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Věřím, že touto dobou všichni ví, kdo byl Jeffrey Epstein, pedofil a majitel luxusního 

zařízení na jakémsi ostrově, kam létali boháči Epsteinovými letadly zneužívat nedospělé 

dívky a chlapce, ale i dospělé ženy a muže, každý podle svého výběru. Epstein měl mnoho 

přátel po celém světě, i když být jeho přítelem nebylo zrovna dobré doporučení, protože to 

zároveň ukazovalo na spojení s jeho zesexualizovaným ostrovem. 

Britský Prince Andrew byl jedním z jeho dobrých známých, kvůli čemuž ho anglická 

královna prakticky vyřadila z rodiny. Asi ne kvůli tomu, že se zúčastnil aktivit na ostrově, ale 

spíš proto, že se to vyneslo. Bill Clinton byl další velice dobrý přítel a stejně tak Bill Gates. 

Clinton pomohl SBF založit a zveřejnit jeho FTX-A investiční a kryptoměnovou firmu. 

Epstein sám byl členem Trilaterální komise a také Výboru pro cizinecké styky (CFR, Council 

on Foreign Relations). Asi proto, že odtud, mezi boháči a zbohatlíky získával nejvíc 

zákazníků pro svůj ostrov a jiné služby, vesměs pochybného druhu. Údajně byly sexuální 

informace využívány k pozdějšímu vydírání zákazníků. 

Epstein byl ale také štědrý dárce. Daroval miliony dolarů laboratořím prestižní MIT 

university, kde bylo vyráběno LSD a jiné drogy a také financoval jejich výzkum, týkající se 

zavádění digitálních peněz. 

Epstein byl nejen specialista na sexuální výstřelky s nedospělými dívkami. Údajně byl rovněž 

odborník na finanční zločiny, což jde většinou obojí ruku v ruce s politickou sférou, jejíž 

členové nejsou vydíratelní. Na příklad, americké vedení a media neměla problém se skrytím 

desítek milostných afér zavražděného presidenta Johna F. Kennedyho a stejně tak byli 

úspěšní s neutralizováním obvinění ze znásilnění presidentů Reagana, Bushe a Clintona. U 

Clintona samotného to bylo více obvinění, ne jedno. U těch ostatních možná také. 

Ani to, že manželka dřívějšího presidenta Spojených států je další mužský, nebylo dostatečně 

silné provinění, aby bylo zneužitelné vyděrači a bylo snadné je mediemi zamlčet. Pokud 

politik toho kalibru není přímo přistižen v posteli s živým chlapcem, nebo s nezletilou mrtvou 

dívkou, tak se vyděrači daleko nedostanou. 

Vyšetřování dětského pornografického okruhu americkým Ministerstvem obrany začalo, 

když našli více než 5 000 emailových adres vojenského personálu mezi uživateli internetové 

stránky, která se zabývala dětskou pornografií. Výsledky vyšetřování byly před veřejností 

úspěšně skryty a i když bylo požadováno soudní řízení, nakonec k žádnému nedošlo. 

To ovšem neplatí pouze pro Ameriku; toto zlo je rozšířeno snad všude a stejně tak je všude 

tajeno. Nejspíš i u nás by se našly případy, ale zatím se nenajdou ti, kteří by je důkladně 

prošetřili a pak zveřejnili. 

Na příklad, německý novinář, Udo Ulfkotte, který pracoval pro prestižní noviny „Frankfurter 

allgemeine Zeitung,“ měl v úmyslu vydat novou knihu, kde odhaloval německé politiky, kteří 

létají do Afghanistánu, aby pohlavně zneužívali malé chlapce. V Afghanistánu je totiž něco 

takového běžné, je to považováno za znamení společenského statusu. 

Udo si myslel, že je dostatečně zabezpečen proti případným útokům na jeho život tím, že 

jeho dům byl skoro jako malá pevnost. A tak mu zkoruptovali kardiostimulátor a už není. 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/grand-unified-theory-ftx-disaster


Další záměr pornografistů – digitální peníze 

Počítačový genius a hacker Aaron Swartz nebyl ani 30 let starý, když spáchal sebevraždu. 

Nezdálo se, že by k tomu měl důvod. Byl to člověk, který absolvoval Harvard a provinil se 

pouze tím, že zhackoval MIT počítače, aby si stáhl články z akademické stránky JSTOR, 

které si mohl mnohem snadněji stáhnout přes svůj přístup na Harvard (a které si může 

stáhnout kdekdo). Soud ho odsoudil za porušení zákona o počítačových podvodech. No a pak 

ho někdo zasebevraždil a ani nezanechal dopis na rozloučenou. 

Jedním ze Swartzových projektů byla práce na uživatelem ovlivňované verzi Reddit stránky. 

Po jeho smrti, Reddit změnil směr a začal censurovat. Zaregistrovaná na něm byla osoba, 

která se ukázala být Ghislaine Maxwell, společnice Epsteina, která mu sháněla nedospělé 

dívky na prostituci. Podle všech ukazatelů a podle námětů jejích zpráv se zdá se, že Ghislaine 

spolupracovala s Reddit. Co měla co dělat ve Swartzově internetové společnosti? 

Ukázalo se, že s největší pravděpodobností byli všichni tito lidé nějak propojeni a 

spolupracovali na zavedení globální digitální centrální banky, aby převedli celý svět na 

digitální peníze. Stejně tak Epsteinovy finanční dary MIT laboratořím byly mnohé určeny na 

projekt, který se zabýval zavedením digitálních peněz. S použitím nejlepších ekonomů, jako 

byl na příklad Gary Gensler, pracovala MIT na vývoji celosvětového digitálního systému 

plateb. To, že věděli, že byli zároveň ve spojení se snad nejmocnější organizací, zaměřenou 

na vydírání skrze sex, je nepochybné. 

Takže Epstein byl ve styku se všemi opravdu vlivnými lidmi na světě. Zajímal se rovněž o 

CRISPR Cas9 systém genetické úpravy člověka, proti čemuž byl značný odpor mezi těmi, 

kteří ještě myslí eticky. Eric Lander, odborník na tuto genetiku byl Bidenem povýšen na 

Ředitele kanceláře pro vědu a technologii hned, jak se tento ujal presidentského úřadu. 

Další komplikace – úmrtí 

Nikolai Mushegian byl zakladatel kryptoměny DAI, kterou později nahradil RAI. RAI 

krypto bylo ve skutečnosti podloženo Ethereem a po prozkoumání je zjevné, že ohrožovalo 

stabilitu amerického dolaru. Tomu nepomohla skutečnost, že se tato měna stala velmi 

populární a stále nabývala na objemu. 

Jeho třetí verze, Rico Reflex Bond systém měl být duchovní následovník obou, DAI a RAI. 

Po mechanické stránce byl podobný, ale používal pohyblivou paritní cenu, která byla řízena 

vnějšími investicemi, aby vytvářela rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Nikolai také 

podepsal smlouvu se směnárnou kryptoměny Coinbase a zdálo se, že všecko funguje 

výborně. Jenže Coinbase byla hlavní konkurent FTX Bankmana-Frieda! 

Přese své úspěchy byl Nikolai znepokojen, až skoro paranoidní. Bydlel na americkém ostrově 

Puerto Rico a z ničeho nic napsal na společenské stránky, že „CIA, Mossad a pedofilní 

boháči vytvořili organizaci na obchodování s lidmi za účelem sexuálního vydírání, která je 

provozována z Puerto Rico a z Karibských ostrovů. Budou mne zkoušet falešně obvinit 

s pomocí notebooku, který mi sem dá moje bývalá přítelkyně, která je špion a pak mne umučí 

k smrti.“ 

Nikolai velmi dobře věděl, že svými kryptoměnami ohrožuje současný bankovní systém a že 

má veškeré důvody obávat se o život. A opravdu, jeho mrtvé tělo bylo nalezeno pár hodin 

poté, co napsal tuto zprávu, 28. října 2022, v moři u Puerto Rico. Bylo mu 29 let. Byl plně 

https://www.jstor.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dqA7wKEhRcw


oblečen a nechyběla mu peněženka, takže se rozhodně nejednalo o loupežné přepadení a ani 

o pokus jít si zaplavat. V těch místech je navíc moře značně nebezpečné a plavání tam není 

doporučováno. 

Někteří uživatelé Bitcoinu podezřívali z účasti na jeho smrti zakladatele kryptoměny Tether, 

což je Brock Pierce, bývalý dětský herec, později zvrhlík. Již jako dospívající mladík neměl 

problém s účastí na pohlavním styku s dospělými muži. Létal po světě v soukromém letadle 

jistého boháče a vesele utrácel jeho peníze. Později, jako starší, vyhledával mladé chlapce ke 

stejným účelům a byl kvůli tomu souzen. 

Spolu s jeho přáteli koupil zrušenou americkou základnu na ostrově Puerto Rico. Celé roky 

se snažil změnit Puerto Rico na jakousi kryptoměnovou utopii. 

Je známo, že se kvůli společným zájmům s Nikolaiem Mushegianem znal. Znal se rovněž s 

Jeffrey Epsteinem a v r. 2010 se zúčastnil konference o kryptoměnách na jeho pedofilním 

ostrově, která se jmenovala „Změna myšlení“ (The Mind Shift). 

O něco později, v r. 2015 se Brock zúčastnil prvního tajného setkání uživatelů Bitcoinu, které 

bylo nazváno „Santoshi Roundtable,“ kde se setkal s dědicem jedné z nejbohatších 

amerických rodin, miliardářem Matthew Mellonem. (Na vysvětlenou, Bitcoin byl vytvořen 

v r. 2009 někým, kdo si říkal Satoshi Nakamoto. Nikdo neví, kdo to byl.) 

Matthew Mellon byl rovněž v kryptoměnách, ve kterých měl obrovské bohatství. A stejně 

jako Mushegian se bál o život. Jeho dům byla pevnost, hlídaná ozbrojenými strážci a případní 

návštěvníci si museli přidělat speciální nálepky na čočky aparátů, aby nemohli fotit. 

Přesto se na něho dostali, oficiální zpráva zněla, že zemřel údajně na drogové rehabilitační 

klinice v Mexiku. Nebyla to ale pravda, zemřel v hotelu, ještě předtím, než se na kliniku 

dostavil a zemřel za podivných okolností. 

Mellon byl závislý na opiátu proti bolestem, Oxycontinu, který byl až do nedávna volně 

předepisován lékaři. Jenže v době své smrti už 3 měsíce drogu nepoužíval, pil bylinné čaje a 

sledoval bylinnou léčbu – byl naprosto odhodlán přestat. Když zemřel, tak mu bylo 53 roků. 

Rodina si vyžádala pitvu, ale mexické úřady ho namísto toho okamžitě spálily a jeho popel 

naházely do moře, což samo je velmi podezřelé. 

Po Mellonově smrti bylo zjištěno, že statisíce milionů z jeho majetku chybí a nikdo nevěděl, 

kam se poděly. 

Vjačeslav Taran, ruského původu, je další předčasně mrtvý zakladatel digitální investiční 

firmy Libertex. Zemřel ve věku 53 let, když helikoptéra, ve které letěl, narazila na kopec, 

někde v blízkosti Monaka. Je podivné, že k těmto předčasným úmrtím dochází v době 

kolapsu FTX. Je zde něco, co tyto lidi spojuje? Anebo je to nešikovná snaha vyřídit 

kryptoměny, počínaje jejich zakladateli? Na náhodu to rozhodně nevypadá. 

Taran založil investiční firmu Libertex, která mu vynesla pěkných pár miliard. V Monaku žil 

již 10 let a pilot helikoptéry byl zkušený letec. Pak zbývají pouze dva důvody pro zřícení 

helikoptéry: selhání zařízení, což by zkušený pilot ihned poznal a řešil, takže by se možná nic 

nestalo a helikoptéra by pouze nouzově přistála. To druhé řešení je sabotáž. Kdyby se někdo 

napojil na kontrolní systém, pak proti tomu pilot nic nezmůže. Zařízení k tomu účelu existuje, 

takže to není nemožné. 

https://www.zerohedge.com/crypto/who-killing-crypto-millionaires


Je pravda, že hodně významných Rusů v poslední době umírá za záhadných okolností. Proto 

není jisté, jestli Taranova smrt byla ve spojení s FTX, nebo s kryptoměnami, anebo 

s nenávistí Rusů a Ruska, která byla mediálními zdroji vybičována na nejvyšší míru. 

Tiantian Kullander je další oběť, zakladatel digitální investiční firmy Amber Group v Hong 

Kongu. Tento zemřel nečekaně, ve spánku, měl 30 let. Je pravda, že mohl zemřít následkem 

tak zvaného očkování proti COVIDu, i když – stejně jako Taran – byl jeden z hlavních 

pionýrů kryptoměny. 

Tiantian, neboli TT, jak byl nazýván, dále založil „KeeperDAO,“ což je finanční postup, 

navržený na nejvyšší výdělek, ať už formou jednání, nebo likvidace. Tento systém je první, 

který zaručuje finanční likviditu a je praktikován na „blockchain“ síti kryptoměn. 

Co mají vědci společného s pedofily 

David Boulware, vědec na Universitě státu Minnesota oznámil v březnu 2020, že bude dělat 

obšírný výzkum do účinnosti Plaquenilu (hydroxychloroquin) na chřipku, zvanou COVID. 

Jeho zpráva byla mediemi ignorována až do té doby, kdy se tehdejší President Trump 

zúčastnil tiskové konference, kde se o tom zmínil. Bylo to jakési podivné spiknutí, neříct 

lidem pravdu a všichni pak spojovali Trumpa s Plaquenilem. Tak zvaní vědci ihned začali 

vyhledávat pravděpodobné vedlejší účinky tohoto léku a tím pádem ignorovali něco, co 

celých 50 let úspěšně léčilo statisíce, ne-li miliony po celém světě. 

Později bylo ohlášeno, že se při těchto testech Plaquenil vůbec neosvědčil a přitom daleko 

předčil vliv jakéhokoliv placeba a měl výrazný vliv na tuto chřipku. Přitom používané 

placebo nebylo neúčinná látka, ale byl to jiný lék, který není uveden. 

Jedním z těch, kteří tento výzkum platili byl také David Baszucki, zakladatel firmy Roblox, 

která prodává hru, kde si hráči nastaví své vlastní podmínky a pak přizvou ostatní, aby se 

zúčastnili. Je hra, hraná přes internet a je hlavně pro děti a okrajově pro dospělé. Za tak zvané 

pandemie, když byly děti doma a nemohly do školy, dosáhla obrovské popularity a vydělala 

svému majiteli obrovskou spoustu peněz. 

Video hry jsou součástí „digitálních drog,“ jak je nazývá Yuval Noah Harari, poradce WEF 

ředitele, Klause Schwaba. Je to způsob, jak se zbavit „zbytečných jedlíků,“ zabavit je hrami a 

triviálnostmi, aby na nic jiného nemysleli. Jako dřív, i dnes, je to „chléb a hry.“ 

Roblox hra ale má též své tmavé stránky. Údajně je to nejvíc vyhledávaná internetová stránka 

pedofily a jinými zvrhlíky. Jelikož je hra hrána přes internet, tito se mohou napojit jako další 

hráči a svádět děti k nemravnostem. Jak programátoři, kteří hru navrhli, tak uživatelé nejsou 

nikým sledováni co do obsahu, který do hry dávají. Takže se hra může zvrhnout na dětskou 

pornografii, děti jsou naváděny, aby skrze charaktery hry imitovaly pohlavní akt, anebo je 

pedofil, který se na ně napojil, přiměje k tomu, aby mu posílaly své nahé fotografie. Jsou jim 

předváděna sexuálně podložená videa, často plná homosexuální erotiky, drog a Satanismu. 

Také prodej nejrůznějších produktů, hlavně kosmetiky je podivnou součástí hry. 

David Boulware, vědec na Universitě Minnesoty určitě neměl ani potuchy, že peníze 

z takového podnikání financují jeho práci. Výsledky jeho testů, které potvrzovaly 

spolehlivost a účinnost Plaquenilu byly všemi ignorovány, nebo lépe řečeno byly záměrně 

utajeny, takže se snažil nadarmo. Později zveřejnil výsledky dalšího testu, které se týkaly 



Ivermectinu a které byly rovněž velice kladné. Ivermectin opravdu pomáhá proti COVIDu. 

Přesto byly před veřejností zrovna tak utajeny, jako testy s Plaquenilem. 

Zde nebyla snaha lidi léčit. Zde byla snaha jim dát škodlivé injekce, které změní genetickou 

podstatu člověka, takže přestanou být lidé a které všem, do posledního ublíží a většinu z nich, 

pokud ne všecky, nakonec zabijí. 

Zato ti, kteří již byli bohatí, zbohatli ještě víc. Mluvčí amerického Kongresu, Nancy Pelosi, 

která sama nařídila v Americe karantény, koupila cenné papíry firmy Roblox a na nich 

vydělala neuvěřitelné peníze, když jejich cena vzrostla o 55% hned první den. 

Depopulace a repopulace 

Globalisté a jim podobní jsou přesvědčeni, že většina lidí na Zemi jsou idioti. Namísto aby 

upravili vzdělání, aby odpovídalo požadavkům na zvýšení myšlenkové úrovně lidstva, tak 

chtějí většinu lidí vyhubit. A pak je prý nahradí kopiemi sama sebe. Věřte tomu nebo ne, ale 

to je jejich plán, vytvořit kopie jich samotných a těmito znovu zalidnit svět. 

Již zmiňovaný Jeffrey Epstein se o to snažil po svém. Měl v úmyslu na jeho farmě v Novém 

Mexiku přivést do jiného stavu pokaždé po 20 dívkách. Chtěl je napřed geneticky prověřit a 

pak oplodnit. To samo silně připomíná nacistické eugenické pokusy. 

Jeho přítel, Bill Gates se zase snažil podporovat genetiku měnící technologie, CRISPR 

program, změny DNA a podobné náměty. Zatím nikdo neví, co takové zásahy způsobí, ale 

přesto jsou tyto nové metody používány ve velkém a byly ve všech injekcích proti COVIDu. 

Gates dokonce najal reklamní firmu, aby změnila názory lidí na genetické změny člověka. 

Opravdu? 

Novinář Isaiah Jackson, černoch, který pracoval pro CoinDesk, což je další směnárna 

kryptoměny, dal na Twitter poznámku: „Sledujte náboženské přesvědčení všech, kteří byli 

zainteresováni v kolapsu FTX. Kanye měl pravdu.“ 

Na vysvětlenou, Kanye West, neboli Ye West je černý rapper, skladatel a módní návrhář. 

Jako návrhář pracoval pro mnohé významné firmy, jako jsou Adidas, Nike, Louis Vuitton a 

jiné. Kanye začal propagovat myšlenku, že všecka hlavní místa na světě obsadili Židé a že 

prakticky vedou svět. Kvůli tomu ztratil veškeré odběratele svých módních návrhů, banky mu 

zmrazily peníze a přišel takto o obrovské jmění. 

I směrnárna CoinDesk vyhodila Jacksona 3 hodiny poté, co dal tuto poznámku na Twitter. 

Důvod je jednoduchý: Židé tvoří v Americe 2% populace a tady tvořili 100% vedení FTX. 

Ve skutečnosti, obrovské procento jich je ve vedení skoro všech hlavních firem, politických 

stran a všeho mezi tím. Jsou profesoři na vysokých školách, píšou pro ně učebnice, natáčejí 

pro nás filmy. Kanye obviňuje organizované Židovstvo z kriminality na vysoké úrovni. 

To samo není nijak urážlivé a nemělo by to být tak brutálně trestáno. Na příklad, když budou 

ve škole všichni rváči Irové a někdo to napíše na společenské stránky, nebude kolem toho 

žádný poprask a přesto to bude číst hodně Irů. I oni se tomu pouze zasmějou, protože oni 

sami třeba mezi rváče nepatří, tak proč by se jich to týkalo. Ale s Židy je to jiné, protože 

jejich hromadný výskyt na nejvyšších místech není náhodný, ale je to organizovaná snaha, 

něco jako Mafie. 

https://www.unz.com/aanglin/kanye-was-right-black-coindesk-journalist-fired-for-noticing-that-everyone-at-ftx-was-jew/


Mnoho jiných se ozvalo na podporu novináře Jacksona a kupodivu, Twitter jejich připomínky 

neodstranil. Že by se opravdu něco změnilo? 

A Kanye napsal na internet: „Je nutné, abych pro své lidi zemřel. Ale můj duch vstane 

z hrobu a celý svět bude vědět, že jsem měl pravdu.“ 

„Kanye měl pravdu“ se stalo heslem současné generace. 

KONEC 


