlasil-slavny-profesor-zavreli-ho-do-blazince-prvni-obet-cistek-jako-za-stalinske-totality-kdo-je-dalsi-na-rade-pirk-zaloudi/#.YCYgcmHPzDC
https://www.arfa.cz/to-snad-ne-ten-virus-je-umely-aby-bylo-proc-prodavat-vakciny-prohlasil-slavny-profesor-zavreli-ho-do-blazince-prvni-obet-cistek-jako-za-stalinske-totality-kdo-je-dalsi-na-rade-pirk-zaloudi/#.YCYgcmHPzDC
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Spojených státech, ale experiment proveden na začátku epidemie SPARS neprokázal jeho účinnost.” 

A teď tohle… tohle je z 31. ledna 2020. VMax nějakou dobu existuje. Vakcína VMax v pandemii 

SPARS má být použita na populaci v roce 2026. Takto tyto agendy tvoří… takto tvoří tyto vakcíny a 

léky, které mají už roky. Tzv. pandemie covidu se stane pandemií SPARS v letech 2025-2028. Nic se 

nikdy nevrátí zpět do normálu. Budou do nás cpát léky, udržovat ve strachu, neustále očkovat… a 

tady je další. Ze všech různých vakcín, které nám budou dávat, bude to vakcína Corovax. Corovax je 

další vakcína, kterou budou populaci vnucovat. Scénář pandemie SPARS v letech 2025- 2028 

vytvořila univerzita Johnse Hopkinsona v roce 2017. 

Corovax, která je ve scénáři pandemii SPARS zmiňovaná… podívejte se na tento článek od univerzity 

Thomase Jeffersona. „Nová vakcína proti koronaviru navržena k uspokojení globální poptávky.” Vyšel 

7. dubna 2020. Začínáte si uvědomovat, jak si s vámi hrají, lidé z Ameriky, lidé z celého světa? Vidíte, 

jak tohle plánují? A co lékařská profese dělá nám všem? A jak nás používají? Teď vám něco přečtu z 

tohoto článku. Zvýrazním to. „COROVAX je vakcína vytvořená z části SARS-CoV-2, viru, který 

způsobuje onemocnění Covid-19. 

Covid-19 je Velký reset, jde o rozebrání Ameriky a světa pro hrstku lidí, mezinárodní bankéře, 

farmaceutický průmysl, aby vám vše vzali, ukradli vám život, ukradli vám vaše zdraví, aby vás mohli 

neustále… neustále očkovat tímto odpadem, který vyrábí. Chci vám ukázat něco dalšího. CODEX 

DNA. Tohle je událost v Londýně 8. prosince 2020. 

Váš život je u konce, pokud se nyní nepostavíte a nevezmete si ho zpět. Chcete, aby každým rokem 

byla nová pandemie? Nové tzv. vakcíny, co ve skutečnosti nejsou vakcíny, které obsahují potracené 

plodové buňky, zvířecí krev, chemikálie a Bůh ví co ještě. To je vaše budoucnost. Vše vám vezmou. 

Budou řídit váš život, diktovat každý pohyb, vaše cestování, co můžete vlastnit, co můžete dělat. A 

nyní vám vše berou. 

Koncem roku 2026, na vrcholu sezóny chřipky a nachlazení, byly na vzestupu případy bakteriální 

pneumonie Tohle ovlivnilo 30-40 % dětí a 10-20 % dospělých. Rozvinula se u nich sekundární 

bakteriální pneumonie, zhruba 4-8 měsíců po prvotních nákazách SPARSu.” Nemohlo za to možná to, 

že všechny ty roky stále nosíte roušky (dodávám – které jsou plné chemie)?! Plán je, abyste neustále 

nosili tento bezcenný kus odpadu. Vraždíte vlastní děti. Tím, že tohle nosíte, si zabíjíte vlastní plíce. 

Každý skutečný lékař a odborník na zdraví ví, že tohle ničemu nepomáhá! 

Učitel vědy nedávno natočil video s měřičem oxidu uhličitého. Měl na sobě roušku a měřil hladiny 

oxidu uhličitého pod rouškou. Jen se 10x nadechnul a měření ukázalo přes 4000 jednotek, jen s 

rouškou. Víte, že normální hladina oxidu uhličitého pro nás je pod 1000 jednotek? Uvědomujete si 

škody, které způsobujete svým dětem? Škody, které si způsobujete? Oni chtějí, abyste měli oslabenou 

imunitu.  

Pochopte, že tyto vakcíny mají roky předtím. Pak vytvoří scénář, divadlo, do kterého vás chtějí 

uvěznit, cpát vám léky a zničit vám zdraví a život, protože desítky let věříte lžím lékařské profese. Nyní 

dochází k vašemu zotročení. 

https://otevrisvoumysl.cz/scenar-pandemie-spars-v-letech-2025-2028/ 

V minulosti lidstvu řekli vše. Kdo řečenému ale věřil? 

https://tadesco.org/v-minulosti-lidstvu-rekli-vse-kdo-recenemu-ale-veril/ 

Dnešní stav lidstva 

přesně souhlasí s knihou Protokoly sionských mudrců (viz níže odkaz), která se dostala do 

cizích rukou, aniž by o to stáli. V knize se uvádí, že lidstvo bude ovládaný elitami a to 

https://otevrisvoumysl.cz/scenar-pandemie-spars-v-letech-2025-2028/
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souhlasí s ďábelskými entitami dnes - Gates, Soroš a Rockefellerovci a jejich lokaji ve 

vládách, podnikatelích apod. kteří plní jejich choutky k zotročení a ovládnutí lidstva. 

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-

lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf 

Dokument: Tajně uniklý projev generálního tajemníka Trilaterální komise z prosincové 

konference v Bruselu 

20. 1. 2021 

Projev, který nám umožní pochopit mnohé z dnešních světových událostí. 

https://www.ireporter.cz/2021/01/20/dokument-tajne-unikly-projev-generalniho-tajemnika-trilateralni-

komise-z-prosincove-konference-v-bruselu/ 

Vážení kolegové. 

Dnešní před novoroční společné zasedání všech tří skupin Trilaterální Komise je příležitostí zamyslet 

se nad cestou, kterou jsme se prošli od roku 1973. Hlavně v čase, kdy díky nesmírnému úsilí našich 

lidí, rozmístěných na všech důležitých postech v po celém světe, stojíme před konečným cílem, 

kterým je dobudování celosvětové vlády pod naší kontrolou! Proto mi dovolte připomenout i těch, kteří 

se nedožili tohoto nádherného okamžiku, ale kteří rozhodujícím způsobem přispěli k našemu vítězství, 

které je na dosah ruky a bez kterého by, jsme nemohli dosáhnout našich cílů. Po prvé, rád bych 

vzpomenul na otce zakladatele, Davida Rockefellera, který položil další pilíř našeho chrámu bratrství 

hned po druhé světové válce, stavějící na bývalých vizí pokroku a lidskosti. 

Už jsou to tři roky, co nás David opustil ve věku 102 let, ale jsem přesvědčený, že by byl hrdý na to, 

jak důsledně se jeho vize programu do roku 2022 realizovala. Evropské hnutí, v jakém byl David po 

druhé světové válce, se nyní stalo plnohodnotnou vládou celého evropského kontinentu. Naše 

Evropská komise, na čele Evropské unie, se stala skutečnou nadnárodní vládou nad evropskými 

národy, jejich vliv se postupně vytrácí, až se úplně ztratí a budou nahrazené populací nového typu, jak 

to navrhuje další z našich velkých vizionářů gróf Coudenhove-Kalergi. 

Jean Claude Trichet, předseda Evropské skupiny 

Bohužel, operace „Výměna“, která se začala v plném rozsahu v roce 2015 s cílem přemístit milióny 

migrantů na evropský kontinent do roku 2030, logisticky a finančně zabezpečená Evropskou komisí, 

evropskými vládami a nadnárodními institucemi, byla narušená nezvládnutou prací našich kolegů v 

střední Evropě. Takže bych chtěl vyzdvihnout práci našich německých, francouzských, španělských a 

jiných divizí na starém kontinentě, které odvedli skvělou práci v této operaci, je potřebné kriticky 

zhodnotit středoevropskou a také i britskou divizi. 

Neschopnost svrhnout Orbánovu vládu v Budapešti, a také odstranění Kaczynského ve Varšavě nás 

stáli nejen opoždění harmonogramu plánovaných změn, ale i velké úsilí o odstranění těchto 

potenciálních ohnisek odporu. Proto důrazně varuji naše kolegy ve Varšavě a Budapešti, aby co 

nejdříve napravili situaci vzhledem na blížící se moment velkého resetu a změny, které s tím souvisí, 

jako se to podařilo v Bratislavě a jak pevně věřím se tak stane budoucí rok v Praze. 

Samostatnou kapitolou je selhání britské divize, která nejenže nedokázala zabránit odchodu Británie z 

Evropské unie, ale i přes obrovské investice do změn dramaticky prohrála pobrexitové volby. Tyto 

zkušenosti, použijeme u prezidentských voleb ve Washingtonu, nás donutili přijmout mimořádné 

opatření na zlomení odporu reakčních sil, které v poslední době opět zdvihli hlavy. Opatření, které byly 

spuštěné již v lednu 2020, mají za cíl urychlit blížící se procesy globálních změn. Operace Pandemie 

vrátila iniciativu tento rok spět do našich rukou. Mimo politického a ekonomického chaosu, které nám v 

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Knizata_zloby_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf
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kombinaci s už sofistikovanými předvolebními manipulacemi, které vedli k odstranění Donalda 

Trumpa, nám pomohli upevnit situaci a udělat další významný krok na naší cestě k úplné kontrole 

planety. Všechny předcházející operace, jako je 9 / 11 World Trade Center a arabské jaro, budou 

působit jako nevinné hry ve světle začátku Velky Global Reset. Úplné označení a registrace všech 

obyvatel bude důležitým krokem k upevnění světa pod naší kontrolou. Tímto způsobem bych chtěl 

poděkovat všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu. 

Mimo naší zdravotní komise (WHO), jsou to především naše souvisící lékařské korporace a mladí 

kreativci, kteří uvedli celý Problém C-19 do života, a způsobili tak chaos, na kterém můžeme 

vybudovat krásný nový svět. Po znovu ovládnutí mocenských pák ve Washingtonu od ledna 

budoucího roku budeme schopní účinně znovu spojit naše síly a soustředit se na konečné řešení 

našeho úhlavního protivníka, Putinova Ruska. 

Mimo lékařské a finanční sekce budou naše loajální tajné služby i nadále zapojené do operace, která 

bude probíhat po dobu celého budoucího roku. Specifická situace, která panuje v konsolidaci s Čínou, 

o které bude informovat předseda naší čínské sekce, jako i o podrobnostech moskevské operace vás 

bude informovat hlavní komisař naší sekce v Rusku. 

Jsem přesvědčený, že stejně jako s operací C-19 byl tento rok pro nás mimořádně úspěšný i pokud 

jde o finanční zisky našich kontrolovaných korporací následující rok bude úspěšnější, a položí základy 

konečného sjednocení. 

Musíme mít vždy na paměti, že až když se podaří zlomit odpor v Moskvě a na některých dalších 

místech bude naše vítězství kompletní. Až když národní státy konečně zmizí, budeme schopní účinně 

zavést velkou transformaci lidstva, abychom dokončili velkou transformaci, které základy položili naši 

předchůdci, kteří byli schopni zorganizovat několik dalších změn od francouzské revoluce, včetně 

obou světových válek, které nás posunuli vpřed do světa humanity a pokroku. 

Nemůžeme mýt malé cíle. Až budou zpátečníci eliminovaní, bude čas na skutečnou práci, která bude 

znamenat úplnou přeměnu celého lidstva, jako jsme ho doteď poznali. Egoistické tužby anebo 

podlehnutí nebezpečnému křesťanského kultu bude nahrazené osvobozením lidí od minulých 

stereotypů. Klasická rodina na prvním místě. Brzo přestane existovat a bude nahrazená volnými 

variabilními svazky bez pohlavní ukotvenosti. Feministické a rodové hnutí jsou jen předvojem 

dalekosáhlých změn v nejintimnější oblasti člověka, ke kterým nové lidstvo pod naším vedením 

neochvějně směřuje. Tato nová kultura, které prvé výhonky už možno s uspokojením sledovat v 

současných trendech světového šoubiznisu, přirozeně absorbuje všechny prvky míšení kultur a 

vzájemného obohacovaní, tj. anihilace. Multikulturalizmus se stane skutečností, protože míšení kultur 

je základem celého procesu. 

Nové osvobozené lidstvo, kterého počet se výrazně sníží v důsledku naší probíhající operace C-19 a 

jeho dalších mnohem hlubších procesů, bude znamenat narození nového člověka a přípravu cesty pro 

vstup vyšších entit do našeho časoprostoru. Jen to úplně změní tvář světa, jak ho poznáme. Nesmíme 

zapomínat, že tento metafyzický cíl je skutečným důvodem, pro který napínáme naše síly. 

S potěšením vám oznamuji, že naši vědci, kteří pracují na této úloze, dosáhli tento rok mimořádné 

úspěchy. Tento rok bylo izolované rekordní množství antihmoty, která je základným prvkem pro 

začátek další fáze těchto procesů. 

Cesta, kterou jsme prošli, nebyla jednoduchá, neobešla se bez problémů. K budování nové 

společnosti jsme přistupovali v nepříznivých mezinárodních podmínkách, ale díky našim 

spolupracovníkům umístněným na důležitých pozicích v politice, médiích, korporacích a kultuře se 

nám podařilo dosáhnout současný stav. Máme vítězství na dosah ruky. 

Nenechejme si ho vzít, a do nového roku 2021 vykročme sebevědomě a s odvahou. 
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Kabala II (12. část – Bill Gates a jeho snahy ovládnout potravinový průmysl) 

Ve 12. části se dozvíme o tzv. technologii genového pohonu a syntetické biologii, proč do ni Bill Gates 
investuje a jak prostupuje do potravinového průmyslu. 

https://otevrisvoumysl.cz/kabala-ii-12-cast-bill-gates-a-jeho-snahy-ovladnout-potravinovy-prumysl/ 

ĎÁBEL v lidském těle upravuje vaše průmyslové potraviny a provádí genové inženýrství a vy jim 

milně říkáte vakcíny. Spojil se z armádou a už na vás nasadil biologické zbraně k vašemu zničení jako 
lidského druhu. Už se z vás stávají roboti. Horor, který se některým lidem líbí, protože stále nic proti 
tomu ze své pozice nedělají.  

Zkrácená verze: 

Apokalyptický nástroj, tak silný, že by mohl znamenat konec lidstva jako svobodného a suverénního 
druhu. Čtyři epizody jsme se zaměřovali na Billa Gatese, našeho samozvaného filantropa. Můžete se 
ptát: Může z mysli tohoto muže přijít ještě nějaké větší zlo? Odpovědí je – ano.  

Nadace Billa a Melindy Gatesových a DARPA podle výzkumníků jsou největší sponzoři výzkumu 
genového pohonu. „DARPA investuje 100 milionů dolarů do technologie genového pohonu.” „Armáda 
odhalena jako hlavní sponzor genových pohonů.” Ve zkratce… organismy genového pohonu jsou 
vytvořeny genetickým vytvořením živého organismu s konkrétní vlastností. Pak se modifikuje 
reprodukční systém organismu, aby se modifikovaný gen vždy dostal do budoucích generací, čímž se 
vlastnost rozšíří napříč celou populací. K tomu je třeba rozřezat DNA a umožnit genům, aby se vložily, 
nahradily nebo smazaly z DNA sekvencí. 

V  roce 2015 Bill Gates ho použil ve svých komárech, pamatujete z 9. části? Syntetická biologie je 
oblast zájmu jak Billa Gatese tak americké armády a mnoha ostatních armád po celém světě.  

Je to technologie k vytvoření biologických zbraní. Jinými slovy… vytváří něco uměle, co v přírodním 
světě neexistuje. 

 „Extrémní genetické inženýrství a budoucnost lidstva – získat zpět vznikající biotechnologie pro 
společné dobro.” „Genová úprava lidských embryí obdržela podporu americké vědecké komise.” 

Poslední investice Gatese zahrnují firmy Impossible Foods a Beyond Meat, které vyrábí zpracované 
burgery podobající se masu ze synteticky biologicky derivované náhražky krve. 

Když muž, který je zastánce snížení populace, začne vyrábět naše jídlo? Nic dobrého…Zajímá ho 
depopulace, eugenika, GMO a nyní syntetická biologie.  

Syntetická biologie znamená předělání života. Vytváří se nové biologické systémy, systémy, které v 
přírodě neexistují.  

Zatímco slovo GMO je nyní spojeno s obavami týkající zdraví lidí a planety. Dále… definice syntetické 
biologie se stále mění. A pokud jde například o schválení úřadem FDA, jde hlavně o definice. Věřte 
tomu, nebo ne, ale výrobci produktů založené na syntetické biologii v tuto chvíli tohle ze zákona 
nemusí odhalovat. Nemusí svůj produkt označit za GMO, jelikož definice syntetické biologie je trochu 
jiná, i když je mnohem extrémnější než GMO. „FDA: Dávejte si pozor na motýla.” Líbí se vám tento 
obrázek? Nenechte se oklamat. 30 tisíc potravinových produktů s nálepkou Non-GMO Projekt může 
být podle dokumentu FDA „falešné nebo zavádějící”. 

A to je přesně to, co vidíme u produktů Beyond Meat. Její zakladatel Ethan Brown ve svých 
rozhovorech nezmiňuje syntetickou biologii. Na webu firmy ji nelze najít, a/nebo na balení. Co je ještě 
horší, Beyond Meat uvádí, že její produkty jsou bez GMO. Syntetická biologie… ano. Ale to se nemusí 
odhalit. Jak bychom to měli nazvat? Je to legální, ale jen kvůli chybám v systému. Tohle bychom 
rozhodně nazvaly klamání spotřebitelů. 
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Tajemství Beyond Meat je syntetická biologie. A to nemá nic společného se zdravými vegetariánskými 
burgery. Co Impossible Foods? Jejich hlavní tajemství je hem, geneticky vytvořený sójový 
leghemoglobin. Ale mějte na mysli, že tato synteticky biologická látka nikdy předtím nebyla 
konzumována. Nikdo neví, jaké efekty bude mít na tělo a mysl po konzumaci určitých kvantit po 
určitou dobu.  

Věděli jste, že jedny z nejsilnějších zvýrazňovačů chuti jsou založeny na ledvinových buňkách lidských 
plodů?! Buněk HEK293? Jinými slovy… ledvinové buňky odebrány z lidského potraceného dítěte? 
Slyšeli jste někdy o Senomyx? Bio-technologická firma z Kalifornie, kterou koupila firma Firmenich ze 
Švýcarska v roce 2018? 

Produkty Beyond Meat a Impossible Foods obsahující ledvinové buňky plodů k napodobení chuti 
masa, aniž by nám o tom řekli?! „Kvůli extrémně malému množství v produktech se buňky HEK293 
konečnému spotřebiteli nemusí odhalovat” – úřad FDA Víme, že spousta produktů obsahuje tyto 
lidské embryotické ledvinové buňky HEK293 k zesílení jejich chuti. 

Geneticky upravil naše semena a nyní se zbavuje amerického hovězího průmyslu. Ničí zemědělství a 
skupuje zemědělskou půdu. Takto bude brzy ovládat každý aspekt našeho jídla, jak se produkuje a co 
se do něj dává. Gates v USA a Evropě udělá to, co už udělal v Africe a Indii. Přinutí vás, abyste 
poslouchali jeho pravidla a regulace. Pokud neposlechnete, dostanete pokutu, zavřou vás do vězení a 
bude vám zabráněn přístup k jídlu, hlavní nezbytnosti v životě. 

„Posilovny, nákupní centra: budoucnost v Izraeli patří očkovaným se zeleným pasem.” „Vchod pro 
očkováné & zotavené ~ Vchod pro neočkované.” 

Gates našel další způsob, jak nás kompletně podmanit jeho rozmarům a touhám. Pokud vás tohle 
netrápí, nevíme co bude. No… možná tohle. Všechny současné vakcíny proti covidu jsou výsledkem 
syntetické biologie. Všechny z nich. Nebyly testovány, nejsou schváleny, říká se jim OPZB (GRAS) – 
obecně považovány za bezpečné, což neznamená vůbec nic. A jsou v experimentální fázi až do roku 
2023. Zamyslete se nad tím… „Vývoj covid vakcín: 5 fází Momentálně jsme ve 3. fázi: Jak je vakcína 
efektivní?” 

Kabala II (13. část – Poslední odhalení Billa Gatese a jeho špinavých peněz) 

https://rumble.com/vheblt-kabala-ii-13.-st-posledn-odhalen-billa-gatese-a-jeho-pinavch-

penz.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Otevři

+svou+mysl&ep=1 

Nárust hlášení úmrtí od doby podávání vakcíny - takto vypadá genocida - graf ve videu. Eugenika není 

věda ale je to nový Mengele v rukou ďáblů a nebo depopulační agenda. 

Uniknuté správy o trvalom Lockdowne v Anglicku. 

V Anglii unikli tajné plány k zotročit lidstva: 

https://kralicianora.org/2021/06/16/uniknute-spravy-o-trvalom-lockdowne-v-anglicku/ 

Cituji část textu:  

Potom bude uzamknutie ostatných, ako súčasť plánu Kalergi a plánu WEF / Schwaab, z iných 

dôvodov, ako sú životné prostredie a nedostatok vody (2022 – 23), nedostatok potravín (2023 – 24) a 

globálne financie a hromadná inflácia (2024).  – 25), ktoré vyvrcholili dokončením spoločného 

globálneho plánu Kalergi OSN, WHO a WEF v roku 2025. Bol som tiež aktualizovaný spoločnosťou 

Serco, ktorá má vydať náramky „Stay At Home Bracelets“, ktoré budú fungovať ako elektronické štítky 

a budú povinné pre každú domácnosť v krajine, kde všetci obyvatelia, nájomníci atď. Musia mať 

zákonom dané práva.  Tieto náramky budú pracovať s novou technológiou 5G a upovedomia CCC 

https://kralicianora.org/2021/06/16/uniknute-spravy-o-trvalom-lockdowne-v-anglicku/
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(Centrálne veliteľské stredisko), ak sa osoba odvážila dostať mimo svoj „Contined Space“ s trestami 

od pokuty 50 000 £ až po zadržanie na dobu neurčitú.   

Celý utajený plán: 

Memorandum 

Komu: Dr. Frank Atherton, Dr. Michael McBride, Dr. Susan Michie, Dr. Gregor Smith, Dr. Richard 

Taylor, Sir Patrick Vallance, Dr. Jonathan Van Tam, Chris Whitty Od: Neil M. Ferguson 

Dátum: 14. júna 2021  

Vec: Ďalšie kroky – Trvalé blokovanie Spojeného kráľovstva (súkromné a dôverné) 

S blížiacim sa rozhodnutím a oznámením, ktoré dnes urobí predseda vlády, v súvislosti so 

štvortýždňovým predĺžením blokovania Spojeného kráľovstva máme teraz  relatívne krátke okno 

príležitosti na dokončenie našich ďalších krokov procesu.  zostáva rozhodujúce, aby všetko zostalo na 

dobrej ceste a aby sme si všetci pamätali náš spoločný účel.  za tým.  Bolo to ťažké a bude sa to ešte 

zhoršovať, ale za predpokladu, že zostaneme jednotní a že sa nám podarí presvedčiť väčšinu krajiny, 

že to robíme z dobrých dôvodov, potom budeme môcť pokračovať v druhej časti plánu “  : Stručne 

povedané, bude sa to smerovať k trvalému zablokovaniu krajiny od štvrtka 15. júla, pričom dôvody pre 

to budú nárast v nových indických a nepálskych variantoch vírusu “(čo, ako vieme, je iba re –  

branding of Hay Fever).  „Vírus“ bol pre nás už veľmi ziskový a plodný a neexistuje nijaké 

obmedzenie, do ktorého by sme nemohli ďalej profitovať, a to ani z finančného hľadiska, ani z 

hľadiska reputácie.  Napriek tomu musíme zabezpečiť, aby sme s tým mali úplnú a úplnú spoluprácu 

zo strany vlády aj médií a aby sme použili líniu, že je príliš riskantné pokračovať v lete. “  Môžeme 

„modelovať nárasty týchto„ variantov “v súlade napríklad s: Protiblokovacími protestmi (na základe 

nedávnych udalostí by to bolo výborné presadiť) Futbalové zápasy Euro 2021 v Anglicku a Škótsku, 

kde sa v lete zvyšuje počet obyvateľov  mesiace – prímorské letoviská (Blackpool, Bournemouth, 

Brighton, Skegness atď.), rovnako ako tematické parky (Alton Towers, Thorpe Park, Chessingtonský 

svet dobrodružstiev atď.), ako aj vidiecke a turistické pasce, ak dostaneme správu, že  pretože z 

týchto „variantov“ bude viac a úplne havarujú NHS, pokiaľ nebudú okamžite správne vyriešené, potom 

by verejnosť mala byť v súlade a súlad a nespochybniteľná povaha más budú rozhodujúce pre to, aby 

sme sa dostali cez cieľovú čiaru  a tým by sme zohrali svoju úlohu pri zmene krajiny.  Potom bude 

uzamknutie ostatných, ako súčasť plánu Kalergi a plánu WEF / Schwaab, z iných dôvodov, ako sú 

životné prostredie a nedostatok vody (2022 – 23), nedostatok potravín (2023 – 24) a globálne financie 

a hromadná inflácia (2024).  – 25), ktoré vyvrcholili dokončením spoločného globálneho plánu Kalergi 

OSN, WHO a WEF v roku 2025. 

Aj keď vieme, že k tomu bude existovať odpor, musíme zabezpečiť, aby sa všetok odpor obmedzoval 

na absolútne minimum a to platilo pre všetky vrstvy spoločnosti – od bežného muža / ženy na ulici až 

po poslancov a pánov.  Aj keď viac ako 70% podporuje naše činy (vďaka úpravám od YouGov), máme 

tvrdú skupinu vehementných takzvaných „ľudí za slobodu“, ktorí sú odhodlaní nás pri každej 

príležitosti vylúčiť.  Spustenie nového kanálu „GB News“ iba prilialo tento oheň do ohňa, preto 

plánujem, aby sme vyvinuli taký tlak na spoločnosti sociálnych médií vo Veľkej Británii, aby sme 

okamžite zahájili nasledujúce postupy, aby sme chránili a  čo robíme: Blokovať / zakázať / vymazať 

všetky príspevky a používateľov, ktoré sú v rozpore s vedeckým konsenzom. Pre webové stránky 

obmedziť / zakázať prístup k vyššie uvedenej skupine vrátane zrušenia akýchkoľvek účtov. Pre ľudí s 

blokovaním a ich vedúcich skupín, aby mali svoje  podrobnosti postúpené polícii a budú zatknutí za 

podnecovanie nenávisti, násilia a občianskej neposlušnosti (ustanovenie o nich už spadá pod zákon o 

koronavírusoch z roku 2020). Pre ktoréhokoľvek rodiča / zákonného zástupcu, ktorý otvorene uvádza, 

že on alebo jeho rodina nebudú očkovaní, aby mohli mať svoje dieťa  / Starší príbuzní, ktorí boli 

natrvalo vyhostení z domu a / alebo aby boli vyňatí z majetku bez ohľadu na vlastníctvo / listinné 

práva Kópia týchto návrhov s názvom „Boj  Covid dezinformácie 2021 už boli zaslané Nickovi 
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Cleggovi (Facebook), Jackovi Dorseyovi (Twitteri a Susan Wojcicki (Youtube) a Sundarovi Pichalovi 

(Google / Alphabet).  Tiež chápem, že predseda vlády sa bude v tejto súvislosti usilovať o dôraznejšie 

kroky proti protiblokovaciemu hnutiu vrátane rozmiestnenia armády a aby bola počas nadchádzajúcej 

júlovej výluky prísne a dôsledne strážená každá ulica vo Veľkej Británii.  Bol som tiež aktualizovaný 

spoločnosťou Serco, ktorá má vydať náramky „Stay At Home Bracelets“, ktoré budú fungovať ako 

elektronické štítky a budú povinné pre každú domácnosť v krajine, kde všetci obyvatelia, nájomníci 

atď. Musia mať zákonom dané práva.  Tieto náramky budú pracovať s novou technológiou 5G a 

upovedomia CCC (Centrálne veliteľské stredisko), ak sa osoba odvážila dostať mimo svoj „Contined 

Space“ s trestami od pokuty 50 000 £ až po zadržanie na dobu neurčitú.  Prvá várka náramkov bude 

predstavená v auguste v Londýne, Birminghamu, Nottinghame, Cardiffe, Belfaste, Swansea, 

Manchestri, Newcastle, Glasgow, Edinburghu, Liverpoolu, Leedse.  Sheffield, Norwich, Cambridge, 

York, Exeter a Carlisle, pričom druhé várky boli predstavené nasledujúci mesiac a tretie v novembri, 

aby sa dostali do odľahlých a ťažko dostupných oblastí Spojeného kráľovstva.  Celé Spojené 

kráľovstvo má podľa plánov mať tieto náramky zapnuté a aktivované najneskôr 1. decembra 2021. Ak 

si zvykneme ľudí dodržiavať naše pravidlá, môžeme rozbiť všetok odpor voči novým zmenám 

prichádzajúcim do Spojeného kráľovstva.  Vždy sa však musíme javiť ako priatelia ľudí a pozerať sa, 

akoby sme mali na srdci ich najlepšie záujmy, aby nemysleli na to, čo od nich chceme, aby sme ich 

dostali.  ľudia (viac ako Rrate) zomreli, posolstvom je „Vždy zostať doma, chrániť životy a zachrániť 

NHS: Okrem toho, že sme vedcami, musíme si tiež udržiavať náš dobrý profil v médiách a byť 

rovnako dôvtipní“  ako možno môžeme.  Pokiaľ ide o nové alebo ďalšie varianty, rád by som počul 

vaše názory na nasledujúce prototypy: 

Hlavné mesto „Varlant“ (zamerané na Londýn), protiblokovacie protesty a futbaloví fanúšikovia, ktorí 

sa zúčastňujú zápasov na Euro 2020, sa budú považovať za zodpovedné za agresívnejší variant, 

ktorý spôsobí problémy s pľúcami, srdcami a obličkami. To bude znamenať zablokovanie Londýna s 

účinnosťou od štvrtka 25. júla.  Varianta Dorset (so zameraním na Bournemouth) Ľudia, ktorí cestovali 

na dovolenku do Bournemouthu z Londýna, priniesli do oblasti oblasť Copital Variant, ktorá sa zmenila 

na nový variant, čo znamená, že oblasť musí byť uzamknutá s účinnosťou od pondelka 19. júla.  

Zamerané na hranicu Anglicka a Škótska) Ľudia cestujúci medzi týmito dvoma okresmi priniesli do 

dvoch krajín dva rôzne varianty, ktoré sa miešajú a šíria / mutujú s inými variantmi.  Mohli by sme to 

tiež vyriešiť tak, že sa futbalových fanúšikov zúčastníme stretnutí Euro 2020 v Škótsku.  To bude 

znamenať zákaz prepravy medzi oboma krajinami od piatku 2. júla. Upozorňujeme tiež, že v záujme 

očkovania ďalších osôb spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK) zastaví spolu s Johnsonom výrobu liekov 

na prechladnutie, chrípku a sennú nádchu.  & Johnson, Bayer AG, Sanofi.  Merck & Co. Ltd. atď. Od 

začiatku júla.  Žiadny chemik ich nebude môcť ani nemôže predať. Musíme rátať s ochotnou 

poslušnosťou ľudí, ako aj s tým, že predseda vlády a jeho ministri nám vyhovejú.  Všetci vieme, že ak 

by sa to malo rozpadnúť a rozpadnúť, následky by boli hrozivé.  Ak dokážeme naďalej manipulovať s 

väčšinou, uľahčí to prácu a umožní nám potrebný ďalší priestor na dýchanie (t. J. Ak ste poslušní, ste 

skutočný patriot).  Niektoré skupiny, ako napríklad černosi, aziati a „komunita homosexuálov“, ignorujú 

a sú problematické v súvislosti s očkovaním. Je potrebné viac ich poučiť, aby vyhovovali požiadavkám 

oboch vakcín, pokiaľ budú poučení o ochrane pred budúcim trestným stíhaním. Závisí to  na udržaní 

dobrých vzťahov tak predsedovi vlády, ako aj jeho a ďalším ministrom vlády vyhovujúcim.  Vie, aký 

vplyv na neho máme, a preto, keďže je predovšetkým viazaný a vedený nami, sa môžeme dostať 

svojou cestou. Máme však aj doslovnú kartu bez väzenia, ktorá hovorí, že sme sledovali údaje a  

odvádzať maximum pre ľudí, pokiaľ bude táto línia stále vyhadzovaná a bude sa o nej veriť, ako 

napríklad v prípade vydávania midazolamu starším ľuďom, by sme mali byť v pohode a vyhnúť sa 

akémukoľvek flámu.  Na záver teda pokračujme v nasledujúcich týždňoch a zabezpečme, aby sa 

ukázalo, že v boji proti vírusu konáte iba v najlepšom záujme Spojeného kráľovstva. Vytlačte si prosím 

jeho kópiu a uschovajte ju.  kľúč, nezabudnite na „základnú bezpečnosť, pretože to, čo verejnosť 

nevie, im neublíži.  Ako kedykoľvek predtým, popierajte všetky vedomosti o tom, že ste dostali tieto 

informácie, aj keď to znamená klamať tým, ktorých poznáte, nechceme, aby boli naše e-maily 

napadnuté alebo napadnuté. 
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DŮKAZY, že evakuace neboli vytržení jak tomu říká církev 
je reálná a důkazy máte např. výše v článcích a videích  
  
COVID je na lidstvo dávno připravovaný. Roušky, očkování a čipizace dle scénáře  - úřední dokument. 
Video : Koronavírus, legislatíva a čas konca - Prof. Dr. Walter Veith. V tomto videu počítají a vědí o 
evakuaci malé skupiny lidí (cca okolo 2 %, ti co mají duchovní parametry a vibrace) a dokonce o nich 
vědí i globalisté. Ve videu o nich říkají, že zmizí. 
  
V další videích viz výše od JOHN HAGEE - VYTRZENI CIRKVI - EVAKUACE JE STALE 
AKTUALNEJSI. Mluví tam o vytržení. 
  
Další, viz výše je ve FILMU CHVÍLI POTÉ, lidé také najednou zmizí. 
Další, viz výše Rockefeller priznal, že cieľom elity je mikročipovaná populácia a článek Agenda 21 - 

Agenda smrti (+ Agenda 2030). 

A samozřejmě ve zdroji EVAKUACE  A  OČISTA  na: 
  
http://www.vesmirnilide.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_vytah_evakuace_a_ocista.htm#773 
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Další viz výše video - Gary Stearman, Billy Crone - 1.Technológie a posledné časy, 2.Technológie a 

policajný štát. 

  
Také více na : 
  
www.jak-prezit.cz 
  
www.neocipuj-se.cz 
  
www.co-jist.cz 

  
 

 

ŽIJEME  PRAVÝ ŽIVOT, 

to je řešení dnešního stavu lidstva ! 

Drtivá většina lidí nezná řešení z dnešního uvalení nesvobody na masy lidí od pána 

Globala a bytostmi, kteří mají pouze cca 1 % empatii k ostatním bytostem, to 

znamená skoro žádnou.  

Dnes na planetě Zemi to došlo tak daleko, že jiné řešení v dnešní situaci už 

neexistuje. 

CO SI UDĚLÁTE  SE  SVÝM ŽIVOTEM JE VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.  KAM 

DALEKO SE NECHÁTE  ZATÁHNOUT  DO  HRY  ĎÁBLA, SATANA A JEŠTĚRŮ 

S JEJICH POSLUŠNÝMI LOKAJI  JE  POUZE  NA VÁS. Ale je třeba pomatovat 

na to, že vše má své následky.  

Milí lidé,  

předem upozorňuji, LIDÉ TOTO NEBUDOU CHTÍT SLYŠET, ale neznalost 

neomlouvá – důsledky svých činů každého jednotlivce zvlášť popisuji níže. Nejde 

opisovat jako ve škole, to nefunguje. 

Kdybych vám řekl před 10 lety to, že budou uzavřeny restaurace a podobné věci co 

se tady dnes (30.1.2021) dějí, nevěřilo by mi cca 98 % lidí. Jako v minulosti nevěřili 

zprávám, že se blíží ČIPOVÁ  TOTALITA.  Přitom já osobně a další lidé varují už cca 

20 let, že mohou přijít tyto události, když se lidé nezmění, říkáme tomu ČIPOVÁ 

TOTALITA. To je obecný pojem, pro lidi dosud neznámý, ovšem postupně jej již 

poznávají a zakouší v každodenním životě, protože je tu intenzivně budována lidmi – 

oni cpali desetiletí stále více peněz potravinářským a farmaceutickým firmám (ničení 

zdraví) – nemohou se na ně vymlouvat – oni je volili – každodenně – ale nic 

nechápou !!! ZVLASTE, KDYZ TAKE POMLOUVALI A POKOUSELI UMLCOVAT 

POZITIVNÍ ŘESENI.To je ovšem neomlouvá, zážitek na vlastní kůži jim poskytne 

odpověď ! Takže si prosím nestěžujte, a zažijte si, co jste si svobodně zvolili. 
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Drtivá většina se oddala materiálnímu způsobu života, který je založen na 

neúměrných a nesmyslných materiálních požadavcích  – žijí život jen pro sebe a 

ještě další lidi okrádají o jejich energie metodou zisku, tak jak jim to namluvili 

ekonomové. Vzniká obludný řetězec okrádání o energie, který zákonitě vede do 

propasti. Všechny tyto negativní bláznivé způsoby chování a jednání aktéři v 

negativním stavu považují za správné, úspěšné a jako výsledek moderního pokroku. 

Proto si připravují silný zážitek na vlastní kůži.  

K čemu byl 30 let (po „sametové revoluci“) budován politiky, prezidenty a lidmi tento 

pseudoživot, když se dnes lidé neumí bránit nastupujícímu Velkému resetu od 

temných sil? VESMÍRNÍ LIDÉ ( www.andele-nebe.cz ) vám dali do schránek 10 

milionů kartiček VARUJÍCÍ PŘED OČIPOVÁNÍM A ZOTROČENÍM - OD ROKU 2007 

- dosud - všechno zcela zadarmo a dobrovolně - kdo chtěl, dával - obr. 2901 - 3 ! Už 

od roku 2000 také vhozeno do schránek milióny letáků - STOP ČIPOVÉ TOTALITĚ 

apod., takže nikdo nemůže říci, že nevěděl. 

Andělé Nebe varují před očipováním a zotročením lidstva ! 

Nyní přichází období změn, kdy pracovníci Světla budou ODVOLÁNI, aby mohli žít 

Pravý Život v Pravém Stvoření v souladu se svým svědomím a volbami dříve 

učiněnými. 

Ti druzí lidé, kteří volí a volili už dříve ovládací – negativní stav se dále PONOŘUJÍ 

do pavučin pseudotvůrci upředených, a které je dále strhávají hlouběji do Temnoty. 

Takto tedy se vyjevuje Temnota na této zemské scéně a poskytuje stále víc 

ODPOVĚDÍ na otázku, JAK VYPADÁ ŽIVOT BEZ SPOLUPRÁCE SE 

STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH, což je LÁSKA, DOBRO, 

MOUDROST, MÍR, MILOST A PRAVDA V PLNÉM SLOVA SMYSLU V ABSOLUTNÍ 

KONDICI. Více na www.andele-nebe.cz  -sdělení č.2165 

Na planetě Zemi je v tomto smyslu BOJE O DUŠE – VÁLEČNÁ ZÓNA MEZI SILAMI 

SVĚTLA A SILAMI TEMNA. 

POZITIVNÍ SKUTKY CHRÁNÍ ČLOVĚKA PŘED SILAMI TEMNA – JDE TOTIŽ O 

POZITIVNÍ ENERGIE – VIBRACE ENERGIÍ, KTERÉ ČLOVĚKA CHRÁNÍ PŘED 

SILAMI TEMNA A JSOU VŽDY PROPOJENY SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM 

VŠEHO A VŠECH A ANDĚLY NEBE A JEJICH VEDENÍM. 

Většina lidí žádá (20.11.2020) návrat do starých pořádků před covidem-19, ale to 

není možné, protože se tam dostali svými volbami, jednáním, myšlením a cítěním, to 

znamená honbou za zlatým teletem a konzumem. To by se většina lidí ve společnosti 

musela změnit a obrátit svá dřívější chybná jednání a navrátit se k morálce, nestarat 

se pouze o sebe ale i o druhé, nehrát si pouze na svém písečku. Prostě poctivá 

práce na sobě – uvádím zde správné a pravdivě zdroje ke studiu každého jednotlivce 

- - pouze kdo se chce změnit. Potom by drtivá většina lidstva nesměřovala k čipové 

totalitě ale postupně k šťastnému a pozitivnímu životu. Změna a obrat lidí, každého 

http://www.andele-nebe.cz/
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jednotlivce, nejde bez spolupráce s Anděly Nebe a Stvořitelem prvotním všeho a 

všech, je to bláznovství kdo si myslí, že ano.  

 

Co se začalo v roce 2020 díti, kdy skončila přechodná etapa na planetě Zemi: 

Toto je POSLEDNÍ SOUD, čili TŘÍDĚNÍ DUŠÍ, oddělování čistého zrna od zlého 

plevele, což už nebude tolerováno, aby dál zde žili pospolu a jak v podobenství 

Ježíš praví: Plevel nemůže být vytrhán coby výhonek mladý a ještě nezralý, protože 

by to vytrhalo i zrno.. musí se počkat, až bude zrno dostatečně silné a dospělé, aby 

vytrhání plevele jej nepoškodilo.. pak bude plevel sesbírán a naházen na hromadu a 

spálen a dobré zrno bude Otcem svezeno do jeho stodol … proto je nejen ten Covid 

vlastně metlou na hmoťáky a na zlouny, které nejen to odstraní.. vytrhává je to 

odtud i s kořeny a přesunuje je to temných dimenzí pekel či pravěkých jiných planet 

posléze pro opakování cyklu reinkarnací z důvodu změny prostředí a podmínek, což 

změní nakonec duši každou kupodivu…        Ti, kteří to tam dávají, nejsou lide, ale 

zrůdy, od kterých nic dobrého či užitečného nelze cekat, pouze zla a neštěstí ! 

 

Obr. 5000 – třídění duší na www.andele-nebe.cz   (http://www.vesmirni-

lide.cz/obr_bar5000/obr5000.jpg ) 

www.co-jist.cz 

www.jak-prezit.cz 

www.neocipuj-se.cz 

www.nejsme-otroci.cz 

www.playlist-music.org 

www.evakuace-lidstva.cz 

http://andelske-leceni.cz/?page_id=9499 

http://andelske-leceni.cz/?page_id=9939 

Podrobnější vysvětlení dění na naší planětě. 

Vesmírné zákony neboli zákony Stvořitele jsou jednotné pro celý vesmír. Jestliže lidé 

se chovají bez morálky a ubližují jak svým bližním, všemu živému a matce Zemi, tak 

si svými hrubovibračními energiemi přitahují negativní entity, kteří mají podobné 

vibrace. Tyto bytosti se sem rodí z negativních světů a dělají tady zla. Další ovládání 

je takové, že lidé se ovládají navzájem. Od 50 letech 20. století se sem zrodilo 

dobrovolně z pozitivních světů cca 950 mil. bytostí k pomoci ostatním lidem napravit 

své nemorální a chybné jednání a provést obrat ve svých životech. Kdyby tady 

http://www.andele-nebe.cz/
http://www.vesmirni-lide.cz/obr_bar5000/obr5000.jpg
http://www.vesmirni-lide.cz/obr_bar5000/obr5000.jpg
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nebyli, tak už tady probíhá značné ovládání, např. jako v Severní Koreji, možná ještě 

horší. Lidé na studium a nápravu jednání od r. 1998 ( www.andele-nebe.cz – do 

schránek od r. 2000 bylo rozdáno 10 mil obrázků s webem) už měli dost času. 

Někteří lidé využili v minulosti práci na sobě a tak se nyní mohou radovat, že 

nepromarnili tuto šanci, jako mnoho jiných, ale stále je čas na nápravu. Bytosti s 

pozitivních světů tady nemohou být věčně, proto nastal čas dělení zrna od plev a už 

je z větší části rozděleno. Nyní nastává doba, kdy si lidé zažijí (každý jednotlivec, 

přesně tak jak se podílel na zlech a nemorálnosti v tomto životě ale i v minulých 

životech) přesně to co způsobili všem okolo. Zákon karmy neboli zákon odrazu se 

nedá obejít. Svojí karmu lze napravit pouze jednáním a obratem do morálního života, 

to trvá nějako dobu, není to ihned. Více podrobností a k možnému studiu je na 

www.andele-nebe.cz  . 

Vesmírní lidé není žádná sekta ani náboženství, je to učení o stvoření vesmíru a 

zákonitosti ve Stvoření. Vysvětluji níže, jak se většina lidí nechala v minulosti 

oklamat.  

Všechny vás lživě, podlým způsobem a negativně školil pan Zdeněk Vojtíšek 

(https\://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Vojtíšek) z Karlovy univerzity (Pan Vojtíšek ani 

novináři se nikdy neomluvili), hlavně novináře tam školil za státní peníze jako na 

běžícím pásu, aby vydávali informace pana Ivo A. Bendy za lživé a jeho činnost 

nazval lživě sektou (dnes vás mainstreamová média zase školí, jak se to hodí pánu 

Globalu). Nálepku sekta tito negativní lidé dali bez přemýšlení. Někteří lidé mají 

nezřízenou schopnost se svou chvástavou drzostí odstrkovat každého, kdo je jiný, 

obracet dotyčného na svou lidskou víru, vlastní způsob a styl života. Dnes vidíte to, 

že to nebyla žádná konspirace a mnoho lidí těmto bludům naletělo. Dnes probíhá 

duchovní válka o duše, kdo se přidá na stranu Pána Ježíše Krista anebo kdo na 

stranu Šelmy. Kdo i dnes přes všechny tyto kvalitní informace neprohlédl, tak jim 

dávám další informace níže. 

Zrychlují se aktivity Sil temna za přispění většiny lidí. Záměr je očipovat KAŽDOU 

VĚC A KAŽDÉHO ČLOVĚKA. Více na www.neocipuj-se.cz  - sdělení 1622 – PETICE 

PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ . 

ANDĚLÉ NEBE VARUJÍ PŘED OČIPOVÁNÍM A ZOTROČENÍM LIDÍ ! 

Každý, kdo NEUDĚLÁ NIC proti tomuto systému, SI JEJ VYZKOUŠÍ NA VLASTNÍ 

KŮŽI, A TAK POZNÁ, CO SI SVÝM NEGATIVNÍM - PASIVNÍM, LIKNAVÝM A 

NEROZHODNÝM POSTOJEM PŘIPRAVIL. BUDE NA TOM HŮŘ, NEŽ ZVÍŘÁTKA 

Také v Bibli – Apokalypsa sv. Jana - je informace o tomto systému:„ A (bestie) učiní, 

že všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i nevolníci, dostanou znamení na 

pravou ruku a na čelo. Aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jenom ten, kdo má 

znamení nebo jméno bestie, nebo číslo jejího jména (666).“ Toto se dnes, jak vidíte, 

naplňuje. Napřed testování potom očkování a nakonec čipování. www.neocipuj-se.cz  
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Řešení je práce na sobě a jak? Máte to tady a níže uvedených webech:  

www.nebeska-univerzita.cz 

Dochází k velkým změnám, a každý je pocítí a uvidí, resp. již je vidí a cítí, bez ohledu 

na víru apod. 

Proto je dobré nastoupit na ten správný vlak a včas, aby neujel - to je zpráva pro 

každého člověka. 

Pro ty ostatní tu jsou možnosti typu: 

Zager & Evans - In the Year 2525 

https\://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA 

Zager and Evans - In The Year 2525 

https\://www.youtube.com/watch?v=yesyhQkYrQM 

Zager and Evans - In The Year 2525 (Deutsche Übersetzung) 

https\://www.youtube.com/watch?v=uxVISGCe-Ro 

To nikomu nepřeji a ani Vesmírní přátele to lidem nepřejí - vše je jen svobodná volba 

lidí. 

Viz film NOSSO LAR - NÁŠ DOMOV.  

Prozatím si více jak 90% lidí volí tu horší budoucnost. 

Podrobnější informace - Letákový systém: 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna_7_cz.htm#seznam_letaku 

Mám andělský sen :  

 http://www.vesmirni-lide.cz/obr_bar4000/obr4002.png 

Pokud se lidé nezmění, dřív, než budou zaplaveni vodou, budou sežehnuti žárem. 

Toto nazýváme OČISTA PLANETY ZEMĚ od chamtivých, zlých, sobeckých, 

bezohledných a zlodějských lidí, kterých je tu opravdu dost. 

 

 

KDYBY  LIDI   poslouchali pana Iva Bendu, tak by se do těchto značných problémů 

nemuseli vůbec dostat !!! 

 

IVO A. BENDA PO CELOU DOBU VI, CO SI LIDE NA SEBE SVYMI CHYBNYMI 

VOLBAMI PRIVOZUJI. ALE RIKAT DOPREDU DETAILY BY SI NEDOVOLIL. ZATO 

VAROVAL PRED CIPOVOU TOTALITOU NA www.andele-nebe.cz  

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna_7_cz.htm#seznam_letaku
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Jestliže se vám mé příspěvky líbí, tak vám je dál publikuji 

na webech: 

http://andelske-leceni.cz/?page_id=9499  

http://andelske-leceni.cz/?page_id=9939 

Anebo se přihlaste k odběru novinek na stránce: 

http://andelske-leceni.cz/?page_id=9499 

 

 
 
 
 


