VELKÁ POROTA
ODHALENÍ PLÁNU NA OVLÁDNUTÍ SVĚTA
Právníci, soudce a špičkoví odborníci předloží před velkou porotou důkazy o tom, že pandemie je
celosvětovou zločineckou operací. Jsou odhaleny cíle, totožnost a metody zločinců.
SOUDCE A PRÁVNÍCI Z CELÉHO SVĚTA:

S OČITÝMI SVĚDKY Z NÁSLEDUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

ROYAL

NAVY

OZNÁMENÍ O PŘEKLADU
Tento dokument byl přeložen z anglického originálu
dobrovolnou činností Radka Pecha a Davida Formánka.
Na zhotovený překlad se nevztahují žádná autorská práva a ve skutečnosti je
každý čtenář vyzýván, aby tyto informace šířil široko daleko pod přísnou podmínkou, že je nebude
prodávat za účelem zisku a zanechá celé námi zpracované znění bez jakýchkoli změn a úprav.
PDF verzi tohoto dokumentu si je možno stáhnout na stránkách:
kulovy-blesk.cz a otevrisvoumysl.cz
Tento dokument je první částí pěti zasedání velké poroty.
Ostatní zasedání budou k dispozici také ve formátu pro tisk.

Celý skoro 1,5 hodinový záznam ÚVODNÍHO ROZHOVORU k VELKÉ POROTĚ můžete shlédnout ZDE
Celý skoro 1,5 hodinový záznam 1. DNE z jednání VELKÉ POROTY můžete shlédnout ZDE
Celý skoro 6 ti hodinový záznam 2. DNE z jednání VELKÉ POROTY můžete shlédnout ZDE

OZNÁMENÍ O KOPÍROVÁNÍ
Tento dokument obsahuje výběr nejdůležitějších informací předložených
během druhého dne modelového řízení před velkou porotou, řízený
Corona vyšetřovacím výborem advokáta Dr. Reinera Fuellmicha.
Na tyto informace se nevztahují žádná autorská práva a ve skutečnosti je
každý čtenář vyzýván, aby tyto informace šířil široko daleko pod přísnou
podmínkou, že je nebude prodávat za účelem zisku.
Tištěnou verzi tohoto dokumentu lze získat na těchto
internetových stránkách: StopWorldControl.com/jury
Tento dokument je první částí pěti zasedání velké poroty.
Ostatní zasedání budou k dispozici také ve formátu pro tisk.
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VELKÁ POROTA
ODHALENÍ PLÁNU NA OVLÁDNUTÍ SVĚTA

Dr. Reiner Fuellmich je světoznámý soudní právník s téměř třicetiletou praxí v žalování velkých
podvodných společností, jako jsou Deutsche Bank, Volkswagen atd. Během pandemie COVID19
Dr. Fuellmich pozoroval zločinné praktiky, kterých se dopouštěla média a vlády po celém světě. Založil
vyšetřovací výbor Corona a zahájil rozsáhlé vyšetřování, během něhož vyslechl více než 150
odborníků ze všech vědních oborů. Mnozí z těchto odborníků jsou uznávanými světovými špičkami ve
svém oboru. Společně s dalšími právníky z celého světa shromáždil Dr. Fuellmich nezpochybnitelné
důkazy o tom, že tato pandemie je sérií bezprecedentních zločinů proti lidskosti. Subjekty zodpovědné
za tento globální útok na lidstvo jsou tytéž, které byly zodpovědné za první a druhou světovou válku
a mnoho dalších světových krizí.
Dr. Fuellmich, deset mezinárodních právníků a soudce se rozhodli předložit důkazy o těchto zločinech
proti lidskosti veřejnosti během řízení před velkou porotou. Mezi očitými svědky jsou bývalí příslušníci
britských tajných služeb, britského královského námořnictva, americké námořní pěchoty, Světové
zdravotnické organizace, OSN, bývalý viceprezident společnosti Pfizer, nositel Nobelovy ceny za
medicínu a mnoho dalších vysoce postavených odborníků.

CO JE TO VELKÁ POROTA?
V závažných trestních věcech v USA je velké porotě předložen důkazní materiál, který ji má přesvědčit,
že tento důkazní materiál je dostatečný pro vznesení veřejného obvinění proti obžalovaným. My, lidé
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na celém světě, přebíráme tento model, abychom veřejnosti dokázali s pomocí svědků, právníků,
soudce a odborníků z celého světa, že se jedná o zločiny proti lidskosti, které se týkají nás všech.
Tvrdí se, že světové vlády se dostaly pod kontrolní vliv
zkorumpovaných a zločineckých mocenských struktur.
Mocenské struktury se spolčily, aby zinscenovaly
pandemii, kterou plánovaly několik let.
Za tímto účelem záměrně vyvolali masovou paniku prostřednictvím nepravdivých tvrzení a sociálně
inženýrské psychologické operace, jejíž poselství šířili prostřednictvím korporátních médií. Účelem
této masové paniky bylo přesvědčit obyvatelstvo, aby souhlasilo s experimentálním tzv. „očkováním“
– které jím není. Ukázalo se, že není ani účinné, ani bezpečné, nýbrž extrémně nebezpečné a dokonce
smrtelné.
Vyšetřování slouží jako vzorový postup k zajištění obžaloby některých trestně a občanskoprávně
odpovědných osobností, které se na těchto zločinech proti lidskosti podílely. Sekundárním účelem je
vytvořit povědomí o faktickém kolapsu současného narušeného systému a jeho institucí, a v důsledku
toho i zvyšování povědomí o:
- nutnosti, aby si lid sám vzal zpět svou svrchovanost,
- nutnost nejprve zastavit opatření tím, že se jim odmítneme podřídit,
- a nutnost nastartovat vlastní nové systémy zdravotnictví, školství, ekonomiky a soudnictví,
aby byla obnovena demokracie a právní stát v souladu s našimi ústavami.

SHRNUTÍ PŘEPISU
Účelem tohoto shrnutí Velké poroty je zpřístupnit nejdůležitější informace, které odborní svědci
odhalili, co největšímu počtu lidí. Zaměřili jsme se na ta fakta, která odhalují, co se v našem světě
skutečně děje, abychom veřejnosti pomohli pochopit závažnost současné světové krize. Ti, kteří chtějí
získat celé spektrum podrobností, si mohou prohlédnout celé videozáznamy zasedání zde:
StopWorldControl.com/jury
Tento dokument je první částí pěti shrnutí Velké poroty. Obsahuje zásadní informace z 2. dne s
názvem Obecné historické a geopolitické pozadí toho všeho. Toto je možná nejdůležitější zasedání
celé Velké poroty, protože odhaluje, jak tento mistrovský plán byla vytvořen za účelem dosažení úplné
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světové nadvlády pod záminkou mimořádných zdravotních událostí. Úvodní prohlášení neuvádíme,
protože nejsou příliš dlouhá a lze si je snadno prohlédnout na našich webových stránkách:
StopWorldControl.com/jury.

OBRANA

LIDSTVA

Doporučujeme každému čtenáři, aby toto shrnutí Velké poroty šířil ve své komunitě. Zločinecké
mocenské struktury zcela spoléhají na nevědomost lidí. Jakmile se veřejnost stane informovanou,
přejde od bezvýhradné poddajnosti k inteligentnímu odporu. Proto je nejdůležitějším krokem, který
můžeme všichni podniknout, informovat ostatní. Zejména musíme vzdělávat všechny, kteří mají
v našich komunitách vlivné postavení. Pošlete toto shrnutí Velké poroty v digitální nebo tištěné podobě
ředitelům škol a učitelům, ředitelům nemocnic a zdravotnickému personálu, policistům, právníkům
a soudcům, pastorům, starostům a členům komisí, redaktorům místních médií a novinářům.
Existuje mnoho levných online tiskových služeb, kam můžete nahrát toto PDF a nechat si ho vytisknout
v libovolném počtu kopií. Stačí zadat do Googlu "levný tisk knih" a můžete začít porovnávat. Pokud
by mnozí z nás investovali trochu času a prostředků do vytištění stovek nebo dokonce tisíců kusů
tohoto dokumentu a distribuovali je ve svých komunitách a ve své zemi, mohli bychom mít obrovský
dopad.
Tyto informace se musí dostat ke všem, kteří pracují ve veřejné správě. Tito členové naší společnosti
jsou nevědomky přisluhovači zločinců, protože slepě plní příkazy, které přímo vedou ke smrti milionů
lidí a k trvalému poškození stovek milionů životů. Jakmile všichni naši státní zaměstnanci pochopí,
o co ve skutečnosti jde, přestanou být prodlouženou rukou zločinců, aby se nestali vědomými
spoluviníky.
Pokud se nyní nepostavíme na odpor a nebudeme jednat, můžeme o tuto možnost navždy přijít,
protože Světové ekonomické fórum se chystá zavést globální správu nad tokem informací
a internetem a pokusí se navždy zavřít ústa všem, kdo si váží svobody lidstva. Pokud někdy nastal
čas, aby všichni povstali a jednali, pak je to právě teď.
Redaktor David J. Sörensen
StopWorldControl.com
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MĚSTO LONDÝN
PRVNÍ SHRNUTÍ

Odbornými svědky na druhém zasedání Velké poroty jsou bývalý důstojník britské zpravodajské služby
(partnerské agentury americké Národní bezpečnostní agentury) a kanadský investigativní novinář. Vysvětlí
dlouhou historii snahy britské elity o světovou nadvládu. Britské impérium stále existuje a zahrnuje Velkou
Británii, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Indii, 19 afrických zemí a Karibik, přičemž svou ruku natahuje
prakticky do všech ostatních zemí světa. Jejich ústředí se nachází v Londýně, na ploše jedné čtvereční
míle, která je finančním centrem světa. Londýn není řízen britskou vládou, ale té naopak sám vládne.
Londýn má vlastní soudy a policii a jeho suverenita a samospráva nebyla nikdy zpochybněna. Vládne nad
královskou Korunou a nad většinou planety Země.
Britská elita se domnívá, že má právo zotročit zbytek lidstva, které považuje za svůj "dobytek". Podle jejich
názoru jim obyvatelstvo patří - tělem, myslí i duší. Demokracie je pouze iluze, která má udržet lidi v klidu,
zatímco Londýn rozhoduje a tahá za nitky.
Tato elita se několikrát pokusila o takzvaný "nový světový řád", ale všechny jejich pokusy ztroskotaly. Téměř
se jim podařilo ovládnout Spojené státy, ale ani tam neuspěli. Nyní využívají pandemii COVID-19
k dosažení svého cíle na ovládnutí světa a pomocí psychologických technik se snaží přimět světovou
populaci, aby slepě poslouchala každý jejich příkaz pod záminkou "zajištění bezpečnosti všech".
Ovládání mysli je již dlouhou dobu jádrem jejich strategie. Po třech průmyslových revolucích se nyní
objevuje čtvrtá průmyslová revoluce, která se zaměřuje na ovládání mysli lidí.
Hlubším cílem očkovacích programů je upravit genom lidstva, a vytvořit tak novou trans-humanistickou
rasu, která se bude chovat podle přání oligarchů. To bylo v minulosti vždy nejvyšší touhou tyranů, ale teprve
nyní technologie umožňuje přetvořit lidstvo na dokonalé otroky.

Náš svět je ohrožen znovuzrozením starověkého otrokářského
systému, který byl technologicky vylepšen tak, aby zavedl zcela
novou úroveň všespásného otroctví nad veškerou světovou populací.
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EXPERTNÍ SVĚDEK

ALEX THOMSON

Alex Thomson je bývalý důstojník britské Signální zpravodajské služby,
GCHQ, partnerské agentury NSA (Národní bezpečnostní agentury – USA).
Byl referentem bývalého Sovětského svazu a přepisovatelem zachycených materiálů.
Thomson byl členem mezioborového týmu GCHQ pro chemické, biologické,
radiologické a jaderné hrozby (CBRN).

Jako zpravodajský důstojník se Alex dozvěděl o britské strategii ovládnutí světa.
Vysvětluje historické pozadí a současnou mocenskou strukturu britského impéria,
a jak pandemie COVID-19 hraje klíčovou roli v jejich programu.

Následuje shrnutí nejdůležitějších informací, které Alex Thomson prozradil.
Chcete-li se dozvědět všechny podrobnosti, podívejte se na celý záznam zde: StopWorldControl.com/jury
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Město Londýn je finančním centrem britského impéria a dominantní světovou mocností. Na tuto
situaci se připravovalo zhruba od roku 1870. Tehdy začíná moderní svět, monopolizace a kartelizace
světa. Zdá se, že vše, co děláme při zkoumání korupce vychází z monopolů britské koruny a peněz
londýnské City, ukazuje na toto období zhruba od roku 1870, v němž došlo k několika revolucím britské
elity.

Všechny tyto revoluce se točily kolem omezení produktivity
a zabránění růstu inteligence a intelektuálního vlastnictví
původních obyvatel britského impéria
stejně tak jako v konkurenčních zemích.

Došlo k revoluci v tom, co by se dalo nazvat myšlenkovým prostorem, což je od roku 2010 explicitní
termín používaný ústředním ministerstvem britské vlády, Úřadem vlády.

•

Revoluce v kvalitě vzdělávání britských a dalších západních školáků.

•

Revoluce v krádežích duševního vlastnictví elitou.

•

Revoluce v modelu zdravotní péče a volného přístupu k ní.

•

U nás doma ústavní revoluce od klasického modelu britské liberální demokracie.

To vše se dělo od roku 1870 a v Británii bylo z velké části dokončeno v klíčovém roce 1947-1948, kdy
Británie měla jedinečnou situaci v rámci národní zdravotní služby a prosazovala cestu k vojenskému
sjednocení evropského kontinentu a celého NATO.

Velká Británie byla světovou jedničkou
v novém způsobu řízení populace.
Centrálním uzlem je město Londýn,
čtvereční míle v samém srdci toho,
co je dnes nazýváno jako Velký Londýn.
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Město Londýn:
•

Má právní status odlišný od ostatních 32 londýnských městských částí.

•

Jeho výsady byly zakotveny již v Magně chartě z roku 1215.

•

Jeho samospráva nebyla nikdy zpochybněna.

•

V mnoha obdobích své historie mělo moc nad britskou korunou, a tedy i nad velkým kusem
zeměkoule v době britského impéria.

Město Londýn má kontrolu nad Westminsterským parlamentem,
zejména v podobě úředníka města Londýn
známý jako Pamětník, který zasedá v Dolní sněmovně,
kam nemá přístup ani panovník,
a zaznamenává, co se říká proti finančním zájmům.

Úřad vlády je ministerstvo, které bylo zřízeno na počátku 20. století jako úložiště královských
korunních výsad. Přibližně od roku 1870 ústavní revoluce zajistila, že finančníci ovládající politické
strany ve skutečnosti řídí věřící v královské korunní výsady. V zákulisí britského modelu vlády stále
existuje vnitřní svatyně, Tajná rada, která ve skutečnosti vládne jménem královské Koruny.

Je to jen na okrasu, že parlament
a vládní útvary jsou konzultovány.

VLASTNIT MYSL LIDSTVA
Akademik historie na Georgetownské univerzitě Carroll Quigley, bývalý učitel Billa Clintona, ve své
knize Tragédie a naděje: Dějiny světa v naší době napsal, že proběhly čtyři průmyslové revoluce. Ano,
o této známé formulaci pocházející ze Světového ekonomického fóra psal Quigley již v 60. letech 20.
století (1960). Perspektiva, která se zde předpokládá, je perspektiva toho, kdo vlastní obyvatelstvo,
nejprve v Británii a poté v britském impériu.
•

První revoluce: vlastnictví půdy, zemědělských prostředků poskytuje bohatství

•

Druhá revoluce: mechanická – průmyslová

•

Třetí revoluce: v níž finanční kapitál ovládne svět
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Právě od tohoto období kolem roku 1870 si chytré peníze ve městě Londýn uvědomují, že i tato bublina
splaskne.

Nejúčinnější způsob, jak v budoucnu ovládnout svět,
bude vlastnit mysl. To je čtvrtá průmyslová revoluce.

Britská i německá elita byly odhodlány dosáhnout světové nadvlády, a to jak v průmyslu, tak v oblasti
myšlení.

Obchodní model města Londýn zdůrazňoval význam
kontroly nejen nad vojenskou silou nebo fyzickým majetkem,
ale i nad myslí lidí, kterým se dnes říká lidské zdroje.
Proto se začíná mluvit v science fiction
o vlastnictví genetické výbavy člověka z této doby.

Město Londýn a velmi bohaté britské "soft power" instituce nadále považují tento boj o mysl za svou
nejvyšší prioritu pro ovládnutí světa a zdraví považují za dílčí sektor tohoto boje. Britská elita se stále
považuje za vedoucí světovou mocnost v oblasti mysli. Strategie vyučovaná v internátních školách,
na univerzitách nebo při výcviku důstojníků zpravodajských agentur je do značné míry krédem
předních pokrevních linií elitních rodin, které řídí město Londýn. A je to modus operandi
angloamerických nadací osvobozených od daní a především think-tanků, jako je Chatham House,
které prosazují agendy těchto pokrevních linií u západních vlád.

FOKUS

NA

OVLÁDNUTÍ

SVĚTA

Klíčovou postavou roku 1870 je John Ruskin, zdánlivě nevinná postava, protože byl prvním
profesorem umění v Oxfordu, ale přinesl doktrínu, že britská elita má skutečně povinnost exportovat
svůj vlastní pohled na svět do zbytku světa. A jeho klíčovým studentem, kterého inspiroval, byl Cecil
Rhodes, který pohádkově zbohatl v jižní Africe. Cecil Rhodes si psal tajné deníky a zakládal tajné
společnosti. V roce 1891, po 16 letech plánování, vznikla jeho hlavní tajná společnost – Rhodesova
stipendia jsou její součástí. Oxfordskými členy Rhodesovi sítě byli například lord Toynbee a lord
Milner, známí geo-strategové. V Cambridgi to byli budoucí ministr zahraničí lord Grey a lord Esher.
V Londýně působil tehdejší přední novinář W. T. Stead a zasvěcenci a členové výkonného výboru

10

Cecila Rhodese byli výše uvedení muži a lord Rothschild. Po Rhodesově smrti v roce 1902 se do
stejného okruhu dostaly i další přední anglické pokrevní rody, které opakovaně zamořovaly historii
londýnské City, například Astorů. Vnější kruh se stal známým jako Skupina kulatého stolu, dodnes
fungující ve Spojených státech a sedmi dalších zemích, založená od roku 1909. Tato skupina
považovala za svůj hlavní příklad úspěch kanadské federace z roku 1867. Kanada byla fakticky
politicky sjednocena.

Aby se zabránilo šíření různých názorů,
různé anglicky mluvící demokracie ve světě,
je třeba je všechny vysledovat zpět
pod kontrolu londýnské City.

To je také velmi aktuální, protože mezi mnoha rhodeskými učenci, kteří ovládají světovou politiku
a tlačí svět ke globalismu, jsou Bill Clinton a ze Světového ekonomického fóra novozélandská dáma,
profesorka Ngaire Woodsová, která se letos stala velmi známou svým výrokem na WEF, že elita může
dokázat krásné věci, pokud se spojí a pokud lidé ve světě prostě přijmou, že oni jsou v čele. Tato vize
nezůstala blouzněním obzvláště bohatého Angličana, ale zdomácněla ve Spojených státech
v takzvaném východním establishmentu, na východním pobřeží, když se Spojené státy staly
dominantní světovou mocností. Klíčové svědectví o tom podává Norman Dodd krátce před svou smrtí
v roce 1982 G. Edwardu Griffinovi, které lze snadno nalézt na internetu jako „Norman Dodd on taxexempt foundations“. Dodd byl klíčovým pracovníkem Reese, kongresmana z východního Tennessee,
který v padesátých letech z pověření Kongresu provedl vyšetřování vlivu těchto od daní osvobozených
nadací ve Spojených státech.

Tyto nadace realizovaly vizi města Londýn
a Cecila Rhodese o ovládnutí světa.

Nestačí být zdaleka největší vojenskou a ekonomickou mocností světa. Pokud je váš myšlenkový
prostor stále ovládán nevyvráceným předpokladem, že všichni nahoře jsou placeni až po svobodu,
pak bude svět stále řídit klub s vlastními zájmy.

Dokonce i v oblastech, jako je zdravotnictví, které Británie poprvé
socializovala v roce 1948, zjistíte, že lidé se mylně
a bezstarostně domnívají, že jejich nejlepší zájmy jsou zachovány.
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Pobočka londýnské City na Manhattanu na Wall Street financovala obě strany obou světových válek.
Seriózní akademici, jako je Anthony Sutton, který působil v Hooverově institutu na Stanfordově
univerzitě v Kalifornii, o tom napsali celé knihy s názvy Wall Street a bolševická revoluce a Wall Street
a vzestup Hitlera. Anthony Sutton našel celou řadu dokumentů. Stálo ho to místo na Stanfordu.

To, co zjistil, bylo že jak Sovětský svaz, tak Třetí říše
vznikly v zájmu londýnské City,
a konkrétně jejího konce na Wall Street.

Jedním z příkladů totálního zásahu britské rozvědky do oblastí, které jí ústava neumožňuje nebo
nedovoluje, je to, že MI5 ještě před druhou světovou válkou prověřovala, kdo se dostane do vysílání
BBC, kdo bude povýšen a kdo přeložen. Byla zřízena pokrevními rodinami k prosazování jejich
soukromých cílů.

Britská vládní kancelář otevřeně hovoří o své kontrole
nad myšlením světa a myšlením Britů.
Označují části mozku štítkem MINDSPACE.

V dokumentu se píše: "I když lidé souhlasí s cílem chování, mohou mít námitky proti způsobu jeho
dosažení. Různé efekty MINDSPACE budou přitahovat různé úrovně kontroverze. Existuje několik
faktorů, které určují kontroverzi."
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"Cílem je proto zajistit, aby občané
si plně neuvědomovali, že se jejich chování mění,
nebo alespoň jak se mění."

"Je zřejmé, že se tím vláda vystavuje obvinění z manipulace. Lidé nemají rádi, když je někdo podvádí.
Tato nechuť má psychologický základ, ale v zásadě jde o otázku důvěry ve vládu. Nedostatek vědomé
kontroly má také důsledky pro souhlas a svobodnou volbu. Zaprvé to vytváří větší potřebu, aby občané
schválili použití změny chování, možná s využitím nových forem demokratické angažovanosti."

V tomto modelu je demokracie nejvyšším prodávaným
zbožím, ale páky manipulace s demokracií
jsou plně v rukou kartelu.

Reiner Fuellmich: Rozumím tomu správně, že město Londýn je skutečným vládcem ve Velké Británii?
Alex Thomson: Bezpochyby. To je něco, co se člověk s mým původem naučí už na internátě, natož
na univerzitě. A když se dostanete do státní správy, tak se tam na vás vyvalí oči, když někdy
navrhnete, že by obyvatelé Británie nebo kterékoli jiné země Commonwealthu by měli mít právo na
sebeurčení.

Město Londýn je chápáno jako vlastník
populace, těl, myslí i duší.

Reiner Fuellmich: V konečném důsledku jde o ovládnutí mysli lidí, o které město Londýn skutečně
usilovalo, aby dosáhlo svého cíle ovládnout svět. Je to tak?
Alex Thomson: Ano.
Reiner Fuellmich: Takže nakonec vidíme velmi silnou instituci – město Londýn – které překlenuje
Atlantik, protože jako svou pátou kolonu má Wall Street. Tyto dvě mocnosti jsou společně centrem
moci v tomto světě.
Alex Thomson: Jsou tu boje. Dlouhou dobu probíhala zcela netriviální studená válka, v níž byly větve
aristokracie v londýnské City jak prosovětské, tak protisovětské unie. O tom bych mohl mluvit celé
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hodiny. Ale to je druhotné ve srovnání s rozhodnutím, že v Eurasii musí existovat pouze německý
a ruský blok, a že oba tyto bloky musí být nakonec kontrolovány a obklopeny britskou nebo
angloamerickou námořní mocí a angloamerickou měkkou mocí, která jim určuje paradigmata.
Reiner Fuellmich: Zmínil jste, že město Londýn skutečně řídí jen několik rodin. Zmínil jste jména
Rothschild, Rhodes a Astor. Je pravda, že je to jen několik rodin, které se snaží ovládnout svět
prostřednictvím města Londýn?
Alex Thomson: Ano. Nikdy jsem nenašel lepší materiál, než je ten od autorské dvojice, která je
holandsko-německo-americká. Tím Holanďanem je Robin de Ruiter. Jeho americko-německý
spoluautor je Fritz Springmeier z Jižní Karolíny. Mají poměrně šokující knihu s názvem Bloodlines of
the Illuminati. Jejich práce je však velmi solidní.

Důsledně ukazují, že město Londýn,
Manhattan, evropský kontinent, jsou do značné míry ovládány
malým počtem významných rodin.

Jako nejvyšší úroveň těchto rodin se často uvádí 13. Je zřejmé, že existují i nižší úrovně. Francouzi
například často hovořili o "les 200 familles", 200 pokrevních liniích, které řídí deep state. Ale ti starší
terorizují ty mladší a nejvýše se můžete dostat, než zmizíte v mlhavých tvrzeních, že Satan řídí svět,
což nakonec, jak věřím, dělá.

Ale nejvyšší úroveň, na kterou se můžete dostat, je úroveň,
na které středoevropské germánské pokrevní linie
uzavírají nelehká příměří s pokrevními liniemi z Britských
ostrovů, z nichž většina nyní sídlí ve Spojených státech.

Reiner Fuellmich: Zdá se, že jedním z hlavních prostředků, kterými se těchto několik málo rodin snaží
ovládnout zbytek světa, je myšlenkový prostor, což zní jako ovládání mysli. Znamená to, že se tak
děje prostřednictvím psychologických operací?
Alex Thomson: Velmi pravděpodobně. Žádná země se nedostala do hry psychologických operací dříve
než Británie. Jakmile v Británii v Edwardiánské éře, těsně před první světovou válkou, vznikly formální
zpravodajské agentury, byla to velká koncentrace. Vypůjčili si však mnoho ze svých poznatků z Vídně
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a z Německa, které v té době zaujímaly vedoucí postavení v oblasti psychologie.

Jedná se o nadnárodní zájmy v obou jak v Anglo
tak a Germánské oblasti tehdejší světové nadvlády,
abychom využili triků myšlenkového prostoru.

A ty byly do značné míry zdokonaleny v době, kdy Amerika po roce 1945 neohroženě ovládla
Německo, a to s využitím mnoha mozků Třetí říše a Sovětského svazu, které byly do Spojených států
tajně přivezeny během operace Paperclip. Ovládání mysli je považováno – už od dob Edwarda
Bernayse a Freuda – za nejmocnější způsob kontroly jednání v reálném světě.

Pokud máte tuto moc, ovládáte lidi,
kteří jsou početnější, inteligentnější
a silnější než vy.

VLASTNIT LIDI
Reiner Fuellmich: Slyšel jsem správně, že jste použil termín dobytek? Je to skutečně pohled, který
mají tito lidé na zbytek světa?
Alex Thomson: V devadesátých letech, kdy jsem chodil na britskou internátní školu pro seniory, tento
výraz výslovně používali vnuci seniorů z londýnské City. Ti používali slovo "dobytek" pro označení
britského obyvatelstva.

Jsou považovány za dobytek
a nezaslouží si místo na světě
jinak než pod vedením britské elity.

Dexter L-J. Ryneveldt: Souhlasíte tedy s tím, že jádrem pandemie Covid-19 je finanční dominance?
Alex Thomson: Ano, to bych chtěl, a mírně bych to upřesnil tím, že bych vám připomněl, že Carroll
Quigley ve svém shrnutí světonázoru angloamerického elitního establishmentu poukazuje na to, že
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vlastnictví finančních aktiv je již v 60. letech minulého století zastaralé. A ví, že velké mozky, ne nutně
dobré mozky, sto let před ním to již předvídaly.

Za skutečné bohatství považují lidskou mysl a zdraví,
a schopnost časem změnit a autorsky chránit lidskou bytost
na nový model, který by se choval podle očekávání.

Ana Garnerová: Zmiňujete se o autorských právech na lidskou mysl, dokonce i na genetiku. Máte
pocit, že existuje souvislost mezi současnými takzvanými vakcínami – injekcemi od společností Pfizer,
Moderna, Janssen, AstraZeneca – a tímto cílem autorských práv na člověka?
Alex Thomson: Thomson: Velmi pevně tomu věřím. Nejsem lékařsky ani biotechnologicky
kvalifikovaný, abych vysvětlil, kolik je na tom pravdy, ale opakovaně jsem viděl, že tam, kde je humbuk
a kde mezi elitou v Británii a Americe panuje pseudo-teologická víra, že lze dosáhnout určitého cíle
pomocí určitého triku – například editací genu a vytištěním autorských práv na lidském těle – je to
samo o sobě dostatečnou motivací k tomu, aby se člověk vážně pokusil jít touto cestou.

Podstatou je myšlenka, že genetická editace
umožní autorská práva na počet
duší a těl lidstva, které jsou zasaženy,
takže již nejsou pod mocí Stvořitele.
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Nejprve se budu zabývat

současnou situací, abychom si ujasnili, jakou roli dnes hraje

Británie ve světových záležitostech. První věcí je asi minutu a půl dlouhé video.
"Já, Justin PJ. Trudeau, přísahám, že budu věrný a zachovám pravou oddanost Jejímu
Veličenstvu královně Alžbětě II., královně Kanady, jejím dědicům a nástupcům, k čemuž
mi dopomáhej Bůh."
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"Já, Justin PJ. Trudeau, slavnostně a upřímně přísahám, že jako člen Tajné rady Jejího
Veličenstva v Kanadě budu věrným a oddaným služebníkem Jejího Veličenstva královny
Alžběty II. ve všech věcech, které budou projednávány, diskutovány a rozhodovány v Tajné
radě, budu věrně, čestně a pravdivě prohlašovat svůj názor a smýšlení. Budu zachovávat
mlčenlivost o všech věcech, které mi byly v této funkci svěřeny a sděleny, nebo o kterých se
bude tajně jednat v radě. Obecně budu ve všech věcech jednat tak, jak by měl věrný
a opravdový služebník pro Její Veličenstvo jednat, k tomu mi dopomáhej Bůh."
To je pro některé lidi, kteří to viděli v roce 2017, matoucí. Nebylo to to, co by člověk očekával od
takzvané demokratické hlavy státu, když po volbách skládal přísahu. Ale na druhou stranu Trudeau
ve skutečnosti hlavou státu není. Je členem úřadu Tajné rady, kterým musíte být, pokud se chystáte
zastávat funkci v kabinetu, ve vládě nebo v opozici.

Skutečnou

hlavou

státu

je

generální

guvernér,

ten starší pán, který stojí vedle něj.
kdo je jmenovanou osobou, která vykonává
pravomoci a autoritu královské Koruny
a uděluje královský souhlas s každým zákonem v Kanadě.

V každé provincii máte zástupce guvernéra. Máte úřad Tajné rady. Máte celou tuto podivnou
byzantskou strukturu nad zdánlivým veřejným aspektem naší takzvané demokracie v této monarchii
na severu, což je opět pro mnoho lidí velmi matoucí. Co je to za anomálii a co je její součástí
v mezinárodním měřítku? Jak vznikla? Kanada je přece součástí Britského společenství národů. To
je něco, co vzniklo na konci třicátých let minulého století v rámci příprav na proměnu vnějšího obrazu
britského impéria. Dnes je v Britském společenství národů asi 54 zemí, přičemž jeho centrem je Velká
Británie. V jeho čele stojí anglická královna.

Zabírá rozlohu přibližně 31,6 milionu kilometrů čtverečních.
Na zdejších územích žije 2,4 miliardy lidí, což představuje
21 % územní rozlohy světa.
A lidé to oslavují, jako by to byla nějaká
demokratická instituce.
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Těmito územími jsou Karibik, několik latinskoamerických oblastí, velká část Afriky (19 afrických zemí
v subsaharské Africe), osm asijských zemí, z nichž největší je Indie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland,
samozřejmě pět očí bez Spojených států.

Srovnejme to se starým britským impériem z roku 1920. Vypadá to dost podobně.

Lidé si myslí, že britské impérium po druhé světové válce zaniklo, že nechalo svá území volně plynout,
a že nyní je impériem velké, zlé americké impérium. To je mytologie, která nám byla předána.
Skutečná moc, která kontrolovala pátou kolonu uvnitř Spojených států a která tam byla od roku 1776,
byla vždy v Londýně. Nikdy nezmizela.
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Žádná taková říše nikdy nedává svobodu jen tak dobrovolně.
Za svobodu se bojuje.

Existuje zpráva z roku 2016 nazvaná Nový kolonialismus, kterou vypracovala nezisková organizace,
jež provedla audit britských zájmů. Píše se v ní: "101 společností kótovaných na londýnské burze
cenných papírů – většina z nich britských – má těžební aktivity v 37 zemích subsaharské Afriky.
Dohromady kontrolují nejcennější africké zdroje v hodnotě více než 1 bilionu dolarů. Vláda Spojeného
království využila své moci a vlivu, aby zajistila britským těžebním společnostem přístup k africkým
surovinám. Tak tomu bylo v koloniálním období a je tomu tak i dnes."
Existuje zvláštní organizace s názvem The Crown Agents, která je spojena s Nadací Billa a Melindy
Gatesových a Světovou bankou. Byla založena v roce 1833 jako zdroj královské Koruny. Není
součástí vlády. Nevychází ze souhlasu vlády. Pochází od jediného panovníka, královské Koruny, jako
dědičné instituce.

Byla zřízena jako pobočka britského koloniálního úřadu, aby spravovala infrastrukturu – tvrdou
i měkkou – kolonií na mezinárodní úrovni impéria. Crown Agents spravovala zdravotnickou
infrastrukturu, včetně Covidových protokolů východní Evropy, zejména na Ukrajině. Spravuje řadu
afrických zemí, Jižní Súdán, Myanmar. A zabývá se správou věcí veřejných. Pomáhá těmto zemím

20

upravovat své řídicí mechanismy podle standardů Světové banky a MMF. To je jeden z aspektů, pokud
jde o zachování stínové říše.
Jednou z věcí v tomto systému řízeném Commonwealthem a londýnskou City je, že jeho centrem jsou
Kajmanské ostrovy a offshoreové bankovnictví. V mezinárodním měřítku se 24 % finančních služeb
pohybuje prostřednictvím mnoha britských Kajmanských ostrovů, Karibiku a dalších offshorových
daňových rájů.

Zároveň je však v těchto zemích centrum globálního
praní špinavých peněz z drog a financování terorismu.
Lidé si myslí, že drogy jsou přirozeným morem naší
společnosti, že terorismus je jen přirozená věc, která se děje.
Ne, to vše je velmi umělé. Jsou to vytvořené nemoci,
které mají geopolitickou povahu,
nejsou náboženského charakteru.
Jsou pěstovány shora.

Jedná se o dlouhodobou zprávu amerického Senátu, kterou vypracoval nedávno nemocný senátor Carl
Levin, o zranitelnosti USA vůči praní špinavých peněz, drogám a financování terorismu: případ HSBC.
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Bylo zjištěno, že banka HSBC je na prvním místě na světě
v oblasti praní špinavých peněz prostřednictvím offshore účtů.

Byla založena v roce 1865, aby prosazovala nebo řídila obchod s opiem a zničila Čínu. Banka HSBC
byla shledána vinnou a byla jí udělena jistá pokuta ve výši 1,9 miliardy dolarů. Bylo jí dovoleno
jmenovat vlastního auditora, který tam bude sedět pět let. A stále dělají to, co dělají. Mají obrovský
podíl v Air Canada. Každý, kdo letí letadlem do Kanady, uvidí všude nápisy HSBC. To je obrovský kus
infrastruktury jako součást stříbrného trojúhelníku, který probíhal po celé 20. století.
Máte obrázek královny u Couttse. To je královnina osobní banka, která byla v roce 2012 rovněž
shledána vinnou z praní špinavých peněz z drog. Zaplatila svou vlastní malou pokutu ve výši 10
milionů dolarů a výsledkem špatné publicity bylo, že zahraniční účty banky, která praní prováděla, byly
prodány Royal Bank of Canada, která v současné době provádí stejné operace.
Afrika, stejně jako 177 miliard dolarů dluhů, které ji drží jako rukojmí, zatímco přibližně 944 miliard
dolarů příjmů z těžby bohatství leží na britských offshorových účtech. Není tedy dlužníkem, ale
masově dravým národem.

Město Londýn je samostatný subjekt.
Ani vláda Spojeného království nemůže
z právního hlediska udělat mnoho, aby ji zastavila.
Mají své vlastní soudy, svou vlastní policii.

Nemluvil jsem ani o pochybných dokumentech, které byly zdůvodněny a vytvořeny britskou rozvědkou,
a které ospravedlňovaly bombardování Iráku a Libye. Nemluvil jsem o syrských pochybných
dokumentech o chemických zbraních, jejichž použití Asadem nebylo nikdy skutečně prokázáno, ale
které byly zdůvodněny pro sankce a ospravedlnění změny režimu, o kterou se pokoušíme již sedm
let. Ale musím jen říci, že britská ruka je všude. Dokonce i v průběhu podezřelých spisů, které se snaží
Putina postavit do role velkého zloducha ovládajícího Trumpa. A také otázka Rhodesových
stipendistů, lidí jako Strobe Talbott, který přišel s Clintonovou a už velmi dlouho vede Brookings. Ten
také stál za Russia Gate s mnoha dalšími Rhodes Scholars, kteří v současnosti řídí Bidenovu
administrativu, jako Jake Sullivan, Susan Riceová, Eric Lander. Vědci jsou Rhodesovými stipendisty.
Jsou prostě úplně všude.
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MĚSTO LONDÝN VLASTNÍ KANADU
Na rozdíl od ústavy nebo deklarace Spojených států byla Kanada založena v roce 1867. Původní
konference s našimi otci zakladateli nebyla na rozdíl od USA něčím, co by bylo součástí boje za
svobodu. Všichni tito lidé byli britští loajalisté, antirepublikáni, stejně jako náš Otec zakladatel Johnny
McDonald. Byl to árijský patriot kompletní rasy, který chtěl árijskou Kanadu a který řekl: Britem jsem
se narodil a Britem i zemřu. Byl to špinavý, nemorální šmejd. A to jsou tito lidé oslavovaní jako naše
posvátné krávy, které máme v Kanadě ctít.
V kanadském zakládacím dokumentu se doslova píše: "Vzhledem k tomu, že kanadské provincie
vyjádřily přání být federálně sjednoceny v jednom dominiu pod korunou Spojeného království a Velké
Británie a Irska, s ústavou v zásadě podobnou ústavě Spojeného království. [Což je samo o sobě tak
trochu podvod, protože Spojené království ve skutečnosti žádnou ústavu nemá, takže jde o jakési
zrcadlení stínu]. A vzhledem k tomu, že taková unie by přispěla k blahu provincií a podpořila by zájmy
britského impéria."

Kanada byla vytvořena na podporu
zájmů britského impéria.

Britové se obávali toho, že v Kanadě jsou ve vedoucích pozicích prolinkováni státníci, kteří v té době
bojovali za vytvoření nezávislé země. Byla tedy považována za životně důležité území, které je třeba
udržet pod kontrolou britského ministerstva zahraničí. Lincolnovi spojenci byli odstaveni od moci
a byla udržována jako klín mezi nebezpečím spolupráce USA a Ruska.
Wilford Laurier píše svému blízkému spojenci O. D. Skeltonovi, že: "Kanadě nyní vládne junta, která
sedí v Londýně, známá jako "Kulatý stůl", s důsledky v Torontu, Winnipegu a Victorii, kde Toriové [to
jsou konzervativci] a Griti [to jsou liberálové] přijímají své nápady z Londýna a zákeřně je vnucují svým
stranám."
Jedním z problémů bylo, že za sebou potřebovali moc Spojených států, a to bylo vždy cílem projektu
Cecila Rhodese. Lord Lothian, který byl v té době předním kulatým stolovníkem – byl velvyslancem
ve Spojených státech – psal o problému americké psychiky, který bylo třeba řešit: " V otázce mezi
Velkou Británií a Spojenými státy existuje zásadně odlišné pojetí nutnosti civilizované kontroly nad
politicky zaostalými národy … Obyvatelé Afriky a v některých částech i Asie prokázali, že si nedokážou
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vládnout sami … Přesto Amerika nejenže nemá koncepci k tomuto aspektu problému, ale navíc byla
vedena k přesvědčení, že předpokladem, pro tento druh odpovědnosti je bezprávný imperialismus."
Američané nechápou, že existuje břemeno bílého muže, kterému musí nastolit – protože jsou vědecky
lepší než lidé tmavší pleti – zavést angloamerickou kontrolu nad zaostalými národy. Oni to prostě
nechápou. To byl problém.

NEÚSPĚŠNÉ NOVÉ SVĚTOVÉ ŘÁDY
Pokusů o vytvoření nového světového řádu bylo několik. To, čeho jsme svědky dnes, není nic nového.
V roce 1919 jste měli vytvoření Chatham House, měli jste vytvoření Versailles, Ligy národů, to vše
organizované lordem Milnerem, který byl v té době vedoucí osobností řídící britskou zahraniční politiku
spolu s mnoha dalšími kulatými stoly.

Myšlenkou Ligy národů bylo přečíst pakt
o kolektivní bezpečnosti, článek 10,
zbavit se národní suverenity
nad ekonomikou a vojenstvím,
a vytvořit fakticky jednu světovou vládu.

To bylo také součástí Imperiální federace, něco jako to, co chce Evropská unie pro svět. Proč se to
nepodařilo? Protože se vzepřeli lidé v Kanadě, vzepřeli se liberálové s nákladními auty, vzepřela se
hnutí irského svobodného státu a vzepřeli se lidé jako Warren Harding (který byl zavražděn). Měli jste
nacionalisty, kteří se v té době vzepřeli a nepodlehli tomuto tlaku.
Zkusili to znovu. V roce 1933 se v Londýně konala Mezinárodní konference bankéřů soustředěná
kolem Banky pro mezinárodní platby, Bank of England. Zúčastnilo se jí 66 států, které si přály, aby se
velká hospodářská krize vyřešila přesunem suverenity z národních států do oficiálně nezbytného
bankéřského soustátí pod Bank of England. A jediným důvodem neúspěchu po šesti měsících bylo,
že Franklin Roosevelt stáhl delegace USA ze všech účastí. Prostě se to všechno rozpadlo.
V roce 1944 pak došlo k dalšímu pokusu. John Maynard Keynes byl tentokrát pověřen zastupováním
britského impéria na konferenci v Bretton Woods s myšlenkou jednotné světové měny řízené Bank of
England, zvané "Bancor", mezinárodního směnného kurzu, který by byl opět fakticky jednotnou
světovou měnou, s myšlenkou Američanů, kteří přijeli z druhé světové války jako jediná neporušená
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země, která se stala beranidlem nebo vykonavatelem angloamerického znovudobytí národů světa.
Mnohé z těchto národů za války bojovaly a mnohé z nich měly v srdcích živé myšlenky nezávislosti a
svobody. To bylo nepřijatelné.
Chtěl bych sem vložit jeden velmi ostrý citát Franklina Roosevelta:

"Ti, kdo usilují o zavedení vládních systémů založených
na poslušnosti všech lidských bytostí před hrstkou
jednotlivých vládců toto nazývají novým řádem.
Není to nový řád a není to řád."
- Franklin Roosevelt.

Existuje kniha Jak to viděl, kterou v roce 1946 napsal Rooseveltův syn a jeho osobní asistent Elliot
Roosevelt. Dokumentuje spoustu bitev mezi Rooseveltem versus Churchillovou bandou, která se
snažila vždy vtáhnout USA do Bratrstva kontroly – à la Cecil Rhodes, že ano, à la Pět Očí – což je to,
co se plíživě dělo už od přeměny Černé komory na NSA v roce 1930, která se stále více integrovala
do britské záležitosti Pěti Očí.
V americké rozvědce však stále zůstávalo mnoho patriotů a nacionalistů, kteří byli problematičtí pro
ty, kdo se snažili převzít kontrolu, a kteří v té době obsadili většinu ministerstva zahraničí.

Zjistíte, že mnoho velkých patriotů Spojených států
buď zemřelo, nebo byla jejich kariéra zničena.

Máte italského průmyslníka Enrica Matteiho. Máte Daga Hammarskjölda, generálního tajemníka OSN,
který měl velkolepý program na ukončení imperialismu a podporu průmyslového rozvoje v řadě zemí,
zejména v Jižní Africe. Charles de Gaulle se vyhnul 30 pokusům o atentát. John F. Kennedy, Patrice
Lumumba. Nezařadil jsem sem všechny, kteří byli buď zavražděni, nebo svrženi při převratech v režii
CIA-MI6. Proto JFK nabídl Rusům možnost spolupracovat se Spojenými státy na společném
vesmírném programu. Takže by to bylo něco, co by nás oddělilo, osvobodilo od tohoto matematického
způsobu vládnutí založeného na rovnováze teroru.
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Po éře atentátů se vždy soustředili na to,
aby získali zpět kontrolu nad Spojenými státy.

Kissinger je v tomto ohledu klíčovou postavou. V lednu 1971 byla vytvořena skupina Inter-Alpha Group
podle plánu lorda Jacoba Rothschilda. Skupina Inter-Alpha Group bank zřízených v každé ze
soustředěných evropských zemí s cílem prosazovat novou doktrínu deregulace, centralizace moci
z národních států, zejména v Evropě, a její přesun do soukromé nadnárodní koterie korporátních
a finančních zájmů nad národními orgány.

Mnohé

z

těchto

bank

byly

spojeny

s

finančními

aktivitami

podporujícími nástup fašismu, ať už Franca, Mussoliniho nebo Hitlera.

Ve stejném měsíci zakládá Světové ekonomické fórum jeden z Kissingerových zázraků, Klaus
Schwab. Jedním ze spoluzakladatelů byl Maurice Strong, kanadský oligarcha, kterého získali
Rockefellerové, a který byl také spoluzakladatelem Kanadského římského klubu. Dalším
spoluzakladatelem byl princ Philip, což je člověk, který volá po tom, aby se převtělil do smrtícího viru.

15. srpna 1971 Kissinger a Schultz v čele Nixonovy administrativy organizují vyřazení dolaru ze zlaté
rezervy. Bez spekulací, bylo to obtížné vést proti národům, které se snažily rozvíjet svou infrastrukturu
a průmyslovou základnu, druh ekonomické války, která byla vždy, dokonce již od 19. století, nástrojem
používaným impériem k udržení destabilizace národů. Pevný směnný kurz tedy musel být zrušen.
Zaručoval příliš velkou stabilitu. Oni vytvářeli chaos.
Za Cartera se vlády ujímá Trilaterální komise. Téměř každý člen Carterova kabinetu je členem
Trilaterální komise. Lidé jako Paul Volcker, který se stává předsedou Fedu, v roce 1979 vyzývají
k řízenému rozpadu americké ekonomiky, při němž jsou úrokové sazby na dva roky zvýšeny na 20 %
a více, což ničí malé a střední podniky a vede pouze k tomu, že tyto obrovské nadnárodní společnosti
jsou schopny přežít a prosperovat a pohlcovat se v rámci fúzí a akvizic.

Henry Kissinger popisuje, že dával přednost
Churchillovu způsobu uvažování o geopolitice
před Rooseveltovým pojetím.
Celkové přijetí. Prostě to přiznávají.
Prostě předpokládají, že jsme příliš hloupí na
to, abychom si dokázali spojit slova a činy.
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Lord Jacob Rothschild přednesl v roce 1983 projev, v němž se zmínil o rozdělení bankovních činností
na obchodní, investiční, trustové a pojišťovací. To vše bylo dříve, za Roosevelta, koncipováno do
oddělených oddělení, aby nebylo možné spekulovat s úsporami lidí.
George Bush řekl v roce 1990 při zahájení války v Kuvajtu:

"Máme před sebou příležitost vytvořit pro sebe a pro
budoucí generace nový světový řád –
když budeme úspěšní – a my budeme –
máme skutečnou šanci na nový světový řád.“

Oddělení amerického komerčního bankovnictví od spekulací narušuje Clinton, Rhodesův stipendista,
poslední čin ve funkci. A od té doby se objevuje největší rakovina derivátů, která se z 2 bilionů v roce
1992 zvýšila na 70 bilionů v roce 1999, což v té době překrývá celosvětový HDP USA. Vše je příliš
velké na to, aby to padlo, nebo nám to alespoň chtějí namluvit, takže je musíme zachraňovat. A v roce
2007, kdy dojde k dalšímu kolapsu, bude systém zatížen 708 biliony dolarů derivátů, což značně
převýší 15 bilionů dolarů HDP USA.
Reálná ekonomika funguje pouze tehdy, pokud finanční stránka vždy slouží a zlepšuje tu reálnou –
výrobu, infrastrukturu, vědu. A proto bublina, která dnes vznikla, byla plánovaným rozpadem a vždy
byla určena k tomu, aby se rozpadla v roce 1971. Otázkou je, kdy by došlo k jejímu propíchnutí? K
tomu již došlo.
Reiner Fuellmich: Děkuji, Matthew. Dovolte mi, abych si ověřil, že vám rozumím správně. Jde
především o to, že britské impérium nikdy nepřestalo existovat. Stále existuje. Kolonialismus stále
existuje, jen jeho existence probíhá pod jiným názvem. Nikdy se nepřestalo snažit vtáhnout Spojené
státy zpět, ale z nějakého důvodu se mu to příliš nedaří.

Je hluboký stát tou částí země,
která se snaží znovu zavést Spojené státy
do angloamerického systému
a v podstatě do londýnské City?
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Matthew Ehret: S tím, co jste právě řekl, nemám žádný problém.
Reiner Fuellmich: Poslední otázka. Moc londýnské City v kombinaci s její pátou kolonou, Wall
Streetem. Je to skutečně pravda? Pochopil jsem správně, že všechny ty peníze, všechna ta moc byla
schopna rozpoutat první a druhou světovou válku, přičemž tyto finanční giganty financovaly obě
strany?
Matthew Ehret: Ano, rozhodně.
Reiner Fuellmich: OK. Jen jsem se chtěl ujistit, že jsem vás nepochopil špatně. A nakonec, kdo dokáže
rozpoutat dvě světové války, pravděpodobně nemá problém vytvořit nemoci, jako je terorismus
a obchod s drogami. Takže to v podstatě začal ten finanční gigant Londýnská City plus Wall Street.
Matthew Ehret: Ano. A já bych k tomu dodal jen jednu krátkou věc, a to, že Britové – vedl jsem rozhovor
s Alexem Krainerem na základě skvělé trilogie, kterou napsal o původním britském projektu nového
světového řádu pod vedením lidí jako lord Halifax, appeasers of Britain, což byli lidé jako Neville
Chamberlain, kteří byli součástí operace, která až do let 1939-1940 stále chtěla mít anglo-americké
fašistické spojenectví s Hitlerem a Mussolinim a dalšími, aby řídili svět jako nový světový řád a byli
vykonavateli eugenické politiky kontroly populace v rámci vědecky řízené společnosti shora. To byl
záměr až do svržení Nevilla Chamberlaina. Z Hitlera se stalo frankensteinovské monstrum, které se
už nechovalo podle jeho příkazů a mělo větší ambice stát v čele kormidla místo druhořadého
vykonavatele vůle bankovní třídy. Museli tedy změnit strategii a tento plán přerušit.

Oligarchie toho hodně zkazila. Nejsou tak mocní,
jak chtějí, abychom si mysleli, že jsou, což je jen zastrašování mysli.
Pokaždé, když se podíváte na to, o co se pokoušejí – to, o co se dnes
pokoušejí, není nic nového – pokoušeli se o to už mnohokrát,
a obvykle se jim to vymstí a podkopává je to.
Pak se musí přeorganizovat a zkusit něco nového.
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Reiner Fuellmich: Chápu, že Vera Sharav, která přežila holocaust, říká, že nemůže uvěřit, že znovu
bojuje proti stejným lidem, proti stejným strukturám, proti kterým bojovala před 75 lety, protože to
vypadá, jako by se znovu dělo to, co se stalo tehdy.
Dexter L-J. Ryneveldt: Děkuji za vaše svědectví. Hned na začátku důkazního prohlášení, které jste
uvedl, jste zmínil, že mluvíte o přirozeném právu. Jak všichni víme, hmotné právo, které používáme v
této velké porotě, je přirozené právo. Rád bych se tedy od vás na základě všech výzkumů, které jste
provedl, dozvěděl, jak důležité je přirozené právo pro přežití lidstva? A hlavně, jak souvisí s ústavním
právem? Děkuji vám.
Matthew Ehret: Dextere, to je úžasná otázka. To je velmi dobrá otázka. Podle mého chápání byly celé
světové dějiny utvářeny bojem buď mezi umělými zákony – chci říct, že lidstvo je jediný druh, o kterém
víme, že vytváří a zdokonaluje zákony systémů, kolem kterých se samo organizuje. Zvířata jsou svou
genetikou, svým prostředím a svým zapojením předurčena k tomu, aby byla tím, čím jsou, a to je
skvělé. Ale lidé jsou jedinečně schopni vytvářet koncepce a uplatňovat je při řízení vlastní existence.
A pak identifikovat problémy s takzvaným neviditelným metafyzickým strojem státu a vylepšovat je.
Ale na základě, jakých měřítek se máme zlepšovat? Na základě, jakého standardu posuzujeme naše
zákony vytvořené člověkem, abychom řekli: "Dobře, tohle se shoduje s něčím, co je navrženo Bohem",
a které z nich jsou mimo mísu, mimo harmonii, které musíme napravit, které jsou nelegitimní nebo, jak
by řekl Thomas Cleas, jsou formou násilí.

Pokud vás zákon může skutečně zbavit vaší vrozené schopnosti.
vyjádřit svůj život, svobodu, štěstí, tvůrčí
schopnosti, pokud to dělá zákon, není to zákon –
je to forma násilí. Nemusí být respektováno.

Otcové zakladatelé velmi citlivě vnímali skutečnost, že existuje vyšší zákon. Není dokonce oddělen
od vědeckého zákona. Proto byl Benjamin Franklin také vědec, který objevil principy elektřiny, jež
sdílel. V jeho mysli však jeho objevy zákonů elektřiny nebyly odděleny od metafyzických morálních
zákonů, které se staly základem jeho celoživotního úsilí o vytvoření samosprávné republiky,
vycházející z nezcizitelných práv jednotlivce, a nikoli z dědičných institucí, které řídily společnost po
tisíce let. To bylo poprvé, co se to podařilo.
V jeho světě šlo opět o dvě stránky téhož. Skutečná věda není matematický popis nebo snaha vnutit
vesmíru nějaký vzorec a očekávat, že se jím vesmír bude řídit. Jde o vyladění našeho vlastního
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tvůrčího rozumu v souladu s tím vesmírem, který bude vždy objevnější. A pokaždé, když tyto nové
eureky v jakékoli oblasti předáme svým bližním a pak je uplatníme v produktivním procesu, vesmír
nám odpoví tím, že nám dá vyšší životní úroveň, že? Můžeme uživit více lidí na vyšší životní úrovni,
než kdybychom neměli elektřinu, kdybychom neznali oheň, kdybychom žili jako dobytek v jeskyních.

Pokud se budeme řídit těmito zásadami,
jak to chápal Benjamin Franklin a další,
dosáhneme větší emancipace.
Impérium, oligarchický systém dědičné elity,
ztratí místa, kam může nasadit své drápy, aby se jako parazit, jímž je,
zasekl do hostitele. Nebude se mít čeho chytit
a ztratí svou sílu a sám se rozpadne,
jak to vidíme právě teď.

Alex Thomson: To, co nyní vidíme v jurisdikcích Spojeného království, je, že soudní systémy ve všech
těchto oblastech, které jsou v podstatě zvykovým právem, si začínají na soudní úrovni přisvojovat
pravomoc rozhodovat o mens rea. Jsou dále než jakákoli jurisdikce zvykového nebo občanského
práva v našich opakovaných nálezech, když tvrdí, že i když je tam porota na ukázku – a zdá se, že se
jí nyní snaží zbavit pod falešným tvrzením, že požadavky mezinárodních smluv vyžadují, aby omezily
používání porot, – vyhrazují si právo určit, co měl pachatel na mysli. A velmi často se nyní jedná o
návrh, který přichází od nadací osvobozených od daní, jako je Carnegieho nadace, o níž jsem mluvil
dříve, prostřednictvím knihovny Dolní sněmovny, která diktuje zákonodárcům v Británii a kteří pak
povedou stejným směrem i další země, že nyní existuje náhradní verze veřejného dobra nebo
veřejného blaha, které se říká kolektivní blaho, kolektivní blahobyt. To je to, co nadace dělaly po celé
20. století, vytvářely nepřátele právě za tímto účelem. A nyní soudy říkají, že pokud jste se provinili
proti společnosti, pak neexistuje náprava, jste vinni. A to je nejdále směrem ke zbavení se přirozeného
práva, co jsem kde viděl. Zašlo to dál než jakýkoli evropský totalitní stát, jakýkoli mezinárodní soud.

Nyní se ukazuje, že na britské národní úrovni
prostřednictvím legislativy, nakonec i ze strany think-tanků,
se prosazuje zrušení konceptu přirozeného práva
rozhoduje o vaší vině či nevině.

30

Reiner Fuellmich: Je možné, že nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech existuje hnutí, které se po
pochopení toho, co se děje, snaží distancovat? Mám na mysli Spojené státy, které se snaží
distancovat od Evropanů a zejména od londýnské City, protože "jsme prostě pohřbeni pod dluhy
a neseme s sebou příliš mnoho mrtvé váhy"? Říkám to laicky. Co si o tom myslíte vy, Alexi
a Matthewe?
Alex Thomson: Pokud jde o mě, rozhodně. A v nedávném svědectví, které jsem vám poskytl, jsem
o tom mluvil, že...

... v srdci Ameriky se nachází rozsáhlá skupina lidí,
která se díky tomuto probudila, a nyní vidí, že to,
co považují za anglo-americký nebo anglo-evropský problém, je ovládá.
A myslím si, že se jim z toho všeho dělá od srdce špatně,
z toho množství zrady, které je s tím spojené.

Jen jako dodatek k Mattovu svědectví o roce 1971, kdy byl proveden finanční převrat. Jednou z indicií,
že Američané byli v tomto případě použiti jako nešťastné loutky je, že právě v tomto roce Kissinger
údajně řekl, že armáda, čímž měl z velké části na mysli americkou armádu, jsou brutální, tupá zvířata,
která byla poslána plnit jiné příkazy. A v témže roce, coby nový ministr zahraničí v nastupující
Nixonově administrativě, přiměl výrobce z Massachusetts, jediného výrobce na světě, který uměl
vyrábět přesná kuličková ložiska – Bryant Chucking Grinder –, aby dodával kuličková ložiska
Sovětskému svazu a umožnil mu tak vyvinout vícenásobné nezávislé hlavice pro návratové rakety. To
dobře vím od Jamese Bushe, jednoho z našich mimořádných svědků dnes večer; který se na tom
osobně podílel z americké strany.

Míra zrady je taková, že kde měly
Spojené státy dokonce vojenskou nebo ekonomickou převahu,
kabala, o níž mluvíme, ji záměrně zrušila.

Matthew Ehret: V Rusku existují páté kolony a každá země má své páté kolony. Mají své vlastní boje
mezi legitimními silami, které reprezentují tyto kultury, versus tyto jiné parazitické průniky. Řekl bych,
že v Eurasii jste ve skutečnosti měli vážnější nátlak vážným způsobem do té míry, že existuje skutečná
alternativní strategie, která byla nasazena mimo rámec klece NATO, která imploduje, a vždy byla
navržena tak, aby implodovala. A myslím si, že ve Spojených státech jsou síly – v současnosti to vidím
spíše na státní úrovni – které nechtějí jít ke dnu s potápějící se lodí. Existují síly, po celé Evropě.
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Bohužel, federální výkonné orgány většiny transatlantických vlád byly do značné míry přistiženy, ne
vždy zcela všichni, ale často ve znepokojivé míře. Nejsem tedy odborníkem na geopolitické plánování
a doufám, že tvůrčí síly dokážou využít sebekontroly a šílenství Impéria ve svůj prospěch, protože
opět platí, že toto Impérium, jakmile uspěje, může stejně tak dobře zničit i samo sebe.

Vidím, že existují lidé, kteří chtějí mít budoucnost,
kteří chtějí přežít a kteří se přirozeně organizují.
Jen si myslím, že by měli vybrousit svůj herní plán,
v tom, jak chápou to, jak by měl vypadat svět.

Protože mnoho lidí si stále myslí, zejména v Americe, a mnoho vlastenců, kterým se Velký reset nelíbí,
má tendenci naletět na určité pasti, které jim vnutily narativ, že – je to narativ studené války –
skutečným nepřítelem za vším není britské impérium. Není to oligarchie, není to ono. Jsou to čínští
komunisté, kteří chtějí zničit vaše svobody, to je ten, kdo za vším stojí. A spousta lidí tomu propadá
a myslím si, že do té míry, do jaké se drží těchto narativů studené války, budou sami sabotovat své
zastřešující touhy po úspěšném boji proti této oligarchické záležitosti.
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PSYCHO MANIPULACE
DRUHÉ SHRNUTÍ

Ve druhé části druhého dne Velké poroty si poslechneme Briana Gerrishe, bývalého důstojníka britského
královského námořnictva, který se specializuje na sledování ponorek a v současnosti je redaktorem UK
Column. Připojuje se k němu jedna z jejich odborných výzkumnic, Debbie Evansová, která působila jako

vládní poradkyně na ministerstvu zdravotnictví Spojeného království.
Odhalují dokumenty, které svědčí o něčem velmi znepokojivém: vlády používají aplikovanou
psychologii a hypnózu k vyvolání strachu a úzkosti u obyvatelstva s cílem změnit jejich chování.
Zejména v době pandemie Covidu se tento postup používal ve velké míře, jak vyplývá z dokumentů.
Tito odborníci také odhalují, jak se do národního zdravotnictví infiltrovali finanční "agenti", kteří
přesunuli pozornost od pacientů k zisku. K tomu byla použita i psychologická manipulace, která
změnila myšlení zaměstnanců NHS.
Důkazy ukazují, jak byl celý systém zdravotnictví na celém světě strategicky infiltrován
a postupně transformován, aby se stal kolotočem pro finanční oligarchy, kteří se dále obohacují
a získávají tak i úplnou moc nad obyvatelstvem, a to nejen ve Spojeném království, ale i v zemích po
celém světě.
Skutečná lékařská péče byla nahrazena "mantrami". Například když do nemocnice přijdou neočkovaní
covidoví pacienti, aktivuje se mantra "cesta smrti pro covid neočkované", což znamená, že tito
neočkovaní lidé dostanou léčbu, která povede k jejich smrti.
Vznikl koncept duševní hygieny, podle něhož jsou za duševně zdravé považováni pouze lidé, kteří se
podřizují myšlení finanční zločinecké elity, zatímco ti, kteří nesouhlasí, musí být umlčeni a pokud
možno zlikvidováni.

Zločinný politický systém, který využívá aplikovanou psychologii,
byl vypuštěn na veřejnost a zdravotnické pracovníky,
aby změnil jejich myšlení a chování.
Přesně to se stalo v nacistickém Německu.
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EXPERTNÍ SVĚDEK

BRIAN GERISH

Brian nejprve působil jako důstojník britského královského námořnictva, specializoval se
na protiponorkový boj. Když v roce 1993 odešel od námořnictva, zjistil,
že v UK společnosti není vše tak, jak se zdá. Na základě sledování podvodů
a korupce ve svém městě a v dalších velkých městech Spojeného království se začal zajímat
o organizace, které podle jeho názoru řídily události.

V současné době vede UK Column, kde třikrát týdně připravuje zprávy.
Právě díky svým předchozím vojenským zkušenostem a zkušenostem
z civilního světa, včetně analýz prostřednictvím UK Column,
je Brian schopen podat své svědectví.
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Naši první řečníci

popsali založení, rozjezd a růst gangsterské organizace. Slyšeli jsme zde

o historii. Dozvěděli jsme se něco o lidech, jejich sítích a způsobu jejich jednání. Měli jsme zde důkazy
o světových událostech, které nám ukazují, že tyto skupiny fungují.
Pokud se podíváme na to, jak se v minulosti řešily a potlačovaly gangsterské zločiny, víme, že takoví
lidé byli souzeni na základě jejich zločinů, shromažďováním důkazů o jejich zločinech, ať už šlo
o vraždy, obchodování s drogami, nebo prostituci. Musely existovat skutečné důkazy o trestném činu,
musel existovat úmysl, musely být uvedeny osoby, které se na těchto zločinech podílely. Teprve pouze
pokud byly předloženy důkazy, mohli být postaveni před soud a pokud byli následně shledáni vinnými,
nakonec si mohli odpykat svůj trest.
Pro naši porotu, která je světovým publikem, odvedli první dva řečníci skvělou práci, když řekli,
že zde existuje spiknutí a skupina gangsterů, kteří v ní operují. Mají obrovskou moc a bohatství.

Jejich cílem je světová nadvláda.
Chtějí ovládat vše: společnost, suroviny,
výrobní metody, lidi, politiku.
Jejich zločiny jsou útlak, otroctví, chudoba,
hladomor, obchodování s lidmi, smrt.

Nyní probíhá velmi důležitá světová událost, a tou je takzvaná pandemie COVID-19, po níž následuje
očkovací program. Přesvědčivé důkazy ukazují, že tito gangsteři zabíjejí lidi. Jsme zde jako soud,
abychom o tomto zločinu hovořili. O jaký zločin se jedná? Zločinem je smrt. Lidé umírali v důsledku
jimi vytvořených válek, nyní jsme svědky toho, že lidé umírají v důsledku zavedení pandemie a toho,
jak se s touto pandemií zacházelo a jak je "léčena" očkovacím programem.
Alex mluvil o tom, jak chtějí ovládat naše myšlení, řekl, že chtějí "civilizovaně ovládat politicky zaostalé
lidi". A tento poslední citát naprosto ukazuje aroganci těchto gangsterů, protože se domnívají, že
jakýkoli jejich názor je ten správný názor, ta správná hodnota, a každý, kdo se jim postaví, je
méněcenná bytost, kterou chtějí odstranit ze svého operačního pole. Chtěli by, aby tito lidé odešli
a zemřeli.
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KONTROLA
Vedle pandemie COVID-19 a následného očkovacího programu probíhá boj o naši mysl
prostřednictvím aplikovaného politicko-psychologického útoku. Mám s sebou několik dokumentů.
První z nich se jmenuje Duševní zdraví. Podtitul zní Strategické plánování duševního zdraví. Jeho
autorem je jistý J. R. Reese a pochází z října 1940. Na začátku druhé světové války u nás skupina
lidí, kteří se později stali velmi vlivnými ve Světové zdravotnické organizaci, diskutovala o tom, jak
hodlají zavést to, co nazývali "duševní hygiena v nové společnosti".

Říkali, že se chystají infiltrovat společenské organizace,
zaútočit na profese, infiltrovat společenské aktivity
a profesní společnosti, a vypustit
dlouhodobý plán propagandy.

Chystám se posílit tento článek z roku 1940 dalším článkem s názvem Psychiatrie. Je součástí
časopisu Journal of the Biology and Pathology of Interpersonal Relations. Je datován únorem 1946
a hovoří se v něm o obnovení mírové společnosti. Autorem je jistý GB Chisholm. Hovoří se v něm o
využití psychiatrického systému k realizaci tohoto programu duševní hygieny.

Duševní hygiena znamená, že se
nehodíte být člověkem, pokud nepřijmete
názory a hodnoty těchto gangsterů.

Když jsem začal zkoumat, co se děje ve Velké Británii z hlediska kriminality a podvodů, výhrůžek a
šikany na místní úrovni, rychle jsem ke svému úžasu zjistil, že existuje charitativní organizace
Common Purpose, která působí velmi politickým způsobem při vytváření budoucích vůdců. Tito lidé
se usazovali ve městech Spojeného království a fakticky přebírali kontrolu nad politikou v těchto
městech. Během několika let tato organizace působila v zahraničí v zemích, jako je Německo,
Holandsko, Indie, Austrálie, kde verbovala lidi v těchto zemích, aby je zapojila do programu agentů
změny, aby změnila způsob myšlení a jednání ve společnosti.
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Tato organizace byla založena asi v roce 1985 díky tomu, že se jedna konkrétní dáma, tehdejší
výkonná ředitelka Julia Middletonová, vrátila z Ameriky a řekla, že se naučila úžasné věci o tom, jak
změnit společnost. Common Purpose se podařilo rozjet díky financování od velkých bank, které nebyly
nikdy zveřejněny, mezi nimiž byla i Deutsche Bank. Common Purpose byla klíčovým příkladem
organizace, kterou jste nemohli sledovat. Nemohli jste vidět dokumenty, nemohli jste vidět lidi
a nemohli jste vidět, že se rozpoutává plán na změnu naší společnosti, aniž by to průměrný člen
veřejnosti pochopil. Rád bych se s Vámi vrátil k dokumentu MINDSPACE.

Britský úřad vlády dlouho spolupracoval
s psychology, aby zjistil, jak změnit způsob
myšlení a chování lidí,
aniž by chápali, že se tomu tak děje.

Slide 3: zápis z jednání SPI-B, která je součástí britské vládní skupiny moudrých vědců SAGE, kteří
se vyjadřovali k tomu, jak bychom měli "bojovat proti Covidu". SPI-B byl tým odborníků, včetně
behaviorálních specialistů, kteří se chystali použít aplikovanou psychologii, aby přiměli lidi dodržovat
politiku britské vlády týkající se Covidu-19.
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A to, na co lidi upozorňuji, jsou vlastně dva odstavce: jeden je na konci levé strany, kde se píše, že "je
třeba zvýšit vnímání míry osobního ohrožení mezi samolibými pomocí úderných emocionálních
sdělení".

Zde je vládní tým, který obhajuje
využití aplikované psychologie,
aby v lidech vyvolal strach.

V odstavci 7 se hovoří o nátlaku, kde se uvádí, že "by se mělo zvážit použití sociálního nesouhlasu,
ale s důraznou výhradou ohledně nežádoucích negativních důsledků". Mluví se zde o využívání lidí k
vzájemné policejní kontrole. Ale výhrady, které k tomu zavedli, byly proto, že si uvědomovali, že tato
psychologická technologie by mohla rozpoutat násilí v komunitách. Tato psychologie byla zpočátku
prodávána do Ameriky a Austrálie. Podívejte se, co se nyní děje v Austrálii v souvislosti s Covid
lockdowny. Ale nakonec byla tato technologie prodána do celého světa.

Světové vlády používají tuto aplikovanou behaviorální psychologii
ke změně názorů, hodnot a chování lidí, kteří jednoduše
nevědí, že je na nich používána.
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Slide 4: Tento dokument nese název Behavioral Insights Applied to Policy: Německo, přehled zemí.
Jedná se o dokument EU, který se fakticky chlubí tím, jak lze aplikovanou behaviorální psychologii
využít ke změně veřejného politického mínění společnosti. A uvádí celý seznam německých
organizací, což bude pro panel jistě mnohem významnější než pro mě. Ale spousta z nich jsou
univerzity a výzkumné organizace. Tento dokument je vlastně jednoduchým důkazem toho, že se tyto
techniky politické psychologie určitě rozšířily po celé Evropě.
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Nyní přejdu k tématu COVID-19 a účinkům vakcíny. Ve Spojeném království máme Úřad pro regulaci
léčiv a zdravotnických prostředků (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA).
Tato organizace má údajně za úkol zajistit bezpečnost veřejnosti, pokud jde o farmaceutické výrobky
a vakcíny. A v rámci očkovacího programu ve Spojeném království shromažďuje údaje o nežádoucích
účincích vakcín, tzv. systém žlutých karet. Jejich vlastní statistiky uvádějí, že se vyskytlo téměř jeden
a půl milionu nežádoucích účinků vakcín a došlo k téměř 2 000 úmrtí. Domnívají se, že je
pravděpodobné, že pouze 10 % nežádoucích účinků vakcín, které se skutečně vyskytly, bylo skutečně
zaznamenáno. Tím se samozřejmě počet úmrtí zvyšuje z 2 000 na 20 000. Zajímavé je, že když to
uděláte, začínáme nyní pozorovat, že úmrtí na vakcíny převyšují nebezpečí způsobená onemocněním
COVID-19.

MHRA je jako vládní úřad
dokonale připraven využít stejné schopnost.
v aplikované psychologii, kterou se britská vláda
chlubí, že ji může použít k oklamání veřejnosti
a změně jejího chování.

Když se na MHRA obrátíme s otázkou "Kde je vaše kvantitativní hodnocení rizik, které by prokázalo,
že nežádoucí účinky vakcín nesouvisí s očkováním samotným?", MHRA se zarazí, neodpoví a vydá
velmi matoucí odpovědi. Úřad MHRA neprovedl kvantitativní hodnocení rizik nežádoucích účinků
očkování.

Úřad MHRA, který má povinnost chránit veřejnost před nebezpečnými léčivými přípravky ví, že
v důsledku očkovací kampaně umírají lidé. Britská vláda to jistě ví, ale je připravena používat
psychologii v každé jednotlivé ústní, písemné a mediální reakci kolem nebezpečí Covidu a vakcinační
politiky. Celou kontrolu politiky COVID-19 a takzvané zdravotní politiky kolem COVID-19 a očkování,
provádí britský úřad vlády, který má u sebe zřízený tým aplikované behaviorální psychologie. Takže
víme, čeho jsou schopni. Chlubí se tím ve svém vlastním dokumentu. A nakonec vidíme skutečné
důkazy o tom, že lidé trpí a umírají.
Pokud se vydáme po této stopě, dojdeme k tomu, jak systém funguje přinejmenším ve Velké Británii,
kde jsme svědky jisté formy lékařského fašismu mezi vládou a globálním farmaceutickým průmyslem,
který spolupracuje s univerzitami a charitativními organizacemi v rámci tzv. zlatého trojúhelníku ve
Velké Británii.
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EXPERTNÍ SVĚDEK

DEBBIE EVANS
Jsem státní zdravotní sestra v důchodu. Pět let jsem pracovala jako vládní poradkyně na ministerstvu
zdravotnictví pro vládu Spojeného království. A jsem lékařský výzkumník. Brian nás tam velmi pěkně
zavedl do toho, čemu ve Velké Británii říkáme Loxbridgeský trojúhelník nebo Zlatá univerzita, Zlatý
univerzitní trojúhelník. Viz snímek mapy Spojeného království, který ukazuje na umístění Oxfordu,
Cambridge a Londýna v tomto trojúhelníku.

Cambridge je nejvyšším centrem digitálních technologií ve Velké Británii. V Evropském digitálním
indexu se umístila na dvanáctém místě a je známá jako Silicon Fen. Má na místě obrovský
biomedicínský kampus, který obsahuje:

•

Papworthská nemocnice, specializovaná na srdce a plíce

•

Addenbrookeská nemocnice, specializovaná na darované orgány a transplantace.

•

Vznikne nemocnice pro výzkum rakoviny

•

Rada pro lékařský výzkum rakoviny UK

•

Generativní laboratoř Anne McClaren Ridge

•

Krevní transfuzní centrum NHS

•

Sídlo společnosti AstraZeneca

•

GlaxoSmithKline
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Zdá se, že organizace Cancer Research UK, která má být charitativní organizací, charitativní
organizací vůbec není. Profesor Robert West je konzultantem pro Cancer Research UK a je také
členem týmu SPI-B, týmu pro chování, o kterém právě mluvil Brian, pokud jde o SAGE. Manželka
profesora Roberta Westa, profesorka Susan Michieová, je vedoucí týmu behaviorálních poznatků na
Úřadu vlády.
Je celoživotní komunistkou a navrhla kolo změny chování,
které bylo zavedeno v mnoha zemích. Zdá se, že tým behaviorálních
poznatků je nyní globální.

Oxford je prvním chytrým městem ve Velké Británii, které využívá senzory a velké technologické
inovace. Má se stát digitálním hlavním městem Evropy a bylo jmenováno organizací Tech Nation,
která přilákala investice v hodnotě 2,1 miliardy eur. Britská vláda oznámila, že do infrastruktury v okolí
Zlatého trojúhelníku investuje 5,5 miliardy. Ke Zlatému trojúhelníku je také připojena Russellova
skupina: 24 univerzit, které velmi úzce spolupracují s univerzitami Zlatého trojúhelníku a dostávají
velké finanční prostředky.
Britský úřad MHRA by se rád stal celosvětovým regulačním orgánem. V její správní radě zasedá Raj
Long, který je zástupcem ředitele Nadace Billa a Melindy Gatesových. Specializuje se na bezpečnost
a farmakovigilanci a je také hlavním vědeckým pracovníkem společnosti Microsoft.

U ministrů britské vlády dochází ke střetu zájmů. Někteří ministři mají zájmy v auditorských
společnostech velké čtyřky, KPMG, Microsoftu, Deloitte, AstraZeneca, Goldman Sachs a v Evropské
investiční bance.

Mnoho našich ministrů je v těchto oblastech
ve střetu zájmů.

Společnosti Deloitte, Ernst Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers mají 67% podíl na
celosvětovém účetnictví. Všechny čtyři sídlí v Londýně. Společnost Deloitte hraje ústřední roli při
testování a sledování. Lord Bethell, který nyní odstoupil, měl společnost, která se zabývala výhradně
lobbováním jménem společnosti Deloitte za nabídky. Je velmi znepokojující, co by mohlo v budoucnu
přijít, když vidíte všechny tyto lidi vzájemně propojené.
Společnost Cancer UK je financována mnoha farmaceutickými společnostmi. Je výzkumným
a vývojovým centrem společností AstraZeneca, GlaxoSmithKline a Billa a Melindy Gatesových. Ale
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také ten, kdo jim radí při výzkumu léčby rakoviny je profesor Robert West, manžel profesorky Susan
Michieové, vedoucí týmu behaviorálních poznatků financovaného společností Pfizer a financovaného
britskou organizací Cancer Research UK, která se rovněž nachází přímo uprostřed cambridgeského
biomedicínského kampusu.

Vláda Spojeného království zveřejnila 27. září 2019, tedy ještě před
Wuhanem, pokyny těm, kdo váhají s vakcínami s návrhy intervencí.

SPARS Pandemie 2025-2028 byl futuristický scénář
Centra Johna Hopkinse o tom, co by se stalo, kdyby se
svět nakazil koronavirem.

Přibližuje vám, co můžete měsíc, co měsíc očekávat od médií, co můžete očekávat od
farmaceutických společností, co můžete očekávat od vlád, pokud jde o výluky, testování, antibiotika
a rezistenci na antibiotika.

P S Y CH O L O G I C K Á M A N I P U L A C E
Ana Garnerová: Chtěla bych vám položit otázky týkající se psychologické manipulace, která se děje.
Paní Evansová, zmínila jste se, že jste byla vládní poradkyní na ministerstvu zdravotnictví. A to je zde
velmi relevantní, protože mám pocit, že se to ve Spojených státech děje ve velké míře. Byla jste si
jako poradkyně ministerstva zdravotnictví vědoma toho, že používají behaviorální psychologické
techniky, o nichž hovořil pan Gerrish, jako způsob prosazování svého programu nátlaku a sociální
izolace? Nátlak na lidi podstupující experimentální lékařské zákroky? Všimli jste si, že je to součást
jejich modus operandi, řekněme?
Gerrish: V rámci výzkumu, který provedl UK Column, nás velmi zajímala oblast vzdělávání v rámci
naší Národní zdravotní služby, kterou provádí tato charitativní organizace a vybírá budoucí vedoucí
pracovníky. To byl společný cíl. Viděli jsme manipulaci s lidmi a jejich hodnotami ze strany této
konkrétní organizace a přerostlo to ve specifický sektor NHS nazvaný NHS Leaders. Údajně se
jednalo o rychle vytipované lidi, kteří měli vést NHS k ještě lepší zdravotní péči.

Jak se tito vedoucí pracovníci s nově nabytými hodnotami
dosazovali, styl řízení v NHS se stával stále dominantnějším
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a šikanujícím. Myšlenky se stále méně a méně týkaly péče o
nemocné nebo zraněné a jejich léčby, a mnohem více se začalo
hovořit o důležitosti tvorby zisku a peněz v rámci NHS.
Bylo zřejmé, že psychologie lidí
byla manipulována.

Na webových stránkách UK Column vyšel článek s názvem Towards a Million Change Agents. Takto
se jmenuje článek, který napsal člověk vyškolený v NHS Common Purpose, který tvrdí, že NHS bude
k dosažení budoucí utopie potřebovat milion agentů změny. Myslí tím lidi, kteří budou narušovat
výkonnost NHS, aby ji přiměli k přechodu, k transformaci na to, co mělo být zdravotnickým zařízením
světové úrovně.
Příkladem aplikované psychologie v NHS během krize Covid je zavedení manter. Sestry a lékaři se
začali řídit mantrami namísto lékařských rozhodnutí. Jeden vysoce kvalifikovaný lékař nám řekl, že
když přišel neočkovaný pacient s covidem, mantra zněla: "Cesta smrti neočkovaného Covidem, Cesta
smrti neočkovaného Covidem".

Pokud byla osoba označena jako nemocná
Covidem a nebyla očkována, jediný výsledek
jejich zdravotní péče byla cesta smrti.

Tyto mantry se v NHS prosadily natolik, že nám lékaři řekli: "Nemohou diskutovat o skutečných
vládních údajích o nežádoucích účincích vakcín, protože se člověk jednoduše odvrátí, odmítne s ním
mluvit nebo je velmi agresivní." Jsou svědky kognitivní disonance u jednotlivců, která je důsledkem
přehodnocování jejich mentálních hodnot.

Jistě jsme svědky uplatňování psychologie
v mnoha oblastech NHS a jejím celkovým účinkem
je zhoršení zdravotní péče
do té míry, že dochází k zabíjení lidí,
přestože by mohli šťastně přežít, kdyby jim
byla poskytnuta správná léčba.
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Ana Garnerová: Tato psychologická operace se zdá být z definice velmi jemná a většina lidí si
neuvědomuje, že je s nimi manipulováno. Pokud je tomu tak, máte nějaký názor na to, jak tyto lidi
oslovit způsobem, který by je mohl probudit? Slyšela jsem o psychologické disonanci a podobných
věcech, o kognitivní disonanci. Existuje způsob, jak tyto lidi povzbudit, aby viděli, co se skutečně děje,
aby si uvědomili, že jsou manipulováni?
Gerrish: V první řadě se musíme soustředit na lidi, kterých se to zjevně netýká, abychom rozšířili
varovnou zprávu o tom, co se děje. Musíme se zaměřit na profese psychologie a psychiatrie, abychom
řekli, že se jedná o zneužívání těchto konkrétních profesí.

Lidé, kteří byli vystaveni této formě reframingu,
nebo manipulace mysli, jsou oběti, a proto je třeba s nimi
zacházet velmi jemně a uklidňujícím způsobem.

Protože pokud na ně budeme působit velmi neomaleným způsobem a snažit se je přimět, aby viděli
pravdu, výsledkem bude, že se buď stanou velmi nepřátelskými – s kognitivní disonancí –, nebo se
možná v důsledku obrovského útoku na jejich hodnotový systém psychicky zhorší.
Mohu vám jen říci, že je velmi příznačné, že ve všech dokumentech o tom, jak britská vláda využívá
aplikovanou psychologii k prosazení své politické agendy, se vůbec nehodnotí, jaké nepříznivé účinky
může mít taková psychologie na lidi, kteří možná mají skryté problémy s duševním zdravím, úzkostí
nebo depresí. A skutečně, tam, kde lidé mají nediagnostikované duševní potíže – takže si ani nejsou
vědomi, že mají nějaký problém – když na ně někdo používá tuto psychologii, můžete napáchat
nesmírné škody. A domnívám se, že není náhodou, že oficiální statistiky ve Velké Británii nyní ukazují,
že politika lockdownů způsobila obrovský nárůst sebevražd a duševních onemocnění, zejména mezi
lidmi, tragicky, pak zejména mezi mladými lidmi.
Opět však můžeme prokázat, že vláda Spojeného království skrývá nebo manipuluje se soubory dat,
které to ukazují, nebo používá aplikovanou psychologii způsobem, jakým tyto soubory dat předkládá
veřejnosti, aby ji dále klamala.

Taková je povaha šelmy:
zločinný politický systém, který využívá aplikovanou psychologii
ke změně myšlení veřejnosti.
Velmi nebezpečná zbraň v rukou těchto elitářů.
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To lze snadno dokázat. Vložil jsem klíčový dokument, kde se SPI-B chlubila, jak potřebují, aby se lidé
více báli, aby byli úzkostnější. Existuje mnoho dalších dokumentů a také jsem prokázal, že aplikovaná
behaviorální psychologie byla uplatňována i nyní v Německu. Také ve Francii, protože jeden ze
Sarkozyho osobních týmů, pán jménem Oliver Willier, měl v roce 2010 schůzky ve Velké Británii
zprostředkované Francouzsko-britskou radou, aby projednal, jak budou francouzští neurologičtí
a psychologičtí odborníci spolupracovat s Brity na rozvoji těchto aplikovaných psychologických
technik.

Důkazní stopa je zde.
Když víte, co hledáte, je to jasné.

Ale proboha, tohle je podle mě ta nejnebezpečnější věc, jakou jsme kdy viděli. Pokud máte
propagandu a politickou manipulaci typu nacistického Německa, v mnoha ohledech to bylo vidět:
průvody, transparenty, světla, rétorika, plakáty. Ale to, co se na nás rozpoutalo nyní, je podprahový
útok na naši mysl. A dokud na to nevneseme plné světlo, bude pro nás velmi, velmi obtížné odkrýt, co
tito lidé dělají prostřednictvím útoku na lidi Covid nařízeními a očkováním.

Každá z farmaceutických společností má přístup
k této psychologické zbrani. Každá z právních společností.
Všude, kde vidíme charitativní organizace, průmysl,
veřejné orgány spolupracující s britskou vládou, víme,
že se používání psychologie rozšířilo mezi ně.

Jeden kvalifikovaný psycholog mi řekl: "Briane, je třeba si uvědomit, že lidé, kteří jsou inteligentní
a mají velmi zvídavou mysl, mohou být k použití hypnózy, reframingu a aplikované psychologie
vnímavější než lidé, kteří jsou méně inteligentní a mají méně zvídavou mysl." Je velmi špatné, pokud
si někdo myslí: "No, já jsem bystrý člověk, jsem inteligentní, mám vysokou kvalifikaci. Tohle by mě
neovlivnilo." Naopak, můžete být daleko více zranitelnější.
Evans: Dodávám, že odborníci z NHS, se kterými mluvím, jsou naprosto zmatení. Každý den se na
ně valí kaskáda informací. Věci se mění. Nevědí, co se děje.
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Vidím, že profesionálové z NHS dělají věci, které by jim byly zcela cizí. "Pacientům s respiračními
potížemi podávají léky tlumící dýchání." Je to prostě cizí tomu, co nás učili. Takže lidé jsou vyděšení.
A já bych se připojil k tomu, co řekl Brian.

Když se lidé začínají probouzet, jsou vyděšení,
nevědí, co se děje.
Potřebují, abychom je uklidnili.
Protože v tuto chvíli je na pořadu dne
zmatek, chaos a krize.

Vraťme se k tomu, co právě řekl Brian o společnosti Deloitte a o velké čtyřce. Pro všechny, kteří
společnost Deloitte neznají: napsali dokumenty o budoucnosti londýnské City, o klinických studiích,
jejich bývalý generální ředitel je nyní členem představenstva společnosti Pfizer, podílejí se na NHS,
stejně jako ostatní tři společnosti se zabývají podnikovým zpravodajstvím. A je jasné, že když Brian
zmiňoval pandemii SPARS, která jde ruku v ruce s operací Clade X a Crimson Contagion. Operaci
Clade X pořádala Univerzita Johna Hopkinse v roce 2018 a simulovala 900 milionů úmrtí. A Crimson
Contagion, další cvičení, které také probíhalo za Trumpovy vlády jako reakce na další pandemii,
probíhající pandemii chřipky. Takže to všechno bylo dobře zdokumentováno.

Pak je tu patent na testování Covid od Rothschildů, který opět obsahuje vše, co můžeme vidět v tomto
patentu v hlavním dokumentu, a nyní se zavádí, včetně biosenzorů. Mnoho lidí mluvilo o čipech RFID,
ale málo lidí mluví o nástupu biosenzorů a o tom, že biosenzory nepotřebují internet. Můžete je mít v
oblečení, na podrážce bot, mohou být v potravinách. A zdá se, že biosenzory jsou cestou, kterou se
věci ubírají do té míry, že zde ve Velké Británii, v Bristolu, existuje institut biosenzorů a MHRA vlastně
schválil jeden z biosenzorů, protože lidé budou mít biosenzory ve svých autech, na svých noteboocích
a jejich biometrické údaje se budou vyhodnocovat. Takže všechny vaše biometrické údaje – jestli jste
způsobilí řídit vlak, jestli jste způsobilí řídit autobus, jestli jste způsobilí dělat cokoli? Vaše biometrické
údaje se budou ukládat, a to se děje už teď.

Gerrish:
Jsme svědky toho, že politický systém
je propojen s globálními komerčními společnostmi,
farmaceutickými firmami, které vypouštějí agendu,
jejíž cílem je testovat vakcíny na populaci
bez ohledu na poškození a umírání.
Kam směřují? Chtějí manipulovat
s našimi geny. O tom není žádných pochyb.
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Podle všech údajů, které nyní vidíme, je to Spojené království, které tvrdí, že se ujme světového vedení
při sestavování této agendy. Velká Británie – a já to upřesním a řeknu – věřím, že to nakonec bude
řídit londýnská City. Ale všechny dokumenty Spojeného království říkají, že se ujmeme světového
vedení. A je to tatáž Velká Británie, která uvolnila tuto zákeřnou aplikovanou psychologii, aby změnila
způsob, jakým fungují naše kognitivní procesy. To je velmi nebezpečná kombinace.
Evans: Na závěr bych chtěl říci, že jedinečnou výhodou Spojeného království je národní zdravotní
služba. Není možné se z ní odhlásit. Takže od okamžiku, kdy jste počati a těhotná maminka
podstoupila vyšetření, existují údaje o této konkrétní lidské bytosti až do dne její smrti, neexistuje
žádný způsob, jak se z NHS odhlásit. Údaje NHS jsou tedy velmi cenné a ve srovnání se zbytkem
světa zcela jedinečné.
Thomson: Zapojena je armáda. Je tu 77. pluk, 13. signální brigáda. Existují zcela nové britské vládní
bezpečnostní agentury, takzvaná Agentura pro zdravotní bezpečnost, Společné centrum biologické
bezpečnosti. To všechno jsou od mé doby novinky. A zodpovědnost se zastavuje u tohoto úřadu vlády.

Všechny dobré studie Úřadu vlády vám ukáží,
že tamní vedoucí výbory mají přímou linku
do londýnské City. Představují elitní firemní vůli.
Neexistuje žádná demokratická kontrola, a dokonce ani Královna osobně,
monarcha, se na tom nepodílí.

Takže nevím, jestli to bylo před chvílí ukázáno na obrazovce, nebo ne, ale lidé si to mohou snadno
najít i jako jednu z hlavních grafických příloh UK Column tzv. „Cabinet Office Censorship Network“,
myslím, že se to tak jmenuje v jedné verzi.
Reiner Fuellmich: Jde o britský systém psychiatrické manipulace, který se víceméně prodává po celém
světě. Máme tu londýnskou City, která opět usiluje o ovládnutí světa. Je to důvod, proč si lidé
z Common Purpose vytvářejí své vlastní budoucí vůdce? Je to zvláštní pozice kromě programu Young
Global Leaders?
Gerrish: Jak už to tak bývá, útok přichází z paralelních směrů. Takže bych důrazně připomněl, že
mnoho lidí v této síti nebude mít ani ponětí o tom, co se děje v širším měřítku a co je cílem. To platí
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pro dobu, kdy jsem to opravdu podrobně zkoumal. Někdo může být naverbován lokálně a požádán,
aby se připojil. Nebylo to tak, že by lidé chodili do Common Purpose, aby se k němu připojili. Oni si
vytřídili lidi, které chtěli. A agendou bylo jednoznačně vyškolit tohoto budoucího vedoucího, aby mohl
pracovat s dalšími společnými budoucími vedoucími.
Proto je tak důležité, že Common Purpose nyní velmi silně působí například v Indii. Bývalý premiér
David Cameron byl členem týmu, který prosazoval Common Purpose v Indii. Common Purpose je tedy
jednou z cest, kterou jsou lidé získáváni a přetvářeni. Další cestou, kterou se rekrutují pravděpodobně
mocnější lidé, je program Světového ekonomického fóra Young Global Leaders, který je přetváří tak,
aby odpovídal jejich nové roli.
Common Purpose tedy zpočátku působila zejména na nízké veřejné úrovni, ale postupem času, od
roku 1985, bylo zřejmé, že se mnohem silněji zapojila do spolupráce s velkými globálními korporacemi,
a odtud se dostala až ke svému světovému postavení. Ale co dělají? Vybírají si lidi. Hladí jejich ego,
protože jim někdo naznačuje, že se stanou velmi důležitými budoucími lídry.

Světové ekonomické fórum je nazývá globálními lídry,
a pak se tito lidé dávají dohromady,
aby změnili svět.
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EXPERTNÍ SVĚDEK

JAMES BUSH

James Bush byl 20 let podplukovníkem americké námořní pěchoty.
Poté pracoval jako inženýr pro společnost Honeywell Corporation,
jako inženýr pro zavádění programu Shell.

James byl technickým pracovníkem a manažerem
Lékařského centra v Severním Coloradu, Výzkumného centra pro infekční nemoci
Coloradské státní univerzity a Centra pro kontrolu nemocí ve
Vector Born Research Facility, Fort Collins, Colorado.

V červnu 2001, kdy James pracoval jako bezpečnostní pracovník pro oblast Rocky Mountain West,
byl pozván do Oklahoma City, aby se účastnil programu nazvaného „Dark Winter / Temná Zima“.
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Dark Winter vznikl jako program Centra pro strategická a mezinárodní studia, Centra Johna
Hopkinse a Institutu pro vnitřní bezpečnost ANSER. Psal se rok 2001 a někteří z nejklíčovějších lidí
ve vládě a na ministerstvu obrany Spojených států amerických si vzali volno, aby se vydali do
Oklahoma City a položili si otázku "co se stane, když nás zasáhnou neštovice?". Neštovice jsou dnes
jasně definovány všemi organizacemi, Světovou zdravotnickou organizací, CDC, FEMA, všemi tam,
protože mají 33 % úmrtnost, na rozdíl od koronaviru, který ji má možná 0,12 %. Použili tedy skutečnou
pandemickou nemoc, aby zjistili, co se stane. Přijeli Sam Nunn, prezident, Frank Keating, guvernér
Oklahomy, poradce pro národní bezpečnost Spojených států, ředitel CIA v USA, ministr obrany John
White, předseda americké armády, náčelník společného štábu generál John Tilelli, ministr zahraničí
Spojených států Frank Wisner, ministryně zdravotnictví a sociálních služeb Margaret Hamburgová,
generální prokurátor George Terwilliger, ředitel FEMA Jerry Hauer a ředitel FBI William Sessions.
Otázkou bylo, co by se stalo, kdyby Ameriku zasáhl lokální útok biologickou zbraní s vysoce
nakažlivým patogenem? Reakce vlády by zřejmě představovala obrovský zásah do občanských
svobod.

V úvodní dokumentaci jsou uvedeny jako jedny
z prvních pojmů občanské svobody a tyto se
během této akce chystají veřejnosti odejmout.

James Bush pak hovoří o tzv. „Události 201“, obdobném cvičení v říjnu 2019, tentokrát se týkalo možné
pandemie koronaviru, a to se odehrálo velmi krátce poté, stejně tak přesně, jak se v o něm v rámci
cvičení hovořilo.
Jak je možné, že 18. října uspořádali v New Yorku schůzku s nejdůležitějšími lidmi na východním
pobřeží a najednou, ani ne o měsíc později, se z provincie Wuhan objevil koronavirus? A řeknu vám,
že jsem řídil tato zařízení, řídil jsem jedno z největších v zemi, na Coloradské státní univerzitě.

Tyto viry se nedostanou ven náhodou.
Můžete je vypustit. Když jsem tam pracoval,
mohl jsem kdykoli odejít s yersinií pestis,
s HIV, s tuberkulózou a všemi druhy koronavirů.
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Každopádně otázka zůstává:

Jak se to stane, že ráno vstáváte
a posloucháte jednu rozhlasovou nebo televizní stanici
a všichni říkají přesně to samé?
Slyšeli jste o operaci Mockingbird?

Operace Mockingbird je program CIA, který vznikl po druhé světové válce a funguje dodnes. CIA v
něm vytváří dialog a spolupracuje se všemi mediálními systémy na světě. Moje dcera je již 12 let
důstojníkem vojenské rozvědky americké armády. Je majorkou vybranou na podplukovníka. Ukázal
jsem jí to a ona řekla: "Ano, to je to, co dělají, a dělají to právě teď."

Operace Mockingbird
Operace Mockingbird byl program CIA, který zaměstnával více než
400 amerických novinářů, a také novinářů z celého světa, aby
manipulovali veřejným míněním šířením propagandy, nebo toho, jak
tomu dnes říkáme, fake news.
V éře „falešných zpráv“ a odhalení sdílení uživatelských informací na
Facebooku s vnějšími zdroji ve zjevném pokusu ovlivnit voliče ve volbách
je pravdivost toho, co vidíme v médiích, důležitější než kdy jindy.
Ale, je toto nový fenomén?
Milostná aféra CIA s manipulujícími zprávami
Už na konci druhé světové války, Ústřední zpravodajská služba
Agentura (CIA) hrála hlavní roli ve zpravodajských médiích zde v USA
i v cizích zemích, a měla značný vliv na to, co veřejnost pravidelně vidí,
slyší a čte. Operace Mockingbird byl údajný rozsáhlý program v rámci CIA,
jehož cílem bylo manipulovat s médii pro propagandistické účely.
Předpokládá se, že program se zrodil z praotce CIA, Úřadu pro strategické
služby (OSS), který existoval v letech 1942 až 1947.
Během druhé světové války vytvořila operace Mockingbird síť novinářů
a expertů na psychologickou válku, kteří operovali především v rámci
evropského divadla.
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V Ý Z K U M B I O L O G I C K Ý CH Z B R A N Í
Když jsem asi před 14 lety začal řídit výzkumná centra infekčních chorob, obě ve Fort Collins, bylo na
světě 25 až 27 laboratoří s biologickou bezpečností 3. a 4. úrovně. Nyní máme rok 2022. A to je
informace přímo z webových stránek CDC. Porovnával jsem to i s jinými webovými stránkami. A toto
je rozložení laboratoří třetí a čtvrté úrovně biologické bezpečnosti na celém světě. A můžete vidět, že
Austrálie má čtyři, téměř všechny ostatní země je mají… Německo má čtyři, Indie má tři. Spojené
království jich má šest. Spojené státy jich mají 15. Když jsem v tomto oboru začínal, měli jsme tři.
Laboratoře biologické bezpečnosti třetího stupně (BSL3) jsou ty, které pracují na nemocech, jako je
koronavirus, tedy věcech, které jsou mimořádně vhodné na to, aby se z nich stala biologická zbraň.
BSL3 laboratoře jsou ale zkušebními místy pro laboratoře BSL4. Existuje několik menších zemí, které
mají jednu nebo dvě laboratoře BSL3.

V USA se nachází více než 200 laboratoří BSL3 uvnitř
v kontinentální části USA. Takže USA má tedy celkem 215 zařízení
pro výzkum biologických zbraní typu BSL3 a BSL4.
Říkají jim normální výzkum, ale mohu vám říct,
že to není pravda.

Když jsem řídil zařízení v Coloradu, prováděli jsme testy, abychom zjistili, zda se lidé mohou dostat z
budovy s vybranou látkou.

Selektivní látku lze geneticky modifikovat tak, aby se z
ní stala zbraň hromadného ničení.

Proto se jim říká vybraní agenti. Ale v té době jsme prováděli testy. Přišli k nám ženisté z armádního
sboru USA, z armády USA, lidé z FBI, hasiči nebo policisté z místního oddělení. A dělali jsme testy,
abychom zjistili, jestli se někdo dokáže dostat z našeho zařízení. Pokud by někdo chtěl s tímto
materiálem odejít, nebylo by možné ho zastavit. Z těch laboratoří, které jsem právě ukázal, jsou čísla,
na čem pracují, pokud vím, program biologických zbraní.

To, na čem pracují, je v podstatě schopnost
modifikovat jiné formy injekcí
s cílem ovládat a zabíjet běžné obyvatelstvo.
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WHO - SVĚTOVÁ
ZDRAVOTNICKÁ
ORGANIZACE
TŔETÍ SHRNUTÍ

Dalšími dvěma odbornými svědky jsou Dr. Silvia Behrendtová a Dr. Astrid Stuckelbergerová, které
zastávaly vedoucí pozice ve Světové zdravotnické organizaci a OSN. Odhalují, jak WHO strategicky
pronikla do všech národů světa s cílem zrušit demokracii a vnutit všem členům lidstva svou vlastní tyranii.
WHO má svou vlastní "ústavu", slovo, které bylo pečlivě vybráno s cílem nahradit ústavy národů. Členské
státy – což jsou doslova všechny národy světa – jsou vázány bezvýhradnou poslušností vůči všemu, co
WHO řekne, což z ní fakticky činí jednu světovou vládu, která funguje zcela mimo národní ústavy a jakýkoli
druh demokracie.
To vše se děje pod rouškou "zdravotní péče". Mezinárodní zdravotnické předpisy (MZP označované jako
IHR) byly vynalezeny proto, aby připravily půdu pro tuto celosvětovou tyranii. Vše, co potřebují k tomu, aby
si podřídili svět své kontrole, je metoda vyhlášení "mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví
mezinárodního významu", což lze snadno provést pomocí podvodné diagnostiky. Dr. Behrendt odhaluje,
jak žádná pandemie Covidu neexistovala, dokud nebyl zaveden chybný PCR test, který náhle zvýšil počet
tzv. případů 14krát.
Tito whistlebloweři WHO také odhalují, jak je tento totalitní celosvětový zdravotnický systém zcela ovládán
soukromými korporacemi a soukromými osobami, které využívají své obrovské finanční zdroje k tomu, aby
vnucovaly své vlastní plány celému lidstvu. Například v roce 2012 byl na Světovém zdravotnickém
shromáždění Bill Gates prohlášen za vedoucího globálního akčního plánu pro vakcíny na období 20122020, ačkoli nemá žádnou lékařskou kvalifikaci a podle svých vlastních slov se do vakcín pouští jen kvůli
astronomickým finančním ziskům. Gates se také stal hlavním finančníkem WHO, čímž ji fakticky ovládá,
což znamená, že celý svět ovládá Bill Gates. Gates je samozřejmě zase podřízen jiným, výše postaveným
finančním subjektům, které ho využívají k tomu, aby svět podřídily své tyranii.

Co odhalili tito whistlebloweři WHO a OSN je to, že soukromé subjekty
vytvořily celosvětový systém, který jim umožňuje používat záminku
"mimořádných zdravotních událostí mezinárodního významu",
k tomu, aby okradli lidstvo o všechna práva a svobody
a zavedli totalitní režim řízený finanční oligarchií.
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EXPERTNÍ SVĚDEK

D R. S I L V I A B E H R E N D T

Rakouská právnička, v současnosti ředitelka Agentury pro globální odpovědnost za zdraví (GHRA)
a bývalá právní poradkyně sekretariátu MZP při Světové zdravotnické organizaci.
Dr. Silvia Behrendtová získala doktorát na univerzitě v Sankt Gallenu ve Švýcarsku,
na téma Mezinárodní zdravotnické předpisy a výkonná moc
Světové zdravotnické organizace při mimořádných událostech v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu.
Působila jako hostující výzkumná pracovnice na Georgetown Law pod vedením profesora Gostina,
a byla financována Švýcarským národním fondem, kde později spolupracovala se
Sekretariátem pro mezinárodní zdravotní předpisy v Ženevě při Světové zdravotnické organizaci
a účastnila se misí WHO do jednotlivých zemí za účelem implementace
Mezinárodních zdravotnických předpisů na národní úrovni.
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EXPERTNÍ SVĚDEK

D R. A S T R I D

STUCKELBERGER

Dr. Astrid Stuckelbergerová je vědkyně, výzkumnice a učitelka již 25 let
na lékařské fakultě Univerzity v Ženevě a Univerzity v Lausanne (Švýcarsko).
Přednáší také, a je zvanou profesorkou
na akademických školeních po celém světě.
V letech 2009-2013 spolupracovala s WHO na mezinárodních zdravotních předpisech (IHR)
a předpisech pro řízení veřejného zdraví v době mimořádných událostí.
Vytvořila také letní školu o globálním zdraví a lidských právech,
na univerzitě, která se zabývá předpisy v oblasti zdraví a globálního řízení
WHO, IHR a Organizace spojených národů.
Publikovala 12 knih a má na kontě více než 180 publikací
od vědeckých článků až po politické dokumenty pro OSN, EU nebo vlády.
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Pan Bush hovořil o finančních, politických a bezpečnostních otázkách, zejména v rámci
paradigmatu bioterorismu, které jsou důkazem, že existuje cesta, která vedla k současné
pandemii COVID-19. Ráda bych upozornila na skutečnost, že v současné době nejsme
konfrontováni s lékařskou endemickou reakcí.

Většina kritických připomínek vědců a lékařů
se soustřeďuje na to, že z čistě lékařského hlediska
jsou všechna zdravotní opatření doporučovaná a
vyžadovaná národními zdravotnickými orgány nebo WHO
ve skutečnosti v rozporu se současným „state of the art“
(nejmodernějším přístupem) epidemiologie a medicíny.

Domnívám se, že je tomu tak záměrně, protože základní koncepce použitá pro COVID-19 se neřídí
zavedenými vědeckými principy, ale spíše jinou ideologií, která je formulována jako "globální
zdravotní bezpečnost" a znamená, že se zdraví považuje za otázku národní bezpečnosti, vyžadující
národní a globální výjimky, aby se s ní vypořádaly.
Považuji proto za zásadní poskytnout krátkou historickou analýzu tohoto pojmu, abychom pochopili,
proč se současná globální krize zdravotnictví, které čelíme, netýká lékařské vědy a zdraví v tom
smyslu, jak bychom očekávali.
Postupné nahrazování lékařských cílů politickými začalo v souvislosti s nově se objevujícími infekčními
chorobami na počátku 90. let a pochází vlastně z USA, jak jsme již slyšeli. Během krátké doby WHO
tento nový přístup institucionalizovala rychlým zřízením zcela nového oddělení nazvaného Emerging
and Other Communicable Diseases (vznikající a další přenosné nemoci). A je zajímavé, že v té době
do toho nezapojili pracovníky oddělení pro kontrolu přenosných nemocí.
Tato politika potvrdila, že se nové paradigma změnilo od snižování výskytu regionálních endemických
onemocnění k výhradnímu zaměření na prevenci mezinárodního šíření v reálném čase, a to nejlépe
v časovém horizontu 24 hodin.

Bylo třeba vytvořit technokratický aparát sítě dohledu,
který by byl schopen se s těmito novými hrozbami vypořádat.
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V roce 2001 tedy vznikla rezoluce Votleského shromáždění, která již tento pozoruhodný pojem vložila
a poprvé vyzvala k nalezení definice mimořádné události v oblasti veřejného zdraví mezinárodního
významu za účelem revize zastaralých hygienických zákonů zvaných Mezinárodní zdravotní předpisy,
protože hygienické zákony v té době nikoho nezajímaly.
Problém byl v tom, že měly velmi úzký rozsah a byly použitelné pouze na žlutou zimnici, černou zimnici
a choleru. Současně se tedy zejména v USA začalo plánování bioteroristických scénářů – už jsme
o tom hodně slyšeli – v rámci armády a na akademické úrovni s nejvýznamnějším cvičením, jako je
Dark Winter – Temná zima.

A je zajímavé, že všechny tyto události se krátce poté "staly skutečností".

Velmi zajímavé je také to – a to jsme neslyšeli – že se konala nejen cvičení, která se proměnila
v realitu, ale také legislativa v USA, která byla od roku 1990 připravena omezit občanské svobody
v boji proti bioterorismu. Toto převzetí začalo CDC, a nakonec ho dokončili profesoři z Georgetownské
univerzity, jako například profesor Gostin, společně s Univerzitou Johnse Hopkinse, a nazvali ho
Model State Emergency Health Powers Act.

Tento modelový zákon byl v té době v USA ostře kritizován za to,
že z guvernérů dělá diktátory.
ale nakonec byl používán v mnoha státech.

Nejdůležitějším milníkem v procesu revize Mezinárodních zdravotnických předpisů, což je
mezinárodní smlouva, bylo vypuknutí těžkého akutního respiračního syndromu, jak všichni víme,
zkráceně SARS, v roce 2002, které bylo doprovázeno zvýšenou pozorností médií, jež nebyla úměrná
hrozbě onemocnění, která byla pozoruhodně nízká.
Vědci se navíc téměř shodli na tom, že nová epidemie SARS mohla mít bioteroristický potenciál. Toto
politické bioteroristické zarámování epidemie SARS vedlo k dohodě mezinárodního společenství, že
je třeba přepsat staré hygienické zákony tak, aby zahrnovaly bioterorismus, aniž by WHO tento cíl
oficiálně pojmenovala. To se dostalo do paradigmatu otevřeného přístupu ke všem rizikům, což
znamená, že jsou zahrnuty nejen různé zdroje rizik, ale také to, že jakékoli úmyslné uvolnění by
spadalo do paradigmatu WHO, a že je třeba revidovat MZP.
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Právní rozměr konceptu globální zdravotní bezpečnosti byl tedy nakonec úspěšně začleněn do
Mezinárodních zdravotnických předpisů v roce 2005, a tak byl americký model mimořádných situací v
oblasti veřejného zdraví exportován do mezinárodního společenství a nyní je začleněn do národních
ústav, které nikdy taková ústavní ustanovení o mimořádných situacích neměly.
Poté byla zastaralá ustanovení MZP o omezení šíření nemocí nahrazena tak, aby zahrnovala
patogeny, které představují hrozbu pro národní bezpečnost a vyžadují nouzový režim, který umožňuje
zavlažování právních norem nejen z hlediska předpisů o zdravotní bezpečnosti, ale také z hlediska
základních norem, svobod a občanských práv.
Podle tohoto nového paradigmatu nespadají endemické nemoci, které mají na svědomí nejvíce úmrtí,
do oblasti zájmu tohoto globálního souboru pravidel – což je nyní standardní postup pro pandemie -,
ale pouze nově identifikované patogeny bez lékařské léčby, které proto vyžadují mimořádné povolení,
protože všechny látky jsou bez povolení.
Význam diagnostiky se navíc objevil v rámci ideologie globální zdravotní bezpečnosti jako nová
prioritní otázka, protože podle této ideologie je třeba hrozbu identifikovat jako "hrozbu před ničivými
účinky".

Dostupnost diagnostiky je označována
za nezbytný požadavek pro pandemickou
připravenost a reakci.

Kromě toho se pod hrozbou bioterorismu po celém světě zvýšil počet zřizovaných laboratoří, jak nám
již vysvětlil pan Bush. Biologické zbraně jsou totiž definovány jako zbraně hromadného ničení a podle
mezinárodního práva představují zločin. Jediná legální cesta, jak legálně provádět výzkum a léčbu,
se nazývá "biologická obrana", která probíhá v laboratořích, jak jsme se také dozvěděli.

Ráda bych připomněla, že všechny koronaviry SARS spadají do kategorie C potenciálních
bioteroristických agens v USA, a jsou rovněž klasifikovány v expertním režimu EU pro dvojí použití.
To se týká možnosti civilního a vojenského použití.

Doufám, že nyní se tento obraz stává trochu jasnějším, prostřednictvím některých historických
znalostí, které jsou potřebné k pochopení toho, proč WHO a světové společenství neřeší SARS-CoV2 v souladu s nejnovějším stavem lékařských znalostí, ...

59

...ale spíše bojují proti viru jako proti hrozbě pro národ
nepřiměřeně s vojenskou, namísto lékařské terminologie
označovali protiopatření za lékařská a nelékařská.
A na všech ministerstvech zdravotnictví na světě vznikají nová
oddělení, která se nazývají oddělení národní zdravotní bezpečnosti.

Jako druhý krok bych ráda podrobněji vysvětlila, proč byl nahlášen WHO malý počet případů atypické
pneumonie ve Wuhanu koncem roku 2019, a v prvních dnech roku 2020 a proč to brzy skončilo jako
mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu a o chvíli později jako
pandemie.
To vše je způsobeno mezinárodními zdravotnickými předpisy a jejich revizí. Také Mezinárodní
zdravotní předpisy, označované jako MZP, zahrnují přístup založený na všech rizicích. Některé
patogeny, jako například jakýkoli nový kmen chřipkového subtypu nebo jakýkoli koronavirus SARS,
mají stále prioritu a musí být hlášeny WHO ve lhůtě do 24 hodin.
Identifikace tohoto nového viru byla možná díky tomu, že v Číně od vypuknutí epidemie SARS v roce
2002 platí velmi přísný režim screeningu respiračních onemocnění. Proto bylo možné v Číně tento
nový patogen identifikovat. Již 1. ledna si WHO vyžádala další informace o ohnisku nákazy na základě
informací Tchaj-wanu.
Dne 3. ledna Čína oficiálně oznámila WHO výskyt 44 pacientů, z nichž jedenáct bylo vážně
nemocných se zápalem plic neznámé etiologie poté, co WHO ...
Reiner Fuellmich: To nezní jako pandemie.
Silvia Behrendtová: Ano, to je pravda.
... poté, co si WHO již vyžádala další informace, a došlo k uzavření trhu ve Wuhanu. Takže tato
politizace a zájem WHO v této velmi rané fázi, 1. ledna, kdy tento atypický zápal plic mělo pouze 44
lidí a 11 lidí tímto atypickým zápalem plic vážně trpělo, je skutečně zajímavým aspektem, který by měl
vést k určité opatrnosti ohledně toho, jak celá krize začala.

Nebylo hlášeno žádné úmrtí ani žádný mezinárodní případ
a možnost přenosu nákazy z člověka na člověka
nebyla v té době vyhodnocena.
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Mezitím byl nový virus identifikován jako koronavirus SARS. To znamená, že identifikace tohoto
nového viru spadá pod mezinárodní zdravotnické předpisy (MZP), které formálně vyžadují
automatické úřední hlášení. WHO a generální ředitel jsou povinni po obdržení takového oficiálního
hlášení ustavit výbor pro mimořádné situace dle MZP. Je tedy ze zákona povinen tento pohotovostní
výbor ustavit.

Pak – a teď to začíná být zajímavé – ve stejné době profesor Drosten a další v Německu intenzivně
pracovali na tom, aby WHO dodali diagnostický test pomocí metody PCR pro tento nový virus.
A profesor Drosten byl také hlavním autorem v roce 2003, kdy byl identifikován nový koronavirus
SARS, a od té doby byl jmenován expertem WHO.
Jeho první protokol byl WHO oficiálně doručen 13. ledna 2020, z čehož vyplývá, že na něm
samozřejmě pracoval před jeho předložením, a WHO okamžitě shromáždila jeho první protokol
o tomto testu pro své členské státy. Později byl tento test revidován a nakonec 23. ledna zveřejněn v
časopise Eurosurveillance.

Podílel se také na prozatímním pokynu WHO z 10. ledna a tento prozatímní pokyn byl zveřejněn –
pokud chcete, můžete si později přečíst více informací – ale jinak to začíná být složité – tento
informační pokyn byl zveřejněn jako součást komplexního balíčku asi deseti pokynů WHO pro země,
které pokrývají témata související s řízením výskytu nového koronavirového onemocnění. Takže 10.
ledna WHO již měla zveřejněný komplexní balíček.
Reiner Fuellmich: V té době, kdy nebyly doslova žádné případy kromě 44 případů?
Silvia Behrendtová: Ano. A ty se stávaly oficiálními. A ve WHO obvykle trvá velmi dlouho, než se něco
zveřejní, protože to musí být schváleno.
Důležité je, že vzhledem k tomu, že každý koronavirus SARS vyžaduje oficiální oznámení podle MZP,
musel generální ředitel v rámci zákonné povinnosti podle MZP svolat Výbor pro mimořádné události
COVID-19. Na internetových stránkách WHO najdete odborníky, kteří jsou členy tohoto výboru,
a najdete tam i jejich životopisy.
Tento výbor pro mimořádné situace radí generálnímu řediteli při vyhlašování, zda existuje mimořádná
situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu, což je výkonná pravomoc generálního
ředitele v souladu s právními zásadami stanovenými podle MZP.
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První schůzka se konala 22. ledna a odborníci se na ní neshodli, zda PHEIC – což je zkratka pro
Public Health Emergency of International Concern, kterou používá WHO – existuje, či nikoli. A shodli
se na tom, že nedošlo k mezinárodnímu šíření epidemie nového koronaviru, což bylo způsobeno
pouze 17 úmrtími a 557 potvrzenými případy k 22. lednu. Takže měli nápad a řekli: "Za deset dní se
znovu sejdeme a zhodnotíme aktuální situaci nových případů." To se stalo 13. ledna. Během těchto
deseti dnů se počet případů zvýšil 14krát, na 7 711 potvrzených a dokonce 12 167 podezřelých
případů.
Reiner Fuellmich:
Takže se stalo to, že Drosten doručil testovací sadu
Světové zdravotnické organizaci a díky jeho novému testu
jsme najednou měli 14krát více případů,
než existovaly předtím, než použil svůj test.

Silvia Behrendtová: To se píše v dokumentech.
Reiner Fuellmich: V podstatě jde o to, že případy, které potřebovali k vyhlášení stavu ohrožení
veřejného zdraví mezinárodního významu, vznikly díky testu. Je to tak?
Silvia Behrendtová: Přinejmenším potřebovali mezinárodní přenos a museli ho diagnostikovat. A bez
diagnostického testu to není možné. Takže jediný, kdo tento testový rozbor poskytl, je v dokumentu,
na který se odkazuje, Drosten. Tak to stojí v dokumentech.

Reiner Fuellmich:

Nebýt jeho testu, WHO o deset dní později stále by to
bylo možná 500 případů, ale ne 14krát tolik?

Silvia Behrendtová: Pokud neexistuje žádný test, nemůžete jej označit za nový virus. To je ten
problém. Nejdůležitější věc, kterou by měl každý vědět, je, že vyhlášení stavu ohrožení veřejného
zdraví mezinárodního významu souvisí s výrobou vakcíny. To je vlastně to nejdůležitější, co by měl
každý právník nebo kdokoli vědět. Nejde o pandemii. Pokud WHO vyhlásí nebo definuje pandemii,
nemá to žádné právní důsledky. To je zajímavé jen pro média. Ale stav ohrožení veřejného zdraví je
spojen s regulační cestou pro povolení nouzového použití.
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Reiner Fuellmich:
Bez mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního
významu nelze používat netestované léky, jako jsou vakcíny?

Silvia Behrendtová: Správně, Protože všechny sekundární zákony – jako EU, FDA, USA – používají
koncept stavu ohrožení veřejného zdraví, který také vyhlásila WHO.
Virginie de Araujo Recchia: Ráda bych vám potvrdila, že pan Bill Gates vyvíjel tlak na WHO, aby
vyhlásila pandemii, a že víme, že Charité Berlin, která je spojena s Drostenem, vyvinula tyto testy za
finanční podpory Nadace Billa a Melindy Gatesových a Wellcome Trust. Můžete to potvrdit?

Astrid Stuckelbergerová: To, co můžeme potvrdit – a to jsem se vám chystala vysvětlit – je, že od roku
1999 skutečně existuje plán, který můžete chronologicky sledovat s událostmi, které posilují pozici
GAVI z Vaccine Alliance v UNICEF, aby se začala připojovat k OSN, nejen s UNICEF, ale se Světovou
bankou a WHO – prostřednictvím financování tohoto IFFIm, Mezinárodního finančního nástroje pro
imunizaci – takže udělali trio, triádu. Současně v roce 2006 začala ve Švýcarsku vznikat globální
aliance GAVI jako nadace. Takže se v roce 2006 zaregistrovali a zároveň uzavřeli trojstrannou dohodu
mezi Světovou bankou, WHO a GAVI, aby získali financování od členských států.

To byl první krok. V roce 2009 se pak ve Švýcarsku zaregistrovali jako mezinárodní organizace nového
typu.

Máme k dispozici tiskovou zprávu podepsanou švýcarskou vládou,
z níž vyplývá, že byla vytvořena speciálně pro Billa Gatese,
tato mezinárodní organizace s naprostou imunitou.
Nemůžete nic dělat. Nemůžete ho ani postavit před soud.
Pokud mají nějaké neshody, dělají si svůj vlastní tribunál.

Od té doby začal, a my máme dokumenty WHO, jak vytvořili dekádu, 2010-2020, dekádu očkování.
Prováděli jsme implementaci, implementaci MZP, protože jste museli učit a školit země, aby byly
připraveny. A první kolo jsme dokončili v roce 2012, od roku 2009 do roku 2012. Obdrželi jsme to
s Georgetownskou univerzitou, univerzitou v Pretorii, a já jsem byla za Ženevskou univerzitu, a tenkrát,
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když jsme zastavili kolečko, dostali jsme opět prostředky z Japonska a najednou se to zastavilo. A oni
řekli, že už nejsou žádné další prostředky. A my jsme měli téměř podepsanou smlouvu.

A teď jsem zjistila, že vím proč, protože v roce 2012
na Světovém zdravotnickém shromáždění postavili Billa Gatese
do čela celosvětového akčního plánu pro očkování na období 2012-2020.

Takže je to krásně zpracované. Od té doby byl na místě řidiče, a to je zmíněno. GAVI je vůdcem
většiny toho, co se týká vakcín. A už to nejsou jen děti, jako UNICEF, je to celý svět.

To je dostatečný důkaz, že existuje plán.

A pokračuje to dál. Mám tím na mysli, že je členem skupiny SAGE, Strategické odborné poradní
skupiny. A ti dokonce v roce 2016 připravili hodnotící zprávu tohoto Globálního akčního plánu pro
očkování na období 2012-2020 (GVAP). A v roce 2016 byli velmi rozčileni, protože neočkovali celý
svět. A použili by jakoukoli výmluvu kvůli očkování, a vůbec nemluví o experimentálním nebo
ověřovaném očkování, všechno je to samozřejmě vakcína. A v roce 2016 je opravdu vidět, že nejsou
spokojeni. A pan GAVI Global říká, že se opravdu musíme snažit. Takže vytvořili program, který se
jmenuje Akcelerační program vakcín.
Reiner Fuellmich: Kdo v roce 2009 získal v podstatě diplomatickou imunitu? Byla to GAVI nebo
Nadace Billa a Melindy Gatesových? Nebo to byl Bill Gates osobně? Nebo všichni?
Astrid Stuckelbergerová: Ne, ve skutečnosti je to GAVI Alliance Foundation. V dohodě ale název
"nadace" odstranili a ve skutečnosti je to GAVI, Globální aliance pro očkování. Přesný termín najdu
ve své práci, ale týká se opravdu jeho, Nadace Billa a Melindy Gatesových. Co zjišťuji stále častěji, je
finanční mechanismus financování nebo získávání prostředků na program. Znovu jsem zjistila, že
švýcarská vláda, Swiss Medic, FDA Švýcarska, podepsala dohodu, že poskytne Billu a Melindě
Gatesovým na jejich program 900 000 dolarů během tří let, od roku 2020 do roku 2023, tedy 300 000
dolarů každý rok.
Takže mám takové podezření, že když vezmeme model jako je Švýcarsko, nebo jak říkala Silvia
o mechanismu mezi národní a mezinárodní regulací, byl aplikován jako model všude ve světě, že
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zákon o epidemiích v dané zemi je závazný vůči mezinárodním zdravotnickým předpisům.

Dokonce i švýcarská ústava má malý řádek,
který přidali, aniž by se nás zeptali,
který říká, že mezinárodní právo má v oblasti zdraví
přednost před národním právem.

A pak můžete vidět, že v zákoně o epidemiích, který byl přijat v roce 2016 – takže pravděpodobně ve
všech zemích, měli bychom to zkontrolovat a jsem si docela jistá, že jsme to viděli v Kanadě – existuje
zákon o epidemiích, zákon o mimořádných událostech, který říká, že země budou dodržovat
mezinárodní zdravotní předpisy.

Pokud dojde k PHEIC (mimořádné události v oblasti veřejného zdraví
mezinárodního významu), musí každá země okamžitě spustit
mechanismy, kterými se jim podřídí.

A to je to, co vysvětluje, proč když 16., 17. března nebo v tomto rozmezí, byl celý svět uzamčen,
protože to je nepochopitelné podle mezinárodních zdravotních předpisů. Podle SARS-CoV-1 se nikdy
nestalo, že by byl virus najednou všude. Což se děje také v případě Omicronu. Začíná to v Jižní Africe
a druhý den je to po celém světě.
Reiner Fuellmich: Co se týče mezinárodních zdravotních předpisů, mají tyto předpisy nějakou
demokratickou legitimitu? Byl někdo z těch, kdo tyto Mezinárodní zdravotní předpisy vymyslel, zvolen
do nějaké funkce?

Má to nějakou demokratickou legitimitu?
Nebo je to jen soukromý podnik lidí,
kteří ovládají Světovou zdravotnickou organizaci?

Astrid Stuckelbergerová: Když jsme přednášeli a školili o Mezinárodních zdravotnických předpisech,
velmi často se objevovala otázka: jak to, že je to pro členské státy závazné? A byla na to mimořádná
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odpověď, která vám vysvětlí, jak důležité je zabývat se touto novou pandemickou smlouvou právě teď.
Jde o to, že WHO je prozatím jedinou agenturou OSN, která má ústavu.

Ústava WHO Článek 21 odst. 19, článek 21 a) a článek 2
jsou pro členské státy přímo závazné
pokud přijmou mezinárodní zdravotní předpisy.
Nemusí tedy procházet celou procedurou smlouvy.
Proto je to velmi nebezpečné. Tato ústava WHO
jako by měla nahradit všechny ústavy světa.
Protože proč jinak byste používali slovo "ústava"?

A odpovědi právníků z WHO vždy zněly: "Ach, my jsme to přijali na Valném shromáždění v roce 2005
podle Ústavy WHO, článku 21 a) a článku 2.".
Reiner Fuellmich: Ale ti lidé, kteří vytvořili Mezinárodní zdravotní předpisy, nebyli do svých funkcí
zvoleni, nemají žádnou autoritu. Nebo existuje nějaká vazba mezi lidmi z členských států a těmito
Mezinárodními zdravotními předpisy, nebo existuje pouze ústava, kterou si sami vymysleli?
Astrid Stuckelbergerová: Dobře, dovolte mi vysvětlit mechanismy OSN – a to se všemi velkými
agenturami, jako je Mezinárodní úřad práce, telekomunikace ITU, pro uprchlíky. Každý rok máte
světové shromáždění, něco jako nevládní organizace. Světové zdravotnické shromáždění se koná
každý rok v OSN v Ženevě v květnu, třetí týden v květnu, kde mají všechny členské státy své malé
zastoupení a jsou všichni pohromadě a mají program a společně rozhodují o agendě světa.
Obvykle však, pokud se jedná o velké rozhodnutí, jsou to jen děti Valného shromáždění OSN. Takže
by měly jít na Valné shromáždění a musí dostat požehnání generálního tajemníka, což je hlava OSN,
která by měla WHO požehnat. V případě Mezinárodních zdravotnických předpisů to nevidím, jestli je
to nějaké vodítko.

Silvia Behrendtová: No, já bych k tomu jen dodala, že Mezinárodní zdravotní předpisy – protože jsme
před několika hodinami začali s rokem 1850. Je to velmi zajímavý režim, protože se jedná
o mezinárodní smlouvu, která pochází ze sanitárních úmluv z roku 1850. Je to tedy jeden z nejstarších
mezinárodních právních režimů, které byly převzaty do WHO a které byly uznány v rámci ústavy WHO.
Již tehdy měli na mysli, že chtějí mít zrychlený regulační režim.
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Takže měli tento regulační proces, který říká, že podle předpisů pro hygienu, což jsou nyní
pandemické zákony, na které se můžete odvolávat, máte členské státy, které se musí rozhodnout, že
se nezúčastní namísto toho, aby se museli přihlásit. Takže podle usnesení, které je přijato,
mezinárodní smlouva vstoupí automaticky v platnost v členském státě, pokud se členský stát aktivně
neodhlásí. Je to tedy opačný proces mezinárodního práva. A to je velmi unikátní věc. A myslím, že
žádná jiná mezinárodní organizace tuto schopnost nemá.

Je to demokratické, protože to byl mezivládní vyjednávací proces. A zajímavé na tom je, že jen kvůli
výskytu SARS měli tuto novou ideologii přizpůsobenou myšlence "globální zdravotní bezpečnosti", že
nikoli endemické nemoci jsou pro lidi zničující, ale jen nové nemoci, pro které není dostupná léčba.
A tak vložili tento nový koncept do starých zákonů, které již existovaly ve WHO a existovaly ve světě.
Přijali tedy tuto zcela novou ideologii. A to je velmi podivná věc, kterou tu nyní máme. A bylo to přijato
jako usnesení. A je zajímavé, že je to mezinárodní smlouva a WHO není její smluvní stranou, je pouze
vázána rezolucí. Zatímco jiné mezinárodní smlouvy, jako je Rámcová úmluva o kontrole tabáku, WHO
podepsala. Jedná se tedy o mezinárodní právo, nikoliv o smlouvu.
Reiner Fuellmich: Stále tomu nerozumím. Nevidím žádnou souvislost mezi sebou, svými krajany
a těmito mezinárodními zdravotními předpisy.
Silvia Behrendtová: To je problém celého mezinárodního práva.
Reiner Fuellmich: Ne tak docela. Myslím, že je to zcela jedinečné.
Silvia Behrendtová: Členské státy daly svůj souhlas v roce 2005. Všechny řekly, že chtějí mít tento
nový druh pravidel mezinárodního práva, a nyní jsou povinny jej na národní úrovni implementovat.
Nebo od roku 2007 vstoupilo v platnost a jsou povinny ho provádět. A například Rakousko, já žiji
v Rakousku, nemáme v ústavě žádnou klauzuli o mimořádných událostech a nepřijali jsme naše
hygienické zákony, naše epidemiologické zákony. Nemáme žádnou klauzuli o mimořádné situaci
a máte stále stejný režim.
To je to, co vždycky říkám. Ať už mají země jakýkoli právní režim a jakoukoli ústavu, samozřejmě tento
systém může mít dopad na jakoukoli zemi a jakýkoli ústavní systém a jakýkoli právní režim, je to
možné s doložkami o mimořádných událostech nebo bez nich. Uplatňují se nouzová pravidla.
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Astrid Stuckelbergerová: Stejné je to s rozvojovými cíli tisíciletí a cíli udržitelného rozvoje, které se
zdánlivě shodují s cíli udržitelného rozvoje v letech 2000 až 2015, 2015 až 2030.

Vytvářejí kolem toho celý mechanismus
a je to čím dál více a více nejasnější.
A je to stále více a více nejasnější, jak moc o tom my, občané,
skutečně rozhodujeme. A my už nerozhodujeme o ničem,
protože je to tak složité a nepřehledné.

Reiner Fuellmich: Rozhodně si musíme vzít naši suverenitu zpět. To je závěr, který z toho vyvozuji,
protože i když chce EU přijít s novým zákonem, může se například rozhodnout, že chce tyto zákony
zavést, ale pokud je členské státy neratifikují ve svých zemích, nestanou se zákony v jejich zemích.
Takže to je pro mě docela překvapivé a myslím, že i pro mnoho právníků, kteří by se v těchto věcech
měli vyznat. Je to velmi znepokojující.
Silvia Behrendtová: A v EU vytvořili agenturu HERA, která je stejná, ale pravděpodobně mnohem
donucovací. A to je obrovský, obrovský problém.

Nemají žádnou autoritu v oblasti zdraví,
ale přesto předstírají, že ji mají.
a stále vytvářejí agentury a nařizují nám,
bez jakýchkoli demokratických procesů.

Reiner Fuellmich: HERA je zkratka pro Health Emergency Response Agency, že?
Silvia Behrendtová: Ano.
Reiner Fuellmich: A neříká se, že pokud se vlády našich členských států v EU zhroutí, pak se
převezmou moc a pod Evropskou komisí vznikne jakási mini světová vláda? Zní toto pravděpodobně?
Silvia Behrendtová: Nemám tušení, ale určitě by to rádi udělali.
Astrid Stuckelbergerová: Ano, to je myšlenka této pandemické smlouvy.

68

Protože tato pandemická smlouva má na konci články,
které říkají, že s ustavením WHO
jako členské státy nepotřebujeme žádnou jinou ústavu.

Nejenže snižují moc členských států, ale přizvaly i spoustu nestátních subjektů – nevládní organizace,
GAVI, mezivládní organizace. Bill a Melinda Gatesovi mohou být nevládní organizace, a pak dělají
různé věci. Rockefellerova nadace, setkala jsem se s nimi ve WHO, přicházejí a sedí na schůzích,
a jsou to nevládní organizace, nevíme, co jsou zač.

Takže, do této nové smlouvy jsou tedy přizváni i nestátní aktéři,
kteří by ji doslova převzali prostřednictvím ústavy WHO –
světové ústavy – kvůli "pandemii".

Reiner Fuellmich:
Nakonec se tedy díváme na to, jak soukromá sdružení,
dokonce soukromé osoby, přebírají vládu nad našimi národními
vládami prostřednictvím Světové zdravotnické organizace,
a používají zdraví jako páčidlo k tomu, aby si dělali, co chtějí.

Astrid Stuckelbergerová: Ano, dalo by se to tak říct. Je to vidět na financování, protože GAVI
a soukromí partneři začali napadat a zasahovat do celé OSN. Vlastně jsem se tím zabývala, protože
jsem byla povolána, abych pro Švýcarsko zorganizovala celé dvoudenní Dny otevřených dveří OSN.
Dozvěděl jsem se hodně o organizaci, o které nikdo neslyšel a která je vlastně soukromým subjektem,
jmenuje se UN Global Compact.

Global Compact OSN je pouze soukromý sektor.
Mohou například financovat – chci říct,
je otevřená partnerství.

Silvia Behrendtová: Provádění Mezinárodních zdravotnických předpisů je také velmi zvláštní, protože
je prováděno prostřednictvím externích hodnocení, která provádí agendu Globální zdravotnické
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bezpečnosti. A když se podíváte na stránky Agendy globální zdravotní bezpečnosti, tak se tam píše,
že má soukromé konsorcium, a vy nevíte, nemáte žádné informace, které soukromé konsorcium to je.
Ale víte, že tito externí hodnotitelé jezdí do Německa a do všech zemí. Je to dokonce na webových
stránkách RKE (Richardson Kontogouris Emerson LLP), kde se tomu tleská, jak je to skvělé.

Neříkají však, že je realizován soukromými subjekty.
To se nedozvíte.
Nechci, aby zákony prováděly soukromé subjekty.
To je naprosto nedemokratické. A oni jsou na to velmi hrdí.
Jsou na to velmi hrdí.

Reiner Fuellmich: To je bizarní.
Virginie de Araujo Recchia: Pokud tomu dobře rozumím, existují soukromí poradci, kteří také
spolupracují s WHO, jako například McKenzie, Censure, kteří jsou také součástí Nadace Billa Gatese?
Astrid Stuckelbergerová: To je dobrá otázka. Vlastně jsem hledala spojení McKenzie a WHO, protože
víme, že vytvářejí komunikaci. A myslím, že to dávali pod něco, co teď vytvářejí, mezivládní panel.
Jaký je přesný název? Mezivládní vyjednávací síť, něco takového. To se právě stalo na výkonné radě.
Takže je to trochu znepokojující, protože si myslím, že všechny ty komunikační agentury jsou do toho
zahrabané. Nejsou jediné.
Viviane Fischerová: Co tedy tato smlouva přináší do současné situace?
Silvia Behrendtová: Smlouva je velmi mystická. Právě jsem o ní slyšela mluvit bývalého právního
poradce WHO. Je k dispozici na internetu. A je velmi politická. Asi nejzuřivějším zastáncem je Charles
Michel. Navrhl, že Evropská unie tuto smlouvu chce. Spojené státy jsou tak trochu na plakátu. Podaly
návrh, aby se MZP posílila.
Problémem tedy bude řádná světová stopa, protože pokud se na smlouvu spěchá, podepíše ji jen
malý počet signatářů. A MZP je všeobecně uznávaným nástrojem. A to jsme se nezmínili o tom, že
by v ní vlastně byly dobré aspekty, které jsou zanedbávány a porušovány:

má doložku o provádění lidských práv,
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která není respektována, absolutně porušována.

Takže na konci, když schvalovali usnesení, došlo ke kompromisním dohodám. Ale prostě se o nich
nemluví a nikdo se nedostane k soudu, který by konstatoval porušení tohoto.
Problém je v tom, že by chtěli mít pravděpodobně předcházející a následující farmaceutický průmysl.
Protože oblast působnosti smlouvy není vůbec jasná. Ani to není jasné. Jediná věc je, že se o tom
hodně komunikuje.

Generální ředitel je velkým zastáncem této smlouvy,
protože je svým způsobem velmi politický. A je to velmi,
velmi zvláštní, jaké záměry se za tím skrývají.

A je to výzva k "připravenosti a reakci". Víme tedy, že vymysleli nový postup, který je také
problematický. Nazývá se povolení WHO k použití v mimořádných situacích.

V tomto případě se může Big Pharma obrátit na WHO a říci.
"Vymýšlím nový lék nebo novou diagnostickou sadu pro tuto
mimořádnou situaci v oblasti veřejného zdraví. Chtěli bychom, abyste
ji uvedli na vašem seznamu,". A pak to WHO dá na seznam a má
odmítnutí odpovědnosti s tím, že není žádná záruka a žádná podpora
od WHO, a pokud někdo zemře, není to vina WHO, je to jen seznam.

A pak GAVI vezme tento seznam a řekne: "Můžeme ho exportovat do celého světa. I když nemáme
přísné a velmi kompetentní lékařské orgány. Máme tento seznam WHO a nyní ho můžeme využít
k cíli." A tak se stane. To je to, co dělají ve smlouvách GAVI a této vakcinační aliance, tohoto zařízení
COVAX, jak se to jmenuje, třetí pilíř tohoto urychlovače ACT.
Pravděpodobně by chtěli najít lepší způsoby regulace, aby se stalo běžným procesem, že se Big
Pharma obrací na mezinárodní organizaci. Ale pak je to vlastně smlouva mezinárodního práva
soukromého, nikoliv mezinárodního práva veřejného, protože problém je, že mezinárodní právo
zákaznické není uznáváno. Jde o normu, že bez vašeho souhlasu není vůbec žádná lékařská péče,
od které se nemůžete odchýlit. Takže ano, je to obrovský problém.
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Reiner Fuellmich: Takže jsme se dnes večer od všech ostatních odborníků – samozřejmě včetně tří
odborníků, kteří svědčili na začátku tohoto zasedání – dozvěděli, že například ve Velké Británii byla
zdravotní péče z velké části zprivatizována.

Kontrolují ji soukromé skupiny, dokonce soukromé charitativní organizace.
To jsme se dozvěděli díky této privatizaci,
dokonce i jejich psychiatrický systém byl zprivatizován.
Za vším stojí soukromé osoby,
a takto to vše ovládají.
Dokonce si vytvářejí své vlastní budoucí lídry
vedle toho, co dělá Světové ekonomické fórum,
což znamená, že mají své vlastní lidi,
kteří se snaží říkat, co mají dělat na mocenských pozicích
ve vládách.

Když se podívám na Světovou zdravotnickou organizaci, je tam muž jménem Tedros, generální ředitel.
Kdo je to?

V novinách jsem se dočetl, že v jeho zemi
na něj bylo podáno trestní oznámení za genocidu.

Je to typická, řekněme, loutka, kterou soukromé subjekty řídící zdravotnictví využívají k prosazování
svých cílů?
Astrid Stuckelbergerová: Ne, musím říct, že jsem takového generálního ředitele nikdy neviděla. Znám
jich mnoho. Ale zevnitř také vím, že zaměstnanci s ním byli velmi nespokojeni a žádali jeho rezignaci.
A k tomu samozřejmě nikdy nedošlo. Další senzace, pokud jsem to už neříkala je, že na správní radě
nadace GAVI můžete vidět jména lidí, kteří byli součástí GAVI.

No, Tedros byl součástí GAVI ještě předtím,
než byl zvolen generálním ředitelem. Střet zájmů.
Ve správní radě byl od 22. ledna 2009
do září 2011.
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Druhou osobou ve střetu zájmů je irský prezident, který stál v čele Komise pro lidská práva. A já ji
znám, ale velmi mě překvapuje, že tam byla s prezidentem s podpisem i GAVI od listopadu 2008 do
září 2011. Můžu vám dát ten papír. Není to žádný problém. Je to velmi přesné: od 25. listopadu 2008
do 14. září 2011.
Je mnoho jmen, která neznám, a jsem si jistá, že i ve vašich zemích najdete mnoho jmen, protože
jsou zástupci zemí, kteří jsou v GAVI ještě dříve, než se dostali do funkce.

Je tedy jasné, že Tedros byl s Billem Gatesem zapletený už dříve.

Reiner Fuellmich: Ať se podíváte kamkoli, všude vidíte střet zájmů.
Astrid Stuckelbergerová: Chtěla bych jen dodat něco, co by mohlo být zajímavé z právního hlediska.
V příloze v poznámkách na konci tohoto mezinárodního zdravotního nařízení z roku 2005 jsou dvě
země, které vznesly výhrady, že s tím úplně nesouhlasí, protože chtějí uplatňovat svou globální
bezpečnost na národní úrovni. A vy byste hádali, kdo to je. Jsou to Spojené státy a Írán. Takže je
zajímavé, že dvě země dokázaly k tomuto vznést výhradu. Jak to, že to ostatní neudělaly?
Reiner Fuellmich: Je to proto, že jejich lidé nemluvili. Ale promluví.
Debbie Evansová: Když jste se zmínila o Velké Británii, chtěla jsem jen velmi rychle zmínit, že zde
máme také vážný problém s neočkovanými, protože každý, kdo je přijat do nemocnice s pozitivním
testem na COVID-19, je zřejmě zařazen do plánu péče na konci života, zrychlené péče na konci života.

Pacientům se zřejmě podává midazolam a morfin.
A to bez jejich souhlasu.
A to bez souhlasu jejich rodin.
Tato rozhodnutí činí výhradně lékaři.
Rodiny a pacienti do toho nemají vůbec co mluvit.

Chci se ujistit, že mezi oběti této naprosté katastrofy patří i neočkované děti. A také jen upozornit na
CEPI. CEPI byla založena v roce 2017 a CEPI a GAVI finančně velmi úzce spolupracovali. Když byla
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v roce 2017 zahájena činnost CEPI, Bill Gates na Světovém ekonomickém fóru prohlásil, že se zbaví
bezpečnosti, pokud jde o klinické studie. Řekl to na rovinu a skutečně se to objevilo ve zprávách
UK Column.

Bill Gates uvedl, že bezpečnostní údaje a výroba
budou vyřazeny, což umožní pokračovat ve 100denní misi
a zavést vakcíny do 100 dnů od doby,
kdy Světová zdravotnická organizace vyhlásí pandemii.

A také, pokud jde o Whitney, která dříve mluvila o DARPA (viz celé video ze zasedání), máme vlastní
druh zředěné DARPA, chcete-li. Máme ARPA, ale také Wellcome Leap, o kterém Whitney získala
spoustu informací, pokud jde o biologické zbraně a výrobu biochemikálií.
A také se chci vrátit k patentu, protože Rothschildův patent z roku 2015, pokud se podíváte na celý
dokument, bylo do něj vloženo vše, co dnes vidíme, a byl schválen v roce 2020, ale prioritu dostal
v roce 2015. Takže byl napsán v roce 2015.

Nyní vidíme vše v rámci tohoto patentu.
Takže spolu s pandemií SPARS – a pandemie SPARS
2025-2028 byla koronavirem a některá jména
jsou stejné jako ve futuristickém scénáři Johnse Hopkinse,
jako je CORAVAX. Je tam strašně moc podobností.

A vím, že jste mluvili o Lock Stepu, ale chci jen připomenout, že SPARS Pandemic 2025-2028 uvádí
rozpis po jednotlivých měsících. A když se podíváte na to, kdy jsme začali v březnu, kdy jsme stejně
měli první případ u nás, nebo v prosinci ve Wuhanu, tak to jde doslova měsíc po měsíci.
Zdá se tedy, že předpovědí do budoucna bude antimikrobiální rezistence, která je již zapsána
ve SPARS. A zjišťujeme, že mnoho lidí v této zemi nemá přístup k antibiotikům a praktičtí lékaři
a lékaři zde nechtějí antibiotika podávat. Takže jsem to chtěl jenom nadhodit. Děkuji.

74

Reiner Fuellmich: V neposlední řadě jsou to Mezinárodní zdravotní předpisy Světové zdravotnické
organizace. To se zdá být zastřešujícím tématem.

Takto prostřednictvím své ústavy
a prostřednictvím revidovaných mezinárodních zdravotnických předpisů,
zdá se, že se snaží získat kontrolu nad zbytkem světa,
samozřejmě včetně všech 196 členských států.
Je to správné hodnocení?

Silvia Behrendtová: Ano, přinejmenším si myslím, protože v první části mé expertízy věřím, že
vojenské aspekty byly do této agendy zahrnuty, ale nebyly jmenovány.

To je důvod, proč máme nyní "pandemickou" reakci,
která není lékařská, která je nepřiměřená
a politická a my si to neuvědomujeme.

Protože zahrnuli tento bioteroristický scénář a přizpůsobili jazyk globální zdravotní bezpečnosti – to je
také Centrum pro civilní biologickou obranu. V době Dark Winter (Temná zima) se to jmenovalo Johns
Hopkins Global Health Security Center. Centrum pro civilní biologickou obranu, myslím, byl správný
název. A měli také časopis, který se jmenoval Bioterrorism (Bioterorismus) nebo Biodefense
(Bioobrana), a nyní se jmenuje Global Health Security (Globální zdravotní bezpečnost).

Takže bychom neměli zapomínat na to, že by mohla biologická válka
přinejmenším pokračovat, takže je to mnohem zpolitizované,
než jak by sami politici souhlasili.

Astrid Stuckelbergerová: Přidám dva body. Zaprvé bychom se měli starat o celou Organizaci
spojených národů, protože Cíle udržitelného rozvoje tvoří 17 cílů a 169 úkolů. Je to Agenda 2030 a
všechno je to propletené, zejména například se změnou klimatu. Ale existuje mnoho dalších
mechanismů. Druhým je aliance OSN pro financování cílů udržitelného rozvoje. Co to je? Když se v
tom člověk vrtá, najde spoustu věcí, velmi záhadných, které musíme zjistit. Ale další, která by vás
mohla zajímat, je – vzpomeňte si, že pandemie nebo mimořádná událost v oblasti veřejného zdraví
mezinárodního významu má čtyři typologie. Já jsem se starala o případové studie a bylo velmi důležité
je rozlišovat. To je, co bychom měli dělat s tím, co se děje nyní, protože se všichni soustředíme na
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biologický faktor. Ale ve skutečnosti je první z nich biologie infekcí. Druhým je biologie přenášená
potravinami. A za tím stojí celá organizace, která se jmenuje INFOSAN. Třetí je chemický, a chemický
je rtuť, může to být kov atd. A tam byl jeden odborník, Kasten Gutschmit, Němec, kterého jsem si
zvala, a ten vždycky dělal skvělé zprávy, ale bylo velmi těžké tam ty odborníky najít. A čtvrtá věc, která
je velmi důležitá, a uvidíte proč, je radioaktivní jaderné záření, a to je ještě těžší na to najít odborníky.
Uvědomuji si to, protože v našich kurzech jsme zvali lidi, kteří se tím zabývají. Je to Mezinárodní
agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni a jsou to odborníci na radioaktivní jaderné záření,
Černobyl, Fukušimu. Jsou tam první na řadě.
Co mě šokovalo, bylo, že když jsme dělali případové studie o Fukušimě, ptali jsme se jich, co udělala
WHO? A oni řekli: "WHO neměla přístup do Fukušimy." To je pravda. Odmítli jim vízum, protože první,
kdo tam má být, je MAAE, Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Velmi zvláštní je, že mají
dohodu, která jim dává moc nad WHO.
Zrovna dnes jsem se byla podívat, co dělají s covidem.
S velkým strachem vám musím říct, že mají na starosti soupravu RTPCR.
Jsou nezávislí na Organizaci spojených národů,
mají vlastní mezinárodní smlouvu a zodpovídají se
Valnému shromáždění OSN a Radě pro sociální zabezpečení.
To je pro jaderné zbraně, to je pro rádiovou jadernou hrozbu,
což by mohlo zničit celou planetu.

MAAE prý vyvinula diagnostickou technologii odvozenou od jaderné energie, která může pomoci
odhalit a identifikovat covid nebo cokoli jiného u lidí a zvířat. Tento test vyvinuli. A tento test je velmi
účinný, RT-PCR, protože jde o polymerizovanou řetězovou reakci a rychlý test, a oni se domnívají, že
jsou odborníci, zejména na ebolu, ziku a virus afrického moru prasat. Takže zrovna dneska jsem si to
přečetla a znělo mi to povědomě, protože oni teď nabízejí testovací sadu, testovací sadu PCR a jejich
laboratoř. Jsou propojeni s laboratořemi a v tom je ta síla. Nevím, co si o tom myslíte, ale je to trochu
znepokojující.
Reiner Fuellmich: Většina těchto organizací, o kterých jsme dnes večer mluvili, v podstatě všechny
mezinárodní organizace jsou více či méně kontrolovány soukromými osobami, soukromými
skupinami, charitativními organizacemi atd.: Myslíte tím jiné soukromé organizace, nebo napůl
soukromé, nebo většinu těchto organizací, o kterých jsme dnes večer mluvili?

Tím se vracíme k tématu, o kterém jsme dnes slyšeli jako o prvním,
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o tom, jak londýnská City, v podstatě Big Finance (Velké finance),
ovládá vše prostřednictvím svých emisarů.
Jsou to soukromé osoby, které se snaží získat kontrolu
nad zbytkem světa. Opět si musíme
vzít zpět svou suverenitu.
To je to, co mi to vše ukazuje.

Astrid Stuckelbergerová: A možná se také podívejte na všechny nevládní organizace, protože ve WHO
existuje Světová aliance nemocnic, Světová aliance aliancí aliancí. A ve vedení je spousta Britů.
Musíte také vědět, že je tam hodně vojáků, protože CDC v USA bylo dříve vojenské. A myslím, že
mimochodem stále je. Musíme, myslím, rozklíčovat ty WANGO, to jsou světové nevládní organizace
nebo Bingo, byznys a průmysl nevládních organizací, protože tam jsou ti mechanici, kde je velmi těžké
je najít, a mají mnohem větší moc, než si myslíme.
Reiner Fuellmich:
Lidé se musí naučit, že se musí odpojit
a začít s demokracií zdola, podívat se do svých regionů
a svých komunit (obcí).
Oni sami nejlépe vědí, co je pro ně dobré.

Dexter L-J. Ryneveldt: Jen bych chtěl mluvit o tom, paní doktorko Silvie, že jste se zmínila o globální
zdravotní bezpečnosti. A já bych chtěl, abyste to možná jen uvedla na pravou míru, pokud jde o změny
definice Světové zdravotnické organizace z roku 2009.
Silvia Behrendtová: Myslíte "pandemická kritéria"?
Dexter L-J. Ryneveldt: Správně, děkuji.
Silvia Behrendtová: Můj osobní názor je, že WHO si právě uvědomila, že už nepotřebuje definici
pandemie, protože vše, co je potřeba, je PHEIC, mimořádná událost mezinárodního významu pro
veřejné zdraví, protože chce vyrábět vakcíny. Nezáleží na tom, jak je pandemie definována
v neprávních dokumentech.

Ve skutečnosti zmírnily velmi vysoký práh,
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protože si uvědomili, že mohou kdykoli
vyhlásit mimořádnou událost v oblasti veřejného zdraví, tak dlouho pokud
se šíří v mezinárodním měřítku a pokud mají k dispozici diagnostiku.
Proto tomuto tématu nevěnovali žádnou pozornost,
a to je náš problém.

Právníci tuto definici pandemie vždy hledají, ale s definicí pandemie nejsou spojeny žádné právní
důsledky. Existuje však obrovský právní důsledek, pokud generální ředitel využije své pravomoci
a vyhlásí stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.
Virginie de Araujo Recchia: Vysvětluje to snad, proč používají modely sira Fergusona, aby zvýšili
strach a vysvětlili, že existuje pandemie? Protože s epidemiologií a matematikou, kterou používají
a která není užitečná, je nesprávně používána ke studiu šíření viru, používají možná tyto syntetické
informace z těchto modelů? Protože se mi zdá velmi zvláštní, že používají modely sira Fergusona,
které vůbec nefungují. A tyto modely byly duplikovány v jiných zemích, například ve Francii. A my jsme
to považovali za samozřejmost. A vůbec to není založeno na zkušenostech a medicíně, je to jen
matematika. Tu vůbec nemůžeme použít.
Ráda bych věděla, zda je to z tohoto důvodu,
že tyto modely používáme ke zvýšení strachu z pandemie
a k masové manipulaci.

Silvia Behrendtová: Nevím o tom nic konkrétního, protože vlastně měli všechno, co potřebovali
k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví. Potřebovali to kvůli obyvatelstvu, protože v roce 2009
byl také vyhlášen první PHEIC, kdy se vyráběly vakcíny, ale nikdo nebyl ohrožen, alespoň já jsem
nebyla ohrožena tímto PHEIC, protože nebyly žádné mediální zprávy, které by nás ohrožovaly.

Nyní však potřebovali, aby obyvatelstvo zůstalo během lockdownů
doma, a nakonec dostalo vakcínu.

Virginie de Araujo Recchia: Ano, protože podle vzoru sira Fergusona bylo jediným řešením vakcína
a žádná léčba, pouze vakcíny.
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Astrid Stuckelbergerová: Mohla bych jen dodat, že existuje mnoho vědeckých definic, které se změnily,
nejen "pandemie". Změnili definici "zdravotníků", to jsou všichni. Změnili "ochranu osobních údajů", už
neexistuje žádná ochrana osobních údajů. Neudělali etiku, například v komunikaci v průběhu
implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů – a to musíte udělat, to je ujistit lidi, že "nevíme,
něco hledáme, budete vědět, co se děje", a krok za krokem informujete lidi. A tady to bylo, hned strach.

Nešlo jen o psychologickou operaci pro ten strach,
pro ten neustálý strach z případů, z obrázků, ze smrti –
která nebyla smrtí, protože dnes víme,
že v roce 2020 nedošlo k vyšší úmrtnosti –
ale také k rozporům, které jsme uvedli dříve.

A to je v psychologii Melanie Kleinové. Z lidí a dětí uděláte psychotiky, když řeknete "miluji tě, ale
nenávidím tě", a tlačíte nebo říkáte "miluji tě a nenávidím tě" zároveň s chováním. Takže vytvořili velmi
šílený nesmysl koherence, bez kontroly, bez pocitu kontroly. To je také další koncept v psychologii.

Lidé jsou si kvůli nim naprosto nejistí,
což mimochodem snižuje jejich imunitu.

Z psychologického hlediska také odstranili všechna náboženství a všechny systémy víry. To je něco,
co lidem nedá spát, a oni cenzurovali náboženství, cenzurovali smrt. Zakázali rituál smrti, který je
jedním z nejdůležitějších rituálů, pokud chcete mít dobrý smutek, vývoj, soudržnost a uzdravení.
Je tedy mnoho věcí, které udělali, nejen tato manipulace. Úplně obrátili hodnoty. A to je trochu taková
psychotická Melanie Kleinová.

Říkám tomu syndrom Jeníčka a Mařenky, protože
"Mám tě rád, dám ti to, budu etický,
budeme se o tebe dobře starat s vakcínou",
a zabíjejí je.
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Naprosto změnili etické pokyny pro výzkum, které jsme vypracovali v letech 2006 až 2009,
a na kterých jsem se podílela. Takže všechny hodnoty ukazují také na psychologickou operaci. Změnili
jak hodnoty, tak i definice.
Reiner Fuellmich: Jedna věc je jistá: nejde o zdraví.
Debbie Evansová: V roce 2002 profesor Ferguson modeloval, že ve Spojeném království dojde
k 50.000 úmrtí na nemoc šílených krav. A modeloval to zcela nesprávně, kdy jsme viděli spálení
veškerého našeho dobytka – jen na 150 úmrtí. Takže se velmi mýlil.

Ve Spojeném království jsme byli velmi překvapeni, když jsme zjistili,
že Neil Ferguson je zodpovědný
za modelování této pandemie,
protože při té minulé se mýlil.

Reiner Fuellmich: Je skutečně překvapující, kolik lidí je naprosto nekompetentních v tom, co dělají.
Jedním z nich je člověk, který řídí Evropskou komisi. Selhala ve všech svých funkcích, které kdy
zastávala.

Je neuvěřitelné, kolik naprosto nekompetentních lidí
je ve svých funkcích udržováno lidmi, kteří je tam dosadili –
těmi super-bohatými lidmi, kteří se zdají být nějak živeni,
a udržováni při životě prostřednictvím londýnské City
a její páté kolony, které se zdají být všude na světě.

Konec 2. zasedání vyšetřování trestné činnosti velkou porotou.
Další zasedání najdete na stránkách StopWorldControl.com/jury,
kde odborníci odhalují podvodný PCR test, experimentální injekce,
finanční destrukci, eugeniku a konečný výsledek.
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ZÁVĚR
SOUKROMÉ SUBJEKTY OVLÁDAJÍ

SVĚT

Pokud bychom měli shrnout všechny informace, které tito odborníci a whistlebloweři odhalili, můžeme
konstatovat, že svět je ovládán soukromými subjekty, které se skrývají za vládními úřady a zdravotnickými
agenturami, jež slouží pouze jako kouřová clona pro skryté loutkovodiče, kteří fakticky vládnou lidstvu.
Jejich finanční centrála sídlí v londýnské City, odkud ovlivňují zbytek světa.
Tyto soukromé subjekty vytvářejí nedemokratický rámec, který umožňuje Světové zdravotnické organizaci
zmocnit se všech práv a svobod všech obyvatel světa a podřídit všechny národy své tyranii. Vše, co
potřebují, je "ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu", které mohou snadno vykonstruovat
pomocí podvodné diagnostiky. Používají psychologické techniky manipulace, aby zhypnotizovali a vymyli
mozky veřejnosti. Vyškolení "agenti změny" jsou vysíláni do všech oblastí naší společnosti, kde mění
myšlení a chování lidí.

Přestože se vymlouvají ve svých zločinech na "zdraví",
jejich vliv způsobuje, že skutečná zdravotní péče je zničena,
a nahrazena zločinnými finančními operacemi.

Podle těchto oligarchů jsou lidé hospodářským dobytkem, o kterém tvrdí, že je jejich vlastnictvím – tělem,
duší i myslí. V podstatě oživují starověkou praxi otroctví, kdy jsou lidé doslova vlastněni bohatými pány.
Během tohoto oživování otroctví byly systémy zotročování značně vylepšeny a zdokonaleny, aby bylo
možné účinně zotročit celou lidskou rasu.
Jedním ze skutečných motivů vakcín měnících DNA, které jsou vnucovány celému lidstvu, je genetické
inženýrství s cílem vytvořit "nový model člověka", který bude dokonale poslouchat tyto oligarchy.
Více důkazů o této transhumanistické agendě najdete na stránkách StopWorldControl.com. V současné
době připravujeme dokumentární film, který obsahuje desítky videoklipů těchto zločinců, kteří veřejně
diskutují o tom, jak například 5G vloží do populace myšlenky a emoce, aby zajistili naprostou poslušnost.
Nezapomeňte se přihlásit k odběru našich e-mailů, abyste byli informováni o vydání tohoto připravovaného
dokumentu, stejně jako o další kritické produkci.
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D U CH O V N Í

ROZMĚR

Informace uvedené v tomto řízení Velké poroty jsou samozřejmě pouze východiskem pro další výzkum.
Každý odborník, kterého jsme vyslechli, má za sebou celoživotní zkušenosti a výzkumy a lze říci mnohem
více. Jako editor těchto shrnutí Velké poroty bych rád dodal, že kromě londýnské City a Washingtonu DC
je na světě ještě třetí mocnost, která funguje na ještě vyšší úrovni: Vatikánský městský stát. Zabývat se jím
by bylo příliš dlouhé, ale chci se o něm prostě zmínit, protože je důležité to pochopit. Stejně jako Londýn je
i Vatikánský městský stát suverénním státem v rámci Itálie, který má své vlastní zákony, je nezávislý na
vládě a vlastně jí vládne. Právě ve Vatikánském městském státě sídlí jedni z nejmocnějších loutkovodičů.
To nás přivádí k jádru věci, a sice že hnací silou tohoto zla nejsou jen peníze, ale temný duchovní rozměr,
který nenávidí lidstvo a našeho Stvořitele a touží zničit náš svět. Je typické, že těmto temným silám slouží
ti, kteří tvrdí, že slouží Bohu. Skrývání se za masky je způsob, jakým tito zločinci vždy operují.

J A K É J E Ř E Š E N Í?
Odpovědí na to vše je především informovat co nejvíce lidí, protože moc elity je zcela založena na naprosté
nevědomosti mas. Jakmile se o tomto celosvětovém zločinném podniku dozví určitý počet lidí, odpor bude
příliš silný na to, aby byl potlačen.
Za druhé, musíme vytvořit alternativy k jejich monopolům. Dobří lidé tohoto světa si musí vybudovat vlastní
média, banky, zdravotnictví, technologie, zásobování potravinami atd., které nahradí staré zločinecké
systémy.

Klíčem k trvalému úspěchu je střežit své srdce
a nepodlehnout stejné touze po moci a penězích,
která zkazila současné systémy.

Zde se dostávám k jádru věci, totiž že abychom odolali velkorysým nabídkám zkaženosti, musíme být
napojeni na větší sílu, která nám může pomoci tyto nástrahy překonat: na Zdroj lásky, dobra, pravdy
a svobody. Pouze pokud se zcela podřídíme dimenzi dobra, budeme schopni vyhnout se nástrahám zla.
Zjednodušeně řečeno to znamená obrátit se zpět k Bohu, který mění naše srdce ze sobeckého na pečující
o druhé.
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Jak jsme viděli, hlavní strategií zločineckých oligarchů je kontrola mysli a psychologická propaganda.
Ta probíhá již mnoho desetiletí. Jedním z jejich zaměření bylo odpojit lidstvo od našeho Stvořitele tím, že
nám říkali, že nic takového jako vyšší zdroj života neexistuje.
Zajímavé je, že právě ty entity, které tento způsob myšlení v naší společnosti prosazují, jsou samy velmi
duchovní, protože se zabývají temnými okultními praktikami. Známým whistleblowerem z řad finanční elity
je Ronald Bernard, který pro nejvyšší finanční elitu převáděl miliardy eur. Bylo mu nabídnuto, aby tyto
peníze nejen přesouval, ale aby je skutečně sám vlastnil. Požadavek byl však znepokojivý: musel pohřbít
své svědomí. Ronald Bernard zjistil, že většina lidí na vrcholu této finanční elity je zapojena do náboženství
zvaného luciferiánství. Pozvali ho k účasti na praktikách rituálního zneužívání a vraždění dětí (satanistické
rituální zneužívání neboli SRA).

Dozvěděl se, že to je předpokladem pro
podílení se na nesmírném bohatství a moci.

Bernard odešel a začal tu hrůzu odhalovat. Odhalil, že většina lidí, kteří v našem světě zastávají vysoké
mocenské pozice, jsou příslušníky tohoto krutého náboženství. To vysvětluje, proč jim nedělá problém
vyvraždit miliony lidí prostřednictvím organizovaných válek a pandemií. Mají zažrané svědomí. Svědectví
Ronalda Bernarda si poslechněte zde: Ronald Ronald: StopWorldControl.com/bernard

To je také dobře známá metoda, jak dostat lidi pod kontrolu zločinecké nadvlády: vlivní lidé jsou vyzváni,
aby se zúčastnili sexuálních zvráceností, většinou obtěžování dětí, které je pak natočeno na video a použito
po zbytek jejich života, aby byli pod kontrolou zločinecké elity. Tato praxe vydírání je dobře
zdokumentována. Je to metoda číslo 1, kterou elita používá k ovládání celých vlád.

HRDINOVÉ LIDSTVA
Výzvou pro všechny, kdo si tento článek přečtou, je, abychom už neskrývali hlavy v písku popírání, ale
abychom si odvážně uvědomili skutečnost, která se nyní odhaluje po celém světě. Ignorování těchto hrůz
se rovná spoluvině. Nesmíme opustit děti, které trpí pod krutými drápy těchto nelidských zrůd, které se
považují za "elitu", jíž "patří lidstvo", a které proto mohou zneužívat kohokoli, jak se jim zlíbí. Musíme se
tomuto zlu postavit čelem.

Svět potřebuje hrdiny,
kteří se postaví a udělají cokoli, aby
zastavili krutovládu satanských oligarchů.
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Závěrem proto žádám všechny, kteří si tento dokument přečtou, aby se o něj podělili a sdíleli ho široko
daleko. Můžete si objednat libovolné množství tištěných kopií, které budete rozdávat ve své komunitě, nebo
je posílat všem, kteří mají ve vaší komunitě vliv. Verzi ve formátu PDF můžete také poslat e-mailem místním
samosprávám, orgánům činným v trestním řízení, církvím, školám, nemocnicím, médiím, soudcům
a právníkům atd. Povstaňte prosím v zájmu lidstva.
Pokud necháme tyto psychopaty – protože to oni jsou – pokračovat v jejich šílených operacích, svět bude
zničen. Nyní je čas, aby se všichni dobří lidé postavili, šířili kolem sebe pravdu, budovali nové systémy pro
náš svět a byli odhodláni být dětmi světla, které vyhání mocnosti temnoty.
Pokud se nám to podaří, budoucnost bude světlejší, než si nyní dokážeme představit.
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ZDROJE
Určitě si přečtěte následující důležité zdroje, které odhalují mnohem více o zločineckých entitách, které
plánují zotročit celé lidstvo. Tyto zdroje poskytují více informací, které vám umožní postavit se jejich plánům
a pomoci vybudovat lepší svět svobody, dobra a pravdy.

MONOPOL
Skvělý a oči otevírající dokument, který by měl v této souvislosti zhlédnout každý, se jmenuje MONOPOL:
Dokument o tom, jak funguje svět. Tento film ukazuje všechny důkazy o tom, že prakticky všechno v našem
světě vlastní velmi malá skupina super-bohatých lidí. Mnozí tento dokument chválili jako film, který musí
vidět celé lidstvo, a jako jeden z nejlepších dokumentů všech dob.
Monopol si můžete prohlédnout zde: StopWorldControl.com/monopoly

česky: https://otevrisvoumysl.cz/monopol-dokument-o-tom-jak-funguje-svet

PÁD KABALY
Toto je nejlepší zdroj informací na světě, kde se dozvíte více o tom, kdo jsou tito zločinní oligarchové a jaké
zločiny páchají již po staletí. Existují dvě série: původní Pád kabaly, která odhaluje nevýslovné hrůzy
páchané na lidstvu – a zejména na dětech. Sequel pokračuje dalšími informacemi o tom, kdo jsou, jaké
organizace řídí atd. Tyto seriály mění život a musí je vidět každý, kdo chce pomoci ukončit tyto kruté zločiny
a pomoci vybudovat svět naděje pro naše děti.
Podívejte se na Pád Kabaly zde: StopWorldControl.com/cabal
česky: https://otevrisvoumysl.cz/pad-kabaly-pokracovani-1-cast-kdo-skutecne-vladne-svetu/

RONALD BERNARD
Svědectví tohoto odvážného whistleblowera je jedním z nejvíce šokujících a odhalujících svědectví všech
dob. Jakmile se Ronald dostal do nejvyšších pater finančního světa, byl přizván k účasti na obětování dětí.
Zjistil, že většina těch, kteří působí na nejvyšších úrovních, je zapojena do náboženství zvaného
luciferiánství. Ronald to nedokázal a odešel od toho. V důsledku toho byl fyzicky mučen, aby se ujistili,
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že světu neprozradí žádné z jejich jmen. V následujícím videu potvrzuje mnohé z toho, co říkají
whistlebloweři v tomto shrnutí Velké poroty. Nutno vidět pro všechny, kteří chtějí budovat lepší svět.
Podívejte se na Ronalda Bernarda zde: StopWorldControl.com/bernard
česky: StopWorldControl.com/bernard (automatizovaný překlad cca 90 % přesnost)

HLÁŠENÍ O ÚMRTÍ NA VAKCÍNU
The Vaccine Death Report je nejobsáhlejší a nejpodrobnější zpráva na světě, která ukazuje nevýslovnou
zkázu způsobenou experimentální genovou terapií, která je falešně prodávána jako vakcína. Miliony lidí již
zemřely a stovky milionů jsou doživotně postiženy. A to je pouze první krátkodobá vlna devastace.
V dlouhodobém horizontu budou následky přesahovat všechny představy. Jedná se o skutečně nejhorší
útok na lidskou rasu všech dob. Zprávu o smrti způsobené očkováním si můžete stáhnout zde:
Zde si můžete stáhnout Zprávu o úmrtí na očkování: StopWorldControl.com/report
česky: StopWorldControl.com/report (automatizovaný překlad cca 90 % přesnost)

VĚK CYBORGŮ
Jednou z nejznepokojivějších skutečností odhalených během této Velké poroty je to, jak oligarchové plánují
podřídit celé lidstvo bezprecedentnímu systému úplné kontroly nad naší myslí a emocemi. Připravujeme
dokumentární film, který ukáže desítky těchto zločinců, jak otevřeně hovoří o tomto plánu úplného vymýcení
svobodné vůle, svobodného myšlení a svobodných emocí. Bude to nejdůležitější varování pro celé lidstvo
naší doby. Pokud tito psychopati uspějí se svou šílenou agendou, každý se stane ovládaným otrokem, a to
myslí, duší i tělem. Klíčovou roli v tom hraje 5G, stejně jako oxid grafenu, který se přidává do vakcín, pitné
vody, chemických stop, potravin, doplňků stravy, výrobků pro ženy, plenek atd. Jakmile je veřejnost
dostatečně nasycena oxidem grafenu, může být prostřednictvím 5G ovládána. Přihlaste se k odběru našich
bezplatných emailů, abyste byli informováni o tomto připravovaném dokumentu a také abyste dostávali
další kritické informace, které vám pomohou bránit váš život.

Zaregistrujte se zde: StopWorldControl.com

česky: StopWorldControl.com (automatizovaný překlad cca 90 % přesnost)
Zaregistrujte se zde: Kulový Blesk
Zaregistrujte se zde: Otevři svou mysl
Zaregistrujte se zde: Stop 5G
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