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Další Pandemický zákon, který se právě vynořil, je ještě horší, než ten český. Jak říká Catherine
Austin Fitts, WHO (Světová organizace pro zdraví), což je agentura OSN, zodpovědná za
mezinárodní zdravotní situaci, právě dává dohromady návrh Pandemického zákona, který nás má
ochránit před infekčními nemocemi a má o nás pečovat v případě další pandemie. Tento zákon
má vejít v platnost v r. 2024 a bude povinný pro všecky členské státy WHO. Generální ředitel
WHO organizace, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus se vyjádřil …
Někteří říkají, že Tedros není žádný lékař a nemá doktorský titul. Podle jiných studoval biologii
v Etiopii a má doktorát v oboru „Veřejného zdraví“ z Anglie, což je velice široký pojem, který
může znamenat cokoliv. Je o něm známo, že byl jedním z vedoucích (třetí v pořadí) Tigray
strany pro osvobození lidu v Etiopii, což je zjevná komunistická organizace, která vedla válku
proti Mengistově diktátorské vládě. Jako správná teroristická složka podnikala také ozbrojené
nájezdy na venkovské obyvatelstvo, které mučili, vyvražďovali, ženy a dívky znásilňovali,
vypalovali jejich obydlí a často celé vesnice, za účelem rozprodání jejich půdy cizím investorům.
Amhara, etnická skupina v Etiopii, neustále napadána Tigray teroristy, ztratila během těchto
třenic mezi roky 1997 a 2007 na 2,5 milionů lidí. Zřejmě ve snaze vyhubit tuto rasovou skupinu,
jim byla rovněž odepřena lékařská péče, ale zato byli hojně zásobeni injekcemi proti početí,
z nichž mnohé byly nebezpečné a vědělo se, že způsobují rakovinu, osteoporózu a AIDS.
Kdokoliv odporoval, byl označen za teroristu, zatím co skuteční viníci nebyli nikdy potrestáni.
Později se Tedros stal Ministrem zdravotnictví Etiopie (2005-2012). Během té doby odmítl uznat
tři epidemie cholery a vydával je za obyčejný průjem, takže na tuto nemoc, neléčenou, zemřelo
velké množství lidí. A poté byl nějaký čas i Ministrem zahraničí.
Hned jak byl ustanoven Generálním ředitelem WHO, dosadil Roberta Mugabe, krvavého
diktátora Zimbabwe, který se vyznamenal zločiny proti lidu, teroristickými činy, nedostatkem
péče o zdraví lidu a mnohými jinými přečiny, tak tohoto člověka dosadil do funkce Ambasádora
dobré vůle ve WHO. Když Mugabe v r. 2019 zemřel, celý stát Zimbabwe oslavoval.
Tedrosova rodná Etiopie reagovala na jeho zvolení Generálním ředitelem WHO protesty a
stížnostmi na mezinárodní organizace. Tisková agentura Reuters hlásí, že Etiopie vydala
prohlášení, kde se vyjádřili, že: „Morální, právní a profesionální chování Tedrose Adhanoma
ohrožuje status organizace WHO. Tento člověk rozšiřoval škodlivé disinformace a ohrožoval
pověst, nezávislost a důvěryhodnost WHO, což je zjevné z jeho poznámek na společenských
internetových stránkách.“
WHO organizace byla bývalým americkým Presidentem Trumpem označena za podvodnou a
zastavil jim veškerou finanční podporu. Jeho následovník, President Biden tuto podporu obnovil.
Jsou i takoví, kteří označují WHO za „kriminální organizaci,“ která vyprodukovala falešnou
pandemii, aniž pro to měla jediný důkaz a ještě zakázala pitvy, aby se nepřišlo na původ nemoci.

Ten největší přispívatel na činnost WHO, která je známá tím, že vydá víc peněz za cestování, než
za výzkum léků a lidského zdraví, je Nadace Billa a Melindy Gates. To by nám všem mělo něco
říct. Gatesova Nadace jim odsypává ještě víc peněz, než současná americká vláda.
Bohužel, stalo se, že během posledních 10-20 let získala WHO daleko více moci, než by měla
mít. Může vyhlašovat epidemie a pandemie, což provedla 11. března 2020 (3/11) a má přímý
vliv na zdravotní směrnice členských států. Česká republika je rovněž členem WHO, takže jejich
zákazy a příkazy se i na nás vztahují. Proto jsme měli pandemii, protože WHO napřed změnila
význam tohoto slova, aby vyhovovalo naprostému nedostatku nemocných pak teprve vyhlásila
pandemii.
Digitální identifikace pro každého
Vloni vydala WHO návrh na digitální identifikaci pro každého člověka. To je samozřejmě
vázáno na povinné očkování a je to snad ten nejdrzejší pokus o zajištění zisků farmaceutickému
průmyslu, který – mimochodem – je další z dobrodinců, který WHO vydržuje. Že jde o zjevný
střet zájmů zřejmě nikomu nevadí.
Digitální ID s očkovacím průkazem by dalo organizaci WHO možnost diktovat kolik injekcí
musíme mít a když někdo neposlechne, vyřadit ho z lidské společnosti. Mohou na takového
člověka rovněž uvalit sankce ve formě pokut a poplatků a proč by ne, dneska uvalili sankce i na
svobodný stát Rusko, tak proč ne sankce na nás. A mohou si ty peníze vybrat přímo z našeho
bankovního konta, stejně jako si je vybrali od Rusů, bez jejich souhlasu.
Takže tímto způsobem může Bill Gates určovat co se stane nejen s námi, ale i s našimi dětmi.
Je nepochopitelné, proč všichni trvají na očkování, když CDC (Center pro kontrolu nemocí)
veřejně přiznává, že očkování nezastaví šíření nemocí a že i očkovaní mohou dostat Covid? Proč
je nám nadále tvrzeno, že jedině očkování zabrání infekci, když od začátku celosvětového
očkovacího procesu dochází málem k hromadným úmrtím všech očkovaných?
Proč je nám nalháváno, že Omicron je mnohem horší varianta než Covid a přitom sám Gates
napsal na Twitter, že „Omikron vytvoří hodně imunity a až projde zemí, bude dobré brát
jakékoliv další případy Covidu jako běžnou, každoroční chřipku.“ Jak to, že Dr. Fauci říká, že ta
nejúčinnější vakcína je dostat Covid a uzdravit se. Podle něho, takto získaná imunita je na celý
život. A to nám říká teprve teď, až je víc než 60% všech lidí na světě očkovaných!
Skutečná situace v organizaci WHO
Dr. Astrid Stuckelberger, která má 30 let zkušeností jako lékař-odborník a znalec veřejného
zdraví, napsala 12 knih a 180 článků, a která pracovala v letech 2009-13 pro WHO jako znalec
pandemií říká, že tato očkování žádná očkování nejsou. Obsahují látky, které změní genetiku
člověka a lidé by o tom měli být informováni, než injekci dostanou. Očkování také způsobuje
další infekce. Možná tomu není vinna hrotová bílkovina (spike protein), ale spíš grafen, který je
v nich obsažen. Grafen je smrtící látka a současné statistiky to dokazují.
Podle ní stačí, když se na očkování podívá kterýkoliv doktor pod mikroskopem. To, co uvidí, je
grafen, parasiti, kovové součásti – to není žádné očkování! Něco takového by mělo být okamžitě

zakázáno a ti, kteří to propagují, postaveni před soud. A ještě ke všemu jsou lékaři podplaceni,
aby všechna úmrtí hlásili jako COVID, často na podkladě PCR testů, které nefungují.
WHO není ta stejná organizace, jako byla dříve. V r. 2006 se tam vetřel s jeho penězi Bill Gates
a jeho organizace GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization) a tito postupně získávali
víc a víc vlivu a naprostou imunitu před zákonem. Mohli si prostě dělat co chtěli. V r. 2014
prošla WHO prověrkou a od té doby se chovala víc jako firma, s jednotlivými státy jako s jejími
pobočkami. Všecky země se dnes staví jako dceřinné společnosti WHO. V tom není žádná
svoboda. To je otroctví.
WHO, GAVI a Světová banka (World Bank) podepsaly smlouvu o očkování všech lidí na
planetě. Od r. 2012 až 2020, to měli v úmyslu docílit. Ale když se jim jejich záměr nepodařil, tak
vytvořili pandemii. Pandemie byla totální výmysl, protože když zkontrolujete statistické údaje
z r. 2020, tak nebylo vůbec víc úmrtí.
Od doby, co Dr. Stuckelberger začala mluvit o těchto záležitostech veřejně, zahájil proti ní Bill
Gates a jeho pomocníci otevřený boj. Chtějí jí nechat zabavit lékařské oprávnění, zrušili všecky
její kursy na švýcarských universitách a veřejně ji osočují, že lže a neví, o čem mluví.
„Ne, tady nebyla žádná pandemie,“ říká Dr. Stuckelberger. „Byla to pandemie PCR, propagandy
a strachu. Je v tom obrovské množství korupce a střetu zájmů. Lidé nevědí, že byli ošizeni.
Neviděli skrze tu propagandu a nechápou, že byly změněny příkazy a slovní významy.“
Změnou slovních významů myslí změnu významu slov „pandemie“ a „epidemie,“ k čemuž došlo
těsně před r. 2020, aby tento stav mohla WHO vyhlásit i bez zvýšeného počtu nemocných a
mrtvých. Stejně tak byl změněn význam slova „genocida,“ aby bylo možno zakázat jeho
používání v případně hromadného vraždění farmaceutickým průmyslem.
Došlo též k obrovskému střetu zájmů, kdy byli profesionálové koupeni tím, že mají finanční
investice ve vakcinačním procesu a proto ho propagují, i když tím škodí lidem. University jsou
horliví propagátoři Pfizera a Moderny, protože odtud jim jdou peníze. A media jsou rovněž pod
kontrolou farmaceutického průmyslu, který jim diktuje co mohou a co ne, protože je platí.
To nejhorší je, jak říká Catherine Austin Fitts …
To nejhorší na tom je, že v případě epidemie, nebo pandemie, WHO přebírá funkci všech
členských vlád, ruší veškeré Ústavy těchto států a vládne bez konkurence ve všech
členských zemích, prakticky po celém světě. Jakmile WHO vyhlásí epidemii nebo
pandemii, tento stav platí, i když žádná epidemie, ani pandemie doopravdy neexistuje.
Takže shora zmíněný Tedros Ghebreyesus se tím stane svrchovaný vládce celého světa!
WHO jako jedna, celosvětová vláda
Jednoznačným souhlasem všech členských zemí, na zvláštním zasedání WHO shromáždění
v prosinci 2021 bylo ustanoveno, že WHO může vypracovávat a projednávat úmluvy, dohody a
smlouvy na mezinárodní úrovni a to v rámci Ústavy WHO, za účelem posílení připravenosti a
prevence pandemií a reakci na ně. Něco takového byla doposud výsada pouze vedení států a

státních správních organizací. Tím, že WHO získalo taková privilegia, bylo ve skutečnosti
povýšeno na vládní orgán, i když nevolený. Věřím, že si většina zúčastněných neuvědomovala,
co doopravdy odsouhlasili. Určitě nebyli předem informováni o dosahu takového rozhodnutí, tak
jako očkovaní nebyli uvědoměni o škodlivosti injekcí. Videozáznam z této schůze je ZDE.
Video ukazuje průběh konference, kdy zástupci zúčastněných zemí mají dovoleno se vyjádřit
k navržené tématice. Je zvláštní, že skoro všichni své odpovědi čtou. To znamená, že měli
předem připravený scénář, co říct a je zcela možné, že mnozí, kteří nerozumí dobře anglicky, ani
nevěděli co byl obsah jejich proslovu. Kdo jim tento scénář připravil, to je otázka.
WHO na jejich stránce uvádí statistické údaje pro onemocnění COVIDem. Je to jejich vlastní
COVID, stejný jako mediální COVID, a naprosto jiný než skutečný COVID, ta skutečná chřipka,
která skončila v půli května 2020. Jejich údaje jsou ke 12. dubnu 2022 následující:
Česká republika
Slovensko

4 745 nových případů
3 014 nových případů

3 868 477 případů celkem
1 754 579 případů celkem

39 917 úmrtí
19 618 úmrtí

Když uvážíme, že jak onemocnění, tak i úmrtí jsou vyhodnocena na podkladě nefunkčního PCR
testu, který byl kvůli své nespolehlivosti vyřazen v prosinci 2021 z používání, tak celá situace
dostává zcela jiné zabarvení.
Tedros Ghebreyesus na této mimořádné schůzi promluvil k přítomným a soustředil se převážně
na strašení s Omikronem, který jiní považují za velmi slabé onemocnění, přirovnatelné k rýmě.
A pak mluvil hlavně o tom, jak moc potřebujeme očkování, abychom současnou pandemii
zastavili. Chtěl by očkovat 80% celého světa, pokud ne víc a jen lituje, že chudé země, jako na
příklad v Africe, mají tak málo očkovaných. „Vakcíny zachraňují životy,“ řekl, „i když
neochraňují proti infekci a jejímu přenášení.“ Měli bychom se ptát na co pak jsou.
Zdá se, že očkování bylo nejvíc uplatněno v tak zvaně „vyspělých zemích,“ jak ukazuje tabulka:
Kdyby Pandemická smlouva WHO opravdu vešla v r. 2024
Procento
očkovaných v platnost jak plánováno, pak by bylo ještě více
Arabské Emiráty
99%
zdravotního sledování, testů a pátrání po nemocech, které
Čína
88%
neexistují, zatím co skutečné nemoci by byly zanedbávány
Kanada
85%
a byly by pouze odstraňovány jejich příznaky, což už se
Itálie
84%
děje v současné době.
Japonsko
81%
V této spojitosti je nutno připomenout, co říká Klaus
Francie
80%
Schwab, zakladatel WEF (World Economic Forum),
Británie
77%
propagátor očkování, digitální identifikace, digitálních
Spojené Státy
76%
peněz a našeho okradení. Říká, že budou spojeny fyzické,
Německo
76%
digitální a biologické světy v jeden, což bude mít dopad na
Rusko
54%
Egypt
38%
všecky ekonomie a veškerý průmysl a dokonce to
Nigerie
8,1%
zpochybní význam toho, co znamená být „člověk.“ Jinými
slovy, fantasta Schwab z nás všech chce udělat roboty, kteří ani nebudou vědět, že roboti jsou.
Země

Řekla bych, prima, jdeme do toho! Ať je Klaus Schwab první, kdo začne. Právo prvního!

Mluvě o WEF, Dr. Robert Malone, vynálezce mRNA a DNA očkování, který později pochopil,
jak moc škodlivé je a dnes proti němu varuje, právě pracuje na knize, kde by byly seznamy
všech, kdo absolvovali WEF školení, zvané „Mladí globální vedoucí.“ Tito lidé jsou dnes snad
všude. Jsou v průmyslu, ve vládách, v mediích, v technologiích, prostě všude. Jsou to lidé, kteří
byli vyškoleni k tomu, aby považovali národní státy za zastaralý názor a namísto toho aby
propagovali jednu, celosvětovou vládu, což by byla vláda velkých korporací a globálních
politiků, pod tajným vedením globalistů.
Je nutno tyto absolventy WEF kurzů vyhledat a postarat se, aby nebyli v pozici moci, protože
nemají soudržnost se státem, ve kterém žijí, ale přiklánějí se ke zvrácenému, globalistickému
názoru na svět. V současné době je díky těmto lidem propagována a zaváděna Schwabova
transhumanistická Čtvrtá průmyslová revoluce po celém světě.
Co proti tomu všemu dělat
Různí lidé radí různé druhy odporu, z nichž ty hlavní jsou popsány níže:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Nesouhlasit je snad to nejdůležitější. Nenechat se ovlivnit propagandou, lákavými
nabídkami, sliby nebo výhrůžkami. V žádném případě se nenechat očkovat.
Vyjádřit nesouhlas s jakýmkoliv nařízením, které by podporovalo zavedení digitální
identifikace, digitálních peněz, potvrzení o očkování a uvedení v platnost Pandemického
zákona WHO. Posílat stížnosti vládním představitelům se žádostí o nápravu, anebo
zrušení. Využít k tomu skutečnost, že v r. 2020 žádná pandemie nebyla a všecka opatření
proti ní byla tudíž nejen zbytečná, ale přehnaná a jejich původci by měli být postaveni
před soud. Nevědomost v tomto případě neomlouvá, zde se jedná o celonárodní
problematiku, která uvrhla celý stát do ekonomické, morální a mentální krize.
Pokud možno vystoupit z WHO. Určitě není členství povinné.
Nenavštěvovat obchody a instituce, které požadují očkovací průkaz, nebo digitální ID.
Nekupovat pokud možno nic od Amazonu a od jiných mega-obchodů, které všecky mají
pouze jeden záměr, zničit menší konkurenty, ovládnout celý trh a nás zotročit.
Kde možno, používat hotovost, žádné digitální peníze, nebo platební karty.
Nepoužívat žádné apps na mobilu, které jsou ke sledování. Už to je dost, že telefonní
firma pokaždé ví, kde jsme. Proto je lepší mobil nechávat doma, anebo vypínat a
udržovat v obalech, které nepropouští signál. Catherine Fitts doporučuje Faraday bag.
Zveřejnit o sobě co nejméně na internetu a při vyplňování jakýchkoliv formulářů a
dotazníků. Na průzkum trhu reagovat co nejplytčeji.
Kupování jakéhokoliv produktu, který si říká „smart“ (chytrý), není moudré, protože tyto
všecky jsou za účelem špehování a sbírání informací o tom, kdo je používá. Alexa a
plochá digitální televizní obrazovka nás obě špehují.
Při stahování „apps,“ číst dobře podmínky. Většina apps pro společenské stránky je
škodlivá. Stejně tak není radno používat „cloud“ (mrak) na uskladnění digitálních složek.
Je to další špionážní zařízení. Při používání GPS si buďte jistí, že nevysílá. Rovněž není
doporučováno používat Google mapy.

