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Pojďme si opět dopřát nevšedních pohledů a vhledů skrze naše 
kaleidoskopy. Mrkneme na prezidenta, na světové měny a tak. 

Snad se nám ukáže celková mozaika našich jednotlivých pohledů...



  

Volby prezidenta ČR – diamanty ve státě?
Diamantový řez: Neuvěřitelná shoda poměrů volebních výsledků prezidentských 
voleb ve Francii, na Slovensku a teď i v Česku naznačuje děsivé spiknutí, anebo 
důsledek genetiky? 

Proč prezidentské volby, ve kterých 
vítězí kandidáti neoliberálních 
globalistů, končí výsledkem poměru, 
který vychází z obchodů s diamanty 
pro definici oválnosti diamantů? 

Přesněji řečeno, jedná se o jednu z 
tzv. Kaplanových konstant ve světě 
globalistů, kteří obchodují na burze v 
Antverpách s diamanty. Vztah mezi 
čísly 58 a 42 tvoří poměr 1,38 a toto je 
jedna z Kaplanových konstant 
oválnosti diamantů. 

Každý diamant oválného tvaru se řídi 
jednou z konstant tzv. oválnosti, což je 
desetinné číslo určující poměr delšího 
a kratšího průměru oválného 
diamantu. 



  

Volby prezidenta ČR
Máme jiný důležitý rozbor. „Jako na potvoru“ měl de-generá-t PAVEL připravenou pro ZUZANU 
PUČATOVOU tašku s dárkem, a to s nadpisem WOOX. Ano vážení čtenáři tadesca, nemuseli jsme 
dlouho čekat. Hned po pár minutách jeho zvolení se odhalil. 

Napálil to všem přímo do obličeje. Takového počinu si nešlo nevšimnout. Tak tohle jsem určitě nečekal. 
WOOX. Aspoň hned od začátku víte jakou OSOBU jste si zvolili a co můžete očekávat!!!!

„OOX“ je v symbolice 666, „W“ je v židovské symbolice také 6. Celá dokonalost dotažena do konce na 
konci časů lidstva. Říkám, no prostě PRÍMA 6666. 



  

Šťastné pondělí: Válka vítězí. Jaké bude Česko za prezidenta Pavla
Jindřich Šídlo, Tým Šťastného pondělí

Jindřich Šídlo vám popíše, jaká bude země za prezidenta Pavla.Video: Šťastné pondělí, Seznam 
Zprávy, Profimedia.cz, ČTK, Youtube.com

 Co jste si zvolili, to taky máte. Ale co vlastně máte? Jaké bude Česko, až prezident Pavel ve čtvrtek 
9. března složí slib a ujme se úřadu? Možná vás to překvapí, ale přesně takové, jaké předpovídal 
Andrej Babiš.

Článek: Ale i ve válečné době musí prezident vykonávat i své běžné povinnosti dané Ústavou. Díky 
svým utajeným zdrojům vám můžeme prozradit, kdo se stane příštím předsedou Ústavního soudu, kdo 
obdrží státní vyznamenání, ale třeba i to, jakým způsobem bude Petr Pavel trávit svou letní dovolenou. 
A i další věci, které nás všechny v roce 2023 čekají.

~~~

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-stastne-pondeli-jindricha-sidla-7-sezona-stastne-
pondeli-valka-vitezi-jake-bude-cesko-za-prezidenta-pavla-224670



  

30. 01. 2023 - EB
Týden před svým zvolením prezidentem řekl Petr Pavel Deníku, že jmenování Borise Pistoriuse 
německým ministrem obrany je pro Ukrajinu špatnou zprávou, protože Pistorius kdysi vyzýval proti 
ruským sankcím. 

Klíčové nakonec podle Pavla bude, jak se Německo jako celek postaví k summitu NATO v červnu 
tohoto roku. Den po svém zvolení Pavel naznačil, že je pro vyslání nadzvukových letounů na Ukrajinu. 

Nechceme-li dopustit, aby Rusko na Ukrajině 
zvítězilo, řekl (v čase 43:50), musíme tu situaci 
dovést do stavu, kdy Rusko pochopí, že v této válce 
vyhrát nemůže. 

Stalo se tak jen pár hodin poté, co německý kancléř 
Olaf Scholz listu Tagesspiegel řekl, že vyslání 
stíhaček se vůbec neřeší a že je proti tomu, aby se 
neustále licitovalo o zbraňových systémech. Zda 
Pavel koordinoval své snahy o nátlak na Německo s 
ministrem zahraničí Janem Lipavským, není zřejmé, 
ale Pavel neztrácel čas, aby ukázal, že s 
ukončenými prezidentskými volbami se česká 
exekutiva pustí do eskalace konfliktu na Ukrajině.

~~~

Zdroj: https://cz24.news/petr-pavel-vedel-predem-jak-
dopadne-2-kolo-prezidentskych-voleb-video-cz-3-min



  

Po volbě Pavla děs. „Začíná vláda jedné strany. Schovejte syny, 
přežijte!“ Petr Hampl odhaduje další vývoj (29.01.2023 0:01 | Rozhovor)
PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Před dvěma týdny odhadl, že generál Petr Pavel zvítězí v prezidentských 
volbách nad Andrejem Babišem o milion hlasů. A téměř přesně se trefil. Na co se podle sociologa Petra 
Hampla připravit dále? 

Sněmovna patří pětikoalici, Senát také, prezident též a přes něho předseda Ústavního soudu. Dá se 
říci, že začíná éra vlády jedné strany? Co to může přinést?

Ano, začíná vláda jedné strany. Zvolením Petra Pavla dostala Fialova vláda jednoznačný a velmi silný 
mandát, aby pokračovala ve změně poměrů. Je to srovnatelné s vítězstvím komunistů v únoru 1948. 
K těm institucím, které jste jmenoval, je zapotřebí přidat také mandát ke změně volebního zákona tak, 
aby ani v budoucnu nemohla zvítězit žádná konkurenční strana a žádný konkurenční prezidentský 
kandidát.

A co to může přinést? Faktický program Fialovy vlády je jednoznačný. Zavedení eura, migrační kvóty, 
LGBT programy na základních školách, zvyšování daní pro nejchudší vrstvy, snižování sociálních 
dávek, likvidace českého zemědělství, likvidace stovek výrobních podniků, plynulé snižování celkové 
životní úrovně, masový nárůst chudoby a ve hře je i nedobrovolné nasazení českých kluků na 
ukrajinské bojiště. A zavedení represe blízké úrovni z padesátých let, zmírněné ovšem tím, že 
zůstanou otevřené hranice, takže odpůrci režimu budou mít možnost se odstěhovat.

Ale aby to nevyznělo příliš depresivně. Po prezidentských volbách v USA to taky vypadalo, že nastává 
éra jedné strany, a ukázalo se, že Demokrati jsou tak naprosto neschopní, že té situace nedokázali 
plně využít. Kéž by se stejná míra hlouposti a neschopnosti projevila i zde.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Po-volbe-Pavla-des-Zacina-vlada-jedne-strany-Schovejte-
syny-prezijte-Petr-Hampl-odhaduje-dalsi-vyvoj-727606



  



  

Zelené papírky – soumrak bohů?
Dominantní postavení dolaru v globálním obchodu a investičních tocích čelí řadě nových hrozeb, 
protože mnoho zemí prosazuje plány na podporu používání alternativních měn. Státy počínaje Čínou, 
Ruskem až po Indii a Brazílii prosazují, aby se více obchodovalo v jiných než dolarových jednotkách – 
plány sahají od používání místních měn až po zlatem podložený stablecoin a novou rezervní měnu 
BRICS.

Brazílie a Argentina plánují společnou měnu. Brazílie a Argentina nedávno oznámily, že se chystají 
zavést společnou měnu nazvanou „sur“ (jih), která by se nakonec mohla stát projektem podobným 
euru, k němuž by se přihlásila celá Jižní Amerika.

Rusko a Írán usilují o vytvoření stablecoinu krytého zlatem. Rusko a Írán spolupracují na kryptoměně 
kryté zlatem – „stablecoinu“, který by mohl nahradit dolar při platbách v mezinárodním obchodě.

Spojené arabské emiráty a Indie uvažují o používání rupií v obchodě s neropnými produkty. Spojené 
arabské emiráty a Indie mezitím přišly s myšlenkou obchodovat s neropnými produkty v rupiích. 

Čína usiluje o to, aby jüan nahradil dolar v obchodech s ropou. Čína se zase snaží oslabit dolar tím, že 
prosazuje, aby jüan nahradil zelenou bankovku v obchodech s ropou, vzhledem k tomu, že po invazi 
na Ukrajinu zvýšila objem obchodu s Ruskem.

Rusko a Čína navrhují novou rezervní měnu. V loňském roce zahájily Rusko a Čína jednání o 
vytvoření nové rezervní měny spolu s dalšími zeměmi BRICS, aby tak překonaly dominanci dolaru.

~~~

Zdroj: https://tadesco.org/rusko-a-iran-planuji-stablecoin-kryty-zlatem-zatimco-brazilie-a-argentina-
usiluji-o-spolecnou-menu



  

Je libo, ještě něco málo očkování?
Toto virální video, na němž je zachycen vyšilující manažer společnosti Pfizer, je dobrým důkazem toho, 
jak velkou kontrolu Rockefellerové a Rothschildové již ztratili: (Zde máte video v delší formě s CZ 
titulky z kanálu Otevři svou mysl, ODKAZ) 

Předpokládáme, že většina našich čtenářů ho již viděla, tak se zaměříme na důležité skutečnosti, které 
odhaluje. Těmi jsou, že společnost Pfizer veřejně přiznala vytváření virů za účelem prodeje vakcín. 
Další je, že Google a Twitter již necenzurují pravdu o zločinech jménem Covid a vakcíny.

~~~

Zdroj: https://tadesco.org/ukrajina-padla-na-rade-je-izrael-a-svycarsko

https://odysee.com/@otevrisvoumysl:7/pracovnik-pfizeru-na-skryte-kamere-pfizer-chce-sam-zmutovat-covid-a-vyvinout-na-nej-novou-vakcinu--project-veritas-cz-titulky:d


  

Krmě budoucnosti – dáte si? (MUDr. Ivan David, Fb 19.1.2023, 12:36)

NOVÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE: BUDOU NÁM DÁVAT DO JÍDLA MLETÉ CVRČKY!!!!

MUDr. Ivan David podle loga poznáte v čem už jsou když tam je napsáno Sustainable

https://www.facebook.com/MUDrIDavid

Cvrčci mají všestranné využití, aneb: EU povoluje přidávat do jídla hmyz!

Maso byste chtěli, Evropané? Ale pěkně s přimíchaným hmyzem! A vegani pěkně cvrčky do sóji!

„Posílá nás nyní Brusel všechny na „Přežití v džungli“? To, co zní jako reality show z podřadné televize, je od začátku ledna 
realitou. Prášek z mletých cvrčků se nyní může přidávat do jídla. Na každých 100 gramů masa může nyní 5 gramů tvořit 
hmyz.“

To konstatuje René Rabeder a pokračuje:

„Masný průmysl bude mít radost. Nyní se dá vyrábět ještě levněji. Brusel rozhodl, že prášek z cvrčků je v našich potravinách 
povolen. Tato zpráva je vzrušující nejen pro fanoušky masa. Cvrččí prášek lze také použít ve veganských produktech 
nahrazujících maso. Cvrčci se tak v budoucnu pravděpodobně najdou i ve veganských BürgerPatties.

Kritici poukazují na vysoké množství pesticidů a insekticidů v potravinách, které v budoucnu skončí na našich talířích. 
Povolená směs obsahuje až 5 mg kyanidu/kg. Dobrou chuť!“

Hurá, problém nedostatku potravin je vyřešen, a vybíjení dobytka může pokračovat. Máme náhradu! Jestli vám v EU něco 
„přimíchají do žrádla“, ani nemusíte zjistit. Pravděpodobně budou cvrčci zahrnutí pod „bílkoviny/proteiny“. 

O tomto nařízení, které přikládám, europoslanci nehlasovali, protože jde o nařízení Komise. Probruselská většina 
europoslanců je vinna tím, že Komisi svěřili pravomoc vydat prováděcí předpis, který tuto „cvrčkárnu“ povoluje.

Ještě před rokem byli ti, kdo o povinné konzumaci hmyzu mluvili, označováni tzv. „faktcheckery“ jako dezinformátoři. Čekám 
omluvu od Cempera a spol.

~~~

Nařízení: https://www.facebook.com/MUDrIDavid/photos/p.1818953605211809/1818953605211809

https://www.youtube.com/watch?v=6tH5MM60Frc Obzvlášť výživná je 15:40 minuta.



  

Vydržíme to také?
Otázka: Jaký máte názor na to, že se poměr sil změnil ve vztahu k tomu, co jsme říkali v minulosti a 
požadovali porážku Ruska na bojišti?

Sommierova odpověď: “Chcete znát můj názor? Ten kontrast, který jsem viděl po svém návratu, je 
úžasný. Tady slyším argumenty televizních novinářů daleko od války a generálů, kteří bojují na mapách 
a ani nevědí, co je skutečná válka.

To, co jsem viděl na frontě, mě vyděsilo: my nejsme připraveni vést válku takové intenzity. Nevydržíme 
ani čtvrtinu toho, co vydrží tamní obyvatelstvo, naši lidé toho nejsou schopni a Rusové, říkám vám, ti 
vydrží…“

~~~

Zdroj: https://cz24.news/valka-na-ukrajine-investigativni-novinar-le-sommier-je-zpet-z-fronty-to-co-jsem-
videl-me-vydesilo



  

Stane se Dněpr hranicí?
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