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Když budete dělat výzkum co se týče kontroly mysli a mytí mozků, pak zjistíte, že to všecko, co
bylo prováděno v Americe pod hlavičkou MK-ULTRA a podobných programů, je dnes
používáno proti celé lidské populaci. Říká se tomu ovládání mysli pomocí trauma.
Ztraumatizujete lidi natolik – obvykle jsou na to využívány děti do 6 let, které jsou vystaveny
děsivým situacím. Nejen že jsou již tak malé pohlavně zneužívány, vystavovány nelidským
elektrickým šokům, ale ještě jsou dáváni do situací, o kterých jejich mučitelé ví, že se jich
nesmírně bojí. Tak na příklad, dítě je donuceno sledovat zabití zvířete, anebo vraždu člověka. To
je pro dítě natolik traumatické, že určitý mechanismus v jeho mysli zkouší tyto hrozivé zážitky
zablokovat. Tím dojde k rozpolcení mysli, kde je tento zážitek uzavřen, protože jinak by dítě
nemohlo dále žít.
Těmto uzavřeným střípkům vzpomínek na děsivé události se říká „alters,“ (od „altered states,“
neboli „změněné stavy,“ ale možná také „alternatives.“ „Alter“ je jeden, „alters“ jsou dva a více)
a každý z nich je naprogramován s určitým úkolem. Některý „alter“ může být vrah, jiní jsou
určeni na prostituci, na politickou špionáž, mnozí mají fotografickou paměť. A každý tento
„alter“ má svoje kódové heslo, nebo barvu, symbol, nebo jiný signál, kterým je uveden
k činnosti. Tyto vyvolávací kódy jsou hypnoticky uloženy do paměti. Když takto
naprogramovaný člověk při plném vědomí uslyší (nebo uvidí) spouštěcí kód, jeho normální
osobnost ustoupí do pozadí a hlavní místo zaujme ten „alter,“ pro něhož je kód určen. A tento se
stane tou hlavní osobností člověka na tak dlouho, pokud nevykoná úkon, ke kterému byl
naprogramován. Jedna z nejběžnějších funkcí těchto „alters“ je za účelem sexu a to zvlášť sexu
s malými chlapci a děvčaty.
Teprve až náhradní osobnost, neboli „alter“ skončí svůj úkol, pak ustoupí opět do pozadí a
uvolní místo původní osobnosti, která vůbec neví co se stalo, nikdy nezažila nic z toho, čím její
„alter“ prošel a tím pádem ani nemůže vypovídat. Zmíněný kód na vyvolání skryté osobnosti se
nazývá v angličtině „trigger,“ neboli „spouštěč.“ Toto slovo se v poslední době velmi často
vyskytuje v běžné řeči, když lidé mluví o tom, že byli „spuštěni“ (triggered), nebo se vyskytuje
spouštěcí varování (trigger warning). V češtině může být toto slovo nahrazeno slovem jiným, což
mi není známo. Ovšem Icke podotýká, že všecko to, co dnes slyší z hlavních medií, používá
výrazně mysl-ovlivňující terminologii.
Jen tak na okraj, vypracováním této metody ovládání lidské mysli byl pověřen Dr. Mengele,
když ho po válce Američané převezli s dalšími 150 válečnými zločinci do Spojených států, aby
dále pokračovali ve svém nekalém výzkumu, v rámci akce nazvané operace „Paperclip“
(přeloženo: kancelářská sponka). V Americe se Mengele jmenoval Dr. Green, ale používal i jiné
pseudonymy. Jeho výzkum a postupné používání toho, na co přišel, zasáhlo životy tisíců, možná
milionů lidí. Mnozí vůbec nemusí vědět, že jsou naprogramováni a že v sobě mají třeba zločinné
„alters,“ protože vědomí o této činnosti je jim hypnoticky zablokováno. Pouze v případě, že by
jejich programování utrpělo nějaké škody vlivem času a začaly jim do vědomí prosvítat některé

drobné zážitky, pak nastoupí do funkce skrytý „alter,“ kterého mají všichni z nich, a ten je
přinutí spáchat sebevraždu. Tak zemřela na příklad Marilyn Monroe.
David Icke dále říká, že když je někdo traumatizován a ocítá se ve stavu stálého napětí a strachu,
tento člověk je neuvěřitelně sugestivní. Cokoliv je mu řečeno, vezme ihned za své a podřídí se
bez nejmenšího odporu. Takže když dnes uplatňují na celé populaci metody kontroly mysli tímto
způsobem, pak jim v určitý moment předloží správnou sugesci a tím mohou změnit smýšlení
celých davů zaráz. Když je někdo traumatizován strachem z viru, pak tento člověk snadno vezme
za své, co je mu v moment nejvyššího rozčilení předloženo. Funguje to naprosto spolehlivě, dnes
i lékaři, léčící rakovinu přiznávají, že jejich pacienti se víc bojí korony, než rakoviny.
Tady se jedná o hypnotické zaklínadlo, které je uvalováno na celou lidskou populaci.
Tento kult neútočí na vědomí člověka, ale na jeho podvědomí. Naše vědomí, které je velmi
kritické, by tento útok snadno odrazilo a proto je odstraněno z cesty. Možná nevěříte že je to
možné, vás přece nikdo nehypnotizuje. V tomto nemáte pravdu, protože jste hypnotizováni
všichni a ještě k tomu denně, když zapnete televizi. Už sám kmitočet obrazovky uvádí lidí do
mírného hypnotického stavu. Když se k tomu přičtou záměrně hypnotizující obrazy,
doprovázející na příklad běžné zprávy, hypnóza je dokonalá a často dost hluboká. Až se budete
příště dívat na televizi, podívejte se do zrcátka na oči a zjistíte, že máte rozšířené zorničky. To je
známka hypnotického stavu. V takovém stavu je kritické vědomí odsunuto bokem a podvědomí,
které žádné ochranné schopnosti nemá, bere všecko, co je mu překládáno za pravdivé. Ale to jen
tak na okraj, o tom zde už bylo rovněž kdysi pojednáváno.
David Icke říká, že se teď občas vyskytují lidé, kteří říkají, že „se náhle probudili.“ Ano,
probudili se z transu. Jestliže můžete těmto „spícím“ předložit některé informace z jiného úhlu,
pak u nich často dojde k „probuzení“ a začnou svět chápat zcela jinak. Začnou chápat správně.
To, k čemu došlo v období tak zvané pandemie, byla zjevná ukázka ovládání lidských mozků ve
velkém. Všichni se dobrovolně podřídili domácímu vězení, celé biliony lidí uposlechly jako
jeden člověk, protože někdo je zhypnotizoval a přikázal jim, aby to udělali. Nikdo z nich se
neptal na důvody, nikdo nepátral, je-li to opodstatněné. Zachovali se jako vojáci v armádě:
poslechli rozkaz.
To je důvod, proč vojáci, kteří přejdou do civilu se přizpůsobují normálnímu životu jen
s obtížemi, protože jsou zvyklí poslouchat rozkazy. Někdo jim rozkazuje co mají dělat a oni to
vykonávají. Ale když pak jsou na svých, tak se cítí ztraceni. Natolik si zvykli vykonávat rozkazy
a nemyslet, že najednou neví, jak fungovat, když jim to nikdo nepřikazuje.
Tyranie, zvaná Marxismus, neboli komunismus nám zkouší nanutit, že všichni si musíme být
rovni. To ale není možno docílit. Spíš je nutné aby byla rovnost v příležitostech, v rámci
možností a znalostí každého člověka. Tak na příklad, člověk v kolečkové židli nemůže hrát
fotbal, ale může dělat mnohé jiné věci daleko lépe, než by to zvládl někdo jiný. Rovnost
v příležitostech by znamenala odstranění rasových a jiných společenských zábran a lidé by byli
bráni pouze na bázi toho, co znají a čeho jsou schopni. Jinými slovy, dejte lidem příležitost a
uvidíte, jak se s ní vypořádají. A když jeden člověk tuto příležitost nepřijme a místo toho chce

cestovat po Indii a někdo jiný se příležitosti chopí, to neznamená, že ten druhý je privilegovaný.
Takový systém by byl daleko spravedlivější, což ovšem neznamená, že všichni budou placeni
stejně. Ale když vezmete lidem motivaci, což je přesně co Marxismus a komunismus dělají, pak
je zničíte.
Tento tajný kult, který okradl celý svět, i když se skládá z načisto pár lidí, nás zkouší o všecky
tyto spravedlivé způsoby života připravit. Protože čím víc výběru máme, tím více jsme svobodní.
A ten výběr je diktován financemi. Proto tento kult zkouší odebrat lidem svobodu tím, že je
připraví o peníze. A tak vytvořili situaci, kdy půjčují peníze, které neexistují, což nazývají
„kredit“ a čítají za to úrok. Jako záruku berou náš skutečný majetek ve formě hotovosti, domů,
podnikání, pozemků, nebo surovin. A když lidé nesplácejí jejich neskutečné peníze tak jak mají,
pak jim vezmou jejich skutečný majetek, hmatatelný majetek, který byl často v rodině celé
generace. Tímto způsobem se jim podařilo postupně okrást obrovské množství lidí po celém
světě. A proto si dnes mohou mnohde diktovat a lidé nemají možnost výběru, nemají svobodu.
Proč vůbec si naše vlády půjčují peníze od privátních bankéřů a populace těchto států pak splácí
úroky? Proč nevydávají svou měnu sami a bez úroku, který dnes platí půjčující bance a který je
(logicky) nesplatitelný? Takové peníze by pak mohli bezúročně půjčovat svým občanům na
podnikání a na cokoliv jiného a hodnoty národa by tím jen vzrůstaly. Proč je dovoleno
soukromým bankám, vlastněným hrstkou boháčů, aby vydávaly neexistující peníze a pak mohly
pomocí manipulací získávat skutečný majetek lidí a národa?
Ti stejní lidé, kteří půjčují peníze diktují souběžně stav ekonomie, jestli budeme ekonomicky
prosperovat nebo ne. Tímto způsobem mohou poskytnout velké množství půjček v době, když je
ekonomie státu na vzestupu a pak způsobí krach, lidé nemohou půjčky splácet a jejich osobní
majetek připadne těmto bankám a jejím skrytým majitelům. Zrovna teď budeme vidět doslova
záplavu takových převodů, jak kvůli koronaviru a nesmyslné karanténě lidé přijdou o všecko, co
jim ještě zbylo. Samozřejmě, že ti, kteří tímto způsobem ovládají ekonomii jsou i za touto
pandemií – pandemie byla jejich původní plán na ochuzení lidí po celém světě, aby neměli zhola
nic a tím pádem ztratili i poslední zbytky svobody. To je taky ten způsob, jak lidé jako Soros,
získali ty obrovské majetky. A i za Billem Gatesem jsou ti stejní lidé, kteří nás zkoušejí ještě
více zdecimovat.
Pokračování příště

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

