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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.



  

Mike ADAMS: V RÁMCI PLÁNU NA VYHLADENIE ĽUDSTVA SA 
GLOBALISTI PRESÚVAJÚ DO FÁZY ZABÍJANIA
3. 6. 2022 | Zdroj https://aeronet.news

Globalisti sa momentálne presúvajú do „zabijacej fázy“ dlhodobého plánu vyhladzovania ľudí, 
pričom opúšťajú všetky svoje predchádzajúce stratégie snažiace sa skryť svoje skutočné zámery.
Dnes už otvorene hovoria o odrezaní ľudstva od energií (plyn, ropa, elektrina), vyhladovaní ľudí na smrť 
prerušením dodávok potravín, resetovaní globálnych mien s cieľom uvrhnúť ľudstvo do chudoby a 
dosiahnutí vyľudnenia pomocou vakcín a smrtiacich liekov.

Globalisti aktivovali fázu zabíjania
Fáza zabíjania bola aktivovaná (reálne to začalo s pandémiou Covid-19 pred dvoma rokmi).
Každé rozhodnutie národných lídrov – najmä tých, ktorí sú zaviazaní Svetovému ekonomickému fóru 
(WEF), ako sú Trudeau, Biden či európski lídri – je navrhnuté tak, aby vygenerovalo maximálny počet 
ľudských obetí odteraz do konca roku 2025.
Globalisti sú už na dobrej ceste, aby len vďaka vakcínam proti covidu dosiahli pred rokom 2030 zhruba 1 
až 2 miliardy mŕtvych ľudí. Pridajte k tomu hladomor, ekonomický kolaps, občianske vojny, biologický 
terorizmus, jadrové útoky a výpadky energetických sietí a sme na približne 2 až 4 miliardách mŕtvych!
Vyzerá to tak, že osud 25% až 50% súčasnej ľudskej populácie, ktorá bude v nadchádzajúcich rokoch 
vyhubená, je už „spečatený“ a nedá sa zvrátiť.
Lídri USA, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Talianska, Japonska, Austrálie, Nového 
Zélandu a ďalších národov (vrátane nás) sú globalistické bábky prijímajúce rozkazy od protiľudských, 
anticivilizačných globalistov, ktorí sa zaviazali k úplnému zničeniu ľudskej civilizácie na planéte Zem.

https://cz24.news/mike-adams-v-ramci-planu-na-vyhladenie-ludstva-sa-globalisti-presuvaju-do-fazy-zabijania


  

Slovnaft je zděšen ze 6. sankčního balíku EU proti Slovensku, protože proti 
Rusku namířen vůbec není a za 8 měsíců bude hrozit, že největší bývalá 
československá rafinérie ve Střední Evropě zavře a bez benzínu a nafty 
zůstane kromě Slovenska i Česko! 
Proč slovenští vyjednavači v Bruselu spáchali vlastizradu a ohrozili 
energetickou bezpečnost Slovenska? Slovnaft může dovážet ruskou ropu, 
ale nesmí produkci z této ropy vyvážet mimo území Slovenska! 
Proč se v Kremlu smějí, zatímco země EU trpí a naříkají pod dopadem 
protiruských sankcí?

3. 6. 2022 | Zdroj https://aeronet.news

Ve čtvrtek bylo v Bruselu rozhodnuto, že Slovensko dostane odklad a může po dobu 8 měsíců do konce 
ledna 2023 čerpat ropovodem Družba ruskou ropu.

Slovnaft bez vývozu produkce z ruské ropy nemůže udržet 
technologické zařízení rafinérie v provozu
Tedy zhruba 60 až 65% kapacity Slovnaftu a produkce z ruské ropy jde do ciziny. Jenže, od 14. června to 
skončí a Slovnaft již nebude moci paliva z ruské ropy ze Slovenska vyvážet! Ale rafinérie není schopná 
provozu na objem 35% produkce, to je hluboko pod kritickou mez rafinačního zařízení Slovnaftu. Kritická 
dolní mez je okolo 50 až 65% výrobní kapacity.

Odstraňte laciné energetické vstupy a odstraníte tím blahobyt z Evropy. 

https://aeronet.news/slovnaft-je-zdesen-ze-6-sankcniho-baliku-eu-proti-slovensku-protoze-proti-rusku-namiren-vubec-neni-a-za-8-mesicu-bude-hrozit-ze-nejvetsi-byvala-ceskoslovenska-rafinerie-ve-stredni-evrope-zavre/


  

Rusko plánuje rozšíriť špeciálnu vojenskú operáciu 
a „demilitarizovať“ celé NATO
6. 6. 2022 | Zdroj www.badatel.net/rusko-planuje-rozsirit-specialnu-vojensku-operaciu...

Podstatné body z článku:
● Spojené štáty americké zaplavujúce Ukrajinu horami zbraní vybudili Rusko k oznámeniu, že 

musí zaujať globálnejší prístup k svojej „špeciálnej operácii“ na Ukrajine.
● „Sme nútení vykonať demilitarizáciu nielen Ukrajiny, ale celej aliancie NATO.“
● „Naozaj si musíme pamätať na slová Vladimíra Vladimíroviča Putina, ktorý povedal, že každý, kto 

sa pokúsi zasahovať do špeciálnej vojenskej operácie, zaplatí vysokú cenu,“ dodal Vladimír 
Avatkov z Ruskej diplomatickej akadémie ministerstva zahraničných vecí.

● Rusko varuje Poľsko: Starajte sa o svoje veci, inak budú vaše „súčasné hranice bezcenné“.
● Poľsko je podľa Ruska jednoducho prvé v poradí, pretože sa vraj chystá zabrať územia na západe 

Ukrajiny. Ruská vláda tiež tvrdí, že Poľsko „aktívne pracuje na rozdelení Ukrajiny“.
● „Špeciálna vojenská operácia je pre nás len prvým krokom, úvodom,“ povedal predseda Výboru 

Štátnej dumy pre obranu Andrej Kartapolov v rozhovore s Vladimírom Solovjovom.
● „Vojna, ktorá práve prebieha… to nie je len ekonomická vojna a informačná vojna, táto vojna je o 

našej viere. Ide o naše právo, ako ľudí, veriť tomu, čomu chceme veriť, milovať tých, ktorých milovať 
chceme, a žiť tak, ako by chceli naši predkovia, na našej pôde a na základe nášho rodného 
práva.“

https://www.badatel.net/rusko-planuje-rozsirit-specialnu-vojensku-operaciu-a-demilitarizovat-cele-nato/


  

USA BANKROTUJÍ, PŘICHÁZÍ VELKÝ GLOBÁLNÍ KOLAPS
8. 6. 2022 | www.cz24.news | Výtah z článku
Tento kolaps bude jistě působit na celý lokajský Západ, který je jen americkou 
kolonií, ale také na mnohé rozvojové země. Půjde nakonec o dominový efekt, 
nicméně cílem – samozřejmě dlouhodobě plánovaným – je zavedení Nového 
světového řádu, který by se měl podle toho, co již víme, ze všeho nejvíc 
podobat feudalismu, ovšem v jakési do značné míry globalizované společnosti.
Spojené státy nemají od roku 2001 přebytek ani vyrovnaný rozpočet. Za posledních 
50 let měly USA pouze 4 roky zisku. Celkové zisky USA by nestačily na pokrytí 6 
měsíců současného ročního deficitu. Jak tedy USA za věci zaplatily?
Důvodem, proč to USA tak dlouho procházelo, je to, že USD je světovou rezervní 
měnou. Národy po celém světě drží USD jako bezpečnou komoditu. Takže když 
americká vláda tiskne biliony, okrádá Američany a celý svět. Největší krádež v 
historii.

Je to všechno o vnímání, popírání a závislosti. Panuje dojem, že USA mají největší ekonomiku a nejsilnější armádu na 
světě. Ve skutečnosti jsou však USA na mizině a nemohou si dovolit svou armádu. Popírání spočívá v tom, že 
všechny národy jsou závislé na silném USD, jinak se globální trhy zhroutí.
Důvodem, proč americká zombie pokračuje, je to, že konec USA znamená konec západní prosperity a přiznání, že 
současný systém selhal jako model pro svět. Ale to nic nemění na realitě. Kolaps je nevyhnutelný a bezprostředně 
hrozí. Co plánují světoví lídři?
„Velký reset“ neboli „Nový světový řád“. Je to řízená destrukce globálních trhů, ekonomik a světa, jak ho známe. 
Změna v novou dystopickou budoucnost, v níž jsou elity pány otroků, bez jakékoli předstírané demokracie.
Bez řízené demolice se svět zhroutí pro všechny, včetně elit. Svět se tolik změnil a zdá se, že už nic nedává smysl, 
očividná korupce je zřejmá, očividná propagandistická média, eroze našich práv…

https://cz24.news/usa-bankrotuji-prichazi-velky-globalni-kolaps/


  

Lichtenštejnsko 2,5 procenta, Švýcarsko 2,9 procenta, Faerské ostrovy 4,4 procenta, Francie 5,2 procenta, 
Malta 5,2 procenta, Norsko 5,4 procenta, Finsko 5,7 procenta, Albánie 6,2 procenta, Švédsko 6,4 procenta, 
Dánsko 6,7 procenta. Desítka států s nejnižší inflací. U všech evropských zemí přitom platí, že zažívají 
největší zdražování za desítky let.
Ty rozdíly jsou ale dramatické. Násobné. Takže je zřejmé, že naše prudké zdražování se nedá zdaleka 
svést jen na globální vlivy, které nejsou a nebyly pod naší kontrolou. Ty zasahují všechny země. 
Včetně těch z první desítky žebříčku s nejnižší inflací. Zdražování je ale u nás násobně vyšší. Svést prudké 
zdražování na svět mimo nás, jak to urputně dělá bývalý premiér Andrej Babiš a jeho bývalý poradce na 
ministerstvu financí, nový guvernér České národní banky Aleš Michl, je tedy zjevně mimo realitu. V tom 
názoru nejsou osamělí. Sdílí ho i prezident Miloš Zeman nebo ekonom Jan Švejnar. Trvají na něm, 
přestože evropské srovnání mluví jasně. Velká část zdražování je domácího původu.

Co dělají, nebo spíš v posledních letech dělali jinak ti, kdo mají násobně nižší inflaci?
V čem je ten rozdíl?

9.6.2022  |  Více zde: www.cz24.news/zahada-ceske-drahoty-proc-se-u-nas-zdrazuje-nejvic-v-evrope

Záhada české drahoty. Proč se u nás 
zdražuje nejvíc v Evropě
Inflace v EU: EU: Turecko 69,97 procenta, Moldávie 
27,1 procenta, Estonsko 18,8 procenta, Rusko 17,8 
procenta, Lotyšsko 16,8 procenta, Bělorusko 16,8 
procenta, Ukrajina 16,4 procenta, Bulharsko 14,4 
procenta, Česká republika 14,2 procenta, Polsko 13,9 
procenta. Desítka zemí s největší inflací v Evropě. 
Všechny na východ od nás.

https://cz24.news/zahada-ceske-drahoty-proc-se-u-nas-zdrazuje-nejvic-v-evrope


  

Dr. Joseph Mercola: Opičí neštovice SPECIÁL
10. 6. 2022 | Výtah z cz24.news
Údajné náhlé nevysvětlitelné výskyty opičích neštovic v Evropě, USA a Austrálii je určeno opět k tomu, aby přivedlo 
veřejnost k dalšímu davovému šílenství poháněného strachem, třeba aby ospravedlnilo pokus o převzetí 
veřejného zdraví Světovou zdravotnickou organizací (WHO) po celém světě a zavedlo ony hanebné zdravotní pasy, 
spolu se vším tím, co s tím souvisí. Nejde vůbec o zdraví ale o jejich Velký reset.

Co jsou to ty opičí neštovice?
Opičí neštovice, jsou příbuzným virem pravých neštovic, jsou to typicky mírná virová onemocnění, která se 
vyznačují horečkou, bolestí hlavy, bolestí svalů, vyčerpáním, zduřením lymfatických uzlin a hlavně silnou a hrbolatou 
vyrážkou, která má tendenci začínat se objevovat nejprve na obličeji, než se postupně rozšíří do dalších částí těla.
Hnisavé léze jsou známé jako „neštovice“. Léze se nakonec po třech až čtyřech týdnech zahojí a odpadnou. Infekce 
není snadno přenosná, protože přenos vyžaduje přímý kontakt s tělními tekutinami. Většina pacientů se nakonec 
uzdraví bez jakékoli léčby. Historicky tato nákaza sužovala především africký kontinent.

Simulace opičích neštovic v roce 2021
Skutečně je to jen náhoda ? Velice podezřelá je skutečnost, že se v březnu 2021 uskutečnilo simuované cvičení 
propuknutí opičích neštovic18) a navíc, že počáteční datum tohoto fiktivního scénáře bylo právě přesně v polovině 
května 2022.

Co je pravda věci?
Klíčové je to, že opičí neštovice nejsou nijak zvlášť smrtelné onemocnění a lze je snadno kontrolovat i bez návratu k 
omezením kvůli COVID. Cituji Malone:40
COVID prostě jen nedotáhl globalistickou agendu dostatečně daleko. Takže přichází globální pandemie č. 2 – ať už 
skutečná, nebo většinou jen mediálně vykonstruovaná – po které budou rychle následovat obnovené výzvy k 
Novému světovému řádu a Velkému resetu .

https://cz24.news/dr-joseph-mercola-opici-nestovice-special


  

GLOBALISTIČTÍ SIONISTÉ POMOCÍ PODVODNÉ PLANDEMIE A DRASTICKÝCH 
ŠKODLIVÝCH LOCKDOWNŮ DOSÁHLY V PLÁNOVANÉ GENOCIDĚ BÍLÉ RASY 
SVÉHO: DĚTI BÍLÝCH GOJÍMŮ ZAOSTALY VE VÝVOJI, DOKAZUJÍ VĚDECKÉ 
STUDIE. DALŠÍ LOCKDOWNY BY BYLY NAPROSTOU KATASTROFOU
13.července 2022  |  Zdroj cz24.news  | Výtah z článku

Pandemie koronaviru a dva roky restrikcí a uzávěr dopadly na děti všeho věku. Zatímco u starších zřejmě 
dominuje zátěž psychická, u nejmenších dětí narozených v době pandemie či těsně před ní se mluví o 
zaostávání ve vývoji základních dovedností. Naznačují to alespoň prvotní studie či poznatky z praxe. 
Někteří odborníci uklidňují, že pokud se život vrátí k normálu, děti se dokáží z problémů vzpamatovat. 
Apelují však také na to, aby se na jejich problémy zaměřila pozornost.
Ačkoliv z dosavadních průzkumů zatím nelze dělat plošné závěry a řada poznatků zatím neprošla recenzním 
řízením, z praxe se objevují opětovná upozornění na to, že se i u nejmenších dětí projevují znaky zpomalení 
vývoje v poměrně základních schopnostech. Jednu z možností, jak rozdíl mezi dětmi narozenými v letech před 
pandemií a během ní porovnat, nabídl dlouholetý výzkum amerického Národního ústavu zdraví.
„Zjistili jsme, že děti narození během pandemie mají významně omezenější verbální, motorické a obecně 
kognitivní schopnosti ve srovnání s dětmi narozenými před ní,“ uvedli výzkumníci v dosud nerecenzované 
studii s tím, že více zasažení byli chlapci a děti z rodin s nižšími příjmy. Výsledky přitom neovlivňovalo to, zda 
došlo k nákaze covidem-19 či nikoliv.
Podobné výsledky vyplývaly také ze studie zveřejněné v JAMA Pediatrics, která zaznamenala v porovnání s 
předpandemickými dětmi zhoršení hrubé i jemné motoriky či komunikačních schopností. Nezáleželo přitom 
na tom, zda byly matky vystaveny během těhotenství nákaze covidu-19 či nikoliv.
Nedostatek kontaktu s vrstevníky, změna životního stylu, omezení fyzického pohybu či vysedávání u 
obrazovek i sociální izolace podle něj patří k faktorům, které vedly ke zhoršení psychického zdraví dětí. 
Vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) přitom patřila v Evropě k „rekordmanům“ v délce uzavírání škol.

https://cz24.news/globalisticti-sioniste-pomoci-podvodne-plandemie-a-drastickych-skodlivych-lockdownu-dosahly-v-planovane-genocide-bile-rasy-sveho-deti-bilych-gojimu-zaostaly-ve-vyvoji-dokazuji-vedecke-studie-dalsi/


  

Světový řád podřízený USA skončil, 
prohlásil Putin
17. 6. 2022 | Výtah z www.novinky.cz

Ruský prezident Vladimir Putin na ekonomickém fóru v 
Petrohradu prohlásil, že skončil jednostranný světový řád 
podřízený prý Spojeným státům, které se podle něj cítí 
vyslancem boha na zemi, nemají žádné povinnosti, ale jen 
své vlastní „posvátné zájmy“.

Tvrdil také, že Evropská unie ztratila globální konkurenceschopnost i politickou svrchovanost. 
Předpověděl vzestup populismu a výměnu elit v evropských zemích.
Ruský prezident také znovu obhajoval své rozhodnutí napadnout Ukrajinu a kritizoval sankce Západu, 
které mají Moskvu donutit k ukončení agrese a stažení vojsk ze sousední země.
Putin zdůraznil, že ruská ekonomika se dokázala s tímto tlakem vyrovnat. „Ekonomický blitzkrieg 
neměl šanci uspět,“ zdůraznil Putin na letošním petrohradském ekonomickém fóru.
Západní sankce podle něj přinášejí větší škody jejich tvůrcům než Rusku. Ztráty EU prý mohou 
přesáhnout 400 miliard dolarů, což doléhá na obyvatelstvo a firmy.
„Tato epocha (dominance USA ve světě) skončila nehledě na všechny pokusy ji zachovat, 
zakonzervovat jakýmikoliv prostředky,“ uvedl Putin.
„Změny představují přirozený běh dějin, protože civilizační různorodost planety a bohatost kultur lze 
těžko spojit s politickými, ekonomickými a dalšími šablonami. Ty nefungují,“ dodal.
V projevu Vladimira Putina se ale objevil opravdu zásadní konceptuální materiál. Hovořil o tom, že 
jedinou nadějí na budoucnost a přežití Ruska je proces, kdy se podaří děti napojit na ruskou vlast. 
Jinými slovy, aby ruské děti na 1. prioritě a v útlém věku se připoutaly k vlasti.

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/putin-na-foru-v-petrohradu-kritizoval-usa-a-eu-hajil-svou-politiku-40400474


  

Pred našimi očami sa reorganizuje 
svetový systém spolužitia krajín a 
národov s rôznymi hodnotami
27. 6. 2022 | Výtah z cz24.news

RUSKO: „Hodnoty západnej demokracie“ boli vždy 
„trójskym koňom“ pre cieľové krajiny, ktoré chceli USA 
prevziať pod politickú, vojenskú a ekonomickú kontrolu.

A čo je najdôležitejšie, Západ ukázal celému svetu svoju arogantnú, takmer nacistickú podstatu, 
považujúc sa za exkluzívnu súčasť obyvateľstva Zeme. Doteraz bola takáto pozícia odôvodnená len 
technologickou prevahou, schopnosťou pokračovať v drancovaní prírodných zdrojov a využívať 
lacnú pracovnú silu vo svojich bývalých kolóniách v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.

Keď Spojené štáty v nejakej krajine zorganizovali štátny prevrat, aby tam umiestnili svoju bábku, 
skorumpované médiá to nazvali „víťazstvom demokracie“ a keď sa v tej istej krajine dostal k moci 
národne orientovaný vodca, bol okamžite označený za „diktátora“ a obyvateľstvo bolo jednoducho 
zbombardované, krajina bola spustošená a premenená na chaos.

Anglosasi si šikovne podmanili EÚ, krásnymi slovami sa prihlásili aj Rusku, rozsekali ekonomickú, 
kultúrnu, jazykovú a historickú jednotu slovanského sveta, podplatili našu „elitu“.

Dnes, keď z monštra odpadli farebné obaly „západných demokratických hodnôt“, musíme chrániť náš 
životný priestor, zachovať národy s ich hodnotami a vytvoriť technologickú suverenitu schopnú v 
budúcnosti konkurovať na medzinárodnom trhu.

https://cz24.news/pred-nasimi-ocami-sa-reorganizuje-svetovy-system-spoluzitia-krajin-a-narodov-s-roznymi-hodnotami/


  



  

V posledních dvou týdnech jsem měl několik synchronicit ohledně 
různorodých zpráv z alternativy, které komentují zvláštní události 
ve společnosti. Doporučuji tři videa Heleny Heclové & Nereuse.
V posledních dvou týdnech jsem měl několik synchronicit ohledně různorodých zpráv z 
alternativy, které komentují zvláštní události ve společnosti. Doporučuji si poslechnout 
tři videa Heleny Heclové & Nereuse:
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/06/14/helena-heclova-amp-nereus-z-geopolitic
sastrology-hovori-o-agende-gesara-resetu-svetovych-men-a-oppt-intel-stripky-a-zkusenosti

O osudu lidstva se rozhodovalo v roce 2010 až 2012 v rámci Vesmírné konfederace. Bylo 
rozhodnuto lidstva na Zemi ponechat a vyhnout se jeho restartu, tj.  předpovídanému konci Mayského 
kalendáře 2012. Naopak se rozhodlo vyhubit veškeré zlo a temné bytosti na Zemi a tak ji definitivně 
osvobodit od velké destrukce a parazitování. Začalo se největším zlem a nedovolením celoplanetární 
jaderné války či náhlého vyhlazení všech Deep Statem jakýmkoliv způsobem. Svobodná vůle a 
rozhodnout o své budoucnosti je každému jednotlivci zaručeno.

Osvobození se však s ohledem na převážnou většinu spícího lidstva neudálo viditelně v krátké době. 
Musely by se okamžitě řešit odchody mnohých spících či destruktivních lidí. Proto vše probíhá 
postupně. Ztrácejí se nejvyšší Temní a Deep State je v panice nahrazuje klony.

Nyní by nás na Zemi zůstalo velmi málo na zachování a rozvíjení nové civilizace. Proto se rozhodlo dát 
ještě k dispozici další roky cca do roku 2025, aby se dosud spícím ukázala celá skutečná tvář 
Deep State, temnoty,  zvrácených vlád a korporací. Množí se obrovské skandály kolem evropských 
vlád...

Vše je už kontrolováno Světlem a velké excesy nejsou parazitům dovoleny. Možná na podzim 
prožijeme omezený nedostatek pohodlí, energií a potravin. Probudí se další? Uvidíme :-)

https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/06/14/helena-heclova-amp-nereus-z-geopoliticsastrology-hovori-o-agende-gesara-resetu-svetovych-men-a-oppt-intel-stripky-a-zkusenosti
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2022/06/14/helena-heclova-amp-nereus-z-geopoliticsastrology-hovori-o-agende-gesara-resetu-svetovych-men-a-oppt-intel-stripky-a-zkusenosti


  

Nastává soudný den! Prý platební neschopnost Ruska … Komedie! Putin a BRICS – 3/4 
světa zakládají novou světovou měnu!

28. června 2022 | Výtah z článku 
cz24.news

Před pár dny oznámili jak americký, tak ruský 
prezident, že na rozhodující bitvu se 
připravovali osm let. A padne buď Rusko, 
nebo Wall Street a světový četník USA!

Soudný den se blíží! Putin oznámil 
vytvoření nové mezinárodní rezervní 

měny

Rozpracovává se otázka vytvoření meziná-
rodní rezervní měny na základě koše měn 
zemí BRICS. Prohlásil to ruský prezident V. 
Putin pro účastníky obchodního fóra BRICS.

Rusko podporuje iniciativu Pekingu a 
podnikatelských kruhů BRICS (skupina pěti 
zemí – Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní 
Afrika) k další úzké spolupráci. 

„Ruský systém finančních oznámení je 
otevřený pro připojení bank ze zemí „Pětky“. 
Geografie používání ruského platebního 
systému Mir se rozšiřuje, dodal prezident RF.

...Rusko má s USA obrovské historické 
zkušenosti, ví, že USA už nemají rezervy a 
prohospodařily své bohatství...

40 % veškeré populace

https://cz24.news/nastava-soudny-den-pry-platebni-neschopnost-ruska-komedie-putin-a-brics-3-4-sveta-zakladaji-novou-svetovou-menu/


  

Globálně jsou země G7 menšinou 
Výtah z článku necenzurovanapravda.cz 
Opakovaně se tvrdí, že státy G7 jsou 
„nejdůležitější průmyslové země“, a tedy 
obecně nejdůležitější země světa. Při bližším 
zkoumání však zjistíte, jak je toto tvrzení mylné.
Indie a Jižní Afrika spolu s Brazílií, Ruskem a 
Čínou patří do „konkurenčního“ společenství 
států BRICS (40% světové populace), které 
nechce mít nic společného se sankcemi proti 
svému členskému Rusku. Senegal a Indonésie 
nebojují proti Rusku na diplomatické scéně, ale 
za ukončení západních sankcí proti Rusku. A 
krátce po jejich „hostování“ v Elmau Argentina 
ukázala, kde chce být v budoucnu. Spolu s 
Íránem požádala země o členství v BRICS.
Ve střednědobém horizontu se chtějí k BRICS  
připojit také Indonésie, Turecko a dokonce i 
Mexiko. BRICS+ by pak představovaly téměř 
dvě třetiny světové populace, zatímco země 
G7 – včetně EU – by měly pouze 12 procent.
Alžír, Egypt, Indonésie, Kazachstán, 
Kambodža, Malajzie, Senegal, Thajsko, 
Uzbekistán, Fidži a Etiopie se připojili k 
rozšířenému formátu BRICS+.

https://necenzurovanapravda.cz/2022/06/globalne-jsou-zeme-g7-mensinou


  

PREZIDENT PUTIN VYSVĚTLIL, PROČ JE ZÁPAD NA OMYLU, 
ŽE VSTUP ŠVÉDSKA A FINSKA JE PRO RUSKO TRAGÉDIE! 
FINOVÉ A ŠVÉDOVÉ TOTIŽ NEMAJÍ BANDERU A HORDU 
NACISTŮ, KTERÁ 8 LET VRAŽDILA RUSY NA DONBASU! 
2. 7. 2022 | Výtah z cz24.news

Všechno, co momentálně vidíme v Evropě, inflace, drahota, nedostatek paliv, 
extrémní ceny energií, to všechno má společného jmenovatele, kterým jsou 
protiruské sankce, které ale namísto na Rusko působí a dopadají výhradně na evropské 
domácnosti a rovněž na domácnosti v USA. A co je příčinou těchto sankcí?
No, je to urputná snaha o záchranu dolaru jako světové rezervní měny a snaha o 
záchranu systému unipolárního světa řízeného USA, tedy systém Pax Americana.
Odříznutí od Ruska ze strany EU a USA je ekonomická sebevražda. A dokonce se zdá, že 
po summitu NATO v Madridu lze říct, že NATO vykročilo směrem k válce s Ruskem!

https://cz24.news/prezident-putin-vysvetlil-proc-je-zapad-na-omylu-ze-vstup-svedska-a-finska-je-pro-rusko-tragedie-finove-a-svedove-totiz-nemaji-banderu-a-hordu-nacistu-ktera-8-let-vrazdila-rusy-na-donbasu-jenze-k/


  

Svet v šoku: Oslobodzovacia operácia na Ukrajine má medzinárodnú 
legimitu OSN a BR

28. června 2022 | Výtah z článku 
www.podtatransky-kurier.sk

Rusko v súlade s chartou OSN čistí 
EÚ od nacistov, fašistov a Bioteroru. 
Má na to právny, legitímny a 
medzinárodný základ.
Generálny tajomník OSN António 
Guterres sa rozzúril, keď sa od 
Putina dozvedel, že Charta OSN 
obsahuje článok, povoľujúci zvláštnu 
ruskú operáciu na Ukrajine.

Norimberský tribunál prehlásil, za zločincov všetkých tých, ktorí bojovali proti OSN 
a vykonávali genocídu. Najväčšia genocída bola vykonaná proti sovietskemu 
národu, ktorý sa v tej dobe nazýval sovietsky ľud. 

Charta OSN v článkoch 106 a 107 dáva právo víťazom druhej svetovej vojny ZSSR, 
USA, Veľkej Británie a Číne, aby uplatňovali všetky opatrenia voči krajinám, ktoré proti 
nim bojovali, aby zabránili akciám zameraným na revíziu druhej svetovej vojny. To 
zahrňuje použitie vojenskej sily proti týmto krajinám. Stačí oznámiť to ostatným trom 
víťazným štátom, netreba k tomu získať ich povolenie, či súhlas. 

Silový nátlak na tie štáty, ktoré chcú revidovať systém Jalta – Postupim v Európe môže 
vykonávať aj Rusko, ktoré je právnym nástupcom ZSSR. Rusko môže zastaviť pokus o 
oživenie nacizmu v Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, Bulharsku, Fínsku, 
Chorvátsku, Slovinsku a Českej republike – ktorá sa vo vojnových rokoch prejavovala 
ako protektorát Čechy a Morava.

Moja poznámka: …teda Rusko podľa Charty OSN, môže ako každá víťazná mocnosť 
zasiahnuť voči ktorémukoľvek štátu s fašistickým smerovaním, napríklad kde sa 
vyznamenávajú nacisti, zdraví sa nacistickým pozdravom na najvyššom poste, 
ekonomicky, politicky a morálne sa podporujú neonacistické režimy a ich nacistickí 
vodcovia (bez ohľadu za aké frázy sa skrývajú)… a to aj bez súhlasu iných mocností.

RUSKO MÁ PRÁVO ZLIKVIDOVAŤ NACISTOV 
VŠADE (z Charty OSN):

https://www.podtatransky-kurier.sk/spravodajstvo/svet-v-soku-oslobodzovacia-operacia-na-ukrajine-ma-medzinarodnu-legimitu-osn-a-br


  

VLÁDA USA BUDUJE NWO A SCHVÁLNE VYTVÁRA 
NEDOSTATOK POTRAVÍN. 
96 PRÍPADOV ZÁHADNE VYPÁLENÝCH A ZNIČENÝCH VEĽKÝCH 
FARIEM A POTRAVINÁRSKYCH ZÁVODOV ZA JEDINÝ ROK!
4. 7. 2022 | Výtah z cz24.news

USA: Tu je 96 prípadov vytvárania umelého nedostatku potravín v USA.
Počuli ste o všetkých farmách, distribučných centrách a potravinárskych
závodoch, ktoré boli záhadne vypálené alebo zničené?
Vláda NEPREDPOVEDÁ nedostatok potravín. Oni ho VYTVÁRAJÚ ! Otvorte oči!
Za posledný rok sa stalo príliš veľa incidentov na to, aby to bola náhoda.

Pozri na to:
1. 4/30/21 Monmouth Smithfield Foods závod na spracovanie bravčového mäsa
2. 7/25/21 Memphis Závod spoločnosti Kellogg
…
96. V Kalifornii (1. producent potravín v USA)je zrušené zavlažovanie a voda 
zo zásobníkov je spláchnutá priamo do delty.

V žiadnom prípade to všetko nemôže byť len náhoda. Nemýľte sa, idú si po vás.

https://cz24.news/vlada-usa-buduje-nwo-a-schvalne-vytvara-nedostatok-potravin-96-pripadov-zahadne-vypalenych-a-znicenych-velkych-fariem-a-potravinarskych-zavodov-za-jediny-rok/
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