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ÚČEL 

 
Účelom tejto správy je zdokumentovať, ako na celom svete zomreli milióny ľudí a vyskytli sa 

stovky miliónov závažných nežiaducich udalostí po injekciách s experimentálnou génovou 

terapiou mRNA. Odhaľujeme tiež reálne riziko bezprecedentnej genocídy. 

 

FAKTY 

 
Naším cieľom je prezentovať len vedecké fakty a vyhýbať sa nepodloženým tvrdeniam. Údaje sú 

jasné a overiteľné. Ku všetkým prezentovaným informáciám možno nájsť viac ako sto odkazov, 

ktoré uvádzame ako východisko pre ďalšie skúmanie. 

 

KOMPLICITA 

 
Údaje naznačujú, že v súčasnosti sme možno svedkami najväčšej organizovanej masovej vraždy v 

dejinách nášho sveta. Závažnosť tejto situácie nás núti položiť si túto zásadnú otázku: postavíme 

sa na obranu miliárd nevinných ľudí? Alebo dovolíme, aby osobný zisk prevýšil spravodlivosť, a 

budeme spoluvinníkmi? Siete právnikov na celom svete pripravujú hromadné žaloby s cieľom 

stíhať všetkých, ktorí slúžia tomuto zločineckému plánu. Všetkým, ktorí boli doteraz 

spoluvinníkmi, odkazujeme: Ešte stále je čas obrátiť sa a vybrať si stranu pravdy. Prosím, 

rozhodnite sa správne. 

 

CELOSVETOVO 

 
Hoci sa táto správa zameriava na situáciu v Spojených štátoch, týka sa aj zvyšku sveta, pretože 

rovnaký typ experimentálnych injekcií s podobným počtom úmrtí - a porovnateľnými systémami 

korupcie na zakrytie týchto čísel - sa používa na celom svete. Preto vyzývame všetkých na celom 

svete, aby sa o túto správu podelili. Nech je prebudením pre celé ľudstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAJMENEJ 5-KRÁT VIAC ÚMRTÍ 
INFORMÁTOR CDC PODPISUJE ČESTNÉ PRÍSAŽNÉ VYHLÁSENIE 

 

Z údajov VAERS americkej CDC vyplýva, že k 17. septembru 2021 už 726 963 ľudí utrpelo 

nežiaduce udalosti vrátane mŕtvice, zlyhania srdca, krvných zrazenín, porúch mozgu, kŕčov, 

záchvatov, zápalov mozgu a miechy, život ohrozujúcich alergických reakcií, autoimunitných 

ochorení, artritídy, potratov, neplodnosti, rýchlo nastupujúcej svalovej slabosti, hluchoty, slepoty, 

narkolepsie a kataplexie. Okrem astronomického počtu závažných vedľajších účinkov CDC 

uvádza, že v dôsledku podávania experimentálnych injekcií zomrelo 15 386 ľudí. Odborníčka CDC 

na odhaľovanie podvodov v zdravotníctve menom Jane Doe to však prešetrila a dospela k 

šokujúcemu zisteniu, že počet úmrtí je najmenej päťkrát vyšší, ako priznáva CDC. V skutočnosti 

táto informátorka vo svojej prvej komunikácii s profesorom medicíny Dr. Petrom McCulloughom 

uviedla, že počet úmrtí je desaťkrát vyšší. Odborníčka CDC na odhaľovanie zdravotných podvodov 

podpísala čestné vyhlásenie, v ktorom uviedla svoje zistenia. Starostlivo zvolila formuláciu 

"...podhodnotené konzervatívnym koeficientom najmenej päť", ale ako pôvodne prezradila, 

tento koeficient mohol byť aj desaťnásobný. Tu je výňatok z čestného vyhlásenia: 1 

"Za posledných 25 rokov som vyvinul viac ako 100 rôznych algoritmov na odhaľovanie 

podvodov v zdravotníctve. ... Keď sa vakcína COVID-19 začala jednoznačne spájať so smrťou 

a poškodením pacienta, priklonil som sa k vyšetrovaniu tejto záležitosti. Podľa môjho 

profesionálneho odhadu je databáza VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), 

hoci je mimoriadne užitočná, podhodnotená konzervatívnym faktorom najmenej 5'  

 

Podľa tohto experta na odhaľovanie zdravotných podvodov CDC nie je počet úmrtí na 

očkovanie v USA 15 386, ale niekde medzi 80 000 a 160 000. 

 
CDC výrazne podhodnocuje aj iné nežiaduce udalosti, ako sú závažné alergické reakcie 

(anafylaxia). Organizácia Informed Consent Action Network (ICAN) uviedla, že štúdia ukázala, že 

skutočný počet anafylaxií je 50- až 120-krát vyšší, ako tvrdí CDC. 2, 3 Okrem toho sa súkromný 

výskumník podrobne pozrel na databázu VAERS a pokúsil sa vyhľadať konkrétne prípady. Našiel 

nespočetné množstvo príkladov, keď boli pôvodné záznamy o úmrtí vymazané a v niektorých 

prípadoch boli čísla zamenené za miernejšie reakcie. Tvrdí, že: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To, čo nám teraz hovorí analýza všetkých počtov prípadov, je, že chýba približne 150 000 

prípadov, ktoré tam boli, ktoré tam už nie sú. Otázka znie, či sú to všetko úmrtia?" 4 

 

To, aké je CDC zločinné, sa ukázalo aj pred niekoľkými rokmi, keď vedci skúmali súvislosť medzi 

vakcínami a autizmom. Zistili, že skutočne existuje priama súvislosť. Čo teda CDC urobilo? Všetci 

výskumníci sa zišli a do stredu miestnosti umiestnili veľký odpadkový kôš. Do nej hodili všetky 

dokumenty, ktoré dokazovali súvislosť medzi autizmom a očkovaním. Dôkazy tak boli zničené. 

Následne bol v časopise Pediatric uverejnený takzvaný "vedecký" článok, v ktorom sa uvádzalo, že 

očkovanie nespôsobuje autizmus. Tento zločin však odhalil popredný vedec v rámci CDC William 

Thompson. Verejne sa priznal: 

"Podieľal som sa na zavádzaní miliónov ľudí o možných negatívnych vedľajších účinkoch 

vakcín. Klamali sme o vedeckých zisteniach. 5 

Najhorším príkladom zločineckej metodiky používanej na zakrývanie úmrtí na vakcíny je 

skutočnosť, že CDC nepovažuje človeka za zaočkovaného skôr ako dva týždne po druhej injekcii. 

To znamená, že každý, kto zomrie počas týždňov pred druhou injekciou alebo dva týždne po nej, 

sa považuje za nezaočkovaného, a preto sa nezapočítava medzi úmrtia spôsobené očkovaním. 

Týmto spôsobom môžu ignorovať veľkú väčšinu úmrtí po injekcii. Toto je metóda č. 1 používaná v 

krajinách na celom svete na zakrytie nespočetného počtu úmrtí na očkovanie. 6,7 

 

300 000 NEŽIADUCICH UDALOSTÍ 
SPOLOČNOSŤ MODERNA ZATAJUJE STÁTISÍCE HLÁSENÍ 

 

Informátor zo spoločnosti Moderna urobil screenshot interného oznámenia spoločnosti 

označeného ako "Dôverné - Len pre internú distribúciu", z ktorého vyplýva, že len za tri mesiace 

bolo nahlásených 300 000 nežiaducich udalostí: 

"To umožnilo tímu efektívne zvládnuť približne 300 000 hlásení o nežiaducich udalostiach a 

30 000 žiadostí o lekárske informácie v priebehu troch mesiacov na podporu globálneho 

uvedenia ich vakcíny COVID-19. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 000 OČKOVANÝCH LEKÁROV ZOMRELO 
POČET ÚMRTÍ V USA SA PRAVDEPODOBNE BLÍŽI K 250 000 

 

Advokát Thomas Renz získal informácie od informátora vo vnútri Centra pre Medicare a Medicaid 

Service (CMS), ktoré odhaľujú, ako 48 465 ľudí zomrelo krátko po tom, ako dostali injekcie. 

Zdôraznil, že tieto počty úmrtí pochádzajú len od 18 % populácie USA.9 Ak by sme to aplikovali na 

celú populáciu USA, znamenalo by to úmrtnosť ± 250 000 osôb. Svoju úlohu samozrejme 

zohrávajú aj iné faktory, ako napríklad vek pacientov Medicare a mladší príslušníci amerického 

národa, takže to nemôžeme jednoducho extrapolovať na celú populáciu USA. Vidíme však, že sa 

deje niečo mimoriadne závažné.  

 

HLÁSENÝCH JE MENEJ AKO 1 % 
SKUTOČNÉ ČÍSLO JE 100X VYŠŠIE 

 

Všetky tieto informácie nám už teraz ukazujú, že počet nežiaducich udalostí a úmrtí je 

mnohonásobne vyšší, ako sa verejnosti hovorí. Situácia je však stále oveľa horšia, než si väčšina z 

nás dokáže vôbec predstaviť. Známa Lazarova správa od Harvard Pilgrim Health Care inc. z roku 

2009 odhalila, že vo všeobecnosti sa hlási len 1 % nežiaducich účinkov vakcín: 10 

"Nežiaduce udalosti z liekov a vakcín sú bežné, ale nedostatočne hlásené. Hoci sa u 25 % 

ambulantných pacientov vyskytne nežiaduca udalosť z lieku, menej ako 0,3 % všetkých 

nežiaducich udalostí z liekov a 1 - 13 % závažných udalostí sa hlási Úradu pre kontrolu 

potravín a liečiv (FDA). Podobne sa hlási menej ako 1 % nežiaducich udalostí pri očkovaní. 

Podľa tejto štúdie by sa počty nežiaducich udalostí a úmrtí mali vynásobiť koeficientom 100, aby 

sa pochopila skutočná prevalencia závažných poškodení vakcínami. 
 

DÔVODY NEDOSTATOČNÉHO NAHLASOVANIA 
OBYVATEĽSTVO JE NESPRÁVNE INFORMOVANÉ 

 

Dôvodom, prečo sa hlási menej ako 1 % nežiaducich udalostí, je predovšetkým to, že väčšina 

populácie nevie o existencii systémov hlásenia poškodení spôsobených očkovaním. V druhom 

rade je to spôsobené tým, že farmaceutický priemysel viedol v posledných desaťročiach 

neutíchajúcu mediálnu vojnu proti všetkým lekárskym odborníkom, ktorí sa pokúšali informovať 

verejnosť o nebezpečenstvách vakcín. Jednou z nasadených stratégií je nadávanie a negatívne 

označenie "anti-vaxxer" bolo zvolené na zahanbenie a obviňovanie všetkých vedcov, lekárov a 

zdravotných sestier, ktorí hovoria o devastácii spôsobenej očkovaním. 

 

Kvôli tejto zločineckej kampani agresívneho potláčania údajov o nežiaducich účinkoch 

väčšina populácie nemá ani potuchy o tom, že vakcíny môžu vôbec spôsobiť nejaké škody. 

 

Rozsiahla propaganda očkovacích spoločností, ktoré využívajú vládne agentúry ako svoj hlavný 

kolotoč, jednoducho ľudstvu celé desaťročia nahovárala, že nežiaduce udalosti sú veľmi 

zriedkavým javom. Keď teda očkovaní ľudia trpia závažnými nežiaducimi udalosťami, ani im 

nenapadne, že by to mohlo byť z predchádzajúcich injekcií, a prirodzene to ako také neohlásia. 

Počas súčasnej svetovej krízy sa útoky na lekárskych odborníkov, ktorí varujú pred vakcínami, 

dostali na ešte vyššiu úroveň. Lekárski experti sú teraz úplne vymazaní zo všetkých sociálnych 

médií, ich webové stránky sú v Googli skrývané, celé kanály na YouTube sú vymazané, mnohí 

prišli o prácu a v niektorých krajinách boli lekárski experti zatknutí v snahe potlačiť pravdu o 

experimentálnych kovidových injekciách. 



Viaceré krajiny v súčasnosti označujú vedcov, ktorí vystupujú proti vakcínam, za 

"domácich teroristov". Je jasné, že zločinecký kartel v oblasti vakcín musí nasadiť všetky 

prostriedky, aby potlačil to, čo sa deje s týmito injekciami.  

 

V dôsledku toho sa nespočetné množstvo lekárov bojí hlásiť nežiaduce účinky, čo ďalej prispieva k 

nedostatočnému hláseniu týchto vedľajších účinkov. Okrem toho množstvo vedeckých informácií 

varujúcich pred týmito nebezpečnými biologickými látkami a počet lekárskych odborníkov, ktorí 

varujú ľudstvo, je taký ohromujúci a takmer všadeprítomný - napriek agresívnym pokusom o ich 

umlčanie - že je prakticky nemožné, aby si akýkoľvek lekársky odborník nebol aspoň trochu 

vedomý rizika, ktoré podstupuje tým, že podáva netestovanú injekciu meniacu DNA, pričom 

svojich pacientov ani neinformuje o tom, čo im do tela vpravuje. Ak potom vidia, že ich pacienti 

zomierajú alebo sú doživotne postihnutí, prirodzene sa obávajú zodpovednosti, a preto majú 

ďalšiu motiváciu neoznamovať nežiaduce udalosti. 

 

Napokon: mnohí lekári dostávajú finančné stimuly na propagáciu vakcín. Napríklad v Spojenom 

kráľovstve dostávajú zdravotné sestry ₤10 za každú ihlu, ktorú vpichnú do dieťaťa. Aj to je dôvod, 

aby neoznamovali nežiaduce udalosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 000 PRIPOMIENOK K VAKCÍNAM 
FACEBOOK ODHAĽUJE CUNAMI NEŽIADUCICH UDALOSTÍ 

 

Miestna spravodajská stanica ABC News zverejnila na Facebooku žiadosť, aby sa ľudia podelili o 

svoje príbehy neočkovaných blízkych, ktorí zomreli. Chceli o tom urobiť reportáž. To, čo sa stalo, 

bolo úplne nečakané. Za päť dní viac ako 250 000 ľudí uverejnilo komentáre, ale nie o 

neočkovaných blízkych. Všetky komentáre hovoria o očkovaných blízkych, ktorí zomreli krátko po 

očkovaní alebo sú doživotne postihnutí. Týchto 250 000 komentárov odhaľuje šokujúcu vlnu 

úmrtí medzi obyvateľmi a srdcervúce utrpenie, ktoré tieto injekcie spôsobujú. Príspevok bol 

zdieľaný už 200 000-krát a stále sa to zvyšuje... 11 

 

 

 



 



 
Všimnite si v poslednom komentári, ako pani hovorí, že všetci v nemocnici sa boja nahlásiť 

to ako reakciu na vakcínu, a iná osoba hovorí, že "lekári to nemôžu nahlásiť". To je dôkaz 

toho, čo som vysvetlil predtým: Väčšina lekárov je buď príliš vystrašená na to, aby nahlásila 

nežiaduce udalosti, alebo je jednoducho skorumpovaná. To spôsobuje, že skutočný výskyt 

poškodení spôsobených vakcínami zostáva pred svetom skrytý, čo je silný reálny dôkaz toho, čo 

odhalila Lazarova správa: iba 1 % poškodení spôsobených vakcínami je nahlásených úradom. 

Viac ako 250 000 komentárov ukazuje, že keď ľudia nájdu miesto, kde môžu nahlásiť utrpenie 

spôsobené injekciami, vidíme tsunami...  



 

 

SÚHRN ÚMRTÍ NA VAKCÍNY 
JE TO OVEĽA HORŠIE, AKO SI MYSLÍME 

 

✓ VAERS zverejnila 726 963 nežiaducich udalostí vrátane 15 386 úmrtí k 17. septembru 2021 

✓ Odborník na podvody CDC tvrdí, že počet úmrtí je najmenej päťkrát a možno desaťkrát 

vyšší 

✓ Informátor z Centra pre zdravotnú starostlivosť a lieky (Centers for Medicare & Medicaid 

Service, CMS) odhalil, ako na injekcie zomrelo takmer 50 000 ľudí. Predstavujú len 20 % 

populácie USA, čo znamená, že ak sa tieto údaje vzťahujú na celú populáciu, zomrelo 250 

000 ľudí 

✓ 150 000 hlásení bolo zamietnutých alebo vymazaných systémom VAERS 

✓ Skutočný počet anafylaxií je 50 až 120-krát vyšší, ako tvrdí CDC 

✓ Každý, kto zomrie skôr ako dva týždne po druhej injekcii, sa nepovažuje za úmrtie na 

vakcínu, čo spôsobuje, že väčšina skorých úmrtí na vakcínu sa ignoruje 

✓ Spoločnosť Moderna dostala viac ako 300 000 hlásení o nežiaducich udalostiach len za tri 

mesiace 

✓ Lazarusova správa ukazuje, že verejnosť hlási len 1 % nežiaducich udalostí 

✓ Väčšina populácie nevie o existencii systémov, kde môže hlásiť nežiaduce udalosti vakcín 

✓ Agresívna cenzúra a propaganda povedali verejnosti, že nežiaduce udalosti sú zriedkavé, 

čo spôsobilo, že ľudia nechápu, ako ich zdravotné problémy pramenia z minulých injekcií 

✓ Zahanbovanie a obviňovanie lekárov, ktorí povedia čokoľvek proti vakcínam, spôsobuje, 

že mnohí v lekárskej komunite sa vyhýbajú hláseniu nežiaducich udalostí 

✓ Strach z toho, že po podaní injekcie, ktorá usmrtila alebo postihla pacientov, bude braný 

na zodpovednosť, ďalej bráni zdravotníckemu personálu, aby to nahlásil 

✓ Prijímanie finančných stimulov na propagáciu a podávanie kovidových vakcín tiež bráni 

zdravotníckemu personálu hlásiť nežiaduce udalosti 

✓ Výrobcovia vakcín, ktorí sú motivovaní ziskom, majú všetky dôvody neoznamovať ničenie, 

ktoré spôsobujú ich netestované experimentálne výrobky 

✓ Viac ako 250 000 používateľov Facebooku komentuje úmrtia a vážne zranenia spôsobené 

vakcínami 
Ň 

MILIÓNY ÚMRTÍ NA CELOM SVETE 

Podľa vedeckých údajov sa hlási menej ako 1 % poškodení spôsobených očkovaním. A z 

tohto 1 % je väčšina hlásení dokonca zatajená úradmi. Zaviedli systémy, ktoré ignorujú 

väčšinu úmrtí spôsobených očkovaním. Ak tieto fakty skombinujeme s údajmi, ktoré 

odhaľujú vládni informátori, vidíme, že v Spojených štátoch zomreli na následky injekcií 

státisíce ľudí. Keďže zvyšok sveta používa rovnaké injekcie, vieme, že v celosvetovom 

meradle je počet úmrtí na vakcíny nepochybne miliónový. 

 

Toto je len krátkodobé cunami nežiaducich účinkov. Bill Gates, popredný svetový 

obchodník s vakcínami a hnacia sila celosvetového presadzovania vakcín, v rozhovore pre 

BBC povedal, že väčšina nežiaducich udalostí sa prejaví až po dvoch rokoch, preto vývoj 

vakcín zvyčajne trvá mnoho rokov. To znamená, že vlny úmrtí a zdravotných postihnutí v 

nasledujúcich rokoch budú exponenciálne väčšie. Najmä preto, že sa populácii vnucuje 

čoraz viac posilňovacích očkovaní a zavádzajú sa očkovacie pasy. 

 



 

SVETOVÍ EXPERTI VARUJÚ ĽUDSTVO 
POPREDNÍ VEDCI VYDÁVAJÚ VÁŽNE VAROVANIA 

 

Tieto alarmujúce údaje vedú svetových odborníkov, ako napríklad nositeľa Nobelovej ceny za 

medicínu Dr. Luca Montagniera, k vydaniu vážneho varovania, že v súčasnosti čelíme 

najväčšiemu riziku celosvetovej genocídy, v histórii ľudstva.12 Dokonca aj vynálezca technológie 

mRNA Dr. Robert Malone varuje pred týmito injekciami, ktoré využívajú jeho technológiu.13,14  

Situácia je taká vážna, že bývalý viceprezident spoločnosti Pfizer a hlavný vedecký pracovník Dr. 

Mike Yeadon vystúpil s varovaním ľudstva pred týmito mimoriadne nebezpečnými injekciami. 

Jedno z jeho najznámejších videí má názov "Posledné varovanie".15 Ďalší svetoznámy vedec Geert 

Vanden Bossche, bývalý vedúci úradu pre vývoj vakcín v Nemecku a hlavný vedecký pracovník 

spoločnosti Univac, tiež riskuje svoje meno a kariéru, keď odvážne vystupuje proti podávaniu 

kovidových injekcií. Vývojár vakcíny varuje, že injekcie môžu ohroziť imunitu očkovaných, čím 

sa stanú zraniteľnými pre každý nový variant.16, 17 Tí, ktorí prežili holokaust druhej svetovej 

vojny, napísali Európskej agentúre pre lieky žiadosť o zastavenie injekcií, ktoré považujú za nový 

holokaust. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚMRTIA NA VAKCÍNY NA CELOM SVETE 
TO ISTÉ PLATÍ PRE KRAJINY NA CELOM SVETE. 

 

Situácia, ktorú sme opísali v Spojených štátoch, ilustruje deštrukciu spôsobenú týmito injekciami. 

V krátkosti sa dotkneme niektorých ďalších krajín, aby sme dokázali, že situácia v Amerike nie je 

ojedinelá. 

EURÓPSKA ÚNIA 

 
V Európskej únii (ktorú tvorí len 27 z 50 európskych krajín) oficiálne správy EudraVigilance k 18. 

augustu 2021 oficiálne priznávajú, že zomrelo približne 22 000 ľudí a 2 milióny utrpeli vedľajšie 

účinky, z toho 50 % závažné. 19, 20 Čo sú to vážne poškodenia?  

 

"Klasifikuje sa ako "závažné", ak zodpovedá zdravotnej udalosti, ktorá má za následok smrť, 

ohrozuje život, vyžaduje hospitalizáciu, má za následok iný medicínsky dôležitý stav alebo 

predĺženie existujúcej hospitalizácie, má za následok pretrvávajúce alebo významné zdravotné 

postihnutie alebo neschopnosť, alebo je vrodenou anomáliou/pôrodnou chybou.“ 

 

V Holandsku, jednom z najmenších štátov Európskej únie, zriadil mimoparlamentný výskumný 

výbor platformu pre občanov na nahlasovanie nežiaducich účinkov vakcín. Nejde o žiadnu 

iniciatívu zo strany vlády a v médiách sa jej nevenovala žiadna pozornosť. Väčšina holandskej 

populácie preto o jej existencii nevie. Napriek svojmu obmedzenému vplyvu však táto súkromná 

iniciatíva už dostala hlásenia o 1 600 úmrtiach a 1 200 poškodeniach zdravia, ktoré často 

spôsobili trvalú invaliditu ľudí.21
 

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 

 
Krátko pred začiatkom národnej očkovacej kampane zverejnila MHRA (Agentúra pre reguláciu 

liekov a zdravotníckych výrobkov) nasledujúcu žiadosť:  

MHRA naliehavo hľadá softvérový nástroj s umelou inteligenciou (AI) na spracovanie 

očakávaného veľkého množstva nežiaducich reakcií na vakcínu COVID-19 a na 

zabezpečenie toho, aby neboli vynechané žiadne podrobnosti z textu nežiaducich reakcií. 
22  

 

Britská vláda zverejnila správu o prvej sérii nežiaducich účinkov vrátane slepoty, mŕtvice, 

potratov, zlyhania srdca, ochrnutia, autoimunitných ochorení a ďalších. Krátko po prvej vlne 

očkovania bolo nahlásených viac ako 100 000 nežiaducich udalostí vrátane 1260 prípadov straty 

zraku (vrátane úplnej slepoty). Prvá časť správy chváli vakcíny ako najlepší spôsob ochrany ľudí 

pred COVID-19, a potom pokračuje ukážkou neuveriteľného ničenia, ktoré tieto vakcíny 

spôsobujú. Pokrytectvo je ohromujúce.23, 24  

Aj vo Veľkej Británii sa len za šesť týždňov zvýšil počet potratov u očkovaných matiek o 366 %.25 

Okrem toho britský Úrad pre národnú štatistiku nechtiac odhalil, že počas prvých šiestich 

mesiacov roku 2021 zomrelo 30 305 ľudí do 21 dní od podania injekcie.26 A britský vedec s 35-

ročnou praxou urobil hĺbkovú analýzu britského systému hlásenia Yellow Card a zistil, že je 

nespoľahlivý.27  

"Môžeme konštatovať, že systém hlásenia môže poskytnúť určité obmedzené informácie, ktoré 

môžu byť užitočné pre upozornenie britskej verejnosti na možné nežiaduce účinky vakcín COVID-

19. Pôvodná koncepcia systému ako čisto opisného, a nie ako experimentálneho počinu však 

znamená, že sa nedokáže zaoberať skutočnými otázkami, ktoré sú pre verejnosť Spojeného 

kráľovstva mimoriadne dôležité. Týmito otázkami je, či existuje kauzálny vzťah medzi 



očkovaním vakcínami PF a AZ a závažnými nežiaducimi účinkami, ako je napríklad úmrtie, a ak 

áno, aká je veľkosť týchto účinkov. 

IZRAEL 

 
Izraelský ľudový výbor je tím lekárov, právnikov, kriminológov, epidemiológov a akademických 

výskumníkov, ktorí sú odhodlaní vykonať vyšetrovanie, prieskum a odhalenie v prospech 

verejnosti. Hoci ide o relatívne neznámu skupinu, k 5. augustu 2021 aj tak dostali 3754 hlásení 

vrátane viac ako 480 úmrtí.28 IPC uvádza, že tieto čísla predstavujú len 2 - 3 % skutočného 

výskytu v populácii, čo znamená, že počet úmrtí v Izraeli je približne 48 000 a nežiaducich udalostí 

približne 375 400.  

 

Aj v Izraeli štatistiky z Worldometers.info ukazujú obrovský nárast úmrtí, keď sa začalo očkovanie. 

Pred začatím očkovania sa v Izraeli denne nevyskytovali takmer žiadne úmrtia na kovid. Po začatí 

očkovania sa denný počet úmrtí zvýšil z 1 - 3 na 75 - 100 úmrtí denne! 

 

 

Ďalšia izraelská webová stránka, ktorá informuje o poškodeniach spôsobených očkovaním, je 

Seethetruth.club/covid-19-vaccine-victims, kde je možné vidieť rýchlo rastúci počet svedectiev 

ľudí, ktorí po očkovaní veľmi utrpeli. V USA sa na podobnej webovej stránke s názvom 

1000covidstories.com zobrazuje stále väčšie množstvo videí od ľudí, ktorí zomreli alebo mali 

vážne reakcie na očkovanie. Aj webová stránka s názvom TheCovidWorld.com zobrazuje osobné 

príbehy veľkého počtu ľudí, ktorí zomreli na následky injekcií. Musíme si uvedomiť, že nič 

podobné sa v histórii ešte nestalo, aby sa tisíce ľudí prihlásili a podelili sa o svoje utrpenie po 

očkovaní. Dôvod, prečo to ľudia teraz robia, je ten, že ich nežiaduce reakcie vôbec nie sú, ako 

hovoria zločinecké "zdravotnícke" agentúry, "bolesti hlavy, závraty a príznaky podobné chrípke". 

Reakcie sú mimoriadne závažné a často ľudí invalidizujú na celý život. Poškodenia sú v 

skutočnosti také vážne, že ľudia na celom svete vystupujú, aby varovali ľudstvo.  

 

BRAZÍLIA 

 
V Brazílii je oficiálny počet úmrtí na vakcínu 32 000 za obdobie 5 mesiacov. Správa bola 

uverejnená na stránke uol.com.br, ktorá má podľa údajov SimilarWebu približne rovnaký počet 



zobrazení ako CNN.com. Napriek týmto vysokým počtom úmrtí po očkovaní sa v správe uvádza: 

Očkovanie je stále najlepším spôsobom kontroly ochorenia. 29 

VEDA DOKAZUJE POŠKODENIE VAKCÍNAMI  
MŔTVICE, INFARKTY, RAKOVINA,... 

 

ŠtúdiaSanfranciskej univerzity alebo Salkovho inštitútu dokazuje, že vakcíny menia ľudský 

organizmus na továreň na proteínové bodky, ktoré vytvárajú bilióny bodiek spôsobujúcich krvné 

zrazeniny, ktoré spôsobujú mŕtvicu a infarkt.30 Ďalšia štúdia potvrdzuje, ako vakcíny môžu spôsobiť 

smrteľné krvné zrazeniny, ktoré zasa spôsobujú infarkt a mŕtvicu.31,32 New England Journal of 

Medicine dokazuje, ako očkovacie látky spôsobujú zápal srdca33 , a ten istý časopis uverejnil štúdiu 

o dramatickom náraste potratov.34 Viaceré štúdie dokazujú realitu posilnenia závislého od 

protilátok. 35,36,37 Potvrdzuje sa aj výskyt neplodnosti a znížený počet spermií.38,39 Napokon štúdia 

ukázala, že injekcie spôsobujú rakovinu.40 A to je len niekoľko príkladov... 

 

VYŇATIE ZO ZODPOVEDNOSTI  
ŽIADNY VÝROBCA VAKCÍN NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ 

 

V posledných desaťročiach bolo v krajinách celého sveta podpísaných niekoľko oficiálnych 

vládnych dohôd, ktoré každému výrobcovi vakcín poskytujú 100 % ochranu pred akoukoľvek 

zodpovednosťou. Nezáleží na tom, akú deštrukciu ich výrobky spôsobia, nikto nemá právo na 

odvolanie. Okrem toho žiadne zdravotné poistenie nikdy nepokryje náklady vyplývajúce zo škôd 

spôsobených vakcínami. Jednoducho nepreplatia očkovaným, keď sa dostanú do problémov. 

Napriek tomu... tie isté vlády, ktoré vás odmietajú chrániť pred možným zničením vášho zdravia, 

života a milovaných osôb, nariaďujú tieto smrtiace injekcie a vyžadujú ich pri nákupoch, 

cestovaní, stretnutiach a dokonca aj pri bankových službách..  

 

FUNGUJÚ VÔBEC?  
ZDRAVOTNÍCKI ÚRADNÍCI TVRDIA, ŽE NIE SÚ ÚČINNÉ  

 

Svetoznámy vývojár vakcín Geert Vanden Bossche MVD, PhD varuje, že tieto injekcie ničia 

imunitný systém organizmu, čím sa očkovaný stáva zraniteľným pre každý nový variant 

ochorenia.41 Hovorí tiež 

 

"Hromadné očkovacie kampane počas pandémie vysoko infekčných variantov nedokážu 

kontrolovať prenos vírusu. Namiesto toho, aby prispeli k budovaniu stádovej imunity, 

dramaticky odďaľujú prirodzené vytvorenie stádovej imunity. Preto sú prebiehajúce 

kampane plošného očkovania absolútne škodlivé pre verejné a globálne zdravie. 42  

 

Nositeľ Nobelovej ceny za medicínu Dr. Luc Montagnier bije na poplach, že tieto vakcíny vytvárajú 

nové nebezpečné varianty.43 A v Izraeli štatistiky jasne ukazujú dramatický nárast úmrtí na covid 

po začatí očkovania (pozri predchádzajúcu časť tejto správy). Izraelský premiér Naftali Bennet 

dokonca hovorí, že najviac ohrození sú teraz ľudia, ktorí dostali dve dávky vakcíny. 44  

V ostrovnom štáte Seychely neboli takmer žiadne úmrtia na kovid, ale akonáhle začali očkovať 

obyvateľstvo, počet úmrtí sa zvýšil stonásobne.  

 

V Austrálii mladému páru osem dní odmietali prístup k ich novorodencovi, hoci boli plne 

zaočkovaní. Hlavná hygienička z Austrálie, Dr. Jeannette Youngová, poskytla nasledujúce objavné 



vysvetlenie tejto neľudskej situácie: 45 'To, že ste očkovaní, neznamená, že sa nenakazíte. 

Preto sme nemohli dovoliť, aby táto rodina išla navštíviť svoje dieťa. 

 
Anthony Fauci sa tiež vyjadril úplne jasne: "CDC zvažuje zavedenie povinnosti nosiť masky pre 

očkovaných",46 "očkovaní majú čoraz viac pozitívnych testov na kovid, preto budú musieť naďalej 

nosiť masky",47 "očkovaní sa stále musia vyhýbať jedlu v reštauráciách",48 a "očkovaní prenášajú 

variant Delta rovnako ako neočkovaní".49 Podľa Fauciho teda vakcíny nič nerobia. Napriek tomu 

trvá na tom, aby boli tieto zbytočné očkovania povinné pri cestovaní.50 To isté verejne vyhlásil aj 

premiér Spojeného kráľovstva Boris Johnson, ktorý povedal: "Vakcína je pre nás zbytočná: 51  

 

'Môžem sa teraz stretávať so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi v interiéri, ak sú 

očkovaní? Tam sa obávam, že odpoveď je nie, pretože ešte nie sme v tomto štádiu, stále 

sme vo svete, kde sa môžete stretávať s priateľmi a rodinou vonku, podľa pravidla šiestich 

alebo dvoch domácností. A aj keď vaši priatelia a rodinní príslušníci môžu byť očkovaní, 

vakcíny neposkytujú stopercentnú ochranu, a preto musíme byť opatrní.“  

 

Výskumný článok uverejnený v časopise "Trends in Internal Medicine", ktorého autorom je Dr. J. 

Bar Classen MD, má názov: 52  

'Americké vakcíny COVID-19 preukázateľne spôsobujú viac škody ako úžitku na základe údajov z 

pivotných klinických štúdií analyzovaných s použitím správneho vedeckého koncového bodu 

"všetky spôsobujú závažnú úmrtnosť"'  

 

Dokonca aj CDC priznalo, že vakcíny neposkytujú žiadnu ochranu proti variantom Delta a 

prichádzajúcim variantom, a preto musia všetky opatrenia proti covidu zostať v platnosti.53 

Napriek tomu stále trvajú na tom, že všetci musia byť očkovaní. Hlavný hygienik Nového Južného 

Walesu v Austrálii povedal, že sa musíme pripraviť na to, že v dohľadnej budúcnosti budeme žiť v 

neustálom cykle pokračujúcich posilňovacích injekcií proti kovidom.54 Hlavný lekár spoločnosti 

Moderna Dr. Tal Zaks povedal, že vakcíny nevrátia život do normálu.55 Potvrdil to aj riaditeľ 

Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom, ktorý povedal 56  

 

"Vakcína sama o sebe pandémiu neukončí. Bude potrebné pokračovať v dohľade, ľudí bude 

treba naďalej testovať, izolovať a starať sa o nich. Stále bude potrebné sledovať kontakty a 

umiestňovať ich do karantény, stále bude potrebné zapojiť komunity.“ 

  

Štúdia časopisu The Lancet ukázala, že variant Delta sa voľne prenáša medzi očkovanými.57 

Potvrdila to aj štúdia, ktorá ukázala, ako bolo v júli 2021 po viacerých veľkých verejných 

podujatiach v mestečku Barnstable County v štáte Massachusetts identifikovaných 469 prípadov 

COVID-19 medzi obyvateľmi štátu Massachusetts, ktorí do mesta cestovali v období od 3. do 17. 

júla; 346 (74 %) sa vyskytlo u plne očkovaných osôb.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TVOR S CHÁPADLAMI 
ŽIVÉ ORGANIZMY VO VAKCÍNACH 

Doktorka Carrie Madejová skúmala fľaštičky s vakcínami od spoločností Moderna a 

Johnson & Johnson pod mikroskopom so 400-násobným zväčšením. To, čo videla, ju 

šokovalo ... 

V oboch fľaštičkách sa nachádzal živý organizmus s chápadlami. Tento tvor sa pohybuje 

a dvíha sa. 68A 

 

Pohľad na to a myšlienka, že tieto neznáme, chobotnici podobné tvory sa injekčne 

aplikujú miliónom detí na celom svete, spôsobili, že sa doktorka Madejová rozplakala. 

 

SAMO-ZOSTAVUJÚCE SA NANOBOTY 
ČO SA TAJNE VYTVÁRA VO VAŠOM TELE? 

 

Doktorka Madejová pozorovala v ampulkách aj kúsky grafénu, ako aj samoskladajúce sa 

nanočastice. Častice sa pohybovali smerom k sebe a vytvárali zložitejšie štruktúry. To isté odhalil 

aj doktor Zandre Botha z Južnej Afriky. Skúmala niekoľko fľaštičiek s vakcínami pomocou rôznych 

metód a to, čo zistila, je jednoducho príliš bizarné na to, aby sa to dalo opísať slovami. Rovnako 

ako doktorka Carrie Madejová videla zložité samo-skladajúce sa nanoboty. 69C Pozrite si 

nasledujúce mikrofotografie...  

 

 
 

 



Aký diabolský plán sa tajne realizuje tým, že sa do tiel miliónov ľudí vstrekujú takéto 

samoskladajúce sa nanoboty? A prečo toľko spravodajských agentúr a takzvaných overovateľov 

faktov robí nadčasy, aby popreli tieto zjavné, nepopierateľné zistenia? Aký je vlastne účel týchto 

injekcií, ktoré sa tak násilne vnucujú celému ľudstvu? A prečo všetky vlády na celom svete 

spolupracujú na tomto pláne? Za tajným zavádzaním tohto druhu nanotechnológií do ľudstva sa 

očividne skrýva nekalý zámer. O čo ide? Kto sa odváži položiť tieto otázky a nájsť odpovede?  

 

NEBEZPEČNÉ TOXÍNY  
GRAFÉN MENÍ ELEKTROMAGNETICKÉ POLE  

 

Svetoznámy biofyzik Andreas Kalcker zistil, že vakcíny obsahujú veľké množstvo oxidu grafénu (až 

95 %).  

 

Upozorňuje, že oxid grafénu, ktorý sa vstrekuje ľuďom, mení ich elektromagnetické pole, 

čo narúša normálne fungovanie ich orgánov.65  

 

'To, čo nás znepokojuje, sú vedľajšie účinky, ktoré to má. Nie je to opísané v medicíne, ale je to 

opísané v mojom odbore, biofyzike. Čo sa deje? Telo potrebuje svoje elektromolekulárne 

schopnosti, aby mohlo fungovať. Srdce bije, pretože je tam magnetické pole, ktoré následne 

vytvára elektrinu na pumpovanie a všetko ostatné. Grafén úplne mení naše elektromagnetické 

pole, čo sa nikdy predtým nestalo. To, čo vidíme, je niečo "in vivo" s určitými dramatickými 

účinkami. Sledovali sme veľa videí ľudí, ktorí zomierajú po očkovaní. Vidíte, ako ľudia dostávajú 

kŕče. Tieto kŕče majú napríklad veľmi špecifické frekvencie a sú rovnaké pri všetkých druhoch 

kŕčov. Tieto kŕče naznačujú, že došlo k narušeniu elektromagnetických polí človeka.  

Prítomnosť oxidu grafénového okrem iných toxických materiálov, ako sú hliník, kapsidy LNP, PEG 

a parazity vo vakcínach, ďalej potvrdil Dr. Robert Young.66,67  

 

Klub vedcov tiež zverejnil správu s mikrofotografickými dôkazmi o prítomnosti nanočastíc vo 

vakcínach. 'Zásadné odhalenia o tom, čo sa nachádza vo vakcínach CoV-2-19, s použitím 

elektrónovej, pHázovej, tmavého poľa, jasného poľa a iných typov mikroskopie z pôvodného 

výskumu Dr. Roberta Younga a jeho vedeckého tímu, ktoré potvrdzujú to, čo zistili výskumníci z 

La Quinta Columna - toxický nanometalický obsah s magnetotoxickým, cytotoxickým a 

genotoxickým účinkom, ako aj identifikované život ohrozujúce parazity. Okrem toho v roku 

2008 Hongjie Dai a jeho kolegovia zo Stanfordskej univerzity našli oxid grafénový. 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAMATICKÉ ZMENY V KRVI  
VÝSKUM ODHALIL ZMENY V KRVI  

 

Dr. Robert Young tiež zistil, ako sa dramaticky mení krv očkovaných ľudí po injekcii s mRNA. 

Nasledujúci obrázok odhaľuje normálny zdravý stav červených krviniek, ktoré majú rovnakú 

farbu, tvar a veľkosť. 69A  

 

 
 

Druhá mikrofotografia zhotovená pod mikroskopom s fázovým kontrastom odhaľuje živú krv 24 

hodín po očkovaní mRNA, ktorá teraz obsahuje kryštalizované červené krvinky nazývané 

Heinzove telieska, biologické premeny červených a bielych krviniek, veľké symplasty kryštálov 

oxidu grafénového v strede a kryštály kyseliny orotovej v pravom hornom rohu mikrofotografie. 

 

 
 

Nemeckí výskumníci zistili, že obsah fľaštičiek s vakcínami po umiestnení pod lampu, ktorá ich 

zohreje na približne 30 °C, vytvára kryštály. Na fotografii nižšie je to jasne vidieť.69B Na obrázku 

vľavo je pôvodný obsah fľaštičky a na obrázku vpravo je to, čo sa stane po niekoľkých minútach... 

vytvoria sa zložité kryštály. Aký to má vplyv na ľudské telo?  

 

 

 

 

 



TRVALO ZMENENÁ DNA  
ĽUDSKÝ GENÓM SA MODIFIKUJE 

 

Doktorka Carrie Madejová dve desaťročia študovala vakcíny a transhumanizmus. Vo svojom 

dokumentárnom filme "Bitka o ľudstvo", ktorý vyrobila organizácia Stop World Control, varovala, 

že tieto injekcie môžu natrvalo zmeniť ľudskú DNA, čo môže mať katastrofálne následky. 

Kontrolóri faktov na celom svete - ktorí sú často platení očkovacím priemyslom - ho označili za 

falošnú správu. Facebook si stanovil politiku cenzúry všetkých hlasov, ktoré varovali, ako by táto 

génová terapia mohla potenciálne zmeniť ľudský genóm. Až kým... zamestnanec Facebooku 

nenahral a nezverejnil dôverné priblíženie stretnutia s generálnym riaditeľom Facebooku 

Markom Zuckerbergom, ktorý svojim zamestnancom povedal, že injekcie skutočne menia ľudskú 

DNA! Toto sú jeho presné slová:  
"Len nevieme, aké sú dlhodobé vedľajšie účinky toho, že v podstate modifikujeme DNA a RNA ľudí, 

aby sme priamo zakódovali v DNA a RNA človeka v podstate schopnosť produkovať tieto protilátky a 

či to spôsobuje ďalšie mutácie alebo iné riziká v ďalšom priebehu. 63  

 

PATENTOVANÝ TRANSČLOVEK  
UŽ NIE ČLOVEK S ĽUDSKÝMI PRÁVAMI  

 

Dr. Chinda Brandolino je latinskoamerická lekárka, ktorá hovorí o tom, že po zmene ľudského 

genómu sa človek už nepovažuje za pôvodného človeka, ale stáva sa transhumánnym človekom, 

a preto stráca ľudské práva. Okrem toho vysvetľuje, že zmenenú DNA a RNA možno patentovať, 

čím sa geneticky modifikovaný človek stáva majetkom držiteľov patentov. Dôsledky tejto 

skutočnosti sú veľmi znepokojujúce. 64  

 

TRANSĽUDSKÉ DIEŤA  
ČIERNE OČI A ZRÝCHLENÉ STARNUTIE 

  

Vedci v Južnej Amerike skúmajú zvláštny jav: Niektoré novorodenecké deti od očkovaných rodičov 

v Mexiku majú čierne oči, zatiaľ čo za normálnych okolností sú oči novorodencov svetlé. Zdá sa 

tiež, že tieto deti príliš rýchlo starnú, keďže už vo veku troch mesiacov dokážu stáť a dokonca 

chodiť.63A Vedci sú opatrní, aby nevydávali predčasné vyhlásenia, ale budú to ďalej skúmať.63B  

 

 
 



RÔZNE DÁVKOVANIE  
PREČO NIEKTORÍ ZOMIERAJÚ, ZATIAĽ ČO INÍ SÚ V PORIADKU? 

 

Prečo niektorí ľudia zomrú alebo sa stanú doživotne invalidnými, zatiaľ čo iní sa po očkovaní 

zdajú byť v poriadku? Dr. Jane Ruby vysvetľuje, že nie všetky ampulky majú rovnaké dávky.68B 

ClinicalTrials.gov ukazuje, že existujú rôzne fázy experimentu s očkovaním, pričom rôznym ľuďom 

sa podávajú rôzne dávky mRNA. Neznáme percento injekcií je dokonca placebo!  

 

To znamená, že niektorí ľudia dostanú injekciu neškodnej látky, zatiaľ čo iní dostanú 

injekciu s 5, 10, 20 alebo 30 mikrogramami mRNA. 

 

Dr. Ruby varuje, že v posilňovacích injekciách niektoré fľaštičky obsahujú až 100 alebo dokonca 

250 mikrogramov mRNA. To vysvetľuje, prečo sa v niektorých oblastiach očkovaní zdajú byť v 

poriadku, zatiaľ čo v iných oblastiach ľudia po injekcii odpadávajú. Je to ako ruská ruleta: nikto 

nevie, čo sa mu do tela vstrekuje. Neexistuje informovaný súhlas. Ak si však ľudia vezmú 

posilňovače, dostanú rôzne dávky. Tam, kde predchádzajúce injekcie mohli byť neškodné, môžu 

byť ďalšie smrteľné.  

 

PODVODY S ÚMRTIAMI NA COVID  
CELOSVETOVÝ PODVOD S NAFÚKNUTÝMI ÚMRTIAMI NA COVID 

 

Ospravedlnením pre vraždenie miliónov ľudí týmito injekciami je, že údajne zabraňujú úmrtiam 

ľudí na covid. V skutočnosti je však takzvaný počet úmrtí na covid najväčšou lžou v histórii. Na 

celom svete sa zistilo, že viac ako 95 % všetkých úmrtí na covid bolo spôsobených inými 

príčinami. Taliansky politik Vittorio Sgarbi v talianskej poslaneckej snemovni zvolal: 69  

 

'Nerobme z tejto snemovne snemovňu lží. Neklamte! Hovorte pravdu. Nehovorte, že je 25 

000 mŕtvych. Nie je to pravda. Nepoužívajte mŕtvych na rétoriku a terorizmus. Údaje z 

Vyššieho zdravotného ústavu hovoria, že 96,3 % zomrelo na iné choroby.  

 

Belgický časopis De Tijd napísal, ako vláda tvrdila, že na COVID-19 zomrelo 3 000 starších ľudí. 

Kvôli týmto číslam bola celá krajina vyhlásená za uzavretú. Výskum však ukázal, že iba 3 % 

zosnulých boli testované. Nie 3 000, ale len 90 ľudí mohlo mať covid.70 

 

Zatiaľ čo predpokladaná úmrtnosť na chrípku sa zvýšila, štatistiky vo viacerých krajinách ukázali, 

že zrazu už nie je viac úmrtí na chrípku. Len v USA je každoročne takmer 40 miliónov prípadov 

chrípky, ale odkedy zasiahol covid, tento počet klesol na menej ako 2 000. Kam sa podeli všetky 

tie desiatky miliónov pacientov s chrípkou? Všetci sú teraz registrovaní ako covid.  



 
 

Nemecký súdny koroner Prof. Dr. Klaus Püschel preskúmal na začiatku pandémie viac ako 140 

prípadov koronálnych ochorení v Hamburgu. V nemeckej televízii povedal, že hystéria okolo 

koronavírusu bola veľmi prehnaná. Podľa Püschela všetci ľudia, ktorí zomreli, mali základné 

ochorenia a aj tak by rýchlo zomreli, či už s vírusom alebo bez neho, a dodal, že neexistuje žiadny 

"vírus zabijak". Zdraví ľudia sa nemusia obávať, hovorí Püschel. Koroner tiež predpovedal, že 

korona nespôsobí ani vrchol ročnej úmrtnosti, čo sa ukázalo ako presná predpoveď.71 

 

Zdravotnícki pracovníci na celom svete vypovedali, že ich nadriadení na nich vyvíjali 

nátlak, aby všetkých pacientov nahlasovali ako covidov a každé úmrtie - bez ohľadu na 

príčinu - registrovali ako covidové úmrtie. Internet zaplavili tisíce svedectiev rozhorčených 

ľudí, ktorí uviedli, že išli k lekárovi alebo do nemocnice kvôli problémom, ktoré nesúviseli s 

COVID-19, a na ich počudovanie boli zaregistrovaní ako pacienti s covidom.72  

 

Doktorka Elke de Klerk, zakladateľka organizácie Lekári za pravdu v Holandsku, vypovedala, že v 

dokumentácii nevyliečiteľne chorých pacientov dostávala tajné správy, v ktorých žiadala, aby títo 

ľudia boli registrovaní ako covidoví úmrtia.73 Projekt Veritas zavolal niekoľkým riaditeľom 

pohrebných ústavov v New Yorku a tí vypovedali, ako bol každý mŕtvy registrovaný ako covid, 

pričom všetci vedeli, že to nie je správne.74 Minnesotský senátor Scott Jensen, ktorý je tiež 

praktickým lekárom, v relácii Fox News odhalil, že americké nemocnice dostávajú obrovské 

finančné stimuly, aby registrovali pacientov ako covid. Za každú osobu, ktorú zaregistrovali ako 

covidovú smrť, dostávajú 39 000 USD. Potvrdili to lekári z celého sveta.75 Technického riaditeľa 

CNN Charlieho Chestera tajne natočil tajný novinár z projektu Veritas, pričom priznal, že CNN 

nafúkla počty úmrtí, "pretože strach predáva".76  

 

Uniklo stretnutie Zoomu s africkými vládnymi predstaviteľmi, ktoré odhalilo, ako 

diskutovali o spôsoboch, ako zvýšiť počty covid prípadov, aby mohli pokračovať v 

lockdownoch.77  

 

National File zverejnil záznam konferenčného hovoru Zoom medzi lekármi a marketingovým 

riaditeľom Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, skupiny 20 nemocníc, kliník a 

úradov, ktoré liečia pacientov v Severnej a Južnej Karolíne. V nahrávke doktorka Mary Rudyková 

hovorí riaditeľke marketingu Carolyn Fisherovej a ďalšiemu zamestnancovi nemocnice, že chce, 

aby sa nemocnice stali pre verejnosť "strašidelnejšími" tým, že nafúknu počet pacientov s 

COVID-19 a použijú komunikáciu, ktorá nepravdivo hovorí jednotlivcom, že "ak sa nedáte 

zaočkovať, viete, že zomriete". 78  



Epicentrom pandémie COVID-19 bol New York. V centre New Yorku sa nachádza slávna 

nemocnica Elmhurst, kde údajne zomrelo na tento vírus viac ľudí ako kdekoľvek inde na svete. 

Bolo to epicentrum v epicentre pandémie. Z tohto dôvodu sa tam rozhodla ísť skúsená zdravotná 

sestra z Floridy Erin Olszewskiová, aby pomohla pri riešení krízy. 

 

To, čo videla v tejto svetoznámej nemocnici, ju však naplnilo takou hrôzou, že sa rozhodla vziať so 

sebou skrytú kameru a natočiť, čo sa tam deje.  

 

Pacienti, ktorí boli opakovane negatívne testovaní na COVID-19, sú stále evidovaní ako 

"potvrdený COVID-19". Na kovidovom oddelení sú napojení na respirátor... čo spôsobuje 

ich smrť.  

 

V odhaľujúcom dokumentárnom filme spoločnosti Journeyman Pictures táto zdravotná sestra 

hovorí o zločinoch, ktoré sa v Elmhurste neustále dejú. Na svojom smartfóne ukazuje, ako bol 

pacient skutočne dvakrát negatívne testovaný na COVID-19... a napriek tomu bol zaregistrovaný 

ako "potvrdený" COVID-19". Vysvetľuje, že toto sa v Elmhurste deje neustále: podvody a vraždy, 

ktoré majú za následok vysokú úmrtnosť na COVID-19, o ktorej sa v médiách trúbi.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIADITEĽ POHREBNEJ SLUŽBY PREHOVORIL  
POHREBNÍK JE SVEDKOM VLÁDNYCH ZLOČINOV 

 

Jedno z veľmi objavných svedectiev pochádza od riaditeľa pohrebnej služby zo Spojeného 

kráľovstva Johna O'Looneyho.80 Desať rokov bol súčasťou jednej z najväčších pohrebných 

spoločností v Spojenom kráľovstve, spolupracoval s BBC pri dokumentovaní pandémie a 

spolupracoval s vládnym úradníkom pre pandémiu. Je prepojený s ďalšími 45 riaditeľmi 

pohrebných služieb, a preto má jasný prehľad o tom, čo sa deje. To, čo prezradil, je šokujúce.  

 

Predovšetkým svedčí o tom, že ani on, ani nikto z ostatných pohrebných služieb nezaznamenal 

nárast úmrtí počas tzv. pandémie. V marci 2020 však Johna zrazu tri týždne noc čo noc volali 

konkrétne do domovov dôchodcov. Všetci, ktorí zomreli, boli označení ako covid. Nikdy nevidel 

prítomného lekára, ani raz nevykonal test na covid. Zároveň došlo k 1000 % nárastu nákupov 

midazolamu. Zdravotná sestra mu povedala, ako dostali pokyn podávať starším ľuďom smrteľné 

dávky tohto lieku, aby ich hromadne vyhubili. Tieto vysoké počty úmrtí sa potom využili na 

propagáciu príbehu o "pandémii covid". Oslovil ho aj vládny úradník pre pandémiu, ktorý mu 

povedal, že každé úmrtie musia označiť ako covid. Ľudia zrazení autami, infarkty, pacienti 

s rakovinou, nezáležalo na tom, čo ich zabilo, všetci museli byť označení ako covidové 

úmrtia.  

 

Keď vláda začala hromadne očkovať britskú populáciu, John hovorí, že počet úmrtí prudko 

vzrástol. "Ako riaditeľ pohrebnej služby som pätnásť rokov nevidel nič podobné. A začalo sa to 

presne vtedy, keď im začali pichať ihly do rúk. Nikdy som už nevidel takú úmrtnosť. Bolo to 

strašné, hrozné. Boli to pandemické čísla, ale bolo to až potom, čo začali očkovať, nikdy predtým. 

John vysvetľuje, že väčšina úmrtí na vakcíny bola označená ako úmrtie na covid.  

 

'Každý riaditeľ pohrebnej služby, ktorý má aspoň štipku poctivosti, vám povie, že všetci tí, 

ktorí umierajú všade okolo nás, sú príjemcovia vakcín. Neexistuje žiadna pandémia a ja 

som toho živým dôkazom. Všetko je to navrhnuté tak, aby ste si dali vakcínu. V mojej sieti 

pohrebných služieb nezomrelo na covid ani jedno dieťa. Takže nie je vôbec žiadny dôvod, 

aby sa tieto génové terapie dávali deťom. Máme tu program depopulácie. Sú to vakcíny, 

ktoré zabíjajú ľudí, a ja to vidím na vlastné oči ako riaditeľ pohrebnej služby.  

 

Pozrite si celú výpoveď Johna O'Looneyho online, pretože prezrádza oveľa viac, než tu citujem. 

Napríklad to, ako mu lekárske autority v rámci NIH povedali, že variant Delta je poškodenie 

vakcínou. Pozrite si ho tu: StopWorldControl.com/director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZHRNUTIE COVID PODVODU 
SVET JE PODVÁDZANÝ AKO NIKDY PREDTÝM 

 

✓ Zdravotnícki pracovníci sú platení alebo sú pod tlakom, aby registrovali všetkých 

pacientov ako covid 

✓ Stovky miliónov prípadov chrípky ročne sú teraz všetky covid 

✓ Nemecký súdny koroner preskúmal 140 prípadov úmrtí a uviedol, že všetci 

zomreli z iných príčin a žiadny vírus zabijak neexistuje 

✓ Lekári dostávajú skryté správy, v ktorých sa od nich vyžaduje, aby umierajúcich 

pacientov registrovali ako covidové úmrtia 

✓ Sieť 20 nemocníc je prichytená pri zvyšovaní počtu covidov s cieľom vyvolať strach 

✓ Nespočetné množstvo ľudí na celom svete je pobúrených, pretože boli nesprávne 

zaregistrovaní ako covid 

✓ Pohrebné služby priznávajú, že sa neustále stretávajú s falošnými registráciami 

covid 

✓ Technický riaditeľ CNN Chester priznal, že čísla navyšujú, pretože "strach predáva 

✓ Africký vládny úradník v telefonickom rozhovore v službe Zoom diskutuje o tom, 

ako zvýšiť počty covidov, aby mohli pokračovať v blokáciách 

✓ Taliansky politik Vittorio je rozzúrený, pretože vidí, ako komora klame: na covid 

zomrelo len malé percento! 

✓ Riaditeľ pohrebnej služby je svedkom vraždy tisícov starších ľudí, aby sa vytvorili 

tzv. covidové úmrtia 

✓ On a desiatky ďalších riaditeľov pohrebných ústavov dostali od britskej vlády 

pokyn, aby každé úmrtie označili ako covid 

✓ Keď sa začalo očkovanie, títo pohrební pracovníci boli svedkami 

✓ bezprecedentný nárast úmrtí 

 

Mnoho ďalších príkladov toho, ako je pandémia organizovaná, nájdete v úplnej 

správe na stránke StopWorldControl.com/full 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOMRELI LEN OČKOVANÍ  
POČAS ŠPANIELSKEJ CHRÍPKY ZOMRELI LEN OČKOVANÍ 

 

V roku 1918 údajne zomrelo na tzv. španielsku chrípku katastrofálny počet 50 - 100 miliónov ľudí. 

Odborným očitým svedkom tejto udalosti bola lekárka Eleanor McBeanová, PhD, N.D., ktorá 

napísala knihu so svojimi priamymi skúsenosťami o tom, čo sa skutočne dialo.81, 82  

Vysvetľuje, že v skutočnosti nešlo o chrípku, ale na obyvateľstvo bolo uvalené masové očkovanie, 

ktoré spôsobilo príznaky podobné chrípke, množstvo rôznych ochorení a masové úmrtia.  

Nepoznala ani jedného neočkovaného človeka, ktorý by zomrel na túto údajnú "španielsku 

chrípku", zatiaľ čo väčšina očkovaných prišla o život.  

 

"Bola som pozorovateľkou chrípkovej epidémie v roku 1918 priamo na mieste. Všetci lekári a 

ľudia, ktorí žili v čase epidémie španielskej chrípky v roku 1918, tvrdia, že to bola najstrašnejšia 

choroba, akú svet kedy mal. Silní muži, v jeden deň plní sily a zdravia, boli na druhý deň mŕtvi. 

Táto choroba mala vlastnosti čiernej smrti pridanej k týfusu, záškrtu, zápalu pľúc, kiahňam, 

ochrnutiu a všetkým chorobám, proti ktorým boli ľudia očkovaní bezprostredne po 1. svetovej 

vojne. Prakticky celá populácia bola "zasiata" tuctom alebo viacerými chorobami - alebo toxickými 

sérami. Keď všetky tieto lekármi vyrobené choroby začali prepuknúť naraz, bolo to tragické. Táto 

pandémia sa ťahala dva roky a pri živote ju udržiavali ďalšie jedovaté lieky podávané lekármi, 

ktorí sa snažili potlačiť príznaky.  

 

Pokiaľ sa mi podarilo zistiť, chrípka zasiahla len očkovaných. Tí, ktorí odmietli očkovanie, 

chrípke unikli.  

 

Moja rodina odmietla všetky očkovania, takže sme zostali celý čas zdraví. Zo zdravotného učenia 

Grahama, Traila, Tildena a ďalších sme vedeli, že ľudia nemôžu kontaminovať telo jedmi bez toho, 

aby si nespôsobili chorobu. Keď chrípka vrcholila, všetky obchody boli zatvorené, rovnako ako 

školy, podniky - dokonca aj nemocnica, pretože lekári a zdravotné sestry boli tiež očkovaní a 

chrípka ich postihla. Nikto nebol na ulici. Bolo to ako mesto duchov. Zdalo sa, že my [ktorí sme sa 

nenechali očkovať] sme jediná rodina, ktorá chrípku nedostala, a tak moji rodičia chodili od domu 

k domu a robili, čo mohli, aby sa postarali o chorých, pretože vtedy nebolo možné zohnať lekára. 

Ak bolo možné, aby choroboplodné zárodky, baktérie, vírusy alebo bacily spôsobovali choroby, 

mali veľa príležitostí napadnúť mojich rodičov, keď trávili mnoho hodín denne v nemocničných 

izbách. Oni však nedostali chrípku a nepriniesli si domov žiadne choroboplodné zárodky, ktoré by 

napadli nás, deti, a niečo spôsobili. Nikto z našej rodiny nemal chrípku - ani ň - a to bolo v zime s 

hlbokým snehom na zemi. 

 

Uvádza sa, že chrípková epidémia v roku 1918 zabila 20 000 000 ľudí na celom svete. Lekári 

ich však zabili svojimi surovými a smrteľnými liečebnými postupmi a liekmi. Je to tvrdé 

obvinenie, ale napriek tomu je pravdivé, súdiac podľa úspechu lekárov bez liekov v 

porovnaní s úspechom lekárov.  

 

Kým lekári a lekárske nemocnice strácali 33 % prípadov chrípky, nemedicínske nemocnice, ako 

napríklad BATTLE CREEK, KELLOGG a MACFADDEN'S HEALTH-RESTORIUM, dosahovali takmer 100 

% uzdravení vďaka svojej vodnej kúre, kúpeľom, klystýrom atď. pôstom a niektorým ďalším 

jednoduchým liečebným metódam, po ktorých nasledovali starostlivo vypracované diéty z 

prírodných potravín.  

 

 



Jeden lekár za osem rokov nestratil ani jedného pacienta. Veľmi úspešnú liečbu jedného z týchto 

lekárov nepoužívajúcich lieky, ktorý nestratil žiadneho pacienta, uvedieme v druhej časti tejto 

knihy s názvom VAKCÍNA ZAVRÁTENÁ, ktorá vyjde o niečo neskôr. Keby boli lekári takí pokrokoví 

ako lekári liečiaci bez liekov, nebolo by tých 20 miliónov úmrtí na medikamentóznu liečbu 

chrípky.  

 

Medzi očkovanými vojakmi bolo sedemkrát viac chorôb ako medzi neočkovanými civilistami, 

pričom išlo o choroby, proti ktorým boli očkovaní. Jeden vojak, ktorý sa v roku 1912 vrátil zo 

zámoria, mi povedal, že vojenské nemocnice boli plné prípadov detskej paralýzy a on sa čudoval, 

prečo by mali mať dospelí muži detskú chorobu. Teraz vieme, že ochrnutie je bežným následkom 

otravy vakcínou. Tí doma ochrnuli až po celosvetovej očkovacej kampani v roku 1918.  

 

"Sedem mužov po očkovaní padlo mŕtvych v ordinácii lekára. Ich rodinám boli zaslané 

listy, že zahynuli pri vojenskej akcii.  

- Eleanor McBeanová, PhD, N.D.  

 

Jej odbornú lekársku výpoveď očitého svedka neskôr potvrdili pitvy, ktoré ukázali, že skutočne 

nešlo o chrípku, ale utrpenie spôsobili náhodné dávky experimentálnej "vakcíny proti bakteriálnej 

meningitíde", ktorá dodnes imituje príznaky podobné chrípke. Masívne, viacnásobné útoky 

ďalšími vakcínami na nepripravený imunitný systém vojakov a civilistov vytvorili "pole smrti".  

Tí, ktorí neboli zaočkovaní, neboli postihnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEŠENIE: VČASNÁ LIEČBA  
POPREDNÍ VEDCI MAJÚ ODPOVEĎ 

 

Ak toxické kovidové injekcie neponúkajú žiadne riešenie choroby COVID-19, ako potom môžeme 

pomôcť ľudstvu? Odpoveď je jednoduchá: od samého začiatku tejto celosvetovej zdravotnej krízy 

existovalo mnoho významných vedcov a lekárov, ktorí sa vyhovárali, ako úspešne liečia mnoho 

tisíc pacientov s covidom pomocou existujúcich liekov, ktoré sú známe svojou bezpečnosťou a 

účinnosťou. Je tu napríklad svetoznámy francúzsky profesor Didier Raoult, riaditeľ jednej z 

najväčších výskumných skupín v oblasti infekčných chorôb a mikrobiológie. Podľa ISI je 

najcitovanejším mikrobiológom v Európe a od roku 1998 vyškolil vo svojom laboratóriu viac ako 

457 zahraničných vedcov s viac ako 1950 článkami uvedenými v ISI alebo Pubmed a je 

považovaný za najväčšieho svetového odborníka na infekčné choroby. Profesor Raoult začal liečiť 

pacientov s kovidmi liekom, ktorý je známy už viac ako šesťdesiat rokov a je známy svojou 

bezpečnosťou a účinnosťou pri porážaní koronavírusov: hydroxychlorochínom.  

 

Profesor Raoult liečil viac ako štyritisíc pacientov hydroxychlorochínom + azitromycínom a 

prakticky všetci sa uzdravili, okrem hŕstky veľmi starých ľudí, ktorí už mali niekoľko 

ochorení.83  

 

Tento neuveriteľný úspech inšpiroval mnohých ďalších lekárov na celom svete, aby začali 

používať rovnaký liek. V Holandsku Dr. Rob Elens podával všetkým svojim pacientom s kovidom 

hydroxychlorochín v kombinácii so zinkom a zaznamenal 100 % zotavenie v priemere za štyri dni. 

Nikto nemusel byť hospitalizovaný. Spolu s viac ako 2 700 ďalšími lekármi poslal tento lekár 

holandskej vláde list, v ktorom ju požiadal, aby HCQ zaradila do štandardného protokolu. Doktor 

Elens a ďalší holandskí lekári vytvorili webovú stránku "COVID-19 Self Care" (Samopošetrenie 

COVID-19) s informáciami o tom, ako predchádzať a prekonať COVID-19 pomocou HCQ a zinku. 84  

 

V New Yorku rodinný lekár Dr. Vladimir Zelenko liečil na začiatku pandémie viac ako 500 

pacientov s covidom pomocou hydroxychlorochínu + zinku + azitromycínu. Aj on zaznamenal 100 

% mieru vyliečenia, takmer žiadne vedľajšie účinky a žiadne hospitalizácie.85 Od augusta 2021 Dr. 

Zelenko a jeho tím úspešne vyliečili viac ako 6 000 pacientov s covidom. Vypracoval protokol na 

liečbu COVID-19, ktorý sa stal svetoznámym a zachraňuje životy miliónov tisícov ľudí na celom 

svete. Zelenkov protokol používa napríklad online telemedicínska platforma 

https://www.speakwithanmd.com/ a rozsiahla sieť viac ako 800 000 členov americkej organizácie 

Frontline Doctors.86  

 
Účinnosť HCQ pri liečbe COVID-19 a prevencii hospitalizácie a úmrtia potvrdzujú stovky štúdií. 87, 

88, 89  

Poprední svetoví vedci Dr. Pierre Kory a Dr. Peter McCullough sú najviac publikujúcimi lekárskymi 

odborníkmi vo svojom odbore. Obaja títo lekári a ich tímy úspešne liečili desiatky tisíc pacientov s 

kovidom, napríklad pomocou ivermektínu. Dr. Kory a jeho tím špičkových lekárskych odborníkov 

študovali celú lekársku literatúru viac ako deväť mesiacov a zistili, že Ivermektín sa ukazuje ako 

zázračný liek, ktorý účinne predchádza a lieči COVID-19.  

 

Účinnosť Ivermektínu pri liečbe COVID-19 potvrdzuje 63 odborných štúdií. 90, 91, 92  

Biofyzik Andreas Kalcker použil oxid chloričitý na zníženie dennej úmrtnosti 100 na 0, v Bolívii a 

bol požiadaný o liečbu armády, polície a politikov vo viacerých latinskoamerických krajinách. Jeho 

celosvetovú sieť COMUSAV.com tvoria tisíce lekárov, akademikov, vedcov a právnikov, ktorí 

propagujú túto účinnú liečbu.93, 94, 95  

 



Informácie o včasnej liečbe covidu nájdete na týchto webových stránkach: 

www.CovidPatientGuide.com 

www.C19Protocols.com 

www.TheCovidRemedy.com 

www.FlemingMethod.com/best-available-published-evidence 

www.StopWorldControl.com/cures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTLÁČANIE LIEČBY  
LEKÁRI NA CELOM SVETE SÚ PRENASLEDOVANÍ 

 

Prečo sa pri viacerých možnostiach úspešnej liečby COVID-19 stále tak volá po vakcíne? A prečo 

väčšina populácie ani nevie o dostupných spôsoboch liečby? Odpoveď je šokujúca a opäť ukazuje, 

čo sa deje v našom svete...  

 

Po celom svete sa lekári, ktorí úspešne liečili pacientov s covidom, stretli s nemysliteľným: vláda 

ich zastrašovala a zatvárala im dvere.  

 

Americkí lekári z prvej línie informovali svet o bezpečných a účinných liekoch na covid, a to počas 

prvého summitu Biely plášť v roku 2020. Toto vysielanie bolo v priebehu niekoľkých hodín videné 

viac ako dvadsaťmiliónovkrát, ale potom boli celoplošne vypnutí: Facebook, Youtube, Twitter a 

dokonca aj ich webová stránka bola zrušená spoločnosťou Squarespace. Doktor David 

Brownstein z Michiganu, popredný holistický lekár, úspešne liečil viac ako 120 pacientov s 

kovidmi, ale celý jeho lekársky blog bol odstránený. Dr. Robovi Elensovi, ktorý úspešne liečil 

všetkých svojich covidových pacientov v Holandsku, sa vláda vyhrážala, že ak bude pokračovať v 

liečbe týchto ľudí, príde o licenciu. Dr. Joseph Mercola, popredný svetový hlas v oblasti zdravého 

životného štýlu, uverejnil informácie o tom, ako liečiť covid, a bol nútený odstrániť svoj obsah po 

tom, čo ho už Google zakázal. Profesor Raoult, ktorý je jedným z najuznávanejších vedcov na 

svete, je zrazu ohováraný na celom internete. Doktor Zelenko, ktorý úspešne vyliečil viac ako 6 

000 pacientov, medzi ktorými boli dvaja prezidenti a izraelský minister zdravotníctva, je tiež 

ohováraný na celom webe, a dokonca musel kvôli ohlasom opustiť svoju komunitu.  

Biofyzik Andreas Kalcker bol vymazaný zo všetkých hlavných sociálnych médií, jeho kniha bola 

stiahnutá z Amazonu a dokonca bol vymazaný jeho vedecký účet na ResearchGate.  

 

To všetko sú len niektoré z príkladov lekárov a vedcov, ktorí úspešne liečia pacientov na covid, 

ktorí čelili masívnej opozícii. Ešte nikdy v histórii ľudstva sa nestalo, že by bol pred svetom utajený 

fungujúci a bezpečný liek na nejakú chorobu, a to vďaka takému medzinárodne koordinovanému 

úsiliu. Ľudia sa nemajú zotaviť z covidu, pretože svetovú populáciu treba vystrašiť, aby prijala túto 

smrtiacu injekciu.  

 

Všetky dôkazy o tejto cenzúre lekárov nájdete tu: StopWorldControl.com/full 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKONALÉ OVLÁDANIE MYSLE  
ČÍLSKY PREZIDENT ODHALIL DIABOLSKÝ PLÁN 

 

Ako všetci vieme, cieľom zločincov je vždy zvyšovať svoju moc a bohatstvo. Nikdy nie sú spokojní, 

ale neustále túžia po ďalších. Nakoniec sa chcú hrať na "boha" nad celým svetom, kde budú všetci 

ich služobníkmi. Aby mohli svoju moc neustále zvyšovať, potrebujú jediné: slepú poslušnosť más. 

S ich plánmi bude spolupracovať len úplne nevedomé a absolútne poslušné obyvateľstvo. Preto si 

kupujú všetky svetové mainstreamové spravodajské médiá, vzdelávacie systémy, zdravotníctvo, 

vládne agentúry atď. aby to všetko mohli využiť na šírenie svojej propagandy vymývajúcej mozgy 

do každej mysle v každom kúte sveta. Napriek tomu sa tu nezastavujú, pretože sú si plne vedomí 

toho, že nie každý verí všetkému, čo sa v televízii vysiela. Preto sa ich plán na získanie 

stopercentnej kontroly nad mysľou celého ľudstva ďalej rozvíja.  

 

Nedávno ich plán nahlas a jasne vyjadril čilský prezident Sebastián Piñera. Vo verejnom prejave 

bez obalu oznámil celému národu:  

 

"Vypočujme si, čo vedúci predstavitelia sveta spúšťajú v tomto spoločenstve. Je to možnosť, že 

stroje môžu čítať naše myšlienky a dokonca môžu vkladať myšlienky, vkladať pocity. 5G je 

obrovský skok. Je to kozmický skok, kopernikovský skok, pretože skutočne to, čo bude 

technológia 5G znamenať, je ešte väčší posun v našich životoch, než znamenali všetky 

predchádzajúce technológie. Ponúka možnosť, že stroje môžu čítať naše myšlienky a dokonca 

môžu vkladať myšlienky, vkladať pocity. To nielen zmení život, ale ho aj transformuje. 5G v 

skutočnom nervovom systéme našej spoločnosti, len tak ďalej. Má to zmodernizovať náš štát, má 

to byť zmena, ktorá sa dostane do každej domácnosti v našej krajine. 96  

 

Po tom, čo nám ukradli hlasy prostredníctvom cenzúry, ukradli hlasy prostredníctvom volebných 

podvodov, ukradli peniaze prostredníctvom stále sa zvyšujúcich daní, teraz nám prostredníctvom 

5G ukradnú naše vlastné myšlienky a pocity. To bude vrchol ich tyranie, pretože budú môcť vnútiť 

požadované myšlienky a pocity celému svetu, takže nikto sa už nebude môcť ani len odkloniť od 

ich naratívu.  

 

Je to dôvod, prečo Klaus Schwab vo svojich propagačných videách o blízkej budúcnosti tak 

sebavedomo tvrdí:  

 

"Nebudete nič vlastniť, nebudete mať žiadne súkromie a budete šťastní. 97  

 

Je možné, že má na mysli umelo vyvolaný stav falošného šťastia? Čo to má spoločné s touto 

správou o vakcínach? Mohlo by to byť viac, než si teraz uvedomujeme. Na to, aby 5G dokázalo 

modifikovať myšlienky a pocity obyvateľstva, je potrebný ďalší prvok: nanočastice v mozgoch ľudí, 

ktoré prijímajú a vysielajú signály 5G..  

 
Ukázalo sa, že látka, ktorá je najúčinnejšia pri komunikácii s 5G, je práve tá látka, ktorá je masívne 

prítomná v kovidových injekciách: oxid grafénový. 98, 99  

 

Žiadna látka na svete nekomunikuje s 5G lepšie ako oxid grafénový100 a žiadna existujúca látka 

nie je účinnejšia pri prenikaní do ľudského mozgu a manipulácii s ľudskými myšlienkami a pocitmi 

ako grafén. Jednou zo spoločností, ktorá využíva grafén na manipuláciu s ľudským mozgom na 

lekárske účely, je IN BRAIN Neuro Electronics.  

 

 



Na ich webovej stránke sa uvádza:  

 

"Používame grafén, najtenší materiál známy človeku, na vytvorenie novej generácie 

neurónových rozhraní na obnovu mozgu, ktoré pomáhajú pacientom na celom svete.  

 

Spoločnosť zdôrazňuje, že jej technológia dokáže "čítať" mozog človeka, zisťovať špecifické 

neurologické vzorce a potom ovládať neurológiu tohto človeka, aby zmenila jeho mozgovú 

funkciu.101 Zdá sa, že zámerom spoločnosti INBRAIN je len pomôcť ľuďom s neurologickými 

poruchami, ale dôvod, prečo ich spomínam, je ilustrovať, ako je grafén skutočne ideálnou látkou 

na zmenu ľudského mozgu. A opäť, funguje lepšie s 5G ako čokoľvek iné. Skutočnosť, že je 

prítomný v kovidových vakcínach, je preto veľmi znepokojujúca, najmä ak vieme, aká je agenda 

svetových lídrov, ako ju opísal čílsky prezident:  

 

"5G ponúka možnosť, že stroje môžu čítať naše myšlienky a dokonca môžu vkladať 

myšlienky, vkladať pocity.  

 

Ďalším prvkom, ktorého sa musíme dotknúť, je jasná a verejná agenda globalistov skoncovať s 

ľudstvom, ako ho poznáme, a nasmerovať nás všetkých k tomu, aby sme sa stali kyborgmi. Jasne 

sa to vysvetľuje v knihe Klausa Schwaba "Štvrtá priemyselná revolúcia". Je pevne presvedčený, že 

ľudia sa musia zjednotiť so strojmi, ktoré sú plne napojené na cloud a ktoré sleduje a ovláda 

umelá inteligencia. Preto hovorí, že nikto už nebude mať žiadnu formu súkromia, a predsa bude 

"šťastný". Ako dobre Schwab ovláda zručnosť klamania šikovne zvolenými slovami, aby skryl svoje 

skutočné zámery, vidíme na konci jeho knihy:  

 

"Nakoniec všetko závisí od ľudí a hodnôt. Budúcnosť, ktorá bude fungovať pre nás 

všetkých, musíme formovať tak, že na prvé miesto postavíme ľudí a posilníme ich 

postavenie. Vo svojej najpesimistickejšej, odľudštenej podobe môže mať štvrtá 

priemyselná revolúcia skutočne potenciál "robotizovať" ľudstvo, a tak nás pripraviť o 

srdce a dušu. Ale ako doplnok najlepších častí ľudskej prirodzenosti - tvorivosti, empatie, 

správcovstva - môže tiež pozdvihnúť ľudstvo do nového kolektívneho a morálneho 

vedomia založeného na spoločnom zmysle pre osud. Je na nás všetkých, aby sme sa 

postarali o to, aby prevládlo to druhé. 102 

 
Hovorí tu, že ľudia musia byť posilnení a nesmú sa zmeniť na robotov, ktorí stratili svoju dušu. 

Ďalej však vysvetľuje skutočný cieľ: "pozdvihnúť ľudstvo do nového kolektívneho a morálneho 

vedomia". Čo to znamená? Znamená to presne to, čo hovorí: každý človek bude myslieť a cítiť 

rovnako, všetci budeme mať rovnaké "kolektívne vedomie". To znamená totálnu 

manipuláciu mozgu celého ľudstva. Každý bude podriadený naratívu, ktorý predpisujú svetoví 

vodcovia. Ľudstvo bude mať nové kolektívne vedomie.  

 

Google, Facebook ani Twitter už nebudú musieť nikoho cenzurovať, pretože štvrtá priemyselná 

revolúcia zabezpečí, že celé ľudstvo bude "pozdvihnuté do rovnakého myslenia". To je konečný 

cieľ týchto zločincov. Schwabovo pokrytectvo je odporné, pretože presne toto by sa podľa neho 

nemalo stať. Ide o premenu ľudí na robotov, ktorí už nedokážu myslieť sami za seba, ale všetci 

budú nútení zdieľať rovnakú "myseľ".  

 

Program je krištáľovo jasný: ľudstvo musí byť napojené na umelú inteligenciu, ktorá bude 

každému hovoriť, čo si má myslieť a cítiť. Kľúčom k tomu je vpravenie nanotechnológie do 

ľudstva, ktorá z každého človeka urobí chodiacu anténu schopnú prijímať a vysielať všetky druhy 

signálov.  



Mohol by to byť dôvod, prečo trvajú na tom, aby ľudstvu vnútili nikdy nekončiace injekcie? Je to 

preto, aby mohli neustále zvyšovať prítomnosť oxidu grafénu a ďalších nanotechnológií v ľuďoch 

a posúvať ich čoraz viac do novej éry transhumanizmu? Keby to nebolo presne to, čo Svetové 

ekonomické fórum presadzuje už desaťročia a čo vysvetľujú vo svojich nedávnych článkoch, 

knihách a videách, považoval by som to za scenár zlého filmu. Ale to nie je film. Je to v skutočnosti 

to, čo títo psychopati varia vo svojich šialených mysliach ako budúcnosť pre ľudstvo. 

 

 

NOVÝ SVETOVÝ PORIADOK  
AUSTRÁLIA UŽ NESKRÝVA, ČO SA DEJE 

 

Desaťročia bol tyranský systém celosvetového útlaku a kontroly, nazývaný Nový svetový 

poriadok, označovaný za konšpiračnú teóriu. Ale ako to už býva so všetkými takzvanými 

konšpiračnými teóriami, po čase sa ukáže, že sú viac než len teóriami. V Austrálii už zdravotníci 

neskrývajú svoje plány a svoju covid tyraniu nazývajú "Novým svetovým poriadkom". Takto sa 

počas verejného vysielania vyjadril hlavný zdravotnícky úradník Nového Južného Walesu Kerry 

Gai Chant:  

 

"Budeme sa zaoberať tým, ako vyzerá sledovanie kontaktov v Novom svetovom poriadku. Áno, 

budú to krčmy a kluby a iné veci, ak tam budeme mať pozitívny prípad. 103  

 

Brad Hazard, austrálsky minister zdravotníctva, povedal tieto slová: "Viem, že to nie je pravda:  

"Tak to jednoducho je. Musíme akceptovať, že toto je Nový svetový poriadok". 104  

 

Austrálsky spravodajca oznámil nové obmedzenia týmito slovami:  

"Aj Nový svetový poriadok, ktorý vstúpi do platnosti dnes o polnoci, o 12.00 hodine, nové 

obmedzenia pre rôzne podniky". 105  

 

Iná austrálska spravodajská relácia to povedala takto:  

"Nový svetový poriadok, naša armáda nastupuje v spolupráci s políciou, aby pomohla presadiť 

nové tvrdé karanténne zákony v krajine. 106  

 

V deň, keď nové obmedzenia vstúpili do platnosti, reportér v správach povedal: "V deň, keď sa 

začali uplatňovať nové obmedzenia, sa v spravodajstve objavili slová: 107  

 

'Dnes je prvý úplný deň Nového svetového poriadku. Zhromaždenia pod holým nebom sú 

obmedzené na dve osoby. Cvičenie je povolené, ale nie ďalej ako v okruhu 10 km od vášho 

domova. Prezeranie obchodov nie je povolené. Len jedna osoba z každej domácnosti môže odísť 

na nevyhnutný nákup. A od zajtra sú pohreby obmedzené na desať osôb.  

 

Aké je ospravedlnenie tejto neľudskej tyranie? 14 údajných úmrtí covidov v prvej polovici roka 

2021! Zatiaľ čo v roku 2017 zomrelo v Austrálii na chrípku a zápal pľúc viac ako štyritisíc ľudí.108  

 

 

 

 

 

 

 



ŽIADNA TEÓRIA, ALE HISTÓRIA  
JE HISTÓRIA ĽUDSTVA KONŠPIRAČNOU TEÓRIOU? 

 

Ak poznáme dejiny, potom chápeme základnú skutočnosť, že vždy existovali šialenci túžiaci po 

moci, ktorých jedinou túžbou bolo ovládnuť celý svet. Spomeňte si okrem iného na čínske, 

perzské, grécke, rímske, španielske, britské svetové impérium. Túžba po ovládnutí sveta je stará 

ako svet sám. Preto ma vždy prekvapí, keď vidím, že ľudia reagujú s posmechom, keď spomeniem 

túto historickú skutočnosť. Dokonca aj názov mojej webovej stránky StopWorldControl.com je pre 

niektorých smiešny. "Hahaha, kontrola sveta, aká hlúpa konšpiračná teória! Je to znepokojujúce, 

pretože to ukazuje, ako ďaleko sa myseľ niektorých z nás dostala od pochopenia aj tých 

najzákladnejších princípov ľudskej existencie. Ako sa píše v článku 80 rokov dozadu, svet 

ohrozoval ďalší šialenec, ktorý chcel vládnuť svetu, a výsledkom boli dve po sebe nasledujúce 

svetové vojny. Je aj toto konšpiračná teória?  

 

Plán ovládnuť celý svet existoval vždy a prejavoval sa v nespočetných podobách počas celej 

existencie ľudstva.  

 

Druhou základnou realitou nášho sveta je, že vždy existovali ľudia, ktorí sa venovali ríši zla. Dejiny 

krištáľovo jasne ukazujú, koľko skupín ľudí v minulosti bolo hlboko zakorenených v temných 

praktikách, ako sú rituálne obetovanie detí, upaľovanie ľudí zaživa, rozrezávanie hrudníkov ľudí a 

vytrhávanie ich bijúceho srdca atď. Bolo to bežné v civilizáciách na celom svete, pretože väčšina 

národov bola ponorená do uctievania démonických entít, ktoré považovali za svojich "bohov". 

India, Afrika, Ázia, Európa, Amerika... všetky časti sveta poznali tieto praktiky.  

V celej histórii ľudstva, až dodnes, sa v srdci určitých skupín ľudí vyskytovali kruté a desivé 

praktiky.  

 

V súčasnosti sa zdá, že verejnosť má tak silno vymyté mozgy, že keď varujeme pred podobnými 

temnými silami v našej dobe, okamžite to popierajú. Ak však chceme chrániť svoje životy, musíme 

pochopiť, že rovnaký druh zlých entít, ktoré terorizovali náš svet v minulosti, sú tu aj dnes. Práve 

tento druh zlých ľudí je srdcom zločineckej siete, ktorá stojí za Novým svetovým poriadkom.  

 

 

KTO SÚ TÍTO ZLOČINCI?  
SPOZNAJTE TEMNÉ RODINY, KTORÉ VLÁDNU SVETU 

 

Kto presne sú títo zločinci? Poznáme niektoré z ich mien a miesto pobytu? Ako operujú a čo 

môžeme urobiť, aby sme ich zastavili? Dôležitú časť odpovede prináša veľkolepý dokumentárny 

film MONOPOLY, ktorý si môžete pozrieť na stránke StopWorldControl.com.  

 

MONOPOLY veľmi podrobne a so všetkými dôkazmi na obrazovke odhaľuje, ako prakticky všetko 

v našom svete vlastnia tí istí ľudia, a ukazuje, čo plánujú s ľudstvom.  

 

Keďže tieto superbohaté entity vlastnia všetko, ovládnuť svet je pre ne hračka. Vlastnia Apple, 

Facebook, Twitter, Google, Facebook a zvyšok veľkých technologických spoločností, všetky hlavné 

spravodajské médiá, celý cestovný ruch, celý potravinársky priemysel, banky, odevný priemysel a 

tak ďalej.  

 

 



Strategickým nákupom všetkého získali bezkonkurenčný monopol na celom svete. Niečo, o čom 

mohol Július Ceasar len snívať... Vlastnia aj celé zdravotníctvo, čo im umožňuje hovoriť 

nemocniciam na celom svete, čo majú a čo nemajú robiť. Prostredníctvom volebných podvodov, 

podplácania a vydierania dosadili svoje politické bábky do vlád na celom svete. Keď to 

pochopíme, pochopíme, ako sú schopní nastoliť tyraniu na celom svete.  

 

Zašlo by mi príliš ďaleko, keby som mal vymenovať všetky zúčastnené jednotlivé subjekty, ale 

prezradím niekoľko, ktoré sú jadrom tejto siete. V Taliansku napríklad existuje 13 talianskych 

rodov alebo pokrvných línií, ktoré sa nazývajú "čierna šľachta". Nazývam ich mafiou na 

steroidoch. Tieto rody spolu s ďalšími podobnými dynastiami z iných regiónov Zeme sa považujú 

za nadradené zvyšku ľudstva. Na bežných ľudí sa pozerajú ako na "chrobáky", "dobytok" a "psy". 

Takto doslova píšu o vás a o mne vo svojej literatúre.  

 

Veria, že ich osudom je vládnuť nad ľudstvom, ktoré sa má stať ich otrokmi.  

Tieto rodiny sú organizované v pyramídovej hierarchii, kde sa nakoniec všetci zodpovedajú tým 

istým bábkohercom na vrchole. Kľúčom k ich moci je utajenie, aby sa ich nikto nemohol dotknúť. 

Preto skutoční vodcovia vždy zostávajú v tieni. Svetová populácia vidí len bábky, ktoré pôsobia na 

viditeľnom javisku svetovej scény, ako sú naprogramovaní politici, zvrátené hollywoodske 

celebrity, priemyselní lídri, mediálne osobnosti atď. Niektoré známejšie bábky sú Klaus Schwab, 

Bill Gates, George Soros, rodiny Clintonovcov, Bushovcov a Morganovcov atď. Hoci sú všetci 

jednotlivo veľmi bohatí a mocní, sú podriadení entitám, ktoré sú v hierarchii vyššie, ale ktoré sa 

starajú o to, aby zostali mimo hry. Ich silnou stránkou je utajenie.  

 

Jednou z ich stratégií je vytváranie verejných "svetových" organizácií, ktoré sú ich viditeľnou 

platformou na vypracovanie ich programu. Jedna z nich sa počas tejto organizovanej pandémie 

stala veľmi významnou a nazýva sa Svetová zdravotnícka organizácia, ktorú financuje najmä Bill 

Gates, kľúčová bábka tejto zločineckej siete. WHO diktuje celému ľudstvu - zamyslite sa nad tým! - 

čo môžeme alebo nemôžeme robiť, keď ide o naše zdravie. Svetovú zdravotnícku organizáciu 

nikto nezvolil a nikto nechce, aby tu bola, aby zastrašovala každého lekára, zdravotnú sestru a 

zdravotníka a nútila ich k slepej poslušnosti.  

 

WHO núti celý svet bezvýhradne sa podriadiť jej tyranským "usmerneniam", ktoré sú častejšie 

protivedecké ako založené na správnej vede.  

 

WHO napríklad nariadila celému svetu, aby používal PCR test na odhalenie prípadov covid, 

pričom tento test nedokáže rozlíšiť rôzne typy patogénov a produkuje až 93 % falošne pozitívnych 

výsledkov. Tento chybný test je hlavným nástrojom na informovanie sveta o tom, že existuje 

pandémia, zatiaľ čo žiadna zdravotnícka pomôcka v histórii nikdy nebola taká nespoľahlivá.  

 

Napriek tomu sa tento protivedecký protokol vnucuje celému svetu, aby sa podporila ilúzia 

globálnej pandémie, ktorá je založená najmä na falošne pozitívnych výsledkoch. Stovky miliónov 

takzvaných "prípadov covid" nie sú ničím iným ako falošne pozitívnymi prípadmi, ktoré sú 

výsledkom fatálne chybného testu. Skutočný vírus Sars-Cov-2 nebol nikdy izolovaný a 

purifikovaný, preto ho nie je možné testovať. Je to podvod astronomických rozmerov.  

 

To je príklad toho, ako sa "svetová organizácia" využíva na presadzovanie agendy podrobenia 

ľudstva tyranii v mene "ochrany vášho zdravia". Podobnou organizáciou je Organizácia Spojených 

národov, ktorá sa prezentuje ako takzvaný "strážca mieru" na tomto svete. Ich programom je 

však podriadiť celé ľudstvo vláde jedného sveta. OSN úzko spolupracuje s Európskou úniou a 

NATO, ktoré sú podobnými kolotočmi zločineckých rodín s cieľom zlikvidovať nezávislosť národov 

a vytvoriť vládu jedného sveta.  



Ďalším verejným hráčom je Svetové ekonomické fórum, ktoré založil Klaus Schwab. Svetové 

ekonomické fórum sa prezentuje ako think tank pre bohatých a mocných sveta, kde "hľadajú 

riešenia svetových problémov". Ich magickým slovom je "trvalo udržateľný rozvoj", ktorý má 

zabezpečiť lepšiu budúcnosť nášho sveta. Spolu s OSN vypracovali takzvanú Agendu21, ktorá 

tvrdí, že ponúka konečné riešenie pre udržateľnejší svet.  

 

V skutočnosti to neznamená nič iné, ako že sa všetkého obyvateľstva sveta zmocnia všetky práva, 

slobody a majetok a všetko sa dostane do rúk superbohatých.  

 

Potom je tu bankové impérium, ktoré kontroluje všetky peniaze na svete. Ich úlohou je zaviesť 

bezhotovostnú spoločnosť, v ktorej budú mať prístup k financiám stále len tí, ktorí sú digitálne 

napojení na systém dohľadu a otroctva. Nigérijská vláda od nich dostala štedro zaplatené, aby 

vyhradila bankové služby výlučne pre očkovaných, čo je príklad, ktorý budú čoskoro nasledovať aj 

iné krajiny. Vedúcim subjektom bankového impéria je známa rodina Rothschildovcov.  

 

Vlastnia centrálne banky v 165 krajinách, čím kontrolujú tok peňazí vo väčšine sveta. Od dávnych 

čias sa táto rodina venuje uctievaniu najtemnejšej zo všetkých síl. Ďalšou známou, rovnako 

temnou rodinou sú Rockefellerovci. V roku 2010 vydali "Scenár budúcnosti", v ktorom veľmi 

podrobne opísali súčasnú pandémiu, ktorej želaným výsledkom je nastolenie nového sveta 

nadvlády a kontroly.  

 

Subjekty ako Rockefellerov inštitút sa prezentujú ako ochrancovia ľudstva, ale za touto 

humanitárnou maskou sa skrýva desivá tvár túžby po moci.  

 

Čiernu šľachtu z Talianska som už spomínal. Ich najúčinnejšou stratégiou bolo skrývať sa za 

krásnu tvár kresťanstva, keď v Ríme založili Vatikán ako "centrum rímskeho katolicizmu". Za 

monumentálnou architektúrou majestátnych katedrál sa však skrýva svet taký temný a zvrátený, 

že ho žiaden normálny človek nedokáže pochopiť. Nedávne odhalenie organizovaného a 

systematického zneužívania detí v tejto náboženskej bašte je len nepatrnou špičkou ľadovca, 

ktorý je taký hlboký, že by traumatizoval väčšinu z nás, keby sme vedeli, čo sa tam deje. Nemýľte 

sa: vo Vatikáne sú aj dobrí náboženskí ľudia, ktorí sa stavajú proti zločineckej činnosti.  

Napríklad arcibiskup Carlo Maria Vigano sa vyjadruje proti tomu, čo nazýva "hlbokou cirkvou", a 

prirovnáva to k "hlbokému štátu".  

 

Vatikán sa nachádza vo Vatikáne, ktorý je suverénnym štátom nezávislým od Talianska, kde nemá 

žiadna talianska legislatíva žiadnu právomoc. Keďže sa nepodriaďujú zákonom žiadnej krajiny, 

dokonca ani Talianska, ktoré ich obklopuje, môžu páchať akýkoľvek zločin. Podobnými 

suverénnymi štátmi vo vnútri štátov sú "The City of London" (nezávislý štát vo vnútri Londýna, 

ktorý sa vyhýba všetkým britským zákonom, ale kontroluje britskú vládu), "Washington D.C." 

(alebo District of Columbia, čo je suverénny štát vo vnútri Spojených štátov, ktorý vládne nad 

Američanmi). Zločinecké rodiny si vytvorili tieto nedotknuteľné "štáty v rámci štátov", z ktorých 

operujú.  

 

Vatikán je najdôležitejší z nich a práve tu sídlia najvyšší bábkari. Všetci poznáme bieleho pápeža, 

úlohu, ktorú v súčasnosti plní pápež František. Jeho úlohou je kontrolovať celosvetovú 

rímskokatolícku komunitu veriacich a usmerňovať ju smerom k Novému svetovému poriadku. 

 

 

  



Vo viacerých verejných posolstvách vyzýva všetkých veriacich, aby sa dali zaočkovať112, a ďalej 

hlása Nový svetový poriadok ako jediné riešenie problémov sveta. Tu sú niektoré z jeho výrokov: 
113  

'Nespravodlivosť môžeme vyliečiť vybudovaním nového svetového poriadku ... Cesta k 

spáse ľudstva vedie cez vytvorenie nového modelu rozvoja ... starať sa o Zem, s 

radikálnymi osobnými a politickými rozhodnutiami, ... bez celkovej vízie nebude žiadna 

budúcnosť ... musíme skoncovať s krátkozrakým nacionalizmom ...  

 

Okrem bieleho pápeža existuje aj menej známy čierny pápež, ktorý má oveľa väčšiu moc, ale 

pracuje viac v zákulisí. Čierny pápež je však stále podriadený tomu, kto sedí na vyššom tróne: 

Šedému pápežovi. Tento najvyšší bábkoherec pôsobí úplne v tieni, odkiaľ má obrovskú moc nad 

svetom. Ak chcete pochopiť, ako to všetko historicky vzniklo, musíte preskúmať temný duchovný 

pôvod jezuitov. Zatiaľ to tu nechám, pretože táto téma nás môže ľahko zaviesť príliš ďaleko.  

Musíme pochopiť, že táto zločinecká sieť má vysoko duchovnú povahu a všetci, ktorí sú na jej 

vrchole, sú zapojení do temných starovekých duchovných praktík. Povedané na rovinu, sú to 

satanisti, nazývaní aj luciferiáni. Ich stratégiou je však vždy sa skrývať za veľkolepé masky, ktoré 

ukazujú opak toho, kým sú.  

 

Vidíme to na príklade Klausa Schwaba, ktorý používa výrečnú rétoriku, aby očaril mysle svojich 

poslucháčov po celom svete a presvedčil ich, že najvznešenejšou zo všetkých príčin je zabezpečiť, 

aby každý človek na zemi myslel a cítil presne rovnako. "Pozdvihnúť ľudstvo do kolektívneho 

vedomia.  

 

Spôsob, akým prezentuje tento šialený plán, je však taký rafinovaný, že väčšina ľudí by mu po 

vypočutí jeho prejavu zatlieskala v stoji. To isté vidíme aj u bieleho pápeža, ktorý krásne hovorí o 

starostlivosti o chudobných, o ukončení nespravodlivosti, o záchrane Zeme a o ďalších 

vznešených cieľoch, zatiaľ čo v skutočnosti jednoducho hovorí: 'Celé slovo treba zotročiť do jednej 

svetovej vlády, kde nikto nebude mať hlas, práva, slobody, majetok, identitu ani súkromie. Je to 

rovnaký druh hypnózy, aký používajú na zavedenie povinného očkovania: "Svet je napadnutý 

smrteľnou chorobou, ale my máme úžasné riešenie: život zachraňujúce vakcíny. Hurá! To, že tieto 

úžasné vakcíny obsahujú živé stvorenia s chápadlami, samoskladajúce sa nanoboty, vysoko 

toxické látky a že sa nimi zabíjajú milióny ľudí, sa, samozrejme, nespomína.  

 

Ide o hypnotizovanie ľudstva pomocou rafinovaných foriem pokrytectva a klamstva.  

Ďalším spôsobom, ako títo zločinci operujú, je organizovanie sa v takzvaných tajných 

spoločnostiach, aby si vytvorili skrytý vplyv v každom národe. Okrem úplne skrytých spoločností 

existujú aj verejnejšie kulty, ako napríklad slobodomurárstvo. Ide o jednu z najznámejších 

duchovných organizácií, ktorá sa používa na ovplyvňovanie miestnych orgánov prakticky v 

každom meste každého národa. Priťahujú k sebe ľudí s autoritou a tvrdia, že sú nevinnou 

organizáciou, ktorá chce pomáhať ľudstvu. Až keď členovia vystúpia na vyššie úrovne 

slobodomurárstva, zistia, že ide o satanizmus.  

 

Slobodomurárstvo sa zameriava na to, aby sa vplyvní ľudia v každej komunite stali jeho členmi, 

aby ich mohli využiť na uskutočnenie svojich plánov.  

 

Informátor spoločnosti Google Zach Vorhies109 mi v osobnom rozhovore povedal, že v roku 2016 

spoločnosť Google vyložila svoje plány na programovanie ľudstva na odhalenom mieste: v sídle 

slobodomurárstva v San Franciscu. Tam Google informoval svojich zamestnancov o stratégii 

spoločnosti: formovať myseľ ľudstva. To ilustruje, ako slobodomurárstvo zohráva ústrednú úlohu 

v tomto celosvetovom programe.  



Mnohé tajné spoločnosti úzko spolupracujú s tajnými službami štátov, ako napríklad CIA a FBI v 

Amerike. Subjekty, ktoré navonok bojujú proti zločinu, ale v skutočnosti patria medzi najhoršie 

zločinecké organizácie. Známy nemecký novinár Udo Ulfkotte, ktorý bol za svoje priznanie 

zavraždený, pred niekoľkými rokmi priznal, že novinári na celom svete sú platení tajnými 

službami, tajnými spoločnosťami, vládnymi agentúrami, miliardármi atď. za to, aby vždy klamali a 

nikdy nehovorili verejnosti pravdu. Jeho dôležité svedectvo si môžete pozrieť v dokumente 

BUSTED na stránke StopWorldControl.com. Práve vďaka priznaniu tohto odvážneho novinára - 

ktorý bol redaktorom jedných z najväčších európskych novín - dochádza v Nemecku k veľkému 

prebudeniu. Jeho kniha otvorila oči nemeckým obyvateľom, ktorí sú teraz hlavnou silou proti 

Novému svetovému poriadku.  

 

Hoci Vatikán, Washington a Londýn sú sídlami zločineckých rodín, mnohé z ich logistických 

operácií sa presunuli do ázijských krajín, pretože plánujú využiť Čínu na zvrhnutie zvyšku sveta. 

Utláčateľský komunistický režim úplného otroctva a kontroly, ktorý zaviedli v Číne, sa teraz musí 

rozšíriť na zvyšok sveta.  

 

Naším nepriateľom však nie je čínska komunistická strana, pretože aj ona je len bábkou. Tí, ktorí 

rozhodujú, stále sedia vo Vatikáne.  

 

Dobrou správou je, že v tejto zločineckej sieti došlo k mnohým bojom, ktoré spôsobili jej rozpad 

na niekoľko táborov, ktoré spolu súperia o svetovládu. Kiež by sa tento zmätok medzi nimi 

zväčšoval, pretože padajú do vlastných jám a ich plány žalostne zlyhávajú.  

 

O tom všetkom by sa dalo povedať oveľa viac, pretože o tejto zločineckej sieti bolo napísaných 

mnoho kníh, ktoré napísali bádatelia, ktorí ich odhaleniu často zasvätili celý svoj život. Ak sa 

chcete dozvedieť viac, na holandskej webovej stránke Ellaster.nl nájdete množstvo kvalitných 

informácií, ktoré zozbieralo niekoľko vynikajúcich výskumníkov. Na prečítanie článkov použite 

preklad Google: ellaster.nl/category/val-van-cabal/cabal  

 

Na stránke StopWorldControl.com/cabal si môžete pozrieť aj doku-sériu "Fall of Cabal", ktorá je 

majstrovským dielom žurnalistiky a vysvetľuje veľa o tejto celosvetovej "cabale".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEĽKÉ PREBUDENIE  
STOVKY MILIÓNOV ĽUDÍ POVSTÁVAJÚ 

 

Existuje pre ľudstvo nejaká nádej? Áno. Hoci sme svedkami najväčšej zločineckej operácie od 

zrodu nášho sveta, deje sa aj niečo úplne iné. Stovky miliónov ľudí sa prebúdzajú z hlbokého 

spánku nevedomosti a klamu a po celom svete vydávajú rev pravdy. V každom štáte vznikajú 

organizácie lekárov, právnikov, vedcov a najrôznejších odborníkov, ktorí bojujú za slobodu. Tvoria 

ich desaťtisíce vzdelaných, vplyvných a zanietených odborníkov, ktorí sú odhodlaní zastaviť tento 

diabolský plán. Vznikajú úplne nové mediálne platformy, ktorých vplyv každým dňom rastie. 

Nevlastní ich zločinecký kartel, ale pracujú zo srdca, ktoré chce brániť ľudstvo pred náporom 

deštruktívnych falošných spravodajských médií, ktoré sú riadené sprisahaneckou skupinou.  

 

Okrem toho čoraz viac zdravotníckych pracovníkov odmieta povinné očkovanie. V Kanade 

protestovalo proti vakcínam 35 000 zdravotníkov.59 V New Yorku odmieta toxické injekcie 83 000 

zdravotníckych pracovníkov.60 Celkovo v USA 58 % všetkých lekárov neprijíma nebezpečné 

očkovania.61 Aj medzi príslušníkmi orgánov činných v trestnom konaní a hasičmi je čoraz viac 

protestov proti povinnému očkovaniu. V Kalifornii sa 50 % všetkých orgánov činných v trestnom 

konaní stavia proti týmto trestným mandátom.62  

Toto je len niekoľko príkladov masového nedodržiavania očkovania v krajinách po celom svete.  

Tento odpor sa chystá explodovať ešte oveľa viac po celom svete, pretože pravda o týchto 

injekciách sa šíri široko-ďaleko, napriek všetkým pokusom zo strany zločineckého očkovacieho 

kartelu - ktorý zahŕňa Big Tech, Big Pharma, vládne agentúry, spravodajské médiá atď. - potlačiť 

tieto informácie.  

 

Na stránke StopWorldControl.com sa chystáme spustiť mapu sveta, ktorá bude zobrazovať stovky 

organizácií v krajinách po celom svete, ktoré sa bránia tejto zločineckej operácii. Predstavujú 

stovky miliónov ľudí, ktorí sa odmietajú stať otrokmi zločincov. Je medzi nimi veľké množstvo 

lekárov, vedcov, akademikov, právnikov, podnikateľov, politikov atď. Prebieha bezprecedentné a 

nezadržateľné prebudenie, ktoré sa v blízkej budúcnosti bude len stupňovať.  

 

Je zrejmé, že s každým novým pokusom zločincov pokračovať vo svojom ohavnom pláne sa 

prebúdzajú ďalšie milióny ľudí. Napríklad celá mystifikácia klimatických zmien, ktorá je len ďalším 

z ich trikov na zavedenie väčšej kontroly a daní pre obyvateľstvo.  

 

Každý informovaný človek vie, že klíma je stopercentne kontrolovaná prostredníctvom 

geoinžinierstva alebo manipulácie počasia.110 Nič také ako globálne otepľovanie neexistuje. To, čo 

vidíme, je celosvetový systém vysoko rozvinutej manipulácie s počasím, ktorý spôsobuje všetky 

búrky, vlny horúčav, požiare, zemetrasenia, extrémne krupobitie a snehové búrky, záplavy a iné 

prírodné katastrofy. Všeobecne známou praxou je napríklad zasievanie mrakov, pri ktorom sa 

veľké dažďové búrky vytvárajú rozprašovaním chemikálií na oblohu.111 V samostatnej správe 

uvedieme všetky dôkazy o tom. Máme k dispozícii oficiálne dokumenty a videozáznamy od 

americkej vlády a armády, ktoré jasne hovoria o tom, ako je počasie nielen stopercentne 

kontrolované, ale bolo aj ozbrojené.  

 

Vlády, armáda a súkromné korporácie zdokonaľujú svoje systémy manipulácie s počasím už 

desaťročia. Zločinci neustále kričia: "Globálne otepľovanie!", ale ich hra zlyháva, pretože pravda o 

manipulácii s počasím alebo geoinžinierstve vychádza na povrch. Stovky miliónov ľudí, ktorí 

odhalili, ako je pandémia organizovaná, začínajú chápať, že aj ďalšie útoky na ľudstvo pochádzajú 

z rovnakého zdroja. Aj imaginárna hrozba invázie mimozemšťanov je kartou v rukáve zločincov, 

ktorú v budúcnosti uvidíme vyloženú na stôl.  



"Mimozemšťania prichádzajú napadnúť Zem! Potrebujeme jednu svetovú vládu, ktorá nás 

ochráni! Bude zábavné pozorovať, koľko ľudí na to naletí. Stratégia je vždy rovnaká: vytvoriť 

problém (pandémia, zmena klímy, rasizmus, sociálne nepokoje, hrozba mimozemšťanov, zrážka s 

asteroidom atď.) a potom ponúknuť riešenie. Riešenie je vždy rovnaké: ukradnúť ľuďom práva, 

slobody a financie.  

 

Závoj sa však zdvihol a už im všetci nekupujú ich lži. Prebudenie stoviek miliónov inteligentných 

ľudí sa nedá zastaviť a stane sa najväčšou zmenou v celej ľudskej histórii. Šialené nariadenia o 

očkovaní spôsobujú, že sa svet prebúdza ako nikdy predtým. Sloboda príde, pretože pravda bude 

prenikať čoraz viac. Odvážni hrdinovia ľudstva povstanú v čoraz väčšom počte, aby zastavili plány 

šialencov a nasmerovali svet lepším smerom. Títo hrdinovia sú lekári, právnici, vedci, politici a 

stovky miliónov bdelých občanov.  

 

Všetci hráme v tomto veľkom prebudení svoju úlohu. Nikto z nás nesmie stáť bokom a nič 

nerobiť. To je spoluvina. Byť svedkom zločinu a dovoliť, aby sa stal, je to isté ako ho podporovať.  

Mnohí z nás mlčia zo strachu, že stratia prácu, financie, postavenie, rešpekt alebo priateľov. 

Musíme si však uvedomiť, že ak sa teraz nevyjadríme, stratíme oveľa viac než len prácu, financie a 

priateľov. Stratíme svoju ľudskosť a staneme sa naprogramovanými otrokmi bez schopnosti 

samostatne myslieť a cítiť. Čo teda môžeme urobiť? Najdôležitejšie je informovať našich blížnych, 

aj keď sa možno spočiatku budú zúrivo brániť, pretože ich myseľ je taká vymytá propagandou. 

Počiatočné odmietnutie pravdy by nás nemalo odradiť, ale musíme sa uchýliť ku všetkým 

možným prostriedkom, aby sme prebudili celý svet. Len vďaka nevedomosti obyvateľstva môže 

táto zločinecká sieť vládnuť na zemi. Teraz však dochádza k nebývalému prebudeniu a všetci 

máme povinnosť urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme rozdúchali plamene tohto 

prebudenia.  

 

Každý si môže vytlačiť túto správu v mnohých kópiách a rozposlať ju miestnym orgánom činným v 

trestnom konaní, riaditeľom a učiteľom škôl, zdravotníckemu personálu, priateľom a susedom.  

Každý z nás môže nahrať tento súbor PDF do online tlačiarenskej služby a nechať si urobiť tisíce 

kópií, ktoré budeme rozdávať v našej komunite. Každý z nás môže túto správu poslať ako prílohu 

e-mailu všetkým svojim kontaktom a ľuďom, ktorí majú autoritu. Pre nikoho z nás neexistuje 

ospravedlnenie, aby sme nič nerobili. Musíme informovať svet. Musíme povstať a urobiť, čo je v 

našich silách. Musíme šíriť pravdu široko-ďaleko. To si vyžaduje úsilie. Prosím, neseďte a 

nesťažujte sa, ale povstaňte a konajte. Táto správa vznikla s veľkým úsilím, aby bola nástrojom na 

prebudenie sveta. Prosím, používajte ju.  

 

Viac informácií nájdete na stránke StopWorldControl.com. Nezabudnite sa prihlásiť na odber e-

mailov, aby ste boli informovaní a posilnení, a mohli tak brániť svoj život, slobodu a budúcnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETOXIKÁCIA OD VAKCÍN  
EXISTUJE NÁDEJ PRE OČKOVANÝCH? 

 

Spoločnosť Stop World Control skúma navrhované riešenia na detox od kovidových vakcín. Našli 

sme niekoľko sľubných možností a dúfame, že čoskoro vydáme príručku Detoxikácia od vakcín. 

Žiaľ, nie všetky škody spôsobené očkovaním mRNA sa budú dať vrátiť späť, ako napríklad zmena 

DNA. To je prepínač, ktorý sa nedá zvrátiť. Existujú však metódy, ako sa zbaviť nanotechnológií vo 

vašom tele, zabiť živé organizmy, ktoré sa vstrekujú, odstrániť špicaté proteíny atď.  

 

Keďže očkovanie bude pokračovať a budú sa uvoľňovať rôzne patogény, budeme naďalej skúmať 

všetky nové riešenia, ktoré budú k dispozícii. Zaregistrujte sa na odber e-mailov organizácie Stop 

World Control, aby ste boli o tomto výskume informovaní. Ak viete o fungujúcich riešeniach na 

detoxikáciu od týchto injekcií, napíšte nám na network@stopworldcontrol.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE – 

 

Z údajov vyplýva, že na kovidové injekcie už možno zomreli milióny ľudí a stovky miliónov trpia 

vážnymi vedľajšími účinkami. Toto je len krátkodobá deštrukcia. Skutočná devastácia príde až po 

niekoľkých rokoch. 

 

Vo vakcínach sa nachádza oxid grafénový, ktorý je dokonalým vodičom pre 5G a zároveň 

najlepšou látkou na manipuláciu s mozgom. Čílsky prezident povedal, že 5G vloží myšlienky a 

pocity do každého. Klaus Schwab dodáva, že ľudstvo bude pozdvihnuté do jedného a toho istého 

vedomia. To odhaľuje program úplnej kontroly mysle. Austrálska vláda nazýva covidskú tyraniu 

Novým svetovým poriadkom. 

 

To všetko je založené na celosvetovom podvode, ktorý spočíva v nafukovaní počtu covidov, v 

preznačovaní každého úmrtia na covida, v PCR teste, ktorý produkuje falošne pozitívne výsledky, 

v mediálnom strašení a vo vládnej propagande. Zločinecká sieť, ktorá za tým všetkým stojí, si 

kúpila celý zdravotnícky priemysel, riadi Svetovú zdravotnícku organizáciu, vlastní všetky 

mainstreamové médiá a kontroluje väčšinu vlád. Potláčajú každú liečbu covidu, aby si svet myslel, 

že vakcína je jediným východiskom. 

 

Ich moc spočíva v tom, že pôsobia v tieni, takže verejnosť nemá o ich existencii ani potuchy. 

Riešením je ich odhalenie. Keď dostatočný počet ľudí na svete - najmä orgánov činných v 

trestnom konaní, zdravotníckych pracovníkov, učiteľov v školách, sudcov a miestnych orgánov - 

pochopí, o čo ide, plány zlých ľudí zlyhajú. Výsledkom masového prebudenia bude masové 

nedodržiavanie pravidiel. 

 

Hoci je väčšina súdneho systému skorumpovaná, právnici sa musia stať odvážnymi bojovníkmi, 

ktorí predložia všetky dôkazy o tomto zločine a začnú stíhať všetkých, ktorí sú spoluvinní. Ešte 

stále zostávajú čestní sudcovia, ktorí môžu zvrátiť situáciu. 

 

Toto sa môže stať najväčším prebudením všetkých čias, ak všetci povstaneme, podelíme sa o 

pravdu a zjednotíme sa ako jedno ľudstvo proti týmto zločincom. 
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po.html  
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https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html 


