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Jestliže souhlasíme se vším, co nám jakákoliv Autorita přikazuje, aniž bychom se ptali na 

důvody, aniž bychom pátrali co je za tím, vyjádřili svůj nesouhlas, nebo se přímo bouřili, pak 

jsme otroci této Autority a ta si s námi může dělat co chce. Pak si vymýšlejí nesmyslné zákazy a 

příkazy. Můžete se sejít s jedním s rodičů v parku, ale ne v zahradě. A do zahrady nesmíte 

víckrát než jednou za den. S druhým z rodičů se můžete setkat až druhý den, ale nikdy ne 

s oběma zaráz. Musíte nosit roušku, jejíž póry jsou větší než kterýkoliv virus, takže je to 

naprosto zbytečné opatření a ještě navíc vdechujete svůj vlastní kysličník uhličitý a ne kyslík, 

což pro vás může mít po čase vážné zdravotní následky. A až k těmto následkům dojde, pak 

tomu budou říkat Covid-19. Všecky tyto nesmysly jsou jedna psychologická hra. Ti, kteří nás 

ovládají dobře ví, že čím větší hlouposti na nás nanutí a my to budeme bez reptání vykonávat, 

tím více se stáváme jejich poslušnými otroky a nakonec skončíme jako roboti. 

Prý musíme nosit roušky ve veřejných dopravních prostředcích. A co když si celý vůz roušky 

sdělá, co udělají pak? Jak si myslíte že nás mohou donutit si ty roušky zase navléknout, když nás 

bude dostatečné množství v opozici? Nezapomínejte, že jich je necelé 1% a nás je ten zbytek do 

sta! 

Tento nesmysl může brzy dojít tak daleko, že když organizace WHO prohlásí, že vědci rozhodli, 

že jedině přidělání uší jako má Mickey Mouse nás ochrání před virem a pak budou všude 

reklamy na Mickey Mouse uši – kdo asi tak je odmítne nosit? Pokud to budeme brát podle 

současné situace, tak asi nikdo. Už to, že jsme souhlasili, že naše děti musí být na hřišti 

oddělené, v křídou označených kruzích, už tím jsme se provinili. Proč nikdo neřekl, „naše děti 

nepůjdou do škol, pokud se s tímto nesmyslem neskončí.“ Pak by s tím museli přestat. 

Je pravda, že už skrz to celé začínají někteří vidět. Ale to je pouze první krok. Vidět do toho 

můžeme stokrát, tady je potřeba proti tomu zakročit. Někteří by chtěli veřejně protestovat, ale 

takové protesty nejsou na nic. Lidé neustále protestují a nic tím nedocilují. A nic se taky 

nezmění, pokud s tím budeme nadále souhlasit. Musíme přestat spolupracovat s tímto systémem, 

protože toto je systém na naše zotročení. 

Podívejte se třeba na to, jak lidé protestují a strhávají sochy, což je opět záměr onoho tajného 

kultu, který nás zkouší zbavit historie. I u nás, nejspíš věděli, že k nějakým bouřlivým protestům 

nás tak snadno nedonutí a tak tu sochu ruského maršála strhli sami. A co dali na její místo? 

Falický symbol. Všude vztyčují falické symboly. To jsou symboly tohoto kultu, který je na tak 

primitivní úrovni, že ještě vyznává falus jako svého boha, boha plodnosti, což většina světové 

populace vyřadila jako nesmysl už před mnoha staletími. To jen tak na okraj. 

Icke je toho názoru, že nás tento kult zkouší zbavit historie, což bylo to staré a normální, takže 

ztratíme zaměření a po čase nebudeme vědět kdo jsme a odkud jsme přišli. Marxistický režim si 

vyžádal životy mnohých – ale i jejich sochy mají zůstat a má se k nim připevnit krátký výčet 



toho, co byli, čím se vyznamenali, jak v kladném, tak i v záporném smyslu. Jak jinak se za sto let 

lidé poučí o tom, že Marxismus nebyl tak moc dobrá věc jak se tvrdí, když tyto informace budou 

tajné? A pak dojde k opakování toho všeho dokola a dokola. 

Jak říká Orwell, ten, kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost. A kdo kontroluje 

současnost, kontroluje minulost. Orwell psal hodně o nutnosti zničit historii; nakonec byl jedním 

z nich, jak jinak by to všecko, o čem psal, věděl. A nesmíme zapomínat, že se říká, že „ti, kteří se 

nepoučí z historie, jsou nuceni ji opakovat. 

Dnes lidé strhávají sochy mnohých bývalých otrokářů a nejsou dostatečně prozíraví na to, aby 

pochopili, že ti, co jim dávají tyto příkazy a co je platí, jsou potomci přesně těch otrokářů, jejichž 

sochy strhávají. Snad tito boháči zkoušejí zastřít svou vlastní neslavnou minulost a původ svých 

majetků? Možná. Ale taky chtějí zničit znalosti historie, která už tak je pokroucena různými 

směry, přesně podle režimů, které ji během let používaly, každý pro svůj vlastní prospěch, 

protože jenom tak mohli opakovat mnohé, co už se kdysi stalo a neuspělo. Opakovat to pořád 

dokola, pořád to stejné a naivně věřit, že „jednou to přece musí vyjít.“ 

Ano, otroctví bylo ohavné, proti-lidské zřízení. Ale nemyslete si, že skončilo. Ne, pouze dostalo 

jinou formu. Otroctví je na obrovském rozmachu po celém světě, kdy je obchodováno s lidmi, 

s dětmi, s jejich orgány a se vším možným. A i my sami jsme dnes všichni otroci, tak jak tady 

jsme, protože nemáme možnost volného výběru. Nemáme na to dost peněz. Pořád musíme 

poslouchat někoho jiného a ani se nemůžeme ptát proč. Jestliže chceme mít svobodu, musíme 

svobodu požadovat; a hlavně, musíme se svobodně chovat. 

To všecko je naprosto jasné: několik málo lidí ovládá obrovské množství a to jen proto, že toto 

obrovské množství jim k tomu dalo svůj souhlas mlčením. 

Karanténa, rasové nepokoje, to všecko je součástí snahy rozdělit nás a pak nás ovládat. A když 

v tom budeme pokračovat a budeme s tím souhlasit a bojovat sami mezi sebou, pak to, co přijde, 

bude nanejvýš neuspokojivé. Co se stane až skončí protesty, rabování, ničení a pustošení? To 

všecko divadlo je na odvedení naší pozornosti, abychom nesledovali to, co se blíží. Napřed nám 

nalhali, že korona virus je smrtelný; bylo nám řečeno, že lidé umírají v houfech. Dostali jsme test 

na tento virus, který vyhodnotí něco jiného než virus sám. Vyskytlo se obrovské množství 

úmrtních listů, kde důvod smrti byl COVID a přitom tito lidé zemřeli na něco zcela jiného. 

Britská College vydala model postupu nemoci, o kterém každý, kdo má jen kousek mozku musel 

na první pohled vědět, že je to nesmysl. A mezitím nám byl zničen ekonomický systém, naše 

ekonomická podstata. Hrubý domácí produkt v Britanii šel o 20% dolů pouze za měsíc duben, 

zatím co během „krachu“ v roce 2008 to dělalo 1% za měsíc a to tehdy považovali za katastrofu. 

Máme desetitisíce lidí diagnozovaných s různými nemocemi, ale neléčených, protože nemocnice 

zastavily příjem všech pacientů, kromě koronaviru. A teď nás ještě chtějí sledovat 24/7 a pak se 

vytasí s povinným očkováním. 

A tak bych se rád zeptal všech těch protestujících, jak strhávají všecky ty sochy, jaký si myslí, že 

to bude mít dopad na černochy samotné? Zatímco strhávají sochy, tito lidé jsou ekonomicky 

ničeni; je jim brána jejich životaschopnost. Proč se nikdo nebouří proti tomu? Proč nikdo 

neprotestuje? Všichni sedí doma a mlčením dávají souhlas k pustošení své vlastní ekonomie. 



Kdyby ale ten virus dočista zmizel a za nějaký čas by přišli s očkováním, což je jejich hlavní cíl, 

protože chtějí mít každého z nás očkovaného, a kdyby se nic tragického mezitím nepřihodilo, 

kolik lidí by se asi nechalo očkovat? Ne mnoho. A to je důvod, proč mluví o druhé vlně této 

„epidemie.“ Ano, jakmile se bude blížit zima, druhá vlna se přihlásí. Dovedete si představit 

hysterii, která nastane, když obyčejná chřipka bude vydávána za COVID? A pak přijde další 

karanténa, protože tito manipulátoři zkoušejí navodit co nejvyšší hladinu strachu mezi lidmi, aby 

se všichni nechali očkovat. Ti, co přemýšlejí, by si mohli snadno spočítat, že jestliže máme 

0.26% úmrtnosti a když od toho odečteme všecka ta lživě vyplněná úmrtní oznámení, že 

prakticky dostáváme nulu. Aby se na to nepřišlo, tak budou muset zvýšit hladinu strachu v lidech 

za každou cenu, aby docílili očkování nás všech. 

V Ickeho nové knize „Odpověď“ (The Answer, která vyjde v několika týdnech) popisuje, že 

v blízké budoucnosti dostaneme celou řadu šoků, vzpour, nepokojů a ohrožení, které zdánlivě 

nebudou mít s korona virem nic společného. Jeden z těchto „šoků“ bude taky nedostatek 

potravin. To bude další forma kontroly, která bude do nekonečna zveličována. A to všecko 

skončí pouze tehdy, když onen tajný kult dojde k názoru, že populace je nenavratitelně změněna 

natolik, že už se nikdy nemůže vrátit do starého normálu. Sice podvod s pandemií byl pro ně 

naprostý úspěch a oni tím docílili všecko co chtěli. Jenže oni chtějí stále víc a teď jdou po naší 

svobodě a volnosti, chtějí nás totálně zotročit a proto budou na nás uvalovat stále horší a horší 

požadavky a to tak dlouho, pokud budeme mlčky toto všecko trpět a předávat tím naši vlastní 

moc jim. Řekneme si, „sice se nám to nelíbí, ale uděláme to.“ A pak přijdou s něčím jiným. 

Ale sledujte, co nejvíc ze všeho napadli: cokoliv, co pomáhá psychické stránce člověka, aby se 

uvolnil a odpočal si. Aby se třeba i vyzuřil, vykřičel, nebo si povykládal s druhými a tím si 

ulevil. Takže se všemi těmi zákazy a příkazy se zaměřili hlavně na bary, restaurace a na sporty. 

Teď sice dovolili barům a restauracím provoz, ale společenské distancování zamezuje tomu, aby 

to bylo to stejné jako předtím. Anebo sporty! Fotbal je úžasný sport na uvolnění napětí a stresu 

v lidech a tak jednotlivá fotbalová mužstva pomalu mizí, přestávají existovat. Společenské 

distancování odradilo lidi od účasti na sportovních zápasech. A když k podzimu začne nová 

sezóna, jak dlouho budeme mít do začátku zimy, než přijdou chřipky a s nimi další karanténa, 

roušky a všecko to dohromady? Ne moc dlouho. Dovolí Autority aby se několik tisíc lidí 

nahustilo do stadionu a sledovalo sportovní utkání? Těžko. 

A pak to všecko úplně zanikne a lidé nebudou mít žádný ventil pro vybití nadbytečné energie. To 

všecko je útok na naši psychickou stránku a sebevraždy pak budou na denním pořádku. Je to 

zjevný útok na lidskou psychiku. Jediná možnost jak to pochopit je dívat se na to celé z povzdálí 

a ptát se, kdo tím získává. Ať to vezmete ze kterékoliv strany, toto je čistá snaha o to, aby se 

většina lidí zbláznila. 

Pokračování příště 

ZDROJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=strOk3z7W9I 

 


