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kde a jak je získávat - být v 
obraze - chceme vědět víc



  

Není rýma jako covid?
…aneb Jak nám ze světa zmizely sezonní virózy a nahradila je nákaza se zbrusu novým 
názvem? Systém, kterým se podařilo běžné akutní respirační infekce přetavit v celosvětovou 
pandemii, je jednoduše geniální. Či geniálně jednoduchý?

28.11.2021 | Celý článek: Casopis-sifra.cz/neni-ryma-jako-covid

https://casopis-sifra.cz/neni-ryma-jako-covid/


  



  

Nemocnice v Antverpách prolomila tabu a přiznala, že všechny JIPky má obsazeny pouze 
očkovanými pacienty, u nichž došlo k prolomení očkovací ochrany a nastala vážná reinfekce!
A co na to Židé? Rabínský soud v New Yorku vydal svým usnesením „absolutní zákaz“ na očkovaní židovských dětí, mládeže a mladých 
žen a mužů! Soud označil očkování za formu rozšiřování infekce a zakázal nejen podávání vakcín Židům, ale dokonce i jejich propagaci
a reklamu! Rabínský soud je nejvyšším justičním tělesem Chasidů a tórické větve světového židovstva, dopady na očkování v řadách Židů 
budou obrovské! Mj. české ministerstvo zdravotnictví Vojtěcha čaruje s čísly a statistikami takovým způsobem, až z toho přechází zrak.

10.11.2021 | Celý článek: Aeronet.cz/news/video-nemocnice-v-antverpach-prolomila-tabu...

Epidemie lhaní (1.11.2021, Stanislav Blaha)

V Otevřeném dopisu ministru zdravotnictví ČR 
jsme před časem od ministra zdravotnictví Adama 
Vojtěcha požadovali "veřejnou publikaci 
Ministerstva zdravotnictví, která bude obsahovat 
přesný popis metodiky sbírání dat, jejich 
vyhodnocení a přehled hlášených vedlejších účinků, 
pracovních neschopností, hospitalizací a úmrtí, ke 
kterým došlo do 28 dnů od podání experimentálních 
mRNA vakcín proti covid-19 v ČR od počátku 
vakcinační kampaně".

Dopis i přes naši urgenci zůstal bez odezvy. Asi 
žádnou epidemii nemáme, takže není třeba se 
zabývat otázkami, jak ji posuzovat a měřit.

Zdroj: E-republika.cz/article4465-Epidemie-lhani

https://aeronet.cz/news/video-nemocnice-v-antverpach-prolomila-tabu-a-priznala-ze-vsechny-jipky-ma-obsazeny-pouze-ockovanymi-pacienty-u-nichz-doslo-k-prolomeni-ockovaci-ochrany-a-nastala-vazna-reinfekce-a-co-na-to-zide/
http://e-republika.cz/article4465-Epidemie-lhani


  

Rakousko od 1. února zavede povinné očkování
Rakouský kancléř Alexander Schallenberg vyhlásil v zemi zavedení povinného očkování proti koronaviru od 1. února 
2022 a také zavedení národního lockdownu od pondělka maximálně na 20 dní.

Od 15. listopadu v Rakousku platí lockdown pro nenaočkované osoby. Nicméně se epidemiologická situace stálé zhoršuje, denní přírůstky 
onemocnění lámou rekordy, jednotkám intenzivní péče hrozí zaplnění pacienty s covidem-19. Tedy automatický skončí nejpozději 13. prosince.

19.11.2021 | Celý článek: cz.sputniknews.com/20211119/rakousko-od-1-unora-zavede-povinne-ockovani-16562614.html

https://cz.sputniknews.com/20211119/rakousko-od-1-unora-zavede-povinne-ockovani-16562614.html


  

Rudolf Steiner (1861-1925) řekl:
„V budoucnu odstraníme duši pomocí medicíny. Pod záminkou 
'zdravého hlediska' bude existovat vakcína, kterou bude lidské tělo co 
nejdříve ošetřeno přímo při narození, aby se u člověka nemohla rozvinout 
myšlenka na existenci duše a Ducha.

Materialistickým lékařům bude svěřen úkol odstranit duši lidstva. Tak 
jako jsou dnes lidé očkováni proti té či oné nemoci, tak budou v budoucnu 
děti očkovány látkou, kterou bude možné vyrobit právě tak, aby lidé díky 
tomuto očkování byli imunní vůči vystavení se 'šílenství' duchovního 
života. Byl by nesmírně chytrý, ale nevyvinulo by se v něm svědomí, a 
to je skutečný cíl některých materialistických kruhů.

S takovou vakcínou můžete snadno způsobit, že se éterické tělo uvolní 
ve fyzickém těle. Jakmile by se éterické tělo odpoutalo, vztah mezi 
vesmírem a éterickým tělem by se stal krajně nestabilním a člověk by 
se stal automatem, neboť fyzické tělo člověka musí být na této Zemi 
vyleštěno duchovní vůlí. Vakcína se tedy stává jakousi arymanickou silou; 
člověk se již nemůže zbavit daného materialistického pocitu. Stává 
se materialisticky konstituovaným a nemůže se již povznést k 
duchovnímu.”

- Rudolf Steiner (1861-1925)

PS: Rudolf Steiner byl vždy pro alternativní přírodní léčbu, byl hodně 
duchovně založený a kritizoval školní medicínu a tento výrok o vakcínách 
je myšlen jako kritika a varování.



  

Šířený strach, manipulace a lež

Nejvyšší autorita Stvoření vesmíru a člověka
a dnešní covidová doba

Vliv očkování na krev, DNA a duši

Nejvyšší vědomá aspirace člověka

Co přetrvává za fyzickým BYTÍM...

Význam BYTÍ ve fyzickém těle



  

JUDr. Tomáš Nielsen, právník roku 2018:

Vláda občanům prostě lže. 
A pod Válkem to nejspíš nebude 
jiné. Diskriminace, segregace. 
Státní moc opustila cestu práva, 
varuje advokát Nielsen
Právo na život a zdraví není hodnotnější než právo na ochranu 
lidské důstojnosti, osobní svobodu nebo na ochranu soukromí. 
Vláda neopustila cestu práva a cestu demokracie sama od 
sebe.
„Velmi významnou roli v této manipulaci hrají podivné 
lobbistické skupiny a jednotlivci, jako jsou Roman Prymula, 
Roman Chlíbek a jeho vakcinologická společnost, nebo sdružení 
MeSES a jeho členové,“ tvrdí v rozhovoru pro 
ParlamentníListy.cz advokát Tomáš Nielsen, předseda odborné 
právní skupiny Pro Libertate – Institutu práva a občanských 
svobod a spoluzakladatel občanské iniciativy Zdravé fórum.

22.10.2021 | Rozhovor | Celý článek: www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlada-obcanum-proste-lze-A-pod-Valkem-
to-nejspis-nebude-jine-Diskriminace-segregace-Statni-moc-opustila-cestu-prava-varuje-advokat-Nielsen-680859



  

Vláda premiéra Andreje Babiše ve středu schválila několik 
nových koronavirových opatření. Uvažuje se dokonce o 
tom, že některé služby mohou být zcela nedostupné pro 
neočkované lidi. Je to právně v pořádku?

Není. Alespoň ne v zemi, která uznává principy moderní 
demokracie. Už více než rok a půl poukazujeme s kolegy na to, že 
státní moc opustila cestu práva, cestu demokracie. Opatření 
Ministerstva zdravotnictví jsou nesmyslná, nemají oporu v 
zákonech, v odborných stanoviscích ani v reálné situaci. Jsou navíc 
jednoznačně diskriminační. To, co ministerstvo předvádí, je 
popřením všech zásad demokratického právního státu. A děje 
se tak za tichého souhlasu ostatních složek státní moci – moci 
zákonodárné i moci soudní.

… Vláda je povinna udělat jednu jedinou věc, kterou byla povinna 
udělat už v únoru či březnu roku 2020, tedy použít standardní 
nástroje řešení epidemií. To ale nedělá. Manipuluje s čísly, jinak 
řečeno – prostřednictvím dat od profesora Duška, ředitele 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), prostě lže 
občanům.

22.10.2021 | Rozhovor | Celý článek: www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlada-obcanum-proste-lze-A-pod-Valkem-
to-nejspis-nebude-jine-Diskriminace-segregace-Statni-moc-opustila-cestu-prava-varuje-advokat-Nielsen-680859



  22.10.2021 | Rozhovor | Celý článek: www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlada-obcanum-proste-lze-A-pod-Valkem-
to-nejspis-nebude-jine-Diskriminace-segregace-Statni-moc-opustila-cestu-prava-varuje-advokat-Nielsen-680859

Asi jak kdo. Vy ve svých prohlášeních často zmiňujete 
diskriminaci lidí. Není to ale poněkud přehnané označení?
Z hlediska práva a z hlediska základních principů demokratického 
právního státu je absolutně nepřijatelné dát více práv někomu, 
kdo se podrobil očkování proti onemocnění covid-19, nebo 
někomu, kdo se nechal testovat na přítomnost koronaviru 
SARS-CoV-2, před ostatními lidmi. 
Chápu, že pro většinu lidí to může znít složitě. Vždyť přece jde o 
lidské životy. Skutečností ale je, že o lidské životy už dávno nejde. I 
očkovaní umírají na covid-19, šíří onemocnění, zavírají třídy ve 
školách a posílají děti do karantén.

Máte návod, jak se opět vrátíme k základním principům 
lidskosti?
Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem velmi opatrný ve svých 
vyjádřeních. Tady je pro mě ale situace naprosto jednoznačná – 
jsem přesvědčen, že lidé musí přestat respektovat mimořádná 
opatření Ministerstva zdravotnictví. Protože jsou nezákonná, 
protiústavní, nehumánní. Ředitelé škol, zaměstnavatelé, 
provozovatelé kadeřnictví, restaurací a podobně prostě musí 
vyhlásit občanskou neposlušnost, opřít se o čl. 23 Listiny 
základních práv a svobod a vytvářet prostředí bez 
diskriminace, bez segregace, bez zásahů do soukromí lidí. Lidé 
by měli opravdu začít chránit demokratické principy a humanismus.



  

NEJSME NEMOCNÍ
DESATERO

1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.
2. Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.
3. Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé 

a nemocní.
4. Braň své právo rozhodnout se o svém životě.
5. Respektuj způsob života druhých.
6. Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.
7. Vystup proti jediné ideologii nepřipouštějící 

jiný názor.
8. Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako 

s věcí.
9. Postav se všem snahám Tě ponižovat 

nebo vyčleňovat ze společnosti
10. Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.

Celý dokument ke stažení...

https://zlatyspendlik.cz/nejsme-nemocni-desatero/


  

Článek 23 Listiny základních práv
a svobod 

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, 
kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních 
svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů 
a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

V České republice je právo na odpor výslovně zakotveno 
v článku 23 Listiny základních práv a svobod a je podmíněno 
dvěma skutečnostmi, které musí být splněny současně:

● probíhá odstraňování demokratického řádu lidských práv 
a základních svobod garantovaných Listinou základních práv
a svobod,

● je znemožněná činnost ústavních orgánů a účinné použití 
zákonných prostředků.

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku Če
ské republiky...

Je potřeba zastavit vládnoucí menšinu (zvrácenou „elitu“), která chce feudálně rozhodovat
o bytí a nebytí jednotlivců, rodin, skupin obyvatelů a národů.
Přičemž ona samotná nečiní rozdíl v tomto smyslu mezi očkovanými a neočkovanými
a bez rozdílu chce většinu „přebytečného obyvatelstva“ nechat odejít do nebytí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod


  

Ministerstvo zdravotnictví spustí 
od pondělí vlnu razií a hygienici 
ve spolupráci s policií budou kontrolovat, 
že majitelé restaurací kontrolují a lustrují 
zdravotní stav svých hostů!
29.10.2021 | Celý článek: Aeronet.cz/news/ministerstvo...

Zdravotní stav jedince je nedotknutelným soukromým údajem, který nemá 
právo nikdo po člověku vyžadovat! Teror se stupňuje, protože vakcíny se 
rychle kazí a na skladech jsou zásoby, které se budou muset koncem roku 
vylít do kanalizace, protože jejich trvanlivost je pouze 12 měsíců!
1) Pro komunikaci v restauracích a hospodách platí:
● Provozovatel hospody či servírka nemá oprávnění požadovat od vás 

doklad zaznamenávající váš zdravotní stav.
● Ústní nebo telefonické nařízení testu či vyšetření na nakažlivou nemoc nemá 

právní relevanci. To je verdikt Nejvyššího správního soudu. Tímto verdiktem 
se můžete od pondělí bránit v hospodách a restauracích.

2) Zdravotní stav může z epidemiologického hlediska kontrolovat pouze 
zástupce hygieny, který se prokáže průkazem, ale kontrola vašeho 
zdravotního stavu musí proběhnout pouze zákonným způsobem, tedy 
písemnou výzvou a za splnění pravidel pro doručování písemností do vlastních 
rukou na adresu trvalého bydliště.

https://aeronet.cz/news/ministerstvo-zdravotnictvi-spusti-od-pondeli-vlnu-razii-a-hygienici-ve-spolupraci-s-policii-budou-kontrolovat-ze-majitele-restauraci-kontroluji-a-lustruji-zdravotni-stav-svych-hostu/


  

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka
1.11.2021 | Zdroj: www.youtube.com/watch?v=IRCqaMiZaPc

Jana Zwyrtek Hamplová doporučuje:
● Nenosit roušky. Pokud ji někde vyžadují, dejte mi to 

písemně. Lidé musí vyjádřit svůj nesouhlas s 
nezákonnými nařízeními vlády a covidovou šikanou. Síla 
národa odejme legitimitu této vládě.

● Není možné dodržovat neústavní a nezákonná nařízení, 
která znamenají demontáž platností ústavních a lidských 
práv občanů.

● Říci konečně pravdu o účincích vakcín proti Covid-19.
● Okamžité zrušení pandemického zákona. Pandemický 

zákon je neústavní a jedinému člověku (ministru 
zdravotnictví) dává neomezené pravomoci.

● Kdo odebírá ústavně zaručená práva občanům 
(neočkovaným), musí je finančně odškodnit.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v Senátu řekl, „že 
očkovaný člověk proti koronaviru nemůže onemocnět nebo 
přenést nemoc na někoho dalšího“.

http://www.youtube.com/watch?v=IRCqaMiZaPc


  

Otevřeme Česko - Chcípl PES
23.11.2021 | Zdroj: www.facebook.com/Chciplpes

Když mají očkování QR kód, tak my také  Lidé buďte ............. .
odvážný právo je na vaší straně. QR kód po načtení ukáže 
odkaz na kompletní právní informační podporu.
Stahujte si do telefonu a ukazujte všude kde vás budou 
chtít diskriminovat. I Vy očkovaní jej můžete používat 
také. Váš zdravotní stav je Vaší soukromou záležitostí. 
Sdílejte prosím!

https://www.facebook.com/chciplpes


  

Přišel sníh a mráz, 
ne proto aby zahubil, 
ale každé zvíře 
ukázalo svou stopu.
(z filmu „Jen o rodinných 
záležitostech“ režiséra Jiřího 
Svobody z roku 1990)



  

Roušky dole, vole! Český slavík 21: 
V celém divadle měli před zahájeném přímého přenosu 
sundané roušky, a tím je to dané!
Celý článek (21.11.2021):
Aeronet.cz/news/rousky-dole-vole-cesky-slavik-21-se-stal-bodem-zlomu...

Kameramani a fotografové totiž před začátkem přenosu 
pořadu zachytili prakticky celý sál divadla a šokující pohled 
nabídl důkaz, že prakticky skoro všichni měli sundané 
roušky a respirátory. 
Hosté v divadle si je nasadili až po zahájení živého 
televizního přenosu. Policie prý začala sundání roušek 
vyšetřovat, ale nevím, co chtějí zjišťovat, ledaže by policie 
udělila pokuty všem hostům v divadle. 
Byl to naprosto brutální signál Babišovi ze strany majitele 
soutěže Karla Janečka, že právě otevřel pozici proti 
vakcínám v mediálním sektoru v přípravě kandidatury na 
Pražský hrad.

https://aeronet.cz/news/rousky-dole-vole-cesky-slavik-21-se-stal-bodem-zlomu-narod-mel-spatrit-elity-a-slyset-noveho-vudce-v-roli-svetlonose-karel-janecek-si-rekl-o-kandidaturu-na-prezidenta/


  

Covid hospitalizovaní neočkovaní a očkovaní
Propagandisté covidového očkování hovoří o x-násobné 
hospitalizaci neočkovaných nad očkovanými. 
Jaká jsou skutečná čísla za týden 15.-21. 11. 2021?
Celý článek (22.11.2021): Zdenekkoudelka.blog.idnes.cz...

Hospitalizování
V nemocnicích bylo 1 969 neočkovaných a 1 549 plně očkovaných. V 
nejzranitelnějších věkových skupinách 70-79 let: 450 neočkovaných a 583 plně 
očkovaných, ve skupině 80+ letých 401 neočkovaných a 568 plně očkovaných.

Hospitalizace na JIP
Na jednotce intenzivní péče bylo umístěno 267 neočkovaných a 170 
očkovaných. V nejzranitelnějších věkových skupinách 70-79 let: 59 
neočkovaných a 72 plně očkovaných, ve skupině 80+ letých 27 neočkovaných 
a 41 plně očkovaných.

● Ministerstvo zdravotnictví opticky upravuje své statistiky na počty přepočtené na 100 000 
obyvatel ve skupině očkovaných a neočkovaných.

● Údaje o nakažených nejsou vypovídající, protože v rámci očkovací propagandy se 
podstatně méně testují očkování, přestože mohou nemoc přenášet.

● Ministerstvo zdravotnictví ignoruje ve svých mimořádných opatřeních velmi klesající 
účinnost očkování po 6 měsících a bere jeho účinnost jako nekonečně dlouhou.

● Takto Ministerstvo zdravotnictví vědomě přispívá k šíření covidu.

Docent ústavního práva a politologie, 
Právnická fakulta Masarykovy 

univerzity Brno a AMBIS vysoká škola. 
Moravan. Trikolora Svobodní 
Soukromníci (TSS). Advokát.

https://zdenekkoudelka.blog.idnes.cz/blog/blog.aspx?c=779254


  

Informace o očkování proti covid-19 je důvěrná, 
rozhodl Ústavní soud
Celý článek (21.11.2021): fakta24.cz/informace-o-ockovani-proti-covid-19...

Podstata nálezu
Advokátka Vendula Záhumenská podala k Ústavnímu soudu ČR žádost o poskytnutí informací. Ptala se, kolik soudců Ústavního 
soudu bylo k datu podání žádosti naočkováno proti nemoci Covid 19. Ústavní soud tuto její žádost dne 18.11.2021 odmítl.

Ve zdůvodnění je mimo jiné i tato důležitá pasáž:
Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci covid-19 je považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o 
tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována vakcína).

Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobenému 
virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon 
podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace.

Zde si můžete otevřít celé rozhodnutí Ústavního soudu.

https://fakta24.cz/informace-o-ockovani-proti-covid-19-je-duverna-rozhodl-ustavni-soud-1690/
https://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2021/11/priloha_968787186_0_SPR.-US-1003-21-INF-rozhodnuti-o-odmitnuti-zadosti.pdf


  

Jaký je význam energetiky 
RODu
...u slovanská tradice jde o důležitý princip

...každý jedinec, rodina, rod či národ 
potřebuje dostatek duchovní energie, 
aby mohl zhmotňovat své nové pokolení 
nebo plány

...pokud v jemnohmotném světě se tato 
duchovní energie vyčerpala a nedoplňuje se, 
pokračování není nadále možné a dochází 
k zániku, tedy vyhynutí

...probíhá něco obdobného v dnešní době 
a to zrychleným tempem?



  

Dr. David Martin: Nazývejme věci pravými jmény – je to 
biologická zbraň, kampaň teroru a úkladná vražda. Část 1/2
Celý článek (23.11.2021): Tadesco.org

TVRDÁ PRAVDA
„A tohle bude pro mnohé z vás nepříjemné, ale je mi to jedno, protože někdy musíme přijmout tvrdou 
pravdu: 18. září 2019 – sledujete ta data? – se Světová zdravotnická organizace sešla při zasedání Rady 
pro sledování globální připravenosti a uvedla, že musíme vytvořit globální simulaci vypuštění 
respiračního patogenu, která bude probíhat od září 2019 do září 2020. Globální kampaň.

„Den po zveřejnění tohoto dokumentu podepsal prezident Donald Trump tento exekutivní příkaz [pozn. 
Exekutivní příkaz číslo 13887: „Modernizace vakcín proti chřipce ve Spojených státech na podporu národní 
bezpečnosti a veřejného zdraví“] a chci, abyste si přečetli, co je v tomto výkonném příkazu (pozn. snímek č. 
3 prezentace):

„Tyto platformové technologie zahrnují vakcíny [založené na] DNA, messenger RNA (mRNA), 
virových částicích, vektorové vakcíny a vakcíny se samo-sestavujícími se (self-assembling) 
nanočásticemi.“

„Den poté, co Číňané, NIAID, Nadace Billa a Melindy Gatesových, v kriminálním spiknutí, v propojeném 
ředitelství, s machinacemi, vyhlásili válku proti světu, Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který ve 
skutečnosti nařizuje, aby byl toxin vypuštěn na veřejnost. Je to právě tady, v jeho exekutivním příkazu,“ 
říká Dr. Martin. ….

~~~

Celý článek:

Tadesco.org/dr-david-martin-nazyvejme-veci-pravymi-jmeny-je-to-biologicka-zbran-kampan-teroru-a-ukladna
-vrazda-cast-1-2

https://tadesco.org/dr-david-martin-nazyvejme-veci-pravymi-jmeny-je-to-biologicka-zbran-kampan-teroru-a-ukladna-vrazda-cast-1-2/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-modernizing-influenza-vaccines-united-states-promote-national-security-public-health/
https://tadesco.org/dr-david-martin-nazyvejme-veci-pravymi-jmeny-je-to-biologicka-zbran-kampan-teroru-a-ukladna-vrazda-cast-1-2
https://tadesco.org/dr-david-martin-nazyvejme-veci-pravymi-jmeny-je-to-biologicka-zbran-kampan-teroru-a-ukladna-vrazda-cast-1-2


  

Ako sa elegantne vyhnúť testovaniu, keď ho od vás bude žiadať 
zamestnávateľ
Celý článek (25.11.2021): www.badatel.net/ako-sa-elegantne-vyhnut-testovaniu...

Vyhlásenie o zodpovednosti za škody spôsobené nákazou Covid-19 na pracovisku

Zamestnávateľ: Firma s.r.o., Slnečná 5, 81001 Bratislava, IČO: 12345678

Zamestnanec: Jožko Mrkvička, Mesačná 8, 82001 Bratislava, rodné číslo: 123456/7890

Podľa Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z., paragrafu 6, a paragrafu 8, je zamestnávateľ povinný 
vytvárať zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých svojich zamestnancov.

Súčasťou takéhoto zdravého a bezpečného prostredia je aj absencia potenciálne infekčných osôb s ochorením Covid-19 na pracovisku.

Podľa najnovších vedeckých poznatkov očkovanie nezabraňuje nákaze ani šíreniu infekcie Covid-19. Riziko šírenia infekcie je možné v 
rozumnej miere minimalizovať momentálne len antigénovym alebo PCR testovaním.

Ja, zamestnávateľ, vyhlasujem, že v prípade nákazy horeuvedeného zamestnanca na pracovisku od iného netestovaného 
zamestnanca, sa zaväzujem zamestnancovi v plnej výške uhradiť:

 - náklady spojené s liečbou

 - ušlú mzdu (dorovnanie nemocenskej do priemernej mzdy)

 - finančné odškodnenie za prípadné trvalé následky poškodenia zdravia

V Bratislave 25.11.2021

Podpisy:

zamestnávateľ:

zamestnanec:

https://www.badatel.net/ako-sa-elegantne-vyhnut-testovaniu-ked-ho-od-vas-bude-ziadat-zamestnavatel/


  

LOUTOL, 3MG TBL NOB 20, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Mam pro všechny a  zvláště lékaře užasnou zprávu. Ivermectin byl zaregistrován SUKL pod názvem 
LOUTOL, registrační číslo: 10/053/20-C, SUKL kod: 0258056. Obvodní lékaři mohou zachraňovat covidové 
pacienty v počátku onemocnění. Zatím se dá předepisovat jen na lékařský předpis.

Státní ústav pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz/modules....

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0248310&tab=info


  

Profesor Alexander Reďko zopakoval, 
že dosud se nikomu nepodařilo izolovat 
SARS-Cov-2
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 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.

Proč je tak důležité izolovat virus? Protože bez jeho izolace není 
možná přesná diagnostika a ani přesně účinná vakcína bez 
vedlejších projevů.

Celý článek: 
Aeronet.cz/news/video-rusky-lekar-a-profesor-sokoval-divaky...

https://aeronet.cz/news/video-rusky-lekar-a-profesor-sokoval-divaky-kdyz-narovinu-vysvetloval-ze-rusky-sputnik-v-se-v-nicem-nelisi-od-zapadnich-vakcin-a-teror-v-rusku-spojeny-s-povinnym-ockovanim/


  

Tlak globálního prediktora, nadnárodních korporací a národních vlád vytvářejí následující situaci:

1) Omezování přístupnosti k energiím, 
potravinám, práci, bydlení, péči o zdraví,
vzdělání a využití svého volného času
k rozvoji

Odhad scénářů blízké budoucnosti a možných zásadních vlivů

2) Tlak a vynucování „povinnosti“ 
se očkovat experimentálním genovým 
mRNA roztokem

3) Využívání pokročilých znalostí „elit“,
„národních“ vlád a všeho schopných 
přisluhovačů pro ovládání tlupy (davu)

1) Dochází k významnému rozdělení společnosti na 
nejméně dvě skupiny:
● očkovaní (poslušní);
● neočkování (potížisté).

2) Poněvadž se většina podvoluje tomuto násilí, 
umožňuje to „elitám“ dosáhnout svých cílů, které 
by za původních okolností nebyly vůbec možné:
● zchudnutí většiny obyvatelstva;
● omezování lidských práv a svobod;
● snižování zdraví a IQ obyvatelstva;
● dovedení tlupy (davu) do zombii stavu 

neslučitelného s dalším rozvojem společnosti;
● omezení počtu obyvatel na Zemi;
● eliminování vlivu neočkovaných na účasti 

v řízení společnosti;
● zhoršení vztahů s Ruskem (příprava na válku).

4) Vytváření informačního vakua 
ve střední Evropě ohledně dění 
jak v Evropě samotné, tak ve světě
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Rozhoduje se o budoucnosti 
lidstva jako takového 
a o jednotlivých skupinách 
uvnitř něho, které učinily svou 
vlastní a odlišnou volbu své 
budoucnosti.



  

Tlak globálního prediktora, nadnárodních korporací a národních vlád vytvářejí následující situaci:

1) Omezování přístupnosti k energiím, 
potravinám, práci, bydlení, péči o zdraví,
vzdělání a využití svého volného času
k rozvoji

Odhad scénářů blízké budoucnosti a možných zásadních vlivů

2) Tlak a vynucování „povinnosti“ 
se očkovat experimentálním genovým 
mRNA roztokem

3) Využívání pokročilých znalostí „elit“,
„národních“ vlád a všeho schopných 
přisluhovačů pro ovládání tlupy (davu)

1) Dochází k významnému rozdělení společnosti na 
nejméně dvě skupiny:
● očkovaní (poslušní);
● neočkování (potížisté).

2) Poněvadž se většina podvoluje tomuto násilí, 
umožňuje to „elitám“ dosáhnout svých cílů, které 
by za původních okolností nebyly vůbec možné:
● zchudnutí většiny obyvatelstva;
● omezování lidských práv a svobod;
● snižování zdraví a IQ obyvatelstva;
● dovedení tlupy (davu) do zombii stavu 

neslučitelného s dalším rozvojem společnosti;
● omezení počtu obyvatel na Zemi;
● eliminování vlivu neočkovaných na účasti 

v řízení společnosti;
● zhoršení vztahů s Ruskem (příprava na válku).

4) Vytváření informačního vakua 
ve střední Evropě ohledně dění 
jak v Evropě samotné, tak ve světě

Skutečná podstata ZÁPADNÍ 
KONCEPCE ŽIVOTA se neskrývá 
v tom, co o sobě tento systém 
prohlašuje.

Skutečnou podstatu najdete 
jako skutečný (prokazatelný) 
výsledek řízení této společnosti 
a prosazování jeho hodnot, 
které se maskují jako tzv. 
ZÁPADNÍ HODNOTY.
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