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Dr. David Martin vysvětluje současnou situaci, týkající se vakcín a politických vlivů, s nimi 

spojených. Podle toho, co říká, je zjevné, že situace s koronavirovou „epidemií“ měla více 

použití než to, co je zjevné. Americký státní penzijní fond a pokud vím, tak i jiné státní penzijní 

fondy, jsou na dně. Celá léta byly politiky rabovány, až skončily na mizině. Dr. Martin odhaduje, 

že v Americe budou důchodcům vypláceny penze pouze do r. 2028. K tomu můžeme přičíst ještě 

zbankrotované životní pojišťovny a máme dokonalý obrázek motivace za Covidem-19, což je 

zbavit se všech, kterým by měly být vypláceny penze a i těch, kteří by měli nárok na vyplacení 

životních pojistek. 

To byl skutečný důvod, proč chtěli napřed očkovat všechny starší a vykládali nesmysly, jakože 

jsou více náchylní na chřipky. Každý starší člověk má v sobě za léta života nastřádáno tolik 

protilátek, že je na tom s odolností možná líp než lecjaký mladý. Mladí zase mají mocnější 

imunitní systém, takže se to vyrovnává. 

Zbavit se starých lidí, kteří pobírají penzi, to byl hlavní důvod, proč guvernéři některých 

amerických států přikázali přestěhovat všecky staré z nemocnic do domovů pro důchodce, 

přičemž bylo čítáno s tím, že cokoliv mají za nemoc, že nakazí ostatní a ti zemřou. A byla to 

pravda, obrovské množství starých lidí na tento zásah doplatilo životy. 

Další důvod pro tento zločin může být v tom, že starší lidé jsou většinou víc konzervativní, 

kdežto dnešní chaos potřebuje ty mladé, ne příliš zkušené a proto ne dostatečně podezřívavé. 

Někteří lékaři, kteří se nenechali ošidit současnou propagandou říkají, že pro člověka nad 65 let 

je největší riziko ohrožení života, když jde k lékaři. O nemocnicích ani nemluvě. 

V nemocnici ho zkoušeli zabít 

Na internetu se právě objevilo video, kde nejmenovaný člověk popisuje, jak se dostal do 

nemocnice a co se mu tam přihodilo. Dává svůj příběh jako varování ostatním. Dostal se do 

autonehody a i když mu až na pár škrábanců nic nebylo, nemohl otevřít dveře od auta, aby vylezl 

ven. Záchranáři se dostavili celkem brzy, dveře vypáčili a hned se k němu hrnuli s injekční 

stříkačkou v ruce. On se bránil, že žádnou injekci nechce, ale bylo jich víc a tak injekci dostal. 

Když se asi za 8 hodin poté probral, ležel na nemocniční posteli, v krku měl strčenou hadici, 

která vedla od ventilátoru, v žíle měl injekční jehlu a i močení bylo takto obstaráno. Vytáhl 

hadici z krku, vytrhl jehlu a všecko ostatní, oblékl si co našel a vyšel ven. 

Nemocniční personál byl šokován, když ho spatřili a na otázku proč ho napojili na ventilátor a 

dali mu vnitrožilní léky odpověděli: „ale vždyť vy přece máte Covid!“ On na to, že žádný Covid 

nemá, že mu vůbec nic není a až na pár škrábanců sem a tam je zdráv. Chtěl vědět, jaké léky mu 

dali a prostudoval dokumentaci, kterou o něm měli. Poté si vyžádal oblečení a šel domů. 

Doma zjistil, že jeho rodina byla o nehodě uvědoměna. Z nemocnice jim volali a řekl, že má 

přeražený nos a akutní zánět slinivky břišní – nic z toho nebyla pravda. Dva dny na to ušel bez 

obtíží asi 5 km – asi proto, že už neměl auto. 

https://forbiddenknowledgetv.net/why-does-trump-keep-promoting-the-vaccine/
https://www.bitchute.com/embed/nw5pavro0xIw/


Dr. Anthony Fauci vládne světu 

Podle Dr. Martina, Dr. Fauci nemá potřebné znalosti k tomu, aby mohl fungovat jako hlavní 

americký lékař a přesto jaksi podivně tuto funkci zastává. To on na všecky nanutil roušky, 

karanténu a postupně i očkování. Jeho úkol v celé epidemii byl jaksi podivně nahradit presidenta 

zdravotnictvím. Farmaceutické firmy doufaly, že se jim podaří nasbírat dostatečné množství 

důkazů, které by dokazovaly, že Fauci vládne a president ho poslouchá. Takže Trump nikdy 

nepochopil, že byl manipulován a ještě dnes si myslí, že ta očkování jsou skutečně samospásná. 

Ve skutečnosti, když se podíváme na štítek, který obsahují injekce proti Covidu, tak tento říká 

„infekční, nenakažlivé.“ To znamená, že není možno vliv očkování od očkovaných „chytit,“ jak 

nám bylo namlouváno. Spiklenci údajně museli řádně zabrat, aby přišli s vymyšlenými 

historkami o tom, že je možno tyto injekce přenést z očkovaných na neočkované. Testováním se 

nepodařilo tuto teorii obhájit a dokonce ani nebyla zjištěna žádná infekčnost. 

Amerika padla za oběť podvodníkům 

Jako president, Trump mohl snadno nechat Dr. Fauciho zatknout a bylo by rázem po pandemii a 

svět by mohl pokračovat stejně jako předtím. Jenomže on si to nemohl dovolit udělat. Něco 

takového by nesvědčilo v jeho prospěch, ale hlavně, šel by proti výrobcům a šiřitelům drog, což 

je farmaceutický průmysl a tito jsou největší podporovatelé politických kampaní v Americe. 

Pfizer daroval 1 milion dolarů na Trumpovu volební kampaň. Takže kvůli tomu, aby neztratil 

jejich podporu, Trump prodal Ameriku, upsal ji podvodníkům a ti ho stejně nakonec ošidili. 

Když potom v září 2019 podepsal vládní příkaz k rozšiřování očkování, které obsahuje 

genetickou technologii, to celé bylo zbytečné. Na to nebyl potřeba vládní příkaz. To, že tento 

příkaz vydal, ukazuje jen na jedno, že byl k tomu donucen, s největší pravděpodobností uplacen. 

A tak dávno před tím, než přišel Wu-Chan, ještě předtím, než jsme vůbec o Covidu věděli, už 

zde byl příkaz nechat si píchnout geny měnící vakcínu. A pak že to nebyl plán!  

Někdo by si mohl myslet, že když tyto injekce na jedné straně škodí, že třeba někde jinde mohou 

pomáhat. Ale to není ten případ. Důkazem toho je rozkaz, že celá americká armáda musí být 

očkována. Kdo tento příkaz vydal, je zrádce národa, protože očkovaní vojáci budou nemocní, 

budou umírat a celá země zůstane bez vojenské ochrany. Nikdo, kdo je na straně Ameriky a 

jejich lidí, by nikdy takový příkaz nevydal. 

Současný president Biden je v tomto směru horší, než byl kdysi, za starých časů král Herodes. 

Ten taky zkoušel zavraždit všecka nemluvňátka mužského rodu, protože se bál příchodu Ježíše 

Krista na svět. A přece neuspěl. Ani Biden neuspěje a globalisté rovněž tak ne. Pravda je víc než 

lež a i malý proužek světla dovede prosvítit tu největší tmu. Lidé, kteří ještě mají morální zásady, 

dovedou pomoci druhým a dovedou za ně i nasadit život, se začínají ozývat a přes to se zločinná 

klika globalistů nikdy nedostane. 

Měli bychom si uvědomit, že od r. 1600 nejsme ohrožováni vojensko-průmyslovým odborem, 

jak je tvrzeno, ale jsme ohrožováni těmi, kteří prodávají drogy. Celá Amerika a Anglie byly 

vybudovány na obchodu s drogami britských firem East India a Virginia Company, které byly 

založeny k tomu, aby po světě rozvážely opium, tabák a cukr. Peníze z těchto nekalých obchodů 



vybudovaly obě země a navykly lid na výtěžky z tohoto prodeje. Takže bohatství jedněch je 

založeno na návyku a zničených životech druhých. 

I my jsme si postupně zvykli na jakýsi druh závislosti, dopujeme se, abychom necítili bolest jak 

ve svém vlastním životě, tak bolest celé lidské společnosti. Farmaceutický průmysl se postupně 

přidal ke drogovému kartelu a zkouší v nás vytvořit závislost na jejich výrobcích, které zatím 

nejsou mimo zákon, i když by mnohé měly být. 

Ať už zabíjíte dítě injekcí současného očkování, anebo je zabíjíte pomocí pašovaných drog, je to 

jedno a to stejné. Takže napřed se musíme zbavit našeho vlastního návyku na drogy, na léky a na 

peníze z jejich prodeje a pak teprve můžeme uspět. 

Ovšem – co můžeme docílit s našimi zkoruptovanými vládci? Je vůbec možné s těmito lidmi 

počítat? To je, čím celý svět trpí nejvíc ze všeho, špatnými, korupčními vládci. Všechny vlády, 

jak zde jsou a za celých zhruba 2000 let byly, byly zkoruptované. Co je pak možno docílit 

s takovými zastupiteli, kteří nemají ani v nejmenším na mysli dobro lidu, ale pídí se pouze po 

svém vlastním prospěchu? Dnes je ten největší vůdce ten, kdo má nejsilnější hlas, nejlepší 

rétoriku a přitom může být zkoruptován až do hloubi duše, pokud vůbec jakou má. 

Čína, stejně manipulovaná jako ostatní, si přidala své 

Již v r. 2015 vydali Číňané knihu o tom, jak udělat z koronaviru zbraň a tuto použít proti 

Spojeným Státům. Potřebují nutně americkou půdu, potřebují tuto zemi, aby mohli produkovat 

potravu pro celý svět. Z toho důvodu nemohou jednoduše Ameriku zbombardovat atomovými 

zbraněmi, jako to udělali ve své vlastní zemi. Nemohou ji zničit jedovatými látkami, chemií a 

průmyslovými zplodinami, jako to udělali u nich doma. Potřebují tu zemi čistou, bez zplodin, 

bez nebezpečných látek, aby mohla produkovat. 

Ovšem i Čína je pouhý nástroj v rukou globalistů, kteří ji využívají jako žoldáckou moc, ve 

snaze ovládnout celý svět. Již v r. 1999, když byla Čína přijata do Světové obchodní organizace 

(World Trade) se tajní manipulátoři rozhodli, že se stane jejich agentem-provokatérem. Takže 

Čína je pouze další figurka ve hře, manipulovaná globalisty za účelem dosažení jejich plánů, 

které jsou diametrálně rozdílné od čínských plánů, ale to Číňané zatím neví. 

Někdo by si mohl myslet, že to je Čína proti Americe, anebo naopak. Ale to není pravda. To jsou 

jedny velké korporace proti jiným velkým korporacím. To jsou Amazony, Pfizeři, Apple, 

BlackRock a Moderny proti jiným, obdobným gigantům na druhé straně plotu. Je to všecko 

obchod, kšeft, zisk a peníze a vůbec nic víc. 

Rusko, Čína, Indie, Brazilie se spojily do obchodního společenství a zkoušejí konkurovat dolaru. 

To by se jim nikdy nepovedlo, kdyby se některé velké americké korporace neotočily proti své 

vlastní zemi původu, proti Spojeným státům. 

Obdobně, finanční krize v r. 2008 a 2011, tyto je nesmyslné jakkoliv vysvětlovat, pokud 

nevezmeme v úvahu skutečnost, že „někdo“ ukradl v Americe 40 bilionů dolarů, to je 1012 neboli 

12 nul, což tvoří třikrát HDP Spojených států a převedl tyto peníze Číňanům. 40 bilionů bylo 

tímto způsobem zcizeno a použito proti státu, kterému po právu patří. 



Aaron Russo nás varoval už dávno 

Před svou smrtí na rakovinu, v r. 2006 nás Russo varoval, když natočil a vydal video s názvem 

„Svoboda k fašismu“ (Freedom to Fascism). Byl to dokumentární snímek, který spojoval 

americkou Federální reservu (soukromá banka), daňový systém, volební podvody, identifikační 

karty a zničení lidských práv v Americe a vlastně všude jinde ve světě. 

Aaron Russo byl úspěšný filmový a hudební producent a filmař. Již tehdy varoval před 

Rockefellery plánovanými digitálními penězi, kdy každý bude mít v sobě implantovaný čip 

s veškerými informacemi a tímto bude platit. Russo se rovněž předem dověděl o útoku 9/11, ale 

tyto informace byly jen mlhavé, takže nevěděl přesně co se stane. Věděl rovněž dopředu o 

plánované invazi jiných národů – takže kdo vlastně vládl v Americe? Tehdejší president, anebo 

Rockefellerova loupežnická banda? 

To hlavní by pro nás teď mělo být, nalít si čisté vody do sklenice, neboli přiznat si čistou pravdu. 

Pravda je něco, čemu ze zásady nikdo nevěří. A přesto potřebujeme pravdu, abychom pochopili, 

o co doopravdy jde a nenechali se manipulovat. 

To je dnes důležité, nenechat se manipulovat nikým, ničím a za žádných okolnosti. Pravda 

nakonec stejně zvítězí, ať dělají globalisté co chtějí a i když se k nim přidá většina zhlouplého 

lidstva nebo ne. 

Proti globalistům máme nádskok, který si často neuvědomujeme. Jak říká Russo: 

 „Ta věc je, že máme jednu výhodu: Tito lidé potřebují naši spolupráci. Když 

nebudeme spolupracovat, tak nemohou zvítězit.“ (59:48 ve videu) 

Prima! Takže – nespolupracujme! 

 

https://dailyexpose.uk/2022/01/16/aaron-russo-exposes-the-global-elite/

