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Mění se lidé kolem vás a vy nevíte proč? On-line telefonní výměna zážitků
a zkušeností. Též probereme energetickou situaci a případné důsledky.
Pojďme si popovídat, jak se okolí mění, lidé se mění, rodina se mění.
Skutečně se mění oni, nebo my? Kdo ví? Pojďme na to společně přijít, co
je za těmito změnami.
Dále si vyměníme zkušenosti, kdo a jak je připraven na energetickou krizi.
Čím budeme topit, případně ke komu se schováme. Kde bereme tyto
informace? Z hlavních MSM deníků a zpráv na MSM serverech. Pomalu,
ale jistě nás na toto připravují.
Kontakt do živého vysílání: volání a SMS 775 085 304, maily
studio.klatovy@gmail.com

Informace
kde a jak je získávat – být v
obraze co se právě děje

Vznikne rozdělená
společnost, která
zapříčiní vlny násilí,
vražd i sebevražd

20. 10. 2021 | FB Jana Urbana

… a obávám se, že v tom bude něco víc, než business =>
zkuste si představit hypotetickou situaci, že buď:
1) očkovaní budou mít skutečně poškozené zdraví a proti nim
bude skupina neočkovaných – kdo bude pracovat, kdo bude
financovat extrémně zatížené zdravotnictví;
2) očkovaní budou mít změněnou DNA (pokud to je pravda),
pak budou lidmi druhé kategorie – degenerovaní, genově
modifikovaní – lidé bez budoucnosti, “pářit se” budou jenom
mezi sebou;
3) očkovaní mají v těle látky, které je mohou buď zabít nebo
nějak ovlivnit, což by mohl být grafen a jiné nano elementy z
této genetické látky, kterou nazýváme vakcínou;
4) očkovaní budou dostávat každý rok další dávky, aby si
udrželi svá privilegia, která však jsou časově omezena, či
budou zrušena, či prostě na tuto tzv. očkovací látku zahynou.
Vznikne rozdělená společnost, která zapříčiní vlny násilí a tedy
vražd i sebevražd. Už nyní dochází k iniciaci separace a to jak ze
strany očkovaných tak neočkovaných. Privilegia už nabíhají,
restrikce také.
Není pochyb o tom, že dochází k největšímu narušení zdraví v
lidské populaci za lidskou existenci. Je jedno, jak vysoké je to %,
ale bude to mít následky válečného konfliktu s podobnými
důsledky, jako bylo ozáření po výbuchu.
A co to uvolní – dluhy a majetky.
Jan Urban

USA sa menia na Severnú
Kóreu: Prevýchovné tábory
a v regáloch plagáty
namiesto tovaru
27/10/2021 Mike Adams, naturalnews.com | Celý
článek:
www.badatel.net/usa-sa-menia-na-severnu-koreu...

Ak sa zamýšľate nad tým, či sa Amerika (a
po nej aj zvyšok Západu) prepadne do
finančného kolapsu typu Venezuela alebo
sa zmení na policajný štát typu Severná
Kórea, zdá sa, že Severná Kórea
momentálne vyhráva.
Americké Centrum pre kontrolu ochorení
CDC (obdoba nášho ÚVZ) už začalo
vyhlasovať, že neočkovaní policajti a vládni
úradníci by mali byť „násilne prevychovaní“,
uvádza správa od NewsPuch.

Jednou z kľúčových charakteristík totalitných režimov je neustála
potreba zakryť vlastné zlyhania. Keď národ zachváti inflácia,
diktátori sa snažia predstierať, že žiadna inflácia neexistuje.
Po zlyhaní dodávateľských reťazcov teraz šikanujú tých, ktorí sa
sťažujú a vravia im, aby znížili svoje nároky.
Keď sa začnú vyprázdňovať regály v obchodoch, zájdu diktátori
do takých extrémov, že sa snažia vytvoriť ilúziu (Ústav
zdravotnických informací a statistiky) pretrvávajúceho
dostatku potravín a to dokonca aj tým spôsobom, že vytlačia
obrázky potravín na kartóny a tie zavesia na prázdne regály alebo
nimi prekryjú prepravky.

Nová ohromující zjištění vědců: spike protein z covid
injekcí se dostává do buněčného jádra a ruší možnost
opravy DNA – způsobuje explozi rakoviny, imunodeficience, autoimunitních poruch a rychlého stárnutí
4/11/2021 | Celý článek:cz24.news/nova-ohromujici-zjisteni-vedcu-spike-protein-z-covid...
Nový ohromující výzkum publikovaný v časopise Viruses, odhaluje, že vakcinační
spike proteiny vstupují do buněčných jader a působí spoušť v mechanismu oprav
DNA buněk, přičemž potlačují opravu DNA až o 90 %.
Mechanismus opravy DNA, známý jako NHEJ (Nehomologní spojování konců), je jakýmsi
vnitrobuněčným systémem „nouzové reakce”, který opravuje dvouřetězcové zlomy DNA. Bez
mechanismu NHEJ by veškerý vyspělý mnohobuněčný život přestal existovat. Žádný
člověk, zvíře ani rostlina by nemohli přežít, kdyby nebyla chráněna integrita jejich
genetického kódu, který by byl neustále opravován pomocí mnoha mechanismů.

Mike Yeadon, bývalý vedec spoločnosti Pfizer poslal túto správu:
„Blížime sa k fáze 5“
9/11/2021 | Celý článek: Tadesco.org/mike-yeadon-byvaly-vedec-spolocnosti-pfizer...

Fáza 5: Zavedenie chaosu a vojnového práva. (listopad 2021 – březen 2022)
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Využite nedostatok tovaru a potravín.
Spôsobte ochromenie reálnej ekonomiky a zatvorenie tovární a obchodov.
Nechajte nezamestnanosť explodovať.
Aplikujte tretiu dávku vakcíny (booster).
Zaoberajte sa vraždou žijúcich starých ľudí.
Povinné očkovanie pre všetkých.
Zvýšte mýtus o variantoch, účinnosti vakcíny a imunite stáda.
Démonizujte odporcov vakcín a obviňujte ich zo zodpovednosti za úmrtia.
Zatknite opozičných lídrov.
Zaviesť digitálnu identitu pre každého (QR kód): rodný list, doklad totožnosti, pas, vodičský preukaz,
preukaz zdravotného poistenia…
Zavedenie vojnového práva s cieľom poraziť opozíciu.
Výsledok, druhý stupeň digitálneho riadenia. Uväznite alebo odstráňte protivníkov.

Eva Trávníčková: Pandemie nebo lež? 2.díl
Informace o současném stavu a výzva Evy Trávníčkové k činům.
Odkaz na video: www.tvnatura.cz/archiv/video/4031-pandemie-nebo-lez-2-dil

Přes 120 patentů ohledně koronaviru
Ve zprávě Dr. MARTINA uvádím přes 120 p a t e n t o v a n ý c h důkazů, které
poukazují na to, že prohlášení o novém koronaviru bylo doopravdy zcela klamné.
Nebyl tu žádný nový koronavirus. Je tu nespočet velmi jemných úprav koronavirových
sekvencí, které byly nahrány. Ale vůbec nebyl nalezen ani jeden nový koronavir. Ve
skutečnosti jsme v patentových záznamech našli záznamy sekvencí, kterým se přičítala
novost, které byly v patentech, které chtěly společnosti registrovat už v roce 1999. Nebylo
to nové přes dvě desetiletí.

Tyto patenty, nejenže pokrývaly genové sekvence SARS koronaviru,
ale pokrývaly také prostředek na jeho odhalení: RT-PCR!
Najdete 73 patentů vydaných mezi lety 2008 a 2019, které mají v sobě
prvky, které jsou prý nové v SARS-CoV-2.
Během podzimu 2001 nás znepokojovalo to, že koronavirus byl vnímán nejen jako
prostředek, kterým by se dalo manipulovat pro potenciální použití jako vakcínový
vektor, ale že byl také velmi zřetelně zvažován jako kandidát pro biologickou zbraň.

Převzato z basiscamp.live Aktuální... - Jiří Maria Mašek | Facebook:
www.facebook.com/1056588474/posts/10223152447613666

Číslo 1 označuje placebo a je určeno pro politiky, herce, novináře, a
vybrané příjemce.
Číslo 2 označuje lahvičky s ostrou vakcínou pro plebs.
A lahvičky s číslem 3 obsahují údajně experimentální odnož RNA
vakcíny na bázi onkologického ONC genu!
Podle stovek emailů a reakcí ze zkušeností v rodinách, kde jsou
někteří rodinní příslušníci očkováni, to zatím vypadá tak, že 72% lidí
dostalo placebo, 20% lidí dostalo druhou skupinu s ostrou
vakcínou, přičemž jen 8% dostalo vakcínu, jejíž imatrikulační
kód začíná číslem 3, případně 03 nebo 003. Jedná se pouze o
neprůkazný redakční vzorek lidí, kteří se nám dosud ozvali, nelze z
toho nic vyvozovat, ale minimálně je to zajímavé, že brutálně v ČR
převažuje skupina č. 1.
Ve dvou případech nám ale čtenáři napsali, že první a druhá dávka,
kterou jejich partneři dostali, byly jedničky, ale třetí dávka,
posilovací booster, jim začíná sériovým číslem 2 v jednom
případě, ve druhém případě číslem 3. A v obou případech příjemci
měli zdravotní problémy po 3 dávce.
Rozlišování vakcín v každé zemi může a zřejmě je řízeno odlišnými
schématy, které jsou podle všeho zakódovány různě.

Informace nečerpáme pouze z jednoho zdroje. To je pak zavádějící.
Nezapomeňte na KRITICKÉ MYŠLENÍ! Zde je pár z nich:
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Kulový Blesk - Jediný lék na COVID-19 je TORPÉDO-21: www.kulovy-blesk.cz

I N F O R M O V A NO S T - základní podmínka zorientování se v situaci

A pokud vakcína neposkytuje bezinfekčnost, není to vakcína, ale terapeutikum. Toto
je potřeba pořád opakovat, a to i lékařům, kteří by měli zřejmě vrátit diplomy, pokud toto zapomněli.
Základy imunologie se berou ve 3. semestru lékařských fakult: Neposkytuje-li vakcína bezinfekčnost,
ale pouze ochranu příjemci před propuknutím vážné formy nemoci, jedná se o terapeutickou látku
poskytující rezistenci a pomalé množení viru in vivo v lidském těle v důsledku nedostatečného
počtu virů, které produkuje nedostatečný počet infikovaných buněk.
Terapeutikum se vyznačuje tím, že dávku látky je potřeba podávat častěji než vakcínu, obvykle v rozsahu
4 až 6 měsíců. Terapeutikum cílí na savčí buňky, kdy terapeutická látka přiměje buňky v plicích či
dalších orgánech produkovat lidské adenoviry, které potom obsazují další buňky a tím zabraňují
jiným a horším virům v jejich obsazení. Tím se zabraňuje těmto jiným virům (např. covidu), aby se
dostaly do plicních buněk a začaly se tam množit. Virus totiž nemůže využít ke svému množení
buňku, která je již obsazena jiným aktivním virem.
A toho se využívá u terapeutických látek. Buňky ale mají vlastní životnost, plicní buňky se obměňují v
průměru za 4 až 6 měsíců, takže logicky nově vzniklé buňky již v sobě adenoviry nemají a mohou tak být
napadeny covidem anebo jiným virem. Proto logicky z toho vyplývá, že po 4 až 6 měsících musí
očkovaná osoba utíkat pro booster, protože již nemá v sobě terapeuticky impregnované plicní buňky,
které zemřely a byly nahrazeny novými. Proto se nedivte, že globalisté zkracují přeočkování až na 4
měsíce, protože to je přesně doba životnosti buněk v plicích a v trachea trubici.

I N F O R M O V A NO S T - základní podmínka zorientování se v situaci
- vysvětlení, co dělat
Nečeká nás lehké období, ostatně to už není teď. Hroutí se systém, který dlouhou dobu nějak
fungoval a který je ve své podstatě otrokářský, ač to mnozí nevidí, a který by „mocní“ tohoto světa rádi
změnili na ještě horší – odlidštěný, technokratický. Ale právě v této době, kdy se systém hroutí, máme
příležitost vybudovat svět podle našich představ.
Co je k tomu potřeba? Je potřeba, abychom zachovali klid, abychom začali spolupracovat, vzájemně si
pomáhali, abychom sebou nenechali manipulovat, abychom se aktivně podíleli na řízení společnosti, ať
už přes různá sdružení rodičů ve škole nebo sportovní kroužky nebo jiné instituce nebo prostřednictvím
psaní politikům, vytvářením informačního pole ve svém okolí nebo na sociálních sítích a tak podobně. Je
potřeba, abychom měli představu jaký svět chceme, abychom pracovali na sobě a při vší činnosti pro nás
byla hlavní mravnost. A byli zdraví. To přeji všem.
Zdroj:
Cz24.news/komplexni-kolaps-financniho-sektoru-se-ocekava-na-jare-mocni-si-prave-zabezpecuji-sve-peniz
e-aby-o-ne-neprisli-video

I N F O R M O V A NO S T - základní podmínka zorientování se v situaci
- vysvětlení, co dělat
Jak znovu profesor potvrdil, Alexander Reďko, lékař a předseda Petrohradské odborné lékařské
asociace, ani v Rusku se dosud nepodařilo izolovat virus SARS-Cov-2 ze vzorků z přírody a z
populace, protože dosud se to nikomu nepovedlo. Jak nedávno laické veřejnosti vysvětlila Dr. Soňa
Peková, izolace viru znamená, že virus se vezme a nechá se namnožit tak, aby výsledkem množení byl
samotný virus sám o sobě. Jenže, to se dosud nepodařilo.

Proč je tak důležité izolovat virus?
Protože bez jeho izolace není možná přesná diagnostika a ani přesně účinná
vakcína bez vedlejších projevů.
Profesor zdůraznil, že vakcínu lze použít jen za dvou podmínek. Za prvé, virus musí být nejprve
izolován, a za druhé, virus nesmí mutovat. Jenže v případe viru SARS-Cov-2 není splněna ani jedna
podmínka. Přesto se ale začaly vakcíny vyrábět, které ale nefungují, lidé se chodí přeočkovávat a
myslí si, že čím víc vakcíny dostanou, tím zdravější budou, ale ono je to přesně naopak. Vakcíny,
které se dnes píchají do lidí, jsou navrženy proti 2 roky starému viru, který již dávno mezi populací
neexistuje, zdůraznil profesor.
Zdroj: Aeronet.cz/news/video-rusky-lekar-a-profesor-sokoval-divaky...

I N F O R M O V A NO S T - situace na Slovensku
Důrazně doporučuji doručit škole v
písemné formě oznámení, že dítě má
již svého lékaře pro děti a mládež, ke
kterému bude chodit na vyšetření či
ošetření a jako rodič nedávám
souhlas, aby dítě bylo ošetřováno
školním lékařem. Dopis doručte škole
poštou na doručenku.
Zdroj:
Aeronet.cz/news/delta-zemrela-at-zije-omi
cron...

