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Pár slov na úvod...

Tento přepis vznikl na zakladě, naprosto 
skvělých a fascinujících dokumentů, 
od nizozemské autorky Janet Ossebaard. 
V žádném případě nemá za cíl nahrazovat 
a simulovat samotné dokumenty. Je to spíše 
doplňkový materiál, který byl původně vytvořen 
čistě pro soukromé potřeby za účelem hlubšího 
a důkladnějšího prozkoumávání tématu. 

Nic nového zde doplněno není 
nebo jen naprosté minimum. 
Šlo spíše o sesumírování informací 
k prostudování ve větším klidu 
než u sledování zmíněných dokumentů. 
Rozhodně je ale na místě doporučení, 
se v každém případě, na tyto dokumenty 
podívat, protože i když je tento přepis 
pohodlnější a klidnější na čtení, 
chybí zde spousta důležitého 
obrazového materiálu, který by 
vám neměl uniklnout!

Jako zdroj českého textu byly 
použity překlady ze stránky 
Otevři svou mysl od Davida Formánka. 
Za což mu tímto moc děkujeme, 
za velmi důležitou a přínosnou práci. 

Autor → Janet Ossebaard | Překlad → David Formánek | Přepis, doplnění → Lenka Perlíková | Slohová a grafická úprava, doplnění → ko. 2021
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V PDF jsou u kapitol a některých informací naformátované i záložky pro snadnější a rychlejší vyhledání. 
V Acrobatu je najdete po levé straně.
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Věci, které mě donutily se zamyslet

Pravděpodobně jsme svědky jedné z největší událostí v lidské historii. Svět, jak ho známe, se 
před našima očima hroutí, a většina světové populace si toho vůbec není vědoma. Zatímco si 
tu povídáme, mocenské struktury, které byly zavedeny po tisíce let, se bortí. Brzy vyjdou najevo 
důkazy o plánech elit, tak zlých a komplexních, že lidé budou v šoku.

Abychom mohli pochopit a zpracovat kvantový skok, který nás jako lidstvo čeká, musíme  pochopit rea-
litu nebo chcete-li, časovou osu, do které jsme jako druh, byli umístěni. Zatím nemáme ani tušení. Zlo, 
o kterém jsme se zmínili, pracuje na pozadí, tak inteligentně a brilantně, aniž by si toho někdo všiml.

V první řadě, vám chci poskytnout stručný přehled věcí, které mě donutili zamyslet se. Věci, díky 
kterým možná přestanete chtít, hledat pravdu. Začněme tedy? Jste připraveni? Vydejte se se mnou 
dolů králičí norou... 

Tento dokument byl natočen badatelkou a autorkou Janet Ossebaard z Holandska, za pomo-
ci bezpočtu „Anonů / anonymů“ z celého světa, a obsahuje tisíce hodin výzkumu. Byl vytvo-
řen, aby vám pomohl vypořádat se s tím, co má přijít. Je to dobrá věc? Ano jistě, je to ta nejlep-
ší věc, která vás mohla potkat...

DŮLEŽITÉ!
Je velmi důležité, abyste NIC neakceptovali jako pravdu. Udělejte si vlastní průzkum a prově-
řujte si vše, co vám prezentuji. Je to jediný způsob, jak se opravdu probudit a stát se nezávis-
lým myslitelem. A je nezbytné, abyste shlédli (video) tento dokument CELÝ AŽ DO KONCE! Mů-
žete shledat první epizody šokující, a možná až neuvěřitelné, avšak na konci vám vše zapadne. 
Poslední dvě epizody obsahují nečekaný zvrat, díky nim, budete nadcházejícím změnám čelit 
s nadějí a vírou ve vašem srdci.



Začněme s nedávnými lesními požáry. Například v Kalifornii. Věděli jste, že tyto požáry zapomněly 
spálit stromy? Že byly schopné rozřezat domy napříč? A že stromy hořely zevnitř ven?
Že byly schopny nadzvednout auta a praštit s nimi o zem?
Jste si jistí, že se jedná o obyčejné požáry?

A co tohle? Žijeme ve světě, kde se rtuť považuje za 
vysoce toxickou. Ne ale, když se má aplikovat pří-
mo dětem, a to v nesmyslně velkém množství? 

Nepochybně jste slyšeli o chemtrails..?
Dlouhodobě popírané světovými vládami, v poslední 
době, ale uznané jako geoinženýrské aerosoly. Vy-
pouštějí je do naší atmosféry, údajně proto, aby nás 
chránili před globálním oteplováním. Skutečnost, že 
jsou vypouštěny spolu s těžkými kovy, jako jsou 
hliník, barium, cadmium a titan, které se uklá-
dají v našem mozku, u kterých bylo dokázá-
no, že způsobují Alzheimerovou a Parkin-
sonovou chorobu, už je na 
zamyšlení...



A věděli jste, že v mnoha zemích, mezi kte-
ré patří i mé rodné Holandsko, se musí ob-
čané jednoznačně vyjádřit slovem „NE“, po-
kud jde o darování orgánů?

Pokud to neudělají, jejich orgány se stanou 
majetkem státu, jakmile bude jejich mozek 
diagnostikován jako mrtvý. Naposled byl ten-
to zákon zaveden v době nacistické okupace.

Není divné, že vatikánský sál je plný odkazů na hady,
plazy a Reptaliány1 (Plazoidy)?

Věděli jste, že Vatikánský teleskop je nazýván Lucifer2?

Věděli jste, že náš sou-
časný papež je první 
kdo řekl, že peklo 
neexistuje, ale 
ďábel ano?

A odkdy vůbec 
dělá papež 
znamení ďábla?

papež Benedikt XVI

papež
František

1

1

2



A víte, jak obrovské škody na letadle může 
způsobit jeden jediný pták?

Ale 11. září 2001, se dvě letadla rozhodla, prorazit 
skrz ocel. Třetí letadlo záhadně zmizelo v budově 
Pentagonu. Čtvrté se údajně zřítilo na zem, ovšem 
bez zanechání jakýchkoli trosek či těl. Letadla byla 
pilotovaná „teroristy“, kteří za sebou měli jen pár 
letových hodin na malém letadle Cessna.  

Pak jsou tu ty hrozivé „útoky na nevinné 
lidi“, ve kterých ty samé oběti přežili až tři 
různé útoky.

Tento mladých šťastlivec přežil střelu do hlavy, a vše co 
potřeboval, byla jen obyčejná náplast.
  
Ale díky Bohu, 
ne všechny obě-
ti byli lidé z masa 
a krve...

Hadrová panenka?
To jako vážně?



A co si myslíte o tomhle? Jste rodič? Jste si vědomi 
skutečnosti, že dětské karikatury obsahují podprahové 
vzkazy, zaměřené na sex a násilí? Proč? 

 
Víte, že v mnoha americ-

kých státech, může být 
legálně proveden po-

trat na plně vyvinu-
tých plodech? 

Dlouhodobě se obhajují potraty, s argumen-
tem, že nenarozené děti nemohou vnímat bo-
lest? Každý lékař ví, že nervový systém se u plo-
du vyvíjí jako první? Není potrat, plně vyvinutého 
dítěte, to samé co vražda?

Dobrá, teď se pojďme 
podívat na karavanu 
migrantů...

Tisíce lidí „uprchly“ ze 
svých jihoamerických 
domovů a vyrazily hle-
dat lepší budoucnost do 
USA. Cesta dlouhá přes 
3 tisíce kilometrů trvala 
jeden a půl měsíce.



Migranti byli na mítě právě včas, na ame-
rické průběžné (midterm) volby, jako poli-
tické prohlášení proti prezidentu Trumpovi.

Znamená to, že šli v průměru sedmdesát kilometrů za den v žabkách a naboso?
Jako tady...  Sedmdesátdva kilometrů za den?

Proč hollywoodské celebrity používa-
jí a podporují krémy na obličej, které obsahu-
jí předkožku malých chlapců? Uvědomujete si, 
že jsou tyto předkožky skutečně prodávány? Že se jedná 
o obchod? Co bude následovat? Pití dětské krve?

Teď vám ukážu ještě pět dalších věcí, 
i když pokračovat bych mohla do nekonečna...

Odpočítáváme:

5 |  Věděli jste, že choroby, jako jsou AIDS, Zika, SARS nebo Ebola, 
jsou ve skutečnosti patentovány? Víte, že patentované, zna-
mená vyrobené lidmi? Člověkem vyrobené choroby? Děláte si srandu?

4 |  Víte, že váš mobilní telefon, počítač, tablet a televizor obsahují spyware, kte-
rý funguje nonstop, bez ohledu na to, zda je přístroj vypnutý či zapnutý. Zname-
ná to, že jste neustále monitorováni, každý váš rozhovor, ať už jste doma nebo 
v práci, je nahráván. Proč? Kým?

Sandra Bullock 
a Ellen DeGeneres



3 |  Firma Monsanto, známá díky svým geneticky 
modifikovaným semenům a plodinám a výrob-
ce Roundapu, jedovatého zabijáka plevele, byla 
v roce 2018 odkoupena, obří chemickou to-
várnou na jedy, Bayer.Takže, jinými slovy. Naše 
dodávky potravin, jsou teď z velké části kontro-
lovány, producenty karcinogenních jedů.
 
Monsanto začalo vyrábět látku Agent Orange, 
velmi silnou a vysoce toxickou chemikálií, pou-
žívanou  k odstranění lesních porostů a zničení úrody,během války ve Vietnamu. Bohužel se ukázalo, 
že dělá i jiné věci. Způsobuje strašlivé vrozené deformity a všemožné typy rakoviny. Podle odborní-
ků byla fúze firem Monsanto a Bayer perfektním spojením, stvořeným v pekle...

  
2 |  V roce 2018 přiznala Hillary Clinton, 

že ze soukromého serveru používa-
ného vyššími politiky, vymazala 33 ti-
síc e-mailů. A nejen to. Rozbila kladivem 
svůj mobilní telefon, SIM kartu a pevné dis-
ky. Jakékoli další důkazy, které by proti ní moh-
ly být použity u soudu, byly zničeny požárem, 
který „náhodou“ propukl v jejím sídle. Vyklouzla 
z toho nakonec?

 
A v neposlední řadě, číslo...
1 |  V roce 2009 prezident Obama obdržel Nobelovu cenu za mír. 

Pouhé měsíce po uvedení do úřadu. Proč proboha? Přišel odni-
kud a do té doby ničeho nedosáhl. V následujících osmi letech 
napadl sedm zemí a každých dvacet minut shazoval bom-
bu. Kdo, proboha, byl v této komisy Nobelova výboru?

 
Svět není takový, jak si myslíme. A hádejte, co mají všechny tyto věci společné-
ho? Byly doslova ignorovány hlavními masovými médii. Žádný zpravo-
dajský kanál se, o ničem z toho nezmínil, nic z toho nezpochybnil. A právě 
když už jsem si myslela, že jsem viděla vše, se stalo „tohle“
prezidentem Spojených států.

Myslela jsem, že v životě existují dvě 
politické strany. Levice a pravi-
ce. Že levice je pro obyčejné lidi, 
pravice pro bohaté. Brzy jsem 
ale byla vyvedena z omylu. Moje 
představy se v realitě vůbec ne-
odrážely. Zdálo se, že Obama, 
svým pěkným vzhledem a šarmem, 
okouzlil každého. Včetně mě. Ale jak 
už jsem říkala, napadl sedm světových 
zemí! Proboha, vždyť je to demokrat!

Barack Obama
s Nobelovou 
cenou za mír

Hillary
Clinton



A demokrat Bill Clinton šel z jednoho sexu-
álního skandálu do druhého. Lhal pod přísa-
hou a prošlo mu to.

Je možné, že levice a pravice jsou prostě 
křídla, toho samého ptáka? 

Navzdory mé levico-
vé výchově, po-

zadí a také mé divoké opozici proti Trumpovi, jsem se 
rozhodla dát mu výhodu plynoucí z mých pochyb. 

Jak, v první řadě, ale mohl být zvolen? 
Těsně před volbami se objevilo WikiLeaks, za-
ložené v roce 
2006 Julianem 

Assangem. WikiLe-
aks je obří on-line knihov-

na, nejvíce citlivých doku-
mentů světa, získaných 
od informátorů z nejvyš-

ších pozic. Mnoho in-
formací se týká válek, 
špionáže a korupce.

A přesně před prezidentskými volbami, WikiLeaks publikoval hodně usvědčující důkazy, o ko-
rupci v rámci Clinton Foundation a prezidentské kampaně Hillary Clintonové.

Takže, co se vlastně stalo?

Stalo se, že dne 20. ledna, roku 2017, byl Donald J. Trump inau-
gurován prezidentem Spojených států amerických.

Jak ale WikiLeaks získalo důkazy o korupci Clintonů? Unikly díky Se-
thu Richovi, zaměstnanci demokratického národního výboru, který 
byl následně nalezen se dvěma kulkami v zádech. Kdo zabil Setha 
Riche, zjistíme v následujících epizodách...

Prozatím už víme to, že se Donald Trump stal prezidentem Spojených států. 
A pak se z ničeho nic, objevila záhada jménem „Q“...

Bill Clinton 
a Monika Lewinsky

Julian Assang

Seth Rich



2 |
Dolů králičí norou...

28. října 2017 byl na kanále 
4chan umístěn tajemný ano-
nymní příspěvek. Neobsahoval 
nic jiného, než kódy. Byl to za-
čátek nového fenoménu!

Příspěvky od Q, které byly kvůli hackerským útokům brzy přesunuty na 
8chan, a stávaly se stále víc a víc populárnějšími mezi „Q Anons“ *. K identi-
tě Q se ještě dostaneme...  Q komunikuje s lidmi právě pomocí svých zpráv. 
Dává k dispozici útržky, vodítka a drobečky, které my „anonové“, sbíráme 
a dešifrujeme. Zprávy od Q nám ukazují lepší svět, bez válek, zrady a korup-
ce. Svět po Velkém Probuzení.

Q používá jednoduchá slova a krátké věty, které se stále opakují.

„Ticho před bouří.“ | „Vypouštění bažiny.“ | „Důvěřujte plánu.“ | „Tito lidé jsou morbidní (nemocní).“ 
„Toto není hra.“ | „Následujte mapu.“ | „Budoucnost potvrdí minulost.“ | „Uvažujte zrcadlově.“ 
„Používejte logiku.“ | „Následujte bílého králíka.“ | „Nikdy se nemysleli, že by mohli prohrát.“ 
„Ti, co vědí, nemohou spát.“ | „Společně jsme silní, oddělení upadáme.“

WWG1WGA
Where we go one, we go all = 
= Kam jde jeden, tam jdeme všichni

*  Anonymní lidé, kteří nepodlehli  mainstreamové 
mediální mašinérii, a kteří hledají pravdu pomocí 
alternativních zpravodajských kanálů na internetu



Někdy Q zkrátí příspěvky na pouhou tečku. Místo 
celých jmen se používají pouze iniciály. Někdy ob-
sahují spoustu informací. A někdy dává kombinace 
písmen a čísel, abychom si to mohli srovnat.

Byly zavedeny Q hodiny. Trvalo nám dost času, než 
jsme zjistili, jak je číst. A pak se objevila Q mapa 
(na další sraně). Byla vytvořena Dylanem Louisem 
Monroem a obsahuje neuvěřitelné množství životně 
důležitých informací. Obsahuje přehled skutečné his-
torie lidstva a jejích mo-
cenských struktur.

Q není kult, jak tvrdí jeho odpůrci. A především nám neří-
ká, co si máme myslet nebo co dělat. Dává spíše otáz-
ky, stopy a hádanky, abychom sami hledali a našli od-
povědi. Tímto způsobem můžeme nacházet pravdu 
sami.

Já jsem se díky tomuto bá-
dání dozvěděla o americké 
a globální politice daleko víc, 
než se my kdy snilo. Nikdy jsem 
se o politiku hlouběji nezajímala, 
ale Q mi otevřelo oči do úplně jiného 
světa. Světa tajných spolků, tajných služeb 
uvnitř tajných služeb, a tajném obchodování v obrovském měřítku. Svě-
ta stínových vlád, kde 1 % extrémně bohaté populace doslova vlád-
ne celému světu. Nejsou to naši političtí vůdci, králové, královny nebo 
prezidenti. Je to velmi malá skupina, kterou nazýváme illumináti nebo 
Kabala. Poznala jsem mistrně ďábelský plán na ovládnutí světa.

A my obyčejní lidé jako vy a já, 
nevíme vůbec nic! Ráno vsta-
neme, jdeme do práce, zapla-
tíme účty a daně, pak sleduje-
me televizi a večer jdeme spát. 
Netušíme nic o tom, jak za naši-
mi zády probíhá bitva o světo-
vou nadvládu. Doslova souboj 
mezi dobrem a zlem. Boj o abso-
lutní podrobení mas, kterého je 
pomalu a jistě dosahováno 
neustálým vedením válek, 
zavedením Federální re-
zervní banky a centrálních 
bank a obchodem s dro-
gami, ropou a lidmi...

Dylan Louis Monroe



Q MAPA

Návod chronologického čtení Q mapy najdete vzadu v kapitole „DOPLNĚNÍ“.



Pouze dva američtí prezidenti se pokusili sílu elit rozbít, Abra-
ham Lincoln a John F. Kennedy. Začali s tiskem vlastních 
bezúročných peněz bez dluhů, aby obešli Federální rezervní sys-
tém. A víte, co ještě měli společného? Byli oba zavražděni...

Proč jsou banky tak důle-
žité? Co přesně Federální re-
zervní systém a jeho centrální 
banky jsou? Federální rezerv-
ní systém je centrální bankov-
ní systém USA. Přestože má 
v názvu slovo „federální“, je 
stejně jako jako všechny fede-
rální rezervní a centrální banky 
po celém světě, v soukromém 
vlastnictví. Tyto banky nejsou 
vládní instituce. Jsou vlastněny 
těmi nejbohatšími a nejvlivněj-

šími rodinami světa. Dvě z nich jsou velmi blízko vrcholu pyrami-
dy. Rothschildové a Rockefellerové.

Federální re-
zervní systém 
byl, i přes odpor 
ze strany ame-
rické vlády a někte- rých velmi bohatých lidí, za-
ložen v roce 1913. Mezi opozici patřili, třeba Ben-
jamin Guggenheim z velmi vlivné těžařské rodiny, 
vedoucí obchodních domů a politik Isidor Straus, 
a nebo obchodník a vynálezce John Jacob Ast-
or, který byl pravděpodobně i jedním z nejbohat-
ších mužů té doby. Bohatství těchto tří mužů činilo 
v té době přibližně 500 milionů, což by dnes bylo 
něco přes 11 miliard dolarů. Tito pánové byli tak 
bohatí, že se nedali jen tak koupit nějakou bankou. 

Nedali se koupit žádnou bankou. To, co je ještě spojovalo, kromě majetku, moci, síly a odporu vůči vy-
tvoření FED, byl fakt, že všichni zemřeli 15. dubna 1912, když loď, která narazila do ledovce a na jejíž 
palubě se nacházeli, zmizela v ledových vodách Atlantiku.

Abraham Lincoln

John Fidzgerald 
Kennedy

Rotschildové

Rockefellerové

Benjamin 
Guggenheim

Isidor
Straus

John Jacob
Astor



Náhoda? Říkám jen, že okolnosti, kolem potope-
ní Titaniku, byly velmi podivné. Zbytek opozice byl 
pak snadno potlačen, kongres byl vynechán a FED 
byl vytvořen nezákonně, neústavně. To si spousta 
lidí ani neuvědomuje.

Pojďme se podí-
vat na vrchol mo-
censké pyramidy, 
kam se dá ješ-
tě dohlédnout. 
Tam je doma ro-
dina Rothschil-
dů. Tato rodina 
v podstatě vlastní 

většinu světa. Každou centrální banku, Federální rezervu (FED) 
a ovládá Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světovou zdravot-
nickou organizaci (WHO). Financovali obě strany všech válek od dob Na-

poleona. Financovali bolše-
vickou revoluci. Financovali Hitlera a nacisty. Fi-
nancovali stroje IBM na děrné štítky (první PC), urče-
né k účinnému stíhání židů nacisty. Vlastní také akcie 
v Exxon a IG Farben, firmách obchodujících s plynem 
pro nacistické plynové komory, Cyklon B. Odhado-
vané čisté jmění rodiny Rothschildů je kolem 500 mi-
liard dolarů. Když máte tolik peněz a tolik moci, mů-
žete si dovolit, šťouchat do hrudi anglického korunního 
prince, jako by byl vaše čubka.

Pokud se té moci postavíte a pokusíte se jí zabránit v převzetí vašeho bankovního systému, 
zřízením centrální banky ve vaší zemi...  která ale lidem půjčuje peníze za šílené úrokové sazby, v pod-
statě nemožné splácet a vaše země se stane, jako každá země světa, věčným otrokem bankovního 
systému Rothschildů...  jste buď vypuzeni nebo zabiti, a vaše země bude napadena a roztrhána na 
kousky, ve jménu demokracie a za podpory mainstreamových médií, které vás vylíčí jako diktátora...

Totéž platí i pro ty, kdo odmítají přijmout všemohoucí americký petrodolar. A je toho mnohem víc, to si 
ale necháme na jindy...

Muammar Kaddáfí
LIBYE

Saddám Husajn
IRÁK

Bashar 
al-Assad
SÝRIE

Pinc Charles 
a Evelyn de Rothschild



Rothschildové nejsou jediní, kdo 
ovládá svět, jsou jen součástí 1% 
populace, takzvané „elity“... 
 
Další rodina s obrovským vlivem, je rodi-
na Rockefellerů. Ti získali své počáteč-
ní bohatství díky ropě, a to vedlo k ma-
sivnímu průmyslovému vlivu, a vlivu 

na americkou poli-
tiku, bankovní sys-
tém a farmaceu-

tický průmysl.

Zakládali školy a univerzity. A měli obrovský vliv, 
co by se studenti a naše děti, měli a neměli učit. 

Rockefellerové rozšířili svá chapadla moci i do 
lékařské oblasti a prostředí nemocnic.

Nyní vlastní Rockefellerovu univerzitu s vědeckou aka-
demií a akademií medicíny, Nadaci světového zdraví, 
Americkou společnost proti rakovině, Výbor pro léky, 
Americké lékařské asociace a FDA. Vše v rukách Roc-

kefellerů. Také infiltrovali, pomocí Rockefellerovy na-
dace, vzdělávací a lékařský systém tím, že udělovali granty konkrétním 

výzkumným programům, jako je třeba výzkum a vývoj vakcín proti 
Ebole, žluté zimnici, chřipce nebo viru Zika, nebo Gardasil, rozvíje-
ný a propagovaný spolupachatelem a miliardářem Billem Gatesem. 
V každém případě vakcín s nebezpečnými vedlejšími účinky, jako 
jsou potrat, autismus, neplodnost, záchvaty, ochrnutí a smrt.

To vše bylo předloženo komisi FDA a objasněno. Vše zmíněné bylo propagová-
no lékaři a médii všude, díky tomu, že Rockefellerové měli své stupce na nejvyš-
ších úrovních. Dokonce i prezident nás ujišťoval, že je to bezpečné. Veškeré po-
užití alternativního léče-
ní bylo démonizováno a za-

kázáno. Zatímco chemická léčba a závislost na lé-
cích, byla protěžována politickou agendou. Za při-
dávání toxického chemického odpadu fluoridu do 
vody a zubní pasty, jsou také zodpovědní Rockefelle-
rové. Jako obvykle média rozšiřují lži o jeho léčivých 
vlastnostech, a přitom žádný lékař ani zubař nikdy ne-
prokázali jeho účinnost. Jednoduše říkali svým paci-
entům to, co se naučili v Rockefellerových institucích.

John Fidzgerald Kennedy
a Nelson Rockefeller



* myšleno v 8:00

Dalším polem zájmu byla genetická manipulace 
s plodinami. Rockefellerové vlastní, stejně jako 
jejich partner Bill Gates, miliony akcií ve firmě 
Monsanto. Nikoho asi nepřekvapí jejich společný 
zájem o eugeniku, jejímž cílem je zlepšení gene-
tické kvality lidské populace. V nacistickém Ně-
mecku, financovali Rockefellerové, ve snaze vy-
tvořit nadřazenou rasu, strašlivé, na židech pro-
váděné, eugenické experimenty.

Takže ve zkratce:
Dvě velmi mocné rodiny, vládnoucí celému světu, jsou Rockefellerové a Rothschildové. Oni nejsou 
těmi nejmocnějšími. Jsou zde ještě jiné rodiny, převyšující Rothschildy a Rockefellery, jak peněžně, 
tak mocí. V tuto chvíli ale hlouběji nepůjdeme. Necháme to na později...

Jeho čisté jmění je 25 miliard dolarů...
A mainstreamová média ho popisují jako 
investora a lidumila...

Narodil se v Maďarsku. Po druhé světové 
válce se přestěhoval do Anglie a pak do 
USA, kde svými hedgefondy a nemilosrd-
nou manipulací finančním trhem nadělal 
jmění. Využíval krizí, ke zvyšoval svého 
vlastní bohatství a k rozšiřování moci.

A zřejmě se také velmi rád chlubí tím, že 
nepřijímá žádnou zodpovědnost za 

své činy a zkázu doslova milionů 
lidí...

„ Jsem tu, aby vydělal peníze. Nemohu a nebudu se ohlížet na společenské důsledky 
toho, co dělám.“

 George Soros

Do očí bijící je jeho výběr financování. Například 
NAMBLA, Severoamerická asociace lásky mezi 
mužem a chlapcem. Jejich cílem je Legalizovat 
transsexualitu a pedofilii. ???  A jejich slogan; 
„Sex před osmou*, než přijde ta s kosou.“ ???

Teď chci uvést na scénu 
ještě jednoho muže, je jím...

George Soros



Toto je jejich maskot.

Příčinou pedofilie číslo jedna jsou sexy děti.
???

Proč tento „velký dobrodinec“ podporuje pedofilní spolky, jako je 
NAMBLA?

Pak je tu Antifa, antifašistické hnutí. Když se podíváme na jejich činy, 
nevidíme nic jiného než násilí. Vyznačují se spoustou podobností 
s fašismem, což je u protifašistického hnutí dost zvláštní. Do-
konce i jedna z jejich vlajek je, v tomto smyslu, dost podivná.

Proč by někdo fi-
nancoval takovou 
věc? To platí i pro 

hnutí BLM. Proč sponzorovat hnutí, které předstí-
rá, že je levicové, ale v praxi nedělá nic jiného, než 
nepokoje a násilí?

Zajímá vás, o co se tu jedná? Následujte mě do třetí části... 

PEDOBEAR
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Invaze uprchlíků

O karavaně migrantů, táh-
noucí v dubnu 2018 do USA, 
se v mediích hodně mluvi-
lo. Podle oficiálních zpráv 
pocházela většina těch lidí 
z Hondurasu, kde karavana 
cestu začala. Potom se k po-
chodu připojili lidé ze Salvadoru, Nicaragui, Quate-
maly a Mexika. Hlavními důvody pro odchod z vlas-
ti, pro ně bylo násilí zločineckých band a chudoba. 
Když jsem viděla první obrázky, šokovalo mě to...

Potom mi ale začalo být nápadné, že na snímích je až 
příliš mnoho žen a dětí. To je vždycky známkou mediál-
ní manipulace a skryté politické agendy. Vždycky!
Kritičtí pozorovatelé z Kuby si obrázky podrobně prostu-

dovali a nesedí tam prostě příliš mno-
ho věcí. Jak už jsem říkala na začátku, 
tito lidé museli, za měsíc a půl, ujít pěšky 
každý den sedmdesátdva kilometrů.

Ale tito lidé nevypadají vyčerpaně, 
nejsou špinaví, a nejsou ani ušpině-
ní. Podívejte na ně, tak čistí.

Čisté děti. Čisté kalhoty, a nosí značkové oblečení. Jsou dobře ži-
vení. Tihle lidé nejsou žádní uprchlíci! Nejsou chudí!

Byla jsem v Mexiku, 
Guatemale a Hondurasu, 
viděla jsem bídu, a věřte mi, 
takhle nevypadá.
A sedmdesátdva kilometrů den-
ně v žabkách? Děláte si srandu? Někteří 
jsou dokonce bosí. Kde mají puchýře?



Proč si s sebou nenesou věci, 
které jsou na takovou cestu po-
třeba, jako deky, jídlo nebo 
vodu?
Kde mají třeba náhradní plín-
ky? Někteří lidé mají pouze 
malé batohy, a ty vypadají jako 

zcela nové.

Co se tedy vlastně stalo? 
Nejdřív byly nasazeny 
mikrobusy a autobusy, 
aby přepravily „migran-
ty“ z Hondurasu k ame-
rické hranici. Takže žab-
ky? Žádný problém.

Vystupovat se musí pouze příleži-
tostně, kvůli skupinovému focení. 
K získání co největšího počtu lidí, se 
jim nakonec zaplatí. Díky upozornění 
anonymů, se to podařilo nafilmovat.

A aby to bylo pro média ještě účinněj-
ší, dávali důležitým aktérům barev-
né náramky. Skvělé! Různých ba-
rev s různými významy, které byly 
známé reportérům a kamerama-
nům.

Stejný obraz, inscenovaná 
hromadná motlitba..?



Někteří lidé reagují přehnaně. Je to skutečně přesvědčivé 
a dostane se to do všech světových zpráv.

Tohle je Marie. Ona a jejích pět 
dětí, všichni absolvovali celou 
cestu až z Hondurasu. Dostala se 
do všech televizních zpráv, kde 

zaníceně vyprávěla o te-
roru a strachu o své děti. 
Jejich oči byly uplakané 
a podrážděné od slzné-
ho plynu, který na ně zlo-
volně pouštěli Američané.

Marie, tvůj příběh ale má několik háčků...
Důkladně jsem si prohlédla každý její snímek, na kterém je se 
svými krásnými dětmi. Na žádném z nich nejsou známky použi-
tí slzného plynu. Tento snímek jasně dokazuje, že jsou jediní, 
kdo je v akci. A kameraman vesele natáčí, aniž by mu slz-
ný plyn jakkoli překážel. Nikde žádná panika.

Podívejme se podrobněji na tento obrázek. Kameramani stojí 
v kouřovém sloupci, nemají s ním ale sebemenší problém.



A vidíte tohle? Někdo tady hází kanystr s plynem.
Je z řad uprchlíků?

Marie vykládala tisku, že se dal-
šího dne vrátili, aby si kanystr vy-
zvedli a ukázali reportérům. Styď 

se, Ameriko! Doufám, že Marie dostala alespoň opravdu dob-
ře zaplaceno. Ten příběh, ale vážně nestojí za nic...

Jiný den rodinu 
vyfotografovali, 
když vystupo-
vala z dodáv-
ky při cestě na 
další natáčení.

A plechovka „slzného plynu“? Ta se dá koupit běžně v obchodě anebo 
je k dispozici varianta pro policii. Vyrábí kouř, ale je neškodná. Myslím, že 
Trumpovo prohlášení o tom, že proti dětem nebyl použit slzný plyn, bylo 
pravdivé. Celé zpravodajství o této události bylo jednostranné a klamavé.

ÚSMĚV???



Producentům bych poradila, aby si příště dali větší pozor na detaily, protože anonymové jsou jim v pa-
tách. Uprchlíci, kteří jdou pěšky tisíce kilometrů, nejdou tímto způsobem1, ani takto2... Nemají žabky3, 
ani zcela nové dětské kočárky4, nelakují si nehty5, nenosí vyžehlené košile6, nemají perfektní se-
střih7 ani make-up8.

Když tvrdí, že prcha-
jí z vlastní země, pro-
tože jsou tak chudí, 
že si nemohou kou-
pit ani jídlo, nemě-
li by pro příště ukazo-
vat své digitální fo-
ťáky9 a iphony10.

Vaši uprchlíci ujdou tisíce kilometrů pěš-
ky a nejsou špinaví11? A hlavně si dejte po-
zor na představitele vedlejších rolí12. Když 
někoho domontujete ve photoshopu, dejte 
pozor, ať nezapomenete na jeho nohu13.

A dokážete se rozhodnout?
Chcete s tričkem14 nebo bez15?
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A co je s tou Disneyho posedlostí?

Chcete-li vědět, co se ve světě skutečně ode-
hrává, musíte sami usilovně pátrat. Jak Q neu-
stále říká: „Když to uděláte, uvidíte sami, co 
je a co není pravda.“

Karavana migrantů byla zinscenovanou událos-
tí s politickým motivem. Kdo za tím stojí? Kdo fi-
nancoval tak obrovskou událost?

George Soros. Správně, ten velký dobrodi-
nec, který je spojen s klubem NAMBLA, 
s organizací výtržníků a násilníků Anti-
fa a hnutím BLM. A odkud víme, že sto-
jí za těmi všemi „sociálními hnutími“? 
To není skutečně žádné tajemství, pod-
le analýzy jeho daňových přiznání. Inves-
toval 33 milionů dolarů, jen do známých 
Fergusonských výtržností. Soros slíbil 15 
dolarů na hodinu všem, kdo se těchto hro-
madných protestů zúčastní. V případě ka-

ravany migrantů museli všichni zahrát pouze úlohu uprchlíků, kteří hledají azyl 
v bezpečí. Peníze, nové oblečení, jídlo, hračky, a extra bonus, zahrajete-li 
svou úlohu dobře. Kdo by takovou práci odmítl?

Soros, ale udělal chybu, když své finanční sliby nedo-
držel. Poté vypukly ještě větší nepokoje, tentokrát ze 
strany rozzlobených herců, požadujících výplatu. Vi-
dea členů Antify ukazující jak křičí, „Sorosi, kde jsou 
naše peníze?“, se rychle šířila. Ale mainstreamová 
média všechno zaretušovala. Tak jaký je tedy jeho 
motiv? Proč by někdo vkládal tolik peněz do těchto 
masivních a dobře organizovaných hnutí?

George Soros



Aby destabilizoval stát a vytvořil rozděle-
ní. Rozdělení podle barvy pleti, politické pří-
slušnosti, náboženství, podle pohlaví... Roz-
dělený národ se dá dobře ovládat, sjed-
nocený nikoli!
  
Vraťme se k fenoménu Q. Jak už jsme si 
ukázali, Q klade silný důraz na vytvoření 
jednoty. „Jednotní držíme, rozděleni pa-
dáme.“ Q nám přibližuje lepší svět. Bez vá-
lek, zrady a korupce.

Ať už se vám to líbí nebo ne, 
tento úkol, byl vložen do rukou 

Donalda J. Trumpa!

Většinou, když to lidem říkám, vrhají na mě ty nejpodivnější pohledy. Díky 
mainstreamovým médiím, si například většina holanďanů myslí, že Trump je 

narcistickým diktátorem. Ale nechme raději mluvit fakta.

Trump jel do Severní Koreje. „Bude chtít vyvolat nukleární válku,“ psala 
média, ale on přivezl domů mír. Za jeho vlády bylo vytvořeno 6 milionů no-

vých pracovních míst, to je nejnižší nezaměstnanost za padesát let. Více 
než 4 miliony lidí mohli přestat používat potravinové lístky. Otevřeně se 
postavil farmaceutickému průmyslu. Zařídil dosud největší snížení daní 
pro všechny sociální vrstvy. Podepsal nařízení o vyčištění oceánů. A je 

jediným americkým prezidentem, který kdy pracoval zadarmo...

Slyšeli jste o všech těchto věcech ve zprávách? Ne. 
Z nějakého důvodu mají mainstreamová média vlastní poli-

tickou agendu, ale k tomu více později.

Z mého pohledu jednou z hlavních Trumpových prio-
rit, ihned po nástupu do úřadu, bylo chránit děti!

Čerstvě po své inau-
guraci prohlásil, že 
jeho vláda se začne 
soustředit na ukon-
čení hrůzostrašného 
obchodu s lidmi, tak-
též zvaného „mo-
derní otrokářství“.

Donald John Trump

Donald J. Trump
a Kim Čong-un



21. prosince 2017 podepsal výkonné nařízení 
o zablokování majetku osob, které se účastni-
ly vážného porušování lidských práv a korup-
ce, a další výkonná nařízení na ochranu dětí, 
a proti obchodování s lidmi. Proběhla obrovská 
kampaň, na osvětu rodičů a dětí, o nebezpečí ob-
chodovaní s lidmi.

Během let 2018 - 2019 došlo 
k mnoha zatčením. Bylo zatče-
no tisíce zneuživatelů dětí a tisí-
ce obětí bylo zachráněno. Trump 
stále znovu zdůrazňuje, že nejvíc 

obětí je pašováno přes již-
ní hranici. Ukazuje čísla a 

statistiky. Udělal z led-
na měsíc „Povědomí 
o obchodu s lidmi“.

Informoval lidi o MS 13,  
zločinecké bandě, zodpo-

vědné za znásilňení a zavraž-
dění mnoha amerických občanů a přísahal, že je po-
chytá do posledního. Neustále poukazuje na problé-
my s drogami a na miliardy dolarů a nespočet živo-
tů, které to každoročně odnášejí. Neustále usiluje o zeď. O co-
koli, pro co největší snížení obchodu s drogami a počtu 
obětí obchodu s lidmi. Ale mainstreamová média jeho slova 
neustále překrucují, aby vyzněla jinak. Tak, že přistěhovalci ne-
jsou vítáni.

MS 13



Sledovala jsem tato interview znovu a znovu. A můžu 
vás ujistit, že podle prezidenta Trumpa, jsou přistě-
hovalci srdečně vítáni, ale musejí přijít legálně.

Komické je, že zeď 
chtěl i Bill Clinton. 
Chtěl ji i Obama. 
I Hillary chtěla zeď. 
Všichni hlasova-

li pro zeď, když ještě byli v senátu. Mluvím 
o zákonu o bezpečných plotech, schváleném 
republikánským kongresem a podepsaným 
Georgem W. Bushem v roce 2006. Tehdy 

to žádný problém nebyl. Ale najednou, z ničeho nic, je Trump 
odpůrcem přistěhovalců? Čím více se tímto tématem zabývám, 
tím více chápu, proč Trump tolik útočí na FAKE NEWS. K tomu 
brzy také povíme víc.

Teď zpět k Trumpově válce proti obchodníkům s lidmi. 
Celá léta vystupovali na veřejnost informátoři z nejvyš-
ších úrovní, s výpověďmi svědků obchodu s dětmi pro 
elitu. Není to žádná novinka, jen se o tom moc nemluvi-
lo. Až doposud. Věc se má tak, že pokud o tom mluvím 
ve své prezenta-
ci, lidé o tom ne-
chtějí nic slyšet.

Nechtějí se dívat 
na takové obráz-
ky, a já to chápu. 
Taky bych se radě-
ji dívala jinam.

Připomíná mi to známé německé špičky po druhé světové 
válce, konfrontované s nepříjemnými otázkami. „Jak jste 
vůbec mohli dopustit nacistická zvěrstva? Proč jste 
nic nepodnikli?“ Odpověď byla vždy stejná: „Wir haben 
nichts gewusst.“/„O ničem jsme nevěděli.“

Samozřejmě, že vě-
děli, ale bylo moc ne-
bezpečné a hlavně 
bolestivé si to přiznat 
a něco s tím dělat. Já 
se rozhodně jinam 
dívat nehodlám.

George W. Bush

John Kiriakou
agent CIA



Těmto dětem pomáhají naše činy, ne naše od-
mítání. Proboha, věnujte tomu pozornost, jsme 
jedinou nadějí, kterou mají. Obchod s dět-
mi pro elitu je hrozivější než pedofilie. Mluvíme tu 
o obrovské zločinecké organizaci, která unáší 
a prodává děti, vysoce postaveným osobnostem. 
Od starostů, soudců a senátorů, po prezidenty 
a dokonce i královské rodiny.

Myslíte si, že je to 
přehnané? Myslíte si, 
že je to jen konspi-
rační teorie?

Tak to se připravte 
na pár konspirač-
ních faktů ve čtvr-
tém díle…



Laura Gayler Silsby
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Všudypřítomní
milovníci dětí

Hned po katastrofálním ze-
mětřesení v roce 2010, bylo 
z Haiti propašováno třiadva-
cet dětí. Zatčená žena Lau-
ra Gayler Silsby tvrdila, že jde 
o sirotky, kteří mají být v USA 
adoptováni. Během vyšetřo-
vání však ukázalo, že většina 

z nich sirotci nejsou a pozdě-
ji byli svým rodičům vráceni. 
Kromě toho nebyly nenaleze-
ny žádné dokumenty k adopci. 
Ty děti byly jednoduše unese-
ny. Ukradeny svým rodičům...

Kdo přesně je tato Laura G. Silsby? 

V první řadě byla členkou předsednictva 
Alert Sense, firmě dodávající technolo-
gie Ambert Alert. To je rozhlasová po-
moc při hledání unesených dětí. Není 
to zajímavý paradox? Odsouzená obchod-
nice s dětmi... ano, byla shledána vinnou 
a odsouzena ...byla napojena na Ambert 
Alert, spolek pro záchranu dětí?

Za druhé je tato dáma zakladatel-
kou baptistické organizace New 
life children's refuge. Záchran-
ná mise pro sirotky na Haiti.



Zní to, jako velmi snadná příležitost k pašo-
vání dětí ze země, pěkné maskování. A je 
to také blízká přítelkyně Clintonových. 
Ti jí obratem zaplatili právníka Jorge 
Puella, který je sám odsouzen za pedo-
fílii, a byl zatčen a odsouzen za vedení 
kruhu mezinárodního obchodu s dětmi 
a ženami. Vše vyšlo najevo prostřednictvím 
WikiLeaks. Tam byly zveřejněny tajné mai-
ly mezi Laurou a Clintonovými.

Než pokročíme dál, 
vraťme se ještě jednou na Hai-
ti. Haiti proslulo také díky 
skandálu s Oxfamem, fir-
mě známé svými obchody 
po celém světě, podporující postavení žen a bojem pro-
ti chudobě. Ten byl, po zemětřesení v roce 2010, na Haiti za-

kázán. Konaly se zde orgie s prostitutkami, z nichž některé nebyly ani plnole-
té, takže vlastně dětmi.

Uniklé emaily kro-
mě toho potvrzu-
jí, že v roce 2010, 

byly prostřednictvím Clintonovy nada-
ce převedeny, 3 miliony dolarů z fondu 
na Haiti, aby financovaly extravagant-
ní svatbu dcery Clintonových, Chealsie. 
Když Trump označil Haiti za špina-
vou díru, celý svět se vztekal. Ale měl 
pravdu. Poukazoval na to, co takzva-
né neziskové organizace po zemětřesení 
s ostrovem provedly. Červený kříž vy-
bral půl miliardy dolarů a postavil pouze šest domů. Clintonova nadace nemilosrdně zpronevěřila 
příspěvky na zemětřesení od mezinárodních dárců, a to bez jakýchkoli následků. 

Bývalý vládní pracovník z Haiti, Klaus Eberwein, 
měl o korupci Clintonových vypovídat, ale byl něko-
lik dnů před procesem, který se měl konat 12. čer-
vence 2017, nalezen mrtev. S kulkou v hlavě. Moni-
ca Petersen, mladá sociální antropoložka, která přije-
la na Haiti prozkoumat obchodování s lidmi, se otevře-
ně kriticky vyjádřila vůči Clintonově nadaci, a byla krát-

Jorge Puello

Chealsie Clinton s manželem



ce na to, 13. listopadu 2016, nalezena oběšená. Její smrt byla označena jako sebevražda. A když dal 
chirurg Dr. Dean Lorich veřejně průchod svému znechucení z korupce Clintonovy nadace, které byl 
svědkem, během  své záchranné mise na ostrově, skončil také mrtvý. Byl 10. prosince 2017, v kou-
pelně svého bytu, nalezen s nožem v hrudi. I jeho smrt byla označena jako sebevražda.

Ale nechme teď sebevraždy kolem Clintonových být a vraťme se k jedné často zmiňované větě od Q... 
„Symbolismus bude jejich zkázou.“

V roce 2007 zveřejnilo FBI zprávu se 
symboly, užívanými pedofily k ozna-
čování jejich sexuálních zálib, a do-
mluvám ohledně místa setkání a na-
lezení jejich obětí.

Modré trojúhelníky označují milovníky hochů. Růžová 
srdíčka milovníky děvčat. Motýlci symbolizují milovní-
ky dětí všeobecně.

Tato pedofilní loga skutečně jejich osud zpečetí. Jsou ne-
přehlédnutelná. Nikdy nepočítali s tím, že lidé procitnou 
a uvidí. A stejně jako u organizace Amber Alert, která tvrdí, 
že ochraňuje děti, je patrné používání těchto 
pedofilních symbolů, například i u organiza-
ce Mezinárodní kliniky pro adopce nebo 

New star Kafala, muslimské adoptivní a opatrovnické organizace. Toto je logo jejich 
programu Naděje, který ma pomáhat sirotkům emocionálně se vyvíjet.

PCTA v červenci 2017, kdy bylo písmeno „A“ v logu 
veřejně označeno jako pedofilní symbol, své logo změ-
nila. Neříkám, že tyto organizace jsou prokazatelně pe-
dofilní. Jen poukazuji na velmi zajímavý výběr symboliky 
u jejich log. Může to být samozřejmě pouhá náhoda.

Klaus Eberwein Monica Petersen Dr. Dean Lorich



Toto logo je velmi podobné sym-
bolu milovníků chlapců. Užívá 
ho Nadace Pierra Ellilota Tru-
deau, založená kanadským mi-
nistrem Justinem Trudeauem, 
na památku jeho otce. Toto logo 
bylo k vidění na výroční zprávě z let 
2015 - 2016.

Potom je tu Elpida, kanadská 
organizace pro uprchlíky. Byla 
založena organizací Radclife, 
která patří jejímu zakladateli, 
Franku Guistrovi.

Pomineme-li zvláštní výběr loga, jsou tu i jiné věci, které jsou 
na Guistrovi fascinující. Především to, že je hlavním sponzo-
rem Clintonovy nadace, mluvíme zde o více než 100 milio-
nech dolarů. Miluje cesty na Haiti s Clintonovými. Založil také 
Boys Club Network, pro chlapce mezi 12 - 18 lety, kteří hle-
dají propojení a vedení (mentorship). 

Spoluzakladatelem 
Elpidy je Jim Cres-
cenzo, učitel z Van-
couveru, který byl vy-
znamenán za skvě-
lé výkony a od koho 
jiného, než Justina 
Trudeaua. Ale jsem 
si jistá, že je to pouze 
náhoda...

A co Q neustále říká o náhodách?
„Kolik je náhod, které jsou matematicky nemožné?“

Justin Trudeau

Frank Guistro

James Crescenzo



Na někoho, kdo o sobě tvrdí, že je 
řádným otcem rodiny, má Justin 
Trudeau velmi zajímavé kamarády.

Například kanadský soukromý učitel 
Christopher Ingvaldson, odsouzený 
za držení a šíření dětské pornografie, 
byl dlouhé roky Trudeauovým příte-
lem a spolubydlícím.

Pak je tu jeho nejlepší přítel, Peter 
Dalglish. Celosvětově známý lidumil, 
který byl zadržen v Nepálu, se dvě-
ma dětmi ve věku dvanácti a čtrnácti 
let. Zakložil Street Kids International 
a program TYI (Trails Youth Initiatives). 
Jsem si jistá, že tyto programy konají 
pro děti samé skvělé věci...

Proč si ale vybírají pedofilní loga? A proč je tolik z nich založeno 
sexuálními zločinci a registrovanými a odsouzenými pedofily?

Napadá mě, že být pedofilem, nebylo by skvělé mít svůj vlastní pro-
gram na ochranu dětí? A mít tak přístup ke všem těm dětem, ze kte-
rých si pak můžete vybírat? Je nutné připomenout, že tyto děti pocházejí 
většinou z problematických poměrů, některé jsou již trestané, a spousta z nich v raném dětství trpěla zane-
dbáváním nebo zneužíváním. Jsou to snadné oběti, bez zájmu láskyplných rodičů, kteří by je ochránili.

Christopher Ingvaldson

Peter Dalglish



Koukněte na spolek na ochra-
nu dětí CPS, který byl v roce 
2007 odhalen, že nelegálně 
z pěstounských rodin unáší a 
prodává děti k adopci. Žena, 
která je odhalila, poslankyně 
kongresu Nancy Shaefer, byla 
v roce 2010 zavražděna.

Zpět k zajímavým Trudeauo-
vým přátelům...

Tohle je bývalý zástupce minis-
tra vzdělávání Ben Levin, který 
byl za produkci a šíření dětské 
pornografie, v roce 2013 zadr-
žen a odsouzen.

Dále Jian Ghomeshi, kanadský 
moderátor CBC. V roce 2015 
byl zadržen a obviněn ze sedmi 
případů sexuálního obtěžování 
a z jednoho pokusu o uškrcení.

Osobně o tom nic nevím, ale být Trudeauem, byla bych asi více opatrná při výběru svých přátel.
Je obklopen registrovanými pedofily a sexuálními zločinci.

Je tu ještě jedno místo, kde jsou podle FBI, tyto pedofilní symboly 
k vidění. Hollywood!

V první části jsme si ve zkratce ukázali, že dětské filmy obsahují od-
kazy na sex a násilí. Nezajímá vás, kdo doopravdy byl Disney? A 
proč jsou děti vystavovány symbolům illuminatů, jako jsou pyrami-
dy nebo vševidoucí oko? Znovu a znovu. Proč pedofilní loga pou-
žívají firmy, které vyrábí sladkosti a zmrzlinu? To je další věc, která 
děti přitahuje...

Nancy Shaefer

Ben Levin Jian Ghomeshi

Walt Disney



Čím hlouběji jsem se v této 
tématice dostávala, tím 
více mi docházelo, jak moc 
je tím vším naše společ-
nost promořena.

Špičkoví režiséři, jako je James Gunn, často a hrdě twee-
tují o tom, že jsou pedofilové. A já se ptám, jestli je to 
v Hollywoodu normální? Byl za své příspěvky propuštěn, 
a dalo by se říct, že právem. Ale jen o pár týdnů později byl zase 
v práci. Jedněmi dveřmi odešel, druhými se vrátil.

James
Gunn



Dan Schneider, producent Nickelo-
deonu, byl propuštěn, protože nezvádl 
své ruce udržet dál od mladých děvčat.

Brian Peck, strávil jen šestnáct měsíců 
ve vězení za zneužívání dětí, a poté mu 
bylo nabídnuto místo u Disneyho, kde 
mohl s nezletilými dívkami pracovat 
dál. Opět jedněmi dveřmi ven a druhý-
mi dovnitř.

Jason James Murphy, v roce 
1996 unesl a pohlavně zne-
užil osmiletého chlapce. Od-
seděl si pět let ve vězení. Pak 
se odstěhoval do Kalifornie, 
zkrátil si jméno na Jason Ja-
mes, a stal se tam castingo-
vým agentem dětských rolí.

Seznam sexuálních pachatelů v Hollywoodu je nekonečný. 
Teprve před nedávnem, byli někteří z nich svými oběťmi ozna-
čeni a zatčeni. Většina obětí se zdráhá promluvit, protože velké 
množství pachatelů jsou největší hollywoodské legendy.

Herec Corey Feldman, byl jedním z prvních, kdo o dět-
ském zneužívání v Hollywoodu hovořil. On a jeho nejlepší 
přítel Corey Haim, se stali herci už jako velmi mladí. Byli nesku-
tečně úspěšní a známí. Cena za to byla ale vysoká. Byli sexuál-
ně zneužíváni různými dospělými, se kterými pracovali. 

Bylo všeobec-
ně známé, že oba 
dva kolovali po 
všech hollywood-
ských večírcích.

Dan Schneider

Brian Peck

Jason James Murphy

Kevin Spacey Bill Cosby Harvey Weinstein

Corey Feldman

Corey Feldman
a Corey Haim



Výsledkem bylo těž-
ké trauma, o kterém se 
nemluvilo mnoho let. 
Oba hledali únik v alko-
holu a drogách. To na-
konec vedlo ke smrti 
Coreyho Haima, v pou-
hých osmatřiceti letech. 
A Corey Feldman své 
zneuživatele udal tepr-
ve nedávno.

Známý Frodo z Pána prs-
tenů, Elijah Wood, Corey-
ho výpověď, označující Hol-
lywood za pedofilní hnízdo, 
podpořil. Elijah měl ochranu 
své matky, která ho na tyto 
večírky, kde často k tomuto 
zneužívání docházelo, prostě 
nepouštěla.

Světoznámí herci Robert 
Downey Jr. a Brad Pitt, také na podporu 
všech těchto výpovědí vystoupili. Myslíte si, 
že v Hollywoodu jde 
o to dělat filmy? 
To je jen vedlej-
ší produkt. Vše je to 
o penězích, a co je 
důležitější, o moci 
a kontrole. Lidé, co 
řídí Hollywood, řídí 
i Ameriku a velkou 
část světa. Ti se o fil-
my nestarají...

Pokud si myslíte, že je to šílené, tak počkejte až 
uslyšíte Mela Gibsona. Tento světoznámý he-
rec a producent je na černé listině Hollywodu, 
díky svému tvrzení, že Hollywood je díra pa-
razitů, hodujících na dětské krvi. Zašel ještě 
mnohem dál, přečtěte si sami:

„ Hollywood je vytvořený pedofilní kruh. Je 
to doupě parazitů, obšťastňujících se dět-
skou krví. Každé studio v Hollywoodu je 
koupené a zaplacené krví nevinných dětí.“ 

 Mel Gibson

Corey Feldman
a Corey Haim

Elijah Wood Elijah 
s matkou

Robert Downey Jr.

Brad Pitt

Mel Gibson



„Hollywoodská studia jsou prosáklá dětskou krví.“

„Dětská krev je tak populární, že v principu funguje jako vlastní měna.“

„ Hollywoodské elity jsou nepřítelem lidstva… Porušují každý Bohem daný zákaz, nevyjímaje 
posvátnost dětí.“

„ V Hollywoodu je to veřejné tajemství. Tito lidé mají svá vlastní náboženská a duchovní uče-
ní, vlastní morální a sociální meze. Mají vlastní „svaté písmo“. Jsou nemocní, věřte mi. Už 
ani nejde být víc v rozporu s tím, co Amerika znamená.“

„ Sklízí dětskou krev. Jedí jejich maso. Věří, že pokud dítě před svou smrtí tělesně a psychic-
ky trpělo, dodá jim to větší životní sílu. Tito lidé rostou skrze bolest, trauma, stres, zneuží-
vání a utrpení.“

„ Ve většině z nás je tvořivá a milostivá síla, která nás vede životem. Tito lidé ji nemají. Pro 
ně je to naprostý opak.“

„ Využívají a zneužívají děti. Každoročně projde jejich rukama velké množství dětí. Jejich du-
chovní víra, pokud se to tak dá nazvat, jim ukládá čerpat dětskou energii. Hodují na tom a 
prosperují z toho.“

„ Miminka jsou nejcennějším zbožím, jejich prémiovou značkou kaviáro-kokaino-diamantového 
steaku. Jakých peněz se to týká, to nemáte ani ponětí.“ 

„ Není to nic nového. Pokud trochu zapátráte, zjistíte, že se jedná o metafyzický a alchymis-
tický fenomén, který se objevuje na pozadí všech temných epoch historie. Jedná se o tem-
né okultní umění a praktiky, které byly v posledních staletích využívány tajnými společnost-
mi k sociálnímu programování a kontrole vědomí. A Hollywood je v dnešní době dotáhl až na 
samý vrchol.“

 Mel Gibson

Může to být vůbec pravda?  
Jíst miminka? Pít jejich krev?
 
Může to ještě někdy skončit 
šťastně?
 
Ano, může.

Přejděme k páté části... 
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Děti, umění & pizza

V první části jsme se krátce zabývali sexualizací dětí a normalizací pedofilie v naší společnosti... 
Co má znamenat například obchod s oblečením, zvaný „Sladké a sexy děti“? Co je, sakra, na 
dětech sexy? 

„Nevinnost je více sexy než si myslíte.“

V červnu 2018, bylo na aka-
demické prezentaci univerzi-
ty Canbridge, prohlášeno, že 
velká část mužů je pedofil-
ních, a že pedofilní zájem je 
zdravý a normální.

V New York Times se píše o pedofilii jako o poruše, ne jako 
o zločinu. A během dvou přednášek TEDx byla pedofilie dokonce 
prezentována, jako sexuální orientace, a nikoli porucha. Rozdáva-
ly se plakáty...

*  Všimněte si Disneyho Mickey Mouse v logu obchodu.



Časopis Cosmopolitan zveřejnil článek mladé ženy, která se stala milen-
kou svého otce. No a samozřejmě k legalizaci toho všeho, se musela sní-
žit doba zletilosti, aby sex s dítětem už nebyl považován za zločin. Žádný 
problém! Soudci a politici na nejvyšší úrovni udělali maximum, aby se o to 
postarali...  
 
„ Omezování pronásledování sexuálních zločinů na dětech. 
Doba zletilosti, 12 let“

 Joan Ruth Bader Ginsburg *
 soudkyně Nejvyššího soudu USA

„ Doba zletilosti, 14 let, v některých případech, 10 let“
„Nedá se dokázat, že sex s dětmi jim škodí.“
 Patricia Hewitt 
 britská politička

Málo lidí ví, že Patricia Hewitt byla 
generální ředitelkou NCCL (Národ-
ní rada pro občanská práva), poz-
ději známého jako LIBERTY, které 
se spojilo s PIE (Výměna informací 
o pedofilech). 

„ Pedofilům by také měla být 
umožněna adopce dětí.“

 Theresa Mary May
 bývalá ministryně 

Pokud se podíváme na vzorek tohoto tématu, zdá se, že je za vším 
daleko větší plán. Proč je tak důležité legalizovat pedofilii? Proč je 
tak důležitý sex s dětmi? Každý psycholog vám může říct, jak 
je pro dítě škodlivé, mít v mladém věku sex. A souhlas, že je 

velmi nebezpečný koncept. Jak často pedofilové těmto dětem říkají, že jim jen ukazují, jak moc je 
milují. Sex je pak zaměňován s láskou. Děti pak nedokáží pochopit následné pocity bolesti, hněvu, 
hanby a strachu. Těžko se vypořádávají s tajemstvím, které si musí nést...

Tohle všechno vede k velkému traumatu. Proč nám společ-
nost tlačí pedofilii kousek po kousku do chřtánu, snaží se ji nor-
malizovat tak, abychom si na tuto představu, namísto její-
ho odmítání, zvykli? Proč vytváří společnost traumatizova-
ných lidí? Proč nám ukazují pedofilní loga v dětských karikatu-
rách Disneyho filmů, na cukrovinkách a zmrzlině, v centrech na 
ochranu dětí, adopčních agenturách, v podnikání a politice?

*  R.B. Ginsburg, byla americká právnička a juristka, která od roku 1993 až do své smrti sloužila jako přísedící soudce 
Nejvyššího soudu Spojených států. Byla nominována prezidentem Billem Clintonem. V té době byla obecně považována 
za umírněného tvůrce konsensu. Nakonec se stala součástí liberálního křídla soudu, když se soud postupem času 
posunul doprava. Po Sandře Day O‘Connorové byla Ginsburg první židovskou ženou a druhou ženou, která sloužila 
u soudu. Zemřela 18. září 2020, v sedmaosmdesáti letech, na komplikace metastatického karcinomu slinivky. Navzdory 
přání Ginsburgové, aby její nahrazení nebylo zvoleno „do doby, než bude nastolen nový prezident“, byla na její místo 
27. října 2020 zvolena Amy Coney Barettová.

Joan Ruth 
Baden Ginsburg

Patricia Hewitt

Theresa 
Mary May



Zatímco členka sněmovny reprezentantů, Sheila Jackson-Lee, 
hrdě nosí prsten milovníků chlapců... Co se to tady děje?

Sledujme stopu a podívejme se na tyto kulisy. Objevily se ve 
videoklipu skupiny Sex Stains. A teď přichází to zajímavé…

Kapela hrála ve Washingto-
nu DC, v restauraci, která je 
známá svou pizzou a ping-
pongovými stoly v suterénu, 

Comet ping pong. Souvisí s ní vysoce postavení zákazníci, jako jsou Hillary Clin-
ton nebo Obamovi a také jedna „konspirační teorie“ jménem PIZZAGATE. 

V krátkosti trochu více. Představme si majitele 
Comet ping pong, Jamese Achillese Alefantise.

Když James otevřel v roce 2006 svou restauraci, neměl toho, pod-
le svých vlastních slov, moc. O pouhých šest let později, v roce 2012, 
byl jmenován jedním z padesáti nejmocnějších lidí ve Washingto-
nu DC. To mě velmi fascinovalo! Tak mocným se člověk přece nesta-
ne provozováním restaurace s pizzou. Takže...

Sheila Jackson-Lee

James Achilles 
Alefantis



Představuje svoji Comet ping pong, 
jako restauraci pro rodiny s dětmi. 
Ovšem jeho příspěvky, zveřejnované na 
Twitteru, jsou mírně řečeno, kontroverzní.

Je jasné, že Alefantis miluje umění. Co-
met ping pong často představuje práci 
umělců s velmi specifickým vkusem.

Tohle je práce Arringtona de 
Dionyso. Zřejmě není Trum-
povým fanouškem, že?

Proč ale tohle, je na stě-
nách restaurace, údajně 
vhodné pro děti?

Kdo vlastně je

James Alefantis?

Arrington de Dionyso



Alefantis miluje dobré večírky. Tady je ob-
rázek, u kterého zřejmě doufal, že ho ni-
kdy nikdo nezveřejní. Seznamte se s jeho 
párty přítelkyní, Miss Sommer Camp.

Dále měl milostný poměr s Davidem Brockem, politic-
kým konzultantem a zakladatelem MMFA. To je progre-
sivně výzkumné a informační středisko věnující se kom-
plexnímu monitorování, analýze a opravě konzervativ-
ních dezinformací v US mediích. Jinými slovy, organiza-
ce pro cenzuru.

V roce 2010 obdržela Brooks Media 
Matters 1milion dolarů, od nikoho jiné-
ho než od George Sorose. Brock 
také založil Correct the Rekord, 
a to s jediným účelem, cen-
zurovat na sociálních medi-
ích všechny negativní zprávy 
o Hillary Clintonové. Zase jed-
nou cenzura. 

James Alefantis je tedy definitivně 
stopa, kterou musíme sledovat. 

Co o něm ještě víme? Je nejlepší přítel politické špičky USA a je úzce 
spojen s bratry Johnem a Tonym Podestovými. John Podesta je v americké politice celkem 
„žhavou střelou“. Byl vedoucím Bílého domu v době prezidentování Billa Clintona, poradcem prezi-

denta Obamy a předse-
dou prezidentské kam-
paně Hillary Clintono-
vé v roce 2016.

Tony Podesta je poli-
tický lobbista a pod-
porovatel umění. Spolu 
s jeho bývalou manželkou 
Heather, sbírají například 
práce nizozemské uměl-
kyně Margi Geerlinks.

David Brock

John Podesta

Tony
Podesta



Minimálně fascinu-
jící. Jsou také vel-
cí obdivovatelé 
a kupci umění Pa-
tricie Piccinini.

A tvorba Biljani 
Djurdjevic zdo-
bí obývací poko-
je bratří Podesto-
vých.

Další je Louise Bourgeois. Její práce je v sídle To-
nyho Podesty hojně zastoupená.

Tato socha se nazývá Oblouk 
hysterie1. Velmi se podobá prá-
ci Jeffreyho Dahmera, sério-
vého vraha, který rozřezával své 
oběti a zanechával je ve velmi 
prapodivných pozicích.

Margi
Geerlinks

Patricia Piccinini

Biljana Djurdjevic

Louise Bourgeois

1



Pak je tu ještě za-
jímavá práce Kim 
Noble. Přežila těž-
ké trauma v raném 
dětství, které z ní 
udělalo ve třinác-
ti letech rozpolce-
nou osobnost. 

Její umění ukazuje straš-
livé věci, které zažila jako 
malé dítě. Mučení a zná-
silňování.

Její tvorba je vystavena v Comet ping 
pong, naší pizzerii vhodné pro děti.

Nevím, jak vám, ale mně je z toho na 
zvracení. Čím více, jsem Pizzagate stu-
dovala, mi bylo jasnější, že to všechno, 
byla spíš konspirační fakta než teorie...

PIZZAGATE:  Podezření, že elity pašují miminka a děti ve velkém měřítku, 
aby byly znásilňovány, mučeny a zabity…

Která pizzerie by si vystavila obrazy na-
hých, týraných, znásilňovaných a i do-
konce mrtvých dětí? Co je to za rozna-
šeče pizzy, s nejmocnějšími lidmi světa? 
Jak to, že politická špička USA, Podesta, 
Clintonovi a dokonce i Obama, tenkrát 
ještě jako prezident USA, chtějí všich-
ni trávit čas s takovým zvrhlíkem jako je 
Alefantis?

Myslím, že vím. Už nějaký čas jsem si myslela, že jméno Alefantis je falešné. 
Tento muž byl náhle příliš mocný na to, aby pocházel z nějaké obyčejné rodi-
ny. Mohlo by být jméno James Alefantis přesmyčkou francouzského „J´aime 
les Enfants *“?

*  Miluji děti.

...a jeho práce

Jeffrey Dahmer...

Kim Noble

James Alefantis
u Tonyho Podesty



Pak ale poukázali někteří anonymové na to, že 
by klidně mohl být z rodu Rothschildů. A skuteč-
ně jsem během pátrání narazila na zajímavý obrat 
u jednoho jejich rodokmenu. Počínaje, Evelynem 
Achille Rothschildem.

Jeho druhé jmé-
no už lecos na-
povídá, že? Naro-
dil se v roce 1886, 
v Buffalu v New 
Yorku, zemřel 
v první světové 
válce roku 1917.

Dva roky před jeho smrtí se mu narodil nelegitim-
ní syn Luis George. Jelikož nebyli rodiče sezdáni, 
zdědil jméno po své matce, Alefantis. Když vyros-
tl, oženil se s Helenou Rappas a měli spolu dva 
syny. Jeden z nich je Achilles Louis Alefantis, otec našeho Jamese Achillese Alefantise. Jméno jeho 
matky je Susan Reid Schumaker. Jeho prostřední jméno Achilles vede k jeho pradědečkovi, resp. jeho 
prababičce z Itálie, Marii Perugia a jejímu otci jménem Achilli Perugia.

V krátkosti, James Achilli Alefantis je tedy pří-
mým pokrevním potomkem Rothschildů. To vy-
světluje jeho moc a přátele, stejně jako jeho těs-
né přátelství s Clintonovými, a také s jeho strýcem 
a tetou, Evelyn a Lynn de Rothschild.

Máme tedy prostě věřit, že naši politici si prostě 
užívají pizzu a absurdní umění? To je ono? Co vů-
bec mají s tou pizzou, proč je tak sexualizovaná?

A co to pedofilní pizza logo, Besta Pizza? Které se mimochodem 
velmi rychle změnilo ve chvíli, kdy se dostal případ Pizzagate na 
veřejnost.

???

1994 2016

Oficiálně 
tu nic není

Evelyn Achille
Rothschild

Evelyn a Lynn de Rothschild
s Clintonovými 

Miley Cyrus



Je to pouhá náhoda, že se v Podestových 
emailech, které byly v roce 2016, díky Wi-
kiLeaks zveřejněny, obsahují slova jako 
sýr, hotdogy, ořechová omáčka, těs-
toviny a nespočet dalších slov souvisejí-
cích s pizzou.

„Přemýšlím o zmrzlině, jejím nákupu 
a konzumaci, jako o opravdovém 
obchodování.“

„ Dal by sis na hodinku pizzu?“

„Přidáš se k nám? Malé setkání, pár dní před pizza 
extravagancí.“
 
Když skutečně víte, co tato slova znamenají, což je běžná znalost 
v sexuálním průmyslu, jsou tyto emaily dost šokující. 
 
pizza = dítě
cheese / sýr = malé děvče
pasta / těstoviny = malý chlapec
hotdog = chlapec  
ice cream / zmrzlina = mužský prostitut
walnut / vlašský ořech = tmavší kůže
sauce / omáčka = orgie
map / mapa = semeno

Kapesníkové kódy:
Pod barvami jsou maskovány 
různé sexuální činnosti.

black / černá = S & M (sadomaso)
blue / modrá = anální sex
green / zelená = prostituce 
grey / šedá = svazování
orange / oranžová = vše je možné

„Makléřka našla kapesník (myslím, 
že je to mapa, která má spojitost 
s pizzou) není tvůj? Má na sobě 
černé a bílé čtverečky.“

Herbert Sandler : „…místo těstovin a skvělé omáčky, to byl skvělý a lákavý výběr sýrů, 
vynikající. Čekám, až se vrátí moje děti a vnoučata z jejich prázdninových cest, až je 
budeme moci „pomuchlovat“. 

(„pomuchlovat“ přeloženo ze slova „demolish“ – zničit, zbořit, spořádat, slupnout…) 



Je to důvod, proč v době, kdy byla 
vyšetřována, vymazala Hillary Clin-
ton 33 tisíc emailů? Vysvětluje to, co 
měl Obama na mysli, když objednával pár-
ky a pizzu v hodnotě 65 tisíc dolarů, 
které potom byly letecky doručeny, upro-
střed noci na soukromý večírek, do Bílého 
domu až z Chicaga?

Byl to důvod, proč Hillary Clinton po-
slala Obamovi email, ve kterém ho va-
ruje, že příště musí být opatrnější?

Napsala:
„Hotdogy mohou být doručeny, ale pokud 
z toho uděláte divadlo, bude to naše zkáza… 
myslím, že by bylo moudřejší, tuto činnost 
omezit na místa k tomu předem stanovená.“

Skutečně by tohle psala kvůli pár 
hotdogům??? 

adresováno: 
Huma Abedin *, Barack Obama, 
John Podesta, B. Affleck (zřejmě herec 
Ben Affleck), Nancy Pelosi ** 

Není zvláštní, že bezpečnostní kamery 
snímají děti, ležící na ping pongových sto-
lech v suterénu pizzerie a vše je promítá-
no na zdech v patře nad nimi? Kdo se na 
to k čertu díval? Proč mají jejich webo-
vé stránky super zabezpečený přístup do 
tajného oddělení, kde si můžete objednat 
obrázky pizzy za absurdní ceny?

*  Huma Mahmood Abedin se narodila 28. července 1976. V roce 2016 byla místopředsedkyní kampaně Hil-
lary Clinton na prezidenta USA. Před tím byla zástupkyní náčelníka štábu Hillary Clinton, která byla v letech 
2009 - 2013 americkou ministryní zahraničí. Také byla v roce 2008 cestující vedoucí štábu a asistentka Hil-
lary Clinton, během její kampaně za demokratickou nominaci v prezidentských volbách. Během působení Hil-
lary, na ministerstvu zahraničí a její prezidentské kampaně, se stala Abedin jedním z jejích nejbližších po-
mocníků. Její prominentní politická kariéra vedla její osobní život k tomu, že se v průběhu let dostala pod ve-
řejnou kontrolu. Zejména její manželství s bývalým kongresmanem Anthonym Weinerem. 

**  Nancy Patricia Pelosiová (rozená D‘Alesandrová), narozená 26. března 1940, je americká demokratická po-
litička a od roku 2019 předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států. Tuto funkci již zastávala v le-
tech 2007–2011. Stala se tak první ženou, prvním občanem státu Kalifornie a Italoameričankou v čele dol-
ní komory Kongresu, rovněž tak i prvním znovuzvoleným předsedou od roku 1955. Představuje druhou nejvý-
še postavenou ženu v historii volených úřadů Spojených států, po víceprezidentce Kamale Harrisové. V pořadí 
nástupnictví na úřad amerického prezidenta je z titulu své funkce druhá v pořadí, hned za viceprezidentem.



Tento snímek byl zveřejněn hackerem, je v nízkém rozlišení, 
proto přečtu, co na něm stojí: 
„Tento měsíc pro vás máme pět čerstvých pizz, 
pro vaše potěšení. Kromě toho máme také čtyři 
přežívající pizzy z minula. Všechny jsou k mání za 
extrémně nízkou cenu, protože jsou ve špatném 
zdravotním stavu a neočekává se, že přežijí. Takže se 
předpokládá, že vaši pizzu dojíte, poté co skončíte. 
Tento měsíc zahrnuje speciální 30% slevu na 
těžké mučení! Každý obrázek níže, je k dispozici za 
1 000 dolarů v malých bankovkách.“

Proč mluví o vraždících místnostech, vraždění 
a „spláchněte ho, až budete hotoví“? Co se 
tady sakra děje?

Abych řekla pravdu, v tomto bodě 
svého výzkumu jsem zažila, to 
čemu říkáme kognitivní diso-
nance*. To co jsem zjistila, bylo 
tak protichůdné s mými myšlenko-
vými pochody, že jsem chtěla své ob-
jevy odmítnout. Prostě to nemohla být pravda, že lidé, kterým důvěřujeme, které volíme, jsou tak zlí. 
Nemohla jsem se s touto pravdou prostě vyrovnat. Jak mohli být tak okouzlující a inteligentní lidé sou-
částí obchodu s dětmi, ve kterém byly děti s potěšením mučeny, znásilňovány a zabíjeny? A jak jsem 
později zjistila, děla se tam ještě mnohem větší zvěrstva? Měla jsem pocit, že mám noční 
můru. Všechno jsem to prostě chtěla popřít. Mohla to být přeci jen náhoda, že se Clintonovi, Oba-
movi a Trudeau, ten krásný okouzlující Trudeau obklopují všemi těmi přáteli. To, že jsou všich-
ni jejich přátelé pedofilní, přeci nemusí znamenat, že jsou také pedofilové, ne? Možná ani 
o svých přátelích a jejich sexuálních zálibách nevědí vše.

Vím, že Brazilec John of God, léčitel Billa Clintona, byl zatčen, za dr-
žení sexuálních otrokyň, které opakovaně oplodňoval. Vím, že se 
k proději dětí za tisíce dolarů a následnému zabití otrockých 
matek, po deseti letech 
porodů, přiznal. Vím, že 
hlavní informátorka toho-
to případu, zemřela náhle 
a velmi podezřelou smrtí. 
Ale prosím Vás, jak by to Bill 
Clinton, mohl vědět?

Vím také, že několikrát byl na soukromém ostrově odsou-
zeného pedofila Jeffreyho Epsteina.

*  Někdy mají lidé velmi silné vnitřní přesvědčení, že pokud jim předložíme 
důkazy, které se neslučují s tímto přesvědčením, nejsou schopni je ak-
ceptovat. Vznikne extrémně nepříjemný pocit, který nazýváme kognitivní 
disonance. A protože je pro důležité toto vnitřní přesvědčení chránit, bu-
dou vše, co k němu nepatří, relativizovat, ignorovat nebo dokonce popírat.

John of God

Jeffrey Epstein



Vím, že je uveden šestadvacetkrát, spolu s dalšími se-
xuálními zločinci, jako je Kevin Spacey, který byl ne-
dávno zatčen za několik znásilnění, mimo jiné i chlapců, 
na seznamu pasažérů. To ale ještě z Clintona nedělá 
sexuchtivé zvíře, ne?

Vím, že byl vyšetřován za zná-
silnění mladého chlapce, bývalou 

policistkou Jenny Moore, která in-
formovala FBI a ministerstvo pro vnitř-

ní bezpečnost. Krátce na to zemřela v ho-
telovém pokoji. Ale 
to přeci z Billa Clin-
tona vraha nedělá, 
nebo ano?

Rozhodla jsem se pátrat dál, potřebovala jsem 
další důkazy. Vrátila jsem se k umění. Zauja-
la mě ta koupelna, bázén nebo cokoli to 
bylo. Kde to bylo? Když jsem toto objevila 
na 8chanu, věděla jsem, že jsem na správ-
né stopě.

Nejen já, ale i tisíce 
dalších anonymů po 
tom pátraly. A našli.

Opravdu to existuje! 
Chcete vědět, kde to 
je?

Pojďme na šestou 
část… 

Kevin Spacey a Bill Clinton

Jenny Moore
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Plavecký bazén znázorněný z tohoto umě-
leckého díla1, zakoupeného Podestovi, 
skutečně existuje2. Je to podzemní pla-
vecký bazén a nachází se v sídle Bilmore3 
v Ashville v Severní Karolíně. Tento dům 
patřil Glorii Vanderbilt, multimilionářce, 
která před nedávnem, v pětadevadesáti 
letech, zemřela...

Tady je Gloria se svými dvěma syny, Anderso-
nem4 a Carterem5 Cooperovými. Carter ve tři-
advaceti letech spáchal sebevraždu. Anderson se 
stal známých zpravodajským reportérem u CNN.

Proč se 
v Gloriině 
bazénu 
objevují 
obrazy 
mučených 
dětí?

1

2

3

4

5

Gloria Vanderbild 
se svými dvěma syny

Carter Cooper



Je náhoda, že tento malý 
chlapec, tak moc připo-
míná Gloriina syna, An-
dersona Coopera? Je 
možné, že je tento bazén 
spojen se zábavou eli-
ty s malými dětmi, která 
byla zmiňována v nechval-
ně známých Podestových 
emailech?

Syn Glorie Vanderbilt a světoznámý, mnoha ce-
nami ověnčený reportér CNN, Anderson Cooper, 
byl přistižen, že občas trochu přehání, když uka-
zuje věci horším světle než je skutečnost. No dob-
ře, třeba má třeba jen sklony k přehánění. Minimál-
ně to vyvolalo pár pobavených reakceí na sociál-
ních médiích.

Nicméně zůstává zde otázka: 
Je to v pořádku, když mediální společnosti 
vědomě vysílají takto zkreslená a zveličená 
zpravodajství? Dá se to pak považovat za vě-
rohodné vysílání? Je v pořádku ovlivňovat tím-
to způsobem veřejnost?

Je v pořádku, když ho-
landská zpravodajská 
stanice NOS, vysílá pře-

vrácenou verzi rozhovoru z BBC, v němž se 
John Smee ptá Putina na vraždy na Ukrajině? 
NOS tak šikovně upravila tento rozhovor, že 
to vypadá, jakoby Putin Smeea ignoroval?

Zatímco ve skutečnosti originální rozhovor, který mi-
mochodem lze najít na internetu, je vidět, že se Pu-
tin před odpovědí pouze zamyslí.

Je v pořádku, když několik amerických zpravodajských 
stanic obviní Trumpa, že společně s odsouzeným pe-
dofilem Epsteinem, znásilnil třináctiletou dívku? 
Je v pořádku, že teď, když se ukázalo, že na záběrech 
z letadla není Trump, ale Clinton, který se běžně 
účastnil večírků na Epsteinově ostrově orgií, s nezletilý-
mi dívkami, sdělovací prostředky mlčí jako hrob?

Anderson Cooper

Vladimir 
Vladimirovič 

Putin



Je v pořádku, když Trumpova slova o tom, že členové 
band MS 13 jsou zvířata, byla úmyslně chybně překrouce-
na? Očividně šlo o úmysl, aby to vypadalo jako, že „všich-
ni imigranti jsou zvířata“.

Pamatujete na záběry malého chlapce ze Sýrie, který 
spal mezi hroby svých rodičů? I to bylo úmyslně naaran-
žováno. Následně odvysíláno, s cílem zmanipulovat obyva-
telstvo, za účelem další války. Tomu chlapci zaplatili, aby 
si tam lehl. Nevím, jak to cítíte, ale tohle rozhodně v pořád-
ku není.

Není v pořádku ani falšovat nasaze-
ní bílých helem, jak se starají o zraně-
ného po bombovém útoku. Stejní dob-
rodinci si s ním pak někde v ústraní děla-
jí selfíčka. To je podvod! Rozhodně není 
v pořádku, když se veřejnosti o Sýrii a 
údajných útocích chemickými zbraněmi, 
za účelem ospravedlnění další války lže.

Dlouhé měsíce jsme byli obelháváni zprávami z mainstreamových mé-
dií. Vzpomenete si, na tuto malou ubohou dívenku? Zřejmě ano. 
Je to ta samá, co byla během tří měsíců, na záběrech různých zá-
chranných z roku 2016, použita třikrát. Pro mě je to šokující!

Není v pořádku, používat ženy a děti, na zá-
běrech s předstíránými bombovými úto-
ky, jen k vyvolávání emocionálních reak-
cí, které následně ospravedlní další ozbro-
jený vstup do cizí země. Připadá mi děsivé, 
pozorovat tak dobře promyšlený podvod 
na lidech ze západu, kteří ty zprávy sledují 
a bezmezně jim důvěřují.



Pamatujete na toto? Jedenáctiletý 
Hassan Diab se stal celosvětově zná-
mým chlapcem, který přežil chemic-
ký útok v syrském městě Duma. Uká-
zalo se, že útok, byl pouhou inscena-
cí. Hassan a pár ostatních dětí, které si 
v blízkosti nemocnice hrály, bylo naláká-
no dovnitř budovy. Tam byly polity stu-
denou vodou, něco jim vstříknli do očí 
a pak někdo začal křičet „Plyn!“. Po 
celou dobu běžely kamery. Jakmile to 
zjistil Hassanův otec, velmi ho to roz-
zlobilo, zveřejnil na internetu prohláše-
ní a uvedl věci do pohybu...

„Když jsem vešel dovnitř, nějací lidé mě chytili a lili mi na hlavu vodu.“
Hassan Diab

Mohla bych pokračovat hodiny o pří-
kladech falešných zpráv, ale myslím, 
že toho bylo prozatím dost... 
Přidám už jen dva příklady. 

V roce 2015 imitoval Trump, v boji 
o prezidentské křeslo, reportéra 
Serge Kovaleskiho, který byl přisti-
žen při lhaní.

Serge
Kovaleski



Jednalo se o článek z roku 2011, kde Kovaleski psal o lidech, kteří se radovali z pádu Dvojčat. Když 
Trump, roku 2015, začal tento článek citovat, stáhl se Kovaleski do ústraní a prohlašoval, že si psa-
ní toho článku nepamatuje, nicméně najít tento článek na internetu nic těžkého nebylo. Trump označil 
Kovaleskiho za lháře. Mainstreamová média, okamžitě využila příležitosti k označení Trumpa za něko-
ho, kdo se posmívá postiženým.

Kovaleski trpí artro-
grypozou. To ale nemá 
nic společného s gesty, 
která Trump dělal. Na-
prosto stejným způ-
sobem totiž Trump imi-
toval senátora Jima 
Matthese, prezident-
ského kandidáta Mar-
ka Rubia a jednoho 
generála a bankovní-
ho manažera, za jejich 
lži. Ani jeden z nich 
postižený nebyl, takže 
pro mainstreamová 
média je to bez vět-
šího významu. Kovaleskiho postižení oblétlo do-
slova celý svět a přesvědčilo všechny o tom, že 
Trump postiženými opovrhuje. A musím bohužel 
přiznat, že jsem na to naletěla i já.

A nakonec, aby toho nebylo málo... 
Tak mainstreamová média na dva roky 
rozjela, ohledně údajné domluvy s Rus-
kem, levicovou agendu proti Trumpovi. Ač-
koli do 23. března 2019 nebyl takzvaným 
Müllerovým vyšetřováním nalezen ani je-
den důkaz. Takže přes veškerou, dva roky 
dlouhou snahu, nebylo nalezeno vůbec 
nic, co by Trumpův pád způsobilo. Trump 
byl zproštěn veškerých obvinění.



Mainstreamová média ale stále dokola opakovala, že „s tím-
to prezidentem, něco nehraje“. Oficiální prohlášení Trumpo-
vy neviny bylo kompletně zahráno do autu. Stejně, jako se 
nemluví o nepřeberném množství pedofilů, kteří byli bě-
hem Trumpovy vlády uvězněni. Úplné ticho po pěšině.

Od prvopočátku 
byl Trump ma-
instreamovými 
médii prezento-
ván jako úhlav-
ní nepřítel číslo 
jedna.

Čím déle se tímto tématem zabývám, tím víc je mi jas-
né, že Trump měl pravdu. Mainstreamová média využíva-
jí svou moc, aby veřejnost ovlivnila a nasměrovala ji na po-
žadovanou stranu.

Šíření dezinformací není ničím novým. Na 
počátku padesátých let zřídila CIA ve 
Spojených státech operaci Mockingbird. 
Byl to rozsáhlý program k manipulaci, 
vytvořený za účelem propagandy.

Známí američtí novináři byli naverbováni do propagandistické sítě. Jinými 
slovy, tajná služba určovala, co se bude vysílat v televizi a jaké zprá-
vy se budou číst. Operace Mockingbird byla kompletně zavede-
na CIA, jako program na šíření dezinformací přes americká mé-
dia. Ředitel CIA William Colby vypověděl, že v amerických médiích bylo 
přes čtyřista aktivních agentů, kteří kontrovali televizi, rádio a tisk. 

„ Jestli je, náš dezinformační systém kompletní se dozvíme, 
jakmile vše, čemu americká veřejnost věří, budou lži.“

 William Casey
 ředitel CIA v letech 1981 - 1987

„ Když lež natolik zveličíte a budete ji stále dokola 
opakovat, lidé jí nakonec uvěří.“

 Joseph Goebbels
 říšský ministr propagandy 

Změnilo se od té doby něco? Očividně ne. Německý informátor 
Udo Ulfkotte, významný novinář redakce Franfurkter Allgeme-
ine, prohlásil před kamerou, že se stydí za to, jak po dobu pěta-
dvaceti let, veřejnost permanentně obelhával. 

William Casey

Joseph
Goebbels



„ Dvacet pět let pracuji jako novinář. Byl jsem vycho-
ván k tomu, abych lhal, zrazoval a nesděloval lidem 
pravdu. Ale když vidíte, jak se německá a americ-
ká média pokoušejí o rozpoutání války v Evropě, 
války s Ruskem, vidíte, že je to bod odkud není ná-
vratu. Postavím se tedy a řeknu, co jsem v minu-
losti dělal. Nebylo správné manipulovat lid a vést 
propagandu proti Rusku. Není správné to, co dělali 
moji kolegové v minulosti, ani to co dělají nyní. Byli 
podplaceni, aby zradili lid, nejen v Německu, ale 
v celé Evropě.“  
 Udo Ulfkotte

 krátce na to, v lednu 2017, zemřel na infarkt
  

Iluze výběru. Myslíme si, že máme tolik programů. Jak by v tom mohli být všichni zapleteni? Je to jed-
noduché, tady se můžeme podívat, co komu patří. Vidíte, že existují pouze čtyři společnosti. CBS vy-
padá nezávisle, patří ale stejnému miliardáři jako Viacom. Když dáte lidem iluzi volby, mají pocit, že 
jsou svobodní.

Pokud chceme zjistit, proč nám média stále cpou levicovou agendu, vše co 
musíme, je sledovat tok peněz. Kdo platil vysoké částky Hillary Clinton, aby
podpořil její činnost a levicovou agendu?  

Udo Ulfkotte



Správně: CNN | NBC | News Corporation | Turner Broadcasting | Thomson revers | News Max Me-
dia | TimeWarner | Viacom | Comcast | HBO | AOL | Hollywood Foreign Press Association | Public 
Radio International | Public Broadcast Service | Huffington Post | Carl Slim, největší akcionář New 
York Times | James Murdoch z 21th Century Fox Studios | Juddie Woodroff, moderátorka a záro-
veň jednatelka PBS News | Howard Stringer, bývalý prezident CBS | George Stephanopoulos, ve-
doucí moderátor ABC News a vedoucí korespondent pro politiku | Mort Zuckerman, vlastník New 
York Daily News a US News & World Report | a také Washington Post, vlastněný Jeffem Bezosem 
z Amazonu, který se proslavil cenzurou několika knih s kontroverzním tématem

Cenzura je největším 
nepřítelem demokra-
cie a svobody slova. 
Dalšími třemi sponzo-
ry Hillary Clinton jsou 
Google, Twitter a Fa-
cebook. Na poli cen-
zury jsou Google a 
Youtube velmi aktivní, 
stejně tak i Facebook 
a Twitter.

Není ani překvapivé, že příspěvky nesoucí se v duchu podpory Donalda Trumpa, patřily k těm 
nejpřísněji cenzurovaným, stejně jako příspěvky kritických myslitelů, vědců i všech, kteří si troufli 
zpochybnit oficiální verze událostí. Příspěvky na podporu Hillary nikdy cenzurovány nebyly. Není 
to divné?

Carl Slim James Murdoch

Juddie Woodroff

Howard
Stringer

George
Stephanopoulos

Mort
Zuckerman

Jeff Bezos



Vzpomínáte si na Correct The Record a Media Matters For 
America? Společnosti, stojící na pozadí cenzury na Facebooku, 
Twitteru, Googlu a Youtube. Mají za úkol vymazávat vše proti 
levicové agendě. A hádejte co?

Correct The Record je v současnosti podporovaná společ-
ností Avaaz, globální aktivistickou sítí, která mě kdysi tak nadchla. Avaaz byla zalo-
žena společnostmi Res publica a Move on. Res publica obdržela od George So-
rose 250 tisíc dolarů, Move dostal 1,6 milionů dolarů.

Zakládající prezident a jednatel Avaazu Ricken 
Patel, má své poradce v Rockefellerově nada-
ci, v UN, v Gatesovově nadaci a International Cri-
sis Group, přičemž předsedou je George Soros 
a výkonným ředitelem Frankem Giustrou. Pa-

matujete si ještě na našeho přítele s logem pe-
dofilů, ze čtvrté části? Spoluzakladate-
lem Avaaz je Tom Perriello, někdejší po-

slanec Kongresu z Virginie. Nejlepší kama-
rád Obamy a jednatel Open Society 
Foundations George Sorose, jedním 
z hlavních aktérů pověstné a nesta-
bilizující invaze karavany migrantů. 
Není velkým překvapením, že Avaaz 
prezidenta Trumpa silně odmítá.

To je kontrolovaná opozice...
Kontrolovaná opozice je hnutí protestujících, řízené v podstatě vlád-
ními činiteli. Technika uplatňovaná téměř všemi vládami v dějinách, 
k porobení si a přelstění protivníků.

Jak jsem se již zmínila, cenzura je ne-
bezpečná. A takzvaní pověřovatelé fak-
tů jsou taktéž nebezpeční.

Jedním z nich je Snopes. 
Kdysi ji založil manželský 
pár ze St. Fernando Val-
ley, David a Barbara Mik-
kelsonovi. Když se rozhá-
dali, Barbara obvinila Da-
vida, že utratil 98 tisíc do-
larů za prostitutky, což je 
zřejmě i pravda. Rozvedli 
se, a David se znovu oženil, s bývalou prostitutkou a pornohvězdou, 
Elyssou Young alias Erin O´Bryn, která se stala ve Snopes mana-
žerkou. Jedinou prověřovatelkou faktů v Snopes je Kim LaCapria, 
která se proslavila jako blogerka o sexu a fetiši Vice Vixon.

Tom Perriello

Ricken Patel

David a Barbara
Mikkelsonovi

Elyssa Young
alias Erin O'Bryn



A to je, moji milí přátelé člověk, který ve společnosti Snopes prově-
řuje fakta. Nejsou tam žádní výzkumníci, žádní vyšetřovatelé, 
žádní advokáti, žádné podklady k utvrzení výsledků. Snopes 
je také silně politicky předpojatá, přesto je akceptována jako prově-
řovatel faktů. To je pro mě velmi šokující! Dochází vám to? Operace 
Mockingbird nebyla nikdy ukončena. 

John Podesta, jeden 
z hlavních podezřelých ve 
skandálu Pizza Gate, má 
ve Washington Post, svůj vlastní sloupek, kde píše o po-
litice a o politicích. Jak může, sakra, úhlavní nepřítel Do-
nalda Trumpa mít schopnost, jej objektivně ohodnotit?

John Brennan se stal v roce 
2017 ředitelem CIA, nyní je to 
vedoucí analitik NBC News 
a MSNBC. 

Ještě předtím než začal hlásit zprávy, pracoval Anderson Cooper pro CIA. 
Podle jeho vlastních slov, se jednalo „pouze o stáž v devatenácti letech“. 
Ale já se ptám, kolik mladých mužů, asi tak, osloví CIA s nabídkou stáže? 

Anderson neměl ani patřičné vzdělání, aby dostal nějakou práci 
a jako mávnutím kouzelného proutku se stal tváří CNN...

Tajné služby stále rozhodují o tom, co si mají lidé myslet a čemu mají vě-
řit. Až budou chtít vtrhnout do nějaké další země, použijí k tomu masové 
sdělovací prostředky, aby si lidé mysleli, že musí být osvobozena od nějaké-
ho strašného diktátora, vraždícího svůj vlastní lid. Skutečný důvod invaze se 
veřejnost zřejmě nikdy nedozví. Pravděpodobně půjde o ropu nebo o do-

sazení některé z Rothschildových bank. Ale koho to vlastně zajímá? Bylo 
přece ve zprávách, že ti lidé byli osvobozeni od diktátora a byla jim nastolena 

demokracie. A když to bylo ve zprávách, tak to přece musí pravda, a tečka.

Ne, to tedy opravdu ne. Jestliže zpravodajství kontrolují tajné služby, připadá mi logické, soustředit se 
na události, které schválně nejsou zmiňovány, a které jsou zesměšňovány. První téma, které se mi vyba-
ví, je Pizzagate. Označované hlavními médii za FALEŠNÉ, jako nikdy nic.

S dalším pátráním budeme pokračovat v sedmé části...

Kim LaCapria

John
Brennan



7 |
Čarodějky a čarodějové

Marina Abramovic. Srbská umělkyně, která ráda zob-
razuje limity těla a možnosti mysli. Je průkopnicí nové 
představy identity, zaměřující se na konfrontaci s boles-
tí, krví a fyzickými limity těla. Pojďme se podívat na její 
práci… 

V roce 1996 vydala Marina Abramovic knihu Vaře-
ní duše. Kuchařku se základními afrodiziakálními 
recepty, mezi nimiž jsou i takové, co vyža-
dují směs čerstvého mateřského mlé-
ka a spermatu. Když to WikiLeaks 
zveřejnilo, rozhodně mě to upouta-
lo. Vaření duše se později stalo for-
mou zábavy, na večerní párty pro 
sponzory a přátele. Spojitost 
s kanibalismem je zřejmá.

Abramovic navíc významně figuruje v uniklých emailech 
Tonyho Podesty. Proč mě to nepřekvapuje?

Marina Abramovic



Objevila jsem tuto fotografii 
Ambramovic s Johnem of God. 
Přesně tak, ten samý, nedávno 
zatčený, brazilský léčitel, obviněný 
z mnohonásobných únosů, zne-
užívání, obchodu s dětmi, znásil-
nění a vraždy. Onen osobní léčitel 
Billa Clintona.

Tato fotografie je obzvláště zajímavá 
pro holandské diváky. Před tím, než se 
Willem-Alexander stal holandským krá-
lem, byla na trůnu jeho matka Beatrix. 
Pravidelně navštěvovala vystoupení Ma-
riny Ambramovic. Při této příležitosti, 
měla na sobě brož, která připomíná plá-
tek pizzy.

Toto se nyní může zdát přehna-
né, ale uvidíme. Představme si 
Maximu Zorreguietu. Narodila 
se v Argentině. Dnes je provda-
ná za krále Willema-Alexandra 
van Oranje-Nassau. Je to dce-
ra Jorgeho Zorreguiety, který 
sloužil jako ministr vlády během 
takzvané Špinavé války, diktáto-
ra Jorge Videly. Měla čtyři sestry 
a dva bratry.

Jedna z jejích sester je Dolores. 
Umělkyně, která přišla v roce 2005 
do Nizozemí, vystavit svou práci. 
Výstava se jmenovala Láska, Ro-
mantika. Posuďte sami. Zdá se 
mi to nebo je to skutečně šílené? 
Připadá mi to jako výkřik, hluboce 
traumatizované ženy, o pomoc.

Willem-Alexander

Maxima Zorreguieta

Královna Beatrix
s Marinou Abramovic

Jorge Zorreguieta

Dolores Zorreguieta



V červnu 2018, byla Maximina mladší sest-
ra Ines, ve svém bytě nalezena mrtvá. Oběše-
ná šátkem na klice. Kliky od dveří se, v posled-
ní době, ukázaly být smrtelnými pro celkem dost 
lidí. Smrt oběšením na klice má symbolický význam, 
který tajné služby ihned poznají. Znamená to, „uškrcen 
za to, že promluvil proti Kabale“. Jinými slovy, ne sebevražda, ale 
vražda! Chystala se Ines Zorreguieta vystoupit proti Kabale? Bylo to 
důvod, proč byla umlčena? Může to být pravda?

Pojďme se podívat na některé další oběti kliky…

1|  Módní návrhářka L'wren Scott († 2014). Bývalá přítelky-
ně Nathana Rothschilda, člena jedné z nejbohatších rodin 
světa. Podle jejího dlouholetého milence, Micka Jaggera, 
neměla L'wren sklony k sebevraždě.

2|  Hlavní zpěvák rockové skupiny Soundgarden a Audioslave, 
Chris Cornell († 2017). Podle jeho rodiny, kvůli sexuální-
mu zneužívání v dětství, trpěl depresemi. Se svou manžel-
kou založil nadaci na podporu dětí trpících na následky po 
zneužívání a zanedbávání, Chris a Vicky Cornell Foundati-
on. On a jeho nejlepší přítel, Chester Bennington, pracovali 
na odhalení elitních kruhů pedofilů. 
 
Chris Cornell byl také hlavní finanční ručitel pro dokumen-
tární film o sexuálním obchodování s dětmi, Tiché děti. Po 
jeho smrti byl projekt zrušen. Podle jeho rodiny, v době 
smrti Cornell sklony k sebevraždě neměl. V teorii sebevraž-
dy byl jeden zajímavý rozpor, krev na jeho hlavě a na zemi. 
Byl Cornell zabit úderem do hlavy a uškrcením pomocí 
svého cvičebního pásu?

Ines Zorreguieta

L'wren Scott a Mick Jagger

Chris Cornell



3|  Nejlepší přítel Chrise Cornella a hlavní zpěvák z kapely Lin-
kin Park, Chester Bennington († 2017). Zemřel dva mě-
síce po Cornellovi. Bennington také trpěl depresemi kvů-
li sexuálnímu zneužívání v dětství. Jejich rodinným přítelem. 
Podle některých zdrojů, byl tento rodinný přítel John Pode-
sta, klíčový hráč v kauze Pizzagate. 
 
Podívejte se na 
jejich nepřehléd-
nutlenou podob-
nost. Podesta by 
klidně mohl být 
Benningtono-
vým otcem. Když 
bylo Chestero-
vi devět let, otec opustil rodinu poté, co zjistil, že chlapec 
není jeho. Byl Podesta, jen pedofilním přítelem rodiny, nebo 
je i biologickým otcem Chestera Benningtona? Je to jen ná-
hoda, že logo Chesterovy kapely vypadá jako zlomená ver-
ze symbolu „Milovníků mladých chlapců“?

4|  Světově proslulý švédský DJ, hudebník 
a hudební producent, Tim Bergling ali-
as Avicii († 2018). Podle prvních zpráv 
o jeho „zjevné“ sebevraždě bylo uvede-
no, že se oběsil na klice. Později se zá-
znam změnil na to, že se pořezal stře-
py z lahve od vína, což vedlo ke smrtel-
nému vykrvácení. Trvalo téměř dva roky, 
než byl tento oficiální záznam zveřejněn. 
Berglingův videoklip z roku 2015 „For 
a better day“, jasně a šokujícím způso-
bem ukazuje sexuální obchodování s dětmi. Na konci videoklipu Bergling ukáže, že hraje roli zneuží-
vaného chlapce, který nyní vyrostl a je připraven se pomstít svým násilníkům. Zažil opravdu tyto hrů-
zy ve svém dětství? Byl zavražděn za to, že o tom otevřeně promluvil? Jeho rodina věří, že spáchal 
sebevraždu. Jeho přítelkyně se ale vyjádřila tak, že tomu nevěří.

5|  Bývalá manželka Nathana Ro-
thschilda, Annabelle Neilson 
(† 2018). Jeho přítelkyni Lo-
ren Scott, také našli oběšenou 
na klice, vzpomínáte? Pod-
le její rodiny, Annabell zemřela 
na mrtvici. Ale podle jejích přá-
tel byla nalezena oběšená šá-
lou na klice. 

Chester
Bennington

Tim Berling alias Avicii

Annabelle Neilson



6|  Počítačový programátor a aktivista za 
svobodu na internetu, Aaron Swartz 
(† 2013). Právě pro tu založil organiza-
ci Demand Progress a Reddit. Zemřel 
poté, co se naboural do systému MIT 
a JSTOR. Byl zatčen a obviněn z počíta-
čových podvodů. Nicméně týden po jeho 
údajné sebevraždě se ukázalo, že Swartz 
předal uniklé dokumenty WikiLeaks. O je-
jich obsahu lze jen spekulovat.

7|  Americká módní návrhářka 
Kate Spade († 2018). Pro or-
ganizaci No Celling, iniciativu 
Clintonovy nadace, vedla de-
legace na Haiti, zaměřené na 
celosvětovou podporu dívek 
a žen. Haiti je jedním z hlav-
ních míst, kde dochází k se-

xuálnímu obchodování 
s dětmi a zapojení 

Clintonů jsme si 
již přiblížili ve 
čtvrté části. 
 
Co Kate Spade věděla, že to vedlo k její smrti? Proč se její manžel Andy, objevil na 
veřejnosti dva dny po její smrti s krysí maskou? Rozhodla se Kate udávat? Chtě-

la zradit Clintonovi? Byl Andy Spade nucen nosit masku, jako varování ostatním, kte-
ří zvažují udání? 

8|  Slavný šéfkuchař, televizní moderátor a 
spisovatel, Anthony Bourdain († 2018). 
Při řadě příležitostí otevřeně kritizoval Hil-
lary Clintonovou. Tvrdě se vyjadřoval proti 
globalizaci a hluboce doufal, že Henry Kis-
singer bude obviněn z válečných zločinů, 
které spáchal. Bourdain byl na „pedofilním 
ostrově“ na Haiti natáčet epizodu pro svůj 
televizní program No Reservations. Měsíc 
před jeho smrtí, popsal na Twitteru hněv 
Hillary Clintonové, který zažil. 
 
„ Nejsem vůbec fanouškem Hilla-
ry Clintonové. Pocítil jsem její hněv, 
přes její lidi. A není to sranda.“ 

 Anthony Bourdain

Aaron Swartz

Kate Spade

Anthony Bourdain



Následovaný, tímto ještě více výmluvným pří-
spěvkem:

„Předpokládejme, pro účel diskuze, že Hillary 
Clinton je satanova choť a jí děti a štěňata, 
kdykoli je to možné. Jakým způsobem Mikey 
Cohen, prezidentova pravá ruka, NENÍ problém?“

Poté Bourdain zemřel náhlou a nečekanou smrtí…

Takže s čím máme tu čest? Svět se očividně 
zbláznil. Už jsme viděli, že se pedofilie byla pro-
hlášena za normální. A teď to elita zvedla zvedla 
ještě o úroveň výš. Uctívání ďábla a prohlášení za 
normální také kanibalismus. Nevěříte mi? Tak sle-
dujte.

Christian Bale obdržel Zlatý glóbus za svou roli 
bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho ve filmu 
Vice. „Díky Satane, že si mi dal inspiraci, jak 
hrát tuto roli“, uvedl ve své řeči. 

Je toto opravdu symbol ďábla? Ale ano! 

Zde je zakladatel satanské církve, Anton 
LaVey. Ukazuje to samé gesto. Ta samá 
satanská církev, kterou má Chelsey Clinton 
tolik ráda.

Obrácený pentagram1, který obsahuje 
toho s rohama a obrácený kříž2. Je to tu 
všechno. Máme zde Satana3, máme zde 
krev4, máme zde části těl5 a máme zde 
kanibalismus6.

Christian Bale

Anton LaVey

Satan's Church

1

2



Canibal Club, restaurace v Los 
Angeles, servírující lidské maso, 
vážně.
 (www.canibalclub.org)

„Argumenty proti kanibalismu 
jsou obvykle založeny na 
ignoraci, kulturních předsudcích 
a nesmyslných duchovních 
vírách.“ 

„Velmi dbáme na to, aby veškeré 
naše maso bylo produkováno 
legálně a eticky a pocházelo 
z mladých a zdravých těl.“ 

2

3

3 4

4

5

5

5

6
6

6



Sochy Molocha (Baphomet), zpodobňující ďáb-
la, bdí nyní nad některými americkými měs-
ty. A teprve docela nedávno, byla jedna nově, 
umístěná v Římě. Baalův oblouk, určený k po-
ctě boha, vyžadujícího dětské oběti, byl znovu 
vystavěn v New Yorku a Londýně.

Vraťme se k holandské královské rodině. Po-
dívejme se, kam až toto šílenství může zajít. Už 
znáte krále Willema-Alexandra a jeho krásnou 
argentinskou ženu Maximu. Oba mají velmi zají-
mavé otce.

Maximin otec, Jorge Zorreguieta, byl minist-
rem zemědělství za režimu generála Jorgeho Vi-
dely. To byl vojenského diktátor, který Argenti-
ně vládl v letech 1976 - 1981 a byl zodpovědný 
za únosy, mučení a vraždy asi 30 tisíc lidí. Jako 
člen Videlyho vlády, musel Zorreguieta vědět 
o těchto zvěrstvech, i když tvrdil, že si této 
Špinavé války vědom nebyl.

Moloch, Washington, D.C.

Moloch, Michigan

Moloch, Řím

Baalův oblouk, New York

Originální oblouk chrámu v Palmyře, Syrie

Král Willem-Alexander
se ženou



V roce 2006, byl Zorreguieta opět zdiskredito-
ván, u soudního řízení proti vedení státní banky. 
Za praní špinavých peněz, získaných ob-
chodem se zbraněmi a drogami. V le-
tech 1986 - 1996, byl členem správ-
ní rady banky. V době významných 
obchodů mezi bankou a dro-
govými kartely, ale díky úplat-
kům a korupci vyšel opět čistý.

Jeho dcera s Williamem-Alexandrem 
poprvé setkala až roku 1999, ve Španěl-
sku. Alespoň to je oficiální verze. Je to zvláštní, protože 

nizozemská královská rodina, se 
zná s Zorreguietovými po celé generace. Proč o tomto lhali?

Dědeček Williama-Alexandra, 
princ Bernhard, navštěvoval 
Anrgentinu a Zorreguietovi vel-
mi často.

Dokonce i před 2. světovou 
válkou. Obě rodiny měli letní 
sídlo v Bariloche, lyžařské ob-
lasti s převážně německými tu-
risty i obyvateli. Ve skutečnosti 
bylo Bariloche nacistické doupě, 
kam odešlo mnoho příslušníků 
SS a nacistických vědců, bě-
hem operace Paperclipe. 

Operace Paperclipe byl tajný program, při kterém bylo více než 1,6 tisíce německých vědců, inženýrů 
a techniků převezeno z Německa do USA, aby pracovali pro tamní vládu. Převážně v letech 1945 - 1959. 
Mnozí z nich byli bývalí vůdci Nacistické strany.

Ve škole nás přece učili, že všichni nacističtí lídři byli odsouzeni při Norimberských procesech. Že spra-
vedlnost byla vykonána. Ale věděli jste, že jen deset nacistů bylo oběšeno? A jen sedm jich šlo do 
vězení? Nic víc! Tak velkolepý Norimberský soud a odsoudil jich pouze sedmnáct? Mysleli jste si, 
jako já, že všichni dostali to, co si zasloužili? No, zamyslete se znovu...

Bariloche

Jorge Rafael Videla

princ Bernhard
s rodinou



Měli příliš mnoho vědomostí. A většina z nich byla vítána s ote-
vřenou náručí. NATO, NASA, všichni je milovali! Wernher 
von Braun se po druhé světové válce stal ředitelem Mar-
shall Space Flight Center a hlavním architektem rakety Sa-
turn V pro NASA.

Mnoho příslušníků SS, vědců a techniků nešlo do USA, ale do Jižní Ameriky. Zejména po jejich od-
chodu do důchodu. Argentina byla mezi nimi velmi oblíbená, hlavně obyvatelná Patagonie, kde byli 
v bezpečí před poválečnými lovci nacistů. Bariloche bylo takovéto místo. Velká nacistická jména jako 
Erich Priebke, zodpovědný za aktivní účast na zabití 335 italských mužů a chlapců z roku 1944.

Reinhard Kopps, důstojník SS, který pomohl po válce uprchnout mnoha nacistům do Argentiny. Tak-
zvaný Anděl smrti z koncentračního tábora Auschwitz, kde prováděl své děsivé experimenty na lidech, 

Joseph Mengele. A jeden z hlavních organizátorů holocaustu, Adolf Eich-
mann. Ti všichni žili v Bariloche. Později to byla oblíbená lyžařská lokalita ho-

landské královské rodiny a Zorreguietových.

Wernher
von Braun

Erich Pribke

Reinhard
Kopps

Joseph Mengele

Adolf
Eichmann



Otec krále Williama-Alexan-
dra i jeho otec byli Němci. Oba 
byli součástí nacistického hnu-
tí. Claus von Amsberg, otec 
Williama-Alexandra, byl čle-
nem Hitlerjugend. Jeho rodiče 
byli aktivní účastníci v Hitlerově 
NSDAP.

Když v prosinci 1965, novinář 
Wim Klinkenberg napsal v časo-
pise Panorama článek, o princi 
Clausovi a jeho nacistické minu-
losti, holandský premiér Jo Cals 
osobně zasáhl. Byl rozčílen kvůli 
jeho obsahu, kde byly předloženy 
jasné důkazy, které ovšem zce-
la odporovaly oficiálnímu příběhu 
o princově minulosti. Cals nařídil 
zničení všech 420 tisíc výtisků ča-
sopisu, které byly právě vyrobeny.

Dokumenty, dopisy a další důkaz-
ní materiály proti holandské královské 
rodině, byly z domova novináře Klin-
kenberga ukradeny. A obyvatelé Ho-
landska se o této temné stránce králov-
ské rodiny neměli dozvědět.

Bernhard von Lippe-Biesterfeld, dědeček krále Williama-A-
lexandra, byl členem Hitlerova NSDAP, SA a SS, kde sloužil 
v Himmlerově elitní kavalérii, v jezdectvu SS. Během Norin-
berských procesů, bylo jezdectvo SS jedinou divizí, která 
nebyla stíhána.

Jo Cals

Claus
von Amsberg

Wim Klinkenberg

Bernhard von
Lippe-Biesterfeld



Takže, Bernhard von Lippe-Biesterfeld, ženatý tehdy 
s holandskou královnou Julianou von Oranje-Nassau, 
zůstal v bezpečí před stíháním a přísnější kontrolou. Do-
kážete si představit, kolik moci musela mít holandská 
královská rodina, aby toho docílila? Zajímalo by mě, ko-
lik nizozemských občanů o tom ví. Ve škole nás učili, že 
Bernhard byl váleč-
ný hrdina, že sloužil 
v britské tajné službě, 
a že dokonce chtěl 
na konci války všech 
200 holandských pří-
slušníků SS pověsit. 
Tolik lží!

Na jeho svatbě s královnou Julianou byl orchestr požádán, aby hrál 
nacistickou píseň NSDAP. Ředitel orchestru Peter van Anrooy to 
odmítl, stejně jako někteří hudebníci, ale Bernhard si stejně to prosadil. 
Píseň byla hrána a mnoho nacistických hostů hajlovalo. Hudebníci, 
kteří byli ochotni píseň zahrát, byli později oceněni medailí. 

Během války dala Hitlerovi, 
královská firma Shell, mi-

liony tun ropy, úplně zdar-
ma. Obchod dohodl princ 
Bernhard. Tato ropa byla 
použita do nacistických 

tanků k invazi na dobytí 
Holandska.

Obyvatelé Nizozemí byli předáni nacistům jejich královskou rodinou. 
Většina Holanďanů si toho vůbec není vědoma, i když tato fakta 
jsou celkem snadno dostupná, když začnete hledat pravdu. Jen 
nám to nikdo nikdy neřekl. Bernhard byl zkorumpovaný do mor-
ku kostí. V roce 1976 přijal hlavní úplatek 1,1 milionů dolarů od 
Lockheedu. Byl pověřen, aby se stal prezidentem Světového 
fondu přírody (WWF) a přírodního fondu The Prince Bernhard Na-
tural Fund, zatímco byl zároveň vášnivým lovcem a zabijákem. Více o Bernhar-
dových loveckých sešlostech později.

Byl to notorický sukničkář. Slu-
žebné z královských paláců se 
ho bály a moc dobře věděly, že 
v noci musejí dobře zamykat 
dveře. Měl několik nemanžel-
ských dětí, z nichž jen dvě ofici-
álně přiznal.

Juliana von Oranje-Nassau
a Bernhard von Lippe-Biesterfeld

Peter 
van Anrooy



Alexii (Alexia Grinda) a Aliciu. Pikantní malý 
detail je, že Aliciina matka, Alicia Webber 
byla dcerou Hanny Reitschové a nacistické-
ho zkušebního pilota, Wernhera von Brauna. 
Přesně tak, stejného nacistického raketové věd-
ce, kterého v roce 1945 přivítalo USA během 
operace Paperclip, aby pokračoval ve své prá-
ci pro NASA.

V roce 1952 Bernhard navštívil svého starého přítele Wernhe-
ra, využil situace a jeho dceru zanechal těhotnou. Poté už, jak 
sám uvedl, s matkou svého nemanželského dítěte nemluvil.

Bernard byl mnohem mocnější příslušník SS, než si většina 
lidí uvědomuje. Před, během i po druhé světové válce, si udržo-
val svůj kontakt a přátelství s ostatními důstojníky SS. V Argentině, 
kam jezdil na takzvané obchodní mise pro Holandsko, i v Němec-
ku, což bylo vždy holandskou CIA i královskou rodinou popřeno.

Také založil skupinu Bilder-
berg, kde se scházejí političtí 
a průmysloví vůdci jednou roč-
ně, aby probrali…

No, to nikdo doopravdy neví, 
protože vše má vysoké utajení. 
Můžete se stát součástí této 
exkluzivní skupiny pouze na je-

jich pozvání. Když se v roce 1977, pokusil holandský premiér vstoupit na konferenci, byl doslova vyho-
zen. Na jedné věci se všichni badatelé shodují, skupina Bilderberg je rozhodně Kabala.

A je tu ještě jedna věc, kterou je Bernard známý...  A teď začne opravdová špína. To je důvod, proč 
jsem kladla takový důraz na holandskou královskou rodinu. Je to něco, co všichni musíte vědět...

Pojďme rychle na osmou část...

Hanna Reitsch



8 |
Nad králi a královnami

Jak jsem studovala skrytou stránku evropských královských rodin, padala jsem do králičí nory 
hlouběji a hlouběji... Pak jsem narazila na něco extrémně temného!

Ušetřím vás těch extrémně hrozivých detailů, které jsou tak strašné, že by vám z nich bylo zle. Opět vás 
vyzývám, abyste si provedli vlastní výzkum. Vygooglete si jména, která uslyšíte. Čtěte a poslouchejte 
sami za sebe a udělejte si vlastní názor.

Vraťme se k příběhu Pizzagate. Není to jen americký problém, je globální. Pojďme si ukázat skuteč-
nou podstatu Pizzagate.

Po celém světě jsou pedofilní-
mi kruhy kradeny a prodávány děti. 
Jsou mučeny, znásilňovány a vraž-
děny v rámci satanistických rituál-
ních obřadů. Jejich vrazi poté pijí 
jejich krev a jedí jejich maso. Krev 
dětí, které byly před svou smrtí těž-
ce traumatizovány, obsahuje pří-
rodní drogu produkovanou šišin-
kou v mozku. Jmenuje se Adreno-
chrom*. Je to nejcenější droga na 
světě. Bůh, kterého uctívají tito lidé, 
je Satan. Není to žádný Bůh lásky 
a milosrdenství.

A zda-li věříte v existenci Satana nebo ne, důležité není. Oni věří! Podle každého očitého svědka, kte-
rý měl zatím odvahu veřejně vystoupit, je Pizzagate skutečná. Pamatujete se, na výroky Mela Gibsona, 
který byl z jejich kruhů vyloučen, když se těchto ohavností nechtěl účastnit? Byl jich svědkem, a také 
byl jedním z mála, kdo si o nich dovolil hovořit. Osobně považuji za zázrak, že stále žije.

*  Droga s názvem Adrenochrom se objevila ve filmu Terryho Gilliama (Monty Python), Strach a hnus v Las 
Vegas, z roku 1998. Je zde prezentována jako velmi silná halucinogení látka. Předlohou tomuto filmu byla 
stejnojmenná kniha od Huntera S. Thompsona, napsaná rovněž v roce 1998. Neméně zajímavé je, že jednu 
z hlavních rolí ve filmu hraje Johnny Depp, který je označován jako jeden z nejpřednějších uživatelů této 
drogy. A i zde je to právě on, kdo ji v nadměrné míře konzumuje. Film obsahuje i mnoho dalších velice 
zajímavých odkazů...

Johnny Depp jako novinář Raoul Duke 
ve filmu Strach a hnus v Las Vegas



Adrenochrom je skutečný. Je to 
nejsilnější droga.

Takto to vypadá, když ho berete1. 
A takto, když k němu, díky prezidentu 
Trumpovi, nemáte přístup2.

Mezi těmito fotografiemi není tak velký 
časový rozdíl, jak se může zdát.

21

Johnny Depp

2

1

Celine Dion

21

Kathy Griffin

Marina Abramovic v 71 letech...

Tina Turner v 80 letech... Gloria Vanderbilt ve 92 letech...



„Mark Zuckerberg 
je na ostrově Little 
St. James“

Zakladatel a výkonný 
ředitel Facebooku, ve 
svém příspěvku píše o 
pobytu na ostrově Little 
St. James, který je ozna-
čován jako ostrov orgií...

„Přestože mnoho lidí shledává účast a pozorování sexuál-
ních sjezdů jako potěšující i naplňující, někdy mám celkem 

problém pozorovat následné odnímání adrenochromu malým účastníkům… Nicméně aplika-
ce adrenochromu je stejně zábavná lidská činnost, jako všechny ostatní, kterých jsem se kdy 
zúčastnil…“ 
 Mark Zuckerberg

Nemnoho dětí tyto satanistické rituální obřady přežilo. Ty neměly být zabity. Byly tam, aby sexuál-
ně sloužily elitám. Královským rodinám, šejkům, nejvyšším politikům, bankéřů, soudců a cír-
kevním vůdcům po celém světě. Většina přeživších se narodila do satanských kultovních rodin, 
a když prostudujete všechny jejich případy, uvidíte, že mají mnoho společného. Stejný popis krutosti, 
které byly vystaveny, stejná jména pachatelů a stejná elita, k níž patřily.

Problémem je, že jim 
většina lidí nevěří. Je 
snazší předpokládat, 
že jsou šílení nebo vy-
hledávají pozornost, 
než čelit tak strašli-
vé pravdě. Kromě toho, 
mnozí přeživší se s tím ani 
neodváží vystoupit, jsou 
prostě příliš traumatizováni. 
Strávila jsem nespočet hodin, po-
sloucháním jejich děsivých případů a policej-
ních zpráv hledaných osob, a jsem přesvědčena, 
že tito lidé nejsou blázni, nevyhledávají pozornost, ani 
nelžou. Jejich výpovědi jsou stejné.

Prosím, udělejte si svůj vlastní průzkum a zjistěte si více 
o následujících obětech a očitých svědcích:  
Holanďani Anna Marie von Blijenburgh, Toos Nijenhuis, 
Anneke Lucas a Ronald Bernard. Richard Kerr z Irska, 
sourozenci Gabriel a Alisa Dearman z UK, američanka Sa-
rah Ruth Ashcroft a australanka Fiona Barnett.

Mark Zuckerberg



Kdykoli je chycen násil-
ník na dětech v Holand-
sku a v sousední Belgii, 
je prezentován veřejnosti 
jako osamělý vlk, pracu-
jící na vlastní pěst. 

Jako Marc Dutroux 
nebo Roberts Mickel-
sons. Oba přísahali, že 
dodávali děti pro ob-
rovské sítě elit, ale ni-
kdo jim nevěřil.

Mnoho diváků teď bude opět zažívat kognitiv-
ní disonanci. Ale vzpomenete si, když se obje-
vily první zprávy o sexuálním zneužívání chlap-
ců a dívek katolickými knězi a jeptiškami? Zpo-
čátku také nikdo nevěřil. Lidé byli příliš šokováni, 
než aby to unesli. Ale dnes, o tolik let později, je 
to všeobecně známé.

Církev pla-
tila miliony 
dolarů svým 
obětem ve 
snaze je 
umlčet.

Nyní máme důkazy, máme čísla, máme statistiky. Lidé si zvykli na 
myšlenku, že kněží, biskupové a kardinálové znásilňovali děti v ob-
rovském měřítku. A pokud si myslíte, že má papež čisté ruce, čeká 
vás velký šok.

Uvědomili jsme si, že satan-
ské kultovní obětování miminek 
a dětí je o krok dál, než jejich 
zneužívání. Ale můžu vás ujis-
tit, že stále více a více obětí brzy 
promluví. A jak lidé budou moci 
krok za krokem vystoupit ze své 
kognitivní disonance, budeme 
schopni tyto děti brzy zachránit.

Roberts Mikelson
Marc
Dutroux



Odkud tyto děti pocházejí? Jak to, že mohou tak jednoduše beze stopy zmizet? Bez starostí ro-
dičů, kteří jejich zmizení nahlásí? Pocházejí ze sirotčinců, dětských domovů a dětských nápravných 
zařízení. Některé jsou bez domova, mnohé z nich jsou uprchlíky před válkami. Tyto děti jsou kradeny 
a prodávány. Hovoříme zde o nejrychleji se rozvíjejícím obchodování. Podle přeživších, nejen ho-
landská ale i britská královská rodina je do toho všeho velmi hluboce zapojena.

V 80. letech vyvstala obrovská debata, když 
se ukázalo, že princ Charles je velmi blíz-
kým přítelem Jimmyho Savila, notoricky 
známého pedofila.

Nejen princ Charles, ale celá královská rodina 
Savila milovala, stejně tak i premiérka Marga-
ret Thatcherová.

Savila označi-
lo mnoho obětí, ří-
kalo se, že byl ex-
trémně násilnický 
a krutý, ale stíhán 
nikdy nebyl a ze-
mřel na svobodě.

Jimmy Savile Margaret Thatcher



Dále je tu zajímavé blízké přátelství mezi princem Andrewem 
a dalším odsouzeným pedofilem Jeffreym Epsteinem. Epstein 
si držel několik mladých žen jako sexuální otrokyně. Pronajímal 
je svým elitním přátelům a mezi nimi i princi Andrewovi. Králov-
ská rodina obvinění popírala, ostatně jako pokaždé. V době 
vzniku tohoto dokumentu, byl Epstein opět uvězněn. 10. srpna 
2019 spáchal ve své cele sebevraždu. Tedy oficiálně. Mnoho věcí 
ohledně jeho smrti ale nesedí. Očekávám, že pravda ohledně 
jeho zdánlivé sebevraždy se zanedlouho dostane ven.

Každý kdo navštívil jeho ostrov, bude brzy obviněn. Velká 
jména jako princ Andrew, Bill a Hillary Clintonovi, James Ale-
fantis, Marina Abramovic, Tony Blair, Mark Zuckerberg, Jeff 
Bezos, Eric Schmidt, Bill Gates, Evelyn a Lynn de Rotschild, 
a další, a další světoznámé a hollywoodské hvězdy.
Je to snad začátek toho dlouho očekávaného zatýkání, na které neustále poukazuje Q?

A je toho víc. V roce 2015 se objevilo video, natočené u Buckinghamského paláce, 
švédským turistou. Je na něm zachycen nahý chlapec, slézající z okna paláce po-
mocí prostěradla. Chlapec už neudržel1 a spadl na zem2. Mainstreamová média 
se snažila video ze všech zakamuflovat. Buckinghamský palác odmítl video ko-
mentovat a metropolitní policie uvedla, že nebyl nahlášen žádný incident.

Nevím, co to s královskou rodi-
nou je, ale rozhodně něco moc 
divného.

Princ Charles

Princ Andrew

1
2



Podívejme se na Kate 
Middleton, manželku prin-
ce Williama.

Tato fotografie z roku 2018, 
je pořízena bezprostředně 
po porodu. Proč si, sakra, 
vybrala stejné šaty jako 
v hororovém filmu Rose-
mary má děťátko, kde Ro-
semary porodí dítě Sata-
novi? Jaký to druh šílené 
náhody?

Podle přeživších satanského rituálního zneužívá-
ní, byli a jsou velmi hluboce zapojeni také papežové. 
Papež František a papež Benedikt, jak už jsem řek-
la, čisté ruce nemají, ba naopak. Zde je papež bě-
hem Světového dne mladých, roku 2019 v Panamě. 
Všimněte si symbolu Milovníků mladých chlapců. 

„Symbolizmus bude jejich pádem.“
Q

Papež František i holandský princ Bernhard, podle 
svědectví přeživších, milovali lovecké večírky.

Opět vám prokážu velkou laskavost a ušetřím vás ne-
chutných detailů. Ale vyplývá z toho toto...

Lovecké večírky se v tajnosti odehrávaly v několika evropských ze-
mích, v lesích, z nichž většina patří ke královským statkům. Všichni 
jejich účastníci, členové zmiňovaných elitních satanistických a pe-
dofilních kultů, lovili děti. Poté je znásilňovali, vraždili a odřezávali 
jim genitálie jako trofeje. 

„TITO LIDÉ JSOU MORBIDNÍ!“ #QANON

Papež František,
World Youth Day,
Panama 2019

Princ William, vévodkyně Kate Middleton 
a novorozený princ Louis

Mia Farrow jako Rosemary ve filmu 
Rosemary má děťátko



V únoru 2013 byl 
Joseph Ratzinger, 
bývalý papež Bene-
dikt, trestně stíhán 
a odsouzen za zloči-
ny proti lidskosti Me-
zinárodním tribuná-
lem za zločiny církve 
a státu (ITCCS). Rat-
zingerovy zločiny za-
hrnovaly obchodování s dětmi a ochranu kněží, kteří děti znásil-
ňovali. Je to důvod proč odstoupil, přestože jmenování papežem je 
na zbytek života? Zajímavý malý detail je to, že blesk zasáhl bazi-
liku sv. Petra dvakrát, jen okamžik po jeho rezignaci. 

Stejný verdikt potkal papeže Fran-
tiška. K jeho obvinění byla přidána ješ-
tě spoluvina na vraždě v Argentině. 
Další byli také obviněni a odsouzeni za 
zločiny proti lidskosti. Spolu s britskou 
královnou Elizabeth Windsorovou 
(Alžběta II.) a jejím manželem princem 
Filipem, bývalým premiérem Harperem 
a sedmadvaceti dalšími hodnostáři.

Povede či nepovede to k jejich 
zatčení? Čas ukáže. Prozatím 
si papež i královská rodina 
užívají imunitu.

Mezinárodní tribunál proti zlo-
činům církve a státu rozsáhle 
vyšetřoval případ znásilňování, 
mučení a vraždění 50 tisíc do-
morodých dětí v Kanadě.

Elizabeth Windsor
(královna Alžběta II.)

Joseph Ratzinger
(papež Benedikt)

Bazilika Sv. Petra v Římě, 
Vatikán

Jorge Mario Bergoglio 
(papež František) Princ Filip

Stephen Harper



Sjednocená církev v Kanadě, anglikán-
ská církev a britská královská rodina hráli 
v tomto případě, hlavní roli. Stejně tak i ni-
zozemská královská rodina, která uprch-
la do Kanady, aby se ukryla před druhou 
světovou válkou.

Už v roce 1942, investigativní novinář Ka-
nadského věstníku případ důkladně prostu-
doval a dospěl k šokujícím závěrům. Totiž, 
že z osmdesáti kanadských indiánských 
obytných škol, zmizelo 50 tisíc domoro-
dých dětí. Na školních pozemcích bylo na-
lezeno jednatřicet hromadných hrobů s po-
zůstatky dětí.

Pro ty, kdo chtějí hlouběji bádat. Přestože se to zdá být velmi šo-
kující, nejedná se o nic nového. Pravidelně se objevují maso-
vé hroby miminek a dětí. Často jsou v ženských klášterech. V ně-
kterých případech přesně nevíme, co se stalo. V jiných případech, 
díky forenzním důkazům a očitým svědectvím přeživších, jsou okol-
nosti známy.

Mel Gibson měl pravdu, 
když řekl, že satanské 
kulty s dětským oběto-
váním nejsou ničím no-
vým.

Sahají hluboko do historie. Po tisíce let byly děti 
vražděny k uctívání Satana, Lucifera, Baala, 
Molocha, jakkoli to chcete pojmenovat.

V katolických církvích jsem, během své-
ho výzkumu, našla mnoho obrazů obětování 
dětí. Je to součást lidské historie. To ale ne-
znamená, že je to v pořádku.



Všichni víme, že Aztékové prováděli 
lidské oběti, a protože je to už dávno, 
umíme se s tím vyrovnat. Ale donedáv-
na jsem nevěděla o ničem z tohoto.

Neslyšela jsem o Pizzagate ani sa-
tanských luciferiánských kultech 
s dětským obětováním. Myslela jsem 
si, že tyto rituály jsou hlubouku minu-
lostí , že patří do temných věků svě-
ta. No, ale vypadá to, že stále žijeme 
v temném věku.

Všechny satanské kulty jsou po celém svě-
tě propojeny. Jsou to lidé na nejvyšších úrov-
ních. Pouze na nejvyšších úrovních, když se toho 
účastní. A jakmile se dostanete mezi ně, je to do 
konce života, skrze vydírání s obrázky a video-
záznamy pořízenými v tajnosti. Někteří dokonce 
ani vydíráni být nepotřebují. Jednoduše vzkvé-
tají díky bolesti a utrpení druhých. Některá jmé-
na byla už vyslovena a ostatní budou brzy násle-
dovat. Lidstvo bude v obrovském šoku, až se vše 
provalí.

„ Ti kdo ví, nemohou spát. Ti kdo ví, nemohou najít 
klid. Ti kdo ví, nespočinou, dokud je nedoženou 
k zodpovědnosti. Snad nikdo si nedokáže 
představit tak čisté zlo a korupci, která existuje. 
Ti, komu jste věřili, jsou nejvíce vinni. Komu, 
že jsme byli učeni věřit? Pokud jste věřící, 
MODLETE SE.“ 
 Q

Existují určité věci, které s vámi sdílet nebudu, a to 
jednoduše proto, že jsou až příliš strašlivé. Jako je 
mučení dítěte Johnem Podestou ve sprše. Najdě-
te si ho, jestli chcete. Mé přání však je lidi probudit, 
ne je traumatizovat.

To samé platí pro „červené boty“. Chcete vědět, 
z čeho jsou vyrobeny? Udělejte si vlastní průzkum. 

Dovolte mi dát vám jednu radu. Až narazíte na video Hillary Clinton a její pravé ruky Humy Abe-
din, na kterém znásilňují, mučí, mrzačí a zabíjí malou holčičku, vyjde na veřejnost, NEDÍVEJTE 
SE! Nikdy potom už nebudete klidně spát.

Hillary Clinton a Huma Abedin

Uprostřed: Tony Podesta



Dám vám malou nápovědu. Jejich tradice sahá 
až k byzantské tradici, kde je nosil král jako 
symboly krvavého mučednictví.

Mimochodem, video bylo nalezeno na zabaveném notebooku, bývalého manžela Humy Abedin, An-
thonyho Weinera. Bylo uloženo spolu, s tisíci dalších souborů, vypovídajících o vydírání Weinerem, ve 
složce nazvané „životní pojištění“.

Weiner byl v roce 2017, odsouzen za odeslá-
ní textů se sexuálním obsahem nezletilým, na 
jednadvacet měsíců vězení. A dobrou zprá-
vou je, že Weinerův laptop byl u soudu oficiálně 
uznán jako důkaz. A mohu vás ujistit, že o jeho 
obsahu se brzy dozvíme mnohem víc.

Co se stane, 
když se pokusí-
te něco z toho 
nyní zveřejnit?

Buď vaše televizní kariéra ihned skončí nebo dostanete infarkt...
Případně havaruje vaše letadlo...

Vdova Beverley Eckert, která přišla o svého muže 11. září 2001, 
odmítla 1,8 milionů dolarů jako kompenzaci od vlády. Požadovala 
od Obamy pravdu. Šest dní na to havarovalo její letadlo!

Nebo skončíte mrtví v hotelovém pokoji... 
Známá argentinská modelka a infor-
mátorka Natacha Jaett, zkoumala elitní 
pedofilní kruhy v Argentině, jmenovala 
v živé TV show, špičkové politiky a pa-
peže Benedikta.

„Modelka, co odhalila elitní pedofilní kruh, 
nalezena mrtvá poté, co předpověděla na 
Twitteru svou vraždu.“

Huma Abedin

Anthony Weiner

Beverley Eckert

Natacha Jaett



Nebo vás najdou s kulkou 
v zádech, jako Setha Ri-
tche či spácháte „sebevraž-
du“, jako Isaac Kappy...

Za jak dlouho asi zabijí mě (infarkt, autonehoda) 
nebo obviní ze zločinu? Čtěte dokud máte mož-
nost!

A hádejte co? Ještě jsem vám ani neukázala skutečnou špičku pyramidy moci, pouze viditelný 
vrchol. Myslíte, že Rotschildové, Rockefellerové, George Soros, vládní vůdci, dokonce i králov-
ské rodiny, jsou tím 1 % na vrcholu? Ne! Nad nimi je velmi temný řád, který si ze všech dělá lout-
ky, dokonce i králů a královen...

Slyšeli jste někdy o jezuit-
ském řádu? Věděli jste, že 
existují tři papežové, nejen 
jeden? Černý, Šedý a Bílý 
papež? Slyšeli jste někdy 
o Agendě 21? O plánu na 
depopulizaci světa?

Je to tak obsáhlé, že se to ani nevejde do tohoto dokumentu. Vydá to 
na celý, nový film, který bude velmi brzo slibuji. Co bych vám chtěla 
dát nyní, je naděje...

Po všech těch bídách, je čas na nějaké světlo na konci tunelu. Dobrou 
zprávou je, že je toho světla SPOUSTA!

A teď konečně rychle za dobrými zprávami do deváté a desáté části...

Isaac Kappy
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Když se 28. října 2018 objevilo Q, vůbec jsme 
netušili, že začala nová éra. Přímo před našimi 
zraky začalo rozvíjet něco opravdu velkého...

Většina lidí, ale zůstává zcela v temnotě. Příspěv-
ky od Q dávají náznaky, stopy a otázky, které zase-
ty jako semínka, čekající na lidi, aby je prozkoumali 
a rozebírali... Kousek po kousku...

Q Anonové začali komuniko-
vat, pomocí jiných prostředků 
než běžných médií, přes Fa-
cebook, Twitter a další so-
ciální média. Stejná sociální 
média, která byla zřízena Ka-
balou, ke sledování lidí, čty-
řiadvacet hodin denně, sedm 
dní v týdnu, byla nyní použita 
k tomu, abychom se navzá-
jem našli, šířili zprávy a svá 
zjištění. Už nás nemohli nijak 
zastavit...

Lidé ve Francii vyšli do ulic ve žlutých vestách. Co zača-
lo v malých skupinkách, se vyvinulo v masové protesty. Déle 
než rok, se každou sobotu shromažďují desítky tisíc lidí. 
Nejen ve Francii, ale i ve Španělsku, Německu, Holand-
sku, Švédsku, Bulharsku, Turecku, Polsku, Maďarsku, 
Austrálii, Iráku, Izraeli, na Tchaj-wanu...

Mainstreamová média se snaží přimět lidi uvěřit, že se 
jedná pouze o blednoucí fenomén, lidé ale jejich lži už 
prohlédli. George Soros zasáhl způsobem jemu vlastním. 
Zaplatil své lidi, aby se vmísili mezi žluté vesty a odstar-
tovali nepokoje. Nejlepší způsob, jak zdiskreditovat sku-
pinu demonstrantů s mírovými úmysly. Udělal to tak, aby to 
vypadalo, ze jsou vandalové a agresoři.Žluté vesty, demonstrují prezidentu 

Macronovi, že se již podřizovat nehodlají. 



Sorosovy krysy útočili na 
policii, ale ani tato strate-
gie jim moc nefungovala.

Nebyli příliš chytří a za-
pomněli si nasadit žlu-
té vesty. Také v zápalu 
boje křičeli: „Paris, Pa-
ris, Antifa!“

Pak dokonce zapomněli, na koho mají 
zaútočit, takže se vrhli i na žluté vesty.

Macron se ve strachut a řekl francouzské 
policii, aby protesty zastavila všemi do-
stupnými prostředky, policisté ale sun-
dali své přilby v solidaritě se žlutými 
vestami.

Co dalšího mohla Kabala udělat? Použití extrémního ná-
silí. Byly nasazeny ozbrojené síly, ostřelovači byli 
umístěni na střechy a v případě potřeby měli po žlu-

tých vestách střílet. Tisíce lidí bylo zraněno, někte-
ří dokonce zemřeli. Francie je uprostřed civilní války, ale 
média hlavního proudu zůstávají v tichosti.

Třiadvacet stoupenců žlutých vest zahynulo za to, že 
věřili v lepší svět. I Jižní Amerika ukazuje masivní protes-
ty, kdy lidé požadují, aby jejich zkorumpované vlády od-
stoupily. Svět zažívá dosud největší revoluci. Nejhorší 
noční můra Kabaly se stává skutečností, lidé se zača-
li probouzet. Od jiných revolucí, kterými lidstvo pro-
šlo v minulosti, se tato revoluce odlišuje vědomostí, 

pochopením toho, jakým způsobem elity vládnou, a že 
jsou lidé ochotni spolupracovat na vytvoření lepšího světa.



Revoluce může fungovat pouze tehdy, když lidé mají pod-
poru z vrcholných sfér. Tuto pomoc předtím nikdy nedo-
stali, ale teď ji mají. To dělá tuto revoluci odlišnou. Mají 
spojence v nejvyšších sférách, spojence, kterému 
říkáme Q.

Informace, které Q poskytuje, jsou z nejvyš-
ších úrovní. Věřím, že vrchol Q se skládá z Donal-
da J. Trumpa a některých jeho nejvěrnějších armád-
ních generálů. Bez pomoci armádních špiček by roz-
víjející se plán nikdy neměl šanci. Ale Q je mnohem vět-
ší, než se zdá. Jsem přesvědčena, že existují i jeho tajné 
složky, které brzy budou odhaleny1.

Prezident Trump a celý tým 
Q připravují plán, na kte-
rém se pracovalo po-
sledních dvacet let.

Plán tak všezahrnující, že 
trvalo tak dlouhou dobu, než 
se vypočítal každý krok, každý 
postup k úplné dokonalosti.

Každý možný výsledek, každého kroku byl důkladně zma-
pován, což vedlo k dalšímu optimálnímu postupu. Mluvíme zde o výpočtech 
pravděpodobností na nejvyšší úrovni. Jak to můžeme vědět?

1



Protože Q může předvídat události, kte-
ré jsme my nikdy předpovědět nemoh-
li. Vodítka, která dával prezident Trump, ve 
svých projevech, poukazovali na událos-
ti, které se měly teprve stát. Ale většina lidí 
si jich ani nevšimla a mainstreamová mé-
dia si z nich dělala legraci. Q Anonové je 
ale rozpoznali s uvědoměním, jak geniální 
Q opravdu je. Dovolím si uvést vám pár pří-
kladů. 

Uprostřed tiskové konference v listopadu 2017 se Trump několikrát zastavil, aby se napil vody 
z malé plastové láhve1. Vypadalo to divně a naprosto přehnaně. Zopakoval to i o měsíc později 
uprostřed diskuze o národní bezpečnosti2. Držel sklenici oběma rukama, jako malé dítě. 
Mainstreamová média začala hystericky prohlašovat, že prezident je buď retardovaný, nebo 
trpí nějakou degenerativní chorobou. Anonové však okamžitě věděli, že na něco pou-
kazoval.

Láhev obsahovala vodu z Fidži, která se plní na 
ostrově Wakanda. Wakandu koupil v roce 1973, 
kanadský podnikatel David Gilmour. V roce 
1996 založil Fiji Waters. V roce 2016 zdědi-
la Clare Bronfman lihovar Seagram´s, v hodno-
tě mnoha milionů dolarů, a 80 % Wakandy od 
Gilmora koupila. Na ostrově financovala zříze-
ní společnosti Nexium. Správně, sexuální kult 
vedený Keithem Ranierem, který vypaloval do 
žen, které držel na ostrově jako sexuální otroky-
ně, své iniciály3. Byly tam nalákány 
sladkou tvářičkou, herečkou ze seri-
álu Smallville, Allison Mack.

V dubnu 2019 byl Ranier shle-
dán vinným ve všech bodech 
obžaloby, včetně vydě-
račství a obchodování 
s lidmi. Některé z jeho 
obětí, byly nezletilé. 

1 1 2

David Gilmour

Clare Bronfman
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Clare Bronfman, 
její sestra Sarah 
i Allison Mack se 
přiznaly ke všem 
obviněním. Další 
obvinění na sebe 
nenechala dlouho 
čekat.

Nexium (NXIVM) darova-
lo velké množství peněz 
kampani Hillary Clinton. 
Clare Bronfman byla, stej-
ně jako Evelyn Rotschild se 
svou manželkou Lynn, vý-
konou ředitelkou společnosti 
Bronfman Rotschild.

Pamatujete si na ně z předchozích částí? Nepřijde vám fascinující, 
jak se stejní klíčoví hráči objevují stále dokola?

A je tu ještě jedna znepokojivá věc, která se týká Dalajlámy. 
V květnu 2009 sestry Bronfmanovy zorganizovaly, ve městě Al-

bany, akci s Dalajlámou. Objevila se spous-
ta kritiku Dalajlámy. Jak mohl spojit své 

dobré jméno se sexuálním kultem? De-
set dní na to byl založen The Dalai 
Lama Trust. Z jeho daňových údajů 
vyplývá, že v prvním roce existence, 
obdržel Trust 2,2 miliony dolarů v 
darech. Byl Dalajláma koupen, aby 

se připojil k Nexiu? Podle jednoho člena Nexia, to tak skutečně bylo. Da-
lajlámova kancelář i sestry Bronfmanovy toto obvinění popřely. Bylo by 

hezké, teď když to vyšlo najevo, kdyby Dalajláma alespoň vysvětlil, proč se s kul-
tem sexu spojil nebo se alespoň omluvil. Namísto toho, ale obvinil Trumpa z neetického chování.

Proč tedy byl případ Fidži tak důležitý? Nexium se brzy ukáže jako malá ryba ve srovnání s tím, co 
přijde. Myslím zločiny proti dětem, obchodování s lidmi a satanské obětování dětí. Myslím velká jmé-
na jako Clintonovi, Obamovi nebo Podestové. Co Trump udělal, bylo to, že odstartoval případ nato-
lik důležitý, aby byl lidem předložen, ale zároveň dost malý na to, aby lidi zcela nešokoval. Využil Nexi-
um, aby si lidé zvykli na závažné trestné činy, které mají být teprve odhaleny. Tomu říkáme „dávat lidem 
červenou pilulku“, termín vytvořený ve filmu Matrix. Chcete modrou nebo červenou pilulku? Pokud 
si vyberete červenou pilulku, bude vám ukázána pravda a pak ale není žádné cesty zpět.

Sara Bronfman

Keith Raniere Allison Mack

Dalajláma
(Džampal Ngawang Lozang Ješe 
Tändzin Gjamccho)



Zde je další příklad Trumpo-
vy geniální strategie. V červ-
nu 2017 Melania nastoupi-
la do prezidentského letadla 
na cestu k návštěvě náprav-
ního zařízení pro mládež 
s mexickými migrantský-
mi dětmi, které byly oddě-
leny od svých rodičů. Měla 
na sobě kabát s textem 
„Opravdu mě to nezajímá, 
vás ano?“. Byla to zvlášt-
ní volba, protože kabát ne-
byl vůbec v módě, a text byl 
přinejmenším provokativní.

Mainstreamová média opět šíle-
la, ale Q Anonové věděli, že je to 
jen další vodítko. Ukázalo se, že 
kabát je od značky Zara a šetření 
prokázalo, že Zara využívá otroc-
kých prácí. Výsledek byl, že zakladatel a generální ředitel Zary, 
Amancio Ortega, rezignoval šest měsíců po Melaninině akci.

Další stopou kterou od 
Melanie, byla skuteč-
nost, že tyto děti neby-
ly odděleny od svých 
rodičů, ale zachrá-
něny před obchodní-
ky s lidmi. Za posled-

ní dva roky rezignovalo více než 8,5 tisíce výkonných ředi-
telů (CEO). Mnoho z nich z nejasných důvodů, stejně jak to Q 
předpovědělo. Opravdu Trump vypouštěl žumpu, jak sliboval?

Armacio Ortega

Melania Trump



Jednou zprávou od Q, která se ně-
kolikrát opakovala, bylo „My vlastní-
me server“.

Zcela jasně to odkazuje na server 
Hillary Clintonové, který se pokou-
šela tak urputně zničit, aby nemo-
hl být u soudu použit proti ní.

Jak se k němu ale tým Q dostal? Vodítko bylo dáno ve finských 
Helsinkách, když se 16. července 2018 Donald Trump setkal 
s Vladimirem Putinem.

Tump se otevřeně ptal publika:
„ Kde je ten server? Kde jsou ty servery? Ztratily se. 
Kde jsou? Co se stalo s emaily Hillary? 33 tisíci emailů! 
Zmizely. Prostě zmizely! Myslím, že je to hanba!“

Pamatujete si scénu s fotbalovým 
míčem? 
Putin dal Trumpovi míč a řekl:
„ Míč je nyní na vaší straně 
hřiště.“

Trump vzal míč a řekl:
„ Ten poputuje k mému 
synovi Barronovi“.

Poté hodil míč Melanii. 
Co bylo tak zvláštního na tom 
míči? Proč tak velké úsměvy 
a jiskřičky v jejích očích? Co se 
tady děje? Proč poslala, pozdě-
ji téhož roku, Melania tweet s tím-
to obrázkem?

Mnoho Q Anonů 
souhlasí s teorií, že 
obsah serverů byl 
uvnitř toho míče. 
Obsah zahrnující 
dost důkazů na to, 
aby ve Washingto-
nu DC bylo mnoho 
lidí posláno na do-
životí za mříže.

Barron Trump



Trpké důkazy o skandálu Uranium-one, kde stát-
ní tajemnice Hillary Clintonová, s vědomím a sou-
hlasem prezidenta Obamy, dala schválením do-
hody Rosata, Rusku kontrolu nad 20 % americ-
kého uranu. V roce 2010, kanadskou společnost 
Uranium-one, ruská společnost Rosatom, koupi-

la. Tři roky poté, co Ura-
nium-one koupila UrA-
sia Energy ve vlastnic-
tví Franka Guistry, přítele 
s pedofilním logem. Pa-
matujete?

Guistra po nákupu oficiálně odstoupil. Tak proč daroval 145 milionů dolarů Clintonově nadaci, hned 
po podpisu dohody s Rosatomem? Proč byl také přijat Dalajlámou? Proč, proboha, dostal od Dalaj-

lámy humanitární cenu, když je až po uši zapo-
jen do obchodu s dětmi? Proč Bill Clinton obdržel 
500 tisíc dolarů za rozhovory v Moskvě, ihned po 
oznámení dohody s Rosatomem?

Je vám jasné, čeho jsme 
tu svědky? Úplatků, ko-
rupce, „zaplať za hraní 
si“, praní špinavých pe-
něz a velezrady. Toto byla 
skutečná tajná ruská do-
hoda.Frank Guistro přebíra od Dalajlámy

humanitární cenu



Mimochodem, proč Donald Trump řekl, že míč po-
putuje za Barronem? Podle zasvěcenců je Barron ne-
mírně inteligentní. Má IQ 146. Říká se, že špičkově ovlá-
dá počítače. Zejména pokud jde 
o hackování, cracková-
ní kódů, hesel a po-
dobně. S ohledem 
na to chápu výra-
zy obličejů toho 
krásného dne 
v Helsinkách. 

Brzy, velmi brzy proběhnou zatýkání, masová zatýkání. Vše bylo naaranžováno. Dvacet let příprav. 
CIA, FBI, DOJ, NSA, každá trojpísmená agentura byla vyčištěna od agentů Deep State.

Jak můžete provést zatýkání, když jsou tyto 
agentury zkorumpované? Nemůžete! To je dů-
vod proč Comey, McCabe, Brennan a ostat-
ní klíčoví hráči museli odejít. To je důvod, proč 
někteří z nich náhle odstoupili, zatímco jiní byli 
vyhozeni. Jeviště bylo nastaveno. Svět bude 
v obrovském šoku. Jak proboha budou lidé 
reagovat, až bude jasné, že Obama, Pelosi, 

Schumer, Weinstein, Strock, Paige, Clinto-
novi, všichni vyzkoušeli vše, co mohli, aby obvi-
nili prezidenta USA? Brzy uvidíme, že zašli ještě 
mnohem dál, než je jen pouhé špehování.

Došlo to až k pokusům o organizovanou vraž-
du. Kabala/Deep State se při několika příleži-
tostech pokusila zavraždit prezidenta Spoje-
ných států.



Snažili se Trumpa donutit, aby šel do války se Severní Koreou, on ale po zničení pevností tamní 
Kabaly, přivezl mír. Nyní se snaží přinutit ho k tomu, aby šel do války s Íránem, ale mohu vás ujistit, že 
udělá přesně to samé. Nejprve zničí pevnosti Kabaly a poté přinese mír. Q řekl, že to tak bude. Nejdřív 
Korea, potom Írán a Izrael nakonec.

Pak je tu Obamova velezrada. Vše, co o něm uvedla maistre-
amová média, se brzy ukáže jako falešné. Zfalšované s určitým 
záměrem. Brzy nám budou předloženy pádné důkazy odhalující 
jeho pochybný rodný list a vazby na Muslimské bratrstvo, extré-
mistickou politickou stranu stojící za ISIS. Obrázky, jako je ten-
to, vyplují na povrch. Obama a Clintonovi integrovali Muslimské 
bratrstvo do americké vlády na nejvyšší úrovni.

Vzpomínáte na Humu Abedin, pra-
vou ruku Hillary? Její rodiče i bratr 
byli přímo spojeni s Muslimským bra-
trstvem. Myslíte, že ji vynechali?

Pamatujete si na Joh-
na McCaina? Co dě-
lal v Iráku se čtyřmi nej-
vyššími představiteli 
ISIS? Proč Trump řekl, 
že chytili pět nejhleda-
nějších vůdců ISIS.

Barack Obama

John McCain



Ne čtyři, ale pět. Všim-
li jste si něčeho zvláštní-
ho na vlajce na jeho rak-
vi? Byla pomačkaná. Jen 
zrádci dostávají pomač-
kané vlajky. Byla to šifra.

Velezrada = trest smrti

Opravdu si myslíte, že ze-
mřel na rakovinu?

Stále věříte, že Usáma bin Ládin byl ne-
přítel? Že byl zodpovědný za 11. září? Že 
založil Al-Kajdu? Ne. Než se stal „Ne-
přítelem“, byl agentem CIA. Jeho ame-
rické jméno bylo Tim Osman.

Osama = Osman

Slyšeli jste o Teamu 6 
námořních sil, kteří ho 
zabili? Všichni zemře-
li o tři měsíce pozdě-
ji přihavárii vrtulníku. 
Žádní očití svědci, kteří 
by mohli jednou vyprá-
vět příběh o tom, co se 
skutečně stalo.

Byli jsme obelháváni v takovém měřítku, že to zatím nemůžeme 
pochopit. Učebnice historie budou muset být přepsány. Ameri-
ka byla prodána nejvyšší nabídce Obamovými, Clintonovými 
a Bushovými. Uvědomte si, v jakém šoku budou lidé, až se prav-
da konečně dostane na povrch. Chápete už, proč Guantanamo 
Bay bylo plně vylepšeno a rozšířeno?

Usáma bin Ládin

Team 6



Máte vůbec představu, kolik zapečetěných obálek s obviněními 
čeká na to, až budou v ten pravý okamžik otevřeny, aby bylo 

možné provést zatčení? Víc než 100 tisíc. Mnozí budou stí-
háni za zradu, někteří za velezradu. Velezrada znamená 
nejvyšší trest. Trest smrti. Nastane chaos a šok.

Bude ale existovat vedení od zcela neočekávaných záhadných hostů. Tato chvíle je doba, kdy se bu-
dou psát dějiny. Doba, která v historii lidstva ještě nikdy nenastala. Myslíte si, že přeháním?

Tak honem na poslední část...

Guantanamo Bay
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Pokud vše, co jsme doposud odhalili, bude s nezvratnými důkazy publikováno, veřejnost bude 
velmi šokována. Normální přístup k vyrovnání se se šokujícími událostmi, je jejich popření 
a zesměšnění. Pak přijde strach, hněv, deprese a nakonec nový pohled na svět...

Na vstřebání bude potřeba určitý čas. Myslím, že budeme potřebo-
vat mluvčího, který sdělí světu, co se událo. Někoho komu budou 
důvěřovat všichni, demokraté i republikáni. Nemůže to být Donald 
Trump, protože demokraté ho nenávidí, ať už přináší jakýko-
liv mír. Kdybych si já mohla vybrat, byl by to J. F. Kenedy jr., ale-
spoň v USA! John John, jak mu říkal jeho otec.

Miloval ho a důvěřoval mu celý 
národ. Každý americký ob-
čan držel smutek. Škoda, že už 
není mezi námi. Nebo je? Když 
jsem poprvé slyšela o tom, že 
by mohl být naživu, pomyslela 
jsem si: „Ó né, prosím už žád-
né další konspirační teorie.“ 
Když jsem ale dál pátrala, začala 
jsem pochybovat...

Toto je vzdušný snímek pomníku 
J. F. K.. Ano správně, je to Q. 
Vzpomínáte si na ten kód? Byl 
vyryt do lodního zvonu J. F. K..

WWG1WGA
„ Where we go one, we go all“ = „Kam půjde jeden, 
půjdeme všichni“.

John Fitzerald
Kennedy jr. 

Malý John John se svým 
otcem J. F. K. sr.



J. F. K. byl zavražděn, protože chtěl odhalit Kaba-
lu a zbavit se jí. Chtěl stejně jako Donald Trump za-
čít u CIA. Věděl, že z CIA se stalo nekontrolovatelné 
monstrum, které žádný prezident ani vláda, nemoh-
li zkrotit. Ale neměl ani ponětí, proti komu se postavil. 
A tak byl J. F. K. zavražděn.

Nikdo nezapomene na tyto obrázky... 
John John salutující na pohřbu svého otce, celý 
národ truchlil. Junior se stal právníkem a přísahal, 
že pomstí svého otce a dostane jeho vrahy před 
soud, i kdyby kvůli tomu „musel svrhnout celou 
vládu“.

V roce 1999 kandidoval do newyorského senátu, stejně 
jako Hillary Clinton. John by vyhrál na celé čáře. Byl zro-
zen pro to, stát se prezidentem USA. Ale nemělo se to 
stát. 16. července 1999 jeho letadlo havarovalo 
a zřítilo se do moře. Nikdo nepřežil. John, jeho žena 
Carolyn a její sestra Lauren zemřeli při nárazu a je-

jich těla byla vyproštěna a zpopel-
něna. Zbytky uchovali v modrých 
krabicích od Tiffanyho, než je 
rozprášili do moře. Celý národ byl 
v šoku. Donald Trump, Johnův velmi 
blízký přítel, byl v šoku. Když John ze-
mřel, zavázal se Trump jeho misi dokončit. 
Přísahal, že dostane vrahy J. F. K. seniora i juniora 
před soud. Přísahal, že tu bažinu vysuší.

Mohl by být John John stále naživu? Je možné, 
že by zinscenoval vlastní smrt, protože věděl, že 
by hněv Kabaly nepřežil? Jediná možnost, jak splnit 
jeho misi, bylo zůstat v utajení.

Byl vymyšlen mistrovský 
plán, kdy během posled-
ních dvaceti let byla každá 
jeho část do detailu rozebrá-
na a vykonána. Byl sesta-
ven tým z těch nejlepších 
špiček zasvěcených, kte-

ří byli ochotni položit pro tuto věc život. Zničení Kabaly a osvoboze-
ní lidstva. Dávali náznaky a stopy, aby informovali ty, kteří byli připrave-
ni procitnout. Trump komunikoval s lidmi napřímo, přes svůj Twitter, aby 
obešel zkorumpovaná mainstreamová média. V každé řeči a v každém 
tweetu používal kódy pro Q Anony, kteří je chápali.

J. F. K. jr. 
a Donald Trump

Carolyn Bessette 
Kennedy



Například používal hrubky, jako třeba COVFEFE místo COFFEE. 
V souvislosti s novým zákonem o ukládání všech zpráv sociálními 
médii vydaných prezidentem. Tento zákon byl zaveden dvanáct 
dní po Trumpově postu. Psal HAMBERDERS místo HAMBUR-
GERS, což se vztahovalo na lidi následující ďábla, kteří pácha-
jí činy, jaké by snad dokonce sám ďábel označil za zlé. Psal Smo-
king Gun namísto smoking, ve vztahu k tajným perverzním orgiím 
Johna Podesty a jeho přátel.

„Hrubky jsou důležité.“  Q

Trumpovo nemotorné jednání ukazovalo jeho výhru, 
jako hlavního hráče proti Kabale. Každý pohyb, 
každá takzvaná chyba, každý malý detail byl důležitý. 
Vše byla jen komunikace s lidmi.

Pamatujete si když Donald a Melania Trumpovi, 
byli první den od jeho uvedení do funkce, přijati v Bí-
lém domě Obamovými? Pamatujete si na ten dá-
rek, co dala Melania Michelle? Tiffanyho 
modrá krabice. Co vám to připomíná? Pamatujete 
si na ten modrý kabát od Tiffanyho, co měla Mela-
nie na sobě? Tolik odkazů na J. F. K. seniora i juniora.

Existuje ještě další vodítko, že J. F. K. jr. mohl svou smrt zinsceno-
vat. V září 1995 se stal vydavatelem politického magazínu vy-
sokého životního stylu, George. Vypadá to, že v tomto speciál-
ním vydání je na obalu spousta vodítek.

„Průvodce přežití do budoucnosti.1“  Zajímavé...

„Bill Gates a světová nadvláda.2“  Ok… 

„Hillary Clinton, den obžaloby. Bude Hillary zatčena.3“  Wow.

Dáma z obálky se objevila na 
stěně redakční místnosti, na 
pozadí. Zde ji máme.4

„Platforma 2020.5“
To je rok dalších 
prezidentských voleb.

Čtěme dál...

„Připoutej se 
a pevně se 
drž, až Geoge 
podnikne 
cestu časem 
a objeví se 
znovu v roce 
2020.6“

Jacqueline Kennedy 
Onassis (Jackie)

1

2

3

4

5
6



Cestování časem? Chce nám tímto John sdělit, že se v roce 2020 znovu objeví? Pokud je John 
naživu, objevoval by se čas od času na veřejnosti? V převleku samozřejmě, ale dostatečně na očích, 
aby ho mohli vidět Q Anonové?

Je veřejnosti prezentován jako Trumpův spoupe-
nec a dobrovolník na jeho volebních kampaních. 
Vím, že to není věrná podoba J. F. K. jr., jiný nos, 
jiná ústa, není tak pěkný...

Ale počkat, když můžou z Eddieho Murphyho1 udělat 
toto2, je možné všechno. Pamatujte na to.

Vypadá to, že Vincent Fusca nemá 
žádnou minulost. Žádné starší fotky, 
žádný rodokmen, vůbec nic. Prostě se na-
jednou objevil. Jeho jméno znamená „do-
byvatel temnoty“. Často nosí Fedorův klo-
bouk, podobný tomu co měl J. F. K. senior. 
A co je velice zajímavé, jeho nos se mění. 
Někdy je větší3 než Johnův, někdy zase 
ne4. Chápu, proč by John svůj vzhled čas od 
času měnil. Aby upozornil Q Anony. Proč 
by to ale dělat nějaký Trumpův fanoušek?

Představme si

Vincenta Fuscu.
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A pak je tu ještě, ta zá-
hadná paní v publiku1. 
Vždycky poblíž Fuscy. Ne-
připadá vám tento velký 
úsměv2 povědomý?

A co je s Lauren, sestrou 
Carolyn? Obě si byly velmi 
blízké. Možná, že by Caro-
lyn bez ní nezmizela, mož-
ná byla do plánu zasvěce-
na? Možná, že se rozhodla 
k nim připojit a zůstat také 
v utajení? Mohla by toto 
být Carolyn2 ? Představo-
vaná jako Fuscova kolegy-
ně při kampaních?

Q na otázku, zda je 
J. F. K. junior naži-
vu, odpovědelo, že ne, 
ale když zemře senior, 
přestává býl junior ju-
niorem.

Otázka by tedy 
měla znít:
„Je J. F. K. 
naživu?“.

Kam to tedy celé vede? K tomu nejlepšímu mluvčímu, až 
ho bude potřeba. A to může nastat dřív, než si myslíte. 
Jakmile budou zveřejněny vyšetřovací dokumenty FISA, 
budou zapečetěné obžaloby otevřeny a dojde k zatýkání. 
Očekávám, že pak vystoupí...

„ Počkejte, 
až zjistíte, kdo 
tu s vámi 
mluví.“

1

2

Lauren Bessette



Svět se nachází v největším přechodu 
všech dob. Celá éra utlačování mas, se 
chýlí ke konci. Pochybuji, že můžeme po-
chopit rozsah toho, co bude odhaleno. 
Ani dopad, který to na svět bude mít. Za-
myslete se. Můžeme začít s celosvěto-
vým mírem. Trump odpověděl jednomu 
novináři, když se ho zeptal, zda bude na-
vržen na Nobelovu cenu míru, doslova:
„Cena bude celosvětový mír.“

Umíte si představit svět bez válek? Myslím, že ne. Byli jsme přinuceni 
přijmout války, jako něco normálního, co je součástí lidstva. Ale tak 
to není. Utlačování není normální, chudoba není normální. Existu-
je dost jídla k uživení celého světa. Problém je nerovnoměrné rozdě-
lování prostředků, peněz a potravin. Daně nejsou normální, vždyť ani 
nejsou legální. Trump už sdělil, že se zbaví FEDu a jistých daní, jako 
například daň z příjmu. Jak jsme si už řekli, daně jsou nelegální, ne-
ústavní. Umíte si představit, kolik peněz bychom tím ušetřili? Dove-
dete si vůbec začít představovat, jak bude takové rovnoměrné dě-
lení vypadat?

Pak je tu také důsledek našeho využívání pří-
rodních zdrojů k výrobě energií. Jsem si jistá, že 
znáte Nikolu Teslu. Známého vynálezce mnoha 
neskutečných věcí v oblasti elektřiny, mag-
netismu a fyziky všeobecně. Naprosto geni-
ální myslitel, který 
se chtěl podělit se 
světem o svůj objev 
volné energie. 

To bylo Kabale trnem 
v oku. Vydělává pře-
ce miliardy dolarů 
na ropě, uhlí a jiných 

fosilních palivech. Tak musel být Tesla zatčen a jeho práce mu byla ukrade-
na. Všechny jeho objevy byly zabaveny americkou vládou.

Nikola Tesla



John G. Trump, Donaldův strýc, byl skvělý fyzik, elektroinže-
nýr a velký vynálezce. Během druhé světové války se připo-
jil k národní obrané výzkumné komisi. Hned po Teslově smr-
ti, v roce 1943, přezkoumával a analyzoval jeho poznámky. 
Správně, Teslovy objevy jako čistá a volná energie, antigra-
vitace a mnoho dalších, byly před veřejností drženy v taj-
nosti, protože by elitám nepřinesly žádné peníze. Dostaly se 
do rukou Donaldova strýce, který Teslu miloval a velmi obdi-
voval. Hádejte, jak to zapadá do plánu Q o záchraně světa?

A je tu ještě něco. Podívejte se na tento obrázek1. Nepřipomí-
ná vám John Trump někoho? Někoho velmi důležitého, pro 
hnutí za pravdu? Julian Asange2. Mohl by to být syn Johna 
Trumpa? Bratranec Donalda? Můžeme říci, že teď už mě ne-
může překvapit asi nic a smysl to určitě dává...

„ Kolik náhod je 
už matematicky 
nemožných?“

 Q

S přihlédnutím ke všem velkým objevům Nikoly Tesly i Johna Trum-
pa, bych se vůbec nedivila, kdyby vynalezli stroj času. Pokud lze 
ohýbat prostor, což bylo rozhodně v Teslově dosahu, pak se dá 
měnit i čas. Pokud je kvantová fyzika správně a je tedy možné 
přeskakovat z jedné časové linie do druhé, paralelní, 
je možné i cestovat časem. Změnit určité věci a zno-
vu se vrátit, aniž by si toho lidé všimli. Jedině pokud 
byste zanechali stopy. Například časopis, který se 
zdá být úplně mimo mísu.
Je to UFO3 ? 

Jako předpovědi určitých výsledků od Q, které nikdo 
nemohl předpovědět, ani s použitím kvantové teorie prav-
děpodobnosti. Je to způsob, jakým Q pracuje? 

S přímými znalostmi z budoucnosti skrz různé 
časové osy a vlny pravděpodobností? Je to dů-
vod, proč je Trump stále naživu? A proč dokon-
ce i raketové útoky byly započítány? Je to důvod, 
proč Q dokáže předpovídat přesná čísla a udá-
losti tak precizně, na minutu i sekundu? Tak jak 
je to zakódováno do Q příspěvků a Q hodin?

John George 
Trump

1 2

3



Mohl takto v roce 1889, tajemný autor Ingersoll Lockwood, na-
psat knihu jménem „Baron Trump‘s Marvellous Underground Journey / Po-

divuhodná podzemní cesta Barona Trumpa“. A o čtyři roky později další, o mladém Baronu Trumpovi 
a jeho dobrodružstvích v časoprostorovém portálu, za doprovodu muže jménem Don, Mistr všech mistrů?

V knihách jsou všechna aktuální témata, špinavá politika, neo-
čekávaný kandidát, muž jménem Pence, Rusko i přesná poloha 
Trumpovi věže. Napsáno v roce 1989?

Tento tajemný autor napsal také kni-
hu o posledním prezidentovi jménem 
„1900 nebo poslední prezident“. Hmm... 
Kromě toho se jeho jméno objevilo na 
hodinkách. Ingersoll TRUMP ka-
pesní hodinky. Stejný druh hodinek 
používá i bílý králík v knize „Alen-
ka v říši divů“. Příběh, který Q 
často zmiňuje.

Cestování časem? 
Další odkaz na cesto-
vání v čase nalezneme 
ve filmu Star Trek, kde 
se Q objevuje jako mi-
modimenzionální bytost 
neznámého původu, vlastní-
cí nezměrnou moc nad časem, prostorem, zákony fyziky, 
samotné reality, které může podle své nálady měnit. Q je 
učitel pro celou lidskou rasu. Jeho způsoby jsou často hrubé 
a šokující, jeho motivy jsou těžko pochopi-

telné. Q je ve Star Treku také celá mimodimenzionální rasa. Nakonec Q se vztahu-
je na Q-Kontinuum, alternativní dimenzi, která je přístupná jen pro rasu 
Q a její pozvané hosty. Skutečná povaha této sféry má být mimo poro-
zumění „menších bytostí“ jako lidí, proto je lidem ukázána způsobem, 
který jsou schopni pochopit, jako sešlá benzínová pumpa uprostřed ni-
čeho. Nebo časopis George a knihy Ingersolla Lockwooda...

Ingersoll
Lockwood

1893

1889



Svět, tak jak ho známe, je u konce. Čeká nás nová éra míru, svobody, rovnoprávnosti a harmonie. 
Úsvit zlatého věku, jak bývá popisována ve všech textech.

Moje důvěra v Dona narostla. Mistra všech mistrů. Čas 
od času se zdá neslušný, nemotorný a pošetilý, ale během 
posledních dvou let, kdy jsem podezíravě pozorovala kaž-
dý jeho pohyb, si mou důvěru získal. Je to génius. Hráč 
5D šachů. Muž s velkým srdcem.

Bude to poměrně krátká přechodná doba mezi oběma 
světy, během které si lidé budou moci zvyknout na nové 
paradigma a jeho energie. Nemyslím si, že to bude vel-
ký chaos, vše je připraveno k uskutečnění. Nový bankovní 
systém bez daní, nový způsob jak vzdělávat naše děti, 
nový medicínský systém bez jedovatých návykových lá-
tek a tak dále a tak dále...

Vše co musíme udělat, je být trpěliví. Někteří procitnou rychleji než ostatní. Pozorujte, jak se vše rozvi-
ne. Důvěřujte plánu. Uděláme vše, co můžeme, abychom pomohli ostatním procitnout a zůstat sou-
středění a připravení. Připraveni pomoci vytvořit nádherný nový svět. Zůstaňte v klidu a ve službě 
všem. 

Q jednou krásně napsal:
„As long as you sleep, we will fight for you. / Dokud spíte, budeme za vás bojovat.“  Q

Where we go one, we go all! 
Kam půjde jeden, půjdeme všichni!

WWG1WGA



| DOPLNĚNÍ

1| Chonologické čtení Q mapy

Poznámka: Autor Q mapy Dylan Louis Monroe vytvořil i spoustu dalších zajímavých map.



2| Q kódy
QANON GREAT AWAKENING·DIENSTAG, 6. MÄRZ 

2018·LESEZEIT: 5 MINUTEN

+ → Soros family

++ → Rothschild family

+++ → House of Saud

187 → police code for Murder

[ ] → Kill box

5:5 →  All Q plans are set in place but wait until Q gives

QAnons a ‚go into action‘ command 

@Snowden → Edward Snowden

@Jack → Jack Dorsey, CEO of Twitter

4,10,20 → DJT, Donald J. Trump

ADM R → Admiral Rogers, Director of NSA

AF1 → Air Force 1, POTUS plane

AG → Attorney General

AL → Al Franken, Senator of Minnesota

Alice and Wonderland →  Hillary Clinton and the Bloody 

Saudi Arabia

AM/#2 → Andrew McCabe

ANON → Anonymous

ANTIFA → Anti-Fascists, Soros backed domestic terrorists

AS → Adam Schiff, Antonin Scalia or Abigail Spanberger

ATL → Atlanta, state capital of Georgia

AUS → Australia

BIS → Bank for International Settlesments

BOB → Robert Mueller former Director of FBI

BO → Bruce Ohr (NO - Nellie Ohr, Bruce Ohr’s wife)

BO →  Barack Obama (generally called Hussein though) also 

Board Owner

BHO/HUSSEIN/Renegade →  Barack (Hussein) Obama, 

Renegade (traitor) was his 

USSS codename

BOD → Board of Directors

BP → Border Patrol

BDT → Blunt Direct Time

BUZZF → BuzzFeed

C-INFO → Classified information

CA → Canada

CEO → Chief Executive Officer

CF → Clinton Foundation

CFR → Council on Foreign Relations

Clowns/Clowns In America/C-A →  CIA, Central 

Intelligence Agency

CM → CodeMonkey, 8chan Administrator

CoC → Chain of Command

COMMS → Communications

*CS → Chuck Schumer also Civil Service or Christopher 

Steele 

CTR → Correct The Record

DC → District of Columbia

DJT/POTUS →  Donald J. Trump, President Of The United 

States

DNC → Democratic National Committee

DOD → Department of Defense

DOE → Department of Energy

DOJ/D-J → Department of Justice

DOPEY → Alwaleed bin Talal

D‘s → Democrats

DWS → Debbie Wasserman Schultz

[EG] = Evergreen = HRC = Ever Green (Because she was 

always willing to give green light to [187], used Evergreen in 

emails as veiled death threat) 

EM → Elon Musk

EMP → Electromagnetic Pulse

EMS →  Emergency Messaging System also Emergency 

Medical Services

EO → Executive Order

ES → Eric Schmidt

EU → European Union

F&F → Fast and Furious (Feinstein‘s failed gun sale attempt)

f2f → Face-to-Face

FB → Facebook

FBI/F-I → Federal Bureau of Investigation

FED → Federal Reserve also Federal

FF → False flag

FISA → Foreign Intelligence Surveillance Act

FLYNN →  Michael Flynn, former National Security Advisor to 

President Trump

GEORGE → GS

GJ → Grand Jury

GOOG → Google

GITMO →  Guantanamo Bay Naval Base military prison and 

detention camp

GS → George Soros

H → Haiti

HI → Hawaii

HK → Hong Kong

HRC → Hillary Rodham Clinton (see [EG] Evergreen

HS → Homeland Security

HA/Huma → Huma Abedin

HUMA → Harvard University Muslim Alumni

Hussein → Barack Hussein Obama II 

H-wood → Hollywood

IC → Intelligence Community

ID/IDEN → Identification

IRS → Internal Revenue Service

ISIS → Israeli Secret Intelligence Service

JA → Julian Assange

@Jack → Jack Dorsey, CEO of Twitter 

JB → John Brennan, Former CIA Director



JC →  James Clapper (Former DNI Director) also James 

Comey (Former FBI Director)

JFK →  John Kennedy, former President of the USA before 

being assassinated in 1962

JOHNNY → John Conyers, US Representative for Michigan

JK → John Kerry also Jared Kushner

JS → John Solomon

KKK → Ku Klux Klan, started by the D‘s

L → Lynn Rothschild

LDR → Lord De Rothschild

LL → Loretta Lynch

LV → Las Vegas

MAY → Theresa May, Prime Minister of the United Kingdom

MAGA → MAKE AMERICA GREAT AGAIN

MB → Muslim Brotherhood

MI → Military Intelligence

ML → Marshal Law

MM → Media Matters also Million

MOAB → Mother Of All Bombs

MS-13 → Latino Drug Cartel

MSM → Mainstream Media

MW → Maxine Waters

MZ → Mark Zuckerberg

NG/NAT G → National Guard

NK/NORK/NOK → North Korea

NO → Nellie Ohr (Bruce Ohr’s wife)

NP → Non-Profit also Nancy Pelosi

NSA → National Security Agency

NWO → New World Order

NYT → New York Times, American newspaper

OO → Oval Office

OP → Original poster also Operation(s)

PDB → President’s Daily Briefing

P_PERS → President Trump‘s Personal message to us

PG → Pizzagate/pedogate

PL → Presidential library

PM → Prime Minister

POS → Piece of shit

PP → Planned Parenthood

PS → Peter Strzok, FBI agent

Q →  Person with an extremely high level of security 

clearance

Q+ →  When Q has an opponent in check, or, President 

Trump

RC → Registered Charity

RNC → Republican National Committee

R‘s → Republicans

RED RED → Red Cross

[R] →  Renegade = Secret Service code name for Hussein 

(BHO)

ROTH → Rothschild

RR →  Rod Rosenstein (Deputy Attorney General) also 

Ronald Reagan

RT → Real time

RYAN → Paul Ryan, Speaker of the House

SA → Saudi Arabia

SAP → Special Access Programs

SC → Supreme Court

SD → State Department

SEC → Security also Secure

SESSIONS → Jeff Sessions (Attorney General)

SH → Steve Huffman, CEO of Reddit

SID/We Don‘t Say His Name/John M →  John Sidney 

McCain

SIS → Secret Intelligence Service (in the United Kingdom)

SK → South Korea

@Snowden → Edward Snowden

SOTU → State of the Union

SP → Samantha Powers

SR → Susan Rice also Seth Rich

SS → Secret Service

ST → Seal Team (eg. Seal Team 6)

TG → Trey Gowdy

TSA → Transportation Security Administration

U1 → Uranium One

UBL → Osama Bin Laden

UN → United Nations

US → United States

USMC → United States Marine Corps

USSS → United States Secret Service

VJ → Valerie Jarret

WH → White House

WWG1WGA → Where We Go One, We Go All

WL → Wikileaks

WRWY → We are with you

WW → Worldwide
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