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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. 
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Počátek

V první části se dozvíme, kdo byli templáři, jezuité a mnoho dalších... Dozvíme se, kdo byli Cha-
zaři, kteří měli ve své době obrovskou moc a bohatství. Co se s nimi stalo? Existují dodnes?

Těm, kteří vládnou světu a jsou skutečně u moci, se říká ilumináti nebo Kabala. Jen málo lidí ví o jejich 
existenci, natož o jejich identitě. Žijeme v přesvědčení, že našim zemím vládnou prezidenti, králové, králov-
ny a vlády. Pravdou ale je, že jsou to pouhé loutky. A kdo tahá za nitky? Malá, záhadná a nepolapitelná 
skupina, kterou tvoří stínové vlády, a která si hraje se světem a veškerým lidstvem jako božstvo, hrající ša-
chy. Je tedy Kabala skutečná? Nebo je to jen mýtus, zveličený konspiračními teoretiky, hledajícími společ-
ného nepřítele? Kabala je velmi reálná. Důkazy lze najít v hojném počtu napříč historií. Tento příběh se 
táhne tisíce let. Jde o zásadní informace k pochopení moderní Kabaly a zla, jemuž čelíme. A nejen to, je to 
jediný způsob, jakým vám mohu odhalit nejvíc utajované a nejvíc šokující tajemství v historii lidstva. Vraťme 
se do historie k nejdávnější civilizaci na Zemi, Sumeru. Starověkému Sumeru, před 7 tisíci lety.

Sledujte /čtěte až do konce. Garantujeme 
vám, že to navždy změní váš pohled 
na realitu!

Za tímto dokumentem stojí roky 
výzkumu. Přesto vás vyzýváme, 
abyste si provedli výzkum 
vlastní a ověřili si vše, co vám 
předkládáme. Je to jediný 
způsob, jak dojít  
k pravdě!

Dokumentární sérii o pádu 
Kabaly jsem zakončila 

slibem, že se ponoříme 
hlouběji do příběhu 

temnoty ve světě, kde 
žijeme...

...co se stalo? Jak jsme se dostali až sem? Kdo je Kabala? A jaká je jejich agenda?

Jste připraveni ponořit se ještě hlouběji do králičí nory? 
Tak to se připoutejte, protože tohle bude divoká jízda...

V tomto pokračování se zaměříme na identitu Kabaly.



Vše co víme, pochází z původních textů na hliněných deskách psaných klínovým písmem. Sumer-
ská civilizace byla velmi vyspělá a pokročilá společnost s impozantními městy, chrámy a pyramidami. 
Z archeologických nálezů můžeme vidět, že jejich města se honosila úžasnými mozaikami, propracova-
nými ulicemi, obytnými bloky, kanalizací, toaletami se systémem splachování a spoustou dalšího...

Chrám Inanny ve městě Uruk nás ještě dnes udivu-
je svojí krásou, živými barvami či vyobrazením zvlášt-
ních zvířecích tvorů. Inanna byla starosumerská bohy-
ně spojována s láskou, krásou, sexem, válkou a poli-
tickou mocí. Později byla uctívána Akkady, Babyloňa-
ny a Syřany pod jménem Ištar nebo Ašéra. Mnozí vý-
zkumníci se domnívají, že to byla egyptská Eset, řecká 
Diana a římská Venuše.

Byla chotí Baala, boha, který požadoval obětování dětí. Později uvidíme, jestli je to pravda. Sta-
rověká kultura Sumeru a její polyteistické náboženství se rozšířily na severozápad do Babylonu 
a poté ještě dál na západ.

Inanna Baal



Jedna skupina se dostala tam, kde to dnes známe jako Kanaán a Fénicii. 
O této skupině více později...

Byla tam ještě druhá, která pokračovala dál na sever až do 
oblasti, mezi Černým a Kaspickým mořem, které nyní říkáme 
Ukrajina a jižní Rusko. Tam si začali říkat Chazaři a svoji no-
vou domovinu nazvali Chazarské království po svých předcích.

Joseph Khagan, král Chazarů, v dopise zahraničnímu sekre-
táři Córdoby Hasdai Ibn Shaprutovi vysvětlil, že jeho lidé jsou 
přímí potomci Jafetha, syna Noema.

Chazarsko se nacházelo ve středu severozápadní Hedvábné stezky. Obchodníci, kteří přes ně 
cestovali, museli platit mýtné. Lukrativní způsob, jak naplnit královské truhly. Chazaři byli jiní než 
lidé okolních zemí. Mluvilo se o nich jako o zlodějích a špiónech. Říkalo se, že nerespektují záko-
ny, a že žijí hříšný život plný sexuálních extrémností a krutosti. Vraždili cestovatele z jiných zemí 
a přijímali jejich totožnost. Byli to mistři podvodů. V neposlední řadě se říkalo, že uctívají boha Ba-
ala, které mu se také říkalo Moloch, ztělesnění Lucifera. Požadoval obětování dětí. Na oplátku jim 
měl podle všeho darovat slávu a bohatství. Okolní země jimi opovrhovaly. Nesnášely jejich obětní ri-
tuály, ve kterých házeli děti do plamenů nebo je rozřezali, pili jejich krev a jedli jejich maso. Tvrdilo 
se, že jim to dává ohromnou sílu, energii a věčné mládí. 
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Ruský vládce byl pod tlakem okolních 
zemí a věděl, že něco musí udělat. V roce 
600 varoval jejich krále Bulana. Řekl mu, 
že jejich luciferské praktiky musí skončit  
a oni musí přestoupit na judaismus, 
křesťanství nebo islám. Měl na výběr.

A vybral si judaismus. Ve skutečnosti ale, nepře-
stoupil, přebral pouze prvky judaismu a vpasoval je 
do svých luciferských přesvědčení. Král Bulan i jeho 
lid žili dál a velmi prosperovali. Nic se nezměnilo, až 
na skutečnost, že si začali pro cizince říkat Judové, 
kterými nebyli. Mějte na peměti, že slovo „ŽID“ ne-
bylo použito až do 19. století.

Uběhla čtyři století. V roce 965 měl ruský 
vládce, velký princ Sviatoslav I., pocit, že 
zašli příliš daleko svým neustálým uctívá-
ním ďábla a obětováním dětí. Rozhodl se, 
že je vyhladí. Chazaři ale měli svoje špio-
ny všude, a tak se chazarský král o vychyt-
ralém plánu Rusů dozvěděl. Včas opus-
til zemi se svými pětadvaceti manželka-
mi, šedesáti konkubínami, veškerou šlech-
tou a navíc obrovským množstvím zlata i stříbra. Tento hromadný odchod šlechty a aristokratů směřoval 
přes Maďarsko do Polska, pak přes Německo do Francie a Španělska. Kdekoliv, kde se ocitli, tam 
byl někdo ponechán. Aby skryli svoji skutečnou identitu, říkali si Aškenázští Judové. Velmi dobře vě-
děli, že jejich nové domovské země nebudou, s otevřenou náručí, vítat luciferské Chazary.

Aškenáz (Ashkenaz) bylo jméno oblasti, kterou obývali během své migrace ze Sumeru, do Babylo-
nu a Kavkazu. Jako všechny tehdejší oblasti, byla i tato pojmenována po potomkovi Noema. Askenaz, 
vnuk Jafetha a pravnuk Noema. Nebojte se, nic z toho si nemusíte pamatovat. Jen vám musíme vše 
ukázat z pohledu historie, hodně to vysvětluje.

Jafeth, syn Noema, měl dva vnu-
ky. Askenaze a Togarmu. Ti 
se podle rabínské literatury sta-
li úhlavními nepřáteli. Lidé, se kte-
rými zde máme co do činění, jsou 
potomci Togarmy. Přesto pře-
vzali jméno svého úhlavního ne-
přítele, Askenaze. Proč? To brzy 
zjistíme. Jen si pamatujte tohle. 
Za tím vším byl záměr! 
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Aškenázové se usadili ve své nové domovině a přísahali, že své impérium znovu vybudují. Králov-
ství vlivu a bohatství opravdu vybudovali, a to velmi rychle. Konec konců byla to šlechta a aristokraté 
dávných pokrevních linií ze Sumeru a Babylonu. Měli „počáteční kapitál“. Přísahali, že se Rusku po-
mstí. Zemi, ze které byli vyhoštěni. Jejich pomsta zahrnovala i Židy, původní obyvatele Judei. Proč?

Protože v době princezny Jezábel, během situace, kdy bok po boku stála dvě božství, si vybrali 
Jahveho a ne Baala. Tím se odsoudili k smrti, jelikož chazarští Aškenázové nezapomínali ani neod-
pouštěli. Po pár letech, co se usadili v Evropě, vymysleli mistrovský plán. Plán tak velký, tak inteli-
gentní a tak zlý, že navždy změnil osud světa. Jedna z chazarských rodin, která se přidala do od-
chodu z Chazarského království, byla rodina Rothschildů.

Přesně tak! Ti Rothschildové, o kterých 
jsem mluvila ve druhé části Pádu Kaba-
ly. Usadili se ve Frankfurtu v Německu, kde 
díky bankovnictví a obchodu, zbohatli a na-
byli na moci. Jižnímu Německu říkali Aske-
náz, jako projev úcty svému původu. Cesto-
vatelům nabízeli stvrzenky a ti si na ně moh-
li uschovat své zlato v bezpečí trezorů rodiny 
Rothschildů.

Bankovky za vklady. Takto nahromadili nebý-
valé bohatství a společně s úroky, které po-
bírali, je dále využívali k rozšířování svého bo-
hatství a tím i své moci.

Mayer Amschel Rothschild měl pět synů. Ti 
se stali mocnými bankéři v pěti velkých měs-
tech. Frankfurt, Londýn, Paříž, Vídeň a Nea-
pol. Během krátké doby si finančně podma-
nili celou Evropu. Stali se osobními banké-
ři králů, královen a dokonce i pokladníky Vati-
kánu.



Než budeme pokračovat událostmi v 18. století, které z našich historických knih byly záměrně vymazány, 
musíme tuto dějovou linii na chvíli zastavit a vrátit se zpět, na začátek středověku, ke druhé dějové linii. 
Tyto dvě linie se během událostí v 18. století propojí. Jak se to stane? Slibuji, že věci do sebe zapadnou.

Začneme v dobách křížových výprav. V roce 1048 vznikla organi-
zace, které říkáme Maltézský řád. Byl založen v Jeruzalémě a je-
jich symbol byl Maltézský kříž. Jedna paže řádu vedla nemocnice ve 
Svaté zemi, kde se starali o křesťanské poutníky. Druhá paže byla ar-
máda. Od Říma dostala za úkol, chránit křesťany před místní islám-
skou populací. 

Během prvních padesáti let své existence byl Jeruzalém muslimské 
teritorium. Množství křesťanských poutníků, kteří putova-

li do Jeruzaléma, dokonce bylo omezené islámským zákonem. V roce 1096 vypuk-
la první z devíti válek. Vešla ve známost jako 1. křížová výprava. Křížové války byly 
války náboženské, iniciované a podporované římskokatolickou církví. Jejich cílem 
bylo získat zpět Svatou zemi od islámské nadvlády. Tři roky poté, co křižáci opustili 
svoji domovinu, byl tento cíl splněn.

Godfrey de Bouillon a jeho bratr Baldwin, vůdci 1. křížové vý-
pravy, se stali vládci Jeruzaléma. Knihy a filmy možná tyto kří-
žové výpravy idealizovaly. Pravdou ale je, že to byly šílené, ná-
boženské války, zaměřené pouze na zabíjení, ničení a nuce-
ný přestup. Odhaduje se, že během nich zemřely asi 2 milio-
ny lidí. Francouzský rytíř jménem Hugues de Payens, spo-
lečně s příbuznými a přáteli, založil v roce 1118 vojenský řád. 
Byl nazván „Chudí rytíři chrámu krále Šalomouna” a poz-
ději se mu začalo říkat řád Templářů. Je to řád, který vzni-
kl z tajné společnosti s názvem Priure de Sion, Převorství 
sionské. Je mimochodem dodnes živý a aktivní. S pod-
porou jeruzalémského krále, si zřídili své hlavní sídlo na po-
svátné Chrámové hoře. Jejich oficiálním cílem bylo, chránit 
poutníky na cestě z Evropy do Jeruzaléma.

Meyer Amschel
Rothschild

Amschel Meyer
von Rothschild

Salomon Meyer
von Rothschild

Nathan Meyer
von Rothschild

Carl Meyer
von Rothschild

James Meyer
von Rothschild

Jacob



To vlastně dost fascinující! Devět rytířů bylo oficiálně jmenováno, aby chránili křesťanské poutníky 
na úseku dlouhém 4 - 5 tisíc kilometrů! Jen Bůh ví, jak to dokázali. Jejich neoficiálním cílem bylo, 
postavit znovu chrám Šalomouna, který v roce 586 př. n. l. zničil babylonský král Nebukadnesar. 
Proč to pro ně bylo tak důležité si povíme později.

V roce 1129 Řád templářů obdržel oficiální podporu římskokatolické církve. Řád se hojně rozrůstal 
a dary, ze všech částí Evropy, se mu jen hrnuly. Rytíři vytvořili soubor pravidel, ve kterém přísahají 
neochvějnou poslušnost pánovi. Výzkumníci říkají, že pravidlo poslušnosti dělalo templářské ry-
tíře smrtonosnými. Jednali rychle a s jistotou tak, jak jim bylo nařízeno. Sílou templářů se stal ná-
stroj „vůle jejich vůdce, velmistra“.

Řád templářů se na vrcholu své moci skládal z téměř 20 tisíc členů. Pouze 10 % z nich byli ozbro-
jení rytíři. Ostatních 90 % se staralo o infrastrukturu a logistiku. Přestože se rytíři zavázali k ži-
votu v chudobě, byl řád nesmírně bohatý. Vlastnil obrovské pozemky, farmy, vinice, mlýny, koně, 
zbraně, vybavení, působivou flotilu lodí a ostrov Kypr.

V každém městě od Evropy po Jeruzalém vlastnili chrámy, hrady, kostely a univerzity. Byli tak mocní, 
že se ani nemuseli řídit místními zákony, mohli se volně pohybovat napříč všemi hranicemi a nemu-
seli platit daně. Nepodléhali také žádným autoritám, kromě papeže. Vše, co vzali muslimům, které si 
na své cestě podmanili, a které zavraždili, dostával řád. Dokonce měli tato privilegia sepsaná. Papež 
Innocenc II. se o vše postaral tím, že v roce 1139 podepsal dokument Omne Datum Optimum. 
Řád jen musel papeži přislíbit poslušnost a věrnost.

Byla jedna oblast, ve které templáři skutečně excelovali. Bankovnictví. V mnoha zemích vlastnili síť bank, 
která umožňovala poutníkům v jejich domovině své jmění uložit, a ve Svaté zemi si finance opět vybrat. Ve 
13. století se templáři stali tak kompetentními a důvěryhodnými bankéři, že evropští králové a šlechtici, kteří 
se vydávali na křížové výpravy do Svaté země, často templářům svěřovali velké sumy peněz, aby si je moh-
li později vybrat a zaplatit svým armádám. Templáři dokonce vládcům dávali půjčky. Byli špičkoví ve 
všem, co dělali, čímž si zasloužili spoustu darů, slávy a bohatství.



Na začátku 14. stole-
tí se Řád templářů se-
tkal se svým „koncem“. 
Francouzský Král Fi-
lip IV. dlužil řádu obrov-
ské peníze. Když požá-
dal o další půjčku, řád 
ho odmítnul. Král se 
tedy rozhodl, že je na 
čase, poslat templář-
ský řád na onen svět. 
V pátek 13. října 1307, 
byla zatčena řada rytířů, 
a to včetně jejich velmis-
tra Jacques de Mola-
ye. Po letech ve vězení 
byl on a mnoho dalších 
upáleni na hranici. Stře-
dověké dokumenty tvrdí, 
že de Molay vyřkl kletbu 
na krále a papeže Kle-
menta V.

Ten slíbil, že je ochrání před hněvem krále, a dokonce sepsáním dokumentu Vax In Excelso řád 
rozpustil. Přestože tak učinil, oficiálně templářský řád nezavrhl. Za měsíc zemřel papež Klement V., král 
Filip IV. o osm měsíců později. Papežovo tělo ironicky shořelo na popel ‘ v ohni, který způsobil blesk, 
co udeřil do kostela,‘ kde ležel. Král Filip IV. zemřel ‘ na mrtvici během lovu‘. 

Ale to, co nám říkají učitelé historie, není pravda. Řád templářů tímhle neskončil. Byly jen založeny 
nové řády, s novými jmény, které v podstatě byly pokračováním templářského řádu. Například Vo-
jenský řád Kristův v Portugalsku, Nejvyšší řád Kristův v Itálii, atd... Templáři jednoduše žili, 

v každé z evropských zemí dál, přesně tak jako předtím. Jakoby se nic nezměnilo. 
Změnila se pouze jména řádů.

Objevil se Řád rosekruciánů, který založil Christian Rosenkreutz, 
německý aristokrat. Byl také napojen na Řád templářů? Rozhodně. 
Symbol templářského kříže byl zkombinován s růží. Lze ho najít 
ve středověkých kostelech ve Francii, Španělsku a Portugalsku.

V roce 1534 byl v Paříži založen další tajný řád. Dvě století, dvě 
dekády a dva roky po oficiálním rozpuštění Řádu templářů. To-
varyšstvo Ježíšovo neboli Jezuitský řád. Byl to náboženský, 

katolický řád. Ale nenechte se oklamat, Jezuitský řád nebyl řád mni-
chů, kteří uvnitř zdí svého bezpečného kláštera uctívají Ježíše... Byl 

to vojenský řád extrémistů, kteří přísahali absolutní podřízenost se 
a poslušnost papeži a jejich nejvyššímu generálovi.

Podívejme se na jejich iniciační přísahu... 



„Prohlašuji, že nemám žádný vlastní ná-
zor nebo vůli. Bez zaváhání budu po-
slouchat každý rozkaz, který obdržím 
od svých nadřízených v milici papeže 
a Ježíše Krista. Dále přísahám a prohla-
šuji, že když se naskytne příležitost, po-
vedu bezcitnou válku, tajně nebo ve-
řejně, proti všem kacířům, protestan-
tům a liberálům, tak jak mi bude naří-
zeno, abych je zničil a vyhladil z povr-
chu zemského; a že nebudu šetřit niko-
ho na základě věku, pohlaví nebo třídy; 
a že pověsím, spálím, uvařím, oloupu, 
uškrtím a pohřbím tyto ostudné kacíře, 
roztrhám břicha a dělohy jejich manže-
lek, a o zeď rozdrtím hlavy jejich dětí, za 
účelem zničení jejich příšerné rasy.

Pokud tak nebude moci být učiněno veřejně, tajně použiji šálek s jedem, škrticí lano, ocel dýky nebo 
olověnou kulku bez ohledu na čest, postavení, důstojnost nebo autoritu osoby nebo osob… Tak jak 
mi kdykoliv bude nařízeno agentem papeže nebo nadřízeného z bratrstva svaté víry jezuitského řádu. 
Potvrzuji, že tímto odevzdávám svůj život, duši a veškeré hmotné síly, a touto dýkou, kterou jsem nyní 
získal, se podepíšu svým jménem, vlastní krví, jakožto moje svědectví. A pokud se mé odhodlání pro-
káže jako slabé nebo falešné, nechť moji bratři a ostatní vojáci milice papeže, mi uříznou moje dlaně 
a chodidla, a mé hrdlo od ucha k uchu, nechť mi rozpárají břicho a nalijí do něj síru, nechť mi způsobí 
veškeré možné potrestání, a nechť je moje duše navždy mučena démony v nekonečném pekle!”

Hmm… Není to  přesně to, co byste očekávali...  
..od řádu Ježíše, že?

Pamatujte, že když mluvíme o jezuitském řádu ve 
vztahu ke Kabale, nemluvíme o nižších úrovních 
řádu. Osobně znám jezuitské kněze a jsou 
to úžasní lidé, kteří tomuto světu přines-
li spoustu krásy a moudrosti. To, o čem tady 
mluvíme, je špička pyramidy, absolutní elita řádu, 
lépe známá jako Jezuitská rada.

Dokumenty ze zlatého věku ukazují, že jezuitský řád se vyvinul do mocné skupiny mužů, jejichž vliv 
dalece přesahoval, z náboženského světa, až do světa světského. Infiltrovali stará zednářská lóže. 
Zednáři, to byli odborní řemeslníci ve stavbě. Pracovali fyzicky. Pracovali rukama a tvrdě. Infiltrova-
ní jezuité se k zednářům přidali díky svým přínosům v oblasti architektury, vědy a umění. Říkalo se 
jim svobodní a přijatí zednáři. Odtud tedy jméno svobodní zednáři. Byli to bohatí muži, se speciální 
znalostí architektury. Je známo, že se stejně jako templáři, zajímali zejména o chrám Šalomouna. Dále 
se zaměřovali na zachování ezoterických znalostí. Například o kabale. Fascinace chrámem Šalo-
mouna není jediným pojítkem mezi svobodnými zednáři a templářskými rytíři. I dnes York Rite spra-
vuje tři zednářské řády a jeden z nich je templářský. Řád templářů York Rite je vojenská paže svo-
bodných zednářů, stejně jako středověký templářský řád. Oba mají symbol červeného kříže.



Takže ve zkratce. Svobodní zednáři byla velmi uzavřená skupina mocných jezuitů, kteří infiltrovali řadu zed-
nářkých lóží po celém světě. V roce 1717 založili vlastní lóži, Premier Grand Lodge v Anglii. Ta se ukázala 
být jejich spásou. Co se stalo? Jezuité se stali příliš mocnými. To se moc nezamlouvalo osmdesáti hlaváma 
vládám, států po celém světě, které se pochopitelně cítily být tímto mocným řádem ohrožené. Řád zakáza-
ly a vyvinuly tlak na papeže Klementa XIV., aby učinil totéž. V roce 1773 papež podlehl jejich požadav-
kům a schválil Dominus Ac Redemptor, což byla písemnost, která jezuitský řád rozpustila.

Zdá se, že se historie zopakovala. Ale hádejte co? Tam to neskončilo. Pokračovali dál, stejně jako 
templáři a předtím jezuité, nyní pod dalším novým jménem, svobodní zednáři. Rok po zrazení jezuitů 
byl papež Klement XIV. otráven. Stejně jako luciferští Chazaři, jezuité a jejich předchůdci a jako tem-
pláři, měli chuť po pomstě...

Slíbila jsem, že se naše dvě dějové linie protnou 
v historické události, která velmi ovlivnila svět. 
Konečně jsme se do toho bodu dostali. 
Chcete vědět, co se stalo?

Následujte mě do druhé části...

Klement XIV.
1705 - 1774
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Historický okamžik, který změnil svět

Ve druhé části navážeme na události 18. století... Jak se Chazaři a jezuité mstili Evropě 
a evropským králům, a dozvíme se, kdo skutečně stál za Velkou francouzskou revolucí…

V předchozí části jsme si ukázali starodávný původ Kabaly. Přešli jsme ze Sumeru do Babylonu, 
do Kanaánu a Chazarska, a dále do Evropy... Od templářského řádu po radu jezuitů. Ve druhé 
části se naše dvě dějové linie protnou v jednom zásadním momentu historie. Zatímco doposud 
byl hněv Kabaly neorganizovaný, v tuto chvíli se uspořádal do plně organizovaného plánu. Zlého 
plánu, přesto geniálního... Byl to plán, jak si podmanit svět a celé lidstvo.

Možná se ptáte, proč řády, které jsme si ukázali v první části, jsou pro nás tak důležité? Znáte vý-
raz „Poznej svého nepřítele”? Abychom velkolepost a rozsah jejich zlého elitního plánu, po-
chopili, musíme nejdříve zjistit, s kým máme tu čest. Všude koluje spousta dezinformací. A to ne-
jen na internetu, ale také v našich historických knihách. Tyto knihy mimochodem nikdy nepsali 
neutrální pozorovatelé. Vždy jen vítězové!

Pokud nechápete, odkud Kabala pochází, kam až do historie sahá její původ a pokud nevíte, 
jak jsme byli vedeni k přesvědčení, že všechna tato hnutí a řády byly oddělené entity, které bě-
hem historie, neškodně a nezávisle na sobě přicházely a odcházely, tak téměř určitě nepochopí-
te či neuvěříte, jaká skutečná identita Kabaly je. Přehlédnete i skutečnost, že se nacházíme ve finál-
ní fázi jejich mistrovského plánu. A pokud plně nechápete, v jakém nebezpečí se nacházíme, nebu-
dete vědět, co při vyvrcholení dělat. Proto tento dokument tvoříme. Abyste se mohli probudit, pro-
hlédnout všechny lži a jednat. Abyste si vzali zpět svoji suverenitu. Tehdy pochopíte vše, co zazně-
lo v první sérii. Historické knihy budou muset být přepsány. Dobrá, podívejme se tedy, kde a kdy se 
naše dvě dějové linie střetly...

Bylo to v roce 1748 v Bavorsku, v jižním Německu, v malém městě jménem Ingolstadt. Tam se 
narodil chlapec jménem Johann Adam Weishaupt. V pěti letech mu zemřel otec. Jezuité ho 

Johann Adam 
Weishaupt
1748- 1830



vzali pod svá křídla a vychovávali. Z Adama vyrostl vysoce inteligentní a rázný jedinec, který se 
stal profesorem kanonického práva na jezuitské univerzitě Ingolstadtu. Přepsal starověké historické 
dokumenty, ve kterých ideologie Lucifera nakonec vedla k naprosté kontrole nad světem.

V roce 1773 došlo k tajnému setkání mezi Mayerem Amschel Roth-
schildem a vybranou skupinou dvanácti elitních chazarských banké-
řů a podnikatelů. Pamatujete na Rothschilda, klíčového hráče v prv-
ní dějové linii? Nesmírně bohatého a mocného aškenázsko-cha-
zarského bankéře z Frankfurtu? Rothschild navrhnul sjednocení sil 
a bohatství za účelem světové nadvlády. Zaměřil se na Adama Weis-
haupta. Ten byl dokonalým kandidátem pro praktické zavedení je-
jich plánu a řízení organizace. A tak 1. května 1776 Adam Weis-
haupt založil „Bund der Perfectibilisten”, 
Řád perfekcionistů, kterému se později za-
čalo říkat Řád iluminátů.

Šlo o spojení finančního impéria Roth-
schildů a bohatství a moci vojenské-

ho řádu jezuitů. Cíl? Vytvoření světové vlády k ovládnutí světa. I když je 
jméno Weishaupt běžně známé mezi lidmi, kteří tento materiál studují, 
jen málo z nich si je vědomo skutečnosti, že svůj řád iluminátů založil na 
starověkých dokumentech.

Jeden z nich byl dopis, který mu daroval Rothschild. Dopis, kterému se říkalo konstantinopol-
ský, byl 287 let starý a pro Aškénáze měl obrovskou cenu. V roce 1489 ho napsal Nasi, předseda 
židovské vysoké rady v Konstantinopoli. Dopis byl reakcí na žádost, vůdce Aškenázských Židů ve 
Francii, o pomoc. Pamatujete na Chazary, kteří uprchli z Ruska a změnili svoje jméno na Aškenáz-
ské Židy? Nyní se cítili ohroženi ostatními etnickými skupinami ve Francii. Král jim dokonce řekl, že 
musí přestoupit na křesťanství.

Odpověď Nasiho v konstantinopolském dopise byla následující: „Pokud jde o to, že vám král 
Francie nařizuje, abyste přestoupili na křesťanství: udělejte to, jelikož nemůžete učinit jinak, ale 
udržujte zákon Mojžíšův ve svém srdci.

Pokud jde o to, co říkáte o požadavku okrást vás 
o váš majetek: udělejte ze svých synů obchod-
níky, aby krok po kroku mohli křesťany připravit 
o jejich majetek. Pokud jde o to, co říkáte o jejich 
usilování o váš život, udělejte ze svých synů léka-
ře a lékárníky, aby mohli křesťanům vzít jejich ži-
voty… Pokud jde o to, co říkáte o ničení vašich 
synagog jimi, udělejte ze svých synů kanovníky 
a kněze, aby mohli zničit jejich kostely…

Pokud jde o další věci, na které si stěžujete: zajistěte, aby se vaši synové stali advokáty a právní-
ky, a zajistěte, aby se všichni angažovali v záležitostech státu, abyste získáním kontroly nad křesťany 
mohli ovládnout svět a pomstít se jim. Neodchylte se od tohoto rozkazu, který vám udělujeme, pro-
tože zkušeností zjistíte, že ponížením, v jakém jste nyní, dosáhnete skutečné moci…”

Meyer Amschel Rothshild
1744 - 1812



Jinými slovy jim bylo řečeno, aby předstírali svůj přestup a infiltrovali každý aspekt společnosti. Ob-
chod, zdravotnictví, náboženství a legislativu. A to s jediným účelem, pomsta a ničení. Jak 
chazarské. Adam Weishaupt založil Řád iluminátů v roce 1776. Řád byl financován Rotschildy a za-
ložen na dopise, který byl založen na ještě starším dokumentu. O tom si povíme více ve čtvrté části.

O rok později v roce 1777 se Weishaupt 
přidal do zednářské lóže Grand Ori-
ent. Udělal více jak dva tisíce jezuitů 
vedoucími mnoha lóží po celém světě, 
čímž zřídil obrovské impérium moci, 
ve kterém jezuitský řád byl pavoukem 
v pavučině. Weishaupt pak oficiálně je-
zuitský řád opustil. To proto, aby řím-
skokatolická církev, ani jezuitský řád ne-
byli nijak podezříváni ze zapojení do plá-
nu iluminátů.
 

Rothschildové využili svoje bohatství k financování válek. Zjistili, že financováním obou stran 
každé války, vždy finančně zvítězí. Neměli žádné zábrany, neznali žádné slitování. A to byl pou-
ze začátek spojenectví luciferských Chazarů a jezuitského řádu. A jejich cíle? Osobní zisk, bohat-
ství a moc. Podrobení královských rodin. Vyhlazení bezvěrců. Protestantů, kalvinistů, ateistů, muslimů, 
Židů…

Jinými slovy zničení všech náboženství kromě římskokatolické víry. Zničení všech vlád. Světová nadvlá-
da papeže. A pomsta! Pomsta komukoliv, kdo je někdy zradil. A to především Rusku, zemi, která Chaza-
ry vyhnala. Ale nejen to… Pamatujete, jak se jezuité pomstili papežovi, který je zradil? No… 

Ještě nebyli u konce. Evropští králové z Francie, Španělska, An-
glie, Rakouska atd., kteří zakázali jezuitský řád, brzy zakusili je-
jich hněv. Pěšec, se kterým společenství iluminátů táhlo jako 
prvním, byl Napoleon Bonaparte.

Napoleon jen byl 
loutkou Kabaly. Sku-
tečnost, že Velká 
francouzská revolu-
ce byla zorganizovaná 
tajnými elitními spo-
lečnostmi, byla zdo-
kumentována a proká-

zána francouzským jezuitem Augustinem Barruelem. 
Napsal vlivný záznam, ve kterém se zaměřil zejména na 
Adama Weishaupta, zakladatele Řádu iluminátů. Podle 
Barruela byla Velká francouzská revoluce zorganizovaná 
svobodnými zednáři a filozofy jako Voltaire. Později se 
k Barruelovi vrátíme. Zapamatujte si tedy jeho jméno.

Napoleon Bonaparte
1769- 1821

Augustin 
Barruel
1741 - 1820



Napoleonův poradce byl jezuita Emmanuel Sieyes. Radil Napo-
leonovi, kam má jít a co má dělat. Dnes bychom Sieyesa nazva-
li jeho manipulátorem. Podle mnohých historiků a výzkumníků, 
to byli jezuité, kdo zorganizoval a vedl Velkou francouzskou revo-
luci a zmanipuloval její výsledek.

Napoleon byl zednářský velmistr. Řád si ho 
vybral a inicioval jeho klíčovou roli v plánova-
né revoluci. Jeho bratr, Louis Bonaparte, byl 
jmenován velmistrem francouzské zednářské 
lóže Grand Orient. Jeho žena Joséphine byla 
členkou zednářské lóže adopce. Za vlády 
Napoleona se počet lóží ve Francii rozší-
řil ze 300 na 1220. 

Napoleonova skrytá dlaň podle některých historiků měla zakrývat střev-
ní vředy. Vážně? Ve skutečnosti byla běžným zednářským gestem s ná-
zvem „Znak mistra druhé opony“. Spousta světových vůdců napříč 
věky tento znak ukazovala.

Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala deset dlouhých a krvavých let napros-
té hrůzy. Byl to mistrovský plán rady jezuitů, jak se pomstít Francii, destabilizovat zemi skrze válku 
a zničit francouzskou korunu. Jejich nástroj? Jakobíni, politické hnutí extrémistů, které nezaložil ni-
kdo jiný než Napoleonův poradce, jezuita Sieyes. Jakobíni ve Francii vyvolávali chaos, dělali výtrž-
nosti, rabovali a vraždili všechny, kteří jim stáli v cestě. Kdekoliv se objevili, tam za sebou zanechá-
vali stopy krve a ničení. Jezuitský plán fungoval. Gilotiny pracovaly přesčas.

„Jezuitský řád je ze všech řádů nejnebezpečnější. Způsobil více škody než všechny 
ostatní řády. Doktrína jezuitů tvrdí, že jejich vrchní generál je panovník všech panovníků 
a mistr světa.”
 Napoleon Bonaparte

Po konci Velké francouzské revoluce vypukly napoleonské války. Způsobily ještě více nestabili-
ty a destrukce, nejen ve Francii, ale i v mnoha zemích, které Napoleon napadl. Rakousko, Rus-
ko, Anglie, Prusko, Portugalsko a Španělsko, kde byla královská rodina svržena a na trůn se usa-
dil Napoleonův starší bratr. Každá země, která kdy zakázala jezuitský řád a chazarské aškenáz-
ské židy, byla nyní v ruinách. Tohle byla jedna z největších tužeb řádu, pomsta. Společenství ilu-
minátů během napoleonských válek nasadilo tu nejúspěšnější strategii. Financovali jak anglická, 
tak francouzská vojska. Jednoduše nezáleželo, kdo vyhraje. Válka byla jen modelem pro zisk.

Emmanuel Sieyès
1748 - 1836



Vévoda z Wellingtonu nakonec v bitvě u Waterloo Napoleona v roce 1815 porazil. Nathan Rothschild, 
geniální a bezcitný podnikatel, měl ve Waterloo špehy a soukromý systém kurýrů, protože věděl, že rych-
lá komunikace je v obchodu zásadní. Ve chvíli, kdy už bylo jasné, že Napoleon je poražen, byl Rotschil-
dovi okamžitě zaslán vzkaz. Tak se o novince dozvěděl o dva dny dříve než to kdokoliv jiný. Poté učinil 
geniální tah na londýnské burze. Místo aby nakoupil anglické dluhopisy, prodal ty, které už měl. 
Ostatní obchodníci na základě toho dospěli k nesprávnému závěru. Napoleon musel válku vy-
hrát! Okamžitě svoje dluhopisy také prodali, což způsobilo dramatický pokles jejich hodno-
ty. To byl ten moment, na který Rothschild čekal. Koupil všechny dluhopisy, které jen mohl, za 
velmi nízkou cenu. Než si toho ostatní všimli a začali zběsile znovu nakupovat, Nathan Roth-

schild byl nesmírně bohatý. Anglický král Jiří III. byl nyní vysoce zadlužen 
Nathanu Rothschildovi, který financoval jeho války. Nejen že král musel 

splatit svůj dluh, ale navíc i úroky. Nyní byl u Rothschildů v kapse.

„ Nezáleží na tom, jaká loutka bude na anglickém trůnu 
a vládnout říši. Muž, který řídí peněžní zásoby Británie, řídí 
britské impérium, a já jsem ten, co ty peněžní zásoby řídí…” 

 Nathan Rothschild

V roce 1914 společenství iluminátů, kterému od teď bude-
me říkat Kabala (jednoduše proto, že je to kratší název), 
vyvolalo 1. světovou válku. Ta byla zpočátku pouze vál-
kou mezi Rakouskem-Uherskem na jedné straně a Srb-
skem na straně druhé. Co se stalo?

Panovník Rakouska-Uherska, císař František Josef I. neměl 
žádného následovníka trůnu. Jediný syn spáchal sebevraždu 
a jeho synovec František Ferdinand d‘Este se tak sice stal 
dědicem, ale představy o politice měl velmi odlišné od těch 
strýcových. 

František Fer-
dinand byl pro 
decentraliza-
ci. Chtěl auto-
nomii pro různé etnické skupiny. Chtěl zahrnout Srb-
sko do říše jako politickou entitu rovnocennou s Ma-
ďarskem a Rakouskem. Svému strýci, císaři byl trnem 
v oku. Přestože vyrůstal v jezuitské linii otce a strýce, 
měl vlastní vůli...

Franz Joseph I
1830 - 1916

Franz 
Ferdinand 

d’Este
1863 - 1914



Odmítal přijmout politickou vizi svého strýce Františka Josefa I.. Také si vzal ženu, kterou mi-
loval, což mezi elitami nebylo zvykem. V době extrémních vnitřních nepokojů císař poslal svého sy-
novce na hranici se Srbskem, kde byli on a jeho žena Sofia zavražděni.

Podle oficiální historické verze spoušť zmáčkl srbský Gavri-
lo Princip. A tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku 
válku. Rakousko-Uhersko spojilo síly s Německem. Anglie, 
Francie, Rusko, později i Itálie, Rumunsko, Bulharsko a býva-
lá Osmanská říše, přišli na pomoc Srbsku. Všichni víme, jak 
to skončilo. Čtyři hrozné roky v zákopech, 9 milionů obětí.

Německo bylo v ruinách! Stalo se přesně to, o co jezui-
té usilovali. Německo bylo totiž převážně protestantské. 
Možná si pamatujete, co se v jezuitské přísaze říká o pro-
testantech. Ochota a odhodlání, udělat naprosto cokoliv, 
pro zničení jejich příšerné rasy, navždy. Někteří historici mo-
hou zpochybňovat nebo i popírat jezuitské pozadí u panovníků Rakouska-Uherska. Je to ale zvlášt-
ní, protože ti byli význačnými členy několika jezuitských podřádů, jako je Nejvyšší řád Kristův.

Císař František Josef byl v Radě jezuitů na tak vysokém postu, že měl oprávnění udělovat tituly jako 
princ a velmistr. Například, v roce 1880 udělil titul „Princ svaté říše římské“, velmistrům maltéz-
ského řádu. Dokonce založil řád vlastní. Imperiální rakouský řád Františka Josefa.

Slíbila jsem, že později se na tyto řády a důkazy o jejich propojení s jezuity zaměříme hlouběji. Pro-
zatím skončíme zde, abychom se nezamotali v historii... Konec konců, ještě si musíme něco po-
vědět o Říjnové revoluci a 2. světové válce z takového pohledu, o kterém jste se ve škole 
oprevdu neučili. Slibuji!

Gavrilo Princip
1894 - 1918



Shrnutí. Tři roky po papežské bule, která 
potlačila jezuitský řád, Adam Weishaupt 
a lord Rothschild založili řád Iluminátů.

Na základě jejich velmi starých, posvát-
ných dokumentů, implementovali velkole-
pý a skvěle organizovaný plán na ovládnu-
tí světa a celého lidstva. Jezuitská pomsta 
sežehla Zemi. A Evropa zaplatila nejvyšší 
cenu za zrazení jezuitského řádu.

Vedla se jedna válka za druhou, s milio-
ny obětí, a mezi populací zanechaly pou-
ze zoufalství a strach. Každá další vál-
ka Kabalu velmi obohacovala, a to vedlo 
k tomu, že se propast mezi ní a lidmi stá-
le zvětšovala.

Na konci 1. světové války bylo německo zkrachovalé a zničené. Proč ne ale Rakousko-Uhersko, 
které válku začalo? Díky nadvládě elitní jezuitské Kabaly. Protestantské Německo bylo svrženo. 
A to Kabala teprve začínala...

Pokračovala ve svém destruktivním plánu, podrobit si celý svět. Manipulací burzovního trhu na 
celém světě (počínaje USA) mělo Německo krvácet ještě více. To vedlo ke 2. světové válce. 
A jak do toho zapadá Velká říjnová revoluce? Dokonale…

Nenechte si ujít třetí část!

Imperiální rakouský řád 
Františka Josefa



3 |
Velký krach na burze, další světová válka a spousta figurek Kabaly...

Ve třetí části se dozvíme, kdo stál ve skutečnosti za Adolfem Hitlerem, a jak v USA došlo 
k ovládnutí trhu záměrným vyvoláním Velké hospodářské krize…

Už jsme viděli, jak Velká francouzská revoluce, napoleonské války a 1. světová válka, vedly až k de-
stabilizaci Evropy. Tohle se událo potom, nebo spíš současně. Nastal čas, aby se Kabala znovu po-
mstila Rusku. Financována Rotschildy, vyvolala Ruskou revoluci. Její loutka, figurka na provázku, byl 
Lenin. Lenin, který se ve skutečnosti jmenoval Vladimir Ilyich Ulyanov.

Všichni historici se shodnou na skutečnosti, že Lenin byl silně ovlivněn Karlem Marxem, zakladate-
lem komunismu. Marx ale nebyl Rus, byl to Němec. To Lenin byl Rus, ale tím jak strávil spoustu let 
v exilu (Finsku, Švýcarsku, Anglii a Německu), stal se v době, kdy v únoru 1917, vypukla první část 
Ruské revoluce, pro Rusko téměř cizincem. Byl dokonale pozápadněn.

Lenin
(Vladimir Ilyich Ulyanov)

1870 - 1924



Marx ho velmi inspiroval svou brožurou z roku 
1848, Komunistický manifest. Ale neinspiroval 
ho pouze Marxův komunismus, ale také jeho jezu-
itské pozadí.

Marx se učil na jezuitské škole v Německu, a poté 
byl jezuity vyučován v britském muzeu ohled-
ně zásad komunismu. Potvrzuje to bývalý jezuit-
ský kněz Alberto Rivera. Dalším kdo potvrdil, že 
Marx byl jezuitský koadjutor, pomocný biskup, je 
Otto von Bismarck. Ten do severoněmeckých 
novin napsal, že Marx je pod kontrolou jezuit-
ského kněze Petera Beckxe, tehdejšího vrchní-
ho představeného řádu jezuitů. 

To ale nebyl jediný jezuitský vliv na Lenina. Jeho pravá ruka, Felix Dzerzhinsky, velitel sovětské 
tajné policie, byl také velkým obdivovatelem jezuitů. Kromě toho, Lenin v roce 1922 formálně 
pustil jezuity zpět do Ruska. Bylo to poněkud zvláštní, protože náboženství v té době, v ko-
munismu, bylo zakázané. Ale bylo to vážně zvláštní? Původ komunismu se skrývá v jezuitské 
ideologii, jak potvrzuje spousta historiků. Jezuité v 17. a 18. století zdokonalili první systém 
komunistické vlády ve svých redukcích v Paraguayi.

V katolické encyklopedii se u podmínek majetku píše:

„Ekonomický základ byla takovým komunismem. Půda 
a vše, co na ní stálo, bylo majetkem komunity. Půda byla 
rozdělena mezi indiánské náčelníky, kteří ji přidělovali 
rodinám pod nimi. Zemědělské stroje a dobytek se půjčoval 
z běžného oběhu. Nikdo neměl povoleno prodávat svůj 
pozemek nebo dům.”

Ano, velmi komunistické. Později uvidíme, že do-
konce i výraz „sociální spravedlnost” byl vynalezen 
jezuity. První muž, který s ním přišel a psal o něm, byl 
jezuita Luigi Taparelli d’Azeglio.

Karl Marx
1818 - 1883

Luigi Taparelli d’Azeglio
1793 - 1862



Jak už jsme si říkali, Lenin byl jenom další loutkou Jezuitů. 
Dosazen k moci Kabalou, aby destabilizoval a zničil zemi. 
Nenáviděl Rusko a Rusy. Zde jsou jeho nejslavnější citáty:

„Plivám na Rusko.”

„ Zatímco existuje stát, nemůže být žádná svoboda; 
když je svoboda, nebude žádný stát.”

„Nechť 90 % Rusů zemře a zbylých 10 % žije pod komunismem.”

Ruská revoluce. Jezuitský útok na ruskou zem. Motivem byla pomsta. Nasazenou figurkou byl Le-
nin. Výkonným nástrojem byli bolševici. Ti byli obdobou jakobínů za Velké francouzské revoluce. V letech 
1917 - 1923 v Rusku zemřely miliony lidí. Revoluce pak skončila tím, že bolševici založili Sovětský svaz. 

Než se přesuneme ke 2. světové válce a ukážeme si objev, který nás upřímně dost šokoval, podí-
váme se na sled událostí v USA. Možná si z druhé části předchozí série pamatujete, že v roce 1913 
byla založena americká Federální rezervní banka (FED). Matka všech bank, kterou vlastnilo ně-
kolik kabalských rodin. Mezi nimi i Rotschildové...

Pamatujete, co se sta-
lo nejbohatším a nejvlivněj-
ším odpůrcům FEDu? Pří-
hodně zemřeli. Při poto-
pení Titaniku. O méně než 
rok později byl FED hoto-
vou věcí. 21 tisíc bank po 
celém USA, v té době ješ-
tě nepodléhalo jurisdik-
ci FEDu. To byla a stále je 
naprosto smrtelná věc. Člověk klidně mohl rovnou spáchat sebevraždu, jak historie opakovaně ce-
losvětově prokázala. V roce 1914 vypukla 1. světová válka, rok po založení Federální rezervy...

V letech 1914 - 1919 FED zdvojnásobil peněžní zásoby. Způsobil tak celonárodní nárůst půjček. 
V roce 1920 zmenšil peněžní zásoby, čímž bylo 5,5 tisíce konkurenčních bank odsouzeno k bankro-
tu. Byly odkoupeny FEDem za zlomek ceny. V letech 1921 - 1929 FED znovu zvýšil peněžní zásoby. 

Půjčky byly všude! Ale 23. října 
1929 se prodalo 2,6 milionů ak-
cií. Kdo je prodal? Není to tak těž-
ké uhodnout. Další den, 24. října 
v 9 hodin ráno byla newyorská 
burza Wall Street uzavřena a ob-
chodníci, kteří se shromáždili ven-
ku, si pomalu v šoku začali uvědo-
movat, co se stalo. Lidé byli po-
žádáni o splacení dluhů a investoři 
byli přinuceni prodat svoje akcie.



Tato událost se do historie zapsala jako „KRACH NA NEWYORSKÉ BURZE“. Krach dostal 
na kolena i zbytek světa. 16 tisíc konkurenčních neFED bank zbankrotovalo a opět byly odkou-
peny za zlomek ceny. Je to nazýváno: „NEJVĚTŠÍ LOUPEŽ V HISTORII“. To ale nestačilo. FED 
ještě více snížil peněžní zásoby, o 30 %, což vedlo v USA k hladovění.

Rothschildové dál dělali to, co se jim daři-
lo už od Velké francouzské revoluce. Ma-
nipulovali burzovní trh, na úkor lidí tak, aby 
ještě více zbohatli a získali tak ještě vět-
ší moc. Kongresman Mc Fadden byl vším 
zděšen tak, že se pustil do soudních žalob 
proti bankéřům, kteří vlastnili Federální re-
zervu. Jak už jsem říkala, mohl klidně hned 
spáchat sebevraždu. Během hostiny byl 
otráven. Od soudního řízení se pak upus-
tilo. Člověk prostě nemůže jen tak stát 
v cestě chazarské kabale.

Čtyři roky po krachu na burze v roce 1933, 
pod záminkou vysvobození z krize, přesvědčily 
banky vládu, aby shromáždila veškeré zlato 
od lidí pod pokutou uvěznění na deset let. 

Přesně tak! Prezident Roosevelt pod nátlakem 
FEDu podepsal vládní nařízení 6102. Ožebra-
čený americký lid tak přinutil se vzdát svého 
zlata. Nezbylo jim nic! Když byl zlatý standard 
pryč, Kabale už nestálo v cestě, v manipulaci 
s peněžními zásobami, nic. To znamenalo ab-

solutní nadvládu. Kromě všeho 
ještě v roce 1913 zavedli daň 

z příjmu k pokrytí obrovské-
ho množství peněz, které 

vláda platila Federální 
rezervě.

Louis Thomas Mc Fadden
1876 - 1936



Už jsme se zmínili ve 
druhé části Pádu Ka-
baly, že daň z příjmu je 
nezákonná. Jen nám 
to nikdy neřekli! Jeden 
ze strašných důsled-
ků krachu na newyor-
ské burze byl ten, že 
FED požádal o spla-
cení všech mezinárod-
ních dluhů. Země, kte-
rou to zasáhlo nejvíce, 
bylo Německo.

Německo po 1. světové válce muselo platit reparace obětem, a proto zoufale potřebovalo půjčky. 
Také na znovu vybudování země a ekonomiky. Když FED požádal o splacení dluhů, německá eko-
nomika se zhroutila. Německo se ponořilo do hluboké krize. Ještě tu zimu bylo nezaměstnaných 
kolem 2 milionů lidí. A o necelé tři roky později se toto číslo ještě ztrojnásobilo. Znamenalo to obrov-
skou nezaměstnanost, 40 %. Vládní výdaje k podpoře těchto lidí byly astronomické. Kancléř v zoufa-
lém tahu zrušil podporu v nezaměstnanosti, což situaci ještě zhoršilo.

Za tu dobu se vystřídala řada kancléřů. Nikdo nevěděl, co s tímto problémem dělat. Lidé ztráceli víru 
v demokracii. Vyhledávali tak pomoc u extrémní levice, komunistů, nebo extrémní pravice, nacistů. To 
byla hudba, která lahodila uchu Kabaly. V lednu 1933 se pak stal německým kancléřem Adolf Hitler.

Přestože měl v parlamentu většinu kře-
sel, tak absolutní moc, po které toužil, 
ještě neměl. Jen čtyři týdny po jeho jme-
nování byl Reichstag, sídlo německé-
ho parlamentu v Berlíně, příhodně pod-
pálen. Údajně komunisty. Hitler této si-
tuace využil, aby přesvědčil prezidenta 
Hinderburga ke schválení zákona o nou-
zovém stavu, který omezuje osobní 
svobody. Zákon zrušil svobodu proje-
vu, svobodu shromažďování, právo na 
soukromí a svobodu tisku. Zrušil také 
právo na pronájem majetku, právo na 
soudní řízení před uvězněním a legali-
zoval telefonní odposlechy či zadržo-
vání korespondence.

Zákon byl použit jako právní základ 
k uvěznění kohokoliv, kdo byl považo-
ván za odpůrce nacistů. Lidé mohli být 
uvězněni za jakýkoliv nebo i žádný 
důvod. 

Adolf Hitler
1889 - 1945



Té noci bylo zatčeno, uvězněno a mučeno skupinou SA kolem 4 tisíc lidí. Nyní mohl Hitler komunistic-
ké vůdce (hlavní oponenty během voleb) uvěznit, takže komunistická strana se rozpadla. Hitlerova 
SA zastrašila zbytek opozice. Hitler posléze prosadil zmocňovací zákon, který mu umožňoval další 
čtyři roky schvalovat zákony bez souhlasu parlamentu. Tohle mu dalo absolutní moc.

Zakázal všechny politické strany. Pouze nacistická stra-
na mohla existovat. Poslední překážku k absolutnímu dik-
tátu překonal 30. června 1934, kdy došlo k Noci dlou-
hých nožů. 400 členů SA, kteří si kladli nějaké nároky, 
bylo zavražděno Hitlerovým SS. O měsíc a půl pozdě-
ji již měl Hitler absolutní vládu nad Německem. Stal se 
Vůdcem. To znamenalo, že byl prezidentem, kanclé-
řem i velitelem armády. Členové ozbrojených sil museli 
přísahat osobní přísahou věrnosti, ne Německu, ale Hitle-
rovi. Což je typické pro jezuity. Pamatujete na přísahu na-
prosté poslušnosti jejich vrchnímu představenému?

Paul von 
Hindenburg

1847 - 1934



Hitler pocházel ze zajímavé rodiny. Jeho 
matka byla Klara Pölzlová a jeho otec 
Alois Hitler. U Aloisovy matky věci za-
čnou být velmi zajímavé.

Jmenovala se Maria Anna Schicklgru-
berová. Byla to prostá, venkovská dív-
ka z vesnice Strones nedaleko Döller-
sheimu. Ve dvaačtyřiceti, stále neza-
daná, porodila Aloise. V době početí, 
v září 1846, žila ve Vídni, kde pracovala 
jako služkou pro nikoho jiného než An-
selma Salomona von Rothschilda.

Jakmile rodina zjistila, že je těhotná, 
byla poslána zpět domů, kde porodi-
la Aloise. Maria odmítla uvést, kdo je 
otec. Musel to být někdo s mocí, proto-
že ho utajovala po zbytek svého života 
a on ani necítil potřebu si ji vzít.

Když bylo Aloisovi pět let, vza-
la si Johanna Georga Hiedlera. 
Spousta je výzkumníků přesvěd-
čena, že musel být Aloisovým bio-
logickým otcem. Nikdy ale chlap-
ce nepřijal za vlastního. Ve čtyři-
ceti letech si Alois, najednou změ-
nil příjmení ze Schicklgruber na 
Hitler. Proč tak dlouho čekal, byl-li 
skutečně Hitlerovým synem? 
Vůbec to nedává smysl.

Alois si vzal Klaru Pölzlovou. Bylo to jeho třetí manželství. Měli šest dětí, čtyři ve velmi útlém věku ze-
mřely. Jen dvě děti přežily, byli to Adolf a jeho sestra Paula.

V souvislosti s Aloisovým otcem 
se mluví o několika jménech...
Například Leopold Franken-
berger nebo Johann Nepo-
muk Hiedler, bratr Johan-
na Georg Hiedlera. Ale nena-
šli jsme žádné důkazy. Zdá se, 
že všechna byla použita jako 
zástěrka, která měla odvrátit 
naši pozornost...

Kdo ve
skutečnosti byl
Adolf Hitler?

Klara Pölzl
1837 - 1907

Alois Hiedler / Hitler
1837 - 1903

Maria Anna Schicklgruber
1795 - 1847

Johann Georg 
Hiedler
1792 - 1857



...od Anselma Salomona von Rothschilda. A proč 
jsme přesvědčeni, že to byl Rothschild, kdo oplodnil 
Marii? Díky několika ukazatelům...

V první řadě v září 1836, devět měsíců předtím než se 
Alois narodil, podle Rothschildských archivů v Londýně, 
Maria pracovala jako pomocnice pro Anselm Salomo-
na von Rothschilda. Existují dva možní podezřelí ze zná-
silnění Marie. Anselm, kterému tehdy bylo třiatřicet let 
a jeho dvaasedmdesátiletý otec, Salomon Mayer von 
Rothschild. V Rothschildových archivech jsou uloženy 
ručně psané dopisy, Anselma s londýnskou Rothschil-
dovou bankou. Dokazuje to, že v době početí byl, s nej-
větší pravděpodobností, ve Vídni. Jeho otec, byl v Paříži. 
To výběr poměrně zužuje, nemyslíte? A zadruhé, v roce 
1876, zdědil najednou Alois, ve věku čtyřiceti let, velkou 
sumu peněz. Od koho? V rodině žádné peníze nebyly. 

Anselm Salomon von Rothschild zemřel rok a půl před tím, což v podstatě odpovídá času potřeb-
nému k převedení majetku pozůstalostním soudem. Bylo to ve stejnou dobu, kdy si Alois najed-
nou změnil svoje příjmení na Hitler, vzpomínáte? Byla to jen náhoda, nebo to byl požadavek Roth-
schildů, aby mohl přijmout dědictví, a aby ho zpětně nespojovali s pokrevní linií Rothschildů? Mějte, 
prosím, na paměti, že Rothschildové byli oficiálně Židé. Byli to babylonští chazaři, kteří pod tlakem 
ruského krále přestoupili na židovskou víru. Pokud chcete, můžete jim říkat falešní Židé.

Otec Adolfa Hitlera byl tak pro vnější svět z po-
loviny Žid. Pokud by to někdy vyšlo najevo, byl 
by to pořádný skandál. Proto všechny stopy, 
vedoucí od Hitlera k Rothschildům, musely být 
vymazány. Mnichovský Post v roce 1921 za-
držel brožuru, šířící se mezi prvními členy Hit-
lerovy nacistické strany NSDAP. Název zněl 
„Adolf Hitler, zrádce!“

Psalo se v ní o údajné židovské krvi kolující v ži-
lách Vůdce. Obviňovala ho za přijímáni pomoci 
od židovských finančníků a za to, že se sám cho-
vá jako Žid. Mnichovský Post se brožuru rozho-
dl publikovat. V den, kdy se Hitler stal kancléřem, 
byl Mnichovský Post vydrancován, jeho redakto-
ři a autoři, posláni do koncentračních táborů a ni-
kdo už o nich nikdy neslyšel.

Rakouský kancléř Engelbert Dollfuss vyšetřoval původ Hitlerovy rodiny při dvou příležitostech. 
V prvním vyšetřování, publikovaném v roce 1932, se zjistilo, že Hitlerův otec byl nemanželského 
původu, a že se narodil dvaačtyřicetileté neprovdané ženě a neznámému otci. Ve druhém vyšet-
řování pak, že Hitlerova matka byla zaměstnána jako domácí služka v sídle Barona Rothschilda 
ve Vídni. Hitler krátce na to, v roce 1934, nařídil Dollfussovo zavraždění.

Anselm Salomon von Rothschild
1803 - 1874



Adolf Hitler jednou řekl svému synovci WIlliamu Patricku Hitlerovi:
„Tito lidé nesmí vědět, kdo jsem. Nesmíš vědět odkud, z jaké rodiny pocházím.”

Ve snaze odstranit jakékoliv důkazy, spojující Hitlera s Ro-
thschildy, byli nejen zavražděni lidé. Dokonce i celá vesni-
ce Döllersheim, odkud pocházela Hitlerova babička, byla na 
jeho příkaz naprosto zničena. 

Vůdce Hitler, se nezjevil z ničeho nic. Jsme přesvědčeni, že 
byl Rothschild. Možná nelegitimní, ale Rothschild. V pátém 
díle předchozí série jsme si ukázali, jak nelegitimní James 
Alefantis Rothschild byl rodinou dosazen do velmi důleži-
té role v americké elitě a její Pizzagate. Adolf Hitler byl do-
sazen stejným způsobem. K tomu, aby ovlivnil výsledek dal-
ší kabalské války.

Hitler byl velkým obdivovatelem zakladatele jezuitů, Ignáce 
z Loyoly. Jednou řekl:

„ Hodně jsem se toho naučil od jezuitského řádu. Do-
posud na zemi nebylo nic velkolepějšího, než hierar-
chické uspořádání katolické církve. Velkou část toho-
to uspořádání jsem převedl do své vlastní strany.”

 Adolf Hitler (1939)

Nazval Heinricha Himmlera, strůjce a organizátora holokaus-
tu, Reichsführer-SS a srovnával ho s Ignácem z Loyoly.

„Beru Himmlera jako našeho Ignáce z Loyoly.”
 Adolf Hitler 
 „Libres propos“ (1952, str. 164) 

Engelbert Dollfuss
1892 - 1934

James Alefantis Rothschild

Heinrich Himmler
1900 - 1945



„ Himmler vytvořil organizaci SS podle zásad jezuitského řádu. 
Jejich zásady a duchovní cvičení předepsané Ignácem z Loyoly byly modelem, 
který se Himmler snažil přesně okopírovat. Himmlerův titul jako nejvyššího velitele SS 
měl být obdobou jezuitského generála, a celá struktura a směr byly blízkou imitací 
hierarchického řádu katolické církve. Nejvyšším pravidlem byla naprostá poslušnost; 
každý rozkaz měl být bez komentářů vykonán.” 

 Walter Schellnberg
 bývalý šéf německé kontrašpionáže

Hitler se prezentoval jako řešení pro ce-
lou provincii. Nabízel práci ve váleč-
ném a zbrojařském průmyslu. Zbavil se 
všech, které vinil za problémy Německa. 
Židů, cikánů, komunistů, postižených 
lidí, homosexuálů... Zabavil jim veškeré 
jejich zlato. Byl podporován velmi efek-
tivní propagandistickou mašinérií, kte-
rou vedl Joseph Goebbels z SS, který 
zmanipuloval Němce, aby uvěřili tomu, 
že je Hitler nějaký mesiáš a Židé, že 
jsou příčinou veškerého zla. No, všichni 
víme, co se stalo. 85 milionů lidí během 
2. světové války zemřelo.

Tím Kabala zdaleka neskončí... Jak možná 
víte, po 2. světové válce, stovky tisíc Židů, 
v nastalé situaci, emigrovaly do Izraele, 
země zaslíbené. 

Věděli jste ale, že tato migrace byla Kabalou 
naplánována už v roce 1917? Dvaadvacet let 
předtím, než 2. sv. válka vůbec začala..?

Palestina byla ministrem zahraničí Spoje-
ného království, Arthurem Jamesem Bal-
fourem, jménem britské vlády, i s obyvate-
li doslova darována. Jako pouhý tah šacho-
vé partie. A hádejte komu? Lordu Lionelu 
Walterovi Rothschildovi.

Ale počkejte… V roce 1917?
První světová válka ještě ani neskončila. 
Jak tedy mohli mluvit o domovu pro Židy?
Židovská genocida ani ještě nezačala!
Mluvíme tu o Balfourově deklaraci, kte-
rou 2. listopadu 1917 podepsal sám 
A. J. Balfour.

Arthur James 
Balfour
1848 - 1930



„ Vážený Lorde Rothschilde, s radostí vám 
jménem vlády jejího veličenstva, oznamuji, 
že následující deklarace soucítí s židovsko 
sionistickými aspiracemi, které byly předloženy 
a schváleny vládou. Vláda jejího veličenstva 
je příznivě nakloněna vytvoření Palestiny jako 
národního domova pro židovský lid a udělá vše 
pro umožnění dosažení tohoto cíle. Je jasně 
chápáno, že nebude provedeno nic, co by 
mohlo ohrozit občanská a náboženská práva 
existující nežidovské komunity v Palestině 
nebo práva a politický status Židů v jakékoliv 
jiné zemi. Budu vám vděčný, pokud s touto 
deklarací obeznámíte Federaci sionistů.”

 Arthur James Balfour

Židé ani Palestinci o tom nevěděli. Byl to jen další geni-
ální tah Kabaly. To, co se prezentovalo jako neškodná 
akce ve prospěch Židů, byla jen strategie „rozděl a pa-
nuj”. Mohlo to vyústit jen v další válku. Tentokrát mezi 
Židy a Palestinci. Židovský lid byl ochotně a vědomě za-
vražděn, dvaadvacet let po podepsání Balfourovy dekla-
race. Proč? Protože Rothschildové a ostatní kabalské ro-
diny měli pouze jediný cíl. Jeruzalém.

Není náhoda, že tolik členů Rothschildovy rodiny má 
ve jméně „Šalomoun“. Chrám Šalomouna. Chrámo-
vá hora. Izraelská půda byla tudíž jejich hlavní prioritou. 
Brzy vám povíme proč a odhalíme jejich nejhlubší a nej-
temnější tajemství. Prozatím... Miliony Židů byly oběto-
vány, jen proto, aby se dostali kam potřebovali...

Následovala celá řada 
válek. Jako válka ve 
Vietnamu nebo Stu-
dená válka. Kabala je 
všechny iniciovala a fi-
nancovala obě strany. 

Tak byli lidé po celém 
světě udržováni ve stra-
chu, paralýze a chudo-
bě. V rozdělení a po-
slušnosti. Jakmile po-
chopíte a odhalíte tuto 
strategii, už ji nemůžete 
nevidět!

Lionel Walter Rothschild
1868 - 1937



To nejhorší ale mělo teprve přijít... Doba se měnila a Kabala přizpůsobovala svou strategii... 

Klíčová slova v jejich věčném plánu k ovládnutí světa:

„Nenávist, pomsta, pohrdání.“
Tato tři slova byla dokonale nastíněna v jednom dokumentu. Protokoly sionských mudrců.

Shrnutí: Všechny války byly iniciované Kabalou. Vše bylo naplánováno a každá nezbytná figurka 
byla dosazena k uskutečnění jejich zlého plánu. Cílem bylo získat více peněz a více moci nad lidmi, 
umírajících pouze jako „civilní ztráty“.

Na konci 2. světové války zemřely miliony lidí. Každý, kdo byl jiný a kdo promluvil, byl zavražděn. 
Největší obětní beránek, židovský lid, byl obětován ochotně a vědomě ve snaze ovládnout Izrael. 
Poté Izrael ovládli sionisté. Palestinci, kteří od počátku času žili v Izraeli, byli v další kabalské válce 
poraženi…

Podobnosti mezi nacistickým Německem a současným stavem v mnoha evropských zemích jsou 
až zarážející. Hitler začal nouzovým stavem, který je nyní zaveden ve většině evropských zemí. 
Poté si prosadil zmocňující zákon, který mu dal naprostou kontrolu a prostor, aby se mohl stát 
diktátorem...

Chcete zjistit, co dalšího bylo pro ještě nás připraveno?

Nenechte si ujít čtvrtou část...



4 |
Sionské protokoly

Ve čtvrté části se dozvíme o dokumentech, 
které velmi pozoruhodně popisují svět, v ja-
kém z velké části žijeme…

Protokoly sionských mudrců jsou všeobec-
ně považovány za hoax. My vám ale, po mě-
sících důkladného zkoumání, můžeme ukázat, 
že to není pravda. Ano, byly trochu pozměně-
ny, ale hoax to není...  Sionští mudrcové ve čty-
řiadvaaceti protokolech popsali svoji vizi svě-
ta, jeho populaci a své nejvyšší cíle. Naprostá 
světová nadvláda a jedna světová vláda. Nový 
světový řád, kde jejich král, král králů, bude 
korunován na trůn Sionu, aby navždy vládnul 
světu...

Někteří lidé mají za to, že protokoly byly okopírovány z knihy z 19. století, Dialog v pekle mezi Ma-
chiavellim a Montesquieuem, od Maurice Jolyho, kde Napoleon je změněn na Žida a Francie na 
svět. Jiní jsou přesvědčeni, že byly okopírovány z jiné knihy. Machiavelli, Montesquieu a Rousseau, 
kterou napsal Jacob Venedey. Další teorii měl náš přítel Barruel. Vzpomínáte na něj?

Barruel byl přesvědčen, že původní viníci nejsou Židé ani Napoleon, ale Zednáři. Napsal řadu 
čtyř knih o Velké francouzské revoluci, ve kterých přednesl důkazy o zapojení tajných spo-
lečností. Poté došlo k soudnímu případu, během něhož soudce označil Sionské protokoly za 
padělek. Jak jsme už říkali, studovali jsme Sionské protokoly měsíce. Porovnali jsme je i s pů-
vodní francouzskou verzí knihy Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquieuem od Jolyho. 
A ano, skutečně jsme spoustu podobností našli...

Maurice Joly
1829 - 1878

Jacob Venedey
1805 - 1871



Některé pasáže byly dokonce úplně stejné. 
Znamená to snad, že protokoly byly okopíro-
vány či ukradeny z Jolyho práce? Nemusí to 
tak být. Znamená to pouze to, že jsou pro-
pojené. A znamená to jen, že nebyly nové, 
když byly v roce 1905 v Rusku publikovány. 
Nebyly to chvíle setkání mezi sionisty, jak se 
tvrdí. Kromě toho nelze vyvozovat žádné jiné 
závěry. Bylo by literární chybou tvrdit, že 
Sionské protokoly byly založeny na prá-
ci Maurice Jolyho, Venedeye nebo jaké-
hokoliv jiného autora z 19. století. Jako lin-
gvistka s titulem v paleografii, studia starodáv-
ných rukopisů, vás mohu ujistit, že většina tvr-
zení o Sionských protokolech je nesprávná. 
Stejně jako verdikt soudního případu, který byl 
založen na vysoce neprofesionálním přístupu.

Hlavním problémem Sionských protokolů je, že jsou obklopeny emocemi. Lidé, kteří je studují, 
jsou konfrontováni se svým vlastním přesvědčením. V případě, že viníte Židy za špatnosti ve svě-
tě, budete mít tendenci uvěřit, že ty protokoly jsou pravé. Použijete je pak jako důkaz zla židov-
ského lidu. Ale pokud jste Žid nebo jste třeba během války přišli o své židovské přátele, budete 
mít tendenci uvěřit, že jde o podvod, který byl vytvořen v roce 1905 v Rusku, aby vyobrazil Židy 
v tom nejhorším světle. Jsme přesvědčeni o tom, že sionské protokoly jsou velmi staré. Mys-
líme si, že byly zdrojovým textem, ze kterého vznikly další knihy. Nikoli naopak! Vzpomínáte na 
Adama Weishaupta, zakladatele iluminátského řádu?

V roce 1776 sepsal dokument, který udával jasný přehled 
cílů, přesvědčení a protokolů Iluminátů neboli Kabaly. Instruk-
ce, co dělat, a co nedělat. To byl úkol, který dostal od Roth-
schilda. Sepsal ty protokoly sám od začátku? Podle na-
šeho názoru je to velmi nepravděpodobné. Co když mu dal 
původní protokoly Rothschild? Vzpomínáte na konstantino-
polský dopis, který Adam Weishaupt od Rothschilda dostal? 
Pamatujte že, rodina Rothschildů byla nesmírně moc-
ná. Byli přímými potomky chazarské šlechty, která ode-
šla kolem roku 1080 z Ruska.

Vsaďte se, že vlastnili spoustu původních dokumentů a protoko-
lů! Mohly tam být i původní zdrojové dokumenty pro Sionské 
protokoly z 20. století, které byly publikovány v Rusku? Pokud 
ano, můžete si být jisti, že slovo Chazar bylo změněno na Žid 
a slovo chazarské na židovské. Dokonalé texty, které se vý-
borně hodily jako spoušecí mechanismus antisemitismu v Rus-
ké revoluci a obou světových válkách, a který ze židů udělal nej-
větší obětní beránky. Čím víc jsme toto téma studovali, tím víc 
jsme si uvědomovali, jak moc Chazaři v průběhu let využívali Židy k tomu, aby z nich nadělali terče viny za 
všechno, co se pokazilo. Všechno to, co vysoce postavení Chazaři kdy udělali, aby potlačili lidstvo...



Ze všeho se vinili Židé. Konec konců, Chazaři byli pro 
vnější svět Židé. Pamatujete?

„ Aškenázové – nacisté “

Ještě stále si myslíte, že je to náhoda? Takže… 
Co přesně je obsahem těchto protokolů? Přesně to,
co vidíme v našem moderním světě...

Protokoly jsou popisem všech možných způsobů, které Kabala používala a používá k řízení, ma-
nipulaci a vymývání mozků. K ovládání Goyimů, obyčejných lidí, neChazarů. Nyní máte možnost 
poznat jejich znění… A raději se něčeho držte!

Pamatujte na to, že protokoly jsme pro vás zestručnili... 
V originální verzi je to: 24 protokolů, 293 odstavců

Vybrali jsme pro vás to nejzásadnější. V některých případech jsme trochu pozměnili větnou stavbu. 
To proto, abyste lépe pochopili jejich znění. Číslo každého odstavce je uvedeno za ním, pokud byste 
je chtěli sami prozkoumat (doporučujeme).

Doporučujeme vám, abyste poslouchali a četli pozorně. Může to být pro někte-
ré z vás nudné, ale jsou to zásadní informace! Pokud tuto část přeskočíte, pak 
nepochopíte některé další věci (např. v patnácté části)...

A ujišťujeme vás, že jestli na konci této části vám nebude běhat po zádech 
mráz, vše jste plně nepochopili... V tom se na ni podívejte znovu!

Jdeme na to…



1. Jejich pohrdání a opovržení je šokující…

„Dav je barbarský a projevuje svoje barbarství při každé příležitosti. Jakmile dav získá svobodu, 
obrátí se v anarchii, což je největší stupeň barbarství.” – protokol 1, odstavec 21

„Zajímá nás vyhubení Goyimů. Naše 
moc je ve chronickém nedostatku jíd-
la a fyzické slabosti pracovníka, proto-
že to značí to, že je otrokem naší vůle.” 
– protokol 3, odstavec 7

„Budeme dav řídit na základě touhy, 
závisti a nenávisti… A s jejich přičině-
ním vyhladíme všechny, kteří se nám 
postaví na odpor.” 
– protokol 3, odstavec 8

„Goyimové jsou stádo ovcí a my jsme 
jejich vlci” – protokol 11, odstavec 4

„Pokud se nám podařilo je dostat do 
takové úrovně pošetilé slepoty, není to 
jasný důkaz toho, do jaké je mysl Goyi-
mů nevyvinutá v porovnání s tou naší? 
Tohle je to hlavní, co zaručuje náš 
úspěch.” 
– protokol 15, odstavec 7



2. Prezidenti jsou pouhé loutky na nitkách…

„Nahradili jsme vůdce republik parodií vlády. Prezidentem, který je z davu, z řad našich loutek, 
našich otroků.” – protokol 10, odstavec 10

„Volby uzpůsobíme ve prospěch takových prezidentů, kteří ve své minulosti mají nějaké temné, 
neodhalené tajemství. To z nich udělá důvěryhodné agenty pro dosažení našich cílů ze strachu 
z odhalení, a z přirozené touhy všech, kteří dosáhli moci, jmenovitě touhy po výsadách, 
výhodách a respektu spojenými s úřadem prezidenta. Převezmeme právo navrhovat nové 
zákony nebo měnit zákony existující, jelikož i prezident je jen loutka v našich rukou.”  
– protokol 10, odstavec 13

3.  Liberálové a zednáři 
jsou neúprosně 
využíváni…

„Část, kterou hrají 
liberálové, utopističtí 
snílkové, se naposledy 
odehraje, jak uzná 
naše vláda. Do té doby 
budou nadále činit v náš 
prospěch. Tudíž budeme 
nadále směřovat jejich 
mysl na různé koncepty 
fantastických teorií, 
nových a progresivních.” 
– protokol 13, odstavec 4

„Dokud nevytvoříme naše království, vytvoříme a znásobíme zednářská lóže ve všech zemích 
světa. Začleníme do nich všechny význačné osoby ve veřejné správě, jelikož tato lóže jsou naší 
základní zpravodajskou kanceláří a prostředkem vlivu.” – protokol 15, odstavec 4



„Všechna tato lóže budou podléhat jedné centrální vládě, o které budeme vědět pouze my 
a ostatní, kteří jsou naprosto neznámí, a budou tvořeny našimi učenými stařci.” 
– protokol 15, odstavec 4

„Budeme znát ta nejtajnější politická spiknutí a budou spadat pod naše vedení od samotného 
počátku jejich vymyšlení. Mezi členy těchto lóží budou téměř všichni agenti mezinárodní 
a národní policie, jelikož jejich služba je pro nás nenahraditelná, protože mají vlastní přístupy 
k nepřizpůsobivým.” – protokol 15, odstavec 4

„Třída lidí, kteří ochotně vstupují do tajných společností, jsou ti, kteří žijí podle svého rozumu, 
kariéristé, většinou lehkomyslní lidé, se kterými nebudeme mít problém v jednání a využívání… 
Ale pokud by mezi nimi mělo dojít ke spiknutí, pak vedoucí toho spiknutí bude jeden z našich 
nejdůvěryhodnějších sluhů.” – protokol 15, odstavec 5

„Goyimové vstupují do lóží ze zvědavosti nebo v naději získat kousíček z veřejného koláče, 
a někteří z nich, aby získali slyšení před veřejností pro své nepraktické a bezdůvodné 
fantazie. Touží po úspěchu a potlesku, se kterým jsme mimořádně štědří… Nedokážete si 
představit, do jaké míry lze, ty nejmoudřejší z Goyimů přivést do stavu nevědomé naivity 
v jejich aroganci, a jak snadné je z nich odebrat srdce jen tím nejmenším neúspěchem, 
i když není nic víc, než přerušení potlesku, který  jim byl dopřáván… A dostat je do 
otrockého podřízení v zájmu výhry a obnovy úspěchu. Tito na venek se tvářící, tygři mají duši 
ovce a vítr vane volně skrze jejich hlavy.” – protokol 15, oddstavec 6

„Popravujeme zednáře způsoby, o kterých nikdo kromě bratrství nemůže tušit, ani samotné 
oběti našich odsouzení k smrti. Všichni umírají, když je to třeba, jakoby na běžný druh 
onemocnění… S tímto vědomím se ani bratrství neodváží protestovat. Těmito metodami jsme 
z řad zednářství vymýtili samotné jádro protestu vůči nám.” – protokol 15, odstavec 9



4. Tisk bude jejich zlatý nástroj k řízení davu…

„Skrze tisk jsme získali mocný vliv zatím, co sami zůstáváme v pozadí.” – protokol 2, odstavec 5

„Ani jedno oznámení nepůjde ven mezi lidi bez naší kontroly. Všechny zprávy budou přijímány 
pár agenturami. Tyto agentury budou celé naše, a budou publikovat jen to, co jim nařídíme.” 
– Protokol 12, odstavec 4

„Všechny naše noviny budou mít všechny možné povahy… aristokratické, republikánské, 
revoluční, dokonce i anarchistické. Ti hlupáci, kteří si budou myslet, že opakují názor novin z 
jejich vlastního tábora, budou opakovat jen náš názor nebo ten názor, který je pro nás žádoucí.” 
– protokol 12, odstavec 12

5.  Lidé budou rozptýleni prázdnými slovy 
a porušenými sliby…

„Zvýšíme mzdy, což ale pracovníkům nepřinese 
žádnou výhodu, jelikož současně zvýšíme ceny 
základních životních nezbytností se zdůvodněním, 
že je to způsobeno úpadkem zemědělství a chovu 
dobytka.” – protokol 6, odstavec 7

„Je další důvod, proč zavřou své oči. Budeme jim 
totiž slibovat, že jim vrátíme všechny svobody, které 
jsme jim vzali, jakmile potlačíme nepřítele míru 
a podrobíme si všechny strany.”  
– protokol 11, odstavec 5



„Budeme je rozptylovat zábavou, hrami, koníčky, vášněmi, lidskými paláci... Skrze tisk budeme 
ohlašovat soutěže v umění, sportu a všech dalších odvětvích. Tyto zájmy je konečně rozptýlí.” 
– protokol 13, odstavec 3

6. Všechny vrstvy společnosti budou infiltrovány…

„Je to způsobeno námi, že všezahrnující teror pokračuje, ovládáme osoby všech názorů 
a doktrín, monarchisty, demagogy, socialisty, komunisty, a utopistické snílky. Využili jsme je 
všechny k odstranění všech posledních pozůstatků autority.” – protokol 9, odstavec 4

„Těmito činy jsou všechny státy mučeny a připraveny obětovat vše za mír a klid. Ale my jim 
nedáme mír, dokud otevřeně neuznají naši mezinárodní supervládu, a s podrobením.” 
– protokol 9, odstavec 4

„Máme své prsty v právu, v řízení voleb, v tisku, ve svobodách osoby, ale hlavně ve vzdělání 
a výcviku, jakožto základními kameny svobodné existence.” – protokol 9, odstavec 9

„Administrátoři, které vybereme z řad veřejnosti, s přísným ohledem na jejich kapacitu pro 
poslušnost, nebudou lidé trénovaní v umění vlády, a tudíž se snadno stanou figurkami v naší 
hře…. V rukách učených a geniálních mužů, kteří budou jejich poradci, odborníci, vychováváni 
od útlého dětství, aby řídili záležitosti celého světa.” – protokol 2, odstavec 2

„Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. Kolem nás bude soustava bankéřů, 
průmyslníků, kapitalistů... A to hlavní, milionářů, protože vše se bude řešit otázkou peněz.”  
– protokol 8, odstavec 2

„Koho kdy napadne, že všichni tito lidé byli námi nastrčeni podle politického plánu, který nikdo 
ani zdaleka neodhadnul v průběhu mnoha století?” – protokol 13, odstavec 6



7. Nejvyšší hrozba…

„Je možno říci, že Goyimové se proti nám postaví, se zbraněmi v rukách, pokud uhodnou, co se 
děje, než nadejde čas. Ale na západě máme proti tomu tak děsivá opatření, že i ti nejodvážnější 
se zaleknou… Podzemí, metropole, podzemní chodby, které, než nadejde čas, budou pod 
všemi hlavními městy, a odkud všechna hlavní města budou vyhozena do vzduchu se všemi 
jejich organizacemi a archivy.” – protokol 9, odstavec 13

8.  Budou vyvolávat 
chaos…

„Každou formu činu jsme 
rozvířili, ozbrojili jsme 
všechny strany, založili 
jsme autority jako cíl pro 
každou ambici. Ze států 
jsme udělali gladiátorské 
arény, ve kterých mezi 
sebou bojují různé zmatené 
problematiky. Trochu více 
a zmatky a bankroty budou 
univerzální.”  
– protokol 3, odstavec 3

„Tato nenávist bude posílena vlivem ekonomických krizí, které zastaví obchodování na burzách 
a zastaví průmysl. Pomocí ekonomických krizí přinutíme celé davy pracovníků vyjít do ulic 
současně ve všech evropských zemích. Tyto davy lidí budou usilovat o prolití krve těch, kterým 
od kolébky záviděli, v jednoduchosti jejich nevědomí, a jejíž majetek budou pak moct rabovat.” 
– protokol 3, odstavec 11



„Pamatujete na Velkou francouzskou revoluci? Tajemství její přípravy jsou nám velmi známá, 
jelikož šlo o počin z naší dílny.” – protokol 3, odstavec 14

9.  Dojde k přechodnému 
období…

„Abychom veřejné mínění 
dostali na naši stranu, 
musíme ho dostat do 
stavu zmatení pomocí 
spousty protichůdných 
názorů, aby Goyimové 
ztratili svoji hlavu 
v bludišti, a uvědomili si, 
že to nejlepší, je nemít 
žádný názor v politických 
záležitostech.”  
– protokol 5, odstavec 10

„Aby si lidé zvykli na poslušnost, je nezbytné dávat lekce skromnosti, a tudíž snížit produkci 
luxusního zboží. Znovu obnovíme malou produkci mistrů, což bude znamenat podkopání 
soukromého kapitálu výrobců.” – protokol 23, odstavec 1

„Lidé si ve výsledném chaosu nebudou rozumět. Odradí to všechny typy osobní iniciativy, což 
v jakékoliv míře může uškodit naší snaze. Není nic nebezpečnějšího než osobní iniciativa, pokud 
je za ní genialita, taková iniciativa nám může způsobit více škody, než jakou by mohly způsobit 
miliony lidí, mezi kterými jsme vyvolali rozpor. Musíme tudíž řídit vzdělávání goyimských 
komunit, aby když narazí na záležitost vyžadující iniciativu, jakoukoliv snahu vzdají s pocitem 
bezmoci. Tak moc zlomíme Goyimy, že nám nabídnou mezinárodní moc, která nám umožní bez 
jakéhokoliv násilí postupně pohltit všechny státní síly světa a vytvořit supervládu.



Na místo současných vládců dosadíme supervládu. Její paže budou sahat do všech směrů 
a její organizace bude mít tak kolosální rozměry, že nebude možné, aby neuspěla v podrobení 
si všech světových národů.” – protokol 5, odstavec 11

„Moment, kdy si lidé uvědomí naši krutovládu, bude, když lidé, naprosto zlomení neschopností 
svých vládců, což zařídíme, budou křičet: Pryč s nimi! Dejte nám jednoho krále Země, který 
nás sjednotí a odstraní příčiny chaosu, který nám dá mír a klid, který nemůžeme najít pod 
našimi vládci a zástupci. Pak nás dav bude vychvalovat v jednotné radosti nadějí a očekávání. 
Hlasování, jakožto námi vytvořený nástroj, který nás dosadí na trůn světa, poté naplní svůj účel 
a naposledy zahraje svoji roli.” – protokol 10, odstavec 4 a18

10. Nové království bude hrůzostrašné…

„Vytvoříme zintenzivnělou centralizaci vlády k ovládnutí všech komunitních sil. Novými zákony 
budeme regulovat všechny činy politického života našich subjektů. Tyto zákony postupně 
seberou všechny svobody Goyimů, a naše království bude vynikat krutovládou tak skvostných 
proporcí, že se budeme moct zbavit jakéhokoliv Goyima, který nám bude odporovat skutkem či 
slovem.” – protokol 5, odstavec 1

„Slovo ‚svoboda‘ spojuje komunity lidí v boji proti jakékoliv síle, jakékoliv autoritě, i proti Bohu 
a přírodním zákonům. Z tohoto důvodu, poté co založíme naše království, budeme muset 
vymazat toto slovo ze slovníku života, jelikož poukazuje na princip hrubé síly, která z davu dělá 
krvežíznivá monstra.” – protokol 3, odstavec 20

„Svoboda je právo na to dělat to, co zákon umožňuje. Veškerá svoboda bude tudíž v našich 
rukách.” – protokol 12, odstavec 2

„V našich programech jedna třetina našich subjektů bude pozorovat zbytek ze smyslu pro 
povinnost, na základě principu dobrovolné služby Státu. Poté nebude ostudné, být špiónem 
a informátorem, ale předností.” – protokol 17, odstavec 7

„Jak konečně vytvoříme naše království pomocí převratů, připravených všude v jeden stejný 
den, bude naším úkolem, zajistit, aby neexistovala žádná spiknutí proti nám. S tímto záměrem 
bez milosti vyhubíme všechny, kteří budou ozbrojeně oponovat našemu příchodu do našeho 



království. Každá nová instituce podobající se tajné společnosti bude potrestána smrtí. Ty, 
které nyní existují, jsou nám známé, slouží a sloužily nám. Ale rozpustíme je a vyženeme je do 
exilu na kontinenty daleko od Evropy. To samé provedeme s těmi Goyim zednáři, kteří ví příliš 
mnoho. Ti, které ušetříme, budou v neustálém strachu z vykázání z Evropy jako centra naší 
vlády.” – protokol 15, odstavec 1

„Jedna autorita bude velkolepá, protože bude všemocná. Naše autorita bude koruna řádu, 
a v tom je zahrnuto celé štěstí člověka.” – protokol 22, odstavec 4

„My, zákonodárci, budeme uskutečňovat rozsudky, budeme zabíjet a budeme šetřit. Vládneme 
silou vůle, a zbraně v našich rukou jsou neomezené ambice, spalující nenasytnost, nemilosrdná 
odplata, nenávist a zloba.” – protokol 9, odstavec 3

„Usnesení naší vlády budou finální a bez odvolání.” – protokol 15, odstavec 2

„Soudci rozhodují tak, jak jim nařizujeme.” – protokol 15, odstavec 10

„Jak nadejte čas naší neskrývané vlády, všechny naše zákony budou krátké, prosté, stabilní, 
bez jakýchkoliv interpretací, aby kdokoliv je mohl dokonale znát. Hlavním rysem je podrobení 
se řádům, a tento princip bude doveden do grandiózních výšin.” – protokol 15, odstavec 12

„Zločinci budou zatčeni při, prvním, víceméně, podloženém podezření. Nelze 
připustit, že ze strachu z možné chyby by měla být dána příležitost uniknout 
osobám, které jsou podezřelé ze zločinu, jelikož v těchto záležitostech budeme 
doslova nemilosrdní.”  – protokol 18, odstavec 9

„Vzdělávání na univerzitách uvedeme do nového směru. 
Jejich pracovníci a profesoři budou detailními, tajnými 
programy připraveni a budou dosazeni tak, aby byli 
úplně závislí na vládě.”  – protokol 16, odstavec 1

„Studium starověké historie nahradíme studiem 
programu budoucnosti. Z paměti lidí vymažeme 
všechna fakta o dřívějších kulturách, která jsou pro nás 
nežádoucí, a ponecháme jen ta fakta, která vyobrazují 
všechny chyby vlády Goyimů.” – protokol 16, odstavec 4

„Zrušíme jakoukoliv svobodu učení.” – protokol 16, odstavec 7

„Je pro nás nezbytné, podkopat veškerou víru, z mysli Goyimů odstranit samotný princip Boha 
a Ducha, a nahradit je aritmetickými výpočty a materiálními potřebami.” – protokol 4, odstavec 3

„Jak přijdeme do svého království, bude pro nás nežádoucí, aby existovalo jakékoliv jiné 
náboženství než to naše jednoho Boha, se kterým je náš osud svázán naší pozicí jako 
Vyvolenými. Musíme tudíž odstranit všechny ostatní formy víry… Naším kázáním náboženství 
Mojžíše jsme si podrobili všechny lidi na světě.” – protokol 14, odstavec 1



„Naši filozofové budou mluvit o všech nedostatcích různých vyznání Goyimů, ale nikdo nebude 
diskutovat o naší víře z jejího skutečného úhlu pohledu, jelikož ten se bude plně učit pouze 
našimi sluhy, kteří se nikdy neodváží zradit její tajemství.” – protokol 14, odstavec 4

„Svoboda tisku, právo na sdružování, svoboda svědomí, princip hlasování musí navždy zmizet 
z paměti člověka, a podstoupit radikální změnu den po schválení nové ústavy. Od první chvíle 
jejího schválení, zatímco lidé na světě budou stále ohromeni dosaženou revolucí, stále ve 
stavu hrůze a nejistoty, měli by jednou pro vždy uznat, že jsme tak silní, s takovou hojností 
moci, že v žádném případě nebudeme brát na ně ohled, nebo na jejich názory či touhy, že 
jsme připraveni a schopni zdrcující mocí rozdrtit veškerý projev jejich názorů či tužeb v každý 
moment a na každém místě, že najednou získáme vše, co jsme chtěli, a že v žádném případě 
se s nimi nebudeme dělit o svoji moc. Poté ve strachu a třesu vůči všemu zavřou své oči 
a budou s radostí čekat to, co bude konec toho všeho.” – protokol 11, odstavec 3

„Vedeme lidi od jednoho zklamání k dalšímu, aby se nakonec obrátili od nás ve prospěch krále 
krutovládce krve Sionu, kterého pro svět připravujeme.” – protokol 3, odstavec 15

11.  Nový král, 
Vyvolený…

„Tento Bohem 
Vyvolený je zvolen 
seshora, aby zničil 
nesmyslné síly 
hnané instinktem 
a ne rozumem, 
krutostí a ne lidskostí. 
Tyto síly nyní vítězí 
v manifestacích 
krádeží a každého 
druhu násilí pod 
záštitou principů 
svobod a práv. Svrhly všechny formy společenského řádu, aby na ruinách postavily trůn krále 
Židů, ale jejich část bude sehraná ve chvíli, jak vstoupí do svého království. Poté bude nezbytné 
je odstranit z jeho cesty.” – protokol 23, odstavec 4

„Když král Izraele nasadí svoji posvátnou korunu, kterou mu Evropa nabídne, stane se 
patriarchou světa.” – protokol 15, odstavec 23

„Tento král bude skutečným papežem vesmíru, patriarchou mezinárodní církve.”  
– protokol 17, odstavec 4

Sionské protokoly popisují svět téměř takový, jaký je dnes... Chazarský král králů sice ještě nese-
dí na jeruzalémském trůně a světová populace ještě neprosí Kabalu, aby z chaosu udělala řád... 
Ale jak daleko jsme od jejich konečného cíle !?

Následujte mě do páté části...



5 |
Georgijské poradní kameny, 
Agendy 21 a 2030, 
a temná tvář mírotvůrců...

Začneme tí, že pojedeme na exkurzi do 
Georgie v USA...

V okrsku Elbert stojí na kopci žulový monu-
ment s názvem Georgijské poradní kame-
ny. Byl postaven v roce 1980 a je zahalen 
závojem tajuplnosti... Nechal jej vyrobit ne-
známý muž, pod pseudonym R. C. Christi-
an. Přestože zaplatil značnou sumu, trval na 
tom, že chce zůstat v anonymitě.

Monument je tvořen čtyřmi obřími stojatými kameny a jednou kamennou deskou nahoře. Tu ještě 
podepírá jeden pilířový kámen. A vše doplňuje jeden kámen vysvětlující.

Dvě věci jsou na tom úchvatné. Zaprvé je monument astronomickými hodinami a kalendářem zaměře-
ným na Slunce, Měsíc, rovnodennost a slunovraty. V jednom z kamenů je vyvrtána díra, skrze kterou 
lze vidět Polárku. Zadruhé jsou kameny popsány informacemi o budoucí Zemi a věku rozumu.

Delší vzkaz je napsán osmi moderními ja-
zyky. Anglicky, španělsky, svahilsky, 
hindštinou, hebrejsky, arabsky, čínsky 
a rusky. Kratší vzkaz je vyryt podél vrchního 
kamene a je ve čtyřech jazycích dávných. 
Babylonštinou, klasickou řečtinou, sans-
krtem a starověkou egyptštinou.



Tohle je ten vzkaz:

„ Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou. Dělejte 
reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti. Sjednoťte 
lidstvo novým živým jazykem. Ovládněte vášně, víru, tradice a všechny věci smírnou 
cestou. 
 
Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy. Ať se všechny národy řídí svými 
zákony a externí spory nechť řeší světový soud. Zrušte zbytečné zákony a zbytečné 
úředníky. Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti. Oceňujte pravdu, krásu 
a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem. Nebuďte rakovinou na Zemi, dejte prostor 
přírodě, nechte pro přírodu místo.”

Ve zkratce. Kontrola populace. Vyhlazení velké části populace, omezení reprodukce skrze eugeni-
ku, jeden jazyk, jeden světový soud, povinnosti ke společnosti nad osobní práva, rozum nad 
vášeň, oceňovat pravdu. Čí pravdu? A příroda nad lidskou rasou, rakovinou na Zemi? Nezapomeň-
me na to, čemu říkají „věk rozumu”. Ne věk lásky, věk soucitu, nebo věk hojnosti pro všechny. 
O tomto monumentu pochopitelně nelze říct, že jde o hoax. Konec konců, jednoduše tam stojí...



O co tedy jde? Kdo byl záhadný pan Christian, který byl 
ochoten zaplatit tolik peněz za něco tak spletitého a kon-
troverzního? Myslíme, že Georgijské poradní kameny do-
konale znázorňují cíle Kabaly, jak je popisují Sionské pro-
tokoly a také způsob, jakým se snaží skrýt své skuteč-
né záměry. Pomocí mírumilovného výrazu „udržitelnost“. 
Takže, co v dnešním světě odráží tyto pokyny a cíle?

Seznamte se s Organizací spojených národů (OSN). Většina lidí je přesvědčena, že jde o úžas-
nou instituci. OSN byla založena po 2. světové válce v říjnu 1945. Oficiálně proto, aby udržela 
celosvětový mír a bezpečí. Aby mezi národy navazovala vztahy na bázi spolupráce...

Říká se jim mírotvůrci a jejich modré přilby si 
mnozí lidé spojují s ochranou. To je jedna strana 
mince. Druhá je ale úplně jiná. Obraz, kde cílem 
OSN je nový světový řád, jedna světová vlá-
da, tak jak o ní mluvili učení sionští mudrcové. 
Je to prokázaný fakt? Ano.

V roce 2008 OSN založila vlastní projekt s názvem OSN Nový 
světový řád, vedený vnukem Nelsona Mandely a bývalým 
členem CIA, Jayme Illienem.

„ Projekt Nový světový řád OSN je globální iniciativa 
založená v roce 2008, vedená Jayme Illienem 
a Ndaba Mandelou k podpoře nového ekonomického 
paradigmatu a nového světového řádu pro lidstvo, 
což je součástí globálních cílů OSN pro Udržitelný 
rozvoj do roku 2030…”Ndaba Mandela



Podle vysoce postavených a vlivných lidí, jako jsou bývalí preziden-
ti G. Bush W. Sr. a G. W. Bush Jr. nebo Gorbačov, musí být Nový 
světový řád založen na principu kolektivní bezpečnosti. A to je 
přesně ta role, kterou OSN hraje. Modré přilby mohou zákonně za-
sáhnout, kdykoliv je OSN přesvědčena, že daná země předsta-
vuje nebezpečí pro kolektivní bezpečnost. Mohou do tam zákon-
ně poslat armádu a zaútočit. Jak to udělali v roce 1950 v korejské 
válce a potom znovu v roce 1990 v Perském zálivu. Nebo mohou 
do země zákonně vyslat vojenské mise, jako v případě Sierra Leo-
ne v letech 1999 - 2006. Armáda OSN obsahuje 70 tisíc vojáků 
z různých zemí. Je tohle dobrá nebo špatná věc?

Podívejme se na to takto. Za předpokladu, že záměr byl dobrý, byl vý-
sledek často velmi špatný. Ve skutečnosti příšerný, dokonce až otřes-
ně odporný. Chápeme, že nyní spousta lidí bude mít potíže uvědo-
mit si, že organizace jako jsou OSN a WHO nejsou žádné laskavé en-
tity, jak o sobě tvrdí. Chápeme, že to u vás může vyvolat kognitivní ne-
shodu a popírání, ale podstatné je uvědomit si, že jak OSN tak WHO jsou 
ve svém jádru nástroje Kabaly. Skrývají se za maskou krásy. Ale nenech-
te se oklamat, skrývají se za ní opravdu odporná monstra. Takže, aby-
chom se s mýtem mírotvůrců vypořádali, zde jsou fakta, která všichni mu-
síme znát! 

OSN byla desítky let zapletena do sexuálního vykořisťování a zneužívání. Existuje řada svědec-
tví o sexuálním zneužívání, znásilňování a obchodu se ženami a dětmi. Když mírotvůrci OSN byli 
v roce 1993 nasazeni do Kambodži, zvýšil se, jen v tom roce, počet prostitutek ze 6 tisíc na více 
než 25 tisíc. Rozšířené využívání prostitutek zahrnovalo násilné sexuální zneužívání dívek.

OSN mluví o prostitutkách? Ženy 
a dívky, které byly znásilněny, se 
kterými se obchodovalo, nejsou 
prostitutky. Jsou oběti obchodu 
s lidmi/dětmi a znásilnění.
Zamyslete se nad tím… 

A názor OSN...? 
Vedoucí mise oznámil, že to není 
dostatečně důležité pro další šet-
ření, a že „kluci budou kluci”.

Jaime Illien

Zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN, vedoucí mise 
Přechodného orgánu OSN v Kambodži

Yasushi
Akashi



Vedení mise dokonce radilo mírotvůrcům, 
aby při návštěvě prostitutek nenosili uni-
formy a neparkovali OSN auta přímo 
před budovou. Do Kambodži poslali do-
datečných 800 tisíc kondomů k zabránění 
šíření HIV. Ale, 1993 bylo už dávno...

Dobrá, o dva roky později, v roce 1995, se 
objevily důkazy, že se v Bosně a Herce-
govině obchoduje s ženami a dívkami, kte-
ré měly pracovat pro zaměstnance OSN jako 
sexuální otrokyně. Později se zjistilo, že míro-
tvůrci nesli spoluvinu v sexuálním obchodu.

Titulky z médií:

„Bosna a Hercegovina: romské děti jsou tré-
novány k poskytování sexuálních služeb.“

Šest let trvalo, než OSN přišla s veřejným 
prohlášením a to pouze kvůli stoupající po-
zornosti veřejnosti.

„OSN se snaží utajit skandál sexuálního zneužívání ze strany mírotvůrců” 
 K. Bolkovac 
 policistka, vyšetřovatelka lidských práv

„OSN slíbila, že prošetří obvinění 
ze sexuálního zneužívání ze stra-
ny mírotvůrců. Vyšetřovatelka lid-
ských práv, K. Bolkovac, se po-
kusila prošetřit podobný případ 
v Bosně a přišla o práci.“
Policistka K. Bolkovac jela do 
Bosny, aby spolupracovala 
s mezinárodní policií OSN, ale 
objevila tam aktivity související 
s obchodem s lidmi a sexuálním 
otroctvím, které řídili hlavně pra-
covníci OSN. Děti byly prodává-
ny obchodníkům v Bosně.

Oficiální vyšetřování této záležitosti poukázalo na 
zřejmou neochotu OSN uznat zapojení mírotvůrců 
do obchodu s lidmi. Výsledek? Stíhala OSN jakéko-
liv pachatele a viníky? Ne, nestíhala. Přepsala defini-
ci „nelegálního obchodování”, čímž z něj v rámci 
mezinárodního zákonu udělala méně závážný zločin 
a řádnou ochranu obětem neposkytla.



Nezávislí poradci krátce na to bili na po-
plach: OSN a zaměstnanci nevládní orga-
nizace (NGO) zneužívají domorodé ženy 
a dívky v uprchlických táborech v Guinei, 
Libérii a Sierra Leone. Podle vyšetřová-
ní OIOS z roku 2001 bylo sexuální vyko-
řisťování a zneužívání velmi běžné. Příkla-
dy? Sexuální vztah mezi civilním pracov-
níkem OSN a sedmnáctiletou uprchlicí vý-
měnou za školní poplatek. Znásilňování dí-
vek zaměstnanci NGO, znásilňování chlap-
ců modrými přilbami v Sierra Leone, výmě-
na sexu za jídlo poskytované zaměstnan-
ci NGO, a odmítnutí mezinárodních pra-
covníků převzít zodpovědnost za děti, kte-
ré tam zplodili s místními ženami.

Od oportunistického sexuálního zneužívání, transakční-
ho sexu a sítě sexuálního zneužívání po plánové, sadistic-
ké útoky. 2015, Středoafrická republika. Dvě dívky ve 
věku čtrnáct a osmnáct let byly, nedaleko základny MI-
NUSCA, hromadně znásilněny jejími ozbrojenými mírot-
vůrci. Osmnáctiletá dívka žádala o jídlo, čtrnáctiletá byla 
jednoduše poblíž. Ve stejný rok, v té samé zemi, hladově-
jící chlapci bez domova, ve věku od osmi do patnácti let, 
byli opakovaně znásilněni šestadvaceti mírotvůrci OSN.

Titulky z médií:

„Francouzští vojáci obviněni ze znásilnění hladovějících dětí 
bez domova ve Středoafrické republice.“

„Mírotvůrci OSN dále nahodile zastřelili šesnáctiletého 
chlapce a jeho otce, a znásilnili dvanáctiletou dívku.“

V roce 2016 se vyšetřovalo nejmé-
ně 108 dalších případů, včetně se-
xuálního zneužívání osmadevade-
sáti dívek ze strany mezinárodních 
mírotvůrců. Seznam sexuálního 
zneužívání je nekonečný.

„ Skandál mírotvůrců OSN: Vojá-
ci ve Středoafrické republice plati-
li padesát centů za sex s třináctile-
tými dětmi.“

„ Mírotvůrci OSN obviněni ze znásil-
něni ve Středoafrické republice.“



„ Pracovník mezinárodní pomoci OSN suspendován za odhalení zprávy 
o zneužívání dětí francouzskými vojáky.“

„Informátor terčem pozornosti za odhalení znásilňování dětí vojáky OSN.“

„Středoafrická republika: Vražda ze strany mírotvůrců.“

„ Středoafrická republika: OSN dokončila vyšetřování obvinění ze sexuálního zneužívání 
mírotvůrci MINUSCA terčem dalšího skandálu sexuálního zneužívání.“

„Skandál sexuálního zneužívání v OSN: Vzestup obvinění proti mírotvůrcům.”

„Odpovědi OSN na sexuální zneužívání žen a dětí mírotvůrci během mírových misí.”

„Sexuální zneužívání dětí mírotvůrci.”

„ Případ vojáků OSN zodpovědných za znásilnění dívky 
a nerozvážné zabíjení je třeba vyšetřit.”

Tato obvinění ze znásilnění a nerozvážného zabíjení ze strany vojáků OSN jsou podložena fyzický-
mi důkazy a svědectvími. V každé zemi, od Haiti, přes Somálsko, Rwandu a Libérii, kde v prv-
ních devíti letech UNMIL bylo znásilněno 58 tisíc žen a dívek a více než 75% podíl na tom měli 
pracovníci OSN, po Sarajevo v Bosně, kde vedli italští mírotvůrci ze svých kasáren okruhy dět-
ské prostituce. Modré přilby za sebou zanechávaly jen stopy zneužívání a traumatu...

Přesně jak je uvedeno v jedné oficiální zprávě: „Mnoho částí světa, kde byla OSN 
přítomna, upadalo v chaos ne-li peklo, a to pravděpodobně s její pomocí.”

Vyšetřování byla spousta, ale téměř žádní pachatelé, 
kteří se by ke svým zločinům přiznali, nebyli stíháni. 
Zamyslete se nad tím…

I nedávno byla OSN zapletena do obchodu s dětmi 
a jejich zneužíváním, a to když byl kanadský mag-
nát OSN, Peter Dalglish, přistižen při zneužívá-
ní dvou mladých chlapců v Nepálu. Byl odsou-
zen k devíti letům vězení. Než byl v roce 2019 za-
tčen, byl prezentován jako světec a ochránce dětí. 
Byl zástupcem země pro OSN-HABITAT v Afghá-
nistánu. Měl vážně zájem o děti…

Peter Dalglish



Založil dokonce organizaci Street Kids International, 
aby pomohl dětem bez domova. Jaký to světec… 
Určitě bude našim dětem chybět…

A OSN toho má na svědomí mnohem víc. Vzpomíná-
te na válku v bývalé Jugoslávii v letech 1992 - 1995? 
OSN v červenci 1995 nedokázalo ochránit tzv. 
„bezpečnou oblast” v enklávě Srebrenica. Než 
aby ochránila Bosňany, co tam utekli, obrátila se 
OSN zády a nebylo nic, co by Bosňané mohli dělat. 

Byli zrazeni na té nejvyšší úrovni. Vrchní představitel OSN Yashushi Akashi. Pamatujete se na 
něj z Kambodži? Byl zodpovědný i za genocidu ve Srebrenice.

Jedné noci bylo 8 372 bosenských mužů 
a chlapců odděleno od svých rodin a pozabí-
jeno srbskými ozbrojenými silami. Srebrenica 
měla být útočištěm OSN pro desítky tisíc bo-
senských muslimů, kteří v roce 1995 byli vy-
hnáni z okolních měst. Bylo tam šestset oz-
brojených nizozemských mírotvůrců, aby je 
ochránili před armádou srbského generála 
Ratko Mladice.

V této zbytečné válce bylo zmasakrová-
no více jak 100 tisíc lidí, převážně Bosňanů. 
30 - 50 tisíc žen, dětí a starých lidí bylo vy-
vezeno ze země a znásilněno. Oficiální sta-
tus genocidy byl v rámci mezinárodního 
práva uznaný až v roce 2004.

Ale zpět k oficiální misi OSN, „Udělat z toho-
to světa lepší místo”. Tento cíl vyzdvihuje Řím-
ský klub, skupina 100 mocných mužů a žen, kte-
rá byla založena v roce 1968 mimo jiné i Davidem 
Rockefellerem, na jeho soukromém pozemku ne-
daleko Říma. Soukromý klub, který se prezentu-
je jako think-tank poskytující návrhy pro OSN. 
A co je jeho cílem? Debatovat o svých obavách 
o budoucnost planety Země. Následně vymyslet ře-
šení a naléhat na vlády po celém světě, aby je při-
jaly. V roce 1972 byla zveřejněna kniha „Limity růs-
tu”. Šlo o první publikaci Římského klubu o problé-
mech lidstva, na kterou v roce 1991 navázala kniha 
„První globální revoluce” . V té se píše o lidstvu 
jako o hlavním problému všeho utrpení na světě.David Rockefeller



„ Jelikož je třeba společný nepřítel, pro-
ti kterému se můžeme sjednotit, usoudi-
li jsme, že znečištění, globální oteplová-
ní, nedostatky vody, hladomor, atd. jsou 
dokonalými kandidáty. Tohle jsou hrozby, 
kterým se musíme společně postavit. Ale 
neměli bychom si plést příznaky s příči-
nou. Všechny tyto hrozby jsou zapříčiněny 
lidským zásahem do přírodních procesů, 
a řešením je pouze změna přístupů a cho-
vání. Skutečný nepřítel je samotné lidstvo.”

 Římský klub

Tohle, přátelé, bylo základem pro vše, co se 
mělo odehrát. Lidstvo jako příčina všech problé-
mů! OSN měla z Římského klubu radost. V roce 
1993 založila Světovou komisi pro životní pro-
středí a rozvoj. Podobnosti se závěry výzkum-
né publikace „První globální revoluce“ byly zřej-
mé. A od té chvíle se stalo slovo „udržitelnost” 
magickým slovem Kabaly. V roce 1992 v Rio de 
Janeiru v Brazílii byla uspořádána první konfe-
rence OSN o životním prostředí a rozvoji. Tam 
byla vytvořena a přijata první agenda pro životní 
prostředí a rozvoj, známá také jako Agenda 21. 
21. odkaz byl odkazem pro 21. století, kdy se 
musí naplnit všechny stanovené cíle. 178 vlád 
souhlasilo a podepsalo dohodu.

Na summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2015 byla představena Agenda 2030, což je rozšířená 
verze Agendy 21. bylo přidáno dalších jedenáct cílů k původní agendě. Všechny zaměřené na budouc-
nost naší planety a lidské rasy, a samozřejmě na udržitelnost. Účastnilo se 193 zemí. Víte, kolik zemí je 
na světě? Pouze o dvě více. Jsou jediné dvě země, kterým se říká „pozorovací státy”. Vatikán a Pa-
lestina. Agenda 2030 obsahuje jedenadevadesát odstavců. Padesátýdevátý popisuje „17 cílů pro 
udržitelný rozvoj“ (líčí 169 cílů a 232 indikátorů)...

Je poměrně obtížný na čtení, ale 
my jsme si tu práci dali, přečetli ho, 
a moc na nás zapůsobil. Hlavně ta 
úroveň chytrosti a lstivosti, se kte-
rou je něco, tak zlého, prezentová-
no, tak zdánlivě neškodně. Použi-
tí komplexních frází, ve kterých se 
často opakují slova jako „mír, rov-
nost, bezpečnost a jistota”. Ve 
čtenáři to ve skutečnosti zanechává 
dobrý a pozitivní pocit...



Nyní vám těch „17 cílů pro udržitelný rozvoj“ ukážeme. Chceme vám ukázat na ty pasáže, které 
jsou pro nás zásadní, a ne na ty, které se jeví správně... (video: klidně si video zastavte a podívejte 
se pořádně, budeme pokračovat rychle) 

cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

cíl 2:  Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat 
udržitelné zemědělství

cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

cíl 4:  Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní 
vzdělávání pro všechny.

cíl 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

cíl 7:  Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním 
zdrojům energie

cíl 8:  Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní 
zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

cíl 9:  Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci 
a inovace

cíl 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů



cíl 14:  Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění 
udržitelného rozvoje

cíl 15:  Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, 
udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit 
degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

cíl 16:  Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem 
přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na 
všech úrovních

cíl 17:  Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho 
uplatňování

Přiznejme si to, toto není proveditelné. Římský klub a OSN mohou používat řadu krásných slov, 
ale jak chtějí těchto sedmnácti cílů dosáhnout? Budou po nás chtít platit více daní..?

Zamyslete se nad tím, „cíl 1, ukončit chu-
dobu ve všech formách a všude“? Váž-
ně? Jak? Slovo „udržitelný” je tu pou-
žito 10 x. Proč? Hází nám třpytky do očí, 
abychom to podstatné neviděli? Abychom 
dobrovolně platili více a více daní? Aby 
svět byl v bezpečí před námi, rakovinou na 
Zemi? Na těchto sedmnácti cílech není nic 
rozumného. Nejsou vůbec logické. Vem-
te si, „cíl 7, Zajistit přístup k dostupné, 
spolehlivé, udržitelné a moderní energii 
pro všechny“? Jak? Konečně nám dají 
utajovanou energii nulového bodu od Ni-
koly Tesly? Vážně?

Skutečný důvod, proč tyto cíle byly vytvořeny, je že nemohou být nikdy dosaženy, dokud 
všechny podílející se země na světě a jejich všechny vlády spolu budou muset komuniko-
vat. Příliš mnoho času a peněz se ztrácí kvůli nekonečným setkáním.

Vsadím se, že dalším 
krokem bude oznáme-
ní toho, že dosažení se-
dmnácti cílů pro udržitel-
ný rozvoj je možné jedi-
ně s jednou světovou 
vládou. Země se budou 
muset vzdát své suvere-
nity, aby zachránily svět. 

Zapamatujte si moje 
slova!

Nikola Tesla
1856 - 1943



Poslední výzva Angely Merkelové: 
„Národní státy musí přijít o svoji 
suverenitu, občané musí být ignorováni.“ 

Podstata celé Agendy 2030 je socialisticko-
komunistická. Popisuje rovnoměrné rozdělení 
zboží a peněz. Zní skvěle, ale ve skutečnosti 
to znamená, že bohaté země mají sdílet svoje 
bohatství se zeměmi chudými.

Tyto chudé země jsou obec-
ně řízeny vysoce zkorumpo-
vanými uzurpátory a diktáto-
ry, jako jsou Kenyatta z Keni, 
Obiang z Papui-Nové Guinei 
nebo Xi Jinping z Číny. Bu-
dou s lidmi sdílet své bohat-
ství a svoje krvavé peníze?

Zní to jako skvělý nápad, jak 
svět navždy zbavit chudoby. 
Všichni by byli okamžitě bo-
hatí! Vezměme všechny pe-
níze těmto zkorumpovaným 
vládám, k tomu přidejme ob-

rovské bohatství Rothschildů, Rockefellerů, britské i nizozemské královské rodiny a samozřej-
mě Vatikánu. A tohle bohatství rozdělme mezi lidi po celém světě. Božínku! Báječný nápad, jak 
jednou pro vždy chudobu ukončit. No, však víte. Sdílet s potřebnějšími budou lidé...

V mém případě to bude ni-
zozemský daňový poplat-
ník, kdo bude muset platit 
a sdílet své peníze s chudý-
mi lidmi, v tomto případě na 
Nové Guinei. Nechápejte mě 
špatně. Já jsem rozhodně 
pro sdílení! Ale ne podle plá-
nů OSN, kde zkorumpované 
vlády zůstanou neovlivněny. 
Přečtěte si Agendu 2030, 
odstavce s cíli a indikátory.

Přečtěte si je pozorně a uvidíte, že krvácet budou lidi, ne vlády. Kdykoliv vlády mluví o rovnosti, mů-
žete si být jisti, že je v tom zapojený komunismus. A ani to neskrývají. Vrchní globalista jako je býva-
lý vedoucí NATO Javier Solana, socialista, který otevřeně oslavoval plán jako „další velký skok do-
předu”. Přesně tak. Starý slogan z kampaně čínské komunistické strany.

Angela Merkel



Není zvláštní, že se rozhodla 
v podstatě každá země světa 
účastnit a spolupracovat?

Každý diktátor, každé zkorumpo-
vané vlády, který má na svých ru-
kou krev nevinných obětí, pode-
psal Agendu 21 a později i Agen-
du 2030. Země, které spolu roky 
válčily, jako např. Etiopie a Eri-
trea, si nyní najednou před kame-
rami podaly ruku, usmály se a roz-
hodly se zapomenout na své vál-

ky kvůli drogám, zbraním a obchodování s lidmi, jen aby se zaměřily na důležitost lepšího světa? 
Na udržitelnost? Děláte si srandu? O co tu ve skutečnosti jde? Kolik vůbec bude implementace 
Agendy 2030 stát? Podle OSN to bude stát 3 - 5 bilionů dolarů ročně! Potvrzeno Světovou ban-
kou z prohlášení z roku 2015. To je dvanáct nul!!!

5 bilionů dolarů ročně!? Odkud OSN plánuje tolik peněz získat? Všechny ty nuly se posbírají-
od daňových poplatníků. Od vás a ode mě! To, je podstata celého řešení OSN. Jakmile se dítě na-
rodí, získá uhlíkovou stopu. A od chvíle taky bude muset začít platit. No není to skvělé? Božínku! 
To množství hanby a viny, které na nás uvalují...

Agenda 21, Agenda 2030, Římský klub, OSN… 
Všichni tvrdí, že my, lidé, jsme zodpovědní za utrpení na světě. Od chudoby, přes nerovnost 
a hladomor po odčerpávání zdrojů planety...

Dobře, promluvíme si o zdrojích planety...
Slyšeli jste o Henrym Kissingerovi? Ne? Uslyšíte… 

Budeme pokračovat v šesté části...
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Otřesné praktiky OSN, populační politika a Henry Kissinger

Šestá část nám prozradí více o OSN, nevládních organizacích, podporující sterilizaci žen 
a snižování porodnosti v rozvojových zemích... A také jak to všechno souvisí s agendou 
spolku, který stojí za řízením světa…

Od středověku do dnešních dnů, po celá století spolek Kaba-
la pracoval na svých plánech pomsty a získání světové nadvlá-
dy. Infiltrovali každou společenskou vrstvu, prosadili vytvoření 
svého hlavního nástroje, OSN a hypnotickým opakováním slov 
„udržitelnost, neziskový, filantropie” skrývali a skrývají zlo-
činy, jako je praní peněz, podvody a korupce… Henry Kissin-
ger, světově známý americký ministr zahraničí a národní po-
radce bezpečnosti pod prezidenty Nixonem a Fordem, někte-
ří lidé ho považují za hrdinu, jiní hanobí jako válečného zločince, 
napsal v roce 1973 přísně tajnou zprávu s názvem „Studijní 
memorandum národní bezpečnosti” neboli NSSM-200.

Také se jí říkalo Kissingerova zpráva. Píše v ní o zdrojích 
planety. Kissinger přišel se „skvělým plánem“! Sloučit ply-
nulý proud hodnotných zdrojů z různých zemí po ce-
lém světě do USA. Podle jeho názoru je snadné získat 
zdroje jiné země, dokud je stabilní. Do nestabilních zemí bylo 
těžké se dostat. Tak nadnesl otázku:

„ Jak můžeme stabilizovat méně rozvinuté 
země?“ 

No. Z nějakého důvodu se všechny nejcennější zdroje planety jako je ropa, zemní plyn, zlato 
a minerály nachází v těch méně rozvinutých zemích. Kissinger ve své slavné zprávě napsal:

„ Kdekoliv snížení populačních tlaků skrze sníženou porodnost může zvýšit vidiny 
pro takovou stabilitu, stává se populační politika relevantní pro zásoby zdrojů a pro 
ekonomické zájmy Spojených států.”

Nóbl slova, jak říct, že k do-
sažení stability je potřeba 
populační politika. Co to 
znamená? Legalizace po-
tratů, dávání peněz rodi-
nám, které budou používat antikoncepci, a pokud přijmou sterilizaci a /nebo potrat. Pokud to nestačí, 
tak populační politika znamená nucené omezení porodnosti, nucenou sterilizaci a potraty...

Henry Kissinger

Henry Kissinger & President Nixon



Kromě toho Kissinger navrhoval zadržování pomoci ve formě podpory při pohromách a zasíláných 
potravin do méně rozvinutých zemí, které odmítnou zavedení amerických programů pro kontro-
lu populace. Hlavní způsob, jak zbavit zemi jejích zdrojů a vytvořit stabilitu pomocí snížení popula-
ce. A co je nejdůležitější, zbavení se antiimperalistické mládeže. Mladých lidí, kteří mají tenden-
ce pokládat zásadní otázky. Museli zmizet! Výsledek? Globální masakr! Podrobně zdokumentováno 
v různých vynikajících a odvážných výzkumných studiích. Z nějakého důvodu byly mainstreamovými 
médii a OSN ignorovány. Uvedeme vám dva příklady z mnoha. Čína a Peru.

Všichni známe čínskou „po-
litiku jednoho dítěte“. Za-
čala v roce 1979. Pak se 
v roce 2015 změnila na „po-
litiku dvou dětí“. Pokud je 
první dítě dívka.

Jak to funguje v praxi? 
S finanční pomocí populač-
ního fondu Spojených ná-
rodů (OSN), dříve známého 
jako OSN fond pro popu-
lační aktivity (UNFPA)...

...vyvinula Čína špičkový trasovací systém a počítačo-
vé sledovací programy, které zaznamenávaly měsíční cyk-
ly žen. Když byla žena těhotná, program okamžitě poznal, 
zda je to nenarozené dítě první. Také pokud je to dítě dru-
hé, tak jestli to první dítě byla vážně dívka. Pokud systém 
ukázal, že matka je těhotná s dítětem, které tam podle stá-
tu „nemá být“, byla zatčena a přinucena k potratu. To je, 
mí drazí, čínská politika schválená a podporovaná OSN.

„ Jakmile mě vzali z dodávky, viděla jsem stovky těhotných žen. Všechny tam byly jako 
prasata na jatkách. Místnost byla plná matek, které prošly nuceným potratem. Některé 
matky plakaly, některé matky křičely a jedna se válela na zemi v nesnesitelných bolestech. 
Pak přišla řada i na mě. Byl to pro mě konec světa. Když operace skončila, sestra mi 
v pinzetě ukázala část zakrváceného chodidla mého dítěte.”

 Paní Wujian 
 na kongresovém slyšení v roce 2009



Po nuceném potratu se 
plod nebo dítě nechává 
s matkou, buď v posteli 
nebo kyblíku...

Tuto šílenou a sadistic-
kou krutost završuje 
neexistence jakékoliv 
podpory pro traumati-
zované rodiče.

(video: Chceme, aby lidé věděli, co se ve světě děje s podporou OSN, a tak vám ukážeme dost 
šokující fotografie. Pokud se nechcete dívat, chápeme to a naprosto respektujeme. Jednoduše 
zavřete oči na šestnáct sekund.) 

Populační fond OSN samozřejmě popírá, že by 
byl zapleten v nucených potratech. Jeho vlastní do-
kumenty ale ukazují, že finančně přispěl více než 
100 miliony dolarů čínskému programu populační 
kontroly. Financoval počítačový komplex, konkrétně 
k monitorování populačního programu, 12 miliony 
dolarů. Poskytnul technickou odbornost a také za-
městnance, kteří vyučili tisíce pracovníků čínské po-
pulační kontroly.

 „ Potraty se v Číně používají jako zbraň hromadného ničení. Stovky milionů životů 
byly zničeny. Populační fond OSN byl zapleten do čínské politiky populační kontroly 
od jejího začátku. Nejen, že ignorovali ty hrozné skutky zneužívání, ale pomohli je 
umožňovat a financovali je. Populační fond OSN financoval omezení porodů, financoval 
nucené potraty a financoval čínskou nátlakovou byrokracii plánovaného rodičovství. 
Také obhajoval čínské činy.”

 kongresman Christopher Smith 
 spolupředseda Kongresové výkonné komise o Číně, 2017

Jeden výsledek politiky jednoho dítěte, o kterém u OSN nikdy neslyšíme, je nárůst infanticidy 
žen, což nyní vyústilo v katastrofální poměr pohlaví 115 chlapců na každých 100 dívek. Infan-
ticida žen znamená, že rodiče ve skutečnosti zabíjí svoje novorozené dívky. Čína kulturně preferu-
je chlapce, takže holčičky jsou za-
bíjeny. Víte, co to rodiči způso-
bí? Pokud ano, nepřekvapí vás, že 
Čína má nejvyšší míru sebevražd 
žen na světě, A je to jediná uve-
dená země, kde počet sebevražd 
mezi ženami převyšuje sebevraž-
dy mužů. Jakýkoliv soucit ze stra-
ny OSN? Ne. Naopak…



Populační fond OSN daroval Číně OSN ocenění za nejvýznačnější pro-
gram populační kontroly. O Indii budeme mluvit v později…

A nezapomínejme na oficiální misi OSN. Vytvořit svět, kde je kaž-
dé těhotenství žádoucí, kde je každý porod bezpečný, a kde je 
potenciál každého mladého člověka naplněn...

„ Komunistická strana, podle vlastního odhadu, v rámci 
politiky jednoho dítěte zabránila více jak 400 milionů porodů 
a provedla přes 336 milionů potratů. V rámci politiky jednoho 
dítěte bylo potraceno více dětí než je celá populace Spojených 
států.“

 PRI (Population Research Institute)

Trumpova vláda přestala v dubnu 2017 
populační fond OSN financovat.

„Trump utnul financování OSN agentury 
kvůli podporování nucených potratů.”

„USA přestaly financovat OSN agenturu 
o reprodukčním zdraví, s tvrzením, že je 
spojena s potraty.”

Donald Trump



Peru. V letech 1995 - 1997 bylo více jak čtvrt mi-
lionu peruánských žen sterilizovéno, jako součást 
programu k naplnění cílů plánovaného rodičovství 
prezidenta Fujimoriho, financovaným USA. I když 
se tato kampaň jmenovala „Kampaň za dobro-
volnou chirurgickou antikoncepci”, byla spous-
ta z těchto procedur nucená.

Ženám, jejichž děti s podváhou pobíra-
ly potravinové dávky od státu, bylo vyhro-
žováno, že jídlo jim bude zadrženo, pokud 
sterilizaci odmítnou. Další byly uneseny 
svým rodinám, a poté nuceně sterilizovány. 
Za dva roky bylo čtvrt milionu žen hlubo-
ce traumatizováno. Většinou to byly chudé 
a původní ženy. Nucená sterilizace sužuje 
peruánské ženy už desítky let. Ne všechny 
operaci přežijí. A to díky nedostatečné hy-
gieně v místních nemocnicích.

„ Toho dne na kliniku přijelo alespoň 100 žen 
z mé oblasti. Slibovali nám léky. Na kliniku nás 
zavezl kamion. Všechny jsme přijely nevinné 
a šťastné. Pak jsme slyšely křiky a já jen 
začala utíkat. Ale dveře byly zamčené, takže 
jsem nemohla uniknout. Byla jsem tři měsíce 
těhotná, zdravotníci to věděli… a přesto 
pokračovali. Když jsem se probudila, byla 
jsem proti své vůli sterilizovaná.”

 paní Esperanza Huayama

Příkladů je celá řada. V méně rozvinutých zemích se OSN 
rozvojem, zdravím nebo posílením pozice žen nezabývalo.
Zabývalo se zvrácením nekontrolovaného růstu světové 
populace. Jedna ze tří žen byla sterilizovaná. Jedna 
třetina neudělila svůj informovaný souhlas.

„Soudce rozhodl, že namibijské ženy byly sterilizovány 
bez souhlasu.“

„OSN nese spoluvinu na nucených sterilizacích.“

„Peruánská Komise za lidská práva obvinila USAID 
(a UNFPA) podporující nucenou sterilizaci.“

Koncept populační exploze byl od samotného počátku pla-
ným poplachem. Specificky navrženém tak, aby umožňoval 
bohatým národům drancovat zdroje národů chudších...

A Kissinger? Jednoduše připravil sionské protokoly pro 
moderní dobu...

Alberto Fujimori
1938-2000



Narodil se v roce 1923 v jižním Německu, v Ba-
vorsku, v centru spolku Kabala. Jeho celé jméno? 
Heinz Alfred Kissinger. Tvrdí, že je Žid, ale jeho re-
nomé vykazuje všechny znaky chazarských kořenů. 

Jméno jeho rodiny nebylo Kissinger, ale Löb. Jmé-
no Kissinger v roce 1817 převzal jeho prapradědeček 
Meyer Löb, po bavorském městě Bad Kissingen. 
Jméno Meyer Löb nám zahrálo do noty. Neviděli 
jsme to jméno už předtím někde? Jméno pradědečka 
Meyer Amshel Rothschilda bylo Löb Rothschild.

Meyer Rothschild – Löb Rothschild – Meyer Löb Kissinger 
Jestli se jednoho dne ukáže pravda, že Henry Kissinger je Rothschild, tak nás to ani nepřekvapí. 

Abychom pochopili, co je OSN, největší monstrum Ka-
baly, skutečně zač, potřebujeme ještě poznat bezpočet 
NGO, které jsou přímo nebo nepřímo s OSN spojené. 
NGO jsou nevládní organizace. To znamená, že nemu-
sí platit daně, protože jsou to organizace neziskové. Ne-
záleží na tom, jestli vydělávají astronomické sumy peněz. 
Všechny NGO jsou zproštěny daní v rámci interního ko-
dexu o příjmech sekce 501(C). V tomto případě většina 
z nich spadá pod 501(C)(3) a 501(C)(4).

Kdo je ve skutečnosti 
Henry Kissinger?



Donedávna jsme věřili tomu, že NGO dělají dobré věci. Když jsme zkoumali nevládní organizace za-
ložené OSN a pracující pro OSN, čekalo nás drsné probuzení. Už jsme si říkali o populačním fondu 
OSN, který pomáhá a platí čínské komunistické vládě za její otřesnou politiku kontroly populace.

Pak také existuje Populační rada, nezisková organizace 
zaměřená na eugeniku a vylidňování. Eugenici chtějí vy-
lepšit genetickou kvalitu lidské rasy. Všichni víme, kam to 
během 2. světové války vedlo. Není pozoruhodné, že Po-
pulační rada se ve skutečnosti prezentuje tak, že „řeší 
zásadní problémy v oblasti zdraví a vývoje jako 
dobrovolné plánované rodičovství a posílení pozice 
dívek.”? Opravdu? Podívejme se na to detailněji.

Populační rada byla založena v roce 1952 John-
nem D. Rockefellerem III. Věnovala se problému přelid-
nění a tvrdila, že „moderní civilizace omezila fungování 
přirozeného výběru tím, že zachraňuje více ‚slabých‘ 
životů a umožňuje jim, aby se množily, což vede ke 
klesajícímu trendu v genetické kvalitě”. Tato genetická 
kvalita musela být ochráněna. Tak byla založena Populační 
rada, aby se věnovala snížení plodnosti světové populace. 
Rockefeller se stal jejím prvním prezidentem. Poté byl vy-
střídán členy Americké eugenické společnosti. První granty 
podporovaly studie vývoje plodů a experimenty se steriliza-
cí na „ženách se špatnou dědickou historií”.

Titulek z Daily Mail Reporter:

„Šokující americké tajemství: Fotografie ukazují, jak USA 
experimentovaly na vlastních postižených občanech.“

Od počátku bylo jasné, že Populační rada nedělala nic pro ochranu zdraví a bezpečí žen. Zaměřená 
byla pouze na kabalský program vylidňování. Nitroděložní tělísko, které vnutili milionům žen v Indii, Pa-
kistánu, Jižní Koreji a Tchaj-wanu způsobilo obrovské vedlejší účinky, jako silné bolesti, zdlouhavé 
krvácení, pánevní zánětlivé onemocnění a děravou dělohu.

John D. Rockefeller III



S pomocí vlád těchto zemí, které dostaly miliony do-
larů v krvavých penězích, pokračovala opatření pro 
omezení plodnosti, bez jakéjoliv péče nebo odškod-
nění pro dotčené ženy...

Titulek z webu:

„Sterilizační snahy zanechaly jedenáct indických žen 
mrtvých.“

V roce 1969 zveřejnila populační rada článek s názvem „Za hranicemi plánovaného rodičov-
ství”. Dokument nabízel např. opodstatnění pro přidávání látek kontrolujících plodnost a do do-
dávek vody v městkých oblastech nebo dočasnou sterilizaci všech mladých žen skrze antikon-
cepci s časovou kapslí a povinnou sterilizaci mužů s třemi nebo více dětmi. Vzpomínáte jak se ve 
skutečnosti Populační rada prezentuje? Tak, že „řeší zásadní problémy v oblastech zdraví 
a vývoje” jako je dobrovolné plánované rodičovství. Dobrovolné? Vážně?!

Tohle jsou ty nevládní organizace pro kontrolu populace. V současné době existuje sedmatřicet 
nevládních organizací, zabývajících se programem přelidnění. Sedmatřicet NGO, které zastá-
vají záporný populační růst a neustále opakují slova „udržitelnost”, ”devastující vlivy přelidně-
ní”, „životní prostředí”, po celém světě. Můžete to nazvat skupinovou hypnózou. Můžete to na-
zvat vymýváním mozků. Nevěříte mi? Zde jich je jen pár...

Záporný populační růst
Nezisková členská organizace, jejímž cí-
lem je americkou veřejnost a politické 
vůdce poučit, o devastujících vlivech pře-
lidnění na životní prostředí, přírodní zdroje 
a celkový standard žití. Zastávají výrazné 
snížení počtu obyvatel v USA. Výrazné 
snížení? Proboha jak?



Nadační klub 10 milionů
Cílem této nizozemské nadace je šířit pově-
domí o potřebě výrazného snížení populace 
Nizozemska, aby se vytvořila skutečně udr-
žitelná společnost. Výrazně snížit populaci 
mé země?! Promiňte?!

RientroDolce
Italská asociace, zabývající se přelid-
něním, životním prostředím a energií. 
Její jméno vychází z nápadu Marco 
Ponella týkající se mírného návratu 
do světa s počtem 2 miliard obyva-
tel. Cože?! Mírný návrat?! 
Co to znamená? 
Zabít pomocí ne-
vinného úsměvu 
zbývajících 5,5 mi-
liard lidí? K smrti je 
obejmout?

A pak tu máme...
Plánované 
rodičovství
Další nevládní organiza-
ce, co jedná jen v na-

šem nejlepším zájmu. Mezinárodní federace plánovaného rodičov-
ství byla založena v roce 1917 v newyorském Brooklynu Marga-
ret Sangerovou jako klinika pro kontrolu porodnosti. V roce 1942 
se zavedlo jméno Plánované rodičovství. To vyrostlo do velkého 
podniku s více jak 600 klinikami pro potraty jenom v USA. Je zod-
povědné za potraty zhruba 350 tisíc dětí ročně. V několika ame-
rických státech je potrat umožněn i po a to včetně chvíle porodu 
a říká se mu „potrat v termínu porodu“. Léka-
ři plánovaného rodičovství s tím žádný problém 
nemají...



Ba naopak! Zdravotníci byli při několika příležitostech zachyceni na skryté kamery, jak prodávají 
třetím stranám části těl potracených dětí. Sestřičky přiznaly, že ví přesně, jak otočit dítě v dělo-
ze matky tak, aby se během potratu vnitřní orgány nepoškodily, aby se daly po zákroku snad-
no sesbírat. Přiznaly, že potracené děti byly živé, když jejich těla byla rozříznuta k získání orgá-
nů, které si dobře platící třetí strany objednávaly.

(video: Následující záběry byly pořízeny při tajném setkání s vysoce postavenou lékařkou 
plánovaného rodičovství, co provádí potraty.)

Spousta lidí teď chce nedotčená srdce, protože hledají konkrétní uzliny. Včera bylo poprvé, 
co řekla, že lidé chtějí plíce. A pak, jak jsem řekla, vždy chtějí co nejvíce nedotčených jater. 
Někteří chtějí i dolní končetiny, což je snadné. Nevím, co s nimi dělají, asi chtějí ty svaly. Ku-
pování nebo prodávání částí těl je federální zločin (42 U.S. Code 274e). Komerční obcho-
dování s částmi těl potraceného dítěte je trestané až 10 lety ve vězení a/nebo pokutou do 
výše až 500 tisíc dolarů (42 U.S. Code 289g-2). Skutečný objednávkový formulář.

(Vyšetřovatelé vydávající se za společnost pořizující plodové tkáně se 25. 7. 2014 setkali 
s vedoucí lékařských služeb Plánovaného rodičovství, Deborah Nucatolou.)

Deborah:  Víte, řekla bych, že cena je někde mezi 30-100 dolary (za vzorek), záleží na 
zařízení a co je v tom zahrnuto.

Zájemci: Ten cenový rozsah 30 - 100 dolarů je za vzorek, že?

Deborah: Ano.

Zájemci: Jak velký rozdíl je… když víte, co se očekává, nebo co potřebujeme…



Deborah:  Je to velký rozdíl. Spousta lidí chce játra. Z toho důvodu… většina 
poskytovatelů takový případ dělá pod vedením ultrazvuku, takže ví, kam své 
kleště dávají. Takový omezující krok procedury je lebeční klenba. Lebeční 
klenba, hlava, je v podstatě největší část. Většina ostatních částí může 
vyjít nedotčených. Je velmi vzácné, mít pacientku, která není dostatečně 
rozšířená, aby ostatní části nebyly nedotčené.

Zájemci: Aby se vytáhla nedotčená tělní dutina?

Deborah:  Přesně tak. Víte pak tedy, kam dát svoje kleště, snažíte se záměrně jít nad 
a pod hrudník… dokážeme dobře získat srdce, plíce, játra, protože víme, že 
tu část nerozdrtíme. Chytneme kleštěmi nad nebo pod tou částí, abychom 
je dostali nedotčené. A s lebeční klenbou… někteří lidé se snaží změnit 
polohu (plodu), aby hlava nebyla první, protože když jde hlava jako první ven, 
nemáte na začátku dostatek rozšíření, pokud nemáte obrovské rozšíření 
k získání nedotčené lebeční klenby (hlavy). 
 
Pokud začnete s polohou koncem pánevním, postupně dochází k většímu 
rozšiřování, a v posledním kroku můžete vytáhnout nedotčenou hlavu. Jsou 
určité kroky, které lze podniknout k zajištění…

Zájemci: Takže ten plod mohou na začátku otočit.

Deborah: Přesně tak, pod ultrazvukem mohou změnit polohu.

Používání ultrazvuku k otočení plodu do polohy koncem pánevním a vytáhnutí nedotčené-
ho plodu až po hlavu je totožné s protizákonnou procedurou potratu částečným porodem. 
Potrat částečným porodem je federální zločin trestaný až dvěma lety ve vězení a/nebo po-
kutou do výše až 250 tisíc dolarů. Plod, co je při potratu vytažený nedotčený a živý, je zá-
konem považován za živého novorozence a jakekoliv jeho zabití, je považováno za vraždu.



Deborah:  Federální zákaz pro potraty částečným porodem je zákon, a zákony jsou 
otevřené interpretaci. Pokud prvního dne řeknu, že tohle nezamýšlím udělat, 
co se nakonec stane, na tom nesejde.

(Vyšetřovatelé vydávající se za společnost pořizující plodové tkáně se 22. 5. 2015 setkali 
s CEO firmy StemExpress Cate Dyerovoz.)

StemExpress se od svého založení v roce 2010 spojila s přidruženými organizacemi Plánova-
ného rodičovství ke shromažďování částí potracených dětí. Bývalí zaměstnanci StemExpress 
říkají, že firma platila Plánovanému rodičovství 50 - 75 dolarů za část těla dítěte.

Dyerovoz: Pokud bychom s vámi uzavřeli dohodu, kolik byste rádi odebírali?

Zájemci: Co se týče objemu?

Dyerovoz: Ano, konkrétně jaterních tkání, protože po nich je velká poptávka.

Zájemci: Jasně, a co nedotčené vzorky?

Dyerovoz:  Ano, pokud máte nedotčené případy (potraty), kterých jsme provedli hodně, 
někdy je posíláme zpět do naší laboratoře v jejich úplnosti.

Zájemci: Z čeho by vaše laboratoř měla radost?
Dyerovoz: Dalších 50 jater týdně.

Zájemci: To můžete zvládnout?



Dyerovoz:  Ano. Jak možná víte, jeden z problémů s nervovou tkání (mozkem), je její 
křehkost… je nesmírně křehká. Chtěla jsem říct… vím, že dostáváme žádosti 
o nervovou tkáň, je strašně těžké ji přepravovat.

Zájemci: Přepravujete ji jako celou lebeční klenbu?

Dyerovoz: Ano, tak je to nejsnazší. Vlastně jsme s tím v minulosti měli úspěch.

Zájemci: Jen se ujistěte, že oči jsou zavřené.

Dyerovoz:  Ano, řekněte laboratoři, že je na cestě, pak otevřou krabici a zakřičí: 
„Oh Bože!”. Spousta akademických laboratoří to nedokáže, nejsou toho 
schopné.

Zájemci: Jak to? To nechápu.

Dyerovoz:  Jakoby nechtěli vědět, odkud to pochází. Asi to. Říkají si: „Potřebujeme 
končetiny, ale nemusí být připojené žádné dlaně a chodidla.” A vy si říkáte…

Zájemci:  Nebo chtějí jen dlouhé kosti, a nechtějí vidět… Chtějí, abyste to vše rozebrali… 
udělat to tak, aby nevěděli, co to je.

Dyerovoz: Ano.

Zájemci: Vykostíte pro mě kuře a až pak ho sním.

Dyerovoz: Ano. Ale my víme, co to je…

Zájemci: Tohle souvisí s tím celým stigmatem…

Dyerovoz:  Ano. A jejich laboranti vyšilují, hroutí se… Myslím si, že buď v tom jste, nebo 
ne. A pokud v tom nejste, nepotřebují vás mít poblíž. Potřebují šampiony 
a pokud nejste šampion, měl byste jít. Protože víte… nevím, kliniky jsou velmi 
střežené, jak by měly být. A koho k sobě pouští? Chtějí u sebe šampiony, že?

„ Chci se vyjádřit naprosto jasně. 
Obvinění, že Plánované rodičovství 
jakkoliv profituje z potracených 
tkání, nejsou pravdivá.“

 Cecile Richards
 prezidentka Federace plánovaného 
 rodičovství v Americe

Cecile Richards



(video: Následující záběry byly pořízeny při tajném setkání s vysoce postavenou pracovnicí 
plánovaného rodičovství. Pro některé diváky bude tento obsah znepokojivý.)

Zájemci: Co byste očekávala za nedotčenou tkáň? Jakou kompenzaci?

Dr. Gatterová: Co kdybyste mi nejprve řekla, co jste zvyklá platit?

Je protizákonné pro kohokoliv vědomě získávat, přijímat nebo jinak přepravovat jakékoliv 
lidské plodové tkáně za protiplnění. 42 U.S. Code 289G-2

(Vyšetřovatelé vydávající se za společnost pořizující plodové tkáně se 6. 2. 2015 setkali 
s prezidentkou lékařské rady Plánovaného rodičovství, dr. Marry Gatterovou.)

Zájemci: Nepodhonocujte to, povězte mi…

Dr. Gatterová: 75 dolarů za vzorek.

Zájemci: Oh, to je příliš málo. To je vážně příliš málo. Chci, abyste byla spokojená.

Dr. Gatterová:  Chtěla jsem říct 50 dolarů, protože jsem byla na místech, co si říkaly 
50. My to ale neděláme pro peníze… Tohle je pro tkáň, kterou ve 
skutečnosti berete, ne jen tkáň, kdy se člověk dobrovolně přihlásí, ale 
nic nemůžete najít, že?

Zájemci: Přesně tak.

Zájemci:  Zde je jiný nápad… můžeme mluvit o vzorcích jako za jeden vzorek, za jeden 
případ, nebo za získaný vzorek tkáně. To by bylo, že bychom mohli dostat 
pár játra-brzlík, to je možná 75 dolarů za vzorek. V případě jater a brzlíku to 
je 150 dolarů, ale pokud můžeme dostat játra-brzlík, mozkovou hemisféru… 
takže to nás chrání, abychom neplatili za to, co nemůžeme použít.



Dr. Gatterová: Chci Lamborghini.

Zájemci: Co jste říkala?

Dr. Gatterová: Říkala jsem, že chci Lamborghini.

Zájemci: Nechceme ho všichni?

Dr. Gatterová: Přesně tak.

Plánované rodičovství přijímá miliony dolarů např. od americké vlády, Nadace Billa a Me-
lindy Gatesových, Buffetovy nadace, Fordovy nadace, Turnerovy nadace a mnoha ostat-
ních. Nadace Billa a Melindy Gatesových Plánovanému rodičovství darovala 89,5 milionů 
dolarů. Proč? Aby mohla zabíjet nenarozené děti? Proč tomu sakra říkají charita?!

Abychom pochopili hnací sílu této organizace, zde je několik citátů její zakladatelky 
Margaret Sangerové.

„ Nejmilosrdnější věc, kterou velká 
rodina může udělat jednomu ze svých 
novorozenců, je ho zabít.”

 Margaret Sanger 
 ve své knize „Žena a nová rasa“, kapitola 5,
 Podlost tvoření velkých rodin

„ Dnešní nejurgentnější problém je, jak omezit 
a odradit nadměrnou plodnost duševně 
a fyzicky vadných.” 

 Margaret Sanger 
 „Eugenická hodnota propagandy kontroly 
 porodnosti, přezkoumání kontroly porodnosti“ 
 strana 5, 1921

„ Manželská licence dává manželovi a manželce pouze právo na společnou domácnost 
a ne právo na rodičovství.”

 Margaret Sanger
 „Amerika potřebuje kodex pro děti“
 článek 3, 27. března 1934

„ Žádná žena nemá mít legální právo nosit dítě, a žádný muž nemá mít právo se stát 
otcem bez souhlasu k rodičovství.”

 Margaret Sanger
 „Amerika potřebuje kodex pro děti“
 článek 4, 27. března 1934

Margaret Sanger
1879 - 1966



„ Nechceme, aby se svět dozvěděl, že 
chceme vyhubit populaci černochů.”

 Margaret Sanger 
 dopis dr. Clarenci J. Gambleovi
 10. prosince 1939, strana 2

„Dle mého pohledu by neměly být žádné 
další děti.“

 Margaret Sanger

“Velice obdivuji Margaret Sangerovou. 
Její odvahu, houževnatost, vizi…“

 Hillary Clinton

Hillary Clintonová v roce 2009 od Plá-
novaného rodičovství obdržela ocenění 
Margaret Sangerové. 

Hillary Clintonová v roce 2017 od Plá-
novaného rodičovství obdržela ocenění 
Šampion století.

Prezident Donald Trump v roce 2019 financování Plánovaného 
rodičovství ukončil. A v době, kdy jsme tuto část začali stříhat, jsme 
se dozvěděli novinku. Henry Kissinger je jedním z jedenácti vysoce 

postavených pracovníků, kteří byli právě s okamžitou platností odvoláni 
z pentagonského výboru pro obranu. Děkujeme, prezidente Trumpe!

O OSN bychom mohli mluvit neustále. O její brilantní koncepci obcho-
dování, o jejích zlých činech a také hypnotických slovech na odvrá-
cení pozornosti lidí, kteří nemají vidět pravdu o jejím skutečném trojím 
účelu. Drancování zdrojů méně rozvinutých zemí, praní peněz. Kontro-

la populace, známější jako program vylidňování.

O praní peněz si povíme v další části. Slíbili jsme, že 
poté co skončíme o OSN a jejích nevládních organiza-
cích tak, už nikdy žádné z nich nedarujete další dolar. 

V sedmé části budeme pokračovat s více zločiny, 
podvody a čelním představitelem tohoto celého 
plánu...

Hilary Clinton
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O „charitativní práci“ OSN a dokonalém praní peněz

Při zkoumání finančních záznamů nevládních „takzvaně charitativních“ organizací spojených 
s OSN, jsme zjistili, že že nejsou nic víc než jen dokonalý obchodní model k praní peněz.  
Jsou zproštěny povinosti platit daně a investují miliardy dolarů do hlavních cílů Kabaly... 

Během studia organizace OSN, jsme narazili na transakce, v řádu milionů a i miliard dolarů, mezi 
těmito nevládními organizacemi. Za slovy jako udržitelnost, neziskovka a filantropie ukrývá pra-
ní peněz, podvody a korupce. V této části se podíváme, jak to funguje v praxi...

O OSN si miliony lidí myslí, že 
je to benevolentní organizace, 
která jedná jen v našem nej-
lepším zájmu. Ale ukazuje se, 
že je jedním z hlavních moto-
rů Kabaly. Je to místo, kde se 
uzavírají dohody, kde se perou 
peníze, a kde diktátoři jsou 
udržováni na pozicích moci. 
OSN spolupracuje s celou řa-
dou nevládních organizací. Vý-
raz NGO, nevládní organiza-
ce, byl ve skutečnosti v roce 
1954 OSN vymyšlen. Některé 
jsou oficiálně pod jeho zášti-
tou, jiné jsou více skryté. Brzy 
pochopíte, proč.

Jsou to „charity a neziskovky“. Ale hlavně to jsou lobbistické 
skupiny velkých korporací, jako je Světové ekonomické fórum. 
V současné době má 5,5 tisíc nevládních organizací poradenský 
status s Ekonomickou a sociální radou OSN. To znamená, že 
s OSN mají formální vztah a je jim umožněno podílet se na prá-
ci OSN. Všechny jsou nezávislé na vládní kontrole a zodpovída-
jí se pouze jedné entitě. Organizaci spojených národů. To samo 
o sobě je zajímavý fakt, nemyslíte si?

Během našeho výzkumu jsme narazili na obrovský tok peněz mezi těmito NGO. Zdá se, že jsou 
všechny navzájem pracovně propojené, jako jedna velká šťastná rodinka. No, převážně je to 
známka praní peněz. Nezapomínejte, že zde hrají velkou roli velká jména. Nadace Billa a Melin-
dy Gatesových, Buffettova nadace, Fordova nadace, Turnerova nadace, Rockefellerova nada-
ce, Nadace Clintonových... Velká jména, která si přeposílají ještě větší množství peněz. Jejich fi-
nanční zprávy se zdají být bezchybné. Samozřejmě! Proud peněz se ztrácí v hromadě zapojených 
NGO. Nekonkrétní destinace miliard dolarů v transakcích, jako jsou granty pro příjemce...



Co to znamená? A existen-
ce aliancí nevládních orga-
nizací, což má za výsledek 
ještě menší transparentnost. 
Jako například Fond pro 
sdílené poznatky. Skupina 
sedmi dárců, a sdružení fi-
nančních a dalších zdrojů na 
vytvoření grantů, za účelem 
zlepšení filantropie.

Hmm… Hezky nejasné...
Podívejme se na Rockefellerovu nadaci. Věděli jste, že exis-
tují také Rockefellerovy filantropičtí poradci nebo fond bra-
trů Rockefellerových, Spolek Richarda Rockefellera, fond 
Davida Rockefellera, ale také fond rodiny Rockefellerových,  
nadace Winthropa Rockefellera a Rockefellerův Growald 
rodinný fond? Všechny přesouvají obrovské vlny peněz…
To mluvím o miliardách!

Tečou často mezi nadacemi, které založili členové jed-
né rodiny. Nejen Rockefellerové ukazují, jak udržet pe-
níze v rodině. Warren Buffett, další skvělý příklad... 
Nadací Susan Thompson Buffettové, pojmenova-
ná po jeho manželce, Sherwoodova nadace a Buffe-
tův fond pro rané dětství, obě založené jejich dcerou 
Susan Alice, nadace Howarda G. Buffetta, kde CEO 
a předseda je jejich syn Howard, Nadace NoVo, kte-
rou spoluzaložil jejich syn Peter se svou ženou Jennifer. 
Warren Buffett v červenci 2020 oznámil, že znovu, je 
to taková roční záležitost, daruje 15,9 milionů akcií tří-
dy B, své megaspolečnosti Berkshire Hathaway, pěti 
charitám. Zkuste hádat...  Všechny ty akcie s hod-
notou 2,9 miliard dolarů šly ke stejné nadaci Susan 
Thompson Buffettové, Sherwoodově nadaci, Na-
daci Howarda G. Buffetta, Nadaci NoVo a k Nadaci 
Billa a Melindy Gatesových.

Gatesova nadace není žádným překvapením. Warren Buffett si přece vzal 
v roce 1991 Billa Gatese pod svá křídla To Billova matka zařídila schůz-
ku mezi svým 37sedmatřicetiletým letým synem a nadmíru bohatým, moc-
ným magnátem, Warrenem Buffettem. Byla učiněna dohoda a od té chvíle 
se propojily osudy Billa a Warrena navždy. Více se o tom dozvíme už brzy...

Od roku 2006 Warren Buffett přesunul 37 miliard dolarů v akciích, vpodstatě svým dětem, aniž by za-
platil jakékoliv daně. Zkuste darovat nějaké peníze svým dětem bez zásahu finančního úřadu a bez 
stržení velké čásky na daních. Mimochodem Buffettova nadace je dobře známá svými tajnostmi. Pod 
poděkováním se často objevuje jako „anonymní dárce”, což je poněkud zvláštní, když se jedná 
o dary v řádu milionů nebo i miliard dolarů, a ty jsou pak jednoduše neobjasněné.



„Hlásit jména dárců na finanční úřad 
už pro určité neziskovky není povinné.”

Ale jak jsme říkali na začátku této části, 
tyto nevládní organizace, nehledě na to, 
jak jsou velké a mocné, nespadají pod 
vládní kontrolu.

Zamyslete se nad tím…

Buffettova nadace po celém světě hodně investuje do reprodukčního zdra-
ví a plánovaného rodičovství, a to včetně význačných investic do potratů 
a antikoncepcí. V 90. letech pomohla financovat vývoj léku na potrat, RU-486.

„RU-486: Jediný lék vyvolávající bezpečný potrat.”

A mezi lety 2001 a 2014 přispěla více jak 
1,5 miliardou dolarů na kurzy související 
s potraty, z toho alespoň 427 milionů dolarů na Plánované 
rodičovství, a 168 milionů dolarů pro Národní federaci po-
tratů. Pamatujete z šesté části, jak Nadace Billa a Melindy 
Gatesových darovala Plánovanému rodičovství 89,5 milionu 
dolarů? Byli jste v šoku, když jste to číslo slyšeli? No, Nada-
ce Gatesových bledne ve srovnání s Buffetovou nadací... 
Ta Plánovanému rodičovství darovala 427 milionů dolarů!

Proč jsou všichni tito nejbohatší muži tolik posed-
lí zabíjením dětí? Zkoumání těch největších a nej-
vlivnějších nevládních organizací jsme zjistili, že 
se všechny primárně zaměřují na reprodukční 
zdraví. Už jsme vám ukázali, co to v praxi skuteč-
ně znamená...  Eugenika, vylidňování, dranco-
vání méně rozvinutých zemí pro jejich vzácné 
minerály a praní peněz.

Praní peněz je nelegální proces k utajení půvo-
du nelegálně získaných peněz, a to pomocí je-
jich přesunu skrze komplexní sekvenci bankov-
ních převodů nebo komerčních transakcí. Poté 
se přivedou zpět do legálního finančního oběhu.

A jedním z geniálních kroků, pokud jde o pra-
ní peněz, je převod na dceřiné firmy, také zná-
mé jako přidružené... Věci jsou pak ještě méně 
transparentní.

Warren Buffett a Bill Gates



Podívejme se na nějaké příklady. Slyšeli jste někdy o Arabella Advisors? Nejspíše ne.
Ale asi byste měli. Proč? Zde je důvod...

Arabella Advisors (Arabella poradci) je zisková poradenská společnost za-
ložena v roce 2005 Ericem Kesslerem, bývalým jmenovaným v Clintonově 
vládě. Podle jejich vlastního webu „poskytují strategické poradenství pro 
efektivní filantropii“. Efektivní filantropie? Znamená to, že... Firma Arabella 
tvrdí, že provedla více než 150 projektů pro klienty, kteří vlastní přes 100 mi-
liard dolarů. Ne zrovna malé ryby, že? Co dalšího?

Arabella řídí čtyři neziskovky, Fond New Venture, fond Six-
teen Thirty, fond Hopewell, a fond Windward a tady to za-
čne být dost zajímavé...

Tyto čtyři neziskovky slouží 
jen jako urychlovače pro dal-
ší řadu neziskovek, což jsou 
podle několika investigativních 
zdrojů falešné organiza-
ce a jsou jen o trochu 
více než web a kontakt-
ní adresa.

Zkoumali jsme firmu Arabella a její čtyři poskoky, protože jsme si všimli, že se opakovaně objevuje 
mezi giganty jako Gatesova nadace, Rockefellerova nadace a další. Nikdy předtím jsme o nich ne-
slyšeli, a tak jsme se rozhodli prozkoumat je. Trvalo to mnoho týdnů nepřetržité práce!

Eric Kessler



Nikdy předtím nebyly finanční zprávy tak ma-
toucí, tak netransparentní. Arabella Advisors 
a její neziskovky používají daňové směrnice na 
maximum. Přesouvají peníze od C3 k C4, což 
je, pokud jde o daňové odpočty, výdělečnější. 
Je těžké zjistit, kde peníze dárce skončily, díky 
dohodám prochází finance z jedné organizace 
do druhé...

Čím déle jsme hledali, tím byl náš údiv větší. Pak jsme narazili na práci Capital Research Center. Naše 
zjištění potvrdila to, zjištění jejich výzkumníků. Hayden R. Ludwig firmu Arabella popsal jako „temné, pe-
něžní monstrum a největší utajované tajemství levice“.

„ Arabella je největší utajované tajemství levice, 
které prokazuje něco, čeho si političtí reportéři 
nevšimli: že neziskovky, ne strany, řídí naši politiku.“

„ Arabella od svého počátku sponzorovala zhruba 
340 skupin. Tyto falešné skupiny zřídka odhalují svůj 
vztah s Arabella Advisors nebo se kteroukoliv z jejích 
čtyř neziskovek. Každopádně mnoho z nich přijímá 
dary od veřejnosti, což jsou finance, které jdou do 
neziskovek Arabelly.  Tento systém umožňuje těmto 
skupinám skrýt svoje sponzory, jelikož je v podstatě 
nemožné spojit jakékoliv jednotlivé granty pro čtyři 
neziskovky Arabelly s jakoukoliv falešnou skupinou.“

Hayden R. Ludwig



„ Těchto 340 ‚ jen dočasných‘ skupin, jsou profesionální weby tvářící se jako 
aktivistické skupiny, které se mohou kdykoliv objevit a zmizet. Tato síť od roku 2006 
do politiky napumpovala ohromujících 2,4 miliardy dolarů.” 

 Hayden R. Ludwig
 „Big Money in Dark Shadow: Arabella Advisors‘ Half-billion-dollar 
 ‘Dark money‘ Network.“ Capital Research Center 

Čtyři neziskovky Arabelly za-
platily společnosti, v letech 
2008 a 2018, téměř 103 mi-
liony dolarů, v poplatcích za 
služby, uzavírání smluv a ří-
zení. Zajímavý tok peněz. Za-
čne to být ještě zajímavěj-
ší. Podle různých nezávislých 
badatelů Arabella a její čtyři 
neziskovky, se rovnají „tem-
ným penízům“.

Temné peníze se používají 
k ovlivnění voleb. Tyto pení-
ze sbírají neziskové organiza-
ce, které nemusí uvádět své dárce. Jinými slovy, naprostá neexistence transparentnosti. Miliony do-
larů, které jsou všechny namířené jen na jeden cíl, ovlivnit výsledek voleb. Konkrétně se ujistit, že de-
mokraté vyhrají za každou cenu.

„600 milionů dolarový stín Arabella 
Advisors nad volbami” 

„Fond Sixteen Thirty zaútočil na volby 
2020 s „temnými penězi” levice”

Podívejme se, zda najdeme pro tato vážná 
obvinění nějaké důkazy. Podívejme se teď na 
čtyři neziskovky firmy Arabella. Jsou tam ně-
jaká vodítka pro takové konspirační teorie?

Jako první tu máme fond Sixteen Thirty, který v roce 2018 obdržel velké množství anonymních darů. 
Později se ukázalo, že 26,7 milionů dolarů přišlo z fondu New Venture, jednoho ze sesterských fondů.

„ Fond Sixteen Thirty, 501(C)(4) obhajovací skupina neziskové sítě Arabelly, je obrovská 
skupina „temných peněz”, která ve volbách v polovině funkčního období v roce 2018 
podpořila demokraty s 140 miliony dolary. Největší dar fondu Sixteen Thirty, který byl 
anonymní, byl 51,7 milionů dolarů, což je více, než skupina kdy předtím vybrala za celý 
rok, předtím než byl Donald Trump zvolen prezidentem.“

 Politico, Nov. 2019



Jeden z projektů fondu Sixteen Thirty neboli dočasných skupin je Demand Justice (Nárok na 
spravedlnost), antitrumpovská organizace.

„Demand Justice spouští kampaň 
k oponování Trumpově historickému 
převzetí našich soudů.”

„Oponujme Trumpovým soudcům.”

Demand Justice na počátku roku 2018 neexistoval. Ale ze strachu, že prezident Trump nomi-
nuje federální soudce, Arabella založila Demand Justice s více jak 2,5 miliony dolarů od Soroso-
vy nadace Open Society. Byla to stejná organizace, která silně oponovala soudci Bretta Ka-
vanaugha během jeho procesu u Nejvyššího soudu.

„ Trump s dalším výběrem pro Nejvyšší 
soud zanechává svůj otisk na nejvyšších 
federálních soudech.”

 web FACTANG, New in numbers 

„ Amy Coney Barrettová by ohrozila 
vaši zdravotní péči a vaši reprodukční 
svobodu. Musíme ji zastavit.”

 web DEMAND JUSTICE

George Soros



Zajímavé. Co další neziskovka? Fond Hopewell. 
Je to 501(C)3 neziskovka vytvořená v roce 2015. 
Řídí převážně projekty hájící potraty, včetně Equi-
ty Forward, který útočí na Trumpovu vládu za 
to, že je proti levicové agendě potratů.

Dobrá, co třetí neziskovka? Fond New Ven-
ture se sídlem na stejné adrese, ve stejném 
apartmá č. 300...

Plaforma pro filantropy

V letech 2014 a 2018 fond New Ventu-
re obdržel v darech 1,6 miliardy dolarů. 
Jen v roce 2018 obdržel 395 milionů do-
larů, které použil na najmutí poradců za 
celkem 28,3 milionu dolarů, ze kterých 
19 milionů šlo zpět, přímo do mateřské 
společnosti Arabella Advisors.

Uvedu vám jednoduchý příklad. Fond New Venture sponzporuje svůj vlastní projekt fond Media 
Democracy, který má sídlo na stejné adrese a ve stejném apartmá číslo 300, ve Washingtonu.



Fond Media Democracy se prezentuje jako katalyzátor pro 
otevřený, bezpečný a spravedlivý internet. Bůh ví, jak to 
souvisí s charitou. Můžeme vám říct, proč byl původně zalo-
žen. Aby prosadil Obamovu internetovou neutralitu. Jiný-
mi slovy, aby se zvětšila vládní kontrola nad internetem. Mlu-
víme o cenzu-
ře. Fond Me-

dia Democracy je řízen jen pár mladými lidmi bez pří-
jmení a skutečných profilových fotek. Od jeho založení 
v roce 2006 vydělal více než 34 milionů dolarů.

A překvapení! Je podporován nadací Open Socie-
ty George Sorose, multimiliardáře, o kterém jsme už 
mluvili ve druhé části Pádu Kabaly. Muž, který je zod-
povědný za destabilizační a rozdělující megaprojek-
ty jako jsou ilegální migrace cizinců, Black Lives 
Matter nebo Antifa. Další zajímavost na fondu New 
Venture je to, že se zajímá o America Votes, což je 
další z jejích falešných projektů. Fond New Venture v roce 2018 daroval America Votes 2,35 milionu do-
larů. Spousta peněz pro podnik, co na vém webu tvrdí, že chce podpořit progresivní politiky a vyhrát 
volby v klíčových státech.
Vyhrát volby?! No, to je 
zvláštní. Myslela jsem, že 
se tady díváme na chari-
tativní peníze, ne?
No… Očividně ne...

A sesterská společnost fondu New Venture, Sixteen Thirty, darovala America Votes 27 milionů do-
larů. Stačí se podívat, kdo sponzoruje America Votes. Zkuste hádat, přátelé. Generální asociace 
demokratických advokátů, Asociace demokratických guvernérů, Demokratická legislativ-
ní kampaňová komise, Democrats.com, Národní demokratická přepracující komise.

A nezapomeňme na Plánované rodičovství a Stand Up America, která je...

„...zavázaná k oponování Trumpovy agendy a napravení korupčního systému, který ho 
dostal do Bílého domu.“

„Boj za odvolání a odstranění Trumpa.” 

 www.standupamerica.com



Něco si jednou pro vždy ujasněme..

Korupční systém je přesně to, proti čemu 
prezident Trump bojuje. Je to systém, kte-
rý se pokusil Donaldu J. Trumpovi za-
bránit ve vstupu do Bílého domu. Ať už 
máte Trumpa rádi nebo ne, na tom nesejde. 
Je váš prezident. Byl zvolen dvakrát větši-
nou Američanů. Tomu se říká demokracie! 
Jen protože nesnášíte Trumpa, neznamená, 
že se do Bílého domu dostal omylem.

K žádné ruské koluzi nedošlo, pamatujete? Uběhly roky vyšetřování, 
kdy demokraté dělali všehno pro to, aby se svého oponenta zbavili.

A hádejte co? Nefungovalo to. Naprosto selhali! Chcete vědět proč? 
Protože, Donald J. Trump byl zvolen většinou Američanů, aby byl je-
jich prezident. To je ten důvod. Moje otázka pro demokraty, co nenávidí 
Trumpa, je... „Které části demokracie nerozumíte?“

Množství peněz, které se přesouvá v mezích zákona, je obrovské. Čím 
více jsme tohle téma studovali, tím více jsme si uvědomovali, že k tomu, abychom žumpu v ob-
lasti filantropie vyčistili, by bylo zapotřebí přepsat zákony.

V posledních pěti le-
tech Nadace Davi-
da a Lucile Packar-
dových darovala více 
jak 245 milionů dola-
rů nevládním organiza-
cím, pracujícím v oblas-
ti reprodukčního zdra-
ví. Zapamatujte si tato 
jména, Budou se znovu 
objevovat… 

Jakmile pochopíte, kdo jsou, jak hrají své role na světovém pódiu, jak přesouvají aktiva, ovládají ná-
rodní politiky...  Nikdy víc nebudete tyto giganty považovat za filantropy.

Například fond Pathfinder, který se zaměřuje na reprodukční zdraví 
a rodinné plánování, byl v roce 1957 založen Clarencem Gamblem, 
dědicem majetku Procter&Gamble, také zastáncem antikoncepce, 

eugeniky a nucené sterilizace psychiatrických pacientů. Pathfinder za posledních pět let obdržel 
673 milionů dolarů, aby je použil na své projekty reprodukčního zdraví. Odkud tyto peníze přišly?



No… jejich hlavní dárci jsou Nadace Gatesových, Buffet-
tova nadace, MacArthurova nadace, Hewlettova nada-
ce, nadace Packardových, Fordova nadace, Vanguard, 
Fidelity, Schwab, Tides, globální zdravotní iniciativy sou-
částí WHO a USAID, které v letech 2005 - 2021 Pathfinderu 
darovali 970 milionů dolarů ve formě grantů a smluv. Ostat-
ní dárci jsou nadace NoVo, nadace Open Society George 
Sorose, nadace Passport, Robertsonova nadace, fond 
bratrů Rockefellerových, Rockefellerova nadace a fi-
lantropický fond Wellspring.

Nemůžeme dostatečně zdůraznit, abyste si udělali vlastní vý-
zkum! Jednoduše si vezměte jednu z těchto grafik (viz před-
chozí strana) a ponořte se do pátrání po těchto jménech.

Například Fidelity. Podle 
jejich finančního formulá-
ře 990 za rok 2018, cha-
ritativní dárcovský fond 
Fidelity přesunul více jak 
107 milionů dolarů ke dvě-
ma neziskovám Arabelly, 
Fond New Venture, 73 mi-
lionů dolarů, fond Ho-
pewell, 34 milionů dolarů.

Ujišťujeme vás ale, že 
uvíznete v pavučině 
C3 a C4, kde narazíte na 
konec transparentnosti, 
pokud tam vůbec kdy ně-
jaká byla...

Víte, i když skrze finanční formulář 990 nějaké informace získáte, tak mateřská společnost Arabella 
je zisková organizace, což znamená, že nemusí formuláře 990 vyplňovat. V ten okamžik přichází 
zahalení do temnoty… A do skutečně temných peněz...

Uvědomujeme si, že naše moto „dělejte si vlastní výzkum” není vždy snadné. 

„Roční obrat 10 miliard dolarů?”

Clarence
Gamble

1894 - 1966



Samotný formulář IRS-990 společnosti Fidelity z roku 2018 obsahoval 17 316 stran. Jelikož 
mnoho příjemců není ani uvedeno, je potřeba projít i ostatní projekty, abyste tak získali celkový ob-
rázek. Je to náročný úkol, který nám zabral mnoho týdnů.

Tak se podívejme na Rockefellerovu nada-
ci. Ve druhé části dokumentu Pád Kabaly jsem 
vám ukázala obrovskou moc Rockefellerova im-
péria. Prosím, myslete na to, že formuláře 990 
Rockefellerovy nadace obsahují ročně kolem 
350 - 400 stran. Poté, co jsme každý z nich pro-
studovali, jsme je zúžili a zvýraznili pro vás některé anomálie. Ty dary, které nás svými čísly či 
příjemci praštily do očí. Rockefellerova nadace darovala 666 666 dolarů City University of New 
York… Zajímavé číslo spojované s číslem šelmy. Dobře, určitě je to jen náhoda, že?

Rockefellerova nadace da-
rovala 4 miliony dolarů or-
ganizaci DataKind, což 
je NGO pro datovou 
vědu. Založila ji nadace 
Billa a Melindy Gateso-
vých, nadace Open Soci-
ety, Microsoft, Rockefel-
lerova nadace, Hewletto-
va nadace, Mastercard, 

Google a další. Společnost pro datovou vědu? Pak darovala 25,7 milionů dolarů Alianci pro zelenou 
revoluci v Africe. Více o tomto skandálním podvodu si povíme v deváté části. Rockefellerova na-
dace jen v roce 2018 investovala 4,1 miliardy dolarů. Většina peněz šla do investičních společností 
jako je Black Rock s 4,4 miliardami dolarů v cenných papírech, kromě charitativních účelů...

Abychom nudný příběh zkrátili, řekněme si následující. Po dlouhých hodinách zkoumání finančních 
zpráv těchto NGO, jsme dospěli k následujícím závěrům. Všechny charitativní nevládní organiza-
ce, ve kterých se přesouvají miliony dolarů, nemají s charitou vůbec nic společného. Jsou 
jednoduše dokonalým obchodním modelem pro praní peněz. Navzdory milionům a miliardám 
dolarů, neplatí žádné daně. Astronomické částky jsou využívány k podpoře demokratů a jejich 
agend. Například zařízení na potraty a ostatní témata plánovaného rodičovství a populační kontroly.

„Finanční dary pro Black Lives 
Matter se posílají demokratické 
straně a Bidenově kampani.”



Jsou to tedy neziskové organizace, které ženou americkou politiku, ne politické strany. Většina 
peněz z charit jde přímo na Wall Street, do Nasdaqu a dalších burz, kde se investují do 
čehokoliv lukrativního. Jsou to projekty, ke kterým, pokud nemáte určitou prověrku, nemáte 
přístup. Může jít o legální investice, ale i nelegální, jako je obchodování s drogami a lidmi.

„ Arabella pomáhá svým klientům implementovat středně-levicové politické agendy 
skrze někdy riskantní programové investice.”

 www.arabellaadvisors.com

Takže, naše otázka pro vás zní takto:

„ Jaký máte pocit z toho, že vaše peníze pro charity se používají k vobcházení 
daní? Investují se do riskantních programů, což může být cokoliv? A jdou přímo 
demokratické straně, buď k podpoře prezidentských voleb nebo k jejich manipulaci? 
Nebo mají pomoci financovat některý z jejich projektů, jako populační kontrola nebo 
jiný prostředek či metoda k zavedení nového světového řádu? Jaký z toho máte 
pocit?“

Jak je možné, že tyto „charity“ nemusí objasňovat tolik peněz? Jak a odkud přišly, kam 
a proč odešly? A jak je možné, že tyto nevládní organizace, přesouvající miliardy dolarů, 
úředují z jednoho obyčejného apartmá?

Existuje celá řada pora-
denských firem v oblas-
ti charity, které za svou 
práci dostávají miliony dolarů. Proč, proboha?! Řekněme, že radíte jedincům ve firmách, jak investovat 
peníze do charit. Neplatí vám jednoduše váš klient za vaše služby? Proč firma pro datové vědy dostá-
vá miliony a miliony dolarů? Aby dělala co? A proč je to nezisková organizace? Proč má velké spon-
zory jako jsou Nadace Billa a Melindy Gatesových, nadace Open Society, Microsoft, Rockefellero-
vu nadaci, Hewlettovu nadaci, Mastercard a Google? Proč tyto nevládní organizace formují aliance na 
„zlepšení filantropie”?



Jak těžké je vybrat si fond a darovat peníze? Čím hlouběji jsme se do tohoto tématu po-
nořili, tím více nám docházelo, jak šílené tohle všechno je. Ano, v mezích zákona, přesto šílené 
a nesprávné.

OSN se všemi svými NGO a charitativními fondy, 
ať už přímo nebo nepřímo propojené, mezi sebou 
přesouvají miliardy dolarů a perou tolik peněz, ko-
lik potřebují. Investují obrovská množství na burze, 
vydělávají více a více peněz, k tomu aniž by coko-
liv museli platit na daních. Jak už jsem říkala, ne-
spadají pod vládní kontrolu a zodpovídají se pouze 
jedné entitě, Organizaci spojených národů.

Znamená to tedy, že všechny nevládní organi-
zace jsou špatné?

Nejspíš ne. Jsem si jistá tím, že ty malé, lokální 
nebyly do té temné žumpy vtaženy. A také tím, že 
dělají skvělou práci, skutečnou charitu!

Ale ty velké… ty s mnohamilionovými značkami 
jako Oxfam, která pořádala sexuální orgie s ne-
zletilými na Haiti? Nezletilými tudíž dětmi?!

„Třem vedoucím pracovníkům Oxfam 
bylo umožněno rezignovat a čtyři byli 
vyhozeni.”

„Mírotvůrci OSN zplodili stovky dětí 
se zoufalými dětskými prostitutkami 
z Haiti, kteří prodávali sex za jídlo.”

„Průzkum mise OSN v pohromou 
zasažené karibské zemi ukázal, že dívky, 
i ve věku jedenácti let, byly oplodněny 
poté, co s nimi bylo ‘obchodováno‘ 
a byly sexuálně zneužity.”

Tak jako Červený kříž, když po historické diskriminaci homosexuálů a černochů, kterým byla 
během zoufalého období odmítnuta pomoc, vybral v roce 2010 půl miliardy dolarů, pro Haiti 
zdevastované zemětřesením a peníze využil k postavení šesti domů?

Když zjistíte, kolik peněz prezidenti těchto nevládních organizací vydělávají, budete mít ještě 
někdy chuť darovat peníze? Kam nás tohle všecno zavedlo? Do velké, lepkavé, zločinecké pavuči-
ny s hladovými pavouky všude kolem. A dva z nich jsou i Bill a Melinda Gatesovi se svou nadací...

Pojďte se mnou do osmé části...
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Nadace Billa a Melindy Gatesových a jejich plošné očkování

V osmé části odhalíme skutečnou tvář Nadace Billa a Melindy Gatesových. Ukážeme si jejich 
„filantropii„ v Indii a Africe s plošným očkováním, jedním z velmi oblíbených nástrojů Kabaly 
k zavedení Sionských protokolů a Agend 21 a 2030…

V předchozí části jsme si konečně pořádně sáhli na tu lepkavou, smrtelnou pavučinu jménem Kabala. 
Domov Billa a Melindy Gatesových a Warrena Buffetta. Místo kde, se Sionské protokoly nebo 
Agendy 21 a 2030 uvádí do praxe. Chcete vidět, jak Kabala používá jeden ze svých nejoblíbeněj-
ších nástrojů? Tak se pohodlně usaďte...

Nadace Billa a Melindy Gatesových nepotřebu-
je dlouhého představování.  Ani Bill Gates, jeden 
z nejbohatších a nejvlivnějších lidí planety. Podívejme 
se, jak sám sebe pan Gates prezentuje; je to...
Nejmocnější lékař světa, zvou ho na schůz-
ky G20 a všechna další vrcholová shromáždění, 
kde s ním je zacházeno jako s hlavou státu...

„ Je s ním zacházeno jako s hlavou státu, 
nejen ve WHO, ale také na G20.” 

 zástupce ženevské neziskovky

Je to spasitel lidstva! A Země...

Bill a Melinda Gates



„Deset způsobů, kterými Bill Gates zachraňuje svět.“

„Bill Gates, vášeň v záchranu lidstva pomocí 
vakcín.”

Je ztělesněním charity...

„Nadace Gatesových darovala miliony, aby 
přesvědčila ultrabohaté dárce k darování více 
svých miliard.“

„Nadace Billa a Melindy Gatesových 
má darovat 125 milionů dolarů na vývoj 
vakcíny proti covidu-19.“

„Nadace Billa a Melindy Gatesových 
daruje 100 milionů dolarů na pomoc 
v době koronaviru.”

Je skvělým příkladem amerického snu...  A je báječnou inspirací nám všem!

„Pokud jste se chudí narodili, tak to není vaše chyba. Pokud ale chudí zemřete, už to 
vaše chyba je.”
 Bill Gates

Bill se narodil do bohaté rodi-
ny, vlivné rodiny. Mary Maxwell 
Gatesová, jeho matka, je dce-
ra mocné bankovní rodiny a jeho 
otec, William Henry Gates star-
ší, byl advokátem...

Když Bill junior odešel z har-
vardské univerzity, začala se 
Mary obavat o budoucnost své-
ho syna. Billovi pomohla zalo-
žit Microsoft a využila svoje ko-
nexe na IBM k uzavření dohody 
mezi IBM a Microsoftem.

Odkud
tento génius 
pochází?



Titulky z médií:

„Jak máma Billa Gatese pomohla Microsoftu získat 
dohodu s IBM v roce 1980, která vedla k obřímu 
úspěchu firmy.“

„Navržení revolučního konceptu v softwaru vyžadovalo 
počítač s mimořádným výkonem. Na scéně se objevuje 
Tandy 2000.”

V roce 1991 zařídila schůzku mezi svým synem a multi-
miliardářem Warrenem Buffettem. Ten si vzal Billa pod 
svá ochraná křídla.

Oba Billovi rodiče se aktivně an-
gažovali v plánovaném rodičov-
ství a eugenice a jeho otec slou-
žil v radě Plánovaného rodičovství.

„ Můj táta byl šéfem 
Plánovaného rodičovství. 
Bylo velmi kontroverzní, 
angažovat se v tom.“

 Bill Gates

Otevřeně a hrdě mluví o těchto věcech, o kterých mluvili doma u večeře. Byl krmen ideologií eu-
geniky od útlého dětství. Warren Buffett k tomu ještě přispěl svým zápalem pro téma eugeni-
ky. Nadace Susan Thompson Buffettové je obrovský finanční podporovatel aktivit kolem potratů 
a politiky populační kontroly...

„Rodina Warrena Buffeta tajně financovala revoluci 
v antikoncepci.“

„Nadace Warrena Buffetta dala 77 milionů dolarů do 
potratů, dostatek na zabití 220 tisíc dětí při potratech.“

„Warren Buffett: Miliardový král potratů.” 

Je největším sponzorem reprodukčního zdraví a plánova-
ného rodičovství na světě. Doufáme, že už chápete, že je 
to jen hezká označení pro eugeniku...

(Pro více informací o Gatesově rodině a šokující pravdě o eugenice doporučujeme zhlédnout 
skvělou dokumentární sérii od Jamese Corbetta.)

William Henry
Gates Jr.
& Tandy 2000

Mary Maxwell GatesWilliam Henry Gates Sr.
1925 - 2020



Takže…

Bill Gates, potomek Rockefellerů, jak jsme ukázali v našem 
dokumentu o covidu-19, byl podporován s jediným cílem, 
a tím opravdu nebylo počítačové programování...

Jeho pokrevní linie rozhodla o jeho roli v tomto svě-
tě. Měl se stát tváří populační kontroly a vylidňová-
ní v rámci Agend 21 a 2030. Podívejme se, zblíz-
ka, na efekty činů našich velkých mecenášů. V le-
tech 2000 - 2017 Nadace Billa a Melindy Gates-
ových začala používat mistrovsky svoji novou vak-
cínu proti obrně na dětech v Indii. 

Půl milionů dětí do pěti let věku ochrnulo! 
Indové zuřili a Gatesova nadace byla 
v roce 2017 v důsledku toho ze země vy-
hozena. Necelé dva roky na to, bylo nadaci 
umožněno se opět vrátit...

Indický premiér, Narendra Modi, byl Gatesem vyznamenán 
za své snahy o dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN.
Neexistuje nic, co by si nemohli koupit...

A není náho-
dou zvláštní, 
že vůbec Bill 
Gates získal 
příležitost začít v Indii vakcinační kampaň 
proti obrně? Když uvážíme, že už v roce 
2000, se v USA vědělo, že orální vakcína 
proti obrně způsobovaje častá ochrnutí...

„Orální vakcína proti obrně spojená 
s ochrnutím v Indii.“

„Mutantní kmeny 
vakcíny proti obrně 
nyní způsobují více 
ochrnutí než divoký 
typ obrny.”

Narendra Modi



V Británii byl vakcinační program 
proti obrně zastaven o čtyři roky 
později, v roce 2004, a to právě 
kvůli prokázané souvislosti mezi 
vakcínou proti obrně a ochrnutím.

„Používání orální vakcíny proti obrně bylo v Británii zastaveno v roce 2004 
a v USA v roce 2000. Obrna z vakcíny se šíří Afrikou po zdolání divokého viru.”

Přesto vakcinační program v Indii pokračoval dalších třináct let, a to s devastujícím dopadem. Všichni 
mlčeli! Ani OSN, ani WHO, ani nizozemská RIVM, která byla zahrnutá ve vývoji vakcíny, neřekli ani slovo...

„WHO pomáhá v přesunu nové 
technologie vakcíny proti obrně.”

A samozřejmě ani Nadace Billa a Melindy 
Gatesových.

V roce 2017, kdy byly škody napáchány, 
WHO neochotně přiznala, že globální ná-
růst v případech obrny byl způsoben pře-
vážně zmutovanými kmeny obrny použi-
tými ve vakcínách.

Řeknu to laicky…
Byl nebyl jeden hnusný virus, WHO ho nazvala divoký 
virus obrny. Způsoboval ochrnutí lidí, takže WHO vy-
zvala své poskoky k vytvoření vakcíny, a ti ji vytvořili.

Ve skutečnosti ale vytvořili vakcíny dvě. První typ, ten 
se musel píchat, a potom druhý, orální typ, kde sta-
čilo pár kapek do úst dítěte. Kapky, zvané též orál-
ní vakcína proti obrně, byly mnohem levnější na 
výrobu, a tak putovaly do těch nejchudších africký 
zemí. Bohatší země dostaly ty s jehlou. Obchod je ob-
chod, že? Ze začátku se zdálo všechno v pořádku. 
WHO a CDC po mnoha letech, v roce 2020, světu hrdě 
oznámili, že divoký typ viru obrny byl oficiálně vymý-
cen, zabit, zavražděn, zničen! Báječně!

Ale… Kapky začaly způsobovat velké problémy.

Proč? Podle WHO, obsahovaly živý, ale oslabený vakcinační vi-
rus, což aktivovalo imunitní reakci v těle. Nicméně oslabený virus ne-
zemřel. Jen se stal silnější, poté, co se tělo stalo vůči obrně imunní, 
začal tak u dětí způsobovat chaos. U těch, kdo dostali tyto zdánlivě 
neškodné kapky, orální vakcínu proti obrně, se objevily identické pří-
znaky, které měl původní divoký typ viru obrny. Ochrnuli!

Dr. Jonas Salk



Z webu CDC:
„Existuje rozdíl v onemocnění způsobeném vakcinačním virem 
a divokým typem viru obrny? Ne, neexistuje klinický rozdíl mezi 
ochrnutím způsobeným divokým virem obrny nebo virem z vakcíny.”

WHO nejprve obvinění popírala. 
Uvedla, že tohle se může dít jen velmi vzácně...

„Pokud je populace vážně podočkovaná, při vzácných případech může vakcinační virus nadále 
cirkulovat v těle. Ve velmi vzácných případech se může vakcinační virus geneticky změnit do 
formy, která může způsobit ochrnutí.”

Jak ale počet ochrnutých dětí rostl a rostl, přiznali, že to, co nazvali „zmutované kmeny obrny 
uvnitř vakcíny”, způsobilo ta ochrnutí. Dokonce vytvořili krásné nové jméno „VDPV – Virus obrny 
derivovaný z vakcíny“. Páni! Jsem si jistá tím, že všechny ty ochrnuté děti jsou velmi hrdé na to, 
že mají onemocnění s tak hezkým jménem!

„OSN tvrdí, že nové 
vypuknutí obrny v Súdánu 
způsobila orální vakcína. 
WHO varovala, že riziko 
dalšího šíření obrny 
derivované z vakcíny 
napříč střední Afrikou 
je vysoké.”

Ale nezoufejte, prosím. WHO má jako 
vždy řešení na všechno. Jak se píše na je-
jich webu, je řešení ve skutečnosti prosté. 
Všichni musí dostat vakcínu!



Titulek z videa:
„Ujistěme se, že očkujeme každé 
dítě, a abychom navždy vymýtili 
veškerou obrnu. 
Více o globální snaze k vymýcení obrny na: 
www.polioeradication.org”

Stejné, ty nejlevnější, vakcinační kap-
ky, které způsobily ta ochrnutí. Musí být 
podány každému dítěti do věku pěti let. 
Proč? Kvůli lžím o kolektivní imunitě.

„Společně tento virus zastavíme!”

Zní to povědomě, ne? Bylo půl milionů 
ochrnutých dětí nějak odškodněno? Ne. 
A byla Gatesova nadace stíhána? Nebyla. 
Za to v roce 2002 představila projekt vak-
cíny proti meningitidě. Kampaň MenAf-
riVac, ve které byly tisíce afrických dětí nu-
ceně očkovány. 10 % jich ochrnulo.

„Přes čtyřicet dětí v jedné vesnici ochrnulo 
v důsledku vakcín. Nejméně čtyřicet dětí 
ochrnulo po nové vakcíně proti meningitidě.”

Lokální noviny tiskly články o tom, že lidé jsou 
pouze pokusnými králíky pro farmaceutický 
průmysl.

„Čtyři neetické lékařské experimenty, které 
použily Afričany jako pokusné králíky.”

Gatesovy činy byly popsány jako bezcitné a ne-
morální. A znovu bylo očividné, jak v tom všichni 
mají prsty, nevládní organizace OSN i WHO...
Projekt vakcíny proti meningitidě, partnerství 
mezi PATH a WHO, byl financován miliony do-
larů od Nadace Billa a Melindy Gatesových.

V roce 2009 Nadace Gatesových, v odlehlých vesnicích v In-
dii, použila svoji nevládní organizaci PATH k otestování své 
HPV vakcíny na 23 tisících kmenových dívkách. Řekli jim, že 
HPV vakcína dívky ochrání před rakovinou děložního čípku. 

1 200 dívek mělo vážné a chronické vedlejší účinky jako poruchy plodnosti a autoimunit-
ní problémy. Sedm dívek zemřelo. Tisíce dívek mělo, přímo po naočkování, vážné křeče. WHO 
přiznala, že vakcína křeče může způsobovat, ale uvedla také, že ovlivňuje jen dívky s určitým 
genem, a je to tedy velmi vzácné. (video: Což naprosto odporuje tomuto záběru.)



Svědectví Jeny:

„ Tohle je moje dcera Mea, je jí 
dvanáct let. 21. září 2016 dostala 
ve škole první HPV vakcínu. Další 
ráno se vzbudila a nemohla chodit. 
Její nohy se třásly a po celých 
zádech měla vyrážku. Zavolali 
jsme lékaři. Ten řekl, ať jedeme 
přímo na pohotovost. Jeli jsme na 
tam a pak si ji na pár dní nechali 
v nemocnici.

Vše jsme od prvního dne až do teď dokumentovali na video. Během deset dní od 
očkování kompletně přišla o schopnost používat své nohy. O pár týdnů později přišla 
o kontrolu nad tělem. Posledních třináct týdnů už je schopná pouze mrkat a mluvit. 
Nemůže používat žádné končetiny a není schopná ani udržet moč.“

„ Nepříznivé reakce
vakcíny Gardasil:

• žaludeční nevolnost

• bolest hlavy

• autoimunitní poruchy

• 32 hlášených úmrtí.”

Doporučujeme vám, provést si nějaký výzkum, než necháte svému dítěti dát HPV vakcínu! 
Existuje několik skvělých dokumentů o devastujících účincích a zničených životech mnoha mla-
dých dívek. Vakcíny byly vyvinuty velkými farmaceutickými giganty Merck a GlaxoSmithKline. 
V roce 2012 se tento případ dostal v Indii k soudu. Obvinění byla: Nátlak na zranitelné vesnic-
ké dívky, aby se účastnily experimentu. Šikanování rodičů. Falšování formulářů pro souhlas. 
Odmítnutí poskytnutí lékařské péče poškozeným dívkám.

Případ stále je u Nejvyššího soudu Indie. Už devět let uběhlo a ještě se nic nestalo. Pokud ale 
někdo v tomto případě bude kdy odsouzen, tak to budou výzkumníci, financovaní Gatesem. Sám 
Gates a jeho nadace a dokonce i PATH a WHO z toho vyjdou jako vždy s čistým štítem.

PATH je NGO, kterou mimochodem velmi ma-
sivně financuje Nadace Billa a Melindy Gate-
sových se třemi miliardami dolarů. Zaměřuje se 
převážně na plánované rodičovství. To zname-
ná populační kontrolu. Eugeniku. Byla založena 
v roce 1977 jako PIACT – Program pro zavede-
ní a přijetí antikoncepční technologie. O čtyři 

roky později ji přejmenovali na PATH. Původní název asi příliš očividně poukazoval na jejich cíle.
A hádejte co? HPV vakcína je nyní dostupná také pro chlapce. Nevěděla jsem, že mají dělohu!



Ale počkejte, zde je oficiální vysvětlení... Chlapci mohou dostat orální rakovinu hrtanu ze stejné-
ho viru. Páni! Musíte uznat, že tohle je naprosto geniální. Namísto očkování pouze dívek, farma prů-
mysl nyní může zacílit také na všechny chlapce. To je rozšíření trhu o 100 %.
Dvojnásobný obrat! Naprosto geniální marketing.

Nadace Gatesových v roce 2010 financovala pokus s experimentální vakcínou pro-
ti malárii vyrobenou firmou GlaxoSmithKline. Jedna pětina dětí zapojených v pokusu 
utrpěla vážné vedlejší účinky jako křeče a ochrnutí.

Jedna pětina! 151 afrických dětí zemřelo. Slyšeli jsme o tom ve zprávách? Ne! 

V roce 2014 obvini-
la Asociace keň-
ských katolických 
lékařů WHO z che-
mické sterilizace mi-
lionů keňských žen pro-
ti jejich vůli pomocí tzv. „programu 
vakcinace proti tetanu“, financova-
ný Nadací Gatesových. Každá vakcí-
na testovaná nezávislými laboratořemi 
obsahovala HCG, což je těhotenský 
hormon, který se tvoří, když je žena 
těhotná, a způsobuje dočasnou ne-
plodnost.

Konec konců, těhotná žena, nechce 
otěhotnět znovu s dalším dítětem, že? 
Tvorba tohoto hormonu je velmi inte-
ligentní proces ženského těla. Dítě se 
může bezpečně v děloze vyvíjet, bez 
postrkování ostatních plodů...

Takže! HCG způsobuje dočasnou sterilitu. Proč byl k sakru ob-
sažen v těch vakcínách proti tetanu? Co tam dělal?! Kdo ho 
tam dal?

„Dr. Wahome Ngare – gynekolog a člen keňské asociace 
katolických lékařů. On a jeho tým minulý rok zjistili, že vakcíny proti 
tetanu, představené WHO, obsahovaly sterilizující hormon HcG.“

„Raila Odinga 
– Vakcína proti 
tetanu udělala 
naše ženy 
neplodnými.”

Dr. Wahome Ngare



Je tohle ten případ, kdy mluvíme o populační kont-
role a plánovaném rodičovství?

„Vakcinace pro populační kontrolu.“

„Farmaceutická společnost přišla o licenci po 
obvinění, že vakcína způsobila sterilizaci 500 tisíc 
žen a dětí.“

„Nález hormonu HCG ve vakcíně proti tetanu v Keni 
vzbuzuje obavy v rozvíjejícím se světě.

Očekávané výsledky jsou potraty u žen, které jsou 
už těhotné, nebo neplodnost u příjemkyň, které 
ještě nejsou oplodněné. Opakované očkování 
prodlužuje neplodnost. Výzkumníci WHO nyní 
pracují na silnějších vakcínách proti plodnosti 
za použití rekombinantní DNA. Publikace WHO 
ukazují dalekonosný účel ve snížení populačního 
růstu v nestabilních ‚méně vyvinutých zemích‘.”

Keňským ženám, které byly při podání vakcíny těhotné, 
bylo řečeno, že ochrání jejich nenarozené děti proti te-

tanu. Řekli jim, že musí dostat pět dávek v šesti inter-
valech po měsíci. Žádné z těch dětí nikdy nespatřilo 
světlo světa. U všech došlo ke spontánnímu potratu. 
Zajímavý detail o tomto případu je, že keňská vláda 
rázně popřela, že vakcína způsobila sterilizaci.

Prezident Uhuru Kenyat-
ta nemohl takovou peněž-
ní nabídku odmítnout. Čistý 
štít zrovna nemá. Byl obvi-
něn za zločiny proti lid-
skosti a zapleten do ně-

kolika případů podplácení 
a korupce.

„Keňané prosí Melindu 
Gatesovou: Prosím, nedávejte 
našemu prezidentovi žádné 
peníze.” 

Uhuru Kenyatta



Velmi snadno použitelný komplic pro Gatese 
a WHO, kteří utrácejí miliony dolarů za upláce-
ní zkorumpovaných vlád méně rozvinutých zemí, 
k získávání svolení ke svým vakcinační ex-
perimentům. 30 miliard dolarů! Mainstreamo-
vá média a nechvalně známí ověřovatelé faktů, se 
v tomto případě snažili, jak mohli, aby jej co nejví-
ce zesměšnili a popřeli. Což plně chápeme.

Co si myslíte, že je čeká, až se tohle vše dostane 
na veřejnost? Trest smrti. Doživotí ve vězení. 

V roce 2017 byla publikována studie v několika vědeckých časopisech, sta-
vící vakcinační experimenty do velmi špatného světla. Na začátku 80. let or-
ganizace Unicef, spadající pod WHO, v městské komunitě Guinea Bissau, 
zemi v západní Africe, provedla to, co nazvali „přirozený experiment”. Děti 
ve věku 3 - 5 měsíců dostaly vakcínu DTP (záškrt - tetanus - černý kašel). 
Studie prokázala, že očkované děti měly pětkrát vyšší úmrtnost než děti ne-
očkované.

„Důkazy o zvýšené úmrtnosti po zavedení DTP 
vakcíny u dětí ve věku 6 - 35 měsíců v Guinea 
Bissau.“

„Důkazy naznačují, že DTP vakcína může zabít 
více dětí na jiné příčiny, než kolik by zachránila 
před záškrtem, tetanem a černým kašlem.“

„Efekt Billa Gatese: DTP vakcína od WHO zabila 
v Africe více dětí než onemocnění, které se 
snažila vymýtit.“

„Zavedení vakcíny DTP a orální vakcíny proti 
obrně mezi malými dětmi v městské africké 
komunitě: Přirozený experiment.“

Přečtěte si , prosím, výsledky a závěry této studie...

Výsledky: Očkování vakcínou DTP u dětí ve věku 3-5 měsíců bylo spojeno s rizikem úmrtnosti 5.00, ve srov-
nání s dětmi touto vakcínou ještě neočkovanými. Rozdíly v ostatních faktorech v pozadí, tento efekt nevysvět-
lily. Negativní dopad byl silný zejména u dětí, které dostaly pouze vakcínu DTP a žádnou orální proti obrně. 
Celková úmrtnost dětí ve věku od 3 měsíců, se po zavedení těchto vakcín, zvýšila.

Závěr: Vakcína DTP byla se zvýšenou úmrtností spojena; orální vakcína proti obrně může pozměnit efekt DTP.



„ Očkované děti v tomto přirozeném experimentu měly 5x vyšší úmrtnost než děti 
neočkované DTP vakcínou. DTP vakcína tudíž může být spojená s negativním dopadem 
na přežití dětí. Vakcína DTP byla spojená se zvýšenou úmrtností.” 

 S. W. Mogensen, A. Andersen, A. Rodrigues, C. S. Benn a P. Aaby
 “The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among
 Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment“, 2017

I když tohle už samo o sobě je šokující, to nejhorší teprve přišlo. Konec 
konců, všechno to mohlo být jen chybami ve vývoji něčeho bezpeč-
ného a neškodného, že? No, ne! Navzdory tomu, že si Unicef 
byl vědom těchto otřesných účinků, pokračoval v Africe 
i nadále s očkováním vakcínou DTP. 

Neznámý počet krásných dětí zemřel! Životy jejich rodičů byly 
zničeny! A opět se nic nestalo… Až na to, že informace o tom se 
pohřbily a zametly pod koberec. Zdá se, že na černých živo-
tech z nějakého důvodu ve skutečnosti nezáleží.

Jde tam o miliardy dolarů! Obchod je obchod, že pane Gatesi!? Dobrá, o skandálech s očkovacím by-
chom mohli mluvit do nekonečna... A nezapomínejme na největší podvrh všech dob, podvrh s covi-
dem! Velmi doporučujeme, abyste se podívali na naši čtyřdílnou sérii o tomto tématu.

Momentálně je ale důležitější se zaměřit na Gatesovy ostatní aktivity. O mnohých z nich veřejnost vů-
bec neví. Jakmile tyto aktivity budou odhaleny, ručíme za to, že už nikdy nikdo nebude tomuto muži, 
ani jakékoliv jeho vakcíně, věřit.

„ Bereme věci, co jsou geneticky modifikované organismy, a pícháme je do paží malých 
dětí… Prostě je stříkneme přímo do žíly.“

 Bill Gates

Chcete se dozvědět o Billově posedlosti genetickým modifikováním potravin, afrických slepic 
a dokonce komárů? Chcete vědět víc o jeho přísně tajných konexích na americkou armádu?
O jejich plánech na biologickou válku? Slyšeli jste už o nekonečných možnostech nanotechno-
logických bezpilotních letadel? A jste připraveni zjistit, jak moc zlí jsou Bill a Melinda Gateso-
vi, Warren Buffett, WHO a OSN doopravdy?

Následujte mě do deváté části...
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O Billu Gatesovi, jeho filantropii a korupci ve WHO...

Od Billa „spasitele lidstva a planety“, až k jeho velmi zvláštním, tajným aktivitám... 
V této části si povíme, o Gatesových tajných vazbách na americkou armádu, jeho posedlosti 
genetickým upravováním čehokoliv, co ho napadne, a také o korupci současného 
generálního ředitele WHO, Tedrose Adhanama Ghebreyesuse...

Podívejme se na některé Gatesovy aktivity, o kterých jste možná neslyšeli.

V roce 2016 Nadace Gatesových roz-
hodla, že africké slepice nejsou dosta-
tečně tlusté.   ? ? ?   A nejen to...
Jejich vejce jsou příliš malá! 

Tak Gates přišel s geniálním plánem. 
Co takhle slepice gene-

ticky modifikovat?

Nizozemské univerzity Wage-
ningen a Hendrix Genetics 
vyvinuly nový druh slepic spe-

ciálně pro chudé africké rodiny. 
Jaký to báječný nápad! A jaká to skvělá filantropie! Geneticky 
modifikované slepice, o které nežádala žádná africká rodina.

„ Původní slepice jsou skvělé. Mohou vypadat trochu 
vyzáble, ale chutnají skvěle. A nejsou očkované! 
Naše slepice se krmí samy, v přírodě. Pokud jich 
získáme víc, kdo bude platit za jejich potravu? 
A kdo bude platit za ta očkování?”

 Janet Mawiyoo
 prezidentka Nadace pro rozvoj keňské komunity

Pardon?! Očkování?! Nejsou snad tyto geneticky modifiko-
vané slepice dokonalé, takové jaké jsou? No, očividně ne 
a  musí být očkovány. Proč, vysvětluje nizozemská vedoucí 
výzkumnice, Liesbeth Van der Waaij: 

„ Slepice musí přijít s jasným manuálem. Potřebují 
dobrou potravu a spoustu vody. Pokud ne, produkce 
bude v praxi nejspíše zklamáním…”

 Liesbeth Van der Waaij
Janet Mawiyoo



Takže, jsou to geneticky modifikované slepice, které potřebují speciální potravu a očkování. 
Gates byl plný nadšení! Na tiskové konferenci uvedl, že se daruje 100 tisíc slepic chudým
v Etiopii, Nigérii a Tanzánii.

„Kampaň, kterou spustil Bill Gates, daruje slepice chudým 
africkým rodinám.”

„Gates bude financovat produktivní volně chované slepice 
v Africe.”

„Může dar 100 tisíc slepic od Billa Gatese pomoct nej-
chudším v Africe?”

„Miliardář z Microsoftu Bill Gates říká, že chudí lidé by měli chovat slepice, 
pokud si chtějí zlepšit svůj život.”

 „Proč bych choval slepice.”
  Bill Gates

„Bill Gates spouští plán se slepicemi na pomoc chudým v Africe.”

Pokusil se je darovat také 
Bolívii, ale nechtěli je...

„Bolívie odmítá ‚urážlivý‘ 
dar slepic od Billa Gatese.”



Ani Afričané je ve skutečnosti nechtěli, jak 
uvedla Janet Mawiyoová. Bill Gates ale v Africe 
z nějakého důvodu vždycky dosáhne všeho, co 
chce. Geneticky modifikované slepice, očkování... 
Zdá se, že se zkorumpovanými vůdci těchto zemí 
navázal převážně skvělé vztahy.

Ten příběh se slepicemi měl ale jeden háček… 
Krátce nato, kdy Gates představil svoje superslepi-
ce, vypukla ptačí chřipka. Jen v Nigérii vedlo více 
než 750 případů vypuknutí nákazy k 3,5 milionům 
mrtvých slepic. Náhoda? To mi povězte sami…

„Agentura OSN žádá zvýšenou opatrnost po 
vypuknutí H5N1 v západní a střední Africe.”

„FAO vyzývá ke vzýšené opatrnosti 
poté, co se H5N1 šíří západní a střední 
Afrikou.”

„Ptačí chřipka se rozšířila do 
šestadvaceti nigérských států.”

„Panika z ptačí chřipky.”

Všechny ty slepičí ztráty musely být nahrazeny! Slepicemi od Hendrix Genetics z Nizozemska. 
Jen doufám, že jim je nabídli se speciální slevou...

A Johan van Arendonk, člověk, který měl na univerzitě Wageningen projekt geneticky modifiko-
vaných slepic na starost, propagátor práce, kterou jsme vám teď ukázali, byl 1. ledna 2016 společ-
ností Hendrix Genetics přivítán jako vedoucí výzkumu a vývoje.

„1. ledna 2016 nastoupí 
na novou pozici jako 
vedoucí vývoje a výzkumu 
a člen vedoucího týmu 
ve společnosti Hendrix 
Genetics.”

O čtyři roky později byl po-
výšen na vedoucího pracov-
níka technologie a inovace 
a člena vedoucí rady. Takto 
to funguje, přátelé.



Nejprve dostanete několik milionů od Gatesovy 
nebo Rockefellerovy nadace, k výzkumu o mož-
nostech vyvinutí nové odrůdy slepic v několika af-
rických zemích. Úkol samozřejmě přijmete. Vytvoří-
te výzkumný program, který pod vaším dohledem, 
provádí několik asistujících afrických výzkumníků. 
Výzkumné publikace jsou zveřejněny a pan Gates 
je s vašimi objevy, a tím jaké obchodní příležitosti 
mu nabízíte, bez pochyby spokojen.

Takže… následovala propagace. Hendrix Gene-
tics tedy dostala dalších 9 milionů od Gatese ke 
genetickému vytvoření nové odrůdy slepic.

„Bill Gates daroval očkované slepice 
očkovaným lidem, protože je to Bill Gates.” 

Jakmile přijmete práci v Hendrix Genetics, tak jste 
v Gatesově kapse. Musíte vytvářet cokoliv chce. A je 
jedno, jestli váš výtvor přežije pouze na dobré potra-
vě, čisté vodě a očkování. Koho to zajímá?! Nikdo to 
nepozná. Mainstreamová média nic neřeknou. Koho 
zajímá náhoda vypuknutí ptačí chřipky, během mě-
síce po dodání vašeho výtvoru? Koho zajímá, že ti-
síce Afričanů bylo zdevastovaných a zničených? 
Neměli peníze, aby si koupili víc těch vašich 
super slepic, ani jejich vysoce kvalitní potravu, 
ani budoucí očkování. Nezbylo jim nic!
Ale znovu… Mluvíme o Africe.

Afrika nikoho nezajímá, že? Mainstreamová média jako 
vždy mlčí. Samozřejmě, o ptačí chřipce mluvili. Další skvělá 
příležitost pro Billa Gatese, vyvinout další očkovací projekt. 
‘Protože to, drazí přátelé, je to, co Afrika potřebuje. 
Nepotřebuje čistou vodu, výživné jídlo nebo školy. 
Potřebuje očkování!‘ (Vždy sledujte tok peněz!)

Slepice ale není jediný živočišný druh, který Billa Gatese fas-
cinuje. Stejně tak komáři. No, ve skutečnosti je, stejně jako 
kdokoliv jiný, nesnáší. Některé druhy komářů totiž roznáší ne-
moci jako je zika nebo malárie. A Gates přišel s dalším ge-
niálním plánem, jak zlepšit svět. Zapla-
til britské společnosti Oxitec milio-
ny dolarů, na vyvinutí pro-
gramu genetické modifi-
kace komárů.

Prof. Dr. Ir. Johan van Arendonk



Společnost Oxitec vyvinula modifikovanou verzi komára zodpovědného 
za šíření ziky a horečky dengue, Aedes aegypti. Samci byli geneticky 
upraveni, dostali „sebeomezující gen”. Ten cílí pouze na samice, které 
pijí krev lidí a šíří tak nemoci. Když se pak geneticky upravení samci páři-

li s divokými samicemi, sebeomezující gen se tak přenesl na jejich potomky, a zabil pouze sa-
mice. Po několika generacích zbyli pouze samci...

„Bill Gates daroval 4 miliony dolarů 
k vytvoření komárů, které se za 
pomocí sexu navzájem zabíjí.” 

„Jak sebeomezující komáři mohou 
vymýtit malárii.”

V jádru jde o skvělý plán nenásilného vymýcení celého druhu komárů. Několik testů bylo provedeno v In-
dii a Panamě. V květnu 2018 došlo k prvnímu oficiálnímu vypuštění v Brazílii. Miliony geneticky modifi-
kovaných komárů byly v období dvacetisedmi týdnů vypuštěny ve městě. Výsledky se nejprve zdály slibné 
a Gatesova nadace se samozřejmě ujistila, aby se o obrovském úspěchu psalo i v tiskových zprávách.

„Přátelští komáři z Oxitecu nyní chrání tisíce lidí před 
horečkou dengue.”

Ale po roce a půl, se geneticky modifikovaní samci, výbor-
ně bavili s místními přírodními komářími samicemi a tak se 
narodily miliardy hybridních komárů, kteří vesele dál po-
kračovali v páření, jako o život. Sebeomezující gen nedě-
lal, co měl a výsledek byl katastrofální. Komáří druh se 
pouze stal silnějším, než byl kdy předtím.

Slyšeli jste o tom ve zprávách? Ne. Lze to zjistit pouze 
čtením dlouhých, nudných vědecké publikací, které niko-
mu číst nechce...

„Studie o šíření DNA geneticky modifikovanými komáry narazila na odpor.”

„Když lidé vyvíjí transgenní linie nebo cokoliv k vypuštění, téměř všechny jejich informace 
pochází z laboratorních studií… Věci vždy nevyjdou tak, jak očekáváte.”

Psala o tom jen některá alternativní 
média, ale ta byla ignorována syste-
maticky, odmítána a zesměšňována 
coby konspirační teorie.

„Nové důkazy o neúspěchu 
pokusů s geneticky 
modifikovanými komáry Oxitecu.”



Než aby opustil potápějící se loď, šel Ga-
tes ještě o krok dál. Požádal Oxitec o ge-
netickou modifikaci dalšího druhu. Sami-
ce Anopheles albimanus. Jeden ze čtyř 
druhů komárů, které šíří malárii. Testy, 
které probíhaly v Burkina Faso v Africe, 
se u místních setkaly s odporem. Ti poža-
dovali moskytiéry, levné a velmi efektivní 
řešení. Jako obyčejně nebyli vyslyšeni. Jak 
to, že se tyto experimentální testy prová-
dí vždy v méně vyvinutých zemích? Copak 
na těchto životech nezáleží?! 

„Vymýcení dcer: Kontroverzní experiment 
s komáry v Burkina Faso.”

„Nechceme být pokusní králíci: jak jedna 
africká komunita bojuje s geneticky 
modifikovanými komáry.”

I když se život bez komárů může jevit jako před-
stava velmi lákavá, tak kdokoliv, kdo trochu ro-
zumí ekosystům a rovnováze v přírodě ví, že 
jsou to špatné zprávy. Člověk si nemůže hrát 
bez následků na Boha. Genetická modifika-
ce jediného druhu komára bude mít dalekosáh-
lé dopady, na celou přírodu, včetně lidí. Zejména 
ve venkovských oblastech, kde je přežití závislé 
na zemědělství. Celý ekosystém by se mohl na-
rušit způsobem, který nelze předvídat. A nor-
málně by to trvalo roky, schválit environmentál-
ní zákon pro takovéto věci, ale díky covidu-19 se 
agentura pro ochranu životního prostředí roz-
hodla jinak.

V tuto chvíli se nebude dohlížet na dodržování environmentálních zákonů a komáři mohou být 
vypuštěni. Tentokrát na Floridě! V létě roku 2020 měly být vypuštěny roje geneticky modifikovaných 
komárů, ale kvůli protestům veřejnosti bylo vše odloženo.

„Plán na vypuštění geneticky modifikovaných 
komárů na Floridě dostal zelenou.”

„Občané Floridy protestují proti vypuštění geneticky 
modifikovaných komárů v boji proti viru zika.” 

„Nejsme váš experiment. Nesouhlas s vypuštěním 
geneticky modifikovaných komárů.”

Slyším, jak si lidé říkají...

„A co na tom? Vymýcení komárů? 
No, není to splněný sen?”



No, byl. A stále je, podle toho jak Gates vše prezentuje. Podívejme se ale na článek 
z roku 2010 v časopise Science. Skupina japonských výzkumníků vyvinula před je-
denácti lety komára, který namísto onemocnění, šíří vakcínu.

Nicméně… Výzkumník, Shigeto Yoshida, uvedl:
„Regulační a etické problémy zabrání, 
aby tvorové byli kdy vypuštěni…” 

Přesto Oddělení lékařského výzkumu a vývoje americké armády, o tři roky později, navázalo na 
tuto myšlenku ve spolupráci s Nadací Billa a Melindy Gatesových. Nezdálo se, že by je trápily 
nějaké etické problémy. Novým cílem pana Gatese bylo uvést do praxe studii o tom, jak z komárů 
udělat létající očkující tvory. A nejen jeho... Proč v tom najednou byla zapojená americká armá-
da? Nepoukazuje to směrem k biologické válce?

„Očkování skrze kousnutí komárů 
s radiačně oslabenými sporozoity (IMRAS). 
Oddělení lékařského výzkumu a vývoje 
americké armády. Spolupracující: Nadace 
Billa a Melindy Gatesových.”

Pro ty z vás, kteří myslí, že při-
způsobování komárů 
k vojenským účelům je 
až příliš přitažené za vla-

sy, je tu možnost ponořit 
se do tématu, a zjistítit tak, že Spojené státy už v roce 1953 zahájily svoje „sna-

hy uzpůsobit přenosy onemocnění k vojenským účelům,” jak to krásně nazvali.

Skupina vedená molekulárním genetikem Shigeto Yoshidou z japonské lékařské univerzity Jichi v Tochigi iden-
tifikovala oblast genomu Anopheles Stephensi, což je komár s malárií (nazývaný promotor) která geny zapíná 
pouze ve slinách hmyzu. K tomuto promotoru připojili kandidátní vakcínu SP15, proti leishmanióze, což je pa-
razitální nemoc, šířená písečnými muškami a může způsobovat vředy či poškození orgánů.

Jistě, komáři produkovali SP15 ve slinách, jak tým uvádí v odborném časopise Insect Molecular Biology. Když 
pak nechali hmyz na myších hodovat, vyvinuly se u myší protilátky proti SP15. Úroveň protilátek nebyla za-
tím příliš vysoká a je potřeba ještě otestovat, zda i tak ochrání hlodavce před nemocí. „Jen velmi málo labo-
ratoří má vybavení pro tzv. ‘provokační studie‘ s touto chorobou“, říká Yoshida a zdůrazňuje: „V experimentu 
byly myši pokousány v průměru asi 1,5 tisíckrát. To se může zdát jako velmi vysoké číslo, studie však ukazují, 
že v místech s vysokým výskytem malárie, bývají lidé kousnuti až stokrát za noc.“ Mezitím se skupite podařilo 
komáry přimět, aby vyráběli kandidátskou vakcímu proti malárii. 

Ostatní vědci jsou tímto ohromeni. „Věda je opravdu krásná“, říká Jesus Valenzuela z Národního ústavu pro 
alergie a infekční nemoci v marylandské Bethesdě, který vakcínu SP15. Molekulární genetik hmyzu z Univer-
sity of Maryland, college Park , David O‘Brochta, nazýva úspěch „fascinujícím důkazem koncepce“.



Zaměřili se na blechy šířící mor, komáry způsobující mozkové infek-
ce šířením encefalitidy a komáry šířící žlutou zimnici. Nad Floridou 
a Georgií probíhaly experimentální testy. Zjišťovalo se, zda hmyz lze úspěš-
ně používat jako biologické zbraně k zabití městských populací.

„Zrod amerického programu biologické války.”

„ARMÁDA: Operace Big Buzz (velký bzukot).”

!PROSÍM, Udělejte si vlastní výzkum!

Bakteriální bomby, biologická nádoba na kontaminované/nakažené komáry, blechy, 
klíšťata apod., kazetová bomba E86 pro biologickou válku

„ARMÁDA: Operace Drop Kick. 
Čtěte dál: Lidské experimenty v USA.“

V květnu 1955, v americkém státě Georgia došlo k operaci Big Buzz. Byl to polní test, jehož cílem bylo zjistit 
možnosti provedení výroby, skladování, nakládání a rozptylování komárů infikovaných žlutou zimnicí (v rámci 
testu se použili komáři neinfikovaní) Aedes Aegypti.

Druhým cílem operace bylo zjistit, zda jsou komáři schopní přežít rozptyl, a zda budou potom na zemi hledat 
potravu. Asi 330 000 neinfikovaných komárů bylo v bombách E14 vysazeno a rozptýleno z letadel i ze země. 
Celkem bylo pro testování odchováno asi 1 milion komářích samic. Zbývající samci byli použiti při zkouškách 
nakládání a skladování munice. Komáři vysazení z letadel, ve výšce cca 90 m nad zemí, se díky větru rozpro-
střeli skoro sami. Výsledek byl, že komáři byli nahromaděni až 610 m od místa vypuštění. A byli také aktivní 
při vyhledávání potravy, ať už na morčatech nebo lidech.



„Nenásilné vojenské operace zahrnující Spojené státy.”

„Vojenské experimenty se 
super mikroby.”

Odtajněný vojenský doku-
ment z roku 1981 s titulem 
„Vyhodnocení entomolo-
gické války jako potenci-
ální nebezpečí pro Spoje-
né státy a evropské stá-
ty NATO” detailně popisuje, 
jak vláda vyvinula miliony ko-
márů, jako zbraní a vypustila 
je při tajných operacích nad 
americkými občany.

Výpočty ukázaly, že kdyby byla zabita polovina populace, tak jedno úmrtí by stálo pouze devěta-
dvacet centů. 29 CENTŮ ZA ÚMRTÍ! Skvělý, levný a efektivní způsob, jak způsobit masakr.
Ale není to nic nového pod sluncem...

Armády po desítky let prováděly po celém světě tyto otřesné experimenty, na svých vlastních nic 
netušících občanech, a také občanech ostatních zemí. Nezáleželo na tom, kolik lidí zemřelo. Ne-
záleželo, na tom že zemřely nevinné děti. Záleželo pouze na informacích. Je samo o sobě dost 
příšerné. Ale jaký máte pocit z toho, že Nadace Gatesových je zase v tom všem zapletená? Sa-
mozřejmě s jinými cíly, s moderním vybavením...  Ale myšlenka se nikdy nezměnila!

Magický meč byla americká vojenská operace, zahájená v roce 1965. Odehrála se to u jihovýchodního po-
břeží Spojených států. Byla navržena ke zjišťování účinnosti uvolňování vektorů komárů pro biologické látky 
v mořském prostředí. Byli vypuštěni komáři se žlutou zimnicí a doufalo se ve zlepšení jijich kousacích návyků, 
po vypuštění do oceánu.

Výsledek:

Ukázelo se, že ve spojení s oceánskými větry mohli komáři urazit až 3,5 míle ke břehu. Dále se ukázalo, že 
v případě potřeby lze komáry udržet na živu při zaoceánských cestách.



Jak provést nejúčinněji a nákladově nej-
efektivněji genocidu? Depopulace s vel-
kým D. Velká část spolupráce mezi Ga-
tesovou nadací a americkou armádou 
je utajená. Od roku 2013 dál toho moc 
najít nelze, pokud nemáte speciální pro-
věrku. Proč nejsem překvapená? V desá-

té části vám ukážeme, co jsme objevili. Také společnost Oxitec, financovaná Nadací Billa a Melin-
dou Gatesových, k vyvinutí geneticky modifikovaného hmyzu, má vazby na americkou armádu.

Její současný generální ředitel, Grey 
Frandsen, pracoval pro americké minister-
stvo zahraničí, byl poradcem pro americké 
námořnictvo a napsal první „Příručku ne-
vládních organizací pro armádu”.
Je považován za odborníka na vzta-
hy mezi nevládními organizacemi a ar-
mádou. Když byl prezidentem Olfac-
tor, společnosti, společnost podobná 

Oxitecu, podepsal dohody s vojenským výzkumným institu-
tem americké armády Walter Reed, o celosvětovém používá-
ní technologie společnosti Olfactor, všemi americkými základ-
nami. Hmm…

Jestliže technologii GMO společnosti po-
užívá armáda a existuje přímá vazba na 
bioobrannou laboratoř Fort Detrick 
v Marylandu, známou díky svým tajným 
testům biologických zbraní na americ-
kých občanech, k přezkoumání funkč-
nosti komárů jako přenašečů, můžete si 
být jisti, že společnost a její prezident byli 
až po krk zataženi do vývoje GMO biolo-
gických zbraní.

Ten samý muž vede nyní komáří projekt na Flo-
ridě jako prezident Oxitecu. S penězi Billa Gatese, 
samozřejmě. Pokud Gates pracuje na vytvoření lepšího 
světa, vážně myslíte, že byněkteré z jeho projektů byly 
utajené? Proboha, proč dává miliony dolarů do vývo-
je geneticky modifikovaného hmyzu, použitelného 
a použiého k očkování lidí a k šíření nemocí? Proč 
to celé utajení? Jsme používáni jako pokusní králí-
ci pro další vojenské experimenty? A proč Florida? 
Existuje spojení mezi ním a maličkými super dro-
ny, které vypadají jako komáři?

Grey Frandsen



Micro Aerial
Vehicle (MAV)

V roce 2018 se objevily titulky o závodu 
USA a Ruskem, o to stát se prvním vý-
robcem bezpilotního letounu (UAV) 
nebo mikrovzdušného letounu (MAV).

Maličké drony, které za použití nano-
technologie lze nasadit, i jako zbraň 
proti lidem třeba během mírových protes-
tů. Jsou vybaveny mikrokamerou a mik-
rofonem. Dokážou na vás přistát, odebrat 

vzorky vaší DNA nebo třeba na vaší kůži zanechat sledovací nano-
technologii. A co očkování? Samozřejmě! A bez souhlasu. Ještě stá-
le si myslíte, že Kabale na vašem souhlasu záleží? V červenci 2018 řekl Paul 
Buchanam, strategický analytik, NBR o zájmu o bezpilotní letouny. Předvídalo 
se, že průmysl bezpilotních letounů může mít v roce 2022 hodnotu tak 89 miliard dolarů.

Přijde nám těžko uvěřitelné, že náš filantrop Bill 
nemá s těmito hmyzími drony nic společného. Nej-
spíše je otázkou několika měsíců, než přijde s dalším 
rozhovorem, ve kterém bude propagovat nekonečné 
možnosti nanohmyzu...

„Měníme svět pomocí technologie.” 
 Bill Gates.

V červnu 2020 Gates vyjádřil svůj údiv nad tím, že 
tolik lidí nedůvěřuje jeho dobrým úmyslům, a to ze-
jména pokud jde o očkování...

Řekl: „Jen rozdáváme peníze… Jen píšeme 
šeky farmaceutickým společnostem…”



Pravdou je, že WHO potřebuje 
Gatese více, než kdy předtím...

Největším sponzorem WHO až do dubna 2020 byla americká vláda. Gatesova nadace byla 
druhá. Když prezident Trump financování zastavil, pan Gates se stal nejbohatším páprdou, podpo-
rujícím WHO. Vlastní WHO.

Zastavit financování pro Světovou zdravotnickou organizaci během zdravotní krize, je tak 
nebezpečné, jak to zní. Svět teď potřebuje WHO víc, než kdy předtím...

Jak americká vláda pozastavila financování WHO, bude Gates nyní jejich 
největším aktivním sponzorem. Jeden z každých deset dolarů, které WHO 
dostává, je od druhého nejbohatšího muže světa...

Měli bychom se obávat, kolik vnějšího vlivu má jeden muž na očividně zkorumpovatelnou entitu, 
jakou je WHO...?

„Je s ním zacházeno jako s hlavou státu, nejen ve WHO, ale také v G20” 
 zástupce nevládní organizace se sídlem v Ženevě

Paul Buchanam



„ Vliv nadace na WHO je obrovský. Pokud by 
už nebyla, pokud by se svými penězi odešla, 
mělo by to obrovský škodlivý dopad, a všichni 
si toho jsou dobře vědomi.” 

 Laurie Garrett
 rada pro mezinárodní vztahy

Gates je jeden z nejvlivnějších lidí v globálním 
zdravotnictví. V podstatě vlastní WHO. 

Její generální ředitel, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, není nic víc, než 
pouhá loutka. Ovládají ho Gatesovi 

a Clintonovi.

„Vyšetřovatelé Clintonových: 
Ředitel WHO je zkorumpovaná 
loutka Nadace Billa a Melindy 
Gatesových.”

„Nadace Clintonových 
a Gatesových: Supervelmoci 
globálního zdravotnictví.”

V roce 2018 se objevil další skan-
dál. Co se stalo? Než se Tedros stal generálním ředi-
telem WHO, zastával dva vysoké posty v etiopské 

vládě. Byl ministrem zdravotnictví, následně pak i zahranič-
ních věcí. S Clintonovými se velmi spřátelil a byl řečníkem na jejich Clinton Global Initiative. Také 
byl předsedou rady Globálního fondu.

Globální fond se prezentuje jako nezávislá organizace, která má 
za cíl vymýtit AIDS, tuberkulózu a malárii. Zatímco byl Tedros 

předsedou Glo-
bálního fondu, organizace byla zapletená ve skan-
dálech týkajících se podvodů a zpronevěření peněz.

„Peníze Globálního fondu ztraceny kvůli korupci.”

„Co se můžeme naučit z obrovského podvodu 
Globálního fondu?”

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus

ETHIOPIA



Při vyšetřování se zjistilo, že 67 % peněz utracených za antiAIDS program v Mauritánii bylo pro-
mrhaných. A Mauritánie nebyla jediná země, která spoustu peněz nedostala. Podle finančních 
vyšetřovatelů Larryho Doylea a Johna Moynihana jde o klasický případ praní peněz.

Funguje to následovně. Nadace Clinto-
nových obdržela miliony dolarů od chu-
dých zemí jako je Dominikánská repub-
lika, Rwanda nebo Lesotho, což je po-
někud zvláštní, nemyslíte? Nemá být spí-
še naopak?

Každopádně, země přijaly peníze od Globálního fondu a ten 
pak obdržel miliony dolarů od US AID prostřednictvím mi-
nisterstva zahraničí. A kdo měl všechny ty peníze na staros-
ti? Nikdo jiný než bývalá ministryně zahraničí, Hillary Clintono-
vá! Nadace Clintonových následně obdržela od Globálního 
fondu miliony dolarů...

To je skutečně vzorová ukázka praní peněz…

Larry DoyleJohn Moynihan



John Moynihan před Kon-
gresem svědčil o korupci 
Nadace Clintonových, ve 
které Globální fond, které-
mu tehdy předsedal Tedros, 
náš současný generální ředi-
tel WHO, hrál důležitou roli. 

Stejný Tedros, který nyní 
světu říká, co dělat s covi-
dem-19. Vtipný to svět, ne-
myslíte?

„Dr. Fauci potvrzuje svoje přátelství 
s generálním ředitelem WHO 
Dr. Tedrosem, oba mají vazby na 
Nadaci Clintonových v Etiopii.”

„Šéf WHO Tedros Ghebreyseus je 
obviněn z napomáhání genocidy 
v Etiopii.”

„Etiopská armáda obviňuje šéfa WHO Tedrose, 
že pomáhá bojovníkům získat zbraně z podpory 
disidentské oblasti Tigray, odkud pochází.”

„Tedros z WHO obviněn z utajení vypuknutí cholery 
v Etiopii.”

„Pět šokujících faktů o šéfovi WHO Tedrosovi 
Adhanomovi.”

„Pochybná minulost šéfa WHO je terčem pozornosti v době koronavirové reakce.”

„Tedros Adhanom přistižen při skandálu s 20 miliony dolary.” 

„27. března 2020: Nadace Clintonových, Gatesových, Globální fond, WHO, Tedros 
Adhanom a možný podvod.”

Už začínáte mít pochyby o filantropii pana Gatese? Jste připraveni na víc informací o tom, co 
Gatese dostane za mříže, až se o tom lidé dozví?

Pak mě následujte do desáté části...

Anthony Fauci



10 |
S „králem charity“ jsme ještě neskončili ! 

V desáté části prozkoumáme Gatesovy vazby na Jeffreyho Epsteina, usvědčeného pedofila... 
Také investice do obrovských společností, aktivních v oblastech jako jsou manipulace, cenzura, 
obchodování s dětmi a adrenochrom...

S panem Gatesem jsme rozhodně ještě neskončili, ve skutečnosti spíše sotva začali. Přidejte se, k naše-
mu průzkumu jeho finančních zájmů, jeho velkých investic, jeho vazeb na ty z nejzajímavější společnosti... 
Od zájmu o děti, po pobyt na Epsteinově ostrově. Od fixace na vakcíny, po adrenochrom...
 
Ponořme se ještě hlouběji do králičí nory… 
Co dalšího, má Bill, schováno v klobouku?

Kupuje si velké podíly a vliv v mamutích společnostech, 
jako Apple, Twitter, Alphabet (mateřská společnost 
Google), Amazon a Alibaba. Takových, co mají velmi 
velký vliv v oblastech, jako jsou trasovací aplikace, globální sledová-
ní, rozpoznávání obličejů a špionážní software. Jeho podíl ve společ-
nostech Alphabet a Twitter vysvětluje absurdní míru cenzury, kterou zažívá-
me. Například při zveřejnění či vyhledávání čehokoli „kon-
troverzního“, třeba o očkování nebo v současné době co-
koli o covidu-19. 

Ovládněte internet a ovládnete veřejné mínění!

$  127
millions 

$  7
millions 

$  118
millions 

$  100
millions 

$  107
millions 

„Tento tweet porušil pravidla Twitteru o šíření 
zavádějících a potenciálně škodlivých informací 
o covidu-19.”



Amazon je terčem kritiky za 
to, že má na svém webu div-
né věci, stejně jako Wayfair. Ve skandá-
lu s Wayfair, výzkumníci při stíhání ob-
chodníků s dětmi zjistili, že jména prů-
měrných produktů s absurdně vysoký-
mi cenami, odpovídají jménům pohře-
šovaných dětí. Náhoda? Rozhodně, jak 
tvrdí ověřovatelé faktů.

Ale produkty 
spojili s ne-
správnými 
dětmi.

Nějaká další vodítka..? Pamatujete na tuto 
pohovku s touto zvláštní cenou? No, hádejte co?

Přesně ta samá čísla odpovídají skutečným souřadnicím Epstei-
nova ostrova. „Malý svatý James, pedofilní ostrov, ostrov na 
orgie…“ má mnoho jmen.

A podívejte se na jméno pohovky! 
Ghislaine byla Epsteinova společ-
nice. Teď je ve vězení a zpívá jako 
kanárek. Dala vyšetřovatelům se-
znam se spoustou jmen lidí, kte-
ří byli společně s ní na palubě Loli-
ta Express, Epsteinova soukromé-
ho letadla, kterým navštěvoval svůj 
ostrov. Tam, jak tvrdí whistlebloweři, 
společně znásilňovali, mučili a vraž-
dili děti. Jsou mezi nimi jména hol-
lywoodských hvězd, vysoce posta-
vených úředníků, politiků a členů 
královských rodin...

Jeffrey Epstein



A… Bill Gates!
Takže, drazí ověřovatelé fak-
tů. Možná, že konspirační teo-
rie o tom, že Gates skupuje akcie 
společností, velmi zainteresovaných do 

obchodu s dětmi a lidmi, nejsou tak přita-
žené za vlasy, jak se může zdát. Je 

snadné je vyvracet, ale do-
kážete vyvrátit fakta?

FAKT  Absurdně vysoké ceny 

produktů, se jmény 

odpovídajími jménům 

pohřešovaných dětí.
FAKT� Cena pohovky identická se 

souřadnicemi Epsteinova ostrova.
FAKT  Epstein je usvědčený pedofil, který zneužíval děti.
FAKT  Jméno pohovky odpovídá jménu Ghislaine Maxwellové, 

Epsteinově společnici a „handlerovi”.
FAKT  Ghislaine Maxwellová je nyní ve vězení, kde 

vyšetřovatelům poskytla černou listinu.
FAKT Černá listina obsahuje stovky jmen členů elity. 
FAKT  Skrytý význam jména Wayfair:

WAIF + FARE
 WAIF: opuštěná osoba (zejména dítě bez domova), extrémně hubená 
a obvykle mladá žena; FARE: cena za dopravu (materiál poskytovaný 
k použití, konzumaci nebo požitku)

FAKT  Reklama Wayfair, zobrazující dodávku dětí.
FAKT  Bill Gates je na seznamu cestujících Epsteinova 

soukromého letadla.
FAKT  „Bill Gates v roce 2013 letěl Lolita Express s Jeffreym 

Epsteinem, mužem, jehož charita má za cíl posílit pozici 

mladých žen.” Bill Gates popírá, že by Epstein byl jeho přítel 

nebo obchodní společník Epsteina.

Titulky z médií:

„Bill Gates popírá vazbu 
na Jeffreyho Epsteina.”

„Bill Gates: Není mezi 
námi žádný obchodní vztah 

ani přátelství.” 

Ghislaine
Maxwell



„Říká, že s ním neměl přátelský ani obchodní vztah. Vy říkáte, 
že se ti to dva muži potkali alespoň šestkrát. Co na to Gates?“

„On ani jeho mluvčí neříkají, kolikrát přesně se setkali. Podle mě se setkali víckrát. Během návštěv 
sídla, setkání v Seattlu nebo letu na palubě Epsteinova letadla, i když víme, že Bill Gates má vlastní 

letadlo za 40 milionů dolarů. Jako investigativní reportér… Proč by Gates říkal, že s ním neměl 
žádné vztahy, když zná fakta? To vždy poukazuje na nějaké nesrovnalosti.“

„Má také jednu z největších a nejetablovanějších nadací. Proč myslíte, že by zakládali 
charitativní fond, který má přínos pro Jeffreyho Epsteina?“

„Nejen, že má největší charitativní nadaci, ale jeden z jejích hlavních cílů je, pomoci mladým ženám 
ve znevýhodněných zemích. Jeffrey Epstein vykořisťoval mladé ženy...  Z východní Evropy nebo 

jižní Afriky a lákal je do své pavučiny. Pravý opak toho, za čím stojí Gatesova nadace. Mimochodem, 
někteří zaměstnanci nadace Gatesových byli zděšení, když si uvědomili, co Epstein dělal. Říkali, že 

s tím nechtějí mít nic společného, a přesto projekt pokračoval.“

„Jaké má Gates pro tohle vysvětlení?“

„Že jen chtěl najít zdroje peněz, a to všechno bylo o filantropii.“

Ne moc chytrá slova, Bille. Důkazy existují. Nikam nezmizí. Gates a Epstein se potkali při ně-
kolika příležitostech, aby probrali záležitosti kolem filantropie. Dovolte mi hádat, asi tak probírali...

Hádám, že chtěli udělat více, aby ochránili mladé 
dívky a ženy, ne?

Pokud se tohle ně-
kdy dostane před soud 
a Gates bude shledán 
vinným, tak stráví zby-
tek svých dní v zátoce 
Guantánamo. V pří-
padě, že ho rov-
nou neodsou-
dí k smrti.



Zpět k internetu, ke Gateso-
vým megainvesticím ve spo-
lečnostech jako je Amazon, 
který je od skandálu Wayfair, 
také předmětem vyšetřování.
Amazon je nechvalně známý, 
díky své cenzuře knih a do-
kumentů, o obchodu s dětmi 
a pedofilii.

Titulky z médií:

„Více kontroverze pro Amazon poté, co stáhli knihu o pedofilii?”

„Amazon nadále cenzuruje knihy, ale nechce říct proč.” 
(témata jako incest a pedofilie)

Ale prodávají předměty, jako jsou tato trička...

Trochu zvlaštní, nemyslíte? No, mož-
ná ani ne, uvědomíte-li si, že při důkladném 

prošetření jsme zjistili, že se na Amazonu, u některých 
produktů objevuje totožný poměr mezi cenou a kvali-
tou, jako u Wayfair.

Identický produkt na jiné stránce za  $ 38,47 

Pizza je kódový název 
pro děti zneužívané 
pedofily.

(Více informací o obchodu 
s dětmi mezi elitou 
v dokumentu „Pád Kabaly“)

Dětská hračka
Rozumná cena $ 2.951
Věk | 3 měsíce a více

Identický produkt na jiné 
stránce za $ 12,99



„Prodej sexuálních panenek, představující osmi-
leté holčičky, s ‘funkčními panenskými vagínami‘ 
a ‘BSDM doplňky‘.“

Amazon Francie 
prodává sexuální 
panenky dětí.
 
A stejně tak 
Bol.com.

Brožovaná kniha | 85 stran | 514,15 ℮  → Identický produkt někde jinde 15,42 ℮
Brožovaná kniha | 380 stran | 1299,99 ℮  →  Identický produkt někde jinde 26,97 ℮

Možná, že je na čase, aby jednotky 
vyšetřující obchod s dětmi prošetři-
ly i bol.com?

A co Alibaba? Adrenochrom. 
Stránky plné adrenochromu...
Pamatujete? Krev dětí, plná 
adrenalinu, vyloučené-
ho způsobením 
těžkého trau-
matu?



Speciální víno, které vám dává 
věčný život?

Adrenochrom
Sérum nesmrtelnosti se získává 
z nadledvinek živých dětí potom, 
co byly terorizovány tak, aby se 
vytvořilo co nejvíce adrenalinu...
Má podobné vlastnosti jako LSD. 
Používá se v satanských rituá-
lech, prováděných monarchy, 
politiky, kongresmeny, celebrita-
mi, generálními ředitely a elitou. 
Děti jsou jejich droga!

Adrenochrom souvisí s afé-
rou Pizzagate, obchodem s dět-
mi, obětním zneužíváním, a také 
s Alibabou a Billem Gatesem...
Podívejte se na sérii „Pád Kaba-
ly“, pokud jste ji ještě neviděli.

„Předseda Alibaby se připravuje skončit 
a říká, že se řídí kroky Billa Gatese.” 

„Jack Ma z Alibaby a Bill Gates probírají 
charitu při večeři v Pekingu.”

Zajímavý obchod, pane Gatesi. Stále ještě věříte, že je 
nevinný? Když zástupci společností Alibaba, Amazon, 
Wayfair a bol.com, byli na tato zvláštní fakta dotázáni, 
všichni samozřejmě tvrdili, že šlo pouze o chyby v soft-
waru. No, to moc nevysvětluje, že ne?

Souřadnice pedofilního ostrova, oficiálně pojmeno-
vaného „Malý svatý James“. „Více produktů od: Malý sv. James.“  To je vážně chyba?
Toto téma bychom mohli rozvést do hloubky a brzy to se k tomu dostaneme. Momentálně se ale zamě-
říme na zánik Billa Gatese...

Pokud si přesto toužíte udělat vlastní průzkum, máme pro vás INSPIRACI.



Vezměte si 
třeba houpací 

křeslo...

→ našli jsme ho tak, že jsme vybrali 

v hlavním menu oddělení a nastavili 

jsme filtr „od nejdražších po nejlevnější”  

→  houpací křeslo bylo v seznamu úplně 

nahoře a mělo přinejmenším zajímavou cenu  

→ okopírovali jsme popis produktu, vložili do 

nového okna a vybrali obrázky  → objevil se stejný 

produkt, který prodává jiná společnost          KLIK ...a objevil se produkt s normální cenou 

→  vrátili jsme se na Amazon

Co dalšího nás zaujalo? Zasílá se a prodává od někud...
„co nikdo nedokáže vyslovit“. Zvláštní.

→ tak jsme slovo vložili do nového okna

a našli jsme tohle  →

 

     KLIK na první výsledek a našli jsme...

U prvních tří žádné ceny nejsou, ale čtvrtý produkt je 
velmi zajímavý... 

Absurdní cena $ 1.345,99 

→ znovu jsme tedy okopírovali popis produktu, vložili 

do nového okna a zvolili obrázky  →

→ stejný produkt prodává jiná společnost

                                                     KLIK ...a voila, NORMÁLNÍ CENA

→  vrátili jsme se na Amazon

Co dalšího nás zaujalo? Jméno výrobce…

     KLIK  → znovu zvláštní jména         

  KLIK  → neexistující společnost

...neexistující adresa ...a tak dál 

$ 1.070,51



A další zvláštní „náhodička”, 
když jsme stejný produkt hle-
dali u jiného dodavatele, aby-
chom zjistili průměrnou cenu 
předmětu, ve vyhledávání se 
objevil i odkaz na Amazon!
Ale když jsme na odkaz klik-
li, dostali jsme se na úplně 
jinou stránku Amazonu, se 
stejným produktem, ovšem 
s obyčejnou cenou!

Jedna možnost od 169,99 dolarů...
Takto to funguje. Jste vedeni od stránky ke stránce. Funguje to jako hádanka. Používání krycích názvů, 
které vás zavedou ke konečnému produktu. Potom po vás chtějí číslo vaší karty a více osobních infor-
mací. A v tom okamžiku jsme přestali... Do tohoto se musí ponořit FBI. 

To samé se nám, mimochodem stalo, 
když jsme hledali adrenochrom. Před 
pár měsíci Alibaba nabízela na svém 
webu velmi široký sortiment. Když jsme 
to zkusili znovu, všechno bylo pryč. Od-
straněno! Žádné výsledky!

Pokud si ale jednoduše projdete celou jejich nabídku 
znovu, tak najdete znovu. Tentokrát ale přibyla dvě slo-
va „semikarbazon“ nebo „karbazochrom“. Dvě samo-
statná slova. Proč tedy nemůžeme vyhledat adreno-
chrom? A proč se tato slova používají dohromady, když 
nejde o tu samou věc? Je to zvláštní. Rozhodli jsme vrá-
tit se k našim starým printscreenům, abychom zjistili, zda 
nás jěště něco nezaujme...



Možné vodítko na dodavatele →
Dodavatel se zdál být profesionální, ale podívejme...   Alibaba!

Nízké ceny za něco tak mimořádného →
Minimální množství pro odběr je 10 tun?! →

Když jsme se pokusili produkt koupit, za-
vedlo nás to zpět na web Alibaby. Je důvod 
to, že dodavatel exkluzivně prodává přes 
Alibabu? To nám přišlo těžko uvěřitelné. Tak 
jsme hledali znovu, jestli jsme snad něco 
nepřehlédli.

A ano, přehlédli! Nakonec jsme 
našli dodavatele bez odkazu na 
Alibabu. Zavedlo nás to na web 
úpně jiné společnosti. Stejné 
jméno, jiný web, žádná nabíd-
ka, žádné, resp. 2 produkty... 

Jen zástěrka...

Všechny tyto záložky jsou prázdné. Adresa je falešná. Zkontrolovali jsme každého „dodava-
tele“ pro Alibabu. Všichni falešní, falešné weby, falešné adresy. A na cokoliv jsme klikli, nás 
vždy přivedlo zpět na Alibabu.

Luna Li
majitelka | podnikatelka manažerka

Jo, jasně!

Shell společnosti… 

Shell, jinými slovy prázdné.
Zástěrka pro zločinné transakce.

Bill Gates ví přesně, proč investuje do těchto společností miliony dolarů. Nenechte se zmást, ví moc dobře, 
co dělá. Nenavštívil tolikrát Epsteinův pedofilní ostrov, jen proto, aby si tam dal kávu a užíval si krásného pro-
středí.



Bill Gates říká:
„Udělal jsem chybu, když jsem se setkal s usvědčeným 
sexuálním zločincem Jeffreym Epsteinem.“ 

Vážně? Co se stalo..?

„Nebyl mezi námi žádný obchodní vztah ani přátelství.”
 Bill Gates 

Gates investoval alespoň 1,3 miliardy dolarů do Walmartu. 
Teď už možná chápete, proč je Walmart, ohledně dodržová-
ní covidových nařízení, od začátku tak extrémní.

„Walmart začne omezovat počet lidí 
v obchodech v boji proti šíření covidu-19.”

„Obchody Walmart zavádí nová omezení 
pro zákazníky.”

Mimochodem Walmart je vysoce kontroverzní 
podnik. V roce 2019 zaplatil 282 milionů do-
larů, jako vyrovnání sedmiletého vyšetřování 
podplácení. Chvilku se nad tím zamyslete…

Nejprve podplatili mexické a čínské úředníky, a pak dorovnali zločinné vyšetřování? Není to jen další forma 
podplácení? Poté Gates do společnosti Walmart investoval 1,3 miliardy dolarů, a najednou společnost zača-
la projevovat zájem o blaho svých zákazníků a lidí obecně. Jak báječné. Walmart se najednou změnil ze 
„zločinecké“ organizace na „dobročinný“ podnik, zavazující se vymýtit zabijácký koronavirus a udržet 
svět v bezpečí. Walmart byl ihned připraven podpořit projekty testování na covid-19 a podávání vakcín. Mi-
liony malých a středních podniků zbankrotovaly kvůli covidu. Naopak Walmart měl astronomické zisky, díky 
Gatesovým PCR testům, jeho vakcínám a eshopu Walmartu, který se během pandemie rozšířil o 74 %.

„Walmart rozšířil přístup 
k vakcínám proti COVIDU-19 

do 1 400 lékáren ve 
třicetipěti státech.”



A pak tu máme Monsanto, které bylo nedávno 
koupeno firmou Bayer. V roce 2010 koupil Bill Ga-
tes 500 tisíc akcií, společnosti Monsanto, v hodnotě 
23 milionů dolarů. Během osmi let se jejich hodnota 
zvýšila na 64 milionů dolarů.

Monsanto začalo s výrobou činidla Agent Orange, 
silné a vysoce toxické chemikálie, používané ve Viet-
namu k ničení lesního porostu a obilovin. Její otřes-
né vedlejší účinky byly všechny formy rakoviny a vro-
zených vad.

„Vietnam žádá, aby Monsanto odškodnilo oběti 
chemických útoků činidlem Agent Orange.”

Společnost Monsanto svou filozo-
fii a zlé počínání moc nezměnila. 

Stala se známou, díky svým 
geneticky modifikovaným se-
menům a obilovinám. A hlav-
ně, díky svému jedovatému 
zabijáku plevele, Roundup.

Gates otevřeně propaguje 
GMO jako odpověď na světový hlad. V roce 

2018 bylo Monsanto koupeno Bayerem, chemic-
kým gigantem a výrobcem jedů. Jinými slovy, naše 
zásoba a  produkce potravin, je nyní ovládána pře-
vážně výrobci karcinogenních jedů. 

karcinogenní = rakovinotvorný

„Karcinogenní zabiják plevele Roundup nalezen 
v cereáliích pro děti.”

„Zabiják plevele od Monsanta nalezen v Cheerios 
a ostatních oblíbených potravinách!”



Zajímalo by mě, kolik lidí si myslí, že je tohle normální..? A Rob 
Horsch, který byl až do své penze, zástupcem ředitele týmu pro 
zemědělský výzkum a vý-
voj v nadaci Gatesových, 
strávil pětadvacet let své 
kariéry v Monsan-
tu. Svět je malé 
hřiště a zlí 
a záporní hrá-
či nesmrtelní...

A co Billova lás-
ka pro velké far-
maceutické spo-

lečnosti jako jsou Bayer, Merck a Pfizer? Koupil si ces-
tu dovnitř společností, díky svým multimilionovým ak-
cie. A chcete vědět proč?

No, aby mohl prosazovat svůj vakcínový a je-
dový fetiš, a ve všech zemích světa, na tom 
jako „vedlejší produkt“, vydělávat astronomic-
ké částky, díky svým akciím ve všech společ-
nostech, které ty jedy vyrábí.

„Bill Gates říká, že svět bude potřebovat 
7 miliard dávek vakcíny k zastavení 
pandemie covidu-19.” 

Zde se dobře podívejte na vazby Billa Gatese v různých společnostech...

Rob Horsch

Tohle je šílené!!! Gates je 
vážně úplně všude!



Chcete vědět, jak to funguje?

Tak tady je příklad. Gatesova nadace dá peníze Pfizeru, Mercku, GlaxoSmithKline nebo jinému farma-
gigantovi, u kterého má Gates finanční zájmy na vývoji nové vakcíny.

Nadace potom dá 
peníze politickým 
lobbistům, aby při-
pravili trh jeho vakcí-
nám. Poté nechá za-
jistit fixní a hodně vy-
sokou cenu vakcíny, 
skrze svou další enti-
tu, Gavi.

Gatesova nadace nebo jakékoliv jiné zapojené, společně profitující, nevládní organizace, jako je Globální 
fond, dávají cizím vládám peněžní dary k nákupu vakcín. Vlády jsou povinny vakcíny nakoupit od výrob-
ců vakcín jako jsou Merck nebo Pfizer.

Globální fond dostane svůj dar od USAID zpět. 
A v neposlední řadě, Nadace Billa a Melindy 
Gatesových obrovsky vydělá, a navíc nemusí 
platit ani korunu na daních. Takže, kdo platí za 
vývoj a nákup vakcín? Přesně tak, daňoví po-
platníci, vy a já...

„Největší a nejlepší daňová úleva 
všech dob.”



Výslech Billa Gatese
(1998): Podíl na 
internetovém prohlížeči 
byl v Microsoftu 
velmi, velmi 
důležitý cíl.

„V posledních dvou dekádách jste investoval 10 miliard dolarů do vakcín, a zjistil jste jakou to 
má návratnost… Docela mě to zaskočilo. Můžete nám o tom něco říct?“

„Návratnost je více jak 
20:1. Když se podíváte 

na ekonomické přínosy, 
je to číslo v porovnání 
s čímkoliv jiným dost 

silné.“

„Myslím, že jste říkal, že kdybyste ty peníze dal do indexu 
S&P 500 a dividendy znovu investoval, na konci byste měl 
kolem 17 miliard, ale tady je to 200 miliard dolarů.“ „Ano.“

Nadaci Billa a Melindy Gatesových jsou lidé 
v méně rozvinutých zemích ukradení. Zajímá je 
pouze zisk. Zisk z technologií, výzkumu a vývo-
je, GMO, vakcín a dalších jedů Nic z toho není 
o srdci, nic z toho není o skutečné charitě a lás-
ce k bližnímu.

Je Bill Gates jednoduše posedlý technologií? 
Nebo máme co do činění s psychopatem?

„Řekl jste…  ‘velmi, velmi‘ ...nevím, zda se konkrétně ptáte, jestli jsem někdy použil slova 
‘velmi, velmi‘. Je to ta otázka?“

Podívejme se, co má pan 
Gates skutečně v plánu!
Podívejme se na dopa-
dy jeho filantropie v méně 
rozvinutých zemích...

Přidejte se k nám 
a v jedenácté části uvi-
díte, jak za sebou ten-
to muž zanechává ces-
tu plnou destrukce... 
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