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Alternativy vývoje a predikce možných 
budoucích událostí
mojmír z RODu mišunů a Libor Domas  |  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 zaměříme na zhroucení unipolárního světa 
s nadvládou „západní společnosti“ a vzniku spravedlivějšího světa.



  

Možné scénáře 
budoucností lidstva

Co se v horizontu léto 2022 – 2028 něco z níže 
uvedeného odehraje. Přípravy NWO na další 
nouzový stav na podzim běží na plné obrátky. 
Zahušťuje se na mnohonásobnou výjimečnou situaci 
celosvětového rozsahu. Je několik možných scénářů:
● Světelný záblesk
● Spravedlivější světový řád
● Zavedení Gesary / Nesary
● Podzim s Covidem resp. opičími neštovicemi 

a s povinným očkováním
● Eskalace války mezi Ukrajinou a NATO
● Finanční krach, hyperinflace
● Nedostatek potravin
● Kybernetická válka
● Blackout v souvislosti s energetickou krizí
● Návrat společnosti do středověku
● Úplný kolaps vyspělé společnosti



  

Agenda 2030
4. 5. 2022 | Zdroj https://aeronet.news
Brusel chce prosadit okamžité zastavení dodávek ruské ropy a plynu! Podle ekonomů nejde už ani 
omylem o sankce na Rusko, ale o záminku prudké akcelerace agendy Klause Schwaba a Evropské 
komise na bezemisní Evropu do roku 2030. 
Sankce na Rusko kvůli válce jsou totiž vhodnou záminkou pro odříznutí Evropy od fosilních paliv! Důsledky 
budou katastrofální, půjde doslova o Armageddon! Prázdné silnice a dálnice bez aut, zavřené fabriky, 
elektřina pouštěná do bytů jen v poledne a večer, nepodmíněný příjem namísto dávek! Známe už děsivé 
podrobnosti!
1) Zastavení dodávek plynu a ropy z Ruska povede ke kolapsu německého průmyslu. A jak se zdá, 
kancléř to chce provést tak jako tak, i za cenu zničení Německa.
2) Ruský rubl dnes posílil a prolomil neuvěřitelnou hranici k dolaru, který oslabil natolik, že dolar se 
nakupoval jen za něco málo přes 65 rublů. Rubl posílil i k EURu, protože 1 EURo se nakupovalo za 69,77 
rublů. Evropské i americké sankce selhávají na celé čáře a v EU i v USA propuká tzv. tichá panika.
3) Ropa a plyn jsou v ping-pong jevu promítnuty do cen veškerého zboží na trhu, protože plyn a ropa 
jsou ve všem. Produkce tak drahá, až neprodejná a bude zastavována výroba.
4) Sankce na Rusko jsou dokonalou příležitostí ukončit éru plynu a ropy v Evropě bez řevu 
veřejnosti, která má vymyté mozky nenávistí proti Rusku. Vše jede podle tezí šéfa Světového 
ekonomického fóra Klause Schwaba a označením Agenda 2030.
5) Agenda 2030 je pouze slušivějším označením pro subsidiární koncentrák naprosté poslušnosti a 
závislosti na těch, kteří budou otevírat a zavírat kohouty.

https://aeronet.news/agenda-2030-brusel-chce-prosadit-okamzite-zastaveni-dodavek-ruske-ropy-a-plynu-podle-ekonomu-nejde-uz-ani-omylem-o-sankce-na-rusko-ale-o-zaminku-prudke-akcelerace-agendy-klause-schwaba/


  

Bezprecedentní západní sankce vedené USA proti Rusku byly přirovnány k ekonomickým zbraním 
hromadného ničení (ZHN), které by nakonec zničily ruskou ekonomiku. Ve skutečnosti jsou sankce 
jako dvousečná zbraň – způsobují Rusku bolest, ale také uvalují náklady na jejich 
prosazovatele.
Západ je ve skutečnosti chycen v pasti: Sankce a prohlubující se konflikt tím, že pomáhají zvyšovat 
globální ceny komodit a energií, se pro Moskvu promítají do vyšších příjmů, a to i přes výrazný 
pokles jejího exportu. A vyšší mezinárodní ceny tím, že podporují inflaci, znamenají politické 
problémy doma pro ty, kdo stojí za sankcemi.
Zdroj: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/05/10/the-hill-proc-sankce-proti-rusku-nemusi-fungovat

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/05/10/the-hill-proc-sankce-proti-rusku-nemusi-fungovat/


  

Potají se chystá brutální nárůst cen potravin v obchodech. 
Podívejte, o kolik zdraží jednotlivé položky, je to síla
6. 5. 2022 | Zdroj https://vlkovobloguje.wordpress.com

Jedním z největších problémů dneška je stále se zrychlující zdražování prakticky všeho. Máme za sebou 
několik skoků v cenách energií a pohonných hmot, které ve svém růstu navíc mají ještě pokračovat. 
Pokud jde o potraviny, zde se sice také postupně zvedají ceny, avšak dosud to bylo spíše mírné. Tedy v 
kontextu toho, co nás čeká.

Zdraží se o 50 % a více viz možné ceny
● Konzumní chléb Šumava – 50 Kč
● 1 kus rohlíku – 5 Kč
● 100 g dušené vepřové šunky – 60 Kč
● 250 gramů másla – 100 Kč
● 1 litr mléka – 50 Kč
● 1 kg mouky – 40 Kč
● 1 kg brambor – 60 Kč
● 1 kg kuře chlazené – 200 Kč
● 1 kg vepřové krkovice – 450 Kč
● 1 kg hovězí zadní – 550 Kč
● 1 kg losos – 800 Kč

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2022/05/06/potaji-se-chysta-brutalni-narust-cen-potravin-v-obchodech-podivejte-o-kolik-zdrazi-jednotlive-polozky-je-to-sila/


  

Ako sa hromadia dôkazy o skutočnej povahe protiľudského prevratu, ktorý sa rozpútal na 
celom svete, stále viac ľudí si uvedomuje, že depopulácia je skutočne jedným z kľúčových 
cieľov, o ktorý sa snažia zločinci stojaci za globálnymi udalosťami posledných rokov.

Či už je ich cieľom znížiť svetovú populáciu o 10 až 15% (ako to raz naznačil Bill Gates v prejave na TED show), 
alebo či chcú ísť oveľa ďalej, je vecou osobného názoru alebo dohadov.

Avšak bez ohľadu na to, takmer rovnako zlovestný ako vyššie uvedený cieľ je aj veľmi jasná snaha o zníženie 
biodiverzity na tejto planéte vyhubením veľkého počtu hospodárskych aj voľne žijúcich zvierat, ako aj rastlín.

Po zavedení „vakcíny“ proti Covid-19 koncom roka 2020 sa zdá, že program vyľudňovania ľudí sa dal do pohybu.

● Nachádzame sa v situácii porovnateľnej s morovými epidémiami: čelíme katastrofe odohrávajúcej sa raz 
za 800 rokov.

● Aké ciele dosahuje masové vybíjanie živočíchov a rastlín?

Zdroj: https://cz24.news

https://cz24.news/dailyexpose-uk-celosvetovy-zlocinecky-prevrat-proti-ludstvu-a-depopulacia-mieri-okrem-ludi-aj-na-rastliny-a-zvierata-v-usa-a-europe-zacalo-hromadne-vybijanie-hospodarskych-zvierat/


  

Putin: Sankcie proti Rusku vyvolávajú 
celosvetovú ekonomickú krízu
12. 5. 2022 | Autor TASR | Zdroj: www.teraz.sk

Vyslovil aj obvinenie, že "západné elity sú ochotné obetovať 
zvyšok sveta, aby si udržali celosvetovú nadvládu". 

Moskva 12. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že 
západné sankcie proti Rusku vyvolávajú celosvetovú ekonomickú krízu. 
Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Putin na stretnutí o ekonomických záležitostiach uviedol, že západné krajiny 
„poháňajú pri zavádzaní sankcií príliš veľké politické ambície a rusofóbia“, 
pritom tieto sankcie „poškodzujú ich vlastné ekonomiky a blahobyt ich 
vlastných občanov“.

Ruský prezident vyhlásil, že „sankcie vyvolávajú celosvetovú krízu“ a budú 
viesť k „vážnym následkom pre Európsku úniu a tiež pre niekoľko 
najchudobnejších krajín sveta, ktoré už čelia nebezpečenstvu hladu“.

Vyslovil aj obvinenie, že „západné elity sú ochotné obetovať zvyšok sveta, 
aby si udržali celosvetovú nadvládu“.

Ruský líder trval na tom, že ruská ekonomika úspešne odoláva vplyvu západných 
sankcií a že ruské spoločnosti zaplnia medzery, ktoré zostali po stiahnutí 
západných podnikov.

Západ vrátane EÚ uvalil na Rusko sankcie za to, že podniká nevyprovokovanú 
inváziu na Ukrajine, kde jeho vojaci zabíjajú aj civilistov a dopúšťajú sa brutalít.

https://www.teraz.sk/najnovsie/putin-sankcie-proti-rusku-vyvolavaju/633063-clanok.html


  

Svět kryptoměn se hroutí
12. 5. 2022 | www.novinky.cz
Bitcoin, ethereum, tether, XRP a tisíce dalších. V současnosti 
prakticky neexistuje kryptoměna, která by v posledních dnech 
nezaznamenala výrazný propad kurzu. Zatímco skalní fanoušci to 
vnímají jako cestu, jak přikoupit další virtuální mince, řada investorů 
se kryptoměn nyní zbavuje jako rizikového aktiva. Vyplývá to z údajů 
specializovaného serveru CoinMarketCap.

Ukrajinské biologické laboratoře a praní peněz
12. 5. 2022 | aeronet.news
VIDEO: Farmaceutické firmy Pfizer, Moderna, MERCK a Gilead financují volební 
kampaně Demokratické strany v USA skrze zisky z nelegálních výzkumů v 
ukrajinských laboratořích! 
Rusové rozkryli mamutí toky peněz přes neziskovky z USA do laboratoří na 
Ukrajině a odtamtud zpátky do USA na účty představitelů Demokratické strany! 
Trumpův poradce potvrdil, že polský generální štáb dostal příkaz k naplánování 
invaze a obsazení západu Ukrajiny! Biden věří ve válku NATO s Ruskem, polská 
armáda by mohla uspět a zatáhnout NATO do konfliktu! 
Laboratoře na Ukrajině jsou totiž kasičky Demokratické strany! O jedné laboratoři 
se mluví, že je ve Slavjansku na Donbasu, další je v Záporoží.

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/svet-kryptomen-se-hrouti-40396833
https://aeronet.news/video-farmaceuticke-firmy-pfizer-moderna-merck-a-gilead-financuji-volebni-kampane-demokraticke-strany-v-usa-skrze-zisky-z-nelegalnich-vyzkumu-v-ukrajinskych-laboratorich-rusove-rozkryli-mamuti-tok/


  

„Jsem šokován tím, že financujeme nacisty.“ Bývalý francouzský 
voják prozradil, co viděl na Ukrajině
12. 5. 2022 | cz.sputniknews.com
Francouz Adrien Bocquet v přenosu soukromé rozhlasové stanice Sud Radio prohlásil, že se stal 
svědkem válečných zločinů ze strany ukrajinské armády, které podle jeho slov zamlčují v Evropě. 
Bývalý příslušník francouzské armády strávil tři týdny bok po boku s ukrajinskými ozbrojenci během své 
mise na Ukrajině.
Podle slov dotyčného příslušníci pluku Azov jsou všude, mají na sobě neonacistické ševrony. „Jsem 
šokován tím, že Evropa zásobuje zbraněmi neonacisty. Na jejich uniformě je vyšita symbolika esesáků. 
Oni netají své názory, naopak je otevřeně demonstrují. Já jsem pracoval s těmito lidmi a léčil jsem je. Oni 
otevřeně mluví o tom, že jsou připraveni zabíjet černochy a židy,” dodává Francouz.Svědectví 
válečných zločinů.
Adrien Bocquet říká, že během své mise na Ukrajině nemohl udělat a sdělit nic, jenom pozorovat a 
natáčet videa. Nyní Bocquet chce používat tyto záběry jako důkaz zločinů, které páchali ukrajinští vojáci.
Bocquet tvrdí, že příslušníci Ozbrojených sil Ukrajiny schovávali v noci munici v obytných domech, aniž 
by o tom informovali místní obyvatele. Tomu se říká použití lidí jako živého štítu.

https://cz.sputniknews.com/20220512/jsem-sokovan-tim-ze-financujeme-nacisty-byvaly-francouzsky-vojak-prozradil-co-videl-na-ukrajine-18284561.html


  

ŽÁDNÉ LOCKDOWNY, ŽÁDNÉ ROUŠKY. NEJLEPŠÍ STRATEGII 
PROTI COVIDU UKÁZALO ŠVÉDSKO
14. 5. 2022 | https://cz24.news | Výtah z článku
Švédsko nezavedlo téměř žádná „proticovidová“ omezení, po celou dobu ponechalo otevřené 
základní školy. Roušky a respirátory nařízeny nebyly, pouze doporučeny. Předpokládaná morová 
rána ve Švédsku neudeřila. 
Nejen že se děti ve Švédsku díky trvalé školní docházce nepropadaly do hlubší závislosti na internetu, 
nejen že stát nezavíral restaurace, služby a provozy, a nemusel pak ani platit podnikatelům za ušlý zisk. 
Švédsko vyhrálo i ze zdravotního hlediska. Místo WHO predikovaných 90.000 mrtvých Švédů jich bylo 
spojeno s covidem jen 13.000. Nikoliv však na covid-19, ale „s covidem“.

https://cz24.news/zadne-lockdowny-zadne-rousky-nejlepsi-strategii-proti-covidu-ukazalo-svedsko/


  

KLAMNÝ KLID PŘED BOUŘÍ! Příchází Finanční krach – Podzim s 
Covidem a s povinným očkováním – Eskalace války mezi 
Ukrajinou a NATO – Nedostatek potravin. TY NEJVĚTŠÍ 
ĎÁBELSKÉ ZRŮDY A ZLOČINCI NONSTOP PŘIPRAVUJÍ NWO
15. 5. 2022 | https://cz24.news | Výtah z článku
To, co jsme zažili v minulých dvou letech, je nic proti tomu, co nás zřejmě očekává na podzim. Jsem si 
však naprosto jista, že v horizontu podzim 2022 – jaro 2023 se něco z níže uvedeného odehraje.
Přípravy na další nouzový stav na podzim běží na plné obrátky. Proč myslíte, že naše globalisty 
řízená vláda schválila zcela nestandartním způsobem totalitní pandemický zákon? A stejně v poslední 
době konaly i vlády po celém západním světě. Europarlament pro změnu prodloužil platnost covid pasů 
do poloviny roku 2023. Proč myslíte, že tak loutkoví politici učinili?
Možná to i vy sami cítíte: Uvolnění, které je nám de facto po celé Evropě nyní poskytnuto, není nic 
jiného než klid před bouří. Něco se chystá. Tentokrát zřejmě nepůjde jen o virus a nouzový stav, ale o 
mnohonásobnou výjimečnou situaci:
● Podzim s Covidem a s povinným očkováním
● Eskalace války mezi Ukrajinou a NATO
● Nedostatek potravin 
● Blackout v souvislosti s energetickou krizí
● Kybernetická válka
● Finanční krach, hyperinflace

https://cz24.news/klamny-klid-pred-bouri-prichazi-financni-krach-podzim-s-covidem-a-s-povinnym-ockovanim-eskalace-valky-mezi-ukrajinou-a-nato-nedostatek-potravin-ty-nejvetsi-dabelske-zrudy-a-zlocinci-nonstop-pr/


  

Ekonomický kolaps Argentiny a „Výměnné 
kluby“ patřící do globální bártrové sítě
V Argentině se v roce 2001 po ekonomickém kolapsu zhroutil běžný trh - 
lidé ztratili práci a přestali být schopni vydělávat peníze a nakupovat. 
Inflace dosáhla 26 procent, nezaměstnaných bylo téměř třetina místních.
Přesto si lidé našli náhradní způsob pro směnu důležitých životních 
potřeb - zakládali kluby bártrového prodeje, kde se směňuji své výrobky, 
služby a nadbytky za použití kuponů.
● Propad životní úrovně zasáhl i střední vrstvy. Co se dá udělat, aby propad 

zastavil? V Argentině se tiše zrodil nový typ revoluce, jak jsou lidé nuceni 
hledat nové cesty života bez peněz.

● Řešením byl „Výměnný klub“ jako místo, kam lidé v rámci globální 
výměnné sítě přichází provést výměnný obchod. Normálně je otevřeno 
jedenkrát týdně dvě až tři hodiny.

● Členové sítě přinesou své produkty, rozloží je na stolech, a za 
nějakou dobu se začne obchodovat za použití kuponů. Na konci dne 
lidé odchází s něčím jiným, než s čím přišli.

● Tito lidé patří do globální bártrové sítě, a nazývají se „Prosuments“, 
protože současně produkují i konzumují. Přinášejí na trh zboží i služby, 
aby je prodali za kredity, bártrové kupony, které mají individuální hodnotu. 
Obchodníci platí vstupné jeden kredit.

● Všichni tito lidé mají schopnosti, produkty a majetek. Jenže je 
nemohou uplatnit na trhu hlavní ekonomiky, a koupit si za ně jiné věci. 
Tato alternativní ekonomika jim to umožňuje.

Video: www.facebook.com/IngMojmirMisun/posts/5099352040144199

https://www.facebook.com/IngMojmirMisun/posts/5099352040144199


  

RUSKÝ EXPREZIDENT MEDVEDEV: PROTIRUSKÉ 
SAMOVRAŽEDNÉ SANKCIE URÝCHLIA ZMENY 
SVETOVÉHO USPORIADANIA, NÁRAST CIEN 
ENERGIÍ A HLADOMOR NA ZÁPADE. 
DÔJDE K ROZPADU AMERICKO-CENTRICKÉHO 
SVETA
15. 5. 2022 | https://cz24.news | Výtah z článku
Prísne sankcie, ktoré USA a ich spojenci uvalili na Rusko v 
súvislosti s konfliktom na Ukrajine, zmenia existujúci svetový 
poriadok, tvrdí bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev.
Sankcie zničia množstvo „globálnych dodávateľských reťazcov“, 
čím hrozí „veľká logistická kríza“.
„Vznikne plnohodnotná medzinárodná potravinová kríza s 
perspektívou hladomoru v jednotlivých štátoch.“
Dôjde k úpadku medzinárodných inštitúcií, ktoré nedokázali 
svoju účinnosť pri riešení situácie na Ukrajine, ako napríklad Rada 
Európy.
Vzniknú nové medzinárodné aliancie krajín založené skôr na 
pragmatických než na ideologických anglosaských kritériách.

https://cz24.news/rusky-exprezident-medvedev-protiruske-samovrazedne-sankcie-urychlia-zmeny-svetoveho-usporiadania-narast-cien-energii-a-hladomor-na-zapade-dojde-k-rozpadu-americko-centrickeho-sveta/


  

Čínska tlač: Akcie USA na Ukrajine sú nezlučiteľné s 
ich postavením v Bezpečnostnej rade OSN
15. 5. 2022 | https://cz24.news | Výtah z článku
Skutočnosť, že Washington odovzdáva spravodajské informácie 
Kyjevu a podporuje vojenskú konfrontáciu medzi Ruskom a 
Ukrajinou, vyvoláva pochybnosti ohľadne členstva USA v 
Bezpečnostnej rade OSN.
Takýto šokujúci záver obsahuje článok, ktorý zverejnil čínsky denník 
„Žen-min ž’-pao“.

„Je zrejmé, že v tomto konflikte sú Spojené štáty zodpovedné za 
vytvorenie chaosu, kroky Washingtonu sú dôvodom 
pokračovania vojny a strany konfliktu utrpia vážne straty,“ píšu 
noviny.

Poukazujú aj na skutočnosť, že Spojené štáty, ktoré neustále vyhlasujú 
ochranu mieru, svojimi činmi konflikt len   zintenzívňujú a predlžujú. V 
publikácii sa tiež píše, že pre Washington by bolo členstvo Ukrajiny v 
NATO prospešné, pretože by oslabilo vojenskú silu Ruska.

„Americká rozviedka prilieva olej do ohňa. Je zrejmé, že v tomto 
konflikte sú za vytvorenie chaosu zodpovedné Spojené štáty, aktivity 
Washingtonu sú dôvodom pokračovania vojny, strany konfliktu utrpia 
vážne straty.
Toto správanie Spojených štátov amerických je nezlučiteľné s ich 
štatútom stáleho člena BR OSN, navyše nezodpovedá epochálnym 
trendom mieru a rozvoja,“ dodáva autor článku.

https://cz24.news/cinska-tlac-akcie-usa-na-ukrajine-su-nezlucitelne-s-ich-postavenim-v-bezpecnostnej-rade-osn/


  

Exkluzivní překlad rozhovoru Henryho Kissingera o válce na 
Ukrajině, kterou USA neodhadly a Evropu tato válka 
ekonomicky potopí! Vehnali jsme Rusko do náruče Číny a 
sjednotili tak do spojenectví dva největší nepřátele USA a 
kolektivního Západu! Sibiř je skoro bez lidí a prázdná, ale dole 
na jihu je Čína, kde se tísní miliony lidí. Bidenova vláda si musí 
vybrat, s kým bude za dobře, jestli s Ruskem nebo s Čínou, 
jinak Západ skončí! Kissinger varoval, že pokud se s Ruskem 
nezačne znovu mluvit, dojde na jaderné zbraně!
23. 5. 2022 | www.aeronet.news | Výtah z článku
Rusko se stává surovinovou základnou pro čínskou ekonomiku. A odnese to Evropa, 
celá EU. Nebude mít laciný plyn, ani ropu. Obojího bude v Evropě málo a ještě 
astronomicky předražené a nedostatkové. Podniky začnou v Německu propouštět, 
následovat budou subdodavatelské země Německa, především ČR, Slovensko a 
Polsko. 
Kissinger předpovídá, že EU se po odstřižení od plynu a ropy z Ruska utopí. 
Myšleno v inflaci, v nezaměstnanosti a v ekonomických problémech. Původní plán 
Das Neue Europa je v troskách. Německo ale s sebou vezme při pádu celou 
Evropskou unii. 
A to všechno kvůli tomu, že Američané chtěli Ukrajinu do NATO a Evropa v tom 
USA nedokázala zabránit. Výsledkem je nejen válka na Ukrajině, ale především 
ekonomický kolaps Evropy.

https://aeronet.news/video-exkluzivni-preklad-rozhovoru-henryho-kissingera-o-valce-na-ukrajine-kterou-usa-neodhadly-a-evropu-tato-valka-ekonomicky-potopi-vehnali-jsme-rusko-do-naruce-ciny/


  

APOKALYPSA MUTANTOV: BIOLOGICKÍ BANDITI CHYSTAJÚ 
NOVÝ SVET GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ĽUDÍ
28. 5. 2022 | https://cz24.news | Výtah z článku
Svetové ekonomické fórum tvrdí, že genetické modifikácie sú cestou 
budúcnosti.
● Svetové ekonomické fórum tvrdí, že genetické modifikácie sú cestou 

budúcnosti
● Vo februári 2022 Čile schválilo zákon, ktorý zakazuje zamestnávateľom 

diskriminovať geneticky postihnutých zamestnancov
● Existujú štúdie, ktoré naznačujú, že v niektorých prípadoch môžu injekcie 

COVID viesť k zmenám v ľudskej DNA; je potrebný ďalší výskum
● Právnik pre zdravotne postihnuté osoby Todd Callender sa zaoberal prípadom 

Najvyššieho súdu z roku 2013, ktorý ho viedol k presvedčeniu, že použitie 
mRNA na úpravu genómov môže premeniť ľudí na zákonné vlastníctvo 
držiteľov patentov (pokiaľ tento výklad nie je výslovne vylúčený)

Právny rámec pre „mutantnú apokalypsu“?
Vo februári 2022 Čile schválilo zákon, ktorý zakazuje zamestnávateľom 
diskriminovať geneticky postihnutých zamestnancov. Návrh zákona bol 
„iniciovaný na podnet váženého senátora Alejandra Navarra Braina“. V reakcii na 
to sa veľa ľudí v komunite slobody začalo pýtať. Očakáva niekto veľký nárast 
počtu geneticky postihnutých ľudí? Prečo?

https://cz24.news/apokalypsa-mutantov-biologicki-banditi-chystaju-novy-svet-geneticky-modifikovanych-ludi/


  

Ve Španělsku nyní vyšetřují tisíce vysoce postavených lidí, kteří si 
zakoupili falešné covid pasy. Také v USA vyplulo na povrch vydávání 
falešných potvrzení o očkování pro lékaře a úředníky. Politici dostali 
placebo a chudáci smrtící koktejl. Všude je to stejné
29. 5. 2022 | https://cz24.news | Výtah z článku
Lidé se dělí na ty, kdo ze sebe chtějí dělat pokusné morče a na ty, kdo to odmítají. Není ovšem nic 
překvapivého, když se nyní ve Španělsku zjistilo, že k těm neposlušným patří i někteří jedinci z 
„vyšší“ společnosti. Nejen, že si odmítli nechat aplikovat genové injekce, ale ještě si zaplatili 
falešné covid pasy, aby byli navenek vedeni jako „očkovaní.“
Riziko zmrzačení po zbytek života nebo náhlé a nečekané smrti v důsledku experimentálního očkování 
proti Covid-19 nesou hlavně „obyčejní lidé“. Zejména bohatí si mohou koupit cestu ven – v jakékoli zemi 
na světě. Ve Španělsku bylo nyní zjištěno 2 200 takových případů.
Španělské úřady již skandál vyšetřují: Za relativně skromných 100 eur si mnoho lidí údajně koupilo 
ve Španělsku zápis do registru očkování. 2 200 obviněných údajně pochází z „vysoké 
společnosti“, včetně Jose Maria Fernandeze Sousa-Faro, prezidenta španělské farmaceutické 
společnosti PharmaMar. Jistě dobře věděl, proč nechce genetický koktejl ve svém těle.
Mezi zákazníky padělatelského kartelu, vedeného zdravotní sestrou v univerzitní nemocnici La Paz v 
Madridu, byli podnikatelé, politici, zpěváci, hudebníci, sportovci, herci a vysoce postavení 
zdravotničtí profesionálové.
Také v USA vyplulo na povrch vydávání falešných potvrzení o očkování pro některé lékaře a 
úředníky.

https://cz24.news/ve-spanelsku-nyni-vysetruji-tisice-vysoce-postavenych-lidi-kteri-si-zakoupili-falesne-covid-pasy-take-v-usa-vyplulo-na-povrch-vydavani-falesnych-potvrzeni-o-ockovani-pro-lekare-a-uredniky-politici/


  

Ramon Tomey, Natural News: 
SME UŽ LEN KROK OD OTROCTVA. ŽIADNA HOTOVOSŤ 
ANI KARTY: VEĽKÉ SUPERMARKETY BUDÚ AKCEPTOVAŤ 
IBA BIOMETRICKÉ PLATBY
30. 5. 2022 | https://cz24.news | Výtah z článku
USA: Veľké supermarkety v USA plánujú zakázať platby kartami alebo 
hotovosťou. Namiesto toho budú vyžadovať, aby si ľudia skenovali svoje 
tváre alebo odtlačky prstov.
Takýto spôsob platby dokonale zapadá do orwellovskej spoločnosti policajného 
štátu. Platobný gigant Mastercard vydláždil cestu pre tento nový systém a 
spustil biometrický platobný program pre maloobchodníkov.
Kupujúci, ktorí naskenujú tovar pri pokladni, budú musieť na overenie platby 
následne naskenovať aj svoju tvár alebo dlaň. Ich biometrické údaje bude 
potom možno priradiť k bankovému účtu uloženému v záznamoch, pričom po 
potvrdení transakcie sa z účtu automaticky odpočíta suma nákupu.

Biometrické platby nie sú bez rizík
Napriek údajnému pohodliu nie sú biometrické platby bez rizík – pričom portál 
Daily Expose niektoré z nich rozvádza.
„Všetky systémy digitálnej identifikácie a zhromažďovania údajov sú zraniteľné 
voči narušeniam bezpečnosti. Kvôli potenciálu kybernetických útokov by 
hecknutia v budúcnosti mohli byť ešte väčšie a ohroziť celé systémy,“ uviedol 
konzervatívny portál.

Přichází hyperinflační krach US$. 
Bílé límečky se budou snažit 
nahradit „starou hru“ s fiat 
tisknutými penězi za novou plně 
kontrolovanou krypto měnu CBDC 
(digitální měnu vydávanou 
centrálními bankami).

https://cz24.news/ramon-tomey-natural-news-uz-len-krok-od-otroctva-ziadna-hotovost-ani-karty-velke-supermarkety-budu-akceptovat-iba-biometricke-platby
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