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Nesourodé zprávy ze stejného konce  |  mojmír 
z RODu mišunů  |  www.svobodny-vysilac.cz

Jsme zaplaveni informacemi a ty zahlcují naše vědomí. Je potřeba 
vytřídit podstatné informace a z nepřehledného kalejdoskopu 
vytvořit smysluplnou mozaiku. Tedy rozumět řídícím vektorům 
a směřování lidstva.

V tomto pořadu se zejména zaměříme na zhroucení unipolárního 
světa s nadvládou „západní společnosti“ a vzniku spravedlivějšího 
světa. Též prozkoumáme přechod na Nový kvantový finanční 
systém Gesaru a Nesaru.



  

Chile zakazuje diskriminaci mutantů 
a geneticky modifikovaných lidí
z Tadesco.org 5. 3. 2022

Zákon 21.422 zveřejněný ve středu 16. února 2022 zakazuje 
"diskriminaci v zaměstnání v případě mutací nebo změn 
genetického materiálu". Ustanovení zavádí mechanismy pro 
provádění "genetických testů".
Chilský zákon připomíná rovněž kuriózní argentinskou legislativu z 
loňského roku, která se odvolává na práva "lidských osob". Chinda 
Brandolino poukázala na to, že se jedná o právní předehru k 
rozlišování mezi "lidskými osobami" a "translidskými 
osobami". Geneticky modifikované osoby, říká Brandolino, budou 
patřit vlastníkům technologie a nebudou mít stejná práva jako 
"lidské" osoby.
Zákon 21.422 předvídá temnou budoucnost. V tomto nařízení se 
objevuje velký logický kontrast.
Chrání práva geneticky pozměněných lidí (důsledek vakcín proti 
Covidu, jak včas varovali lékaři, kteří se sešli na summitu v 
Londýně), soukromí vašich údajů a právo nebýt diskriminován v 
zaměstnání.
~~~
Více zde: https://tadesco.blogspot.com/2022/03/chile-zakazuje-diskriminaci-mutantu.html

https://tadesco.blogspot.com/2022/03/chile-zakazuje-diskriminaci-mutantu.html


  

Umělá Děloha – Klonování Lidí 
z Kožní Buňky
26. 1. 2022 | Radek Nohl

Umělá Děloha – Patent US2723660A z roku 1955 - ECTO 
GENESIS - Umělá Děloha je Pokročilá Verze Dětského 
Inkubátoru - Umělá Děloha pro Klony a Hybridy - Růst Plodu 
v Umělém Robotu
Předefinování Lidí - ZABÍJENÍ PŘIROZENÉHO ŽIVOTA, 
RODU, RODINY, PŘÍRODY - Růstová Komora hostí Plod - 
Kontejner na Okysličenou Krev - Umělá Děloha Vyplněna 
Umělou Plodovou Vodou - Pokročilé Senzory v Komoře 
Spojené s Umělou Inteligencí
Umělá Děloha Obsahuje Obrazovku – Japonský Výzkum - 
Umělá Děloha z Buněk Dělohy - Navržená Miminka a 
Navržení Lidé - Kožní Buňka k Vytvoření Klonu Člověka - M. 
Greenberg aka Josef Mengele …
~~~
Zdroj data: 
https://vlnovagenetika.cz/umela-deloha-klonovani-lidi-z-kozni
-bunky

https://vlnovagenetika.cz/umela-deloha-klonovani-lidi-z-kozni-bunky
https://vlnovagenetika.cz/umela-deloha-klonovani-lidi-z-kozni-bunky


  

EU hodila Ukrajinu přes palubu! Putin zvítězil - zbytek války bude 
ruská řeznická rutina! (7.3.2022)
Včera (7.3.) holandská burza začala rekordním nárůstem ceny plynu a Putin pohrozil recipročním 
uzavřením NordStream 1. Pokud by se to stalo, průmysl a život v EU by se zcela zastavil. Proto moudřejší 
politici, zejména němečtí, před touto hrozbou Ruska kapitulovalo a začali si Rusko udobřovat.
Hodili Ukrajinu a Volodymyra Zelenského přes palbu.
Jednoduše nemohou skrze sankcemi Rusko tak rozzlobit, že by samotní obyvatelé EU mrzli, většina 
firem by byla skoro uzavřena a potraviny by dosáhly astronomických cen.
Jen si přejme, aby to došlo i bláznům - českým politikům, protože takovou svou "politiku" a "sankce" by 
opravdu svým hladovým a zchudlým spoluobčanům vůbec nevysvětlili.
~~~
Celé video: www.youtube.com/watch?v=TTGa8IURc6Y

https://www.youtube.com/watch?v=TTGa8IURc6Y


  

Kanadský plán digitální identity 
se hroutí – Trudeau zašel příliš 
daleko
11. 3. 2022 | Tadesco.org

Agendu Covid už ale nemůžou opustit. Povinné 
očkování lze zachovat pouze s Covidem. Digitální 
identita je také založena na očkování. 
Pouze registrací očkovacího průkazu lze 
implementovat plán komplexní digitální identity a 
následně systém sledování sociálního kreditu. „Build 
Back Better“ je název plánu pro veřejnost podle 
„Global Research“.
Trudeaův drakonický krok při zničení konvoje 
svobody v Ottawě mohl mít opačný účinek, než 
bylo žádoucí.
~~~
Zdroj data: 
https://tadesco.org/kanadsky-plan-digitalni-identity-se-h
routi...

https://tadesco.org/kanadsky-plan-digitalni-identity-se-hrouti-trudeau-zasel-prilis-daleko/
https://tadesco.org/kanadsky-plan-digitalni-identity-se-hrouti-trudeau-zasel-prilis-daleko/


  

Rodiče nevlastní své děti, 
ale vláda
12. 3. 2022 | Telegram

Tuhle vetu si přečtěte 100x, je nutné pochopit 
co jeho slova znamenají. Neutěšujte se 
hloupým faktem, ze je to jen a daleko v 
Kanadě protože to může byt zítra u nás!
Pamatujme na NWO jejich plán pro celý svět, 
pro všechny země, stejný scénář!!!
Kanadský ministr školství sdělil rodičům, 
že jejich děti VLASTNÍ VLÁDA, nikoli rodiče 
a jejich děti, kteří navzdory jejich 
protestům dostanou vakcínu COVID.
~~~
Zdroj data: 
www./t.me/CeskaOvcePokec/14938

https://t.me/CeskaOvcePokec/14938


  

Lavrov: Na Ukrajině bojujeme za 
ukončení amerického světového 
řádu  (Aeronet.news z 11.4.2022)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli 
pro 1. kanál ruské televizi poskytl exkluzivní 
rozhovor, ve kterém uvedl naprostou bombu. Uvedl 
totiž, že cílem ruské vojenské akce na Ukrajině 
je ukončit světový řád ovládaný Spojenými 
státy. V rozhovoru, který v pondělí odvysílala ruská 
televize, zdůraznil, že Washington usiluje o 
nadvládu tím, že zavádí pravidla ad hoc a porušuje 
mezinárodní právo. Měl na mysli americké snahy o 
zavedení vlastního modelu Pax Americana do 
globální podoby, což je model založený na 
pravidlech, které se setkaly se silným odporem 
Moskvy a Číny.
“Naše speciální vojenská operace má ukončit 
bezostyšnou expanzi NATO a bezostyšnou 
snahu o úplnou nadvládu USA a jejich 
západních subjektů na světové scéně,” řekl 
Lavrov zpravodajskému kanálu Rossija 24.
“Tato nadvláda je postavena na hrubém porušování 
mezinárodního práva a podle nějakých pravidel, 
která nyní tolik vyzdvihují a která si vymýšlejí případ 
od případu,” dodal.



  

Není uprchlík jako uprchlík aneb 
„Vyšší panský“ v SUV s 
ukrajinskou SPZ
14. 4. 2022 | Zdroj Aeronet.news

Američané nahnali Ukrajinu do války s Ruskem, od 
roku 2014 naočkovali Ukrajince do takové nenávisti 
proti Rusku, že válka se stala nevyhnutelnou. Přijímat 
uprchlíky před válkou z Ukrajiny, to už je jiná věc. 
Američané totiž Ukrajince do USA nechtějí a 
očekávají, že se o ně postará Evropa, především 
Polsko a dvojice stejně úslužných vazalských 
států, Česká republika a Slovensko. Jenže, 
problém zjistíte už na počátku, když se podíváte, kdo 
prchá do Evropy.
Jedná se téměř výhradně o Ukrajince s velmi drahými 
auty, nejčastěji SUV a představa, že tací lidé budou 
spát někde ve stanu, je naprosto iluzorní. Toto je 
ukrajinská šlechta, jedná se o to, čemu se na 
Ukrajině říká v překladu “vyšší panský” a jedná se 
obvykle o podnikatele, businessmany, manažery, 
zaměstnance bank, nadnárodních korporací, 
prostě vyšší třída. Ti prchali z Ukrajiny jako první.

Bohatí prchající Ukrajinci skupují nemovitosti v Polsku, v ČR i 
v dalších zemích, banky jim nadbíhají a tímto bytová krize 
zejména v Praze tak dramaticky prohlubuje.

Ukrajinci totiž poženou trh s nemovitostmi znovu do 
astronomických čísel, hlavně ve velkých městech. Češi se 
budou stěhovat do menších měst, což vyžene ceny 
nemovitostí v malých městech.

https://aeronet.news/video-sokujici-svedectvi-tlumocnice-jak-si-americke-ambasady-prehazuji-ukrajinske-uprchliky-jako-brambory-a-nechteji-je-pustit-do-usa-ani-kdyz-maji-platna-viza-a-potrebuji-jen-pridat-do-pasu-dite/


  



  

Co můžeme v návaznosti na konání naší vlády brzy očekávat
14. 4. 2022 | Zdroj Aeronet.news

Ruská armáda se po likvidaci ukrajinské armády na Donbasu otočí a obrátí směrem k západní 
Ukrajině. Denacifikace podle našich informací je v plánu až po likvidaci nebo kapitulaci ukrajinské armády 
v kotli na Donbasu. To by potom znamenalo, že někdy v prostoru května až června by začala druhá a 
mnohem větší migrační vlna z Ukrajiny, ve které by byly už ony chudší vrstvy ukrajinského 
obyvatelstva, ale pro změnu i vrstvy silně nacifikované a banderizované. Ukrajina se bez ruského plynu 
a ropy prostě neobejde, průmysl už ani omylem, a pokud denacifikace bude trvat delší dobu, Ukrajina se 
propadne do modelu Somálska.
Evropská unie nebude mít o obnovu Ukrajiny, kde se bude pohybovat Ruská armáda, naprosto žádný 
zájem, stejně ani tak Rusko nebude renovovat tu část Ukrajiny, kterou nebude mít pod kontrolou, 
takže země bez práva a spravedlnosti se rozdělí na frakce kontrolované vyzbrojenými gangy 
polovojenského charakteru. Tedy model Somálska.

https://aeronet.news/video-sokujici-svedectvi-tlumocnice-jak-si-americke-ambasady-prehazuji-ukrajinske-uprchliky-jako-brambory-a-nechteji-je-pustit-do-usa-ani-kdyz-maji-platna-viza-a-potrebuji-jen-pridat-do-pasu-dite/


  

To nestihnou sundat ani z vagónu. 
Češi k dodávce houfnice Dana a raketometů Grad na Ukrajinu
14. 4. 2022 | Zdroj Sputnik Česká republika

V Česku vyvolala vášnivou diskuzi zpráva o tom, že země poslala na Ukrajinu nejen 
tanky a bojová vozidla pěchoty, ale i samohybné houfnice Dana a raketomety...

Zpravodajská služba Echo24.cz zveřejnila na sociálních sítích příspěvek o vojenské technice, kterou 
Česko poslalo na Ukrajinu. Toto sdělení značně znepokojilo čtenáře, někteří připomněli varování Moskvy, 
že veškeré „konvoje se zahraničními zbraněmi se stanou legitimním cílem ozbrojených sil RF“.
„Mám takové tušení, že to nestihnou sundat ani z vagónu,“ domnívá se Lukáš Topič. Další čtenář je 
znepokojen vývojem situace a rovněž i nebezpečím obdobného jednání. Další upozorňují na to, že jak se 
do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 
„Co posíláš, to se ti vrací,” varuje Dana Valková. „Ti si budou zahrávat, než jim Putin pošle rakety na 
pozdrav,“ sděluje František Klimpera. „Jako vyhlášení války,“ podotýká Ivan Ivisko Andel.

https://cz.sputniknews.com/20220414/to-nestihnou-sundat-ani-z-vagonu-cesi-k-dodavce-houfnice-dana-a-raketometu-grad-na-ukrajinu-18185512.html


  

Zvýšení podílu jüanu v ruských rezervách je odpovědí na použití 
USA dolaru jako „finanční zbraně“ a také odráží pokračující 
ekonomické sblížení Moskvy s Čínou
15. 4. 2022 | Zdroj Sputnik Česká republika

List píše s odkazem na analytiky, že se Rusko v důsledku ukrajinské krize a následných mezinárodních 
sankcí obrátilo na Východ. Podle dat Banky Ruska stoupl podíl jüanu v devizových rezervách země 
ve srovnání s ukazateli z 1. ledna z 12,8 % na 17,1 %. 
Rusko bude zřejmě pokračovat v doplňování svých devizových rezerv čínským jüanem a postupně 
snižovat závislost na americkém dolaru na střednědobou a dlouhodobou perspektivu,“ uvádí se v 
článku.Podle analytika jsou akce ruské Centrální banky projevem nedůvěry vůči americkému dolaru, který 
USA nepoužívají jako spolehlivou světovou platební měnu, ale jako „finanční zbraň“. 
Připomněl, že Moskva zaktivizovala úsilí na zbavení se dolaru po roce 2014 a že již k létu 2018 se zbavila 
větší části amerických dluhopisů. Dvoustranný obchod mezi RF a Čínou se v roce 2021 zvýšil o 35,9 % a 
poprvé překročil částku 140 miliard dolarů. Celkem činil 146,8 miliardy dolaru. 
Čína je přitom dvanáctý rok za sebou hlavním obchodním partnerem Ruska, píše na závěr list.

https://cz.sputniknews.com/20220415/v-cine-zhodnotili-odpor-ruska-vuci-financni-zbrani-usa-18181926.html


  



  

Drahá elektřina a co s tím dělat – aneb dokonalá a dokonaná elektrická 
velezrada  (Slobodnyvysielac.sk z 20.4.2022)

Francouzský prezident zjistil, že výrobní náklady jaderných elektráren ve Francii jsou mnohonásobně 
nižší než ceny, za které EDF prodává proud spotřebitelům. Proto jsme měli již v prosinci podpořit návrh 
Francie, Itálie, Řecka, Španělska a Rumunska, které požadovaly změnu směrnice, která by členským 
zemím umožnila uplatnit regulační mechanismy zajišťující, že zákazník (spotřebitel) zaplatí za 
elektřinu cenu, která bude reflektovat náklady na energetický mix v jeho zemi.
Elektrárny v Česku vyrábí za desítky haléřů na jednu kWh. Když budeme vycházet z ceny 1 
Kč/kWh, proč má spotřebitel platit i kvůli obchodování na burze 3,75, resp. více než 5,50 Kč/kWh 
silové elektřiny?
Nikdo nás nenutí prodávat ji na burze v Lipsku.
Prozatím navržená řešení ke snížení cen energií ovšem k odstranění příčin jejich nárůstu nevedou a 
čekat na Brusel si již nemůžeme dovolit.



  

Dokonalá a dokonaná plynová 
vlastizrada v ČR!!!! Fakta, 
která vás uzemní!
20. 4. 2022 | Slobodnyvysielac.sk

… To, co sdělil Vladimír  Štěpán je natolik 
závažné a  znepokojující, že nemohu jinak, že 
prohlásit,  že situace kolem plynu  v  České 
republice  pro mne představuje  dokonalou  a  
dokonanou vlastizradu, spáchanou politic-
kými elitami na  obyvatelstvu České 
republiky.
Jenže  pak přichází  s něčím, o čem nikdo nic  
dosud  netušil!
…. je  rozdíl v  ceně, za kolik Německo plyn od  
Ruska na základě dlouhodobých kontraktů 
nakupuje a  za kolik následně prodává  přes 
burzu takovým idiotským hejllům, jako  je  vzorná 
Česká republika!!!!
Německo na základě  dlouhodobých 
kontraktů platí Rusku  za  měrnou jednotku
7 Kč, aby ji přes burzu prodalo České 
republice  za  25 Kč!!!!



  



  

Vrací se nám protektorátní doba, kdy 
se udávalo za pravdu a čestný 
postoj   20. 4. 2022 | Telegram

PRÁSKNI SVÉHO SOUSEDA
Český stát vyhlásil všelidovou soutěž s názvem 
Práskni svého souseda. Čím více toho napráskáš, 
tím více budeš člověkem. Je třeba myslet politicky, 
soudruhu.

Pravda naší vlády je 
jediná ta správná 
pravda. Běda ti, 
škodiči‼️ My si tě 
najdeme ‼️ 
Vítejte zpět v osma-
čtyřicátém, 
osmašedesátém. 
Historie se opakuje, 
protože to dovolíme.



  

Ševčík upozornil na katastrofální důsledky ukončení ruského plynu
27. 4. 2022 | cz.sputniknews.com

V rozhovoru Ševčík označil nastalou situaci jako předem naplánovanou kampaň a novodobý hon na 
čarodějnice. Přitom podotkl, že od začátku byla založena na lžích. „To, že se proti mně udělala kampaň 
z naprosto nepravdivých údajů, je prostě zásluhou jednoho ze serverů, který tady tyto věci dělá,“ prohlásil 
děkan.
Rovněž zdůraznil, že hájí českou ekonomickou bezpečnost, a proto upozorňuje na katastrofální 
hospodářské důsledky, kterým bude republika vystavena v případě, že přestane odebírat ruské 
palivo.
Kolegu z Trikolory na sociálních sítích podpořila i její předsedkyně Zuzana Mayerová Zahradníková, která 
upozorňuje na to, že se pan docent snaží „hájit Čechy před bídou“ a spolu s citátem uvádí i odkaz na 
rozhovor.
Vřelou podporu Ševčíkovi vykazují i sledující.„Pan Ševčík je již delší dobu nepohodlný, protože nejde s 
davem, a lidem říká: ‚přemýšlejte a mějte vlastní rozum‘. Držím mu palce. Nedejte se! Je osvěžující 
slyšet něco jiného než vládní propagandu. Hezký den,“ píše Martin Slavík.„Všichni, kdo se nehodí do 
krámu naším vládním šílencům, jsou špiněni a kolikrát se jedná o kapacity v oboru. Začalo to 
covidem a pokračuje to Ukrajinou. Co my jsme to za národ,“ prohlašuje Lucie Andlová.
Většina sledujících mu vyjadřuje podporu a přeje, aby to vydržel. „Pane Ševčík, držte se a nedejte se. 
Jsme s vámi. Jste skvělý. Schválně vám podsouvají věci které jste neřekl. To je jejich metoda, je to 
humus,“ píše Jitka Němečková. „Pane děkane, chápu, že Vás rozhořčuje nějaký provládní bulvár. 
Když kolem sebe tolik kopou, děláte to dobře. Vás zvolili studenti i senát, věří Vám a to je důležité. 
Určitě jim není jedno, co se u nás děje. Hlavní je nezklamat je. Držím palce, ať se vaše práce daří. Moje 
sympatie máte už dávno,“ podporuje ho Lea Leontýnka Holcmannová.



  

EU/USA: Evropská unie poslala Elonu Muskovi varování, že dostane těžké pokuty nebo i 
zákaz provozu, pokud na Twitteru povolí svobodu slova.
Eurokomisař Thierry Breton Financial Times řekl, že musí dodržovat předpisy o cenzuře 
ilegálního a škodlivého internetového obsahu, jelikož pokud jde o nebezpečí moderního 
života, byla slova přeměněna na ‚klacky a kameny‘.
„Vítáme každého. Jsme otevření, ale jen za našich podmínek. Přinejmenším víme, co mu říci: 
‚Elone, existují předpisy. Jsi vítán, ale tohle jsou naše pravidla. Nejsou to tvoje pravidla, která se 
zde uplatňují,“ řekl Breton.
Muskova soukromá smlouva o převzetí Twitteru by z tohoto generálního ředitele Tesly, který této 
platformy zneužíval k útokům na regulátory a kritiky, mohla udělat barona sociálních médií, jelikož 
na tuto v San Franciscu sídlící platformu spoléhají miliony lidí jako na zdroj zpráv.



  

Americko-centrický systém skončil: SVĚT ČEKÁ DRUHÁ JALTA
27. 4. 2022 | Zdroj Sputnik Česká republika

Politologové podle agentury DEITA.RU předpovídají globální přerozdělení sfér vlivu.
Podle expertů Institutu mezinárodních politických a ekonomických strategií (Russtrat) je nyní proces 
nového přerozdělení světa v plném proudu a nevyhnutelně přijde okamžik, kdy si všichni účastníci 
budou muset sednout ke stolu a domluvit se. Ale dokud se tak nestane, všichni budou zoufale bojovat 
o udržení a zlepšení svých pozic.
Ukrajinská krize vyvolala řetězovou reakci globálních transformací.
„Svět Pax Americana, který se začal formovat na konci 19. století a zformoval se mezi lety 1944 a 1973 
(Bretton Woods a Jamajská konference), byl silně a hluboce otřesen. Tento svět je dnes na vrcholu svých 
sil,“ říkají analytici institutu.
Tento svět už nedokáže ovládat a kontrolovat vzdálené hranice, spiknutí se stávají běžnými záležitostmi 
a ani opěvovaná ekonomická expanze již neplní svou funkci. Dochází ke krizi americké měkké síly .
„Třetí svět“ nabírá na síle a reálných obrysech. Čína a Rusko se stanou jeho vůdci a proces zahajuje 
Moskva. Putin se nebál vyzvat Ameriku na Ukrajině a to je vnímáno jako jasná porážka Spojených 
států. Odpovědí Spojených států jsou sankce bezprecedentní ve své závažnosti, ale ty nejsou schopny 
zadržet přirozené historické procesy, říkají odborníci.
„Úspěch ruské vojenské operace na Ukrajině znamená začátek největšího procesu globálního 
přerozdělování sfér vlivu ve světě za posledních 200 let,“ píší experti Russtratu.
Vzhledem k tomu, že Rusko se v té či oné podobě účastnilo všech hlavních geopolitických procesů – je to 
právě Rusko, kdo se stane klíčovým hráčem v nové historii, poznamenávají analytici.

https://cz24.news/americko-centricky-system-skoncil-svet-ceka-druha-jalta


  

Podplukovník Daniel Davis: MOHOU ZÁPADNÍ TANKY, 
DĚLOSTŘELECTVO A RAKETY ZACHRÁNIT UKRAJINU? 
S TÍM NEPOČÍTEJTE!
29. 4. 2022 | Zdroj https://cz24.news

Z uvedeného článku vybíráme tuto část:
Současná taktická situace v rusko-ukrajinské válce
Nejprve se podívejme na stávající situaci na východě Ukrajiny v současnosti.
Největším bojem, který v současné době zuří, je Bitva o Donbas, v níž se až 50 000 
ukrajinských vojáků brání údajně ruskému útoku více než 70 000 vojáků. Putinova 
armáda se snaží udržet střed 300kilometrové fronty jednou částí svých sil se pokouší 
proniknout na severní rameno ukrajinské obrany s obrněnými jednotkami, které se 
přesunuly z Kyjeva, a tlačí na jižní rameno s jednotkami nedávno přesunutými z Mariupolu.
Rusko vede dvě snahy o podporu tohoto hlavního boje, a to vedením omezených ofenziv 
proti Charkovu na severu a v chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Záměrem těchto 
dvou akcí je zřejmě udržet významné ukrajinské ozbrojené síly (UAF) na místě a zabránit 
jim v útoku na boky ruských jednotek útočících na donbaskou frontu. Mezitím další 
kontingenty jednotek UAF brání pobřeží u Oděsy a u Kyjeva, aby se chránily před 
případnými budoucími vpády z Krymu nebo Běloruska.

https://cz24.news/podplukovnik-daniel-davis-mohou-zapadni-tanky-delostrelectvo-a-rakety-zachranit-ukrajinu-s-tim-nepocitejte/


  

Kremeľ: Putin zvažuje naviazať rubeľ na zlato  
Slobodnyvysielac.sk z 29.4.2022

Ruský prezident Vladimir Putin diskutuje o myšlienke naviazania rubľa na zlato a iný tovar. 
Uviedol to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR informáciu prevzala od agentúry Reuters, 
podľa ktorej by tento krok znamenal, že ruská mena by bola po prvý raz za viac ako storočie priamo 
naviazaná na drahé kovy.

Vysokopostavený predstaviteľ Kremľa Nikolaj Patrušev, ktorý je tajomníkom ruskej Rady 
bezpečnosti a blízkym spojencom Putina, tento týždeň uviedol, že prepojenie rubľa s drahými 
kovmi by mohlo Rusku poskytnúť väčšiu „suverenitu“ nad svojím finančným systémom, 
ktorý poškodzujú západné sankcie. Guvernérka ruskej centrálnej banky však novinárom 
povedala, že o tejto myšlienke sa "žiadnym spôsobom nediskutuje".

Kremeľ: Putin zvažuje naviazať rubeľ na zlato
Vysokopostavený predstaviteľ Kremľa Nikolaj Patrušev,
tento týždeň uviedol, že prepojenie rubľa s drahými kovmi
by mohlo Rusku poskytnúť väčšiu „suverenitu“ nad svojím 
finančným systémom.



  

28.04.2022 | www.infovojna.bz/article/video-putin-zlato-rubl-komodity-pad-dolaru

https://www.infovojna.bz/article/video-putin-zlato-rubl-komodity-pad-dolaru


  

Válka na Ukrajině je snahou o dovedení 
slovanských národů k sebezničení
A všimněte si ještě jedné klíčové a hrozivé věci: Koho Západ 
štve do války proti Rusku? Ukrajince, Poláky, Čechy, Slováky a 
Slovince! Chápete už? 
Tento sionisticko-nacistický proces západních elit se snaží 
o jedinou věc, vehnat slovanské kmeny, slovanské národy, 
do zničující války proti sobě a mezi sebou! Maloslovanské 
země proti jedné Velkoslovanské! A tupí goyim to nevidí. A ještě 
vykřikují nacistické pozdravy Slava Ukraini! 
Proto jsou nasazeni Fiala s Černochovou, proto nasadili 
Hegera s Naďem, a proto je nasazen Morawiecki s 
Blaszczakem, a proto tak moc všichni jako nasazení koně, 
kteří dřou, táhnou své slovanské národy do války proti 
Rusku tak silně a s úsilím jako naložený vůz s nákladem 
dynamitu a táhnou ho blíže k otevřenému ohni na Ukrajině!
~~~
Čerpáno ze zdroje (1.5.2022): 
https://aeronet.news/video-plny-preklad-rozhovoru-vladimira-pu
tina-s-generalnim-tajemnikem-osn...

https://aeronet.news/video-plny-preklad-rozhovoru-vladimira-putina-s-generalnim-tajemnikem-osn-odhaluje-jak-hluboka-propast-od-roku-2014-vznikla-mezi-ruskem-a-zapadem-antonio-guterres-prijel-do-kremlu/
https://aeronet.news/video-plny-preklad-rozhovoru-vladimira-putina-s-generalnim-tajemnikem-osn-odhaluje-jak-hluboka-propast-od-roku-2014-vznikla-mezi-ruskem-a-zapadem-antonio-guterres-prijel-do-kremlu/


  

2.5.2022 | https://cz24.news

https://cz24.news/bidenova-inflacni-tabulka-inflace-nejvyssi-za-poslednich-40-let-rust-cen-domu-o-69-potravin-o-58-benzinu-o-72-nafty-o-154-bilance-fedu-o-21-sazby-hypotek-o-833/


  

KONČÍ DODÁVKY PLYNU DO EU VŠEM, KDO ODMÍTLI PLATIT 
V RUBLECH, DALŠÍ ODPOJENÝ NA ŘADĚ MÁ BÝT ČR
4. května 2022 v ČR, Ekonom & Byz, Hlavní, Komentáře, Politika & Lid. práva, Svět
Ruská média jmenují speciálně naši vládu jako tu, která již Rusy ubezpečila, že v 
rublech nezaplatí a počítá s odpojením plynu. Rusko na oplátku oznamuje, že od 
příštího měsíce již nebude dodávat plyn do ČR.
Gazprom vyhlásil úplné zastavení dodávek ruského plynu do Polska a Bulharska. 
Po ukončení přímých dodávek plynu z Ruska nakupuje Polsko ruský plyn v 
Německu, odkud proudí do Polska plynovodem Jamal-Evropa.
Deset evropských kupujících si již otevřelo zvláštní účty u Gazprombank, aby 
zaplatili za svůj dovoz v rublech.

Česko se odstřihne od ruské ropy asi ještě letos, přitom nemá náhradu. Problémy mohou nastat v podobě 
citelného zdražení pohonných hmot, ale i ohrožení dodávek okenních rámů, palubních desek či obalů na 
potraviny.  4.5.2022 | https://vlkovobloguje.wordpress.com

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/05/04/flash-cesko-ze-same-solidarity-spacha-ropnou-sebevrazdu/#more-982749


  

Připravte se, naplňování plánu Gesara / Nesara začalo
Inspirace z https://celostnivzdelavani.cz/pripravte-se-naplnovani-planu-gesara-nesara-zacalo

Nyní přichází oznámení, že se vracíme ke zlatému standardu. Podle zlatého standardu Fiat 
měny přestanou existovat. Místo toho se bude používat zlato a stříbro jako peníze, které 
jsou legálními penězi, v souladu s americkou ústavou.

Zlatý standard zvyšuje naši kupní sílu tak, že třeba dům, který je nyní za 100.000 dolarů v 
tomto současném měnovém systému, by pod zlatým standardem stál výrazně méně. Zlatý 
standard navíc přesouvá moc od vlád a bank směrem k lidem a vkládá moc do jejich 
rukou.

Brzy zažijeme zákon NESARA a reset globální měny, která by neměla být zaměňována s 
NWO „Big Reset“. Reset globální měny (GCR) dělá zlato standardní světovou měnou, zatímco 
velký reset byl NWO myšlenka jedné světové vlády již byla zrušena a nebude povolena. 

Podle NESARA-GESARA bude jubileum dluhu – celý svět, včetně vlád a jednotlivců po celém 
světě, zažije úplné oddlužení. Bude to kompenzace lidstvu za to, že celý ekonomický systém 
zaměstnával zlo a prováděl nezákonné praktiky.

Kromě toho podle NESARA-GESARA budou k dispozici biliony dolarů z globálních 
humanitárních a skrytých zdrojů, které pomohou léčit lidstvo, planetu a také odemknout 
potlačené technologie. Miliony dolarů pokrytých aktivy budou rozděleny každému člověku na 
Zemi, aby kompenzovaly lidské utrpení, které všichni utrpěli pod kontrolou a zotročením lidstva 
drakonickými entitami.

https://celostnivzdelavani.cz/pripravte-se-naplnovani-planu-gesara-nesara-zacalo


  

ŠIALENSTVO A PRITVRDZOVANIE SION-GLOBALISTOV: 
MEDZINÁRODNÁ ENERGETICKÁ AGENTÚRA IEA ŽIADA ZAVIESŤ 
CELOSVETOVÉ KLIMATICKÉ LOCKDOWNY
4. 5. 2022 | Zdroj https://cz24.news

Medzinárodná energetická agentúra požiadala vlády na celom svete, aby v podstate 
„uzamkli“ verejnosť kvôli obmedzeniu používania ropy a splnila tak ciele stanovené 
pre agendu „klimatickej zmeny“.
Úprimne povedané, ide o vymývanie mozgov obyčajným, pracovitým mužom a ženám, aby 
uverili, že planéta smeruje ku katastrofe, že je to ich chyba a oni musia zmeniť svoje 
správanie, aby zachránili svet. Nič však nemôže byť vzdialenejšie od pravdy.
Áno, ľudstvo by mohlo byť šetrnejšie k prírode a ďalším živým tvorom, ktoré obývajú Zem, 
ale argument, že svet ako ho poznáme v podstate skončí, ak sa do roku 2050 
nedostaneme na nulovú uhlíkovú stopu, je číra propaganda.
Ide o nástroj, ktorý používajú elity na formovanie budúcnosti prostredníctvom strachu, 
rovnako ako to urobili s údajnou krízou Covid-19 a ako to teraz robia s vojnou na Ukrajine.
– Klamstvá o znečistených moriach.
– Šialené nápady IEA: zverejnila správu s názvom „10-bodový plán na spotrebu ropy“.
– 

https://cz24.news/sialenstvo-a-pritvrdzovanie-sion-globalistov-medzinarodna-energeticka-agentura-iea-ziada-zaviest-celosvetove-klimaticke-lockdowny
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