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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 
mnohopolárního světa.



  

Hmyz – Green deal – redukce CO₂
● poslední dobou je stále více info, že se začíná rozjíždět reklama na jídlo z 

hmyzu

● a to proto, že nemá uhlíkovou stopu a není energeticky náročný a lze tím 
nakrmit masy ovčanů

● v Holandsku se už začaly likvidovat chovy hovězího a pole začala skupovat 
společnost, kterou podporuje Gates a je zaměřena na výrobu jídla z hmyzu

● v Kanadě a Anglii se začínají veřejně v obchodních centrech a ve školách 
prezentovat jídla z hmyzu, co se mládí naučíš, ve stáří ti bude chutnat …

● před dvěma lety jsem to četl na alternativě a nevěřil jsem tomu, že se to 
stane, rozhodně ne tak rychle

WEF Klausa Schwaba plánuje zaviesť uhlíkové limity, ktoré obmedzia čo 
robíte, kupujete a jete. Novinár Ross Clark vo svojej knihe „The Denial“ z roku 
2020 opisuje dystopickú budúcnosť, v ktorej všetko, čo kupujeme alebo robíme, má 
uhlíkovú hodnotu (CO2) a každá domácnosť alebo jednotlivec má pridelený uhlíkový 
kredit, čo je maximálne množstvo CO2, ktoré môže každý mesiac vyprodukovať.

Žiadna domácnosť ani jednotlivec nesmie prekročiť svoj limit, pokiaľ nie je súčasťou 
elity, ktorá, samozrejme, nemá žiadne obmedzenia na produkciu svojho CO2. Kniha 
„The Denial“ bola do 14. septembra 2022 fikciou – to znamená len pár týždňov 
dozadu.

Dňa 14. septembra 2022 zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF) Klausa 
Schwaba článok s názvom „Môj uhlík: Prístup k inkluzívnym a udržateľným 
mestám“. 



  

Energetika

● v jednom pořadu uvedl M. Koller info, že elektřina se na Lipské burza prodává 
pouze v objemu 10%

● zbytek je obchodován přímo energetickým obchodníkům, za 0,50 vyrobím za 10,- 
prodám

● Plyn teplo + zásobníky

Zásobníky nestačia. Zásoby plynu v Nemecku, podľa agentúry, pokrývajú len 25 % jeho 
ročnej spotreby, hoci krajina má najväčšiu kapacitu na skladovanie plynu v Európe.

Alex Krainer, majitel finanční firmy z Monaka vyjevil, že Američané naloží celou loď 
tekutým plynem za 60 milionů dolarů a v Evropě ji prodají za 275 milionů. A kdo platí tu 
nehorázně vysokou cenu? No přece všichni Evropané! 

Štát je bezmocný. Podľa agentúry je len asi 10 % plynu v zásobách od Talianska po 
Holandsko pod priamou kontrolou vládnych predstaviteľov, prostredníctvom národných 
strategických rezerv. 

Zvyšok kontrolujú medzinárodné obchodné a energetické spoločnosti a priemyselné 
skupiny, ktoré môžu voľne predávať plyn uchádzačovi s najvyššou ponukou, aj keď je 
kupujúci z inej krajiny. Malá časť paliva je v rukách obchodných spoločností ako Glencore 
Plc a Vitol Group, ktorých hlavným záujmom je maximalizovať hodnotu svojich portfólií.



  

Energetika
Zpravodaj Deníku.cz Luboš Palata po čtvrtečním jednání popsal, že nakonec padla shoda až ve čtyři 
ráno. Nešlo však o shodu týkající se energetické politiky. „Ve čtyři hodiny ráno se lídři sedmadvaceti 
zemí Evropské unie dohodli, že už po deseti hodinách nemá cenu dál se mučit. A že jdou spát. 
Německo, Nizozemsko a několik dalších zemí odmítly jakékoli konkrétní zastropování cen plynu a 
vlastně i navázání této ceny na elektřinu. 

A naštvaných asi sedmnáct dalších členů EU prostě nemělo sílu je donutit k opaku,“ napsal svůj pohled 
na jednání v Bruselu. Německé argumenty jsou prý stále stejné a točí se kolem toho, že „nikdo 
nespočítal, kolik by takové zastropování cen plynu pro výrobu elektřiny stálo“, a „nikdo nespočítal ani 
to, zda když budou plyn a elektřina levnější, jestli to neohrozí šetření, a tím nepřivodí riziko toho, že 
nám obojí někdy v půlce zimy dojde“.

Hlavný cieľ. Prečo Rusko a Turecko vôbec potrebujú tento projekt? V máji tohto roku Európska komisia 
predstavila stratégiu REPowerEU. Tá ráta s úplným odmietnutím ruských energetických nosičov 
vrátane plynu do roku 2027. Realizácia projektu vytvorenia medzinárodného plynového uzla v Turecku 
však bude trvať len pár rokov. 

Ak sa uskutoční, určite nie je v pláne, aby fungoval len „jednorázovo“. Takže Moskva a Ankara zjavne 
vsádzajú na rozpad Európskej únie. Prinajmenšom na výrazné posilnenie samostatnosti krajín južnej a 
východnej Európy v ekonomických záležitostiach. Očakávaný pokles ekonomiky lokomotívy EÚ, teda 
Nemecka, ohrozí dotácie menej rozvinutým štátom z rozpočtu únie. 

Diktovanie politickej vôle a vnucovanie ekonomických rozhodnutí Bruselu bude tak oveľa ťažšie.



  

Great global reset (1)
To vytvoří tlak na další růst cen, který opět vláda bude stropovat a sanovat. V 
každém cyklu této spirály se zvýší cena zboží a služeb, protože se zvýší poptávka 
po zboží, které vzhledem k limitaci objemu energií bude v omezeném počtu. To 
vytvoří další tlak na růst cen. 

A jsme zase na začátku. Hyperinflace živící se požíráním svého ocasu recese. 
Tohle vymysleli lidé z Komise 300 s cílem navodit ekonomický a hned poté sociální 
rozvrat ve všech zemích západní společnosti a nabídnout jim potom řešení v 
podobě otrocké smlouvy o nepodmíněném příjmu, který ale bude podmíněn 
doživotní pokorou a poslušností vůči černé šlechtě Komise 300.

Evropská unie záměrně likviduje a ničí jakékoliv pokusy na opětovné získání 
levného plynu do Evropy. A co udělali ti vlastizrádci zemí EU na Pražském hradě? 
Odhlasovali si, že emíra urazí, poníží, nepozvou ho na večeři a žádný katarský deal 
s plynem nebude, protože to by tak hrálo, aby nám Katar do Evropy namísto Ruska 
nasunoval znovu ten hnusný fosilní zemní sajrajt, když jsme si my v Komisi 300 
jasně dohodli, že celá Evropa do roku 2030 bude bez fosilních paliv a obyvatelstvo 
bez lidských a občanských práv!

To je Evropská unie, která hlasuje o rezolucích, jako je tato zmíněná, které vyzývají 
k sebevražednému kroku opuštění obou plynovodů Nord Stream, na kterých závisí 
nejen německý průmysl, ale i průmysly dalších zemí Střední Evropy. Rezoluce 
vyzývající k opuštění obou plynovodů znamená jejich zničení, protože bez oprav 
dojde postupně ke vnikání slané mořské vody dovnitř trubek a začne velice rychlá 
koroze po celé délce obou plynovodů.

Tyrani se nyní chopili moci, aby nás 
prostřednictvím nového techno-
totalitního plánu Velkého resetování 
(The Great Reset) nuceně 
nasměrovali do „klimaticky 
inteligentního“ a „zdravého“ světa.

Tyto velké technologické společ-
nosti (jsou součástí pracovních 
skupin Světového ekonomického 
fóra) a chtějí vyřešit problémy světa 
pomocí umělé inteligence, satelitů, 
dronů, internetu věcí, syntetických 
potravin a depopulace planety.



  

Great global reset (2)
Chtějí lidem vnutit elektrická auta, která se v důsledku nedostatkové elektřiny a 
výpadků v dodávkách stanou nepoužitelnými. Vezmou lidem auta, do kterých se lil 
laciný benzín a nafta, a dají jim elektrická auta, která kvůli výpadkům v síti nepůjde 
nabíjet.
Do společnosti se dostanou peníze, např. na sanování a stropování cen plynu a 
elektřiny, což ale způsobí ve společnosti inflaci, protože cena paliv o to více 
poroste, když dojde stropováním k vykoupení zásob plynu, který by jinak nikdo za ty 
přemrštěné ceny nekoupil. Stropování tak způsobí, že společnost za nedostatkové 
zboží zaplatí.
Není to všecko podivné? NS1 a 2 plynovody byly zničeny teroristickým útokem 
záškodnických sil. Polsko zesabotovalo Jamal plynovod, Ukrajina se postarala o 
Užgorodskou větev, zvanou „Bratrství.“ Holandsko právě odebralo vývozní licenci 
TurkStream plynovodu, z důvodu sankcí proti Rusku. Sankce se vztahují i na 
údržbu a opravy potrubí, nákup materiálu k tomu potřebného a jakékoliv přídavné 
služby, včetně zákaznické podpory. TurkStream vede z Ruska, přes Černé moře do 
Turecka a odtud do jižní a jihovýchodní Evropy a doručoval 32 miliard m3 plynu 
ročně. Německo se promptně zbavilo jaderných elektráren, aniž by za ně měli 
náhradu. Polsku bylo Evropskou unií již dříve přikázáno zavřít uhelné doly. Asi 6 
francouzských jaderných reaktorů se záhadně porouchalo, všecky zaráz a potřebují 
náročnou opravu.
Je toho víc a jedna věc z toho všeho vysvítá zcela jasně, že sankce nebyly v 
žádném případě proti Rusku, ale byly proti Evropě a Evropanům. Veškeré evropské 
dodávky energie jsou záhadným způsobem sabotovány a je zde zřejmá snaha 
energeticky celý kontinent zničit. 

Tyrani se nyní chopili moci, aby nás 
prostřednictvím nového techno-
totalitního plánu Velkého resetování 
(The Great Reset) nuceně 
nasměrovali do „klimaticky 
inteligentního“ a „zdravého“ světa.

Tyto velké technologické společ-
nosti (jsou součástí pracovních 
skupin Světového ekonomického 
fóra) a chtějí vyřešit problémy světa 
pomocí umělé inteligence, satelitů, 
dronů, internetu věcí, syntetických 
potravin a depopulace planety.



  

Nord stream (1)
Podle Švédů ze dna Baltského moře zmizelo 50 metrů potrubí, ale ne ve smyslu 
poškození potrubí v této délce, ale že je úplně pryč [2]. Někdo ho rozřezal a odvezl. 
Na místě zůstaly jen konce plynovodu s čistými řezy a kusy zohýbaného pláště. 
Kam mohlo zmizet 50 metrů potrubí, to nikdo netuší. Útočník nejen vyhodil 
plynovod do povětří, ale navíc ukradl 50 metrů potrubí, aby nešlo lehce a snadno 
zalepit a opravit. NATO mělo v místech explozí dvě rozsáhlá cvičení těsně po sobě.

Dalších několik dní byla celá oblast záměrně uzavřena pro veškeré lodě pod 
záminkou bezpečnosti kvůli unikajícímu plynu z potrubí, ale podle ruské rozvědky 
právě v těchto dnech po uzavření prostoru pro lodě došlo k odřezání onoho 50-
metrového úseku potrubí, aby Nord Stream 1 nešel nouzově opravit. Pokud totiž na 
potrubí vybuchla trhavina, tak by došlo k vytvoření díry v potrubí, kterou by šlo 
kusem plátu plechu nebo železa zaletovat a zavařit. A pokud by došlo k destrukci 
celého obvodu roury, bylo by možné z běžné lodě spustit na dno krátkou rouru, 
která by byla dlouhá jen tolik, jak velká díra v potrubí by byla.

Švédové totiž uveřejnili jen sestříhané sekundové záběry a nikoliv celou délku 
poškozeného úseku. Asi by se těžko vysvětlovalo, že potrubí je nejen vyhozené do 
povětří, ale že odtamtud zmizel celý úsek potrubí a trosky nejsou nikde k dohledání. 
A když někdo vyhodí do povětří plynovod ne na jednom místě, ale odstraní 50 
metrů, tak snad i tomu nejtupějšími Němcovi prostě dojde, v čí prospěch “Cui Bono” 
by to mohlo být provedeno. A německá vláda, protože má stále vlastní zemi již 77 
let pod okupační správou americké armády, musí držet hubu a krok.

Nord Stream, případně 
Severní proud je soustava 
podmořských plynovodů na 
dně Baltského moře, které 
jsou určeny k přepravě 
zemního plynu z Ruska do 
Německa.

Sestává ze dvou plynovodů – 
Nord Stream 1 (označovaný 
též prostě Nord Stream) a 
Nord Stream 2 – z nichž 
každý má po dvou trubkách. 



  

Nord stream (2)
Spojené státy zkouší odříznout Evropu od ruských zdrojů již 50 let, aby mohly 
Evropanům prodávat jejich předražené suroviny. Obávali se, že na zimu Evropa 
povolí nátlaku svých občanů a začne plyn z Ruska znovu odebírat, proto zničili 
plynovod. Další důvod byl zničit důvěru v podmořská potrubí, která jsou velice 
spolehlivá a ekonomická.

Pro Polsko přinesla sabotáž plynovodu tu výhodu, že se okamžitě stalo dovozcem 
tekutého amerického plynu. Již předtím si za americké peníze vybudovali přístavy, 
které jsou schopny lodi s kapalným plynem přijmout a načasovali otevření 
plynovodu z Norska přesně na dobu, kdy byl NS zničen. To všecko je příliš velká 
náhoda, aby to mohla být skutečná náhoda. Německo nemá dost hluboké přístavy 
pro lodi s tekutým plynem.

Protože jak zaznělo na německé televizi před pár dny, k pokládce trubek jsou 
potřeba jak evropská povolení, tak i pokládkové lodě, kterých je na světě jenom 5. 
Jenže na 4 z nich jsou uvaleny sankce USA od podzimu 2020 (nesmí pokládat 
potrubí Nord Stream) a pátou lodí je ruská pokládková loď Akademik Čerskij, proti 
které jsou pro změnu uvaleny sankce EU, protože loď patří sankcionovanému 
Gazpromu. Německo kvůli americkým a unijním sankcím na Rusko nemůže k 
opravě použít náhradní celé trubky od Gazpromu. Ten, kdo ukradl těch 50 metrů 
potrubí, to musel dobře vědět. 

Nord Stream, případně 
Severní proud je soustava 
podmořských plynovodů na 
dně Baltského moře, které 
jsou určeny k přepravě 
zemního plynu z Ruska do 
Německa.

Sestává ze dvou plynovodů – 
Nord Stream 1 (označovaný 
též prostě Nord Stream) a 
Nord Stream 2 – z nichž 
každý má po dvou trubkách. 



  

Nord stream (3)
Jedině Spojené státy mohou vyrovnat rozdíl mezi tím, co Evropa potřebuje a co 
může získat z právě jmenovaných zdrojů. Samozřejmě, plyn z Ameriky půjde jako 
zkapalněný, což znamená, že bude velice drahý. Amerika tím získá asi 40% 
evropského trhu, což je přesně ta část, kterou dříve mělo Rusko. Takže namísto 
„závislosti“ na Rusku, které dodávky plynu nepodmiňovalo žádnými dalšími 
politickými a ekonomickými požadavky, bude Evropa plně závislá na Americe, která 
přídavné politické a ekonomické požadavky bude spolehlivě mít. Tím bude 
nahrazen čert ďáblem, což nám zároveň ukazuje důvod, proč byl Nord Stream 
zničen.

Americká vláda obávala, že Německo, pod vlivem nedostatku energie a jiných 
surovin z Ruska, povolí nátlaku a rozhodne se s Rusy dále obchodovat. Velké 
demonstrace v Německu a v sousední České republice, které požadovaly 
odstranění sankcí, toto naznačovaly. Bylo uvažováno, že protesty nakonec prosadí 
svoje, takže bylo nutné tomu nějakým způsobem zamezit.

Sahra Wagenknechtová, členka ľavicovej opozície v Spolkovom sneme, sa spýtala 
nemeckej vlády na útok na plynovody a dostala túto odpoveď, alebo skôr 
neodpoveď: Z dôvodov štátneho záujmu nebudú poskytnuté žiadne ďalšie 
informácie. Po starostlivom zvážení dospela federálna vláda k záveru, že nie je 
možné poskytnúť ďalšie informácie – dokonca ani v utajovanej forme. Dôvodom je 
„pravidlo tretín“ pre medzinárodnú spoluprácu tajných služieb.

Nord Stream, případně 
Severní proud je soustava 
podmořských plynovodů na 
dně Baltského moře, které 
jsou určeny k přepravě 
zemního plynu z Ruska do 
Německa.

Sestává ze dvou plynovodů – 
Nord Stream 1 (označovaný 
též prostě Nord Stream) a 
Nord Stream 2 – z nichž 
každý má po dvou trubkách. 



  

Různé zprávy
● Soustředění Bělorusko

● NATO + EU nemá zbraně



  



  

Politické aktuality
Dokonce i Evropská unie má v úmyslu zmírnit sankce na některé produkty. Jedná se hlavně o umělá hnojiva a 
cement, kromě jiných. Obrovské množství ruských hnojiv je kvůli sankcím drženo v evropských přístavech. Asi 
300 000 tun bylo určeno pro chudé země světa, kterým Rusko nabídlo hnojiva bezplatně. Uvolnění sankcí na 
vývoz obilnin a umělých hnojiv bylo odsouhlaseno a podepsáno již koncem července. Na základě této dohody 
mělo Rusko dovoleno dovážet potraviny a hnojiva na světové trhy. Ale Západ tuto dohodu nebral na vědomí a 
dovolil dodávky pouze státům Evropské unie. Rusko si neustále stěžovalo, že chudé africké národy, pro které 
byla většina jejich vývozu určena, budou hladem, což všichni, včetně OSN ignorovali.

Nočná mora pre americké čipové firmy sa po najnovšom zákaze začína. Americký dodávateľ zariadení na výrobu 
čipov, spoločnosť Lam Research, v stredu varoval pred výpadkom tržieb vo výške 2 až 2,5 miliardy USD v roku 
2023 v dôsledku najnovších kontrol vývozu pokročilých polovodičov a zariadení do Číny, ktoré pokrývajú približne 
30 % predaja tejto americkej spoločnosti, informovala agentúra Reuters.

Na toto musí pamatovat všechny země v Evropě, že nechat se Američany vehnat do nepřátelství s 
jakoukoliv třetí zemí, na kterou Američané ukáží, ať už je to Rusko, nebo Čína, nebo Írán, nebo jakákoliv 
jiná země, tak je to pro takovou evropskou zemi cesta do pekel. Lidé měli levný plyn, levnou elektřinu a 
levnou ropu díky Rusku. Stačilo 8 let a Američané nacifikovali většinu zemí Evropy k takové rusofobii, ze které se 
nejen tají dech, ale dokonce si evropské země sami tou rusofobií likvidují nejen energetickou, ale i ekonomickou 
a následně politickou stabilitu. Tou nenávistí však Evropa zlikviduje nikoliv Rusko, ale sama sebe. Je to jen 
otázkou času a prvního drsného střetu s realitou po nárazu obyvatelstva Evropy obličejem na dno prázdného 
nákupního vozíku.

O blokování bude rozhodovat nově zřízený úřad rozhodnutím státem placeného úředníka, ale 
odblokování zabere dlouhá léta skrze soudní tahanice. Majitel webu se potom bude moci na vlastní náklady 
domáhat odstranění blokace soudní cestou ex-post, tedy po zablokování. Zatímco zablokovat kohokoliv 
nepohodlného půjde okamžitě, bez rozhodnutí soudu, k odblokování bude potřeba zdlouhavého 
soudního tahání v několika instancích. 



  

Současné možnosti využívání energie z jádra
Komisařka EU pro energetiku Kadri Simsonová před pár dny na Kypru, když jí 
předložili plán na propojení plynovodů z Egypta přes Kypr do Řecka, řekla, že 
plynovod není priorita, protože Evropané si musí zvyknout, že tzv. fosilní energie už 
budou v Evropě navěky drahé!

Ruští vědci kutili a kutili, a minulý týden oznámili, že množivý reaktor zprovoznili v 
JE Belojarsk. Ruská množivá jaderná elektrárna pracuje na jednoduchém principu 
– nepohání ji, jako všechny atomové elektrárny na světě URAN-235, kterého je na 
celém světě zásob jen asi na 150 let, ale Plutonium, které ruská množivá elektrárna 
ve svém reaktoru zároveň při jeho spalování vyrábí z URANU-238, kterého jsou na 
světě zásoby na miliony let. Výsledkem je, že palivo Plutonium, které vyhoří, se 
nahradí novým palivem Plutoniem vzniklým v reaktoru z URANU 238, a jako bonus 
je produkce levné elektřiny v obrovském množství na dobu delší, než je lidská 
historie. Západní média o tom ruském úspěchu celý týden raději mlčela.

O ruské jaderné technologie je ve světě (na rozdíl od Česka) zájem. 13. října 2022 
podepsalo Maroko jadernou dohodu s Ruskem. Rusko bude v Maroku budovat 
jadernou infrastrukturu na zpracování všech cyklů produkce jaderného paliva, 
urychlovače částic (malý CERN), odsolovací zařízení na mořskou vodu poháněné 
jadernou energií a další projekty. Maroko vlastní velké zásoby Uranu 235 a hlavně 
238. Už v srpnu podepsalo dohodu s Ruskem na výstavbu dvou reaktorů 
Maďarsko. 1. srpna odpoledne zakotvila ruská nákladní loď MV Kamilla v 
bangladéšském přístavu Mongla, a začala vykládat 3,3  tisíce tun strojů a zařízení 
pro výstavbu první jaderné elektrárny v Bangladéši. V září podepsalo Rusko 
dohodu o výstavbě jaderné elektrárny v Turecku, a před tím v Egyptě. 

Pokud se nezamění součas-
né zastaralé technologie 
využití URANU 235 v 
jaderných elektrárnách za 
pokrokovější, tak se zásoby 
uranu v celém světě 
vyčerpají asi za 150 let.



  

Coronavirus (1)
Nemeckí vedci tvrdia, že dokázali laboratórny pôvod SARS-CoV-2. Skupina troch 
nemeckých vedcov tvrdí, že našla dôkazy o laboratórnom pôvode koronavírusu, 
informoval portál nemeckej televízie n-tv. 24. října 2022 

Podľa analýzy ide na 99,9 percent o umelú kópiu prirodzeného vírusu, uviedol 
jeden z autorov štúdie Valentin Bruttel. V kombinácii s ďalšími molekulárnymi 
dôkazmi naše výsledky naznačujú, že tento vírus je z 99,9 percent vyrobený 
človekom, pravdepodobne je to zmanipulovaná kópia prirodzeného vírusu.

Holandskému europoslanci Robu Roosovi se podařilo přimět ředitelku společnosti 
Pfizer, aby přiznala, že vakcína proti koronaviru nebyla nikdy testována na to, aby 
zabránila šíření viru. „Nechte se očkovat kvůli ostatním“ byla lež!

Smallová přiznala, že vakcína nebyla testovaná na prevenci přenosu. To někteří 
europoslanci považují za důkaz, že veškerá opatření, která se zakládala na 
předpokladu, že vakcína zabraňuje nebo snižuje riziko přenosu, byla nezákonná 
nebo minimálně nařízená pod falešnou záminkou.

Nová studie ukazuje, že téměř u všech, kteří dostávají vakcíny mRNA COVID, 
dochází k určitému poškození srdce. Informace o studii přinesl dr. Vinay Prasad v 
tomto videu. Nová švýcarská studie ukazuje, že očkovaní lidé mají shodně vyšší 
hladiny troponinu než jejich neočkovaní vrstevníci.

Zdroj: https://cz24.news/jak-prezit-strategicky-dulezite-top-informace-pro-kazdeho-
kdo-se-chce-dozit-nejen-roku-2023

Přijetím vakcíny mRNA na 
principu přepsání původní 
DNA v člověku dochází k 
plnému poškození původní 
božské DNA člověka.

Dochází tak k zásadním 
změnám na úrovní fyzické, 
zdravotní, jemnohmotných 
těl, spojení se svou božskou 
podstatou a k zásadní změně 
struktury osobnosti.



  

Coronavirus (2)
Není tedy pravděpodobné, že by někdo mohl mít s útokem na studii úspěch. Ale lidé se o to 
pokusí, protože se jim výsledek nelíbí. Kanadské řešení problému s troponinem: nedovolit 
lékařům nařídit test na troponin před vakcinací. 

V Kanadě je lékařská komunita v tomto ohledu velmi chytrá: nenechává lékaře měřit 
hladinu troponinu před očkováním, takže nikdo není o nic moudřejší. Podle jednoho 
kanadského lékaře se po zavedení vakcín COVID změnila pravidla. Povolují měřit troponin 
pouze při pobytu v nemocnici. Lékaři tak nemohou porovnávat hladinu troponinu před 
očkováním s hladinou po očkování. Je to chytrá technika, jak zajistit, aby nikdo nezjistil, jak 
nebezpečné jsou vakcíny. Očekával bych, že tuto politiku přijmou i další země, aby se 
údaje nedostaly ven (ne že by na tom stejně záleželo).

Souhrn. Údaje ukazují, že očkování způsobuje určité poškození srdce téměř u každého, 
kdo se nechá očkovat. Lékaři a orgány veřejného zdraví před těmito údaji jednoduše 
zavírají oči. Většina lidí důvěřuje svým lékařům a orgánům veřejného zdraví.

Austrálie zaplatí za váš pohřeb, pokud vás povinná Covid vakcína zabije. Pokud to ovšem 
někdo po vaší smrti prokáže. Austrálie patřila k zemím, kde byla genová injekce povinná. 
Bez ní nebylo možné jít ani do práce a nesmírný nátlak nakonec vyústil do stavu, kdy je 
právě Austrálie jednou z nejproočkovanějších zemí. 20. října 2022.

Nucené neúčinné rádoby „vakcíny“, po jejichž aplikaci se může dotyčný nakazit, nemoc 
může dále přenášet a může mít i těžší průběh, mají navíc poměrně dost vedlejších účinků. 
Právě v Austrálii pak prokázali i nějaká ta úmrtí, k nimž došlo po aplikaci těchto 
experimentálních látek. Nyní se vláda rozhodla obětem experimentu nabídnout kompenzaci 
– pokud na následky nucené vakcinace zemřou, zaplatí jim stát pohřeb. Webové stránky 
Services Australia nyní obsahují pokyny a formuláře pro rodinné příslušníky, které musí 
vyplnit, pokud nucené experimentální vakcíny COVID zabijí někoho v jejich rodině.

Přijetím vakcíny mRNA na 
principu přepsání původní 
DNA v člověku dochází k 
plnému poškození původní 
božské DNA člověka.

Dochází tak k zásadním 
změnám na úrovní fyzické, 
zdravotní, jemnohmotných 
těl, spojení se svou božskou 
podstatou a k zásadní změně 
struktury osobnosti.


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15

