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»Večja kot je laž, večja je verjetnost, da ji bodo ljudje verjeli.« 

(Adolf Hitler)

»Ljudje, ki držijo sistem suženjstva pokonci, so ljudje, ki slepo sledijo ukazom.«

(Mark Passio)

»Pandemija pomeni, da omejiš gibanje bolnih. Tiranija pomeni, da omejiš gibanje zdravih.«

(Neznan avtor)



Viri

Rose/Icke I: The Truth Behind the Coronavirus Pandemic, COVID-19 Lockdown & the Economic
Crash  (https://londonreal.tv/the-truth-behind-the-coronavirus-pandemic-covid-19-lockdown-the-
economic-crash-david-icke/)

Rose/Icke II: The Coronavirus Conspiracy: How COVID-19 Will Seize Your Rights & Destroy Our
Economy  (https://londonreal.tv/the-coronavirus-conspiracy-how-covid-19-will-seize-your-rights-
destroy-our-economy-david-icke/)

Rose/Icke III: 1,336,138 People: The Largest Livestream Conversation Audience in History (https://
londonreal.tv/1000000-fighting-for-freedom/)

Rose/Icke IV: David Icke Reveals the Truth (https://freedomplatform.londonreal.tv/rose-icke-iv-we-
will-not-be-silenced/)  (za  ogled  vseh  pogovorov  morate  v  brskalniku  izključiti  dodatke  za
blokiranje oglasov)

Ko je David Icke pred 30 leti  začel govoriti  o stvareh, ki se danes dogajajo, so se mu vsi
smejali in mu govorili, da je nor. Danes se sicer še vedno najdejo ljudje, ki pravijo, da je »Icke
nor«, ne morejo pa več zanikati, da se to, kar je črno na belem zapisano v njegovih knjigah,
dogaja povsod okrog njih. BBC, Google in Vimeo so posnetek drugega pogovora takoj po
objavi cenzurirali.  Tik pred tretjim pogovorom so Davidu izbrisali profil na Facebooku in
YouTubu, kjer je imel več kot 900.000 naročnikov, ter začeli napadati njegovo spletno stran.
Mislim,  da  ta  dejanja  govorijo  sama  zase.  Toplo  priporočam,  da  prisluhnete  zgornjim
pogovorom. 

Poleg Davida Icka še mnogo drugih neodvisnih raziskovalcev razkriva pravo ozadje »pandemije
covid-19« in svetovnih dogodkov nasploh. Med njimi so:

• Max Igan (https://www.bitchute.com/channel/TheCrowhouse/)

• Dan Dicks (https://www.bitchute.com/channel/uMyXWmHMxzx4/)

• James Corbett (https://www.bitchute.com/channel/GwPziiQZrVT3/)

• Spiro Skoraus (https://www.bitchute.com/channel/spiro/)

• Aaron in Melissa Dykes (https://www.bitchute.com/channel/truthstream/)

Zelo dober vir  informacij  je tudi spletna stran  http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?
naslov=pomembne-informacije-o-novem-koronavirusu-covid-19&id=148. Videe, ki sistem noče, da
bi jih videli, si lahko ogledate na https://www.bitchute.com/channel/PKxFi8qIcjVE/.

Za več ozadja o aktualnih dogodkih obiščite www.davidicke.com.
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David Icke v knjigah in na predavanjih že 30 let opozarja, da svetu vlada kult, ki ne pozna meja in
ki deluje v vseh državah sveta, še zlasti pa je prisoten v državah, ki diktirajo smer, v katero svet gre
(Kitajska, ZDA, Izrael, Velika Britanija, Nemčija, Italija). Ta kult ima za človeštvo zlovešč načrt in
če ljudje ne bomo posredovali in ga preprečili, se bo uresničil. Del tega načrta je gospodarski zlom
in uvedba novega gospodarskega sistema, obvezno cepljenje in čipiranje vseh ljudi ter povezava
človeškega uma z umetno inteligenco, kar vključuje uvedbo mobilnega omrežja 5G in pametnega
omrežja.  Kult  ima  nekje  na  svetu  sedež  in  od  tam diktira  globalno  politiko,  ki  ji  podružnice,
prisotne  v  vseh  državah  sveta,  sledijo. Za  te  podružnice  se  je  v  zadnjem času  uveljavil  izraz
»globoka država« in globoka država nadzoruje politiko, vlado, vladno administracijo, vojsko, večje
korporacije, banke, medije, zdravstveni sistem, farmacijo in obveščevalne službe držav. 

Pri manipulaciji se kult poslužuje dveh metod. Prva je metoda problem–reakcija–rešitev:

1. Skrivoma ustvariš problem, za katerega bo javnost zahtevala rešitev (npr. teroristični napad,
vojna, finančni zlom, epidemija), in izmisliš si lažno zgodbo o tem, kdo je zanj kriv.

2. O problemu poročaš na način, kot hočeš, da ga ljudje dojamejo. Stanje mora priti do točke,
ko ljudje zahtevajo, da je treba nekaj storiti.  Pri drugem koraku igrajo pomembno vlogo
patetični  uradni  mediji,  ki  brez  samostojnega  raziskovanja  ponavljajo  uradno  različico
dogodkov. Ta različica dogodkov potem postane uradna zgodovina in čeprav se navadno po
nekem času izkaže, da je šlo za laž, ji večina še vedno verjame.

3. Ponudiš rešitev za problem, ki si ga sam ustvaril.

Ena različica te tehnike je tehnika ni problema–reakcija–rešitev, pri kateri ne potrebuješ problema,
ampak zgolj dojemanje ljudi, da problem obstaja. Primeri te različice so napad na Irak leta 2003
(problem, ki ga ni bilo: orožje za množično uničevanje), »podnebne spremembe« (problem, ki ga
ni: »podnebne spremembe« povzroča CO2) in trenutna »pandemija covid-19« (problem, ki ga ni:
smrtonosen virus).

Druga tehnika je tehnika totalitarnih korakov: veš, kam bi rad ljudi vodil, ampak če bi šel direktno
od točke A do točke Ž, bi ljudem postal cilj jasen in bi se mu uprli, zato je treba iti po korakih –
najprej do točke B, potem do C itd. in ko se bližaš cilju in ljudje spoznajo, kam vse skupaj vodi, je
velikokrat že prepozno. Ti vmesni »cilji« so predstavljeni kot neodvisni in nepovezani, ampak ti
veš, da temu ni tako. Totalitarni koraki lahko potekajo tudi tako, da se najprej nekaj uvede in reče,
da  ni  obvezno;  potem se  onemogoči  normalno  delovanje  brez  tega,  na  koncu pa  se  to  naredi
obvezno. 

Celotna zarota proti človeštvu je v bistvu psihološka igra: če si v manjšini in hočeš nadzorovati
večino, tega ne moreš početi fizično. Kult prek uradnih medijev nadzoruje informacije in ker se
obnašanje  ustvari  na  podlagi  informacij,  nadzoruje  s  tem  tudi  obnašanje  ljudi.  Del  človeških
možganov se imenuje plazilski možgani in gre za preživetveni mehanizem. Plazilski možgani ne
mislijo, ampak reagirajo in stalno pregledujejo okolico za potencialnimi nevarnostmi; če npr. nekdo
stopi  pred  avtomobil,  plazilski  možgani  brez  premisleka  udarijo  po  zavori.  To  potrebujemo  v
skrajnih  situacijah,  ko  je  treba  hitro  reagirati,  če  pa  začne  preživetveni  mehanizem vplivati  na
vsakdan, dobimo kaos (lep primer je panično nakupovanje – moram preživeti, tudi če ti zaradi tega
umreš). Plazilski možgani bodo sprejeli vse, ne glede na to, kako drakonsko ali fašistično je, dokler



bodo  mislili,  da  bo  to  pomagalo  njihovemu  preživetju.  Cilj  umetno  ustvarjene  »pandemije
covid-19« je aktivirati plazilske možgane. Kadar se ta preživetveni mehanizem sproži, ne samo, da
bodo ljudje sprejeli avtoriteto in drakonske ukrepe, ampak bodo sami prosili zanje. Ljudje
moramo ostati mirni, saj panika ne koristi nikomur.

Vse je odvisno od dojemanja resničnosti. Dokler ljudje trenutno situacijo dojemajo tako, da obstaja
smrtonosen virus in da morajo ostati doma, če se ga nočejo nalesti, in verjamejo, da bodo avtoritete
poskrbele  za  njihovo  dobrobit,  to  omogoča,  da  peščica  diktira  večini.  Drug  način  dojemanja
trenutne situacije, ki omogoča nadzor nad ljudmi, je, da ljudje vidijo, da nekaj ni v redu, ampak se
bojijo posledic, če bi o tem spregovorili, zato so se odločili, da ostanejo doma in ne naredijo nič.
Prišel je čas, ko si moramo nehati lagati in si priznati, da živimo v globalni nacistični Nemčiji, kjer
peščica diktira 8 milijardam ljudem. Google, YouTube in Facebook odstranjujejo s svojih platform
osebe in videe, ki nasprotujejo uradni razlagi. Zdravnika iz Kalifornije sta na novinarski konferenci
razložila,  da  so številke okuženih  in  umrlih za »covid-19« bistveno prenapihnjene ter  izolacija
popolnoma nepotrebna. Njun  video si je v zelo kratkem času ogledalo 5 milijonov ljudi, ampak
fašistični YouTube ga je izbrisal, saj nasprotuje uradni razlagi Svetovne zdravstvene organizacije.
Susan Wojcicki  (direktorica YouTuba),  Sergey Brin in  Larry Page (direktorja  Googla)  in  Mark
Zuckenberg (direktor Facebooka) so agenti fašizma in prišel je čas, da za svoja dejanja odgovarjajo.

»Pandemija covid-19« odkljuka vse točke na seznamu kulta za transformacijo človeške družbe. Pa
si jih podrobneje oglejmo.

GOSPODARSKI ZLOM IN UVEDBA NOVEGA GOSPODARSKEGA SISTEMA 

Kult želi ustvariti globalno orwellovsko državo, kjer bo manjšina pri vrhu piramide diktirala večini
pri dnu piramide – David Icke to (po naslovu istoimenske trilogije) imenuje družba Iger lakote. V
načrtu je, da bo na vrhu piramide peščica zelo bogatih – kar imenujemo 1 % – na dnu piramide pa
ostalo človeštvo, ki bo živelo v revščini in bo finančno odvisno od vladajoče elite. Med manjšino
pri vrhu in večino pri dnu piramide bo brezsrčna policijsko-vojaška država, ki bo ljudem vsiljevala
voljo elit in jim preprečevala, da bi se uprli 1 % pri vrhu piramide. Pri tem ne bo šlo za fašistično
državo, ampak za  tehnokracijo, ki je definirana kot družba, ki ji vladajo birokrati, strokovnjaki,
znanstveniki,  inženirji  –  tehnokrati.  Tako  družbeno  strukturo  omogoča  pametna  tehnologija  in
umetna inteligenca. Cilj je vse (vključno s človekom) povezati z umetno inteligenco; do tega naj bi
po mnenju psihopatov iz Silicijeve doline prišlo do leta 2030. Kult noče zgolj popolnega nadzora
nad ljudmi v fizičnem smislu, ampak tudi njihovega uma in dojemanja. Kdor bo nadzoroval umetno
inteligenco, bo nadzoroval dojemanje ljudi.  

Pri trenutni »pandemiji  covid-19« bi se morali  osredotočiti  na stare ljudi in ljudi z oslabljenim
imunskim sistemom ter jih po potrebi izolirati in zanje poskrbeti; vsekakor pa ni primerno, da se v
karanteno postavi celotno populacijo, torej tudi tiste, ki nimajo nobenih ali zgolj blage simptome.
»Zaščito starih ljudi« uporabljajo kot izgovor za transformacijo družbe in uničenja gospodarstva po
celem svetu. David Icke že dolgo, sploh pa po gospodarski krizi leta 2008, svari, da bo kult zrežiral
še (vsaj)  en gospodarski  zlom, ki bo bistveno hujši  od tistega leta  2008. Zakaj  je  treba zaradi
ogrožene starejše populacije uničiti prihodek in finančno neodvisnost zdravih ljudi? Zato, ker če bi
ostali lahko še naprej delali, se gospodarski sistem ne bi sesul in ne bi mogli uvesti novega. Družba

https://www.bitchute.com/video/D8NdBT5vrgwQ/


Iger lakote ni mogoča, dokler imajo ljudje neodvisen prihodek, saj ljudi z neodvisnim prihodkom ni
mogoče pahniti na dno piramide. 

V  družbi  Iger  lakote  ne  bo  družinskih,  majhnih  in  srednje  velikih  podjetij,  ampak  le  velike
korporacije (klasičen primer je Amazon). Histerija glede »covid-19« je ustvarila situacijo, kjer se
namenoma uničuje družinska,  majhna in srednje velika podjetja.  In kaj se bo zgodilo z ljudmi,
katerih podjetja bodo propadla? Padli bodo na dno piramide družbe Iger lakote, kar bo ustvarilo
množično odvisnost od države, in kult bo prek bančnega sistema ljudem odvzel premoženje, saj ne
bodo sposobni odplačati kreditov. Stimulativni ukrepi bodo države gospodarsko uničili in potem
bodo rekli, da sedanji gospodarski sistem ni več trajnosten in mogoč, zato bodo uvedli novega, ki
bo osnovan na digitalni valuti, ki bo sledljiva, tako da bodo vlade vedele za vse transakcije in bodo
odločale o tem, ali lahko nekaj kupiš ali ne. Če greš v trgovino danes in ti računalnik zavrne kartico
(digitalni  denar),  lahko plačaš  z  gotovino;  s  čim boš pa plačal,  ko ne bo več denarja  in  ti  bo
računalnik zavrnil mikročip? Uvedba brezgotovinske družbe je razlog, da se denar demonizira – češ
da se »virus« prenaša  z  njim.  V zadnjem času  se na  veliko promovira  plačevanje  s  pametnim
telefonom, kar je zadnji totalitarni korak do mikročipa. Ko bo brezgotovinsko poslovanje enkrat
uvedeno, bodo poskrbeli, da disidenti sistema ne bodo več mogli plačevati oz. kupovati.

Kadar so ljudje v hudi stiski, bodo sprejeli ukrepe (npr. nov gospodarski sistem), ki jih drugače ne
bi. Kako bodo ljudje preživeli, glede na to, da bodo popolnoma uničili gospodarski sistem in da vse
več služb prevzema umetna inteligenca? Rešitev nam ponujajo že vnaprej – univerzalni temeljni
dohodek (ki ga med drugim promovira tudi papež Frančišek). Ljudem bodo vzeli službe in jim dali
miloščino,  tako da bodo stalno na dnu piramide družbe Iger lakote.  Ampak tu se skriva past –
univerzalni temeljni dohodek boste dobili samo, če boste živeli tako, kot bo določila država (se
cepili itd.) Se hočete temu upreti? Kako boste pa preživeli in kje boste delali, ko bo gospodarstvo
uničeno in ne bo več služb? Vlade že delijo posojila in to je le priprava na univerzalni temeljni
dohodek, katerega cilj je nadzor nad ljudmi. Poleg tega je treba posojila vrniti in kako jih boste
vrnili, če ne boste imeli več službe oz. prihodka? 

Kult namerno uničuje gospodarstvo v imenu »varovanja starejših«. Za vas imam novico: KULTU
JE VSEENO ZA STARE LJUDI! Prepričujejo nas, naj verjamemo, da je sistemu mar za stare
ljudi in da je za to treba uničiti gospodarstvo. Starih ljudi se hočejo znebiti, saj sistemu ne morejo
več služiti – Henry Kissinger jih je imenoval »neuporabni jedci«. To so isti stari ljudje, ki celo
življenje plačujejo davke, potem pa v zadnjih letih življenja dobijo mezdno pokojnino in se morajo
pozimi odločiti, ali jih bo zeblo ali bodo lačni. In kakšne so posledice nizkih pokojnin? Upokojenci
so primorani kupovati  zanič hrano in posledično ne dobijo zadosti  hranil,  ki  bi  okrepila njihov
imunski sistem; poleg tega dihajo slab zrak, pijejo strupeno vodo, uživajo sladkor in živijo v morju
elektromagnetizma. Vse to se dogaja načrtno in sedaj naj bi mi verjeli, da kult uničuje gospodarstvo
po celem svetu zato, da bi »zaščitili stare ljudi«. Sistemu je vseeno za ljudi in če vam rečejo, da jim
ni, lažejo in imajo z vami drugačne načrte. Če bi bilo kultu mar za ljudi, ne bi bili v situaciji, v
kateri smo, in šest najbogatejših ljudi ne bi imelo toliko bogastva kot najrevnejša polovica. 

Število okuženih ljudi je v primerjavi s številom neokuženih majhno, zato bi moral biti tudi odziv
vlad sorazmeren, vendar ni. Človek se mora preprosto vprašati, kdo ima korist od trenutne situacije.
Odgovor je da tisti, ki hoče transformirati družbo v orwellovsko nočno moro. Zakaj prisiliti v hišni
pripor tudi tiste, ki ne živijo s starimi ljudmi in ki nikogar ne ogrožajo? Naj izolirajo in poskrbijo za



stare in ogrožene ljudi, ne pa da mora biti večina zemljanov v hišnem priporu zato, ker je sistemu
»mar za stare ljudi«.

Cilj je svetovna vlada, ki ne bo izvoljena, ampak določena, tako kot je določena evropska komisija.
Po celem svetu se bije vojna proti demokraciji in javnomnenjske raziskave kažejo, da ljudje vedno
manj zaupajo demokraciji  in  več kot  je  pokvarjenih in  nesposobnih politikov,  manj  vere imajo
ljudje  vanjo.  V  času  pandemije  so  demokratični  proces  popolnoma  suspendirali.  »Pandemija
covid-19« bo postopno minila, vendar je treba biti pozoren na vladne ukrepe; nekatere bodo po
koncu »pandemije« preklicali, nekateri bodo pa ostali in tako bomo korak za korakom bližje družbi
Iger lakote. 

V času »pandemije« so preklicali večino operacij, obiskov pri zdravniku in diagnosticiranj, da ne bi
»preobremenili zdravstvenega sistema« (v ZDA so odpovedali 80 % možganskih operacij). Koliko
ljudi  bo  umrlo  zaradi  tega,  ker  so  bolni  in  morajo  ostati  doma?  Gre  za  isti  »preobremenjen«
zdravstveni sistem, kjer medicinske sestre na internetu objavljajo posnetke plesanja med delovnim
časom, ker nimajo za početi nič drugega. Ker so bolnišnice prazne in ni dela, so mnogo medicinskih
sester  odpustili.  Istočasno  pa  uradni  mediji,  ki  so  sramota  in  sovražnik  resnice,  poročajo  o
bolnišnicah kot o »vojnih območjih« in ljudi, ki so posneli prazne bolnišnice in posnetke objavili na
Facebooku,  zaprejo.  V Veliki  Britaniji  enkrat  tedensko ob določeni  uri  ploskajo medicinskemu
osebju – gre za psihološko igro, s katero nadaljujejo iluzijo, da so bolnišnice »vojna območja«.
Bolnišnice prav tako varujejo varnostniki in obiski niso dovoljeni, saj bi ljudje drugače spoznali, da
so prazne in da gre za nateg. 13-leten otrok je moral v eni od britanskih bolnišnic umreti sam, saj
staršev zaradi »pandemije« niso spustili zraven – če najdete lepšo obliko psihopatije in brezsrčnosti,
mi jo povejte. 

Kult prek podružnic nadzoruje zdravstveni sistem držav. Pri tem ni treba nadzorovati vseh ljudi, ki
so v njem zaposleni, temveč le tiste, ki diktirajo politiko. Svetovalci okrog Borisa Johnsona v Veliki
Britaniji (predvsem Neil Ferguson z Imperial Colledga) so finančno povezani z Billom Gatesem;
prav tako sta z Gatesem finančno povezana Anthony Fauci in Deborah Birx, ki v ZDA svetujeta
Donaldu Trumpu. Bill Gates je tako rekoč kupil celoten globalen zdravstveni sistem. Računalniški
modeli,  ki jih je izdelal profesor (idiot) Neil Ferguson z Imperial Collega, so napovedali,  da bi
lahko  v  Veliki  Britaniji  zaradi  »covid-19«  umrlo  med  250.000  in  500.000  ljudi.  Računalniške
modele  je  zlahka  zmanipulirati,  saj  če  vanje  vneseš  napačne  podatke,  boš  tudi  dobil  napačne
napovedi.  Trump  in  Johnson  na  začetku  nista  hotela  uvesti  izolacije,  ampak  potem  so  jima
svetovalci  rekli,  da  bosta  v  nasprotnem  primeru  odgovorna  za  veliko  število  smrti,  ki  so  jih
napovedali modeli. Ko so izolacijo enkrat uvedli, je Ferguson ocene smrtnih žrtev zmanjšal na manj
kot 20.000. Zaradi tega idiota in njegovih »računalniških modelov« je v Veliki Britaniji in ZDA na
milijone ljudi ostalo brez službe in veliko jih je umrlo; če bi bilo na svetu kaj pravice, bi moral ta
idiot do konca življenja gniti v zaporu. Tako je svet na podlagi »računalniških modelov« v nekaj
tednih prišel iz »svobodnega« sveta v globalni fašizem oz. tiranijo, kjer je po ukazu peščice ljudi v
izolaciji skoraj celotno svetovno prebivalstvo. Ko se številke, ki so jih napovedali »strokovnjaki« in
»računalniški modeli«, ne bodo manifestirale, bodo rekli, da izolacija deluje. Zakaj pa ni število
okuženih in umrlih za »covid-19« nič višje na Švedskem, v Tokiu in Belorusiji, kjer izolacije niso
uvedli? Prav tako je situacija v ameriških zveznih državah, ki niso uvedle izolacije, enaka ali boljša
kot v tistih, ki so jo. Zanimivo, da so Italijo izolirali 9. marca, pa so se številke teden za tednom
kljub temu povečevale. Izolacija je potrebna samo iz dveh razlogov: da se uniči neodvisen prihodek
ljudi, ki bodo tako postali odvisni od države, in da lahko rečejo, da se morajo ljudje cepiti, če bodo
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hoteli  priti  iz  izolacije.  Zaradi  uvedbe  izolacije  na  Kitajskem in  upada  števila  okuženih  je  to
ustvarilo precedens za ostale države – treba narediti tako, kot so na Kitajskem. 

Če hočete vedeti, kaj se za Zahod načrtuje jutri, si poglejte Kitajsko danes. To je pravi razlog, da je
Silicijeva dolina tako »blizu« Kitajske – ker se model, ki ga uporablja Kitajska, načrtuje za Zahod.
Na Kitajskem imajo družbeno-kreditni  sistem in na milijone kamer za prepoznavanje obraza, ki
posameznika najdejo v največ nekaj minutah. Kitajske avtoritete vsak trenutek vejo, kaj počneš, in
umetna inteligenca beleži tvoje obnašanje. Družbeno-kreditni sistem na vseh področjih življenja do
potankosti določa, kako se morajo ljudje obnašati in jim glede na obnašanje dodeli ali odvzame
kreditne točke. Obnašaj se tako, kot določi vlada, in točke dobiš; obnašaj se drugače in točke ti
odvzamejo. Ko padeš pod določen prag, sledijo posledice. Na milijone Kitajcev ne more leteti z
letalom ali potovati z vlakom, ker nimajo dovolj kreditnih točk. Zahodne države imajo Kitajsko za
zgled, kako naj bi se s »pandemijo« spopadli s pomočjo tehnologije. Nateg s »covid-19« je bil
ustvarjen, da Zahod po hitrem postopku postane takšen, kot je Kitajska. V Izraelu so sprejeli zakon,
da  lahko  legalno  sledijo  pametnim telefonom uporabnikov.  Google  je  vladam izdal  lokacijske
podatke uporabnikov pametnih telefonov, da vidijo, če se ljudje med izolacijo zbirajo. To naj bi bilo
nelegalno, ampak ko enkrat vladajo izredne razmere in se uveljavi tiranija, postane vse legalno. 

OBVEZNO CEPLJENJE IN MIKROČIP  

Eden od ciljev agende je uvedba obveznega cepljenja in čipiranja vseh ljudi. Čeprav cepivo proti
»covid-19« uradno še ne obstaja (v senci že čaka na pravi trenutek),  so na  Danskem že uvedli
obvezno cepljenje z njim.  Če najdete lepšo definicijo fašizma kot je ta, da nimamo pravice sami
odločati o tem, kaj gre v naše telo ali telo naših otrok in kaj ne, mi jo povejte.  Pred razglasitvijo
»pandemije« se je vršil velik pritisk na ljudi, ki nasprotujejo obveznemu cepljenju, in ta pritisk se
bo po njenem koncu še povečal. Pa si zastavite preprosto vprašanje – ali veste, kaj bo v cepivu?
Eden  od  Ciinih  znanstvenikov  je  Davidu  Icku  že  v  90-ih  letih  (ko  še  ni  bilo  govora  o
nanotehnologiji) povedal, da vstavljajo nanočipe v telo s cepljenjem in da se načrtuje čipiranje vseh
ljudi. Ta znanstvenik je sodeloval pri tajnih projektih CIE, vendar se je po določenem času začel
upirati, saj je ugotovil, da ne dela v dobro človeštva. Takrat mu je CIA na prsi namestila neke vrste
obliž, v katerem je bila oranžno-zlata tekočina. Njegovo telo so zmanipulirali, da je potrebovalo to
zdravilo, ki ga je bilo treba zamenjati vsakih 72 ur; če tega ne bi storili, bi umrl dolge in boleče
smrti. 

V 80-ih  letih  prejšnjega  stoletja  je  ameriški  kongres  izdelovalcem cepiv  podelil  imunost  pred
kazenskim pregonom. Razlog? Ker so cepiva po naravi nevarna in jih ni mogoče narediti tako, da bi
bila varna. Pred tem so v ZDA izdelovalcem cepiv grozile tožbe in za poškodbe zaradi cepljenja so
izplačali 42 milijard dolarjev – seveda davkoplačevalskega denarja. In kaj se je zgodilo po letu
1986?  Število  cepiv  je  naravnost  eksplodiralo,  saj  izdelovalci  cepiv  za  posledice  niso  več
odgovorni. Razvoj in testiranje cepiva navadno trajata več let, ampak če je cilj vbrizgati v ljudi
tisto,  kar  je  v  cepivu,  ni  treba  razviti  cepiva  proti  »virusu« (nemogoče  je  razviti  cepivo  proti
»virusu«, ki ga niso nikoli izolirali (»covid-19«)).  

V cepivu, ki ga bodo ponudili kot »rešitev« za »covid-19«, bodo nanotehnološki mikročipi (ki so
tako majhni, da jih s prostim očesom ne vidimo) in genski material, ki bo zastrupil celice. Nanočipi,
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imenovani  tudi  pametni  prah,  so  drobne  naprave,  ki  se  bodo  v  telesu  začele  množiti  in  telo
spreminjati iz biološkega v sintetično. Celeste Solum je žvižgačica, ki je bila zaposlena pri ameriški
Zvezni  agenciji  za  krizno  upravljanje  FEMA,  ki  v  času  izrednega  stanja  dejansko  vodi  ZDA.
Celeste je v enem od intervjujev povedala, da bodo v cepivu proti »covid-19« nanočipi, ki se bodo v
telesu začeli množiti in bodo spremenili naravo človeka in da je to razlog, da hočejo s cepivom
cepiti vse ljudi. Mikročipi bodo v telesu delovali kot antene, ki bodo ljudi povezale s pametnim
omrežjem. 

Psihopat  Bill Gates hoče, da vsak, ki se cepi, dobi kvantno tetovažo, tako da bodo vedeli, ali ste
cepljeni ali ne. Pravi, da se  normalnost ne bo vrnila, dokler ne bodo cepljeni vsi ljudje. Število
okuženih bo slej ko prej začelo padati in stopnjo izolacije bodo zmanjšali, vendar načrtujejo nove
»vale pandemije«. Ker so s sedanjo izolacijo postavili precedens, pred naslednjim »valom« ne bo
opozorila,  ampak  bo  do  izolacije  prišlo  takoj.  Če  bi  »virus«  kar  izpuhtel,  bi  ljudje  čez  nekaj
mesecev cepivo, ki ga bodo ponudili, zavrnili,  zato bo v jesensko-zimskem obdobju prišlo do
novega »vala pandemije«. Zakaj ravno v jesensko-zimskem obdobju? Ker je to obdobje prehladov
in gripe, ki jih bodo diagnosticirali kot »covid-19«. Ljudi bo ponovno zagrabila panika in bodo sami
zahtevali cepivo. Sledila bo izolacija in ljudje se bodo morali cepiti, če bodo hoteli priti iz nje, da ne
bodo »grožnja ostalim« (to v Veliki Britaniji že diktira zakon). Ta izgovor bodo uporabili tudi za to,
da vam bodo npr. prepovedali druženje ali potovanje z letalom. Nadzor nad ljudmi je razlog, da sta
Bill Gates in GAVI (katerega član je bil tudi sedanji direktor Svetovne zdravstvene organizacije
Tedros) razvila kvantno tetovažo, ki jo bodo čitalci (npr. pred vkrcanjem na letalo) prebrali, da bodo
vedeli, ali ste cepljeni ali ne; prav tako bodo uvedli merjenje telesne temperature. Kvantna tetovaža
je le zadnji totalitarni korak do mikročipa, s katerim bodo v realnem času sledili ljudem, kamorkoli
bodo šli. Oče Billa Gatesa je bil direktor evgenične organizacije Planned Parenthood in podpornik
Thomasa  Malthusa,  tako kot  je  (bil)  to  tudi  Bill  Gates.  Trenutno razvijajo  sedem cepiv in  vse
financira Bill Gates – isti Bill Gates kot je sodeloval pri Dogodku 201, kjer so šest tednov pred
izbruhom »virusa« v Wuhanu simulirali pandemijo in kako bo svet nanjo reagiral. 

Na svetu obstajajo podzemne baze, kjer razvijajo tehnologijo za nadaljnje zasužnjenje človeka. Ta
tehnologija je bistveno naprednejša od tiste, ki jo poznamo v javnosti. Obstoj tehnologije v tajnih
projektih je razlog, da je lahko Aldous Huxley leta 1932 opisal svari, ki takrat še niso bile možne;
da je George Orwell leta 1948 opisal pametno televizijo in da je dr. Richard Day leta 1969 opisal
internet (ki so ga uradno razvili v 80-ih letih). Kult potrebuje zgodbice in ljudi, ki razložijo, od kje
prihaja  tehnologija  za  nadaljnje  zasužnjenje  človeka.  Ti  operativci  kulta  so  zelo  bogati,  ampak
kupčija  vsebuje  zahtevo,  da  morajo  veliko  denarja  porabiti  za  nadaljevanje  agende  v  imenu
»človekoljubnosti« (beri: zmanjšanja števila prebivalstva – npr. Fundacija Billa in Melinde Gates).
Bill Gates točno ve, kaj se dogaja, in ve, da »covid-19« ne obstaja. Po njegovih besedah izolacije ne
bo  konec,  dokler  se  vsi  ljudje  ne  bodo  cepili.  Kaj  se  je  zgodilo  pred  kratkim?  Profesor  Neil
Ferguson, ki ga financira Bill Gates, je ponovno izdelal računalniške modele in odsvetoval konec
izolacije  v  Veliki  Britaniji.  Bill  Gates  je  postal  svetovno  znan  kot  strokovnjak  za  programsko
opremo in kar naenkrat vodi celoten svetoven zdravstveni sistem. In ljudem se pri tem ne zdi nič
čudnega? Bill Gates je lep primer neizvoljenega tehnokrata. 
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»COVID-19« IN OMREŽJE 5G

Pri omrežju 5G gre za bistveno večjo moč elektromagnetnega sevanja kot doslej. Človeško telo je
elektromagnetno polje in možgani komunicirajo s celicami električno. Kadar je to elektromagnetno
polje uravnovešeno, smo zdravi, kadar pa ga karkoli zmoti, zbolimo – tako psihično kot fizično. Že
pred  uvedbo  omrežja  5G  smo  bili  neprestano  bombardirani  s  tehnološko  ustvarjenim
elektromagnetnim sevanjem. Arthur Firstenberg v knjigi The Invisible Rainbow (Nevidna mavrica)
opisuje,  kako so  vsakič  v zgodovini,  kadar  je  razsajala  »pandemija«,  pred  tem uvedli  novo in
močnejšo  obliko  elektromagnetnega  sevanja,  kar  je  pri  ljudeh  povzročilo  zdravstvene  težave
(razlaga tu  kaj  ). Valovi omrežja 5G ne potujejo skozi fizične predmete, zato bodo antene postavljene
zelo blizu skupaj. Omrežje 5G so začeli uvajati leta 2019 in ni bilo testirano za zdravje, kar je
priznala  tudi  telekomunikacijska  industrija  na  zaslišanju na  kapitolskem  griču,  saj  če  bi  bilo
testirano, ga ne bi nikoli  odobrili.  In kakšen vpliv imajo omrežje 5G in ostala elektromagnetna
sevanja na človeka? Zastrupijo celice in imunski sistem kot naraven odziv na zastrupljene celice
začne izločati eksosome. Katero je bilo prvo kitajsko pametno mesto z aktivnim omrežjem 5G?
Wuhan. 

Medtem ko so ljudje izolirani v svojih domovih,  po šolah in bolnišnicah pospešeno nameščajo
oddajnike za omrežje 5G. To počnejo podnevi in ponoči in šlo naj bi za »nujen opravek«, saj hoče
kult  omrežje  5G povsod.  Ker  so ljudje  v hišnem priporu,  ne morejo protestirati  proti  uvajanju
omrežja (kar je eden od namenov izolacije), psihopat Elon Musk pa teden za tednom pošilja v nizko
zemeljsko orbito satelite, ki bodo zemljo obsevali s frekvencami 5G (cilj je 42.000 satelitov). Med
izolacijo je FCC dal Musku dovoljenje za postavitev milijon anten v ZDA, ki se bodo povezale s
sateliti, kar bo omogočilo pametno omrežje, s katerim bo prek mikročipa povezan tudi človeški um. 

Cilj  je  prek  pametnega  omrežja  vse  povezati  z  internetom oz.  umetno  inteligenco,  vključno  s
človeškim umom. Ray Kurzweil,  direktor inženiring pri  Googlu,  odprto govori  o tem, da bodo
ljudje  do  leta  2030  povezani  z  umetno  inteligenco  in  da  bo  umetna  inteligenca  postala  naše
mišljenje in čustveni procesi. Z njegovimi besedami: »Ko bo tehnologija postala neizmerno boljša
od  nas,  potem  bo  delček,  ki  bo  še  človeški,  postajal  manjši  in  manjši,  dokler  ne  bo  postal
popolnoma  zanemarljiv.«  Za  to,  da  bi  lahko  vse  povezati  z  internetom,  je  potrebna  vsaj  moč
omrežja 5G, ki mora biti prisotno povsod (zato pošiljajo v vesolje na deset tisoče satelitov). Doslej
so se elite za nadzorovanje informacij in s tem dojemanja resničnosti ter posledično obnašanja ljudi
posluževale cenzuriranja. Cilj zlitja človeka z umetno inteligenco je, da bo zaznavanje resničnosti
prišlo neposredno od umetne inteligence. 

Preden  se  vzpostavi  fizična  povezava  med  ljudmi  in  umetno  inteligenco,  se  mora  vzpostaviti
psihološka povezava.  Cilj  je razmerje naprava-človek, ne človek-človek. Tu se skriva razlog za
eksplozijo osebnih asistentov na pametnih telefonih (npr. Applova Siri) in v avtomobilih. Obstajajo
že otroške igrače z internetno povezavo in otroci z njimi interagirajo tako, kot če bi bile ljudje.
Večina mladih danes nima prvotnega razmerja z ljudmi, ampak s telefonom (umetno inteligenco).
Kaj je ustvarila izolacija zaradi »covid-19«? Ljudje so se ločili eden od drugega in se začeli bati
drugih ljudi. Kaj je sporočilo podnebnega kulta? Da predstavljajo ljudje planetu grožnjo. Akademik
Robert Dingwall je opozoril, da družbeno distanciranje nima nobene znanstvene podlage – seveda
ne, saj je cilj ločiti ljudi. Prav tako nesmiselno je nositi masko, saj so luknjice v teksturi mask tako
velike, da bi šel »virus« skozi, tudi če bi v resnici obstajal. Maske so uvedli zato, da ljudje ne vidijo
obraznih izrazov drugih ljudi in tako še bolj omejijo človeško interakcijo. Poleg tega ljudje zaradi
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nošenja maske vdihujejo manj kisika in več ogljikovega dioksida, ki so ga pred tem izdihnili, kar bo
vodilo v težave z dihali, za katere bodo okrivili »covid-19«. 

Glavna tarča »pandemije« so gostilne in bari, kjer so se ljudje zbirali in družili, ter šport, ki za ljudi
pomeni ventil za sproščanje napetosti. Nogomet sicer postopoma ponovno uvajajo, ampak manjši
klubi dobijo denar od navijačev, ki jih pridejo podpirati na tekme; ker navijačev ni več, bodo taki
klubi kmalu propadli.  Ker so ljudem odvzeli  ta pomemben ventil  za sproščanje napetosti,  se je
število samomorov med izolacijo bistveno povečalo. Gre za psihološko igro, s katero hočejo doseči,
da se ljudem zmeša. Prihajajo poročila, ki kažejo, kako bodo morali biti otroci na igriščih ločeni in
se bodo morali igrati le v začrtanih območjih, tako da ne bodo imeli stika z drugimi. Namen je, da
se ljudje začnejo bati eden drugega ter da se prepreči stike med njimi. Cilj je prekiniti razmerje
človek-človek in ga nadomestiti z razmerjem človek-naprava. »Pandemija« je dala še večji izgovor,
da se otroke od najmlajših let spodbuja, da imajo primarno interakcijo z napravami in ne z ljudmi. 

Leta 2017 so starši ene izmed šol v Teksasu kontaktirali  raziskovalko Leno Pu, saj so otroci in
učitelji začeli zbolevati za neznano boleznijo. Vedeli so, da je zanjo kriva šola, saj so se po koncu
pouka, ko so šolo zapustili,  počutili  dobro.  Lena je raziskala,  kakšno tehnologijo uporabljajo v
šolah, in prišla do ugotovitve, da imajo brezžični usmerjevalniki, ki jih v šoli uporabljajo, poleg
čipov za oddajanje na frekvencah 2,4 GHz in 5 GHz še tretji čip, ki oddaja na frekvenci 60 GHz.
Šole in otroke uporabljajo kot laboratorije za testiranje frekvenc omrežja 5G. 

Omrežje 5G obsega širok spekter frekvenc – najprej bodo začeli oddajati na nizkih frekvencah, nato
jih bodo povišali (na Kitajskem, kjer so ljudje popadali po tleh kot klade, so po vsej verjetnosti že
oddajali  na  60  GHz).  Telekomunikacijska  industrija  je  priznala,  da  5G  pri  frekvenci 60  GHz
prepreči telesu in krvi, da absorbirata kisik. Če nekoga ciljaš s frekvenco 60 GHz, ne bo mogel
absorbirati  kisika in bo padel kot klada.  Za »covid-19« trenutno (kljub prirejanju številk) še ni
umrlo dovolj ljudi, da bi to upravičilo uvedbo »pandemije« in gradnjo mrtvašnic v velikosti dveh
nogometnih igrišč. Zgolj s prirejanjem številk ne morejo upravičiti uvedbe drakonskih ukrepov in
če bi se število okuženih in mrtvih zmanjšalo, bi kult izpadel kot nesposoben. Bolj ko se omrežje
5G širi, bolj bo to vplivalo na zdravje ljudi in več ljudi kot bo zbolelo, bolj bodo lahko govorili, da
je vzrok smrti »covid-19«. Če bodo začeli oddajati na frekvenci 60 GHz, bo veliko ljudi umrlo in s
trupli bodo lahko napolnili trenutno še prazne mrtvašnice. Bodite pozorni – če bo veliko število
ljudi na enem mestu začelo umirati (npr. v domovih za ostarele), bo razlog verjetno 5G. Ofcom
(britansko vladno regulacijsko telo, ki ga vodi Melanie Dawes) je v Veliki Britaniji moderatorjem
ukazal, da bodo plačali visoke globe, če bodo na televiziji ali radiju govorili o povezavi med 5G in
»covid-19«. Facebook, Google in YouTube brišejo račune ljudi, ki povezujejo 5G s »covid-19«. Kaj
to pomeni? Da med njima zagotovo obstaja povezava. Kako ironično, da v Veliki Britaniji ravno
Ofcom promovira omrežje 5G. V Veliki Britaniji in po drugih državah so nasprotniki omrežja 5G že
zažgali  nekaj  5G-oddajnikov.  ČE  UVAJANJA  OMREŽJA  5G  NE  USTAVIMO,  BO
ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA, KOT GA POZNAMO, KONEC.

»COVID-19« (Certificate Of Vaccine ID 19)

Farmacevtska  industrija  ima  zaslužek  od  bolnih  ljudi  in  ne  od  zdravih,  kar  je  razlog,  da  ne
promovira načina, kako ostati zdrav in kako okrepiti imunski sistem (npr. z vitamini A, C in D3). V
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uradnih medijih zasledimo le, da ljudje umirajo zaradi oslabljenega imunskega sistema, nihče pa ne
pove, zakaj je oslabljen in kako ga okrepiti. Ljudje ne umirajo zaradi »covid-19«, ampak zaradi
oslabljenega  imunskega  sistema  in  strahu  ter  stresa,  ki  ga  ustvarjajo  uradni  mediji  in
izolacija. 80 % ljudi, ki imajo imunski sistem v dobri kondiciji, nima zaradi »covid-19« nobenih ali
zgolj  blage  simptome.  V nevarnosti  pred  KATERIMKOLI virusom so  stari  ljudje  in  ljudje  z
oslabljenim imunskim sistemom (tisti, ki imajo že pred okužbo z virusom zdravstvene težave). V
sezoni 2017-2018 je po podatkih ameriškega CDC imelo gripo 54 % Američanov – umrlo jih je
61.000 – pa takrat nihče ni zganjal panike. Uradne številke iz Italije kažejo, da je 99 % vseh, ki so
tam umrli za »covid-19«, imelo eno, dve, tri ali več drugih zdravstvenih težav. Lombardija je, tako
kot Wuhan, znana po slabi kakovosti zraka in tam vsako leto zaradi dihalnih in pljučnih bolezni
umre veliko ljudi. Smrtnost v Lombardiji je nekaj manj kot 100.000 ljudi na leto; druga italijanska
dežela z največjo smrtnostjo je Lacij s 57.000 ljudmi na leto. Tako so veliko smrtnost v tem delu
Italije izkoristili za manipulacijo številk in nenadoma so vse ljudi z dihalnimi težavami in pljučnico
začeli diagnosticirati kot »covid-19«. Italijanske avtoritete so priznale, da je diagnoza »covid-19«
na mrliških listih »velikodušna«. Poleg tega govorijo, da so zaradi virusa ogroženi stari ljudje, to pa
zato, ker imajo stari ljudje navadno še druge zdravstvene težave, ki jih mladi nimajo – tako imajo za
napačno diagnosticiranje neskončno velik potencial. Tudi če sprejmemo, da »virus« obstaja, uradne
številke CDC v ZDA kažejo, da znaša smrtnost 0,26 %. Če od tega odštejemo napačne diagnoze,
znaša smrtnost zaradi »covid-19« 0 %.  

Svetovno zdravstveno organizacijo so ustvarili Rockefellerji in trenutno jo vodi Tedros Adhanom,
ki je v Etiopiji trikrat prikril epidemijo kolere. Svetovna zdravstvena organizacija in njej podobne
organizacije  ne  služijo  javnosti,  ampak  kultu  in  agendi.  Primer:  eden  od  ciljev  agende  je
brezgotovinska družba, kjer bodo vse transakcije digitalne in zato sledljive. Kaj je rekel Tedros po
izbruhu »pandemije«? Da se virus prenaša z denarjem in naj se denar umakne iz obtoka ter naj
ljudje  namesto  njega  uporabljajo  kreditne  kartice  (končni  cilj  je  mikročip).  Problem–reakcija–
rešitev.  Kdo  je  drugi  največji  finančni  podpornik  Svetovne  zdravstvene  organizacije  (zgolj  za
ZDA)?  Psihopat Bill Gates, ki si jo tako rekoč lasti.  Kult si prav tako lasti Silicijevo dolino in
tamkajšnje tehnološke velikane (Facebook, Google, YouTube itd.) in kaj sta kot razlog za izbris
Davidovega računa z  YouTube in  Facebooka navedli  korporaciji?  Nasprotovanje  uradni  razlagi
Svetovne zdravstvene organizacije. 

Leta 2010 je Rockefellerjeva fundacija (Rockefellerji so ena od 13 družin, ki vladajo svetu) izdala
dokument z naslovom Scenarios for the Future of Technology and International Development.  V
dokumentu je opisan scenarij  (Lock Step),  ki vključuje pandemijo gripe in opisuje,  kako se bo
Kitajska spopadla s pandemijo tako, da bo uvedla drakonske ukrepe. Zahod bo zaradi svobode in
demokracije za njo zaostajal,  vendar bo potem postal ravno tako drakonski. Točno to se dogaja
sedaj s »pandemijo covid-19«. Kot vidimo, gre za globalen scenarij. Kitajska reakcija na »virus« so
bili  drakonski ukrepi  izolacije  in potem so številke kar naenkrat začele  padati  – je  »virus« kar
izpuhtel v zrak? Kitajski model odziva na »virus« je potem postal vzor za Zahod. 

Šest  tednov  pred  izbruhom  »koronavirusa«  v  Wuhanu  se  je  odvil  Dogodek  201  –  simulacija
pandemije koronavirusa – na katerem so med drugim sodelovali Svetovni gospodarski forum in
Fundacija  Billa  in  Melinde  Gates  (ki  hoče  cepiti  cel  svet  in  prek  organizacije  GAVI financira
elektronsko sledenje ljudem, da bi vedeli, ali so bili cepljeni ali ne). Na Dogodku 201 je bil cel
sklop posvečen temu, kako zatreti »lažne novice« (o tem, kaj so »lažne novice«, odločajo oni) oz.
kako nadzorovati informacije, da bo v medijih prevladala zgolj uradna različica dogodkov in ne
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»teorije zarote«. Vse, o čemer so govorili, se je zgodilo – do podrobnosti natančno. Facebook in
Google sta Svetovni zdravstveni organizaciji dodelila zastonj oglase, ostala mnenja pa se zatira.
YouTube je sporočil,  da bo, ker zaradi »pandemije« dela manj ljudi kot ponavadi, odstranil več
videov kot  običajno;  tako  algoritmi  oz.  umetna  inteligenca  odstranjuje  tudi  videe,  ki  ne  kršijo
YouTubovega  pravilnika.  Istočasno  kot  Dogodek  201  so  se  v  Wuhanu  odvijale  tudi  Svetovne
vojaške igre, na katerih je sodelovalo 10.000 vojakov.

Ameriški zdravnik Andrew Kaufman je začel opazovati niz dogodkov, ki so vodili do globalnega
»hišnega pripora«. Ljudje so začeli zbolevati na Kitajskem in tamkajšnje oblasti so vzele genski
material tekočine v pljučih nekaterih obolelih. Ni šlo za očiščen ali s procesom filtriranja izoliran
virus, ampak za  genski material, ki je prisoten v telesu večine ljudi iz mnogih razlogov, zato se
mnogo ljudi na »covid-19« testira pozitivno. Kitajske oblasti so se odločile – BREZ DOKAZA –
da bolezen povzroča »virus«, čeprav ga niso nikoli izolirale od genskega materiala, ki je prisoten v
telesih večine ljudi. Nato so Kitajce začeli diagnosticirati na podlagi gripi (in drugim boleznim)
podobnih simptomov, ki so jih poimenovali »covid-19«. 

Kasneje  so  za  diagnosticiranje  začeli  uporabljati  test.  Gre  za  test  RT-PCR,  ki  ne  testira  za
»covid-19«, ampak za GENSKI MATERIAL in če se testiraš pozitivno na genski material, trdijo,
da si okužen s »covid-19«. Test je leta 1984 razvil Američan Kary Mullis in isti test uporabljajo za
diagnosticiranje npr. pljučnega raka. Kary Mullis – izumitelj testa – je rekel,  da se testa ne sme
uporabljati za testiranje nalezljivih bolezni! In ta test se po celem svetu uporablja za testiranje
»covid-19«. Test je zasnovan tako, da material amplificira (poveča) in posledično postane večje tudi
tisto, kar naj bi povzročalo »bolezen«. Bolj ko amplificiraš genski material, več ljudi se bo testiralo
pozitivno na »covid-19«. Tako je število pozitivnih testov odvisno od števila amplifikacij in različne
države  uporabljajo  različno  število  amplifikacij.  Poleg  tega  test  RT-PCR  ne  pokaže,  koliko
»virusa«  imajo  ljudje  v  telesu.  Virusi  so  stalno  prisotni  v  naših  telesih  v  količini,  ki  ni
problematična  (zato  si  lahko  pozitiven  na  virus  in  nimaš  simptomov)  in  imunski  sistem zanje
poskrbi. Da bi človek zbolel, so potrebne velike količine virusa, česar pa test ne razkrije. 

Leta 1890 je nemški mikrobiolog Robert Koch razvil t. i. Kochove postulate, ki dokazujejo, da je
povzročitelj okužbe res vzrok bolezni. Ti postulati so: 

• da ima vsak, ki je izpostavljen povzročitelju okužbe, enake simptome;

• da si izoliral povzročitelja (virus), tako da ni kontaminiran z drugim materialom;

• ko  povzročitelja  okužbe  vstaviš  v  živega  gostitelja,  ta  zboli  za  boleznijo,  ki  naj  bi  jo
povzročitelj povzročal;

• iz gostitelja lahko vzameš povzročitelja okužbe in ga vstaviš v drugega gostitelja,  ki bo
zbolel za isto boleznijo.

»Covid-19« ne izpolnjuje niti enega od Kochovih postulatov.

Ko se celica zastrupi, izloči eksosome – gre za naraven odziv imunskega telesa na zastrupljene
celice. Razlogi za zastrupitev so lahko strup, stres ali strah (koliko stresa in strahu med prisilno
izolacijo  ustvarjajo  uradni  mediji),  bolezen,  okužba  ali  elektromagnetna  polja.  Ena  od  vlog
eksosomov je, da zastrupljene celice posvarijo druge celice, da v telesu obstaja problem. Eksosomi
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se torej sprostijo zaradi zastrupljenih celic. Kaufman si je pod mikroskopom ogledal eksosome in
jih primerjal s »covid-19« – sliki sta bili popolnoma identični. Potem si je ogledal še fizične in
kemične  lastnosti eksosomov in  »covid-19«,  ki  so  bile  ravno  tako  identične.  EKSOSOMI IN
»COVID-19« SO ENA IN ISTA STVAR! Kaj  to pomeni? DA »COVID-19« NE OBSTAJA!
Vzeli  naraven  odziv  imunskega  sistema  na  zastrupljenje  celice  in  ga  preimenovali  v
»covid-19« (kako priročno, če hočeš cepiti in čipirati vse ljudi). Kdorkoli je vsaj malo zastrupljen,
bo proizvedel eksosome in se tako testiral pozitivno na »covid-19«. 

Na Kitajskem so se torej odločili, da je vzrok bolezni »virus«. »Virusa« niso izolirali, ampak so
bolezen diagnosticirali na podlagi simptomov in ljudi testirali za genski material, ne za »covid-19«.
Ta model se je potem preselil na Zahod, kjer zdravnikom povejo, da so za »covid-19« značilni taki
in  taki  simptomi.  Kaj  se zgodi? Vse,  ki  imajo simptome,  podobne gripi  (in drugim boleznim),
diagnosticirajo kot »covid-19«.  Številke začnejo naraščati. Šlo naj bi za smrtonosen virus, ampak
zaenkrat še ni umrlo dovolj ljudi, da bi lahko upravičili uvedbo »pandemije«. Vsakega, ki v času
»pandemije«  iz  kateregakoli  razloga  sprejmejo v bolnišnico,  testirajo za »covid-19«,  in  če tam
umre, je kot vzrok smrti naveden »covid-19«. Kako zanimivo, da se je število obolelih s »covid-19«
nekaj časa strmo dvigovalo, medtem ko je število obolelih za drugimi boleznimi padalo – seveda,
saj druge bolezni diagnosticirajo kot »covid-19«. Vedno več ljudi  razkriva to laž in pove, da so
umrle svojce diagnosticirali kot smrti zaradi »covid-19«, medtem ko so umrli iz povsem drugih
razlogov. V medijih lahko zasledimo in vedno več zdravnikov razkriva, da je nekdo umrl, potem ko
se je  testiral  pozitivno  na »covid-19«,  ne  zaradi  »covid-19«  –  tako  vidimo,  da  lahko  jezik
dejansko ubija. Številke o okuženih in umrlih zaradi »covid-19« so tako popolnoma nerelevantne. Z
načinom  testiranja,  diagnosticiranja  in  štetja  mrtvih  nadzorujejo  številke;  z  višanjem  števila
okuženih in umrlih lahko upravičujejo nadaljnjo izolacijo. Poleg tega lahko testiraš na en način in
številke se povzpnejo v nebo (npr. povečaš število ciklov ampflifikacije genskega materiala); potem
začneš testirati na drugačen način in številke padejo (zmanjšaš število ciklov amplifikacije genskega
materiala). Cilj kulta je, da v času »pandemije« umre čim več ljudi, da jih bodo lahko označili kot
žrtve »covid-19«. Stare ljudi v britanskih bolnišnicah testirajo za »covid-19« in potem jih hočejo
prisiliti – saj veste, tiste stare ljudi, ki naj bi jih izolacija zaščitila – da podpišejo obrazec, naj jih v
primeru smrti ne oživljajo. Na Škotskem morajo, če se nekdo testira pozitivno na »covid-19« in
umre  v  roku  28 dni,  kot  vzrok  smrti  navesti  »covid-19«.  Ko bo  kult  mislil,  da  bodo  ljudje
pripravljeni sprejeti vse, kar hoče uvesti, bodo številke začele padati.

Cameron Kyle-Sidell, pogumen zdravnik iz New Yorka, je opisal dogajanje na intenzivni enoti v eni
od tamkajšnjih bolnišnic. Zdravnikom so rekli, naj ljudi s pljučnimi obolenji zdravijo kot ljudi, ki
imajo  »nalezljivo« bolezen »covid-19«.  Pravi,  da česa  takega  v pljučih  ljudi  še  ni  videl  in  da
izgledajo pljuča tako, kot če bi nekoga brez aklimatizacije postavil na vrh Mount Everesta (torej
pljuča ne bi imela zadosti kisika – glej 5G pri 60 GHz). Pravi, da ne ve, kaj se dogaja, ampak da
zagotovo ne gre za »covid-19« ali kako drugo nalezljivo bolezen. 

Če v ZDA diagnosticirajo bolnika s pljučnico, dobi bolnišnica 4.600 dolarjev; če ga diagnosticirajo
s  »covid-19«,  dobi  bolnišnica  13.000 dolarjev,  če  pa  ga  zdravijo  z  respiratorjem,  dobi  39.000
dolarjev – torej ima osebje tudi finančno spodbudo za dignosticiranje bolnikov s »covid-19«. Poleg
tega zdravniki poročajo, da ne smejo uporabljati naprav, ki so manj invazivne kot respiratorji in
pomagajo pri dihanju tako, da si bolniki zgolj dajo masko na obraz. Ko se je začela »pandemija
covid-19«, so jim ukazali, naj ne uporabljajo teh naprav, ampak počakajo, da se bolnik »sesuje« in
naj ga potem »zdravijo« neposredno z respiratorjem. 
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Ni zanimivo, kako se stvari hitro spremenijo? Potem ko so ljudje bili prisiljeni več mesecev biti v
izolaciji, se je stanje po uboju Georga Floyda kar naenkrat spremenilo in protesti ter pomanjkanje
družbenega distanciranja kar naenkrat niso več problematični – ampak samo, če protestiraš proti
nasilju belcev nad črnci. Pred ubojem Floyda so bili ljudje prisiljeni v hišni pripor, nošenje mask in
družbeno distanciranje, potem pa se je situacija kar čez noč spremenila in nič od naštetega ni več
obvezno. Neverjetni dvoličnosti obnašanja smo bili priča, ko je več kot tisoč zdravnikov podpisalo
dokument, da naj se protesti proti uboju Georga Floyda nadaljujejo in da ne predstavljajo grožnje za
okužbo s »covid-19«, istočasno pa obsojajo proteste proti izolaciji. Očitno se je »virus« odločil, da
bo okužil  le tiste,  ki  protestirajo proti  izolaciji.  In ljudem se pri  tem ne zdi nič čudno? Očitno
TV-programiranje in fluorid v vodi delujeta. Protesti proti uboju Georga Floyda služijo odvračanju
pozornosti od »covid-19«, gospodarskega zloma in krivcev zanj.

REŠITEV

Če  še  vedno  mislite,  da  se  vse  to  dogaja  zaradi  »covid-19«,  potem  potrebujete  doživljenjsko
članstvo  pri  društvu anonimnih naivnežev.  Vsi,  ki  poslušno sedite  doma v izolaciji  in  pokorno
sprejemate laži, da bodo uničili še vse preostale človekove pravice zato, da bi »zaščitili stare ljudi«
– upam, da vas bodo otroci ali vnuki kdaj vprašali: »Kaj si počel, ko so uvajali globalno fašistično
državo in uničevali gospodarstvo? In sedaj moramo narediti vse, kar reče država, da dobimo vsak
mesec tisti drobiž, da lahko preživimo? Kaj si počel?!?«

• In ljudje bodo rekli: »Samo sedel sem.«

• In novinarji bodo rekli: »Pomagal sem jo uvesti, tako da sem lagal javnosti.«

• In organi pregona bodo rekli: »Uvajal sem jo.«

Vso srečo pri pogovoru.

Boste lahko pogledali svojim otrokom in vnukom v oči in upravičili svojo nedejavnost? Kajti če
mislite, da je hudo vam, si samo zamislite, kako bo šele vašim potomcem, ki bodo mogli živeti v
popolni distopiji. Ljudje pravijo, da se bojijo posledic, če bi spregovorili – a ne bi raje pomislili,
kakšne bodo posledice, če boste tiho in ne boste naredili nič, da bi bilo drugače?!?

Vladni svetovalci in ministri rečejo, da je treba storiti to in to in človeške ovce, ne da bi sploh
pomislile ali preverile dejstva, to storijo brez vprašanj. Ljudje pravijo, da je treba vlado ubogati – jo
boste ubogali tudi, ko vas bo obsevala s frekvenco 60 GHz in ne boste mogli več dihati? Saj veste,
kaj so na sojenju v Nürembergu rekli tisti, ki so bili obsojeni vojnih zločinov: »Samo ukaze sem
izvrševal.« To je lepo  povedal tudi Mark Passio: »Ljudje, ki držijo sistem suženjstva pokonci, so
ljudje, ki slepo sledijo ukazom.« In potem imaš idiote, ki prijavljajo soljudi, ki kršijo izolacijo – lep
primer, kako sužnji zasužnjujejo sužnje. In peščica ne more vladati večini? Cel svet so prisilili v
izolacijo v nekaj tednih!  Kdaj boste pokazali  toliko samospoštovanja in hrbtenice,  da boste
nehali ubogati nevedneže, idiote in hipokrite, ki sami sebe imenujejo »svetovalci«, »ministri«,
»znanstveniki« ter »vlada« in ki večinoma nimajo pojma o tem, kar govorijo, ter se v mnogih
primerih pravil niti sami ne držijo (npr. britanski vladni svetovalec Neil Ferguson, ki je od drugih
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zahteval  družbeno distanciranje  in  izolacijo,  sam pa se je  potem, ko se je  testiral  pozitivno na
»covid-19«, srečeval s svojo ljubico. Ali pa Borut Pahor, Matej Tonin in Aleš Hojs, ki so se brez
upoštevanja pravil distanciranja sprehajali ob slovenski  schengenski meji)? To, da ljudje drugim
diktirajo zakone, sami pa se jih ne držijo in mislijo, da so nad njimi, je umska bolezen. Naj ponovim
še enkrat: to, da ljudje drugim diktirajo zakone, sami pa se jih ne držijo in mislijo, da so nad
njimi, je umska bolezen. Kdaj boste pokazali vsaj malo samospoštovanja? Koliko časa boste
to še tolerirali? Ker sledil bo nadzor hrane s strani države, saj je hrana najboljši način za to, da se
ljudi podredi in drži v suženjstvu, ker brez nje ne moremo preživeti. Zaradi izolacije najbolj trpijo
gostilne in restavracije, saj je v načrtu, da na dolgi rok ne bodo preživele. Kult hoče popoln nadzor
nad hrano, saj nadzor nad hrano pomeni nadzor nad ljudmi – če ne narediš tako, kot rečemo, hrane
ne boš dobil. 

Policija v Derbyshiru je v biser narave z imenom Modra laguna izlila črno barvo, da ljudje ne bi
hodili tja. Davidovemu sinu Jaymieju je policija rekla, da mu sledi, ker je peljal psa na sprehod v
naravo, kjer daleč naokrog ni bilo nikogar. Razlog? Ni šlo za »nujen opravek«. In ljudje še vedno
mislite, da se vse to dogaja zaradi »covid-19« (ki ne obstaja) in da bi »zaščitili stare ljudi«? Vojaki
in  policisti  –  VAŠI  OTROCI  BODO  MORALI  ŽIVETI  V  DISTOPIJI,  KI  JO  SAMI
USTVARJATE. KAJ ZA VRAGA POČNETE?!? Vedite, da imate moč in oblast samo, dokler
nosite uniformo. Slecite si uniformo in bomo potem videli, koliko moči in oblasti imate. Poglejte
svojim otrokom v oči in jim povejte, da boste še naprej uvajali fašistično državo samo zato, ker so
vam tako ukazali.

Ljudje smo prišli v situacijo, ko nimamo več kaj izgubiti. Večina ljudi bo ob sesutju gospodarskega
sistema tako ali tako izgubila vse (BDP Velike Britanije je v času »pandemije« v enem mesecu
padel za 20 % (med krizo leta 2008 le za 1 %)). Sedaj so nas stisnili v kot in izhoda nimamo več.
Bomo še naprej sprejemali udarce? Bomo dopustili, da peščica psihopatov in idiotov do konca uniči
svet? Na svetu je skoraj 8 milijard ljudi in ljudi, ki nam vladajo, je malo – mislim, da vsi poznamo
pot iz te zagate. V ta vozel smo se zapletli, ker se pokorimo oblasti in večina te oblasti je samo naše
dojemanje oblasti. Skrajni čas je že, da se nehamo pokoriti – potem bomo videli, kdo ima v resnici
oblast.

Kult izraža svojo moč in oblast tako, da prepriča ljudi v to, da ima moč in oblast. Njegova moč je v
naši poslušnosti njegovi navidezni moči in oblasti. Človeštvo ima najlepšo priložnost, da ta urok
zlomi. Kult je stopil iz sence na svetlobo, kjer ga lahko vsi vidimo, in vrata za njim so se zaklenila.
To je dobro, kajti ljudje bodo ugotovili, da svet ni tak, kot so mislili, in da mu ne vladajo tisti, ki so
mislili, da mu. Za veliko ljudi je moralo stanje postati tako hudo, da se bodo prebudili in spoznali,
da vodi kult svet v uničenje. 

Nehajmo  se  pokoriti  sistemu  in  protestirati,  saj  protesti  ne  rešijo  ničesar.  Preprosto  nehajmo
sodelovati z lastnim zasužnjenjem tako, da nehamo upoštevati navodila nevednežev in idiotov na
mestih avtoritet. Kdo je bolj zasužnjen kot tisti, ki se slepo pokori avtoriteti, ne da bi njene ukaze
postavil pod vprašaj? Kaj se zgodi, kadar dovolj ljudi reče »ne«? Avtoritete ostanejo brez moči. Dlje
časa kot se bomo ljudje pokorili oblasti in lažni znanosti, bolj ekstremna bo situacija postajala. V
zadnjih mesecih se je lepo videlo,  kaj  se zgodi,  kadar ljudje  predajo moč avtoriteti.  Ovce vsaj
potrebujejo ovčarja, da jih nadzoruje, ljudje pa nadzorujemo sami sebe. Se bo dovolj ljudi odločilo
in začelo ignorirati avtoriteto? Imamo lepo priložnost, da prekinemo urok vladavine manjšine nad
večino.

https://www.bitchute.com/video/dyH5ssnta2rS/
https://news.sky.com/story/coronavirus-derbyshire-police-dye-buxton-blue-lagoon-black-to-deter-gatherings-11964966
https://www.mladina.si/197891/kar-velja-za-malega-cloveka-ne-velja-tudi-za-politike/


Strah je tisti, ki paralizira ljudi, ampak zakaj bi se morali česarkoli bati? Ko se človek enkrat znebi
strahu, naredi tisto, kar je prav, ne da bi se pri tem oziral na posledice. In kult se ničesar ne boji bolj
kot pogumnih ljudi, saj je strah njegova valuta. Kult se najbolj boji, da bi se človeštvo zbudilo in
spoznalo, kaj se v resnici dogaja in kdo svetu v resnici vlada. Vsak od nas je lahko močnejši od
kulta, ki je neverjetno omejen. Pozabite na strah, pozabite na posledice in bomo potem videli, kdo
ima resnično moč in oblast. Ko se enkrat znebiš strahu, te nihče več ne more nadzorovati. Ljudje
moramo pozabiti na umetne ločnice, s katerimi nas delijo in nam vladajo, stopiti skupaj in spoznati,
da imamo skupnega sovražnika. Če nas dovolj reče »ne«, ne morejo tisti, ki nam vladajo, storiti
ničesar. To je razlika med svobodo in suženjstvom. 

Kadar  človek  deluje  iz  glave  in  čustev,  bo  podlegel  strahu,  saj  vam bo glava  vedno  servirala
razloge,  zakaj nečesa ne storiti  oz.  zakaj ostati  pasiven.  Glava se vedno sprašuje,  kakšne bodo
posledice zame, če nekaj storim, zato ljudje ne upajo v trenutni situaciji storiti ničesar. Kadar ljudje
delujemo iz glave in petih čutil, dojemamo resničnost zelo omejeno; ko pa razširimo zavest onkraj
petih čutil, se naše dojemanje resničnosti spremeni. Glava je problem, srce je rešitev. Psihopati, ki
vladajo  svetu,  so  brezsrčni  in  nimajo  srca,  zato  smo tisti,  ki  odpremo srce,  močnejši  od  njih.
Ljubezen je odsotnost strahu in bo vedno storila, kar ve, da je prav, ne glede na posledice. 

Imamo priložnost, kot je še nismo imeli.

Naredite, kar čutite, da je prav.

Človeštvo, čas je, da vstaneš s kolen. 



AVTORJEV DODATEK

• Pri »zdravljenju« »covida-19« z respiratorjem je smrtnost bolnikov višja od 80 %.

• Družbeno distanciranje so uvedli zato, da bodo lahko s sateliti natančno sledili ljudem, ko
bodo enkrat čipirani. Sateliti namreč lahko razločijo posamezne ljudi, ki so vsaj 1,5 metra
narazen, ne morejo pa jih razločiti, če stojijo tesno skupaj (zato tudi vojaki na bojišču hodijo
na taki razdalji).

• Po zraku se prenašajo le ebola, tuberkuloza in koze.

• Če še vedno mislite, da je policija na strani ljudi, se vprašajte, zakaj so policisti pred kratkim
dobili  električne  paralizatorje in  zakaj  aretirajo  ljudi,  ki  zgolj  nedolžno  protestirajo  in
nikogar ne ogrožajo.

• Človeški imunski sistem se razvije potem, ko pride v stik z virusi in bakterijami. Ko se
majhni otroci plazijo po tleh in dajejo stvari v usta, s tem razvijajo svoj imunski sistem. Če
bi  nevedneži  in  idioti,  ki  sami  sebe  imenujejo  »vlada«,  »ministri«,  »svetovalci«  in
»znanstveniki«,  hoteli,  da  bi  ljudje  razvili  imunost  proti  »virusu«  (kljub  temu,  da  ne
obstaja), bi jih spodbujali, naj grejo med ljudi, naj se čimbolj dotikajo površin ter naj čim
več časa preživijo na sončni svetlobi. Če ljudi zapreš v karanteno, če si kar naprej umivajo
roke in razkužujejo površine, njihov imunski sistem oslabi. Ko se bodo ljudje z oslabljenim
imunskim sistemom ponovno začeli družiti, bo to povzročilo bolezni. 

• Virusi niso živi in se jih ne morete nalesti; so del našega imunskega sistema in ustvarijo jih
zastrupljene celice. Virusa se lahko »nalezete« le tako, da vam ga vbrizgajo v krvni obtok s
cepljenjem. 

• Omejitev potovanj je del Agende 21, zato so v času »pandemije« omejili gibanje ljudi.

• Velike trgovine so bile ves čas »pandemije« odprte in v njih se ravno tako srečujemo z
drugimi ljudmi, male trgovine, bari in gostilne pa so bile precej časa zaprte – se vam zdi to
logično? Za tem ne stoji znanost, ampak vse kaj drugega.

• V času karantene se je povečalo spolno nadlegovanje otrok, zlorabe partnerja, alkoholizem,
nelagodje in samomori. Vse to bo ljudi zaznamovalo za celo življenje. 

• Navadno se v karanteno postavi bolne; še nikoli v zgodovini se ni zgodilo, da bi v karanteno
postavili zdrave ljudi (temu se reče tiranija).

• Kadar nosite masko, vdihujete lastne viruse in bakterije ter nanodelce materiala, iz katerega
je maska narejena, saj začne ta postopoma razpadati. Ali veste, da so včasih morali masko
nositi sužnji? Cilj je, da se naredi nošenje mask na javnih krajih obvezno, tako kot je to v
veljavi  na  Kitajskem  (https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-
risks-to-the-healthy/,  https://www.bitchute.com/video/vVZGs3dZFRm2/,
https://www.davidicke.com/article/570785/unmasking-truth-studies-show-dehumanizing-
masks-weaken-dont-protect).  Test je potrdil smrtonosnost mask zaradi pomanjkanja kisika.
Prebivalci Floride so zavrnili obvezno nošenje mask.

• Več kot 80 % ljudi, ki se testirajo pozitivno na »covid-19«, nanj ni pozitivnih (tako netočna
je metoda testiranja). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32133832/
https://davidicke.com/2020/06/27/florida-residents-reject-face-masks-because-they-have-a-brain-on-active-duty/
https://www.bitchute.com/video/LP3BgJ8UofvO/
https://www.davidicke.com/article/570785/unmasking-truth-studies-show-dehumanizing-masks-weaken-dont-protect
https://www.davidicke.com/article/570785/unmasking-truth-studies-show-dehumanizing-masks-weaken-dont-protect
https://www.bitchute.com/video/vVZGs3dZFRm2/
https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
https://www.zdravo-slovenija.com/tu-in-tam-1/2020/5/4/izolacija-koduje-zdravju-kot-15-cigaret-na-dan
https://www.bitchute.com/video/LUR8vPCOyCTg/
https://www.bitchute.com/video/nrabMBA9J70/
https://www.delo.si/novice/slovenija/policisti-bodo-kmalu-za-pasom-nosili-tudi-paralizatorje-297583.html
http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?naslov=respiratorji-in-covid-19-koliko-smrti-je-posledica-napacnega-zdravljenja&id=150
https://www.bitchute.com/video/BC3gfeqdL4cE/


• Med marcem in majem 2020 je  v  Veliki  Britanij  službo izgubilo več  kot  600.000 ljudi
(https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-unemployment-rate-march-
coronavirus-economy-ons-a9567841.html) 

• Britanska  vlada  je priznala,  da  ponarejajo  mrliške  liste
(https://www.bitchute.com/video/x55tB1WR55p6/).

• Glede na to, da so se pretrgale transportne poti, bo po vsej verjetnosti sledila lakota bibličnih
razsežnosti; poleg tega so ameriškim kmetom ukazali, naj pridelek uničijo.

• To, kar po ponovnem prihodu v šolo počnejo z otroci, je psihološka zloraba otrok. Učijo jih,
naj držijo primerno razdaljo eden od drugega, naj se eden drugega izogibajo … skratka, naj
se eden drugega bojijo. Kakšno dojemanje resničnosti bodo imeli taki otroci? Da so ljudje
grožnja eden drugemu in da se jih je treba bati. Boste dopustili, da bodo psihopati in idioti
za celo življenje zaznamovali vaše otroke?

• Če hočete  izvedeti  več  o  Billu  Gatesu,  si  poglejte  serijo  štirih  odličnih  poročil  Jamesa
Corbetta  o  njem  in  njegovi  agendi  za  človeštvo
(https://www.bitchute.com/video/wQSYdAX_9JY/,
https://www.bitchute.com/video/o7A_cMpKm6w/,
https://www.bitchute.com/video/igx86PoU7v8/,
https://www.bitchute.com/video/DSvhPnUgyz8/).

• Cepivo proti »covid-19« bo vsebovalo snovi, ki bodo ljudi  sterilizirale, saj je Bill Gates
odprt zagovornik evgenike in zmanjšanja števila prebivalstva (poglejte od 3:57 do 4:54). Če
se boste cepili, boste to obžalovali do konca življenja. Tudi zdravnik Andrew Kaufman trdi,
da  bo  Gatesovo  cepivo  proti  »covid-19«  gensko  spremenilo človeka  ter  povzročilo
neplodnost. 

• Microsoft je 26. marca 2020 patentiral napravo, ki se jo nosi na telesu in se jo uporablja za
rudarjenje  kriptovalut.  Številka  patenta:  060606  (odstranite  ničle  in  boste  dobili  pravo
številko).

• V  ZDA so sprejeli  zakon, ki  določa,  da lahko pridejo  in vas testirajo na domu in če se
testirate pozitivno, lahko vaše družinske člane odpeljejo pod pretvezo »ogrožanja javnega
zdravja«.  Ne  verjamete?  Prisluhnite  uradniku Svetovne  zdravstvene  organizacije  in
predstavniku okraja Ventura v Kaliforniji.

• Aplikacije za »sledenje stikom« niso namenjene sledenju obolelih za »covid-19«, ampak
sledenju vseh ljudi. Če imate vsaj eno delujočo možgansko celico, si jo ne boste namestili. V
eni od  aplikacij za sledenje stikom so našli varnostne pomanjkljivosti (seveda, saj je cilj
slediti ljudem na vsakem koraku).

• Objave  na  družabnih  omrežjih  glede  ponarejenih  mrliških  listov  najdete  na
https://www.bitchute.com/video/pyUps2NyOvnI/.

• Anthony  Fauci  je  leta  2017  »napovedal«  »pandemijo«  v  času  predsedovanja  Donalda
Trumpa.

• Tudi  v  Sloveniji  morajo  svojci  podpisati,  da  je  bolnik  umrl  zaradi  »covid-19«
(https://www.zdravo-slovenija.com/blog1/2020/6/7/pismo-bralke-polas).

https://www.bitchute.com/video/r9MG7YY5CrpL/
https://www.bitchute.com/video/UBqROxqawhJe/
https://www.bitchute.com/video/aLVe16CitEmB/
https://www.zdravo-slovenija.com/blog1/2020/6/7/pismo-bralke-polas
https://www.bitchute.com/video/K5BIoFG6AABs/
https://www.bitchute.com/video/pyUps2NyOvnI/
https://www.bbc.com/news/technology-52725810
https://www.bitchute.com/video/BvW8IO6eEkWk/
https://www.bitchute.com/video/49AR8wFipCz9/
https://www.bitchute.com/video/7E3ASIy2YPuV/
https://www.disclose.tv/microsoft-patent-060606-body-interfaced-digital-currency-397345?fbclid=IwAR3ysA9pAJTMsd3cVabaJ56GTYuxJrGI9jlOzPqSH4O9WTMIMbN8cBeR10Y
https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
https://www.bitchute.com/video/DSvhPnUgyz8/
https://www.bitchute.com/video/igx86PoU7v8/
https://www.bitchute.com/video/o7A_cMpKm6w/
https://www.bitchute.com/video/wQSYdAX_9JY/
https://www.bitchute.com/video/3Zg1cBWAFvM/
https://www.bitchute.com/video/VIBCt7omMxhc/
https://www.zdravo-slovenija.com/tu-in-tam-1/2020/6/21/ukrepajte-napoved-lakote
https://www.bitchute.com/video/x55tB1WR55p6/
https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-unemployment-rate-march-coronavirus-economy-ons-a9567841.html
https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-unemployment-rate-march-coronavirus-economy-ons-a9567841.html


• Bivša medicinska sestra je razkrila, kaj se v resnici dogaja v bolnišnicah.

• Milan  Krek,  direktor  Nacionalnega  inštituta  za  javno  zavajanje,  ni  znal  po  koncu
»epidemije« v celoti odgovoriti niti na eno novinarsko vprašanje. Kdaj boste pokazali toliko
samospoštovanja,  da  boste  nehali  slediti  navodilom  idiotov  in  samooklicanih
»znanstvenikov«, ki več kot očitno nimajo pojma o tem, kaj govorijo, in samo ponavljajo to,
kar  jim ukažejo  drugi?  Lahko si  le  mislimo,  od  kje  Inštitut  dobi  navodila  in  s  kom je
finančno povezan.

• Raziskava,  ki  predstavlja  nevarnost  nošenja  mask,  je  na  voljo  na
http://scielo.isciii.es/pdf/neuro/v19n2/3.pdf  .  

• Sedaj  pravijo,  da  se  »covid-19« lahko prenaša  z  dolgimi  lasmi,  zato  priporočajo,  da  se
ženske ostrižejo bolj na kratko, torej bodo bolj podobne moškim. Zakaj? Ker je cilj združiti
spola – narediti ženske in moške enake. 

• Test  za »covid-19« je  tako »zanesljiv«,  da  sta se  nanj  pozitivno testirala koza in  drevo
asimina.

• Evropska  komisija  je  predlagala,  da  se  za  pospešitev  razvoja  cepiva  sprostijo  pravila  o
testiranju zdravil, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme. 

• Agendo za »pandemijo covid-19« je v intervjuju lepo povzela zdravnica Kate Shemirani.

Smo na točki, ko je pod vprašajem prihodnost človeštva. Zbudite te in vzemite stvari v svoje roke,
saj bo v nasprotnem primeru postala situacija tako ekstremna, da si še misliti ne morete. Če mislite,
da je bilo hudo, ker so za nekaj časa omejili gibanje na občine, potem se vam še sanja ne, kaj zlo
pomeni. Vem, da si večina ljudi ne zna predstavljati zla in psihopatije, ki vladata svetu, saj niste bili
nikoli v stiku z njima; tudi jaz si nisem znal, dokler nisem začel samostojno raziskovati. To zlo
sovraži življenje in dlje časa kot bo trajalo, da se bodo ljudje zbudili in rekli »ne«, več ljudi bo
moralo umreti. Boste to dopustili?

Za več konteksta  o trenutnih dogodkih si preberite priročnik Prava narava sveta, ki ga najdete na
https://publishwall.si/pravanaravasveta1.

https://publishwall.si/pravanaravasveta1
https://davidicke.com/2020/06/19/nurse-kate-shemirani-talks-about-masks-vaccines-health/
https://www.zdravo-slovenija.com/tu-in-tam-1/2020/6/21/eu-komisija-za-gso-v-cepivih
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania-idUSKBN22F0KF
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/shorter-hairstyles-blowdry-covid-salons-18418545
http://scielo.isciii.es/pdf/neuro/v19n2/3.pdf
https://www.mladina.si/198859/na-kreku/
https://www.bitchute.com/video/ePiqUTb7PHFp/

