
  

Strmý pád německé ekonomiky – 106 bankrotů za týden
4. října 2022  |  https://cz24.news/strmy-pad-nemecke-ekonomiky-106-bankrotu-za-tyden

NĚMECKO: Německá ekonomika, na které je ta naše plně závislá, 
zaznamenává strmý pád, jaký nemá obdoby. Právě nyní se ještě více ukáže, 
jak ničivá je nejen naše ekonomická závislost na Německu a EU, ale i lokajská 
politika, sestávající v dlouhodobém předávání naší suverenity a likvidaci 
soběstačnosti v mnoha oblastech.
Tímto směrem šly všechny naše předchozí vlády a tato nejedná jinak. Naše ekonomika 
bude ve svém pádu následovat tu německou. Mnoho firem v Německu bankrotuje, další 
se stěhují do jiných zemí – včetně USA a zbytek čeká bankrot záhy poté, co jim skončí 
fixace cen u energetických společností.

Projekt je na webu pleiticker.de popsán následovně:
Německá ekonomika klesá. Společnosti každým dnem krachují pod explodujícími náklady 
na energii a hlásí bankrot. Stále více lidí si už nemůže dovolit výdaje na běžný život.

Pleiticker.de  dokumentuje krizi, kterou ministr hospodářství Robert Habeck nechce 
vidět: 

„Dokážu si představit, že určitá odvětví prostě prozatím přestanou vyrábět. Nedostaňte 
se do platební neschopnosti,“ řekl začátkem září ministr hospodářství. Pravda je, že 
vlna bankrotu už dávno dorazila.

Nejhorší na tom je, že tato politika je záměrná, nejde o náhodu. Jde o plánovanou likvidaci 
ekonomiky, aby mohl být realizován tzv. Velký reset, jehož osnovou je Agenda 2030, k jejíž 
realizaci se zavázala drtivá většina zemí světa…

14 895 bankrotů za rok, 106 
za posledních sedm dní, 27 
bankrotů jen od pátku (stav 
ke 3.10.2022).

Nový projekt bývalého šéfa 
Bildu Juliana Reichelta 
dokumentuje krizi v Německu 
– a ukazuje skutečný rozsah 
politického selhání.

https://cz24.news/strmy-pad-nemecke-ekonomiky-106-bankrotu-za-tyden


  

Konceptuální 
znalosti znamenají 
přímo moc nad 
svým životem a 
možnost ovlivňovat 
okolní realitu.

Princip vnímání reality lidským vědomím
Mozaikové vnímání reality má v sobě jeden – celostní obraz Světa. Umožňuje 
plné vnímání a chápaní procesů, událostí, prožitků a (zá)KONů Veškerenstva.

Kaleidoskopický světonázor nevytváří celostní (ucelený) obraz reality a v principu 
není vhodný pro modelování a odhadu budoucnosti. Je koncepcí pro ovládání a 
zotročování lid.

MOZAIKA: Při mozaikovém vnímání a chápání světa je vše (obraz, reflexe světa) v mysli jedince 
více či méně propojeno, vše se vším v nějaké míře souvisí, jsou přítomny příčinno-důsledkové vztahy 
mezi jevy. Pokud se jedinec dozví nový fakt, uloží ho na patřičné místo mozaiky, čímž mozaiku zpřesní 
na daném místě, ale celkový obraz světa v mysli se radikálně nezmění (obraz vystupuje na světlo 
postupně a s každou novou informací se zpřesňují jeho detaily a hloubka).

KALEIDOSKOP: V kaleidoskopickém vnímání a chápání světa představuje obraz světa v mysli 
jedince „kaleidoskop“ jednotlivých faktů, „střípků“, navzájem spolu nijak nebo jen omezeně souvisejících. 

Příčinno-důsledkové vztahy mezi jevy jsou chybějící, omezené nebo neadekvátní. Když se jedinec 
dozví nový fakt, který nezapadá do jeho předchozího světonázoru, může ho buď vytěsnit, nebo se jeho 
světonázor nepředvídatelně „otřese a přeskládá“ do jiné podoby, podobně jako sklíčka při otočení 
kaleidoskopu. Někdy se nazývá v dnešním smyslu i konspirací „existence náhody“.



  

G7 a BRICS+  
– Dva rozdílné 
modely spolupráce 
států mezi sebou

Za branami EU se již zcela otevřeně hovoří o tom, že EU je jen kolonií 
USA
Otevřeně to zatím říkají jen v zemích, které nejsou pod plným vlivem světového drába, tedy 
USA. Náš mainstream samozřejmě na tento fakt neupozorní, ale v současné době nese EU 
všechny znaky velmi oddané kolonie.

Ostatně, sám projekt EU byl založen s cílem globalizovat Evropu a udělat z ní druhořadou 
kolonii USA. EU je projekt globalistů, tedy tzv. Deep state. Odkaz na zdroj...

Bill Gates: „Energetická kríza ničiaca európsku ekonomiku je dobrá 
vec!“
„Je to dobré z dlhodobého hľadiska, pretože ľudia nebudú chcieť byť závislí na ruskom 
zemnom plyne – takže prejdú na nové energetické prístupy rýchlejšie,“ povedal Gates, keď 
v rozhovore pre stanicu CNBC propagoval svoju investičnú spoločnosť na klimatické 
technológie Breakthrough Energy Ventures (jadrom ktorej je uhlíková daň). 
Odkaz na zdroj...

Fiala vám neříká pravdu. Šéf Kofoly zdraží a už nemůže mlčet
„Řítíme se k průšvihu, který bude mít ohromný dopad na všech úrovních, pokud ho nebude 
vláda správně řešit. Nejde jen o zastropování cen energií pro domácnosti, jde i o 
systematická řešení pro firmy, které všem těm lidem dávají práci,“ řekl Samaras a dodal, že 
vláda o dopadech současné krize nemluví na rovinu.

„Vláda o dopadech současné krize nemluví na rovinu a v souvislostech. A firmy zase mají 
strach mluvit o tom, že jim hrozí krach nebo že se kvůli drahým energiím a nedostatkovým 
surovinám dostávají do gigantických problémů. Je tak velká autocenzura a obava z 
upřímnosti, až je to varující,“ nebral si servítky generální ředitel Kofoly Samaras. 
Odkaz na zdroj...

G7 sdružení ekonomicky 
nejvyspělejších států světa

https://cz24.news/za-branami-eu-se-jiz-zcela-otevrene-hovori-o-tom-ze-eu-je-jen-kolonii-usa/
https://cz24.news/bill-gates-energeticka-kriza-niciaca-europsku-ekonomiku-je-dobra-vec
https://cz24.news/fiala-vam-nerika-pravdu-sef-kofoly-zdrazi-a-uz-nemuze-mlcet


  

G7 a BRICS+  
– Dva rozdílné 
modely spolupráce 
států mezi sebou

Sahra Wagenknecht se v Bundestagu postarala o poprask, když 
vyzvala k jednání s Ruskem a k obnovení nákupů ruských energií
Některé německé podniky oznámily, že dostatek plynu na zimu jim neřeší situaci, protože 
ten plyn je příliš drahý a není ekonomicky možné jeho cenu promítnout do navýšené ceny 
režie výroby a produkce, protože zboží by se stalo neprodejným a 
nekonkurenceschopným na trhu.

Cena plynu je v Německu 8x vyšší než v USA, od kterých Německo LGN plyn nakupuje.

Deindustrializace rozvinuté Evropy jako proces subverze prováděné vlastními našimi 
politiky – zrádci!  Odkaz na zdroj...

G7 sdružení ekonomicky 
nejvyspělejších států světa

Brazilcům ukradli volby a oni to tak nenechávají
Brazilský nejvyšší soud zrušil procesy, v nichž byl Lula odsouzen, dostal ho z vězení a 
zpochybnil volby. Během volební kampaně mu ještě pomohl tím, že mu poskytl více 
výhod než Bolsonarovi. Vytvořil zde v Brazílii cenzurní zákon, který zakazuje komukoli, 
včetně médií, mluvit o tom, že Lula je bývalý trestanec, a dokonce zašel tak daleko, že 
nařídil zatýkání lidí, kteří neuposlechnou.

Během voleb pak zmanipulovali elektronické volební urny, které nejsou technicky 
zabezpečené, a zvolili bývalého trestance Lulu. Nyní jsou lidé v ulicích všech 
brazilských měst a požadují vojenský zásah. Řidiči kamionů zablokovali silnice a 
nepouštějí nikoho do měst ani z nich. Zítra vyprší lhůta a mají 72 hodin na to, aby Lulu 
zatkli, jinak v Brazílii vypukne občanská válka.

PODLE POSLEDNÍCH ZPRÁV: Armáda převzala vládu v Brazílii, sesadila Nejvyšší 
soud a zatýká zkorumpované politiky, podvodníky a manipulátory při volbách, stejně tak 
bankéře. Vážení, jak neustále opakuje dokola Prezident Trump: Jediné řešení je armáda.

Odkaz na zdroj...

https://cz24.news/video-sahra-wagenknecht-se-v-bundestagu-postarala-o-poprask-kdyz-vyzvala-k-jednani-s-ruskem-a-k-obnoveni-nakupu-ruskych-energii-protoze-bez-levneho-ruskeho-plynu-a-ropy-se-nemecka-ekonomika-zhrouti
https://tadesco.org/bleskovka-carstena-2-11-2q22-jedine-reseni-je-armada


  

G7 a BRICS+  
– Dva rozdílné 
modely spolupráce 
států mezi sebou

Denacifikace a demilitarizace Ukrajiny: Nutnost zakročit proti dědicům 
Třetí říše. Modrožlutá stužka místo hákového kříže. Rusko má podle 
OSN povinnost zabránit rozvoji nacismu ve světě. Šokují fotografie 
usvědčují Západ ze lži
PAVEL KOPECKÝ se zamýšlí nad pokrytectvím západních a českých politiků a médií, kteří 
podporují Zelenského nacistickou juntu a přináší řadu obrazových materiálů a důležitý 
filmový dokument italského režiséra Manlia Dinucciho – Ukrajina školou obrozeného 
nacismu v Evropě svědčící o nacistické povaze kyjevského režimu Odkaz na zdroj...

Putin: Současný finanční systém umožnil vykrmit „zlatou miliardu“ na 
úkor ostatních
 Putin na summitu o interakci a opatřeních pro budování důvěry v Asii (CICA, 12.- 13.10.):

– Svět se stává skutečně multipolárním a velmi znatelnou, ne-li klíčovou roli v tom hraje 
Asie, kde sílí nová mocenská centra.

– Rusko, stejně jako mnoho partnerů v Asii, je pro revizi principů globálního finančního 
systému. Současný světový finanční systém umožnil „zlaté miliardě“ na planetě žít na úkor 
ostatních. Odkaz na zdroj...

Putin: „Historické období nadvlády Západu ve světových záležitostech 
končí. Jednopolární svět se stává minulost. USA nemají světu co nabídnout, 
americký neoliberální model světového řádu se zmítá v krizi. Diktatuře lze 
čelit jen svobodou rozvoje zemí a národů. Nový světový pořádek se musí 
opírat o zákon a právo, musí být svobodný, svébytný a spravedlivý“
Ruský prezident Vladimir Putin dnes opět kritizoval politiku Západu jako krvavou a 
špinavou, popírající svrchovanost států a národů a snažící se přivlastnit si veškeré zdroje a 
bohatství lidstva. Odkaz na zdroj...

BRICS země s nejrychleji rostoucí 
tržní ekonomikou na světě

https://cz24.news/denacifikace-a-demilitarizace-ukrajiny-nutnost-zakrocit-proti-dedicum-treti-rise-modrozluta-stuzka-misto-hakoveho-krize-rusko-ma-podle-osn-povinnost-zabranit-rozvoji-nacismu-ve-svete-sokuji-fotogr
https://cz24.news/putin-soucasny-financni-system-umoznil-vykrmit-zlatou-miliardu-na-ukor-ostatnich
https://cz24.news/putin-historicke-obdobi-nadvlady-zapadu-ve-svetovych-zalezitostech-konci-jednopolarni-svet-se-stava-minulost-usa-nemaji-svetu-co-nabidnout-americky-neoliberalni-model-svetoveho-radu-se-zm


  

Státy BRICS
Mozaikové řízení společnosti

Multipolární svět s více centry

Rovné podmínky pro obchod a 
spolupráci

Zboží a služby podložené 
skutečnými hodnotami

Zavedení nového ekonomického 
uspořádání pomocí Gesary a 
Nesary

Rozvoj a prosperita

Ochrana tradičních národních 
hodnot a tradiční rodiny

Zavádění pokročilých technologií

Vývoj bez velkých krizí

Státy G7
Kalejdoskopické řízení společnosti

Jednopolární svět a kolonialismus

Vlastní výhody pro obchod a 
vykořisťování slabších

Dluhová krize a finanční systém 
nekrytých měn

Úpadek ekonomický, 
technologický, společenský a 
rodinných hodnot

Uhlíkový ekoterorismus

Great Reset Klause Schwaba

Transhumanismus

UI a totální kontrola lidské vůle

LGBT

777 miliónů populace, 12% světa 3,5 miliardy populace, 40% světa



  

Státy G7 (777 miliónů populace, 12% světa) 
jsou soukromé korporativní seskupení, které slouží zbohatnutí 
vlastníkům korporací a nikoliv státu a jejich obyvatelů. 

To je hlavní úloha politiků, novinářů, tink-tanků, nadací, škol a 
médií. Pracují skrze překrucování pravdy a potlačování svobody 
projevu a národních hodnot.

Krajiny BRICS (3,5 miliardy populace, 40% světa)
chrání své národní bohatství, tradice a vlastní občany, a snaží se 
jim vytvářet sociálně spokojenější, spravedlivější způsob života na 
principech Bratrstva – rovnosti – svobody a ochrany národních a 
lidsky-právních hodnot.

Alžír, Egypt, Indonésie, Kazachstán, Kambodža, Malajsie, Senegal, 
Thajsko, Uzbekistán, Fidži a Etiopie se připojili k rozšířenému 
formátu BRICS+. Ve střednědobém horizontu se chtějí připojit také 
Indonésie, Turecko a Mexiko. Pak by BRICS+ představoval 
téměř dvě třetiny světové populace.

Výňatek z proslovu Vladimira Putina na Summitu Konference o opatřeních pro interakci a budování důvěry v Asii (CICA) z 12. – 13. října 2022: 

Stojíme za rozvojem a prosperitou Asie a za tímto účelem vytvoření širokého otevřeného prostoru pro vzájemně výhodnou obchodní a investiční 
spolupráci, pro rozšiřování a prohlubování kooperačních vazeb v různých odvětvích ekonomiky.

A samozřejmě společně s dalšími asijskými státy děláme vše pro to, abychom vytvořili systém rovné a nedělitelné bezpečnosti založený na všeobecně 
uznávaných principech mezinárodního práva Charty OSN.

Nyní se zničení dosažené evropské životní a technologické úrovně 
blíží ke konci – vše vybudované předchozími generacemi bude 
spláchnuto do záchodu. Chtějí být evropští Slované tohoto 
součástí?

„Historické období nadvlády Západu ve světových záležitostech končí. Jednopolární svět se stává minulost. USA nemají světu co nabídnout,  
americký neoliberální model světového řádu se zmítá v krizi. Diktatuře lze čelit jen svobodou rozvoje zemí a národů. Nový světový pořádek se musí opírat 
o zákon a právo, musí být svobodný, svébytný a spravedlivý.“ řekl Putin podle agentury TASS při vystoupení v debatním klubu Valdaj, 27. října 2022.



  

Nová Surovikinova doktrína: Ruská armáda bude udržovat 
válku na Ukrajině tak dlouho, dokud se Evropská unie 
ekonomicky nepoloží!
1. listopadu 2022  |  https://cz24.news/unikly-detaily-fiala-ve-skutecnosti-v-kyjeve...

Unikly detaily! Fiala ve skutečnosti v Kyjevě Zelenského utěšoval, že EU pomůže 
Ukrajině v zimě s elektřinou, s plynem, úplně se vším, na úkor vlastních občanů! 

Surovikinova doktrína války proti Ukrajině a EU byla odhalena
To tajemství Fialovy cesty do Kyjeva je o tom, že EU může poskytnout Kyjevu zbraně a munici do 
války proti Ruské armádě, ale nemůže Kyjevu poskytnout elektřinu, ani plyn.

Najednou už je jasné, proč po nástupu Sergeje Surovikina do funkce velitele speciální operace 
Ruské armády na Ukrajině začalo prakticky nepřetržité a každodenní bombardování 
ukrajinské energetiky a důležitých energetických uzlů.

Podle Surovikinovy doktríny je hlavním iniciátorem války na Ukrajině kolektivní Západ, ale nejde 
na něj zaútočit ruskými zbraněmi, to by znamenalo III. sv. válku.

Surovikinova doktrína totiž podle novinářů navrhuje zahájit trvalé, permanentní, 
nemilosrdné a zničující přesné bombardování naprosto veškeré ukrajinské energetické 
infrastruktury. 

Podle Surovikina to povede k následující situaci: Bez elektřiny a plynu budou Ukrajinci 
mrznout, podpora kyjevské vládě se razantně sníží mezi ukrajinským obyvatelstvem.

Pokud Evropská unie pomůže Ukrajině s energiemi, bude muset Brusel na úkor všech občanů 
EU přesměrovat část amerického LNG plynu a velkou část evropské elektřiny na Ukrajinu, což 
povede k ekonomickému a hospodářskému zhroucení Evropské unie do 24 měsíců. 
Nastanou nepokoje v evropských metropolích, dojde k zavírání velkých fabrik, k velkému nárůstu 
nezaměstnanosti a k povstáním v ulicích, což povede k tzv. Ruskému resetu v Evropě.

Rusko může porazit 
Ukrajinu i EU jednou 
ranou, bude-li úder 
veden na to, co 
kolektivní Západ neumí 
Ukrajině dodat – 
energie!

https://cz24.news/unikly-detaily-fiala-ve-skutecnosti-v-kyjeve-zelenskeho-utesoval-ze-eu-pomuze-ukrajine-v-zime-s-elektrinou-s-plynem-uplne-se-vsim-na-ukor-vlastnich-obcanu-nova-surovikinova-doktrina-ruska-armad/


  

William Cooper: MAJESTIC 12 A TAJNÁ VLÁDA – 
Přítomnost mimozemšťanů na Zemi, podzemní základny, 
vytvoření NSA a genetické experimenty (1)
25. října 2022  | Celý článek: https://cz24.news/william-cooper-majestic-12-a-tajna-vlada...

SKUTEČNÝ vesmírný program
„Oficiální“ vesmírný program podpořil prezident Kennedy ve svém inauguračním projevu, 
když nařídil, aby Spojené státy dostaly svého člověka na Měsíc již před koncem dekády. I když byl 
nevinný ve své koncepci tak právě tento mandát pak umožňoval odpovědným funkcionářům 
pumpovat obrovské množství peněz do černých projektů a ukrytí SKUTEČNÉHO účelu 
programu před americkým lidem. Podobný program byl v Sovětském svazu ke stejnému účelu. 
Ve skutečnosti společný mimozemský program Spojených států a Sovětského svazu, a také 
základna na Měsíci již v tuto chvíli existovala, když Kennedy pronesl svá slova. 22. května 1962 
přistála vesmírná sonda na Mars a potvrdila zde existenci prostředí, které by mohlo podporovat život. 
Nedlouho poté byla na planetě Mars skutečně vybudována kolonie. 
Dnes na Marsu již skutečně existují celá města, která jsou specificky osídlena vybranými lidmi z 
různých kultur a povolání převzatých z celé Země. Veřejná šaráda vypadající jako antagonismu mezi 
Sovětským svazem a Spojenými státy byly po všechny ty roky zachovány za účelem tajného 
financování projektů ve jménu národní bezpečnosti, i když ve skutečnosti jsme nejbližší spojenci.

Mimozemská kosmická loď
Od té doby, co naše interakce s mimozemšťany začala, jsme do toho vstoupili vlastnictvím 
technologie, která přesahuje naše nejdivočejší sny. Technologie jménem Aurora existuje v Oblasti 
51, a umožňuje pravidelně cestovat do vesmíru. Jde o jednostupňovou loď nazývanou TAV 
(transatmospheric vehicle) a může vzlétnout ze země pomocí 7 mil dlouhé dráhy, letět až do výšky 
oběžné dráze, vrátit se vlastní silou a přistát na stejné dráze.
My v současné době máme a létáme s atomovým pohonem mimozemského typu v oblasti S-4 v 
Nevadě. Naši piloti plavidel v nich podnikli meziplanetární cesty a již byli na Měsíci, Marsu a 
dalších planetách na palubě pomocí této technologie. Lhali nám o skutečné povaze Měsíce, i 
planety Mars a Venuše a o skutečném stavu techniky, kterou máme dnes k dispozici.
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Na Měsíci jsou oblasti, kde rostlinný život existuje a dokonce se tam mění barva rostlin podle 
ročních období. Tento sezónní efekt je způsoben Měsícem a neukazuje, jak se tvrdí, vždy přesně 
stejnou stranu k zemi nebo slunci. Existuje tam oblast, která se jakoby kolébá ve tmě a na světle na 
sezónním základě a právě v blízkosti této oblasti existují a rostou rostliny. 
Měsíc má na svém povrchu několik umělých jezer a rybníků. Jeho povrch a mraky byly na světle 
pozorovány a nafilmovány v jeho atmosféře. Má gravitační pole a člověk může chodit po jeho 
povrchu bez skafandru a dýchající jen z kyslíkové láhve po podstoupení dekomprese stejné jako u 
každého hlubinného potápěče. Viděl jsem fotografie a některé z nich byly také skutečně publikovány 
v knize „Objevili jsme Mimozemské základny na Měsíci“ od Freda Stecklinga.

Mimozemská manipulace
V průběhu celé naší historie různí Vetřelci manipulovali a/nebo vládli lidské rase 
prostřednictvím různých tajných společností, náboženstvím, magií, čarodějnictvím a 
okultismem. Rada pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise má naprostou kontrolu nad 
mimozemskou technologií a mají také úplnou kontrolu nad celou národní ekonomikou. 
Eisenhower byl posledním prezidentem, který znal celý přehled o mimozemském problému. 
Nastupujícím prezidentům bylo řečeno pouze to, co MJ-12 a Intelligence Community chtěla, aby to 
věděli, a věřte mi, že to rozhodně nebyla pravda.
MJ-12 představila každému novému prezidentovi obrázek ztracené mimozemské kultury, která 
se snaží obnovit sama sebe, vybudovat si domov na této planetě, a zasypat nás dary a 
technologiemi. Mezitím nevinní lidé nadále budou muset snášet nevýslovné hrůzy z rukou 
mimozemšťanů ale i lidských vědců, kteří se zabývají naprosto barbarským výzkumem, před kterým 
by i nacisté vypadali jen jako děti z nedělní školy. Jako kdyby to nestačilo, tak mnoho lidí skončí jako 
potrava pro nenasytného mimozemšťana s chuťí na biologické enzymy, nebo hormonální sekreci 
žláz, a krve.
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Mnoho lidí je uneseno a odsouzeno k životu s psychickým a fyzickým poškozením až do konce svého 
života. V dokumentech, které jsem viděl, tak jednomu ze 40 lidí bylo implantováno zařízení s účelem, 
který jsem nikdy neobjevil. 
Vláda věří, že mimozemšťané budují armádu z lidí s implantáty, které mohou být kdykoli 
aktivováni a obráceni proti nám podle libosti. To byste také měli vědět, že k dnešnímu dni jsme se ani 
nezačali přibližovat paritě s mimozemšťany. Vyplatí se tato technologie?
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Doplňující zprávy – odloženo
 



  
https://cz24.news/moment-kdy-putin-ucinil-ukrajinsky-majdan-nevyhnutelnym

Zdroj: https://cz24.news/za-branami-eu-se-jiz-zcela-otevrene-hovori-o-tom-ze-eu-je-jen-kolonii-usa
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Je nejvyšší čas na občanskou neposlušnost. 
28.10. opět na Václaváku! Má to smysl

V Praze, dne 24. října
Za Plán Česká republika na 1. místě!
Ladislav Vrabel
~~~
https://cz24.news/je-nejvyssi-cas-na-obcanskou-neposlusnost-
28-10-opet-na-vaclavaku-ma-to-smysl
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