Corbett Report- Saúdové se připravují na
podporu petrojuanu & Gates vypouští
GMO komáry (#Nový svět příští týden)
Video najdete zde: https://otevrisvoumysl.cz/corbett-report-saudovese-pripravuji-na-podporu-petrojuanu-gates-vypousti-gmo-komarynovy-svet-pristi-tyden/
Nebo zde: NášTub / Odysee / Rumble
Ve zkratce: Tento týden v pořadu Nový svět příští týden: Ukrajinské
ministerstvo obrany se obrací na společnost Clearview AI pro
rozpoznávání obličejů na bojišti i na domácí frontě a Gatesem řízený
projekt na zavedení geneticky modifikovaných komárů startuje v
Kalifornii a na Floridě. Více ve videu.
Originál videa publikován ZDE: 17. března 2022
Přepis:
JC (James Corbett): Vítejte v Novém světě příští týden, jsem James
Corbett z Corbettreport.com.
JP (James Pilato): A já jsem James Evan Pilato z Media Monarchy.
GMO komáři by mohli představovat významnou hrozbu pro lidskou
populaci. Máme tento příběh plus sběr ukrajinských biometrických
údajů. Ale nejprve Saúdská Arábie jedná o tom, že začne prodávat
část ropy v jüanech. Převzali jsme to z anti-empire.com. A hned na
začátku musím říct, podívejte se na ty týpky, jak mají masky na
obličeji a vítají se lokty. Jaká to zářná hrozná budoucnost… Jamesi,
vypadají, jakoby zaujímali pózy superhrdinů. Saúdská Arábie aktivně
jedná s Pekingem o tom, že by část své ropy prodávala Číně v
jüanech, což by oslabilo dominanci amerického dolaru na světovém
trhu s ropou a znamenalo další posun největšího světového vývozce
ropy směrem k Asii. Jednání s Čínou o kontraktech na ropu za jüany
probíhají s přestávkami již šest let, ale v letošním roce se zrychlila,
stejně jako mnoho jiných věcí, protože Saúdové jsou stále více

nespokojeni s desetiletími starými bezpečnostními závazky USA na
obranu království.
Saúdové se zlobí na USA kvůli jeho nedostatečné podpoře jejich
zločinecké intervence v jemenské občanské válce a kvůli pokusu
Bidenovy administrativy uzavřít dohodu s Íránem ohledně jeho
jaderného programu. Saúdští představitelé uvedli, že byli šokováni
americkým stažením z Afghánistánu v loňském roce. A nyní je to
Čína, která kupuje více než 25 % ropy, kterou Saúdská Arábie vyváží,
pokud by se její cena stanovila v jüanech, zvýšil by tento prodej
postavení čínské měny. Saúdové také zvažují zařazení futures
kontraktů denominovaných v jüanech, známých jako petrojuan, do
cenového modelu saúdskoarabské ropné společnosti alias Aramco.
Pro Saúdskou Arábii by to byla hluboká změna, kdyby i část ze svých
zhruba 6,2 milionu barelů ropy denně vyvážela v jiné měně než v
amerických dolarech. Většina celosvětového prodeje ropy, přibližně
80 %, se uskutečňuje v amerických dolarech a Saúdové od roku 1974
obchodují s ropou výhradně v dolarech v rámci dohody s Nixonovou
vládou, která zahrnovala bezpečnostní záruky pro království. Čína v
roce 2018 zavedla kontrakty na ropu v ceně jüanu, což bylo součástí
její snahy učinit svou měnu obchodovatelnou po celém světě.
Dominantní postavení dolaru na trhu s ropou však nijak nenarušily.
Pro Čínu se používání dolarů stalo rizikem, které samozřejmě
zdůraznily nedávné sankce USA vůči Íránu kvůli jeho jadernému
programu a ještě nedávnější sankce vůči Rusku v reakci na invazi na
Ukrajinu.
Co se týče dalších zpráv, tohle je docela zajímavé a stojí za to na to
upozornit. Biden ukončuje vojenskou pomoc pro saúdskou válku v
Jemenu 5. února 21. Rovněž Biden přislíbil saúdskému králi podporu
USA proti útokům Hútíů 9. února 2022. Říkají jednu věc a dělají
druhou, zatímco jejich korporátní presstituti je samozřejmě kryjí. Je to
skoro jako říkat - plandemie je u konce a přitom pokračovat v
budování biobezpečnostního státu.
JC: Ano, ano. Skoro to tak je, že? A je to jen pokračování toho, co
jsme zaznamenali právě před týdnem nebo dvěma týdny, o tom, že se
otevírá Pandořina skříňka a dějí se všechny ty věci, z nichž jednou je

Biden, který se snaží povolat Saúdy: Hej, lidi, nechcete si promluvit o
nějaké ropě? Ne? Dobře. To jsou typy změn, ke kterým teď v
geopolitickém měřítku dochází. A myslím, že dlouholetí posluchači
Corbett Report pochopí, co se děje a jaký význam to má. Ale pro lidi,
kteří se s tím teprve seznamují a poznávají realitu, bych hodil odkaz
na vyhledávání petrodolaru na Corbett Report klidně i na vyhledávání
petrojüanu.
Protože o obojím jsem opakovaně mluvil posledních pět nebo šest let.
Je toho hodně, co by se dalo projít v historii, co je to za systém, jak
vznikl, a jak vypadá alternativa "petrojüanu". Ale ve zkratce, tohle
jsou opravdu obrovské historické pohyby, které se odehrávají právě
teď, na denní bázi. Doufám, že lidé ocení neuvěřitelný rozsah toho, co
právě teď prožíváme - skutečně světově historické časy. A já už jsem
to říkal, a řeknu to znovu. Myslím, že to, o co v základu jde, je změna
světového měnového paradigmatu. A myslím, že to docela dobře
vyjádřil David Hendrickson v nedávném podcastu Geopolitics and
Empire, kde mluvil o zbraních finanční destrukce. WFD vypuštěné na
Rusko, Čínu a Írán.
Ano, vyřazení ruských bank ze Swiftu je obrovské - to je jaderná
zbraň na finanční škále. My právě začínáme vidět účinky toho a jak se
to projeví geopoliticky, jehož součástí je toto gigantické přeskupení,
které by bylo nemyslitelné v předchozí éře Pax Americana Saúdské
Arábie. Nepotřebujeme váš americký vojenský deštník. Petrodolar?
Možná ne, možná se od petrodolaru odlepíme. To je docela velký
vývoj sám o sobě. Ale to není jediný vývoj. Mohli bychom poukázat
na: Spojené arabské emiráty volí solidaritu mezi producenty ropy nad
vojenskými spojenci, Mluví o tom, jak v "Perském zálivu hráli blob
jako housle," což jde více do strany Spojených arabských emirátů.
Například pákistánský prezident Khan se setkával s Putinem, a to i
během ukrajinské krize, což vyvolalo určité kontroverze. Nebojte se,
lidi, bylo to předem naplánované dlouho dopředu, prostě jsme museli
tu schůzku absolvovat. Nejsme na straně Rusů. Ale Pákistán, který
stále více vypadá, že by mohl být otevřený vztahům s Rusy, což je
nemyslitelné, protože během studené války nebyl Pákistán na straně
Rusů. Takže velké věci. A já jsem slyšel pověsti o tom, že na zasedání

Organizace islámské spolupráce, které se má konat příští týden v
Pákistánu, kde budou samozřejmě všichni členové OAC, když ne
hlavy států, tak alespoň ministři zahraničí, nebo kteříkoli vysoce
postavení ministři, které vyšlou, budou tam v Islámábádu na
konferenci 22. března. Na 23. března připadá Den Pákistánu. A podle
toho, co se povídá a co jsem slyšel, budou slavit s nějakým
oznámením, řekněme o stanovení cen ropy v jüanech nebo něco v tom
smyslu.
Takže nevím, nemůžu to ověřit. Je to jen něco, co jsem slyšel, na co
dávat pozor příští týden. Ale jak říkám, tyhle události se teď dějí
denně a dochází k obrovským pohybům. A ještě jednou upozorním
lidi na to, že Čína se pořád objevuje, bublá, na jaké straně jsou? A
USA varují: nestavte se na stranu Ruska v tomhle všem. Je tu teď
takové zvláštní napětí, že si myslím, že historici budoucí éry se na to
budou dívat jako na úvodní měsíce druhé světové války. Tichá válka,
nebo jak se tomu říká, kdy se říká, dobře, asi jsme ve válce, ale nic se
neděje. Co se děje? Kdo udeří první? To je doba, ve které se právě
nacházíme.
JP: Další řekl bych vzrůstající jméno… Zrovna minulý týden jsme
zmínili Spojené arabské emiráty, ty se samozřejmě staly důležitějším
hráčem u stolu. Jamesi, zmínil jsi příští týden, a já se samozřejmě
dívám jen na to, že máme jarní rovnodennost. A protože jsme právě
prošli březnovými idy, řekněme, že se po celém světě mohou dít
docela zajímavé věci. Docela zajímavé doplňkové čtení "Nevyřčený
příběh za téměř 50 let trvajícím tajemstvím amerického dluhu Saúdské
Arábie." A to se samozřejmě dostáváme k dohodě Nixonovy vlády se
Saúdy před téměř 50 lety. Nebo se můžete prostě podívat na filmovou
verzi, jak a proč velká ropa dobyla svět.
Dvoudiskové DVD sady jsou k dispozici na
NewWorldNextWeek.com, více na konci této epizody. Toto je 479.
díl Nového světu příští týden. Jamesi, děláme to spolu už více než 12
let. A dokonce jsem na začátku skoro řekl. Tohle je klasický příběh
Nový svět příští týden. Příběh typu Petrodolar, skutečné pohyby ve
finančním světovém řádu. Je spousta dalších tahů na velké šachovnici.

Ukrajina získala přístup ke kontroverzní technologii k rozpoznávání
obličejů firmy Clearview AI. A tohle máme z ITPro.co.uk.
Všechno, co jsme zmínili v těchto epizodách za 12 a více let, je vždy
odzrojováno v poznámkách. Společnost Clearview AI poskytuje
ukrajinskému ministerstvu obrany bezplatný přístup ke své
technologii rozpoznávání obličejů. Společnost potvrdila, že software
pro rozpoznávání obličejů se používá k identifikaci ruských vojáků.
Oh, super, to zní v pořádku. Vypořádat se s dezinformacemi… aha, to
začíná být trochu riskantní, ale dobře… sjednotit vysídlené rodiny a
identifikovat zesnulé. To se bohužel vzájemně nevylučuje.
A to zní, že to zahrnuje více biometrických údajů než jen ty zlé
Rusy… sjednotit vysídlené rodiny a identifikovat zesnulé, protože jiné
formy identifikace včetně snímání otisků prstů jsou kvůli silnému
bombardování stále náročnější. Je těžké získat otisky palců, když jste
bombardováni. Původně o tom informovala agentura Reuters,
newyorská společnost ClearView AI mezitím potvrdila IT Pro, že
"Clearview AI poskytla svou průkopnickou technologii rozpoznávání
obličejů ukrajinským úředníkům pro jejich použití během krize, které
čelí. To přichází poté, co generální ředitel a spoluzakladatel Hoan
Ton-That poslal dopis ukrajinské vládě s nabídkou podpory po ruské
invazi 24. února.
V dokumentu, který viděl IT Pro, Ton-That tvrdí, že Clearview AI má
přístup k více než 2 miliardám obrázků získaných prostřednictvím
ruské sociální mediální služby VKontaktu, které mohou být použity k
identifikaci ruských vojáků. VKontakt je nejpopulárnější sociální síť v
Rusku s odhadovanými 400 miliony registrovaných uživatelů.
Zařadíme článek od agentury Reuters a některé další doplňující
odkazy. Ukrajina začala během války používat rozpoznávání obličejů
společnosti Clearview AI. A protože jsme v hororu, potřebujete dobrý
titulek hororu: Technologie Clearview pro rozpoznávání obličejů
pomáhá Ukrajině rozpoznávat mrtvé.
A můžete si jen přečíst jejich stránku na Wikipedii, kde jsem se
dozvěděl, že právníci Clearview jsou ti, kteří úspěšně pomohli obhájit
přelomový případ Citizens United u Nejvyššího soudu USA, jehož
výsledkem je samozřejmě to, že korporace jsou lidé. Další věc, kterou

jsem se zabýval ve svém pořadu. Tohle je zajímavé, právě jsi zmínil,
že zahrneš vyhledávání pro petrojuan a petrodolar na svém webu
Corbettreport. Pochybuji, že na svém webu mám mnoho věcí o
petrojuanu. A ty u sebe zase nemáš informace o Clearview. Kryju ti
záda… "Clearview AI porušila kanadské zákony o ochraně osobních
údajů s nástrojem pro rozpoznávání obličejů únor 2021."
Aplikaci Clearview pro rozpoznávání obličejů právě použili všichni
vaši oblíbenci na ministerstvu spravedlnosti, imigračním oddělení,
Macy's, Walmart, NBA, Best Buy, Národní bezpečnost, policie
Miami, policie Filadelfie, policie Indiany, policie New Yorku, Kohl's,
Wells Fargo, Bank of America… však víte, ti dobří lidé… to je z
února 2020. Zde je nejnovější titulek: "Clearview spouští nástroje pro
rozpoznávání obličeje k rozmazávání obrázků a odstraňování roušek říjen 2021." To se zdá být v éře plandemie mlhavě důležité. Takže
Jamesi, můžeš mě ujistit, že nic z toho se nedostane do rukou
padouchů. Za předpokladu, že si ještě nemyslíš, že neonacisté, které
teď máme milovat a podporovat, nejsou zlí.
JC: Jasně. Jo. Počkej, jsou tu i dobří lidé? Páni, super. To je pro mě
novinka. Ještě jsem žádné neviděl. Jo, přesně tak. Jasně A děkuji, že
jsi se věnoval straně Clearview. Ohledně rozpoznávání obličejů
obecně, odkážu lidi na svůj rozhovor s Michaelem Maharreyem z
Centra pro 10. dodatek z počátku roku 2020, těsně před plandemií.
Ohledně odporu vůči rozpoznávání obličejů, které se legislativně
odehrávalo v různých obcích po celých Spojených státech, které
přijímaly vyhlášky, že nebudou používat rozpoznávání obličejů pro
policejní účely, apod. Takže to bylo hnutí, které získávalo určitou
pozornost, než se svět navždy změnil v další nový normál… bla, bla.
Takže si myslím, že způsob, jak pochopit a zarámovat to, co se tady
děje, je: Dobře, ujasněme si to. Ukrajinské ministerstvo obrany zavádí
tuhle technologii rozpoznávání obličejů, aby skenovalo padouchy a
skenovalo "ty hodné" na naší straně a aby skenovalo každého a
získávalo všechny jejich biometrické údaje? Víte, to mi připadá jako
tiché přiznání něčeho, před čím jsme se ty i já snažili varovat mnoho
let. Rozpoznávání obličejů je zbraňový systém, nebo přinejmenším je
to něco, co bude nasazeno ve válce jako způsob kontroly bojového

prostoru a pochopení nepřítele a rovnou našich vlastních občanů,
kteří, mimochodem, dovolte mi to znovu zopakovat, i když to opakuji
každý týden.
Tohle je válka. Je to válka proti nám všem. A je to válka našich
jednotlivých vlád, které pracují ve shodě a které se v podstatě snaží
ovládnout lidskou populaci. A v této válce hodlají použít zbraně, jako
je rozpoznávání obličeje, biometrie, skenování otisků prstů, skenování
duhovky, digitální identifikace, pokud vám to zní povědomě, děkuji.
Dáváte pozor. Pokud ne, podívejte se na můj nedávný díl podcastu o
globálním vězení digitální identifikace, kde se dozvíte, jak je tato
agenda naprosto zásadní pro převzetí planety, ke kterému právě
dochází. A oni využijí každou záminku, aby tuto agendu zavedli, a
žádná záminka není lepší než válka. Samozřejmě vždy rádi testují své
nové vychytávky a technologie pro ovládání obyvatelstva v době
války. Takže není žádným překvapením, že to ukrajinské ministerstvo
obrany zavádí právě teď.
JP: Právě mě něco napadlo. Když se věci vyhrotí, jsem si jistý, že
Apple neodevzdá všechny ty sítnice, které samozřejmě mají v rukou,
že ne? To by nikdy neudělali. Myslím, že dát tento příběh do nějakých
novějších termínů, protože to jsou bohužel jediné termíny, které si
většina běžných lidí zapamatuje. Očekávejte, že v budoucnu uvidíte
něco podobného jako tento titulek. "Taliban se zmocnil biometrických
zařízení americké armády." Srpen 2021. Nepadnou do rukou
"nepřítele". Dokud mluvíme o "válce-proti…" Vlastně v jednom emailu někdo zmínil "válce-proti…" Vymýšlíme tady nové výrazy.
Spousta lidí viděla, jak se z jejich přátel a rodiny, kteří byli v
posledních letech známí epidemiologové, najednou stali
geopolitickými experty. Možná jim pošlete ten příběh o biometrice, a
já bych řekl, že jim určitě pošlete tohle.
Smazané webové stránky ukazují, že senátor Obama vedl snahu o
vybudování biologické laboratoře na Ukrajině. Článek z roku 2010
vyvolává vážné otázky ohledně aktivit americké vlády na Ukrajině,
které se táhnou téměř dvě desetiletí. Falešná pravice nabíjí zbraň,
falešná levice mačká spoušť. Přeskočme k naší závěrečné části zde ve
479. díle Nový svět příští týden. Jamesi, o všech těchto příbězích jsme

opět mluvili už dříve, ale stále se vracejí. Je to skoro jako když jsou
volby, aby se tě pokusili přimět volit správným způsobem. Vědci
vypustí v Kalifornii a na Floridě geneticky modifikované komáry
financované Gatesem. Tohle jsme převzali z Miamistandard.news,
který tak trochu vypadá jako běžný zpravodajský web, a pak vidím
odkazy na InfoWars a další místa, protože se samozřejmě jedná o
informační válku.
V Kalifornii a na Floridě mají být vypuštěny miliony GMO komárů
financovaných Nadací Billa a Melindy Gatesových. EPA dala zelenou
uvolnění GMO komárů v rámci pilotního programu, který má vytlačit
přirozené komáry ve vybraných oblastech těchto dvou států. Komáry
vyrobila britská biotechnologická firma Oxitec, kterou financuje
Nadace Billa a Melindy Gatesových, ve snaze bojovat proti nemocem
přenášeným hmyzem, jako je horečka dengue, žlutá zimnice, virus
Zika. Jak uvedl Epoch Times, "podle firmy Oxitec jde o udržitelnou a
cílenou technologii biologické ochrany proti škůdcům, která neškodí
užitečnému hmyzu, jako jsou včely," protože ty všechny jsme už
zabili s Roundupem, a samozřejmě "motýly, a prokazatelně kontroluje
nemoci přenášejícími komáry Aedes aegypti, kteří napadli komunity
na Floridě, v Kalifornii a dalších státech USA," kde to zkoušeli už
dříve. Pilotní program na Floridě, který dostal náskok v loňském roce,
čelil odporu obyvatel, kteří kritizovali EPA.
Agentura EPA nevyžadovala odborné posouzení ani základní
předběžné testy v klecích na Floridě a v Texasu a vyloučila
připomínky veřejnosti tím, že nezveřejnila příslušné dokumenty, když
pokusy schválila, uvedl J.D. Hansen z Centra pro bezpečnost potravin.
Jiní se domnívali, že EPA nezohlednila nezamýšlené důsledky. V
březnu svědčila skupina nezávislých odborníků před komisí pro
komáry na Florida Keys o tom, že GMO komáři mohou představovat
významnou hrozbu pro citlivé ekosystémy a lidské populace na
Florida Keys. Jak informoval deník The Daily Mail. Geneticky
modifikovaní komáři mají povolení k vypuštění v Kalifornii. Další
článek z Gizmodo. Zatímco se to děje a divoce tituluje, tento další
příběh se stal už před třemi lety a neuspěl. Geneticky modifikovaní
komáři se množí v Brazílii - září 2019.

Po polním pokusu mezi lety 2013 a 2015 se geneticky modifikovaní
komáři množí v Brazílii. Podle původního plánu vědců měli všichni
vypuštění komáři a jejich potomci uhynout. Pokus o omezení
populace komára žluté zimnice v Brazílii selhal. Zdá se, že genové
mutace mohly být přeneseny do místní populace. Modifikace genu s
názvem OX513A v komárech byla navržena tak, aby první generace
potomků těchto komárů, známá jako F1, nedosáhla stádia dospělce a
nemohla se tak rozmnožovat, jenže se tak stalo. Vědci z Yaleovy
univerzity dospěli k závěru, že části pozměněného genu nečekaně
migrovaly do cílové populace místních komárů. Další epický
neúspěch bohů šíleného scientismu, Jamesi.
JC: No, neúspěch? Nebo jaký je za tím skutečný záměr? Že ano? Máš
naprostou pravdu. Vždyť o tom mluvíme už mnoho let. Hodím sem
odkaz na 66. díl Corbett Report z roku 2008 o vakcínách jako tichých
zbraních, kde jsem pustil klip, jak Gates vypouští do publika komáry
jako létající injekční stříkačky. Víte, to je to, co budeme dělat v
budoucnu. Tohle je očkování v budoucnosti. Pamatuješ si na to? Jo,
pamatujeme. Takže sem hodím tento odkaz.
Ale jo, to se těm globalistickým přisluhovačům musí nechat, když
řeknou, že něco udělají, tak věřte, že se o to aspoň pokusí. Pokusí se
udělat přesně to, co vám říkají, že udělají. A k této poznámce budu mít
vlastně tento víkend ve zpravodaji ještě něco k dalšímu postupu v
rozvíjející se, nezastavující se agendě biologické bezpečnosti, která
neskončila. Jsou tu časové plány, postupy, všechny druhy věcí, kde
vám přesně říkají, co se stane, a uvádějí konkrétní data. Takže bychom
tomu měli věnovat i nadále pozornost.
Ale konkrétně k tomuto příběhu, opět je toho hodně, co jsem už řekl,
takže hodím lidem odkaz na rozhovor, který jsem vedl s Jonathanem
Lathamem z Nezávislých vědeckých zpráv v červnu 2020 o genových
pohonech a nadaci Gatesových. Mluvili jsme tam o jeho článku s
titulkem: Gatesova nadace najala PR firmu, aby manipulovala OSN
nad genovými pohony, kde jsme mluvili o této technologii, kterou
Oxitec používá - technologii genových pohonů, o tom, jak je hluboce
chybná. Opět, vadná, podle toho, na kterou stranu které mince se tu
snažíte hodit, ale že věda kolem ní byla zmanipulována a překroucena.

A samozřejmě jsme zmínili, že geneticky modifikovaní komáři se
množí v Brazílii, navzdory ujišťování o opaku, ale nebojte se, ten
článek na Gizmodo, na který odkazujeme, vám řekne, že ten článek
byl vyvrácen. Víte, tam byl nedostatek přesvědčivých důkazů kolem
toho článku z roku 2019, který ukázal: Hej, víte, jak jsme říkali, že
tihle kluci se nebudou schopni rozmnožovat přes první generaci? No,
zdá se, že jsou toho schopni. Oops. Ale vězte, že ta studie byla
chybná, takže si s tím nemusíme dělat starosti. Nebojte se, věřte vědě.
Jak by se to mohlo pokazit?
JP: Počkat, genová terapie je chybná?
JC: Genový pohon… ne genová terapie.
JP: Ano, promiň. Odlišné věci.
JC: Jo, naprosto.
JP: . Bonusová otázka. Jamesi. Co říkáš na komentáře Melindy
Gatesové týkající se zvláštního vztahu jejího bývalého s Jeffrey
Epsteinem? Všiml jsem si, že nespěchala s tím odstranit své jméno z
nevládních organizací.
JC: Ne, ale nezakládá náhodou novou vlastní nadaci nebo tak něco?
Já nevím. Jo, nedíval jsem se na to. Četl jsem o tom. Takže jsem ji
vlastně neviděl ani neslyšel. Ale určitě jsem viděl nějaké reakce lidí.
Jak je statečná. A že udělala správnou věc. A oh, přiznala se. Což je
samozřejmě přesně to PR, že jo? Oh, udělala skvělou věc. Odhalila
všechno o Epsteinově spojení, a byla u toho. Takže Melindě můžeme
věřit. Melinda rozhodně neměla nic společného s cíli Gatesovy nadace
v posledních několika desetiletí, což je samozřejmě lež. A pokud lidé
viděli, kdo je Bill Gates, budou vědět o Melindině spojení s tímto a o
tom, že je zajedno s agendou kontroly populace. Je to jen další PR.
JP: A samozřejmě, když o tom teď přemýšlím, protože jsme
samozřejmě na to neměli myslet. Ghislaine Maxwellová pořád sedí a
čeká na rozsudek a doufá, že to stihne do června. Další zprávy:
Federální rezervní systém poprvé po čtyřech letech zvýšil úrokové
sazby. V Japonsku bylo zemětřesení a je tu zbrusu nový, dosud

neviděný záznam z 11. září. Březnové idy obvykle signalizují začátek
měsíce a půl naprostých a totálních rituálů a šílenství Nového
světového řádu. A letos to vypadá, že tomu nebude jinak. A to je
Nový svět příští týden, 479. díl na Den svatého Patrika. Když
uzavíráme tuto epizodu, ano, vím, že jsme do toho oba hodně zažraní.
JC: Zelenou na sobě nemám. Co ty?
JP: Ani já. Mám na sobě své zbrusu nové tričko Media Monarchy z
NewWorldNextWeek.com. Trička jsou opět v černé barvě. Z
organické bavlny, vyrobeno v Americe, možná se budete chtít
zaregistrovat, jak už jsme poznamenali dříve, na
NewWorldNextWeek.com, abyste byli informováni o nadcházejících
přírůstcích do obchodu. A trička jsou jen jeho součástí. Jamesi.
JC: Víš, je to legrační, posíláš mě zpátky do doby, kdy jsem byl v
Dublinu, kde tuším měli něco jako Den svatého Patrika a byl tam
ohňostroj a tak. Ale byli to všichni Američani a Kanaďani a bezradní
cizinci, kteří tam mávali irskými vlajkami a tak. Nemyslím si, že Irové
se o tyhle věci nějak moc zajímali. JP. Je to jako amatérská hodina…
lidi to tak můžou nazvat.
JC: Za dvacet let se něco možná změnilo. Kdo ví?
JP: Možná. Tak to byl díl 479 Nového světa příští týden.
JC: Dobře, tak si to příští týden zopakujeme, měj se, kamaráde.
JP: Dobře, kamaráde, měj se, díky.
Překlad: David Formánek
Překlady můžete podpořit libovolnou částkou zasláním na níže
uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si
oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!
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Příběh č. 1: Saúdové jednají o zahájení prodeje ropy v jüanech
https://anti-empire.com/saudis-in-talks-to-start-selling-some-oil-inyuan/
Biden ukončil vojenskou pomoc Saúdské Arábii ve válce v Jemenu (5.
února 2021)
https://archive.ph/GyN61
Biden přislíbil saúdskému králi podporu USA proti útokům Hútíů (9.
února 2022)
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/9/biden-pledges-us-supportagainst-houthi-attacks-to-saudi-king
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https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/the
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https://geopoliticsandempire.com/2022/03/16/david-hendricksonweapons-of-financial-destruction/
SAE dávají přednost solidaritě s Ruskem před vojenskými spojenci
https://archive.ph/JP71J
Pákistán bude 22. března hostit další zasedání Organizace islámské
spolupráce
https://www.arabnews.pk/node/1999836/pakistan
Příběh #2: Ukrajina získala přístup ke kontroverzní technologii
rozpoznávání obličeje společnosti Clearview AI
https://www.itpro.co.uk/security/biometrics/366970/ukraine-accessto-clearview-ai-facial-recognition-tech
Ukrajina začala během války používat rozpoznávání obličeje
Clearview AI
https://archive.ph/jofGt
Technologie rozpoznávání obličeje společnosti Clearview AI pomáhá
na Ukrajině rozpoznávat mrtvé
https://archive.ph/o8zj1
Clearview AI
https://en.wikipedia.org/wiki/Clearview_AI

Společnost Clearview AI porušila kanadské zákony o ochraně
osobních údajů, tvrdí hlídací psi (3. února 2021)
https://www.cp24.com/mobile/news/clearview-ai-broke-canadianprivacy-laws-with-facial-recognition-tool-watchdogs-say-1.5294026
Aplikaci Clearview AI pro rozpoznávání obličeje používají
@TheJusticeDept, @ICEgov, @Macys, @Walmart a @NBA +
@BestBuy @DHSgov @MiamiPD @SMCSheriff @PhillyPolice
@IndStatePolice @nyspolice @Kohls @WellsFargo
@BankofAmerica (27. února 2020)
https://twitter.com/XEyezWideOpenX/status/1233681443102035968
Společnost Clearview uvádí na trh nástroje pro rozpoznávání obličejů,
které odstraňují masky (8. října 2021)
https://www.biometricupdate.com/202110/clearview-launches-facialrecognition-tools-to-deblur-images-and-remove-masks
Vyhledávání v mediální monarchii: "Clearview"
https://mediamonarchy.com/?s=clearview
Taliban se zmocnil amerických vojenských biometrických zařízení
(17. srpna 2021)
https://archive.ph/TWbwl
Smazané webové stránky ukazují, že senátor Obama vedl snahu o
vybudování biolaboratoře na Ukrajině
https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolabefforts/
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https://www.corbettreport.com/digitalid/
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modifikované komáry financované Gatesem
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Geneticky modifikovaní komáři povoleni k vypuštění v Kalifornii
https://gizmodo.com/2-billion-genetically-modified-mosquitoescleared-for-r-1848630797/amp
V Brazílii se rozmnožili geneticky modifikovaní komáři (13. září
2019)
https://www.dw.com/en/genetically-modified-mosquitoes-breed-inbrazil/a-50414340
Epizoda 066 - Vakcíny jako tiché zbraně
https://www.corbettreport.com/episode-066-vaccines-as-silentweapons/
Rozhovor 1551 - Jonathan Latham o genových jednotkách a Gatesově
nadaci
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