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Zajímavé jsou výsledky ze Švédska, které nemělo žádnou karanténu, ani roušky, či společenské 

distancování. Výskyt chřipky stoupal až do konce dubna, kdy začal opět klesat. Veškerý pozdější 

vzestup byl zřejmě způsoben rozhodnutím z 5. června o zvýšeném testování, kdy toto bylo 

zdvojnásobeno. Viz graf. Článek. 

Když posoudíme situaci s ohledem 

na věk pacientů, tak úmrtnost je ve 

Švédsku skoro nulová až do asi 70 

let. Nejvyšší úmrtnost je ve věku 

80-89 let, ale 90letí a starší mají 

úmrtnost stejnou jako 70-79letí, 

což je poloviční než 80-89 let. 

Úmrtnost pro věkovou skupinu 70-

79 byla asi 1.9% a spolu s těmi 

nejstaršími klesala daleko rychleji 

než úmrtnost skupiny 80-89 let. 

Jihoamerický stát Uruguay se 

rozhodl následovat švédský model 

a stejně jako oni neuplatnili karanténu a žádná jiná opatření proti koroně. Pouze asi 20% všeho 

podnikání bylo zastaveno. V zemi, která má jen asi 3.4 milionů obyvatel zaznamenali pouhých 

848 případů onemocnění koronou. Podobné výsledky měla i Jižní Korea, která byla rovněž bez 

karantény. Článek. 

Vláda Uruguaye se rozhodla, že nebude nahrazovat ztráty, vzniklé panikou kvůli této nemoci 

zvýšeným tištěním peněz, ani půjčkami, ale že namísto toho sníží veřejné výdaje, což provedla 

tím, že snížila platy politikům. Dále oznámila, že cizinci se mohou snadno stát občany jejich 

země. Prvních 5 let nebudou platit žádné daně a poté to bude pouze 12% z příjmu. Poplatky 

z jakéhokoliv majetku, který mají v cizině nebudou žádné. 

Koronavirová epidemie neexistuje 

Dr. Vernon Coleman přiznává, že zná lékaře, kteří si dovolili vyslovit názor, že se nejedná o 

žádnou epidemii a že nebezpečí bylo značně zveličené. Ale všichni z nich byli okamžitě umlčeni 

a potrestáni. Některým bylo zakázáno delší dobu praktikovat medicínu, což udělalo ze světového 

zdravotnictví čistě politickou záležitost! Článek: „Why We are Fighting for Our Future.“ 

Roušky jsou z lékařského hlediska rovněž naprostý nesmysl, protože ohrožují samotné nositele. 

Kdokoliv by řekl, že roušky jsou bezpečné a že by se měly nosit napořád, tak je buď blázen, 

nebo lhář, anebo pracuje pro hlavní media. Dva mladí chlapci zemřeli v Číně, když cvičili 

s rouškami na obličeji. Roušky nás dále dehumanizují, protože v našem podvědomí jsou spojeny 

s lékaři, zubaři, zloději a lupiči. Také jdou ruku v ruce se současnou na hlavu postavenou teorií, 

která popírá rozdíly v pohlaví a která je používána na zničení naší individuality. 

https://www.anti-empire.com/swedens-outbreak-will-peter-out-after-1000-more-test-positive-deaths-for-a-total-infection-fatality-rate-of-0-06/
https://www.anti-empire.com/uruguay-another-country-that-kept-the-covid-doomsday-cult-at-bay-applied-the-swedish-model-to-great-success/
http://www.vernoncoleman.com/main.htm


Jestli chceme vědět co nás čeká v budoucnosti, musíme se podívat na Čínu. Tam už v r. 2017 

posbírali DNA informace ode všech občanů a rovněž jim udělali skeny oční duhovky, z čehož 

vytvořili obrovskou databázi. V současné době k tomu přidávají krevní skupiny a otisky prstů 

každého člověka – takže vedou lidi stejným způsobem, jako byli dříve vedeni kriminálníci. 

Každý, kdo si koupí mobil, musí ho mít ověřen skenem svého obličeje. 

Ta snaha je oddělit nás jednoho od druhého, oslabit nás, rozbít populaci na co nejmenší jednotky 

a mezi těmito rozpoutat vzájemnou nenávist a strach. Rovněž je zde snaha upravit světovou 

situaci tak, aby se lidé stále báli případného fyzického ohrožení a války. Toto všecko jsou 

osvědčené triky, které pro ně vymýšlí ti nejlepší psychologové. 

Problém ale neleží v těchto šílencích; ten problém je v populaci samotné, v té sbírce spících 

zombií, kteří berou všecko, co je jim předhozeno, za pravdu, o ničem nepochybují, ale ani 

nepřemýšlí a když vás mají potkat na chodníku, tak ustoupí na silnici. Někdo těmto lidem říká 

ovčané, ale Dr. Coleman tvrdí, že to je urážka pro ovce, které jsou velmi inteligentní zvířata. 

Sám pěstoval ovce a žádná z nich by nikdy neuvrhla celou zemi do nesmyslné karantény. 

Takže naše každodenní mantra by měla být: nevěřit vládě, vyhýbat se mediím, bojovat proti 

lžím. 

Proč další bio-laboratoře? 

Asi tušili, že korona sama nebude stačit a tak zatím co my všichni jsme se věnovali 

každodennímu obhájení své existence, Američané pilně budovali bio-laboratoře na Ukrajině a 

jinde. Dnes jich tam mají asi 15 a v podstatě se nedá říct, že by kdo věděl, co tam zkoumají. Jsou 

různá podezření a snad i obvinění, ale nic podstatného. Článek. 

Takže – proč tyto laboratoře v Evropě? 

Viktor Medvědčuk, spolu-předseda strany „Pro 

život“ prohlásil, že tyto laboratoře určitě 

způsobily rozmach krvácivého zápalu plic v r. 

2009, tři nákazy cholery v letech 2011-2015, 

stovky úmrtí na prasečí chřipku v r. 2016 a úmrtí 

20 Ukrajinců na neznámou chřipku stejný rok. 

Údajně všecky tyto laboratoře byly buď nově 

postaveny, anebo upraveny existující instalace 

a to podle nejnovější směrnic, aby bylo možno 

v nich skladovat nebezpečné patogeny, jako ty, které jsou používány v biologických zbraních. 

Údajně mají tyto laboratoře sloužit jako místa pro výzkum a pro výcvik za účelem správného 

zacházení s nebezpečnými látkami. Kdyby to byla pravda, pak by jich určitě nepotřebovali tolik 

a na výcvik stačí používat i látky zcela neškodné. Přece nechtějí každého zacvičovaného, 

v případě omylu trestat tím, že zemře. Článek. 

To ale nejsou ty jediné laboratoře. Kazachstán se může pochlubit dalšími projekty tohoto druhu a 

proslýchá se, že bezpečnost těchto míst není ta nejlepší. 

https://sputniknews.com/world/202005291079457789-biolabs-ringing-russias-borders-whats-the-us-really-doing-at-these-facilities/
https://sputniknews.com/world/202005261079420279-us-reportedly-built-at-least-eight-biological-labs-to-work-with-deadly-pathogens-in-ukraine/


Na biologické laboratoře se všude ve světě vztahují velmi přísné předpisy. Tak na příklad 

v Německu, jak popisuje Dr. Dolores Cahill, když otevírala svoji vlastní laboratoř, tak jedna 

z podmínek byla, že kdyby kdokoliv v laboratoři zemřel, tak jsou všichni pracovníci tamtéž 

zodpovědni částkou půl milionu marek, což je dnes asi čtvrt milionu euro, každý z nich. 

Takže v Kazachstanu měli v r. 2018 explozi zánětu mozkových blan, který byl údajně způsoben 

úmyslně, za účelem vyzkoušet účinnost látek, tuto nemoc způsobujících. Na co se kdo potřebuje 

zabývat vývojem nebezpečných patogenů? Za tím nemůže být žádný lidumilný zájem. 

Kazachstánské Ministerstvo zdraví tyto pověsti popřelo, ale když pak v březnu letošního roku 

došlo k rozšíření koronaviru, pověsti začaly kolovat nanovo. 

Arménie je další obětí snahy o rozšíření biologického výzkumu a stejně tak Tadžikistán a Gruzie 

mají laboratoře podporovány americkými dolary. Údajně jsou v nich studovány místní nemoci, 

včetně malarie, tuberkulozy, hepatidy a cholery. Ale doopravdy nikdo neví, co se tam zkoumá a 

za jakým účelem. 

Manipulace pomocí propagandy 

A když selžou jedy, nemoci, loupení, žhářství a ohrožování na životech, tak proti nám použití 

propagandu. Manipulace s pomocí propagandy je snad ten nejlepší způsob, jak ovládat lidstvo a 

globalisté to dobře ví. Proto se tajně proti nám vyzbrojují, zatímco naoko pečují o naši 

bezpečnost, o naše zdraví, podmínky k životu a o všecko co s tím souvisí. 

Ve skutečnosti by nás nejraději zničili, odstranili, vyhubili, nebo v nejlepším případě změnili na 

počítače a roboty. 

K ovládání lidí propagandou je zapotřebí 

napřed vytvořit nějaký druh chaosu, nebo 

krize, což má za úkol vyvolat v lidech 

strach. Lidé, posedlí strachem přestanou 

myslet a dostanou se pod plnou sugestivní 

kontrolu medií. Podle toho, co jim diktuje 

pud sebezáchovy, budou hledat bezpečí a 

přijmou všecko, co jim toto bude slibovat. 

Pak je velmi snadné ovládat celé davy 

pomocí původního strachu, který je možno 

upravovat podle potřeby, zveličovat, či 

navádět jiným směrem. Článek. 

To je přesně ten scénář, který byl uveden do produkce pod námětem COVID-19. Zpočátku tou 

pandemií dostali všecky, anebo aspoň skoro všecky. Ale jak lidé začali prohlížet a viděli, že 

vlastně o nic nejde, přidávali další a další strašáky, chudáka koronu vystavovali v nejrůznějších 

nebezpečných rolích, pak přišlo rabování a loupení, jen aby nás udrželi v původním stavu napětí 

a strachu. A věřím, že ti, co ještě nepochopili o co jde a poctivě sledují lekce v mytí mozku 

v televizi, jsou přesně v tom stadiu, kde je tito manipulátoři chtějí mít. 

https://www.lewrockwell.com/2020/05/gary-d-barnett/the-coronavirus-response-the-ultimate-goal-is-control-of-all-humanity/


V současné době jsme v situaci, v jaké se svět ještě nikdy za naší historie nenacházel. Podle 

předpovědi, až ztratíme osobní svobodu, což bude docíleno buď s naším souhlasem anebo 

násilím, pak odpor zanikne a lidé se smíří se situací. Toto se zdá být opak, než co by každý 

očekával, ale údajně prý, jak nám bude po kouscích odebírána svoboda pod záminkou větší 

bezpečnosti, což bude vydáváno za celkové dobro, většina přijme tuto lákavou nabídku a ti, kteří 

se nepřizpůsobí, zůstanou ojedinělí a jejich hlasy nebudou znamenat nic. Důraz bude dáván na 

společné dobro a spolu s osobní svobodou samostatné myšlení a uvažování postupně zanikne. 

Už dnes je samostatně myslící člověk, schopný rozhodování všeobecně považován za 

nebezpečného a ať už to sám ví nebo ne, takový jedinec je v ohrožení života. 

Těch, kteří toto všecko na nás nastražili je velmi málo, ale jejich pomocníků jsou celé davy. Jsou 

to jednak politikové, policie, vojsko, vedení států, ale i ti, kteří se dobrovolně podřizují diktátu a 

ještě nutí druhé udělat to stejné. To jsou ti, kteří pokud možno hlasitě spílají každému, kdo jde 

vyhodit smetí do popelnice bez roušky. Tito lidé jsou patetické exempláře lidského úpadku a 

konformismu. 

Takže – až budeme úplně zkroceni a ovládáni tou hrstkou globalistů, pak teprve budou moct 

začít uplatňovat svoje plány a požadavky. Tyto nejsou jednoduché. Předně, celosvětová 

ekonomie je v posledním smrtelném zápase. Ještě chvíli to nemusí být poznat, ale až umělá 

podpora vlád a organizací pomine, pak přijde hlad, bída a nevídané majetkové ztráty. Z toho 

všeho bude viněn samozřejmě, koronavirus. Jenže tak moc oslabené lidstvo už ani valný důvod 

potřebovat nebude a všichni rádi svolí k používání digitálních peněz (tyto jsou už pod Gatesovou 

kontrolou testovány v Indii), kdy každá, i sebemenší transakce bude přísně sledována a možná i 

povolována, nebo nepovolována. Nastane sledování každého člověka, přijdou nové společenské 

zásady a příkazy, centralizovaný dohled nad potravinami a jinými důležitými produkty, službami 

a přírodním bohatstvím země. 

Jako další přijde kontrola porodnosti, předčasné odstraňování starých lidí neboli eutanasie, 

povinné očkování. Tam, kde my jsme jako děti dostávali asi 6 očkování, v Americe jich už dnes 

děti dostávají 72. A všecka z nich jsou zbytečná, protože očkování jsou vyrobena uměle, kvůli 

způsobu pěstování jsou to vlastně geneticky změněné látky. Takže když se pak očkovaný člověk 

setká se skutečným, živým virem, může na něho dostat těžkou reakci ve formě tak zvané 

cytokinové bouře, která bývá i smrtelná. Tím pádem, v dlouhém běhu očkování nepomáhá proti 

ničemu, ale pokaždé jen velice škodí. 

Ještě stále máme jakési možnosti, jakási práva. Ještě stále se můžeme ptát, ohradit se, stěžovat si, 

nesouhlasit. Ještě stále máme jakousi svobodu. Měli bychom ji co nejdříve využít, protože doba 

účtování se blíží a pak nastoupíme všichni do gulagu, ať už dobrovolně, či z donucení. 

 

 


