Kniha obsahuje bonus: 8x PzJD (Povídky z Jiné Dimenze)

COVIDO-TYRANIE: výpověď doby (2020, 2021)

Petr Matějček

O autorovi:

Petr Matějček (*1978) – český spisovatel a hudební producent.
Skládá scénickou hudbu, píše sci-fi a fantasy pro dospělé a mládež. Za zmínku též stojí jeho
tvroba pro děti a nejmenší. Je autorem ukolébavek, písniček (hitovka "Krokodýl" 3miliony
zhlédnutí na youtube) a pohádek.
Skrze postavy často předkládá zajímavé myšlenky, koncepty či náměty k zamyšlení a s oblibou
předestírá otázky i odpovědi k tématům, která úzce souvisejí s podstatou člověka.
Na knižním trhu debutoval v roce 2011 sci-fi titulem Povídky z jiné dimenze. Na jaře roku
2012 vydává Ultimátum čarodějů, první díl čtyřdílné fantasy ságy Artefakt moci.
Ke svým knihám komponuje tématickou hudbu přinášející posluchači možnost připomenout si
děj i postavy příběhu skrze hudební rovinu a získat tak z celého díla hlubší zážitek.
Definoval a založil SKiP (SK-P), moderní literární formu super-krátkých příběhů. V současné
době je jejím předním představitelem.
Na jaře roku 2019 vychází kniha, kterou napsal společně s populárním hercem a komikem
Pepou Dvořákem, s přiléhavým názvem Na kafi s Josefem Dvořákem. Jde o milou a vřelou
záležitost plnou humoru, legrace, historek, ale také vážnějšího povídání nejen o divadle, herectví,
tvorbě pro děti, filmu, rodině, ženách, kariéře či životní filozofii.
Řadí se mezi popularizátory fenoménu UFO a myšlenky existence mimozemských civilizací.
Mezi jeho celoživotní projekty patří: 3000 pohádek (závazek napsat dětem tři tisícovky nových
pohádkových příběhů) a povídkový sci-fi cyklus PzJD (Povídky z Jiné Dimenze).
Kritiky je zmiňován jeho "upřímný vypravěčský styl," a vyzdvihována "snaha o novátorské
pojetí." Většina jeho díla je volně přístupná na internetu.
V době koronavirové krize varoval svět před škodlivostí roušek a stal se jedním z prvních
autorů, kteří psali povídky inspirované covidovou tématikou. V jeho dílech se prolíná zábava se
silným morálním, lidským apelem a poučením.
Komponuje a vydává vlastní hudební díla, zajímá se o vesmír, filozofii, psychologii, ezoteriku a
duchovní rovinu člověka. Nejen o těchto tématech informuje na svém webu:
www.space.pageride.cz.
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Lidé z celého světa pojímali covid po svém. Od paranoidního strachu z nákazy (obr. vlevo) až po
pohodičku s cigárkem, kterou nezkazila ani rouška.

Autorovi vstupní glosy do covidové problematiky
„Koronavirová krize nám ukázala
jak v letech 2020 a 2021
bylo stále ještě tak málo
inteligence na Zemi. “
„O co šlo v covidu?
Především o peníze a mocenský boj,
nástrojem byl strach
a za rukojmí vzato lidské zdraví.“
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Editační glosa: kurzívou jsou zobrazeny komentáře a myšlenky autora.
Jiným grafickým zpracováním jsou uvedeny
citace, články či jiné informace.

Slovo autora ke knize:
"Přál bych si, aby se moje dílo stalo studnicí faktů pro badatele a historiky v budoucnosti, kteří
budou pátrat a hledat jak to tehdy, za coronavirové plan-demie bylo. Snad jim moje dílo ulehčí
práci, snad jim zamotá hlavu, a otevře oči, neb mnohá fakta v něm uvedená se řadí do
undergroundové linie, která neodrážela mainstreamový narativ, který byl tlačen zkorumpovanýmni
médii.

Kniha je míněna jako souhrn názorů a ucelený příspevěk podávající stručnou
(nikoliv všeříkající) výpověď o době covidové.
S ohledem na tento fakt se stává unikátním souborem historických informací."
Pokud ještě za 10, 20, 30 – 50, 100 let od vydání (rok 2021) bude z tohoto textu někdo čerpat,
někdo tuto knihu číst, pak splnila jeden z cílů, kvůli kterým vznikla."
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2 x oficiální varování
spisovatele Petra Matějčka:
Varování první – nevěřte účelové vědě, nevěřte zaprodaným doktorům!
"Koronavirová krize ukázala, že se společnost musí začít zamýšlet nad důvěryhodností a
pravdivostí prohlášení různých neziskových organizací ba i doktorů a vědců. Jejich studie a
doporučení mohou být účelová. Mnozí se totiž dostávají do střetu zájmů. Jsou sponzorováni
mnohými soukromými subjekty, např. farmacetutickými firmami. Jejich doporučení, dříve braná
jako seriózní výzkum se tak stávají v podstatě dovedně skrytou, cílenou a dobře zaplacenou
reklamou."

Varování druhé – predikce drastického dopadu dlouhodobého
zakrývání dýchacích cest!
"Dlouhodobé nošení roušek a respirátorů, jednoduše řečeno všech forem dusítek, jež zakrývají
dýchací cesty, bude mít pozdější drastický dopad na zdraví člověka. Zejména dětí.
Tento způsob celoplanetárně vyžadovaného a doporučovaného boje proti koronaviru je buď
největším zdravotnickým omylem v historii lidstva a nebo dobře plánovaným hrůzným záměrem,
který opravdu nemá obdoby!"

... a teď autorův lidový vzkaz současným čtenářům:
"Lidi, neblbněte. Sundejte dusítka, když už pro nic jiného, tak ať si alespoň nekazíte zuby..."

Jak pracovat s knihou
Doba je rychlá. Málokdo má času na zbyt. A když už nějaký volný čas máme – měli bychom ho
věnovat sobě, rodině, přátelům – těm, které máme rádi.
Zpracoval jsem stovky stránek dokoumentů, zhlédl stovky hodin videí. V různých jazycích,
zejména Angličtině. Dal jsem si práci za Vás – za čtenáře. Mnoho videí, ač výborných má délku
více než hodinu. Kdo věnuje hodinovému videu podstatnou část večera, aby si opět napumpoval
hlavu COVIDEM, který je všude a kterého už mají všichni po krk?
Bez obav. Je zde tato kniha. Obsahuje výtahy – to nejpodstatnější.
Je takovým THE BEST OF COVID PLAN-DEMIE.
Jak tedy s knihou pracovat? Ano, můžete ji číst od první stránky do poslední. To je základní
čtenářská verze. Pokud však nemáte čas – můžete listovat po kapitolách, číst zvýrazněné a to, co
vás zaujme pročítat do podrobna. Jednoduchý návod. Určitě ho znáte.
Kniha je též proložena Povídkami z Jiné Dimenze, které se většinou vztahují k určité kapitole, k
určitému probíranému tématu. Povídky je možné přeskočit, či si při jejich čtení oddychnout a nebo
si přečíst jen povídky samotné. Kniha si klade za cíl informovat, poučit i pobavit. Snaží se býti
knihou svobodnou – knihou o svobodě a proto: nakládejte s ní – jak chcete. Doporučte také tuto
knihu svým známým a přátelům. Doporučte ji nepřátelům. Předejte ji všem.

Šiřte tuto knihu, prosím, sdílejte, posílejte, kopírujte, množte
a ukládejte, ať zde zůstane jako odkaz pro generaci naší i
generace budoucí.
Děkuji a přeji Vám veselou avšak uvažující mysl,
dobré srdce a hlavně – hodně zdraví
AUTOR

Afrika
Začínáme od A. A jako Afrika. Kolik zpráv během koronavirové plan-demie jste zaznamenali z
Afriky? Zřejmě jich moc nebylo. A proč? Možná kvůli následujícím faktům...
Srpen 2021:
Podle údajů Africké unie celkový počet nakažených v regionu vystoupal v pondělí na více než
6,75 milionu, obětí pak Afrika eviduje přes 171 tisíc.
Proočkováno je v celé Africe pouze 1,5 procent obyvatelstva.
Cože???? Šálí mne snad zrak? V České republice ke stejnému datu více než 30 000 obětí a v
Africe jen 171 000?
A JAK TO TAM MAJÍ S ROUŠKAMI, RESPIRÁTORY, ODSTUPEM DVA METRY OD
SEBE, LOCK-DOWNY, ZAVÍRÁNÍM OBCHODŮ, SLUŽEB A RESTAURACÍ????
Myslím tím tedy se všemi těmi opatřeními, která jsou nám vnucována a údajně fungují?!?
Zamyslel se někdo, proč Afrika, ve které je v mnohých státech těžké udržet obyvatelstvo v
poslušnosti, tak jako vycvičené Evropany, není již tím "strašlivým koronavirem" téměř vylidněná?
Doslova vybitá! Máme přece PANDEMII!
Proč tomu tak je??? Proč ten zabiják koronavirus, ta mrška kvůli, které jste zavřeni doma,
nakupujete v respirátorech a vaše svobody a práva jsou omezována jak na běžícím pásu, neřádí v
"neposlušné Africe" jak černá ruka?
Zeptám se ještě jednou. Zamyslel se nad tím někdo?
Ano, pro Afriku hovoří fakt teplého počasí, ano můžeme připustit, že nikoliv všechny případy
budou hlášeny – na druhou stranu v ČR v nemocnicích kvůli opatření chodí zdravotníci v
ochranných oblecích, tak, že vypadají jako kosmonauti, jsou zakázány návštěvy, vše se až
paranoidně neustále testuje, a celá toto působí jako slušná komedie porovnáme-li to s Afrikou její
uvolněností a HLAVNĚ S ČÍSLI, které AFRIKA generuje.
Domnívám se, že mainstreamová média, ovládaná covido-tyranií, neinformují o Africe záměrně.
Afrika není téma, aby se evropské obyvatelstvo náhodou nezamyslelo. A když už nějaká zpráva
proběhne tak samozřejmě – ta negativní.

Nástup covido-apartheidu
Úvodem této kapitoly si připomeňme definici Apartheidu:
Apartheid je označení pro politiku rasové segregace zejména v kontextu bývalého uspořádání na
jihu Afriky. Výraz pochází z afrikánštiny a znamená „oddělení“ či „odloučení“. První doložené
užití tohoto slova pochází z projevu Jana Smutse z roku 1917.

V právním smyslu označuje pojem apartheid zločin, definovaný v roce 2002 v Římském statutu
Mezinárodního trestního soudu jako nelidské činy „páchané v rámci institucionalizovaného režimu
systematického útlaku a nadvlády jedné rasové skupiny nad jinou rasovou skupinou nebo
skupinami a páchané s úmyslem zachovat tento režim.“ Apartheid je rovněž definován v
Mezinárodní úmluvě OSN o potlačení a trestání zločinu apartheidu z roku 1973. V České republice
je apartheid trestným činem podle § 402 trestního zákoníku.
Apartheid je za zločin proti lidskosti považován Mezinárodní úmluvou o potlačení a trestání
zločinu apartheidu z roku 1973, jež byla přijata na popud Sovětského svazu a Guiney a jejímiž
signatáři se staly převážně země Východního bloku a socialistické a rozvojové státy. Zločin
apartheidu úmluva definuje jako nelidské činy páchané s cílem vytvořit a upevnit nadvládu jedné
rasové skupiny osob nad jakoukoli jinou rasovou skupinou osob a systematicky tyto skupiny
utlačovat. Za nelidské činy, které – pokud jsou páchány s takovým cílem, naplňují pojem zločinu
„apartheidu“, se považují jednání, jako jsou zavraždění příslušníků rasové skupiny, způsobení
vážné tělesné nebo duševní újmy příslušníkům rasové skupiny, omezení jejich svobody nebo
důstojnosti nebo jejich mučení, svévolné uvěznění, nezákonné žalářování, úmyslné vytváření
životních podmínek zaměřených k dosažení jejich částečné nebo úplné fyzické likvidace a další
jednání, jejich podrobný výčet úmluva obsahuje ve svém článku II.
Smluvní státy této úmluvy se zavázaly přijmout legislativní opatření nezbytná k potlačení, jakož
i k zabránění jakémukoliv povzbuzování ke zločinu apartheidu a k potrestání osob, které se
takového zločinu dopustí a přijmout opatření ke stíhání, souzení a trestání osob, které jsou za
zločiny apartheidu odpovědné nebo jsou z něj obviněné.
Zdroj: wikipedia
---------------------------------To, co bylo aplikováno na společnost nazývám "zdravotnickým" nebo také "covidovým"
apartheidem, protože taková definice je nejpřesnější. A o tom, že "covidový apartheid" byl zaveden
v České republice, i v mnoha jiných státech, nemůže být pochyb. Dokládám to na mnoha stránkách
této knihy. Dostaneme se k tomu později. Prozatím je nutné vstřebat a pochopit fakt, že skutková
podstata činnosti vlád, jejich nařízení a omezení vytvořilo "zdravotnický apartheid," nejdříve
aplikovaný na všechny obyvatele (lock-downy, omezení) později, v brutální formě, na
NEOČKOVANÉ. Tito lidé si koncem roku 2021 nemohli, kromě nákupou zajít NIKAM! Měli
zakázaný vstup za kulutrou, za sportem, do restaurací k ubytování...
POKUD BYCH TOHLE ŘEKL NĚKOMU V LEDNU ROKU 2020, kdy začala covidová plandemie, KLEPAL BY SI NA HLAVU! POVAŽOVAL BY MNE ZA BLÁZNA! SMÁL BY SE TOMU.
A později? ZDRAVOTNICKÝ APARTHEID SE STAL REALITOU ŽIVOTA A MNOZÍ LIDÉ
(NEOČKOVANÍ) ZAŽÍVALI STEJNÉ POCITY PONÍŽENÍ, VYŘAZENOSTI A ÚSTRKŮ JAKO
židovské obyvatelstvo ZA HITLERA!
Důkazy zločinů proti lidskosti, kterých bylo za coronavirové krize, napácháno přehršel, přináší
tato kniha dostatek. Jak ji budete číst, budete se dostávat hlouběji a hlouběji pod pokličku toho
všeho. Ti bystřejší z vás se dozví úžasné informace, které, a rád se s vámi vsadím o co chcete, určitě
nevěděli. Mnohé informace vás překvapí, mnohé šokují, mnohé – třeba – odmítnete, snad proto,
abyste chránili svoji duši, svoje nitro. Budiž – je to váš obranný mechanismus. Někdy je leší
NEVIDĚT – než se TRÁPIT. Jak se říká:

Co oči nevidí – to srdce nebolí!
Jenže - nelze se koukat jinam, když je potíráno právo a svobody lidí. Tak jako v případě
"zdravotnického apartheidu," který byl aplikován na společnost zcela drze a v rozporu s právem.
Stačí si přečíst definici z trestního zákoníku.
V něm jest řečeno VŠE a na covidovou krizi, sedí JAK POKLICE NA HRNEC.

Zpráva z médií (červenec 2021):
"Z ostrova v Karibiku, na kterém vybuchla sopka, evakuují na lodích jen očkované."
Zpráva z července 2021, z Karibiku, byla ještě překvapivá. Mnozí při tom pozdvihli obočí. Na
podzim už byli neočkovaní prakticky vyřazeni (nejen v ČR) ze společnosti opravdu natvrdo.
Není lepšího příkladu hrůznosti zdravotnického apartheidu nebo-li diskriminace jedné ze
skupin obyvatel.

Nouzové stavy
Pod pláštíkem ochrany společnosti před covidem byly zavedeny nouzové stavy, stavy
pandemické pohotovosti, ve kterých šlo dělat neskutečné věci, které by za normálního fungování
státu nešlo provádět. Velice dobře se například rozkrádalo. Je zde případ, kdy stát nakupoval
roušky za krásných 600 Kč za kus (!). Stejné roušky se prodávaly v rozmezí 20-50 Kč. Tak to je
slušná marže někomu do kapsy...
V nouzových stavech se nemusela dělat výběrová řízení, v nouzovém stavu byla státní kasa
doširoka otevřená. A plundátoři státních peněz toho dostatečně využili.

Opravdu velký byznys pak začal s povinnými testy ve školách a podnicích. Opravdu velké peníze
přineslo neustále vyžadované testování obyvatelstva. Lidé si platili za testy, aby mohli normálně
žít. Jít třeba do restaurace či kina...
A prostor pro další mega-plundering, pro brutální pouštění žilou státní kase se staly
kompenzace v lock- downech. Ano, také proto lock-downy.
Splnili mnoho funkcí:
- podlomili zdraví a psychiku obyvatel
- zvýšili zisky určitých odvětví (zejména e-commerce, e-shopy, e-zábava)
- podlomili ekonomiku a životaschopnost země
- přivedli do krachu nebo na pokraj finanční tísně drobné a střední podnikatele
- devastovali vzdělaní školáků a studentů (převážná část školního roku on-line výuka)
atd.
Dalším skvělým bonusem pro mega podniky byli kompenzace. Ano, kdo nemohl podnikat dostal
od státu peníze. Jako odškodné. Ti velcí dostávali mnoho - desítky miliónů a na malé se nedostalo.
Prostě jim úředníci napsali - nemáte nárok neb nesplňujete podmínky, které jsou právě takto
nastaveny. Ha, ha, ha... Spousta malých podnikatelů se vpodstatě dostala do zlovůle či libovůle
úředníků. Někomu dali, někomu ne, ALE MUSELI DÁT TĚM VELKÝM, protože ti si to takto
připravili a vyplundrovali státní kasu o obrovské sumy.
Vraťme se k původu toho všeho - k nouzovému zákonu. Bez něho by totiž nic z výše řečeného
nebylo možné. Nouzový zákon obsahuje větu, že smí být zaveden v souladu se základní listinou práv
a svobod, přesně článek 6, odstavec 1. Tímto faktem sám vylučuje svoji platnost. Vzhledem k tomu,
že nouzový zákon hrubě porušil základní práva a svobody občanů byl zaveden neplatně - čili
protiprávně, protizákonně. Jeho zavedení bylo z hlediska vyššího prinicpu mravního zločinným
jednáním. A takové jednání si zaslouží vyvození odpovědnosti. Hledání viníků je jednoduché obyvatelstvo České republiky trpělo pod "vládními nařízeními." Odpovědnost tedy nesou všichni
členové vlády premiéra Babiše v letech 2020, 2021 - BEZ VÝJIMKY.
Zaručuji, pozornému čtenáři, že pokud nezvítězí spravedlinost světská - spravedlnost Boží je
neomylná. Jak dokázal třeba zapomenutý český génius psychologie a mystik Břetislav Kafka.
Koho zajímá více o této vyjímečné české osobnosti hledejte v mém díle. Kladu si za cíl předestřít
lidem zapomenuté vědění tohoto génia světového formátu. Kafka svým životním dílem na poli
psychologie je roven takovým velikánům jako je Sigmund Freud. O tom žádná. Vyhledejte si sami
informace nebo hledejte v mém díle ucelené práce o Břetislavu Kafkovi. Vřele doporučuji...
Síla duše, síla lidské mysli je obrovská. Dokáže překonat hmotu. Duše VŽDYCKY ovládne
hmotu. A klidně lehce s láskou, bez nenávisti, bez úsilí a s úsměvem na tváři. A každá duše se před
vstupem do příštího života podrobí očistci ze svých činů. Věřte či ne, ale tak to je. I nedobře bude
tomu kdo páchal zlo... Takové jsou zákony mystiky, zákony Světla, mravní principy Boží.
A to je naděje pro dobré lidi a špatná zpráva pro zločince.
Závěrem nemusím dodávat, že zavedení nouzového stavu, k postupnému ořezání svobod občanů,
je praktika, kterou se dostal k moci fašismus. Je to náhoda? Ta podobnost s fašismem. Ten plán,
který jede jak přes Hitlerův kopírák? Postupné uzurpování moci a postupné potlačování svobod?
Pozorný čtenář se zamyslí a vyhodnotí si sám - tupý čtenář tuto knihu nečte.

Nouzový stav v ČR:
Nouzový stav poprvé vyhlášen 12. března 2020, podruhé 5. října 2020.
Nouzový stav byl několikrát prodloužen, skončil 11. dubna 2021.
Celkově byl vyhlášen na 254 dní.
Nouzový stav následoval pandemický zákon.
Ten přinesl útlak svobody na dlouhou dobu. Proto byl vytvořen, proto byl schválen, aby se stal
obdobou nouzového stavu a v podstatě ho nahradil.
Totální zoufalost předvedlo ministr zdravotnictví koncem listopadu 2021, kdy chtělo zavést
nouzový stav, aby studenti lékařských oborů mohli jít pomáhat do nemocnic.
???? Cože? Paralyzovat zemi, aby studenti mohli jít na praxi, kam stejně chodí??? Ubohost
nejvyššího formátu, která potvrdila, že k prosazování politických objednávek covido-tyranie už
docházeli nejen argumenty, ale i kreativita, těch, kteří to museli dělat - už nevěděli jak lhát, a co
vymýšlet. Prostě, už nebylo kde brát důvody, které by měli ospravedlnit útisk a útlak svobod
člověka, a tak se slouhové covido-tyranie museli uchylovat k takovým ZOUFALOSTEM.
Navíc tato vláda, v době tohoto vyhlášení, byla již vládou v demisi a čekalo se na ustanovení
vlády nové. Ano i proto kolem sebe kopala a snažila se ještě poškodit zemi politickými
objednávkami jak to jen šlo.
Také proto překvapilo tvrzení ministra školství Plagy, ve kterém se zřejmě hnulo svědomí či
záblesk zdravého rozumu neb prohlásil: „Nouzový stav kvůli tomu, aby museli očkovaní studenti
lékařských oborů místo studia dělat v nemocnicích pomocné práce? To, doufám, hlavní hygienička
a ministerstvo zdravotnictví nemyslí vážně... Předpokládám, že nám to na vládě vysvětlí.“
Jak to dopadlo????? Hádejte...
Koncem listopadu 2021 byl nouzový stav vyhlášen potřetí.
::::::::::::::::::::::
Zpráva z tisku:
Od pondělí (22.11 2021) je řada volnočasových aktivit a služeb vyhrazena jen pro očkované
nebo lidi s potvrzením o prodělaném covidu-19.
Služby v gastronomii či ubytovacích zařízeních, kulturní a sportovní akce, ale i služby typu
kadeřnictví, manikúra, tetování, sauny, wellness a solária jsou od pondělí přístupné pouze
očkovaným a lidem, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19.
Neočkovaní nově nesmějí konzumovat ani v jídelních zónách obchodních center nebo u stolů na
trzích.
Od pátku 26. 11 2021 – vyhlášen nouzový stav.
________________

Devastace podnikání
Nad opakovaným zaváděním nouzových stavů covido-tyran jásal, ale majitelé restaurací a
služeb již méně. Ono totiž zákaz vstupu neočkovaným znamenal, v mnohých případech, rapidní
snížení návštěvnosti a tím omezení tržeb. AHA! Takže pod pláštíkem "obecného dobra" - jak vidno zde byla opět CÍLENĚ a ZÁMĚRNĚ ničena ekonomika - zejména střední a nižší podnikatelská
třída.
Covido-tyranie zařadila další stupeň a tento útisk demokracie se valil společností, s
neúprosností válce, který nehodlal couvnout ba co víc, měl v úmyslu všechno, co bude vyčnívat
nebo se vzpouzet, zahladit do totální roviny 100% naočkovaného, poslušného, obyvatelstva.
Zničení nezávislého podnikání malých a středních podnikatelů mělo mít za následek upevnění
moci na trhu pro velké společnosti. V podstatě chtěli schramnoust VŠECHNO.
A přesně k tomu směřovala výše popsaná agenda nouzových stavů, lock-downů a celého toho
mediálně zveličovaného divadla kolem koronaviru.

PCR TESTY
Nástroj na výrobu plan-demie
PCR test. Další mocná zbraň covido-tyranie. Jeho výsledek měnil životy lidí. Zdravé jedince
posílal do karantény. Zvyšoval čísla o počtu „nakažených.“ Jeho chybovost byla značná,
opodstatnění použití – sporné, a přesto byl pokládán, těmi kdo řídili boj s covidem, za „přesnější“
test. Na rozdíl od antigeního. Tak to je další z komických paradoxů.
Nyní si vysvětlíme principy jak se to dělalo.
Nebojte – není to až tak složité a lze to dobře pochopit.
Pokud se udělá málo cyklů, než je předepsáno, výsledek vyjde vždy negativně. Pokud se udělá
významně více cyklů ve vývojce, než je doporučeno výrobcem, výsledek vyjde vždy pozitivně. Hovoří
se o tom, že DVACET cyklů způsobí NEGATIVITU A 50 cyklů vám přinese téměř jistě
POZITIVITU. A když jdete na test – víte na kolik cyklů laborant má váš test nastaven? Kolik cyklů
replikace provede? V Čechách i po světě se nastavení měnila. A vlastně – tak mne napadá – vždyť si
je může měnit každá nemocnice jak se jí zlíbí, ne? Nezapomínejme, že za covidového pacienta na
JIPCE bylo dvakrát tolik.
Takže jen taková malá, zdramatizovaná, úvaha:
Přivezou pána po nehodě, kde na JIP doktor s potutelným úsměvem řekne: „Sestro udělejte mu
PCR. Aby nám to tady pán kdyžtak neroznášel...“ A doktor spiklenecky zamrká. Ano, ten doktor co
má 100 000 měsíčně.
Sestra prevede test, laborant s nastavením cyklu nad 40 NAJDE koronavirus, máme čárku do
statistik a nemocnice za covidového pacienta dvakrát tolik od pojišťovny. A pacinet? Je na tom
stejně. Je rozbitý po nehodě, léčí se na JIPCE, koronavirus nemá, ALE NEMOCNICE BERE
VEJVAR.
Uvažujte obchodně! Proč bych měl mít JIPKU obsazenou pacienty „normošama,“ když
„coviďáci“ jsou zlatý důl! Jako manažer nemocnice musím vydělávat!
A sestry? Prý za péči o covidové pacienty byly příplatky. ZNAČNÉ! Doktoři – to samé. Jak už
jsem naznačil jinde - celá tato plan-demie fungovala i díky tomu, že tato vytvořená vrstva
„měšťanů“ byla NADSTANDARDNĚ zaplacena. Prostě dostali DRŽHUBNÉ nebo chcete-li
MOTIVAČNÍ bonusy, které měly umlčet svědomí.
A jak to chodilo v praxi? Malý příklad:
„Hanko, tak mu tam ten covid vyšťárej! Dáme ho na PCR a je to tam! Přece tady dřeme, tak ať
máme aspoň za to prachy,“ rozhodí rukama vrchní sestra.

„Hele Lenko, to je blbý, ne...“ hne se svědomí v řadové sestřičce.
„Blbý? Proč blbý? Chceš se přestěhovat? Ta garsonka už je ti malá, ne? Postěhuješ se s Honzou
do lepšího. A chcete mít brzo rodinu, tak ukládej prachy na budoucí časy. Stejně tu dřeme, tak co?“
„No, jo, máš pravdu Leni, tak já mu ten PCR udělám. Na kolik půjde cyklů?“
„Ha, ha – neptej se a neboj. Pozitivita tam bude. Kdyžtak mu uděláme kontrolní test a ten už to
dá určitě...“
Obě sestry se rozesmějí.
Hezká story z nemocnice, že? Vůbec nechci urazit poctivé doktory a poctivé sestry, kteří trvdě
pracovali, aby navraceli lidem jejich ztracené zdraví. Na druhou stranu: „Sestřičky a doktoři,
sáhněte si do svědomí, pokud čtete tyto řádky. Viděli jste jistě mnohé podivnosti, za dobu plandemie. A co jste udělali? Ozvalo se jen pár z vás. Aha – držhubný. Chápu. No, ty prachy na účtu a
double-výplata je přece fajn. A ještě když vás napadne fakt, že když corona skončí, tak by ty prachy
mohli zase ubrat?“
„Heleno! Připrav PCR! Jede sem další sanitka s pacošem po autonehodě...“

-----------------------------

Pojďme dál... Reiner Fuellmich nám nyní poví něco dalšího o „vypečené“ PCR metodě:
Reiner Fuellmich:
Pokud vyjde test pozitivní, to může stejně dobře vyjít pozitivní na nějaký bezvýznamný
fragment něčeho, co je naprosto bezvýznamné. Je opravdu těžké pochopit, že Světová zdravotnická
organizace doporučila zbytku světa Drostenův test, o kterém on říká, že nám může říct přesně, jestli
je někdo infikován nebo ne. Já tomu prostě nerozumím…
Nedokážu pochopit jak lidé, kteří jsou zvyklí pracovat s PCR testy, například zubaři, nebo lékaři,
jak mohli propadnout této lži. Protože to je tak očividné.
Mike Adams:
Šokující na tom, podle mého názoru, je to, že tyto testy jsou prováděny zdravým lidem, kteří
nemají symptomy, takže nejsou nemocní. Můžete mi říct jediný případ z lékařské historie, nebo od
vynálezu PCR, kdy jsme testovali zdravé děti, jestli nemají spalničky, které nemají příznaky a
podrobili je PCR testu a řekli: ó, tys vyšel pozitivní kvůli jedné genetické sekvenci virového
proteinu spalniček. A teď nesmíš jít do školy nebo nesmíš mít kamarády nebo musíš mít masku.
To by bylo absurdní. Nebo si zvolte jakoukoliv nemoc ať už mikrobiologickou nebo virovou,
nebo plísňové onemocnění, jakoukoliv nemoc. Od kdy chodíme testovat zdravé lidi s
nekvantitativním testem a říkáme jim, musíte být vězněm ve vašem vlastním obydlí, nebo dokonce i
v nemocnici, a pak říct: Ó vy jste vyšel pozitivní, musíte mít ventilátor. Víte, to je lékařské

pochybení, vědecké pochybení na globální úrovni, jaké jsme nikdy neviděli.

Princip chybovosti
Následuje princip chybovosti PCR testu vysvětlený šéfradaktorem serveru AERONET. Pokud ho
chcete pochopit zcela, doporučuji si přečíst, pokud si nechcete zatěžovat hlavu, můžete tuto analýzu
přeskočit a přečíst si pouze resumé profesora Alexandra Redka.
Je na každém jak hluboko chce chápat, ale výsledek, ať už hluboké analýzy a nebo zhuštěného
výtahu je stejný:
"PCR test NEBYL URČEN K ODHALOVÁNÍ CORONAVIRU a přesto byl POUŽÍVÁN a na
základě jeho chybovosti MNOHO ZDRAVÝCH lidí SKONČILO V KARANTÉNĚ."
Analýza serveru aeronet.cz:
Dnes je přesnost PCR diagnostiky koronaviru, podle výroku vynálezce PCR technologie, menší
něž 10% v úhrnu, protože PCR testy nejsou určené pro zdravotní diagnostiku a jsou určené pro
diagnostiku dlouhých RNA řetězců, ale koronavirus má řetězec krátký. A tak se dnes dělá co?
Prodloužené cyklování. Vzorek se nechá namnožit v desítkách množících PCR cyklů a doufá se, že
pokud je ve vzorku koronavirus, tak vyrobí dostatek proteinů ve vzorku, z nichž jeden se bude
podobat koronaviru. Prostě se očekává, že jeden ze spike proteinů bude mít díky množení podobu a
strukturu, která se bude podobat předloze viru. Vzhledem k tomu, že ve vzorku jsou ale miliardy
jiných virů a proteinů, tak přesnost takového testu je extrémně nízká.
Při množení virů pomocí PCR se totiž kódují miliardy proteinů v mnoha cyklech a
pravděpodobnost mutací tím vzrůstá do té míry, že mohou vzniknout proteiny nachlup podobné
koronaviru. Ty potom spustí chemickou reakci na antigenové podložce a člověk je rázem označený
za pozitivního. Kdyby existoval izolát viru, PCR testy by odpadly. Stačilo by vyrobit
jednoduchou látku reagující na proteiny kódované izolovaným virem, pouze tímto virem a žádným
jiným, a v tom okamžiku by bylo možné 100% říct, že tento člověk má koronu, a tento člověk ji
nemá, a to s jistotou 100% a ani o desetinu méně. Dokud ale není virus izolován, nejde o nikom
prohlásit ani že je nakažený, ani že není nakažený. Je to pouze loterie.

Alexander Redko (ruský lékař a profesor):
"Co je to covid? Covid je množství PCR testů. A 90% PCR testů je chybných! Tvůrce PCR testu
prohlásil, že to v žádném případě není test diagnostický, ale vědecký. Proč jste z něj udělali
diagnostický? Kdo vám to povolil? Navíc je PCR test vyroben pro viry s dlouhým řetězcem RNA. A
tento má krátký řetězec. Je tedy z úplně jiné sféry. NELZE jím zjišťovat kornavirus. Vy jste s
tím začali a proto se vám nic nedaří."
Závěr? Tvůrce PCR testů, jeho vynálzce, říká: „Používáte to na něco, na co jsem to nevynalezl.
Nedělejte to.“ Tak to jsou pro mne závažná slova.
Představte si, že vynálezce vytvoří funkční maketu, prototyp nového letadla. A přijde někdo a

řekne: „Hele je to letadlo, má to křídla, budeme v tom létat.“
A vynálezce řekne: „Ne, to není na létání. To je testovací maketa.“
„To je jedno. Má to křídla a vypadá to jako letadlo, tak my do toho naženeme lidi a budeme s tím
létat. Má to funkci letadla a hotovo!“
„Nedělejte to!“ řekne vynálezce, a protože je to poctivý člověk začne varovat na sociálních
sítích. Tak ho smažou, letadlo naplní lidmi a začnou s ním létat. S maketou k výzkumu! S něčím, co
nebylo určeno do běžneho leteckého provozu! Sedli byste do takového letadla???
A proto všechno to mazání, proto všechna ta cenzura na internetu. Aby někdo náhodou pravdu
za PCR testy neviděl. Co to tedy znamená?

Většina alarmujících statistik byla založena na pofidérních (de facto) snadno
ovlivnitelných a pro diagnostikování nemoci NEVHODNÝCH testech!

A dáme si ještě nášup:
Prohledal jsem svojí spisovatelskou kapsu a našel jsem na jejím dně ještě jeden trefný příběh.
Připomene vám legendu z dávné minulosti. Odehrála se řekněme – v bájné Atlantidě. Mohla by
dokazovat, že i když se doba a technologie mění, lidská hamižnost a triky, které nečestný člověk
používá k dosažení vlastního obohacení, jsou v podstatě pořád tytéž:

Příběh o stavitelích a vynálezci kružítka
Ve starých časech bylo třeba vyhloubit štolu. Tak pradávní stavitelé doporučili, ať si dělníci
vezmou nově objevený nástroj – kružítko - a kružítkem, ať začnou drásat skálu a hloubit. Přiběhl za
nimi vynálezce kružítka a překvapeným hlasem na ně volal: „Proč kutáte skálu mým kružítkem? Na
to jsem kružítko nevymyslel? Vymyslel jsem ho na rýsování.“
„No, a co? Hloubit s ním jde, tak hloubíme...“ odseknou mu stavitelé.
„Ale, to budete hloubit 100 let? Když byste si vzali něco jiného, třeba krumpáče, tak to máte
vykopáno dříve? Za měsíc je hotovo,“ podiví se vynálezce.
Stavitelé se na sebe podívají. „Mlč! S tvým kružítkem škrábat skálu jde, tak s ním hloubíme. Je
to nový vědecký postup.“
„To, ale děláte chybu! Používáte ho na něco jiného než jsem ho vymyslel! Kružítko má bodec na
rýsování, nikoliv na drásání skály!“ rozčílí se dobrý vynálezce a jde to říct lidem.
Stavitelé ho, ale dostihnou a umlčí. A víte proč? Protože vynálezcovo kružítko ještě nikdo moc
neznal. A kružítko vypadalo jako odborný nástroj. K hloubení sice nebylo vhodné, ale to nikdo,
kromě jeho tvůrce a pár starověkých mudrců vlastně nevěděl. A stavitelé měli zakázku na hloubení
štoly, která byla proplácená za každý odpracovaný týden. Ano, štolu by šlo vykopat za měsíc. ALE
TO BY BYLO PO KŠEFTU. A tak museli najít dobré řešení, kterým to půjde POMALU. Tak, aby
měli zakázku na dlouhý čas. Proto nepoužili krumpáč, ale vhod jim přišlo vynálezcovo - kružítko.
Hezký příběh, že?
Mno, nic. Pojďme dál... čekají nás – LOCK - DOWNy!

LOCK-DOWNY
Kdo znal tohle slovíčko před vypuknutím plan-demie? Já, ač angličtinář, určitě ne. Tak nějak z
otrockého překladu bych odhadl význam, ale nikoliv zcela přesný. Co to je tedy lock-down?
Zde je jeden z názorů z pléna odborníku z oblasti psychologie se kterým absolutně souzním:

Lock-down je nesmyslné opatření, které poškozuje společnost více než
infekce samotná. Lock down likviduje funkce společnosti, které by měli
být primárně zachované.
Ano. Tak to je. Doslova násilné zavedení lock-downů (policejní hlídky) to jenom potvrzuje.
Pokud je něco v obecném blahu není potřeba většinu obyvatel k tomu nutit. Dám malý příklad.
Zakázané kouření na zastávkách. Sem- tam někdo tuto vyhlášku v minimální míře poruší, ale drtivá
většina lidí ji dodržuje. Proč? PROTOŽE TAKOVÉ OPATŘENÍ JE DOBŘE VYSVĚTLENO A
DÁVÁ SMYSL.
Lidé PODVĚDOMĚ tuší, že je v pořádku. V případě lock-downů však mnoho lidských
podvědomí tušilo (aniž by to měly podložené fakty), že zde je něco špatně. A proto covido-tyranie
musela nasadit policii a armádu, aby NEPOSLUŠNÉ obyvatele střežili. Protože jsem v tom žil a
žiji – tu zlovůli za tím cítím. A nejsem sám. Zpátky však k principu lock-downů.
Státy světa se snažili násilím, nátlakem, strašením, hrozbami a tresty držet obyvatele zavřené ve
svých domovech. Aby nevycházely a "nešířili nákazu". Dělalo se to tak amatérsky a diletantsky, že
uvažující člověk musel VĚDĚT, že o zdraví zde opravdu nejde. Před plan-demií dělali psychologové
vše proto, aby se lidé neváleli doma u televizí a počítačů a šly do přírody, na procházky, sportovat...
A v lock-downech byl vyžadován pravý opak. A toto mělo být DOBRO? Bohulibý účel
obecného blaha, obecného zdraví? Zvláštní paradox.
Ne, v lock-downech šlo o zcela jiné věci. Jejich zavedení mělo mnoho agend. A mnoho z nich
vyšlo. Byl to takový test ohradníku, test stáda, test toho kam se dá, v ovládání společnosti, zajít. Tak
to bylo, tak to je. A to, že to mnozí neprohlédli je smutné. Velmi smutné. A tvůrci covido-tyranie
jásali. Výrazný bod jejich plan-demie byl splněn, odškrnut.
Jsem tvrdým odpůrcem a kritikem lock-downů, nicméně i přes právě vyřčené musím konstatovat,
že pokud by byl lock-down proveden správně měl by svůj velký smysl a mohl by se opravdu stát
výrazným bojovníkem proti virovým onemocněním či jiným nákazám. Lock down by měl
opodstatněný význam v následujícím případě.
Tento jedinečný nápad, který není z mé hlavy, jsem zpracoval do krátké povídky.
Přečtěte si ji, prosím:

Povídka z Jiné Dimenze #82

Planeta ticha – konečné řešení
koronaviru
V roce 2020 ovládla svět pandemie koronaviru. Lidstvo se snažilo tento vir vyhubit více než dva
roky. Ale nedařilo se. Moderní medicína vyčerpala všechny možnosti, virus se nepodařilo zastavit.
Od materiální snahy se tak svět obrátil k duchovním hodnotám jako k poslední naději, zejména
když jedna z největších duchovních autorit současného světa, guru Sadha, ohlásil tiskovou
konferenci, na které hodlal oznámit konečné řešení, které, pokud mu svět bude naslouchat, učiní
přítrž koronaviru během, doslova, pár týdnu.
Guru Sadha měl celosvětové renomé na úrovni tibetského dalajlamy a tak na jeho konferenci
dorazili novináři i filmové štáby z těch nejprestižnějších světových agentur.
Guru se skromně posadil za konferenční stůl a bez obalu a bez okolků, v pokoře a lidskosti,
která mu byla vlastní, šel ihned k podstatě věci.
"Je to jednoduché," pousmál se, "vy to řešení již máte, ale děláte to tak hloupě, že vám
paradoxně podráží nohy." Guru se odmlčel a úsměv z jeho tváře na malý okamžik zmizel. Vypadalo
to, že posmutněl nad pošetilostí současné společnosti.
Ač se považovala za moderní a vyspělou, v guruových očích, byla naivní a mnozí lídři, vůdci,
chovali se jako děti na pískovišti. A stejně jako se děti na pískovišti handrkují a hašteří, když si
chrání svoje bábovičky vyrobené z písku, také lídři jednotlivých států, často, místo respektu a
spolupráce volili svárlivý tón a nebo nedej bože přímo válečný konflikt.
Lidská společnost, na planetě Zemi, nebyla svorná. Nebyla jednotná a v tom byla ta chyba. Zde
nešlo o globalizaci. Zde šlo o to, aby jeden správný názor, jeden správný čin, po vzájemné dohodě,
následovali všichni a svorně.
Guru se opět usmál a pravil:
"Jistě s napětím očekáváte jaké moudro vam sdělím. Očekáváte spásnou radu moudrého muže.
Jakýsi zázrak. Ale, já vás zklamu. Nesdělím vám nic nového. Zázrak z mých úst se nekoná. Jen vám
připomenu to, co již víte. A dám vám malý políček z egoismu. A tento políček může být vaší
záchranou. Poslouchejte dobře.
Jak jsem již řekl, vy už plán na vítězství nad koronavirem máte. V čem je tedy problém? Ve
svornosti v jednotě. Přemýšlejte o tom..." řekl guru a na chvíli se odmlčel.
Všichni přítomní novináři, ze všech světových médií, se zdali zaskočení. Málokdy je nějaký
respondent vyzval, aby přemýšleli. Oni zde byli od toho, aby zapisovali a předávali informace,
často zkreslené a zmanipulované, široké veřejnosti. Od přemýšlení zde nebyli. Guru Sadha si byl
tohoto faktu dobře vědom a pobaveně sledoval jejich vyděšené tváře. Když se dosytosti napásl té
masy novinářu, kteří nevěděli co dělat, klidným pohybem ruky si vyžádal klid neb sálem se ozývalo
překvapené šumění jedinců, kteří se ptali jeden druhého, co se děje. Guru opět opanoval situaci a
jeho mocná aura i charisma moudrosti a zkušenosti, jež prostupovala konferenční sal až do všech

koutů, zapůsobila tak, že v nastalém napjatém tichu by bylo slyšet špendlík spadnout.

Guru si vychutnal ještě několik dlouhých vteřin zhuštěného napětí a pak hlubokým hlasem
plným moudrosti vyjevil celou pravdu, celý plán, celé jedinečné řešení toho jak nadobro skoncovat
s koronavirem:
"Je to opravdu jednoduché a pokud budete opravdu vnímavý k mým slovům, k mému prostému
sdělení a uděláte vše tak jak řeknu bude s koronavirem amen během dvou-tří týdnů."
Vsechny kamery, vsechny televizni staby i on line live streamy, najeli oblicej moudrého starce
na detail a cela planeta hltala jeho další slova.
"Co tedy musite udělat? Poslouchejte dobře. Vsichni ve vsech zemich teto planety se musite
spojit a byt svorni. Delate lock downy tak, ze v jedne zemi jsou v breznu a v jine v dubnu. pak
povolite, pak pritahnete - kazdy jinak. Zde je me reseni. Cela planeta si musi stanovit pouhych
ctrnact dnu izolace. Ale pozor bez mluveni! Je to snad mnoho? V jeden cas cela planeta, vsichni lide
uzavrou se do svych domovu, nebudou mluvit. Tim eliminujeme kapenkovy prenos na minimum.
Prakticky na nulu.
Vydrzime li byt na pouhych ctrnact dnu planetou ticha, planetou kdy se vsichni uzavreme do
meditaci, k usebrani sama sebe, bez kontaktu s druhymi - zvladneme to. V pospolitosti v jeden cas.
Nikoliv ruzne, jak to dnes jednotlive staty delaji.
A proto vyzivam vsechny staty sveta, vsechny vlady, vsechny autority, vsechny lidry. Stanovte
jednotny cas crtnactidenniho lock-downu a zbavite svet, spolecne, koronaviru. Je to tak proste. A
proto vas vyzivam a prosim. Udelejte to."
Guru skoncil svou rec. Konferencni sal se na malou chvili ponoril do obdivneho ticha a pak zacal
srumec. Bylo jasne, ze tiskovka je skoncena a veskere filmove staby, veskere tiskove agentury,
všichni pritomni novinari a zurnaliste pocali horecne delat svou praci, aby toto genialni reseni
predestreli svym ctenarum, divakum, siroke verejnosti.
Guruovo poselstvi se stalo zpravou cislo jedna ve vsech zpravodajstvích a otraslo svetem. Na
jeho zaklade se uskutecnilo setkani vsech hlav statu planety zeme a byl stanoven termin
ctrnactideniho celosvetoveho lock-downu - bez mluvení.
Ve stanovne datum se, na dva tydny, ponorila planeta Zeme do totalniho ticha. Stroje byli
zastaveny a zivot byl utlumen. Urady neuradovaly, skoly neucili zaky a vsichni zustali v bezpeci
svych domovu.
Těch ctrnact dnu nadeje pro zachranu planety kazdy obetoval. Nasli se drobné vyjimky, ale tyto
vyjimky pak jiz nemohli ohrozit celkovy vysledek. Koronavirus byl behem celoplanetarni izolace
eliminovan a zbytkove pripady byli nalezeny a lehce vyleceny. A takto jednoduse, svornosti a
pospolitym jednanim, se svet zbavil koronaviru. Bylo to poprve, v dejinach lidstva, kdy svet
postupoval spolecne jako jedno spolecenstvi. A tento akt zachrany se stal zakladnim stavebnim
kamenem pro vzajemnou toleranci a spolupraci vsech narodu.
Zeme se stala na dva tydny planetou ticha. A z toho klidu pak, po pouhych dvou ctrnacti dnech
{!}, vyhrezla opravdova radost a cela planeta spolecne slavila navrat do svobody a zivota, ktery
neznal omezeni.
A jak dopadl nas guru? Mozna byste ocekavali, ze se stal medialni hvezdou a daval jedno
oslavne interview za druhym, byl zvan do televizi a poruznych show, neb jeho skromny vzkaz, jeho
skromny napad, jednoduche a proste doporuceni vsem vladam, zachranilo svět. Opak se však stal
pravdou. Guru se stahl do ustrani, do horskeho klastera v odlehle oblasti a se stejne potutelnym
usmevem, se kterym sdelil novinarum svuj napad, venoval se meditacim a vnitrnimu, silne
duchovnimu zivotu.
Ano. A o tom to je. Je jedno, kdo sdeli nejvetsi moudro svetu. Na osobnosti nesejde. Dulezite je,
aby svet tyto zazracne myskenky zachytil, naslouchal jim a dokazal je uvest v zivot. V pripade
doporuceni naseho guru Sadhy se tak stalo. A svet se diky tomu zbavil problemu, se kterym marne
bojoval vice nez dva roky.

Co k tomu dodat? Pokud by lock-down byl proveden tak, jak navrhuje guru Sadha v naší
povídce, pak bych byl pro všemi deseti a dodržoval bych ho s radostí a nadšením. Proč? Protože
bych viděl JASNÝ VÝSLEDEK a JASNĚ DEFINOVANÝ KONEC.
Lock-downy v plan-demii žádný jasný konec nepředstavili, nepřispěly k likvidaci viru. Zatáhli
jen vystrašené a unavené obyvatelstvo dále do bažiny bezmoci a upevnili moc covido-tyranie.
Také proto bych lock-downy, tak jak byli bezkoncepčně nařizovány, přirovnal buď k JEDNOMU
Z NEJVĚTŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OMYLŮ LIDSTVA, a nebo v horším případě, K
ZÁMĚRNÉMU ZLOČINU PROTI LIDSKOSTI, který byl nastolen z důvodu snadnější aplikace
předem určených ekonomických a mocenských vlivů.

Analýza YLL - Years of Life Lost (ztracené roky života)
Porovnání Covid úmrtí s devastací lidského potenciálu v důsledku zavřeného školství:
Úmrti: 1,5 milionů let
Zavřené školy: 5,5 milionů let
Z analýzy YLL (ztracené roky života) můžeme vidět, že dopad lock-downů na psycho-sociální
aspekt společnosti je opravdu NIČIVÝ. Nebudu zdůrazňovat, že zde se vylévala voda z vaničky i s
dítětem. Jinými slovy – aby se chytil jeden kapr - vypustil se celý rybník.
V lock-downech byl zaznamenán zvýšený počet sebevražd, domácího násilí a jiné negativní
aspekty pramenící z izolace. Tento fakt byl psychologům dobře známý. A přesto zarytě mlčeli.
Na druhou stranu musíme poznamenat, že kleskla kriminalita, ale toto zjištění OPRAVDU
nemůže převážit hrůznost stavu, který nazývýme lock-down. Stal se devastací lidské psychiky i
lidského fyzična. Přirozených sociálních vazeb. Devastací ekonomiky. Ke zkáze viru výrazně a
prokazatelně nepřispěl. Byl hrůzností. Byl domácím vězením.
Vzkazuji proto čtenářům a historikům z budoucnosti – lock-downy NEFUNGUJÍ a ti z vás
kdo budou uvažovat o jejich zavedení z hlediska medicíny, nechť se poučí z krušné zkušenosti
lidstva z let 2020/2021.
Lock-down (jako nouzové řešení ze zoufalosti) může mít své opodstatnění je-li aplikován lokálně
a na krátký čas. Dlouhodobé lock-downy jsou kontraproduktivní a byli nastoleny jako symbol
tyranie a útlaku. Doslova k poškození/nalomení zdraví většiny obyvatel planety Země. O tom jsem
přesvědčen. Analýza YLL budiž jedním z mnoha důkazů pro toto tvrzení.
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Opatření nesmějí napáchat více škody než
koronavirus
Toto tvrzení by mělo být zcela zásadním bodem v boji proti pandemii. Opatření vydávaná
vládami celého světa, (která se jak přes kopírák globalisticky opisovala) však napáchala BEZ
DISKUSE na lidských životech více škod než samotný koronavirus. Tento fakt je nepopiratelný.
Těžko měřitelný v konkrétních číslech, ale v globálním pohledu (připočteme-li faktory
psychosociální – prakticky trvalá dvouletá ztráta svobod, omezení atd.) můžeme tuto skutečnost
konstatovat.

Případ z lock-downu
Reálný případ ze života:
"Sedmašedesátiletá seniorka ze Šumperska se rozhodla ukončit život předávkováním léky, které
užívala na chronické onemocnění. Svůj úmysl naštěstí zatelefonovala dceři, která k ní zavolala
záchrannou službu."
Toto je smutný případ z lock-downu. Jak ze zprávy z tisku dále vyplívá, důvodem seniorčina
zoufalého činu byla nemožnost vidět dlouhodobě dceru, na kterou byla fixovaná.
Ptám se: KOLIK TAKOVÝCH PŘÍPADŮ SE UDÁLO PO CELÉ REPUBLICE A NEVÍME O
NICH?
Má další otázka míří přímo do svědomá odpovědných: KOLIK TAKOVÝCH PŘÍPADŮ SE
UDÁLO PO CELÉM SVĚTĚ?
Kolik zničených duší muselo trpět v domácím vězení?
Pojďme si dát k dobru větu vět - větu století, prosazovanou covido-tyranií, pod kterou skryjete
mnohé zlo ba i vraždu: Benefity převýší rizika.
Benefity lock-downů, které ve výsledku přinesli tak málo, a ve své ničivosti napáchali tolik
skrytého zla, že by na jejich zaznamenání nestačila ani celá knihovna plná knih, jsou sporné,
mizivé. Hrůza!
Co k tomu dodat? Zůstává jen zoufalost a smutek nad utrpením lidí a naděje, že se budoucí
generace z této tragické lekce poučí...

Problematika léčby covidu
Jak se léčil Covid?
Jak se postupovalo v první covidové vlně? Dobře nám to popíše, přímo z praxe, MUDr. Marek
Obrtel:
"Největší problém nebyl v nemoci Covid-19. Zdravotní systém selhal. V první linii se stalo něco,
co se nedá vůbec pochopit z hlediska toho, jak by se k takovému stavu choval někdo před pěti,
deseti lety.
Kdybychom něco takového udělali před 5-10 lety, tak by za to byl asi žalář nebo minimálně
skončení praxe, ukončení licence (a jiné sankce...)
Mám tím na mysli to, jak vlastně celá ta první linie takto zkolabovala. Lékaři svoje ordinace v
hojném počtu pozavírali a ordinovali po telefonu. Lidem bylo řečeno: "Nechoďte k nám, jste
infekční, mohli byste někoho nakazit - zůstaňte doma s paralenem a čekejte, až to přejde. A kdyby
to náhodou nepřešlo, tak si zavoláte záchranku..."
Porovnával jsem průběh covidu z hlediska svojí každodenní praxe na záchrance a byl bych na
tom stejně jako jsou na tom lékaři na árech a jipkách, kteří říkají:
"Ale vy jste tu nebyli. Vy jste neviděli tady ležet ty mraky těch těžkých případů, pacientů na těch
ventilátorech..."
Já jsem je viděl, protože já jsem je tam vozil. Jenomže je zde ještě druhá strana mince a to jsou
pacienti, kteří se mi dostávali do rukou mimo mojí práci, pacineti, kteří se na mně obrátili, protože
to byli známí a nebo známí známých nebo lidé, kteří přišli a ptali se na radu. Pokud přišli včas a
byla jim nasazená včasná a správná léčba tak oni se vlastně do tohoto stavu (kolapsu) vůbec
nedostávali. Drtivou většinu z nich se podařilo doléčit v lehkém průběhu bez komplikací. U
některých pravda nastali drobné komplikace ve stylu dušnosti atd, ale pokud se vše podchytilo a
nasadila se odpovídající kauzální léčba, tak se tyto komplikace podařilo zvládnout.
Jak už říkám poněkolikáté: nemám ve svém portfoliu nikoho kdo by mi zemřel a nebo skončil v
nějakém super vážném stavu v nemocnici a prodělal opravdu závažnou verzi covidu, skončil na
ventilátoru a podobně...
Zdroj: rozhovor s MUDr. Monikou Waksmundskou - (září 2021)

No vida, že to jde. Pan doktor Obrtel totiž své pacienty LÉČIL! Nezemřel mu ani jediný! Nemoci
se totiž primárně LÉČÍ. Nenechával lidi (bez pomoci jenom s radou po telefonu) doma, na pospas
rozbité psychice pod tlakem médií, která chrlila čísla o zemřelých jak na bežícím pásu.
Člověk nemusí být vysokoškolsky vzdělaný, aby tuto jednoduchou logiku dokázal pochopit.
A pojďme dál... Ventilátory. Další z prapodivností boje proti COVIDU. Z lékařského prostředí
nezkorumpovaných doktorů začali prosakovat utajené šeptandy tohoto typu:
"A taky jistě už víte, že připojení na ventilátory je v případě Covid-19 kontraproduktivní, jak se
stále častěji ukazuje."
Co dodat k tomuto? Tolik chyb?? – proti zdraví člověka, kterých se ti, jež tvořili scénáře boje
proti pandemii dopustili? Udělali snad alespoň něco dobře? Lock-downy – chyba, roušky – chyba,
zákaz léků (ivermektin, neproplácení léků na srážlivost krve, apod.) - chyba, protokol léčby
ventilátorem – chyba???
A co tedy mělo člověku pomoci? Jak se zdá, udělalo se spousty přehmatů. Nu, a protože se
COVID stále a úspěšně držel do doby než přišlo teplé počasí (léto) a na podzim 2021 rozjel novou
vlnu pandemie pak je z výše řečeného jasné, že to ani nemohlo dopadnout jinak. A někdo si to
odstonal a někdo si mnul ruce...
Profesorka Dolores Cahillová:
"Když jsem v květnu 2020 vystoupila veřejně, řekla jsem, že je důležité, aby lidé nedostali spike
protein (z covid očkování), protože imunitní systém si pamatuje věci po celý jejich život. A tato
mRNA dělá z lidí geneticky modifikované organismy. Takže teoreticky, mRNA se v nich může
exprimovat po jejich celý život.
Lidé si musí uvědomit, že máme imunitní systém, a pokud lidé budou mít informace o
výživě, o vitamínu D, C a zinku, tyto vitamíny budou fungovat na mnoho, ne-li všechny tyto
tzv. infekce, a hydroxychlorochin a ivermektin bude fungovat pro jakýkoliv RNA virus v
přítomnosti zinku. Jde o to, že tyto viry mohou existovat, ale nejsou smrtelné… o to jde. Všichni se
mohou chránit skrze svůj imunitní systém v rámci dobré výživy a tím, že lékaři budou předepisovat
správné léčby pomocí hydroxychlorochinu, vitamínu D, ivermektinu a zinku.
Pokud tyto viry existují… nikdo nemusí umřít, pokud dostane správnou léčbu."

Imunosupresiva a léky proti srážlivosti krve
Imunolog Vojtěch Thon z Masarykovy univerzity v rozhovoru pro server zpravodajství SEZNAM
ZPRÁVY poukazuje na nedostatky boje s epidemií covidu-19:
Seznam zprávy (říjen 2021):
"Naše medicína už má možnosti precizní léčby, jenže je zanedbaná. Jsou to takzvaná
imunosupresiva, ale musí se nasadit již v domácím ošetřování, to jest dříve, než dojde k rozvoji
onemocnění. To se neděje a pak je pozdě.
Potřebná léčba praktikům není umožněná lidmi, kteří boj s epidemií řídí. U covidu19 kromě imunosupresiv potřebujete zajistit léčbu proti krevnímu srážení. Takový lék stojí přibližně
dva tisíce korun, ale praktik jej nemůže napsat, protože ho od pojišťovny nedostane proplacený.

Měl by také udělat vyšetření D-dimerů. (Je to test, který se používá pro zjištění a monitorování
nadměrného krevního srážení - pozn. red.). Ty jsou u nemoci covid-19 vždycky zvýšené. Pokud v
počátku zaléčíte poruchu krevního srážení, člověku zachraňujete život."

IVERMEKTIN - zakázaná pomoc
Ivermektin je lék, který doporučovali lékaři celého světa. Mnozí z nich s ním úspěšně léčili
koronavirus. V ČR byl zakázán. Proč? Proč asi...
- protože by koronavirus byl léčen a NEMOHLO BY SE PLAKAT, ŽE JEDINOU ZÁCHRANOU
JE VAKCÍNA!
- protože by koronavirus byl léčen a NEMOHLO BY SE STRAŠIT, ŽE NA KORONAVIRUS NENÍ
LÉK A BUDOU PŘEPLNĚNÉ NEMOCNICE!
- protože by koronavirus byl léčen a odpadlo by tak zbytečné a nákladné testování
- protože by se koronavirsu zařadil z viru-celebrity do chřipkového viru s kterým umíme žít,
umíme se s ním vyrovnatl, máme na něj účinný lék.
A největští důvod - protože by KORONAVIRUS BYL LÉČEN!
Netvrdím, že ivermektin je jediným a spásným řešením. Je však jednou z částí, která může přispět
ke zlepšení situace. JE LÉČBOU. Je alternativou pro doktory, kteří ho mohou použít. A pokud s ním
schvalovací zdravotnické úřady mají problém – tak, ať se předepisuje pacientům na revers, na
pacientův souhlas, na jeho odpovědnost.
ALE ZAKÁZAT HO! TO JE OPĚT ODPÍRÁNÍ PŘÍSTUPU LIDEM KE ZDRAVÍ.
A to je zločin proti lidskosti.
V neposlední řadě je třeba se zamyslet nad tím, že ivermektin je antiparazikum a pokud se ukáže
pravdou, že vakcíny obsahují mikro-oragnismy typu HYDRY VULGARIS pak je jasné, že s takovým
tvorečkem ve vašem těle by si Ivermektin hravě poradil. Pokud připustíme zrůdnost, které jsou
vakcinační společnosti, dle mého názoru, schopny a osadili vakcínu parazitálním mikroorganismem
- pak ivermektin kazí jejich záměr.
Pojďme se, ale z odbočky z oblasti sci-fi vrátit zpátky k problému zákazu ivermektinu v ČR.
Dáme slovo panu primáři Rezkovi, který se takto vyjádřil v rozhovoru pro SEZNAM ZPRÁVY:
Brněnský primář Rezek:
"Já vlastně pořád nechápu, co se tu děje. Proč je ivermektin ten jediný lék, u kterého je
neustále snaha hledat jen ta negativa, když u všech léků to komplet děláme obráceně?
To znamená, že máme spoustu léků, jako je remdesivir, které prostě nahlížíme tou optikou, že v
některých studiích vyšly a v některých nevyšly, ale tak pojďme je používat a používáme je.
Tady je to úplně obráceně. Tady máme lék, který nemá moc negativních účinků, má pozitivní
zprávy, ale všichni říkají, to nebudeme používat, protože ty pozitivní zprávy asi nebudou pravda, i
když to vlastně nevíme.
Náš dojem je, že funguje. Nevím, proč je tak potíraný. O remdesiviru se šušká, že se
do budoucna ukáže, že vůbec nefunguje, ten dojem z něj je přesně takový, ale stále se používá a
stále je podporovaný."

Vitamín D a zinek
Mike Adams: Věřím, že pandemie by skončila, kdyby prezident Trump řekl, hej všichni, vemte
si vitamín D, nebo dokonce kdyby vláda řekla: budeme zdarma dávat vitamín D a zinek.
Vyzvedněte si to všichni na vaší místní poště. Je to všechno zdarma. To by ukončilo pandemii na
místě. Ale neobohatilo by to vakcinační firmy a držitele patentů jako Fauci, to by nedalo moc CDC,
guvernérům jako Newsom a Cuomo, to by jim nedalo všechny ty věci, které oni chtěli, i přesto, že
lidstvo trpělo v průběhu toho procesu. Byli ochotni zabíjet, aby získali moc nad lidmi… představte
si, co to říká o tom, kde se nacházíme nyní, a o naléhavosti poklidně povstat a protestovat...

Blokace ACE-2 receptoru
Fuellmich: Jedna z věcí, na kterou myslí mnoho z našich diváků, mnoho z těch, kteří byli
očkováni je, jestli existuje způsob, jakým tu věc dostat ven z našeho systému?
Mike Adams: Ano, věřím, že existují způsoby, jak to provést, věřím, že existují věci, které si lidé
mohou vzít z přírodních látek, které umožní blokovat ACE-2 receptor spike proteinu… a ve
skutečnosti moje laboratoř používá nástroj jednokvadrupólové hmotnostní spektrometrie pro vývoj
metody pro kvantifikaci kyseliny šikimové. Kyselina šikimová je přirozeně se vyskytující molekula
v bylině čínské medicíny s anglickým názvem Star Anise (badyán). Nachází se také v jehlicích
borovice, určitých typech borovicového jehličí a v semenech fenyklu. Takže kyselina šikimová…
lidé si doma mohou udělat vlastní extrakt… a ona se používá jako základ pro lék na předpis
Tamiflu, který podle FDA blokuje replikaci viru, a který zabraňuje respiračním onemocněním
virového původu.
Zdroj, překlad: otevrisvoumysl.cz

Odborné studie = nový druh reklamy
Odborné studie, o které se opírají mnohá restriktivní nařízení vlád, se staly NOVÝM DRUHEM
CÍLENÉ REKLAMY na požadovaný produkt. Epidemiologové i virologové jsou v procesu covidové
krize poprvé neb v takovém rozsahu nic podobného ještě nezažili. Také jejich mnohé prognózy (z
nich již mnoho se ukázalo zcela mylných) jsou jen hypotetické dohady "coby kdyby."
Je to bizardní stav, kdy neodborná veřejnost spoléhá na názory někoho kdo se staví do role
toho "kdo ví," ač ví pramálo. Toto je svým způsobem i nebezpečné. Dochází tak k možnostem
brutálních chyb a naprosto drastických omylů. Jde o systém zkoušky. A pokud na tento stav
naroubujeme byznys a ekonomické snahy pak dostaneme ve výsledku páku, která ohrožuje svobodný
svět. Může se tak vytvořit, pod pláštíkem boje s Covidem, jakýkoliv diktátorský systém. Stačí mít jen
"ty správné" rozuměj, zaplacené, odborníky a jejich studie, a již lze prosazovat to, co je potřeba.
Otřesné.
Bohužel zde opět narážíme na většinovou hloupost společnosti. Část inteligence, zneužije-li ve
svůj prospěch intelekt, jenž by měl být využit ve prospěch druhých, může se stát velice úspěšnou a
může vytvořit diktátorskou vrstvu, která si prosadí cokoliv, co bude v jejím zájmu. A neodoborná
veřejnost těmto krokům bude ještě tleskat. A takový je, jak se zdá, obraz současné společnosti
(podzim 2021). Stačí zaplatit si ty správné studie, těmi podložit svůj názor a vesele prosadíte co jest
potřeba. Mnohé výzkumné ústavy, a laboratoře se tak stávají v podstatě reklamními agenturami.
Tento stav ovšem pochopí jen inteligentnější část společnosti. Ta většinová - hloupá - se nechá
obalamutit tím, že pod studiemi jsou podepsáni lidé s mnoha tituly. Z těchto otitulovaných
specialistů se pak stávají obyčejní PR pracovníci, jejichž prací je podložit požadovaný fakt
vědeckými daty.
Nejsou tak placeni za "reálnou vědu", ale za cestu jak nalézt odůvodnění pro to, za co byli
zaplaceni. To je jejich práce. A za vším jsou samozřejmě finance, protože vědec potřebuje grant.
Peníze na svou činnost. Je to jednoduché. Logické.
Ti jež studie provádí, stávají se v podstatě pracovníky reklamní agentury.

Vaše čísla mne nezajímají...
Zde uvádím zajímavý koment z internetu. I takový závěr si vyvodil občan z neustálé mediální
masáže, která každodenně (!) informovala (někdy až drasticky detailně) o počtu nakažených, úmrtí
a tak dále. Mnozí nadšenci dokázali jak je se statistiky manipulováno, jak jsou ohýbany, slučovány,
nevhodná čísla nepoužita, vynechána...
"Vaše čísla mne již nezajímají. Vnášejí do společnosti jenom strach, což je zřejmě jejich cílem.
Kdybychom tady seděli před 100 lety, v době Španělské chřipky, žádné takové statistiky by nebyli.
Chřipka se prohnala populací a za dva roky byl klid. Poučení z historie je jasné. Vaše čísla jsou
zavádějící, nepřesné a predikce zcela mylné. Méně technicismu a více zdravého rozumu..."

A toto je obrana. Méně technicismu a více zdravého rozumu. Více přirozenosti. Nepřistupovat na
falešnou hru na strach. Pokud vypnete televizi a rádio - COVID jako by nebyl. Ano, zůstane
ohrožení chřikovým virem, se kterým jsem vyrostl a kterému jsem čelil každoročně. Ale takový je
život. Kdo se bojí nesmí do lesa. Kdo se bojí nákazy nechť si koupí ten krásný plastický oblek (stojí
asi 300 Kč), navleče si utěsněný respirátor, ochrannou masku, brýle a chodí tak mezi lidmi. Jeho
vůle, jeho svoboda. A my ostatní budeme normálně žít. I s rizikem, které covid přináší.

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Proto, aby se již nikdy na člověku nemohla dopustit zvěrstva, která byla aplikována např. za II.
světové války v koncentračních táborech, byla zřízena Úmluva o lidských právech a biomedicíně.
I z této úmluvy si covido-tyranie udělala trhací kalendář. Přesto tato úmluva platila a lidé, dle
jejího znění, mohli bojovat za svá práva navzdory útlaku. Tato úmluva jim dávala právní rozměr, ač
nebylo kde by ho mohli spravedlivě uplatnit neb soudy šli na ruku vládnoucímu establišmentu.
Tato úmluva posvěcuje jakýkoliv čin (např. odmítnutí lékařského úkonu), který vede člověka k
zachování přirozené a čisté podstaty vlastního těla:

Výňatky z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně:
Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.
Článek 2
Nadřazenost lidské bytosti
Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.
Článek 4
Profesní standardy
Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět v
souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.
Článek 5
Obecné pravidlo
Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu
dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.
Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho
důsledcích a rizicích.
Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

MUTACE
aneb
covidová bramboračka se nám zahušťuje
Mutace se stali velkou hrozbou a samozřejmě, dalším strašákem, protože původní ALFA-varianta
covidu byla vyhubena. Přesně jak předpovídala česká doktorka Soňa Peková. Byla označována za
dezinformátorku, ale její odvážná vyjádření čas potvrdil.
Tím by byl celé covido-krizi konec, ale svět začali „překvapivě“ sužovat mutace. Objevila se
DELTA. O ní se rozšířil narativ, že je „méně smrtelná, ale více nakažlivá.“
Začátkem prosince 2021 počali média vytahovat na světlo Boží zprávy o mutaci, která dostala
název OMICRON a rozšířila se údajně z Afriky. Uvažující člověk pochopil, že coronavirová tragikomedie tak může mít dalších tisíc dílů. Covidová bramboračka se tím pěkně zahustila.
Otázkou byl původ mutací. Zda-li virus mutuje a nebo zda-li jsou nové mutace další laboratorní
prací covido-tyranů, kteří je vypouští tam, kde je třeba. V takovém případě by bylo jasné, že plandemie prostě jen těžko skončí. Položme si otázku kdo z takového stavu mohl těžit? Kdo dramaticky
zmnožoval svoje majetky? Ano, nadnárodní společnosti, miliardáři. Čí byznys byl v lock-downech
povolen? Nadnárodních koncernů. Drobní a střední podnikatelé museli své provozy uzavřít. Co z
toho plyne? Logicky uvažující člověk si udělá názor sám...
---------------

Třešinky na covidovém dortu:

Perfektní podovod, který nikdy nekončí...
Mike Adams:
"Je zřejmé, že tu máme „případo-demie” PCR případů. Což je do očí bijící podvod šarlatánské
vědy. Vzít zdravé lidi, kteří nemají symptomy, udělat jim PCR test a pak říct: „Vy máte covid”. To
zkrátka porušuje všechny zásady medicíny.

Takzvané vakcíny vpichují lidem spike protein, to je samonaplňující se podvod,
který vždy vyvolá symptomy a onemocnění v očkované skupině, oni to vždy budou
nějak svádět na neočkované, což je to, co dělají teďka. A pak tím vždy budou tlačit
poptávku po více vakcínách, proti více variantám, které jsou tu kvůli očkovaným
lidem. Oni vytvořili perfektní podvod, který nikdy nekončí...
Masy byly záměrně dezinformované médii, které jsou v kapse velkých farmaceutických firem, a
i když dokonce milióny lidí měsíčně v celé Americe začnou umírat, samozřejmě pokud to nastane,
oni budou vytrénovaní, aby řekli: to je vina těch neočkovaných. Oni nikdy nedají vinu tam, kam
patří, a nebo alespoň ne snadno. Protože tady je vždy narativ: to je tvoje vina, moje vina,
neočkovaní lidé, to je jejich vina, i když ty vakcíny masově zabíjí lidi."
Dr. Judy Mikovitsová:
"V roce 2019 museli udělat tu jejich malou hru Událost 201 (Event 201), která prakticky řekla,
oops, raději naočkujme všechny co nejrychleji, jinak dostatečně neonemocní a neumřou a my
neutajíme důkazy.
Nenechte se nikým testovat. Protože to není správné. Není na tom nic, co by kdy mohlo být
virem. A oni pak vystraší lidi, pak jsou nemocní, pak je dají do karantény, pak nosí masku. Takže
my jsme se nechali zatáhnout do této situace tím, že jsme dovolili testování.
Tohle nebyla první plandemie. Tohle byl obrovský hlavní vypínač. Protože teď máme opravdový
problém. Máme 25 až 50 milionů Američanů, kteří jsou již zatížení a jsou nachystáni k tomu, aby
byli zabiti.
Kdy to skončí? Tehdy když vyčistíme ty organizace údajně veřejného zdraví...
Nikdy si nedávejte další dávku a nenoste roušku a vraťte se do normálního života, takto to
můžeme opravit, to je, co (znamená) ukončit pandemii."
Zdroj: otevrisvoumysl.cz
Odkaz na video: https://otevrisvoumysl.cz/dr-judy-mikovitsova-durazne-varovani-ohlednecovid-ockovani-o-neizolaci-viru-sars-cov-2/

Očkovaný přenašeč
Zpráva z tisku (říjen 2021):
Posádka společnosti Pegasus Airlines našla 51letého muže bez života na jeho sedadle po letu
1043 z tureckého Istanbulu do německého Hamburku 25. října 2021.
Soudní patologové provedli pitvu těla a dospěli k závěru, že muž pravděpodobně zemřel během
letu. Poznamenali, že měl pozitivní test na Covid, ale není jasné, zda se u něj v posledních dnech
života projevily nějaké příznaky. Není známo, zda byl Covid příčinou smrti.
Muž mohl letět, protože prokázal, že je plně očkován proti koronaviru. Německá pravidla pro
Covid-19 vyžadují, aby cestující před odletem odhalili svůj covid status.
Potenciální cestující v letecké dopravě musí být očkováni, vyléčeni nebo testováni. Cestující,
kteří byli plně očkováni, nemusí při cestě do Německa z „vysoce rizikového” Turecka předkládat
také negativní výsledek testu na Covid.

A hned můžeme navázat zhodnocením serveru AERONET.CZ:
Aby pandemie vůbec pokračovala, aby neskončila, je potřeba udržovat ve společnosti stále
pozitivní případy, aby křivky narůstaly. A jak se udrží pandemie?
No přece očkováním, po kterém se lidem udělá nejen krapet šoufl, ale hlavně se z nich stanou
supernosiči, kteří šíří nákazu. Jak totiž víte, vakcíny proti Covid-19 neposkytují bezinfekčnost a tím
pádem ani imunitu. Pouze údajně zmírňují průběh nemoci. Takže, k čemu to vede? No přece k
tomu, že čím více naočkovaných, tím více nakažených! A proto po 6 měsících, kdy virus v přírodě
už není a zmizel, tak je potřeba lidi naočkovat třetí dávkou, aby následně očkovaní nakazili znovu
lidi okolo sebe, včetně očkovaných, aby pandemie pokračovala.
Co k tomu dodat? Tuto analýzu aeronetu si zřejmě přečtete v knize ještě jednou. Na jiném
místě, v jiné souvislosti. Ale to je záměr, protože opakovaní je matkou moudrosti. A zajímavá fakta
není od věci předestřít dvakrát, aby byla dobře pochopena, aby byla plně vstřebána.
Závěr z toho všeho, jak praktický příklad úmrtí naočkovaného cestujícího, ukazuje, je zcela
jasný... Plně očkovaný pasažér, který nebyl testován vesele roznášel COVID mezi lidmi a na vše se
přišlo jenom díky jeho úmrtí. Jinak by s gustem skotačil v davech – cestoval letadlem z Turecka do
Německa a zpět a všude šířil coronavirus. Pohoda. Jak zhodnotil Aeronet – takový byl přeci plán...
A plan-demie se nám vesele šířila dál a ještě se vše svedlo na neočkované! Brilatně vymyšleno. A
covidové ovečky jen kývali...

����

Nemocnice za 100 mega
Zpráva z tisku:
Polní nemocnice byla postavena v prostorách letňanského výstaviště během podzimu roku 2020,
kdy se v Česku v nemocnicích opět výrazně zvyšoval počet pacientů s koronavirem. Jenže od října
do února, kdy fungovala jako záložní zdravotnické zařízení, nepřijala letňanská nemocnice ani
jediného pacienta.
Ani jediného! Nikdo v ní neležel!
Přesto vyšel její provoz zhruba na 100 milionů korun. Za samotný pronájem se zaplatilo
soukromé firmě ABF miliardáře Pavla Sehnala více než 74 milionů.
Premiér Andrej Babiš na konci ledna (2021) řekl, že ukončení provozu souvisí s finančními
náklady: „Teď to končí, protože zkrátka finančně je to neúnosné. Není to o tom, že by nebyli
zdravotníci. Pokud by to bývalo nastalo, tak bychom to určitě zvládli,“ uvedl Babiš ve videu, které
zveřejnil na sociálních sítích.
V hrůze z pandemie postavili v Letňanech obdobu vojenské polní nemocnice. Stála 100 mega a
neležel v ní ani jeden pacient. V době kdy byla nejvíce potřeba – v době kdy premiér této země
Babiš a ministr vnitra Hamáček brečeli po prodloužení nouzových stavů a zaklínali se strachem z
přetížení zdravotnického systému a odpovědností za mrtvé ji – zrušili.
Ano. Ta odpovědnost za mrtvé na ně padá. Babiš, Hamáček a celá vláda je ODPOVĚDNÁ za
tento přehmat. A zrušení nemocnice, která vytáhla z kapes daňových poplatníků 10O miliónů, ze
kterých si nacpal do kapes miliardář Sehnal tři čtvrtiny byl - šlendryán nebo záměr?
Rušil by nemocnici někdo, přesně v okamžiku vleklé zdravotnické krize, kdo by chtěl opravdu
zachránit lidi, z důvodu, že nemocnice je drahá – když se na COVID vyplácelo předtím i potom
neskutečné množství peněz? 100 miliónů? To bylo nic. Například při kompenzacích pro velké firmy.
Takže...
Šlendryán nebo záměr?
Hodnocení je na Vás, milý čtenáři...

§§§§§§§§§§§§§

Příběh o naději
Abychom si trochu odpočali od toho všeho corona-virování, proložíme tuto "výpověď doby" o
další Povídku z Jiné Dimenze. Napsal jsem ji v době corony, tak jako všechny, které uvádím v této
knize.

Stal jsem se jedním z prvních, ne-li vůbec prvním autorem, spisovatelem, který začal tvořit a
zveřejňovat povídky těžící z tématu covido-krize. Pražádnou radost mi to však nedělá. Věřte tomu,
že bych raději psal to, co jsem psal dosud. Příběhy pro pobavení i pro rozšíření myšlenkových
obzorů čtenářů.
Kalónii jsem napsal proto, že jsem chtěl nabídnout pravidelným posluchačům projektu PzJD
hezký příběh. Doslova "příběh o naději." A to se povedlo. Mám tu povídku rád. Složil jsem k ní také
originální soundtrack (Calonia themes). Vetknul jsem do toho všeho vesměs, co jsem chtěl.
Doporučuji, pozornému čtenáři, aby si vyhledal na internetu audio-verzi. Audio, s citem sobě
vlastním, fantasticky namluvil Václav Lupač. Jeden z herců, který se na projektu PzJD podílel. Díky
mu za to.
Nahoďte tedy internetové vyhledávače a užijte si povídku, i s originální hudbou, v audiu, a nebo
si ji přečtěte na následujích stránkách:

Povídka z Jiné Dimenze #66 :

Tibetská legenda o léčivce
Kalónii
Budu vám vyprávět příběh o naději. Ten příběh si nedělá ambice stát se nejlepším
příběhem lidstva jaký kdy byl napsán, i když jím v podstatě může být. Jde o prastarou
tibetskou legendu, která se mezi tamním lidem dědí z generace na generaci. Je to
příběh skromný, prostý. O to větší sílu však v sobě nese a vy, pokud ho doposloucháte
až do konce, budete moci posoudit zda-li na mých slovech ulpělo alespoň smítko
pravdy.
Příběh začíná jednoduše. Zasazením květiny. Na tom by jistě nebylo nic až tak
výjimečného, pokud by tato květina nebyla květinou poslední svého druhu. Ano.
Poslední zázračná léčivka, bylinka na všechny neduhy, co kdy člověk poznal, a byla
zasazena - považte, malým chlapcem, a to ještě na vrcholek velkého skaliska nebo
chcete-li hory.
Pro květinu místo věru nehostinné a pro její zdárný růst a vývoj bychom snad
hledali jen těžko těžší podmínky, ale co naplat. Stalo se tak. Příroda si nevybírá a osud
zamíchal karty do té míry, že poslední léčivka světa byla vsazena do skály, malým
hochem, rozverným klučinou, neposedou, který byl vychováván v nedalekém, horském
klášteře. Jmenoval se Ming a tuto květinu, která byla mnichi střežena a opečovávána
jako oko v hlavě, prostě ukradl a vynesl ji z kláštera a rozhodl se ji zasadit na skalisku.
A proč? Chtěl jí dát svobodu. Ve své naivní a čisté dětské duši se domníval, že tato

květina svobodu potřebuje. Přišlo mu, že v klášteře, kde byla umístěna uprostřed
velkého, zlatého oltáře, obklopena zábradlím, provazy a zástěnami, je tato květina
zajatcem. Přišlo mu, že by jí ve volné přírodě bylo lépe a tak ji jednoho časného rána,
když většina mnichů ještě tvrdě spala, sebral z oltáře a opatrně ji přenesl, v batohu z
oslí kůže, do volné přírody. Vybral pro ni slunné místo na vrcholku hory a tam ji zasadil.
Nechápal ještě dostatečně, že potřebuje dostatek vláhy, které se jí na skalisku bude
jen těžko dostávat. V dobrém úmyslu tak vystavil tuto poslední léčivku světa těžké
zkoušce a tvrdému boji o samotné přežití.
Když se pak chlapec vrátil do kláštera uvítalo ho hotové pozdvižení. Klášter byl
doslova vzhůru nohama, protože posvátný skvost, nejcennější věc, svátost ke které se
všichni modlili, uctívali ji a bylo jejich svatou povinností ji chránit, zmizela.
Začalo velké pátrání a protože se v malém klášteře nic neutají, brzo bylo zjištěno,
že květinu ráno vzal z oltáře malý chlapec a odnesl ji neznámo kam.
Rozzlobený duchovní vůdce kláštera, hlavní představený, okamžitě začal jednat.
Společně s průvodem dalších kněžích chlapce začali hledat a nalezli ho na vysutých
klášterních terasách.
Bez váhání na něj udeřili a chtěli vědět kam hoch rostlinu odnesl, ale Ming
zatvrzele mlčel a odmítal cokoliv říci.
Představený kláštera, v spravedlivém rozhořčení, chytil chlapce za pás, obrátil ho
vzhůru nohama a pak ho uchopil svou silnou rukou za nohu, přenesl ho přes zábradlí
terasy a nechal ho viset nad hlubokým skalním srázem hlavou dolů.
"Ty kluku, jedna zlobivá! Jestli mi neřekneš kam jsi naši rostlinu odnesl tak tě
pustím a dole se rozsekáš o kameny na kousíčky," hromoval při tom. Klučina se komíhal
nad srázem, ale nevylekal se. Naopak. Sveřepě sevřel rty a paličatě zavrtěl hlavou.
"Tak ty mi to neřekneš?"
Klučina opět odhodlaně zavrtěl hlavou.
"Dobře, tak tě tedy uvrhneme do tmavé kobky a budeš tam o hladu a žízni, do doby,
než se ti v hlavě rozsvítí a prozradíš nám kam jsi Kalónii dal!" zahromoval představený
kláštera a pak nechal Minga opravdu zavřít do tmavé kobky, která sloužila jako temné,
klášterní vězení pro neposlušné mnichy.
Chlapec se zatvrdil a přestal mluvit, přestal jíst. V jeho duši nastal zlom. Pochopil,
že od něj Bohové chtějí oběť neb se rozhodl dát květině svobodu a tak svojí musí
ztratit. Chápal to tak a nevadilo mu to. Při těchto úvahách vstoupilo do něj osvícení a
naučil se žít z prány. Z pouhého vzduchu dokázal přijímat životní energii a nic víc k
životu nepotřeboval.
Mniši ho mučili hladem a žízní a doufali, že ho pár dnů zlomí. Ale Mingovo odhodlání,
mlčet a trpět, nezlomilo nic a když už se mnichům chlapce zželelo a podsunuli mu do
tmavého vězení džbán vody a pečený chleba ani se tohoto milodaru nedotkl.
Nepotřeboval již ani vodu ani jídlo. Prána bohů stala se jeho potravou.
Z Minga se tak stal osvícenec a později pro svět vykonal mnoho dobrého. To je však

již součástí jiného příběhu. Příběhu o Mingovi. My se můžeme vrátit k naší léčivé
květině, která zasazena na vrcholku hory úpěnlivě bojovala o přežití. Vláhy měla
nedostatek, ale kořínek tuhý, takže zvládala svůj boj vytrvale a statečně.
Zasazena byla koncem léta a tak velmi spěchala, aby dobře zakořenila, aby se ujala.
Léto se pomalu prolnulo do teplého avšak deštivého podzimu. Vydatné deště byly pro
rostlinku darem z nebes. Hltavě vstřebávala do sebe potřebné živiny a sílila, aby byla
dobře připravena na vše, co ji poutká v budoucnu. Síla moudré přírody ji k tomu
poháněla.
Po podzimu přišla brzská, tuhá zima a sněhový přikrov přikryl rostlinku zcela, tak,
že ani kousíček nevyčníval. V místních horách bývají tuhé zimy a přesně taková udeřila
i teď. Naše rostlinka však odolala.
Přišlo jaro, obleva, a po horských stráních se rozutekly potoky tajícího sněhu. Jarní
sluníčko zasvítilo na vrcholek hory a společně s dostatkem vláhy vlilo do naší rostlinky
potřebnou sílu k životu a růstu. A Kalónie, tak naši léčivku nazývali mniši z kláštera,
sílila každým dnem. Byla radost sledovat její rozpuk, který byl pravým zázrakem
přírody.
A přišlo léto. Léto v horách nebývá výrazně teplé a přináší s sebou časté, bujaré
větry a lijáky. Občas padají z nebe proudy vody, jako když se vypouští velká přehrada.
Kalónie dokázala obstát i v těchto nelehkých zkouškách, a nepřízeň počasí a
nutnost adaptovat se na podmínky ji posílila natolik, že se již nemusela obávat ani
sychravého podzimu ani nadcházející zimy.
Uplynula tři léta. Z léčivky se za ten čas stala rostlina-matka a vyvedla ve svém
vegetačním období celou záplavu semínek, která se na malých ochmýřených padáčcích
roznesla, po stovkách, do údolí. Některá sklouzla po kamenech a zašla, jiná byla
snědena zvěří, ale čas od času, tu a tam, se ochmýřené semínko uchytilo v prohlubni,
zapadlo mezi kameny či jinde našlo útočiště, a počalo tvořit nový život.
Z mateční Kalónie, tak během času, svahy přilehlých hor pokryli tisíce jejích
potomků.
Lidé z podhorských vesnic si brzy všimli, že se léčivka nad léčivky, bájná Kalónie,
neboli rostlina Bohů, opět rozšířila a bujaře rostla na skalních stěnách. Z radosti nad
tou zprávou počali prostí vesničané chystat slavnost, která se pak stala tradicí a byla
opakovaná každým rokem, přesně v den, kdy první vesničan tuto rostlinu znovuobjevil.
Děťátka mateční Kalónie, pak vracela lidem zdraví a bohové na nebesích to kvitovali s
blahosklonými úsměvy.
A dobře bylo v horách i podhůří. Ano, tak by mohl náš skromný příběh končit, ale
ještě se přeci jenom vrátíme k malému Mingovi. Nakonec se z něj stal svatý muž,
který opustil horský klášter, cestoval po světě a učil lidi duchovním naukám. I to by
byl hezký konec příběhu, ale přeci jenom - položme si ještě jednu otázku. Malý Ming,
snad veden vnuknutím Božím, ukradl Kalónii z chrámového oltáře a v dětské naivnosti jí
dal možnost bojovat o holý život v přirozených podmínkách. A Kalónie svůj boj o

druhové přežití zvládla na výbornou. Dokázala zachovat svůj druh a opět se rozšířila
do světa. Zvládla by totéž, byť ve starostlivé péči dobrých mnichů, zavřena uprostřed
zlatého klášterního oltáře, za klášterními hradbami? Těžko říci.
Hodnocení už nechám na vás, milý čtenáři, ale ono je to v podstatě jedno. Hezké je,
že v našem příběhu vše dobře dopadlo. Snad díky malému Mingovi, snad díky náhodě,
snad díky vůli horských Božstev. Ať tak či tak - je to dobře. A úvodem bylo přece
zmíněno, že tento příběh nebude nikterak výpravný. Jde o příběh skromný, prostý.
Příběh o léčivce a jejímu návratu do lůna přírody. Příběh o naději, která se naplnila. A
pokud se vám líbil, můžete ho vyprávět dál. V Tibetu je totiž tato legenda hojně
rozšířená a traduje se o ní, že kdo ji vyslechne – uzdraví se, a kdo ji vypráví – léčí.
Třeba si něco přidáte, něco uberete, jako jsem to udělal já, a tím se tato legenda
stane živoucí a poutavou i pro příští generace. A takový je smysl legend.
Dáte tak šanci tomuto příběhu rozšířit se v povědomí lidí stejně tak jako se léčivka
Kalónie rozšířila, z jediné, poslední, rostlinky, do celých hor. A touto výzvou už
opravdu končí náš skromný příběh o léčivce – Kalónii.

Dovětek:
V Tibetu je legenda o léčivce Kalónii hojně rozšířená a traduje se o ní,
že kdo ji vyslechne – uzdraví se,
a kdo ji vypráví – léčí.

Komu se příběh líbil, může si v mém díle vyhledat pokračování s názvem Dobrodužná výprava
pro léčivku Kalónii.
Náš krátký výlet do světa fantazie tím končí a nyní se vraťme zpátky do popisu životní reality let
2020 a 2021, kterou lidem celého světa přinesla covido-tyranie.
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Postřeh květináře
Zajímavý postřeh jednoho kvěináře:
"Dlouhá léta pracuji v květinařstvi. Každý rok cca od listopadu do března je velmi zvýšená
poptávka po smutečních věncích a kyticích. V tomto období prostě umírá více lidí. Tak to bylo, je a
bude, ať už nám tu řádí covid, nebo cokoliv jiného."
A máme to. Stačí jen využít statistik, které jsou dané. Po léta. Jen lidi je nevědí. Pře léto 2021
bylo smrtí na COVID hlášeno minimum. Stále se omílalo číslo 30 0O0, protože úmrtí nemohla toto
číslo přelézt. Pak přišel podzim a už to šlo... Už se to začlo zvedat.
Dáme-li si to do souvislostí s tím, co nám říká výše pan květinář je jasné, že v kooperaci s
ovlivnitelnými PCR testy, dobře zaplacenými doktory a sestrami, kteří ochotně doplní covidem
úmrtní listy lidí, jež umřeli například na infarkt a dalšími "drobnostmi a maličkostmi" máme
vymodelovanou plan-demii, jak vyšitou.
Na podzim nám také začíná chřipková sezóna, že?
Proč nikoho nepřekvapí, že tak strašlivý vir jako je COVID nekosil lidi v létě?
Hmmm, to jsou věci...

Pouhé dvě minuty videa mohou
zachránit život vašemu dítěti
Ano, i takovéto e-maily (s předmětem, který nese název kapitoly) si v zoufalé době koronavirové
plan-demie, lidé mezi sebou posílaly:
-----------------------------------------------Ahoj,
zde je dvouminutové video doktora Sucharita Bhakdi.
Nenechte svoje dítě umřít!
https://otevrisvoumysl.cz/urgentni-vyzva-mikrobiologa-dr-sucharit-bhakdiho-nedavejte-covidinjekci-detem/
________________________________

Text z videa:
Jmenuji se Sucharit Bhakdi. Jsem lékař a vědec. Tento „zázračný lék”, tato injekce, má ve vašem
imunitním systému vyvolat explozi a zdolat virus. Vždy jsme měli velké obavy, že tato exploze
spustí řetězové reakce vedoucí ke tvorbě krevních sraženin ve vašich cévách. Krevní sraženiny,
které nikdo nevidí, ale cítí je. Sraženiny vytvořené v mozku můžou vést k silné bolesti hlavy,
nevolnosti, zvracení a ochrnutí. A celé řadě dalších věcí, které lidé hlásí. Jak to zjistit? Existují
tzv. D-dimery, a pokud se jejich hladina ve vaší krvi zvýší, je to důkaz, že došlo ke tvorbě sraženin
ve vašich cévách.
Nyní… řada německých lékařů měřili D-dimery v krvi pacientů před očkováním a několik dní
po očkování, nehledě na příznaky.
A právě zjistili, že tvorba krevních sraženin je velmi běžná záležitost. A to u všech vakcín. To
znamená, že když si necháte píchnout tuto injekci spouštíte reakci, která je potenciálně
smrtelná. Tudíž důrazně lidem doporučuji, aby se nenechali očkovat. Pokud jako dospělí se
chcete očkovat, můžete tak učinit, ale musíte si uvědomit, že se vystavujete riziku. Nedávejte
tuto injekci dětem, protože ty nemají jak se samy hájit. Pokud tu injekci dáte svému
dítěti, pácháte tím zločin.

Z jiných rozhovorů s Prof. Dr. Sucharitem Bhakdim:
Redaktor: Domníváte se tedy, že masová vakcinace, mRNA vakcínou proti COVIDU, je
chybou?
Prof. Bhakdi: Samozřejmě. Domnívám se dokonce, že je to masový zločin. A

každá z autorit, která ji doporučuje by měla stanout před soudem...
Svět se mění na zvířecí experiment. Vy a vaše děti jsou zvířata, na kterých se
provádí největší experiment, který kdy byl proveden v historii medicíny - na
lidech.
Jakýkoliv politik, který tohle prosazuje, lékaři, jakákoliv autorita, která
říká, že tohle je správná cesta - mně jako doktorovi přijdou naprosto
nehorázní.
******************************************
Výše zmíněný e-mail, který si zoufalí rodiče posílali mezi sebou, protože obecný narativ hlásal
zcela něco jiného, potvrdil výsledek Rabínského soudu z 1.listopad 2021. Židovští představení
dospěli k závěru, že mRNA vakcíny jsou nebezpečné a odmítli je.

Dr. Sucharit Bhakdi
Dávno před verdiktem Rabínského soudu však o problematice bezpečnosti mRNA vakcín mluvil
právě doktor, vědec a profesor Sucharit Bhakdi. Zde je jeho vyjádření. Tento závažný morální apel
je směrován nejen k lidem celého světa, ale také vůči autoritám, které doporučují vakcinaci:

Prof, Dr. Sucharit Bhakdi:
"Pokusím se vám všem dát radu. Pokud jste měl první dávku a nic vám nebylo, děkujte Bohu,
ale neberte si druhou dávku, protože pokud si dáte druhou dávku, řeknete si o velký problém. Proč?
Protože nyní vystoupí spiky, jak víme, systém komplementu nemá jiný způsob, jinou volbu, nemá
žádný mozek, než prostřílet cévu dírami a céva začne propouštět. Tohle je únik a pokud mRNA
stále cirkuluje v krvi, a ona cirkuluje, pak unikne ven. Tohle jsou možná játra, takže játra to pohltí,
ano? Opravdu špatná myšlenka. Nebo slinivka, nebo srdce, mozek… tohle jsou hrozné, hrozné
myšlenky. Protože když tyto buňky začnou dělat spiky, např. pokud vaše jaterní buňka vytvoří spike
protein, můžete vsadit život, že na ni bude zaútočeno a bude zabita. Pokud to udělá vaše buňka v
mozku, můžete se vsadit, že to nebude hezká věc, která se vám přihodí. A pokud se to stane v
placentě, ve vaječnících nebo kdekoliv… Ne, tohle je ta nejstrašnější vize, kterou by si pomyslel
kdokoliv, kdo kdy četl, přemýšlel a bádal v imunologii.
To je noční můra. Nesmí být dovoleno, aby se to stalo.
Chci říct, pokud tahle slova vám pomohou, že dojdete k rozhodnutí… tak to stálo za to.
Nemůžete to udělat svým dětem, nemůžete to udělat svým milovaným. Můžete je tak zabít, protože
tohle je podstata autoimunitního onemocnění. Ano? Vytvoří se sraženiny. Céva žačne propouštět ve
všech orgánech, můj Bože!
Kdykoliv je stěna vaší cévy poškozená, tvoří se sraženiny. Kdy se formují a kolik se jich vytvoří,
to je velmi individuální a liší se to od jednoho člověka k druhému. Pokud máte štěstí, tak to bude
jen v malých cévách v kůži, ale pokud to bude pokračovat do hluboké žíly, nebo do žíly v noze,
můžete mít plicní embolii, pokud se to stane v mozku, můžete mít mozkovou trombózu, s těmi
všemi hroznými symptomy, které vidíme každý den u lidí, kteří se nechali naočkovat.
Moje poslední prosba všem. Už je pět minut po dvanácté. Lidé se musí sejít, sednout si
dohromady a popovídat si o těchto věcech. Ti pro vakcínu a ti proti vakcíně… sejděme se
dohromady a pojďme si o tom popovídat jako rozumní lidé.
Děkuji, Prof. Sucharit Bhakdi

Chvilka na vydechnutí
Je čas na další Povídku z Jiné Dimenze. Jmenuje se Odkaz hackera a v naší sérii PzJD vyšla s
pořadovým číslem 49. Jako všechny zde uvedené napsaná za - a pod vlivem - corona-krize.
Mám rád její vyznění. Odkaz v ní uvedený. Stoprocentně mu věřím. Vím, že je pravdivý. Nebudu
ho prozrazovat předem neb se jistě chystáte povídku si přečíst (audio verzi hledejte na internetu),
ale odkaz - závěr povídky - dává nejenom naději, ale jistotu, že mnohé věci, které se zdají jasné se
mohou zbořit jak domeček z karet kvůli nicotnosti. Kvůli jedné kapce v hustém dešti. A to je dobrá
zpráva pro dobré lidi. Schopných lidí nemusí být průtrž. Nemusí stále pršet - stačí jen když kape.
Užijte si povídku:

Povídka z Jiné Dimenze #49:

Odkaz hackera
Po roce 2050 vytvořily elity svět k obrazu svému. Celé obyvatelstvo planety Země bylo
pod kontrolou počítačových systémů. Vše bylo digitalizované, vše podléhalo jedné velké
centrální síti. Takový byl plán. A ten plán se elitám podařil. Ovládali tím svět. Měli to dobře
vymyšlené a mnuli si ruce, jak skvěle si to naplánovali. Každý dokonalý plán má však svá
slabá místa.
A těmi slabými místy jsme byly my – hackeři.
Nebylo nás mnoho. Po celém světě stovky, možná jen několik tisíc. Být hackerem
znamenalo být neustále v pohybu, neustále na útěku. Hodně nás pochytali, zavřeli do
lochu nebo přímo eliminovali – rozuměj, zabili. Jenže jak nás ubývalo vznikali zase noví a
noví členové naší neorganizované skupiny. Hackeři si jeli každý na svoje triko. Zpočátku
maximálně v jednotkách navazovali spolupráci, ale kdo už hackerem byl, většinou měl, tak
nějak, do vínku dané, že je sólista.
Jedinečný exemplář, který pracuje sám. Individualita.

(@@@)
V podstatě jsme byli parazité. Těžili jsme z vytvořeného systému. A ten, jak jsem už
řekl, byl dokonalý. Elektronická kontrola lidstva, doslova každého člověka, byla na denním
pořádku. Měna fyzických peněz byla zrušena v roce 2030 a platby probíhaly výhradně na
bázi elektronického bankovnictví. Také proto jsem nebyl zlodějem. Nekradl jsem z účtů
jiných. Já si peníze prostě vytvářel. Naprogramoval jsem si je, rychle zaplatil, co bylo
potřeba a pak zametl stopy.

Měl jsem spousty alternativních účtů i identit. Dokázal jsem ovládnout a hlavně
pochopit systém fungování kontroly, tak jak ho elity navrhli. Jejich cílem bylo kontrolovat
obyvatelstvo aniž by o tom obyvatelstvo vědělo. Samozřejmě, ti chytřejší si dokázali dát
dohromady jedna a jedna a všem došlo, že demokracie je dávno potlačena, ale svět se
skládal z většinového stáda tupých ovcí, kterým nastavený systém zcela vyhovoval.
Pracovali tvrdě, v podmínkách, které byly jasně stanoveny a za tvrdou práci dostávali
spoustu benefitů a zábavy. Ano. Tupé ovce byly v tomto systému pseudo-štastné. Do toho
mi nebylo nic. Svět si zaslouží takové vlády, jaké si zvolí. Politika byla věc, která šla zcela
mimo mne. Já byl parazit, skrytý v systému, ze kterého jsem těžil. Mým zájmem tedy
zpočátku bylo, aby tento systém fungoval. Byl jsem v něm šťastný neb jsem si mohl hrát
na Boha.
A to doslova. Napojen na jejich centrální síť jsem dokázal cokoliv. Jako malý příklad
uvedu toto: V jeden čas mne hodně bavil katastr nemovitostí nebo-li digitální banka, kde
byly zaznamenávány všechny údaje o vlastnících pozemků. Našel jsem si neaktivní
pozemky, či přímo neaktivní domy, v určitých lokalitách a začal čarovat. Našel jsem si jejich
majitele a zjistil o nich všechno. A pak jsem se tím bavil. Pokud nechápete jak, chápu vás.
Nemáte uvažování hackera. Dobrá. Nastíním vám tedy přímo, co všechno šlo dělat. Přes
webové kamery a osobní účty jsem se napojil přímo na určitého vlastníka a ihned věděl, co
dělá, jak vypadá, kde je. Mohl jsem opravdu po minutách monitorovat jeho život, protože
takový systém vytvořily Elity. A já, jako skrytý parazit jsem z toho těžil. Jednou jsem zjistil,
že jeden boháč už leží v nemocnici na kapačkách a dodělává. Měl nádhernou vilu a v
garáži plno super aut. Byl to hamižník hamižná a neměl pravé přátele. V podstatě ani
jednoho. Zůstal, na pokraji smrti, osamocen a tu jeho super-vilku nikdo nehlídal. Tak jsem
se tam nastěhoval a po dva měsíce tam žil. A jezdil si v autech. Měl jich osm. Byla to
zábava. Jen jsem monitoroval zda-li je děda ještě v limbu. Na rovinu řeknu, že jsem mohl
sáhnout do medicínského systému a dědkovi poslat do žil, co jsem chtěl. Třeba uspávadlo,
aby spinkal dál a nebo přímo jed, aby už se nikdy neprobral. A záznamy o tom, pak stačilo
smazat. A i kdyby při pitvě někdo přišel na to, že dědek dostal smrtelnou dávku jedu, co s
tím? S největší pravděpodobností by potrestali ošetřující lékaře, protože já byl pečlivě
skrytý v systému. Nemohli mne najít. Byla to paráda! Ano, mohl jsem tohle udělat. A
možná jsem to i udělal? Těžko říci. Nechci zacházet do podrobností. Chci vám jen
vypovědět svůj odkaz.
Ve vile jsem žil asi dva měsíce a když už kolem začalo sousedstvo být až moc dotěrné a
začalo se zajímat o to, kdo se tam pohybuje, našel jsem si nové hračky a přesunul se
jinam.
Ano, takový byl život hackera. Neustále v pohybu, neustále na útěku. Byl to
dobrodružný život, který jsem my hackeři chápali jako souboj s nastaveným systémem.
Ten se nás snažil vysledovat, odhalit, chytit, polapit, eliminovat. A naší prací, lépe řečeno,
zábavou bylo využívat naše geniální mozky a unikat.
Jak jsem řekl – hacker si vždycky nalezl nějakou skrýš, ale jeho životním heslem bylo:
neustále v pohybu. Ti z hackerů, kteří si vybudovali na jednom stálém místě dokonalé
nory, byli eliminováni. Taková byla zkušenost. Každý hacker to dobře věděl, protože jsme
měli přístupy k policejním záznamům a když někoho z nás chytili, mohli jsme si zázanmy
prostudovat.
Věděli jsme také zda-li po nás kybernetická složka policie pátrá a nebo, co o nás ví.
Někdy se dostali nebezpečně blízko k nám, ale změněné identity nás dokázaly ochránit.
Bylo třeba jen rychle zamést stopy v síti a zmizet. Třeba na druhou stranu planety.

(@@@)
Základem všeho byl obličej. Vaše vizáž. Jakmile získali toto, pak se jejich šance na
vaše dopadení rapidně zvyšovala. Pak se smyčka kolem hackera začala utahovat brutálně.
Všude po světě byly systémy na rozeznávání obličejů. Proto základ pro hackerovo přežití
byl takový, že jste tohle nesměli dopustit. Nesměli jste se vystavit nebezpečí, že někde
vystavíte svůj ksicht tak, aby si vás spojili s vaší, pečlivě skrývanou, trestnou činností.
Jak už jsem řekl, zkušený hacker se dokázal bez problémů prolomit do policejních
záznamů a tak věděl, zda-li již kybernetičtí poldové znají jeho vizáž. Bohužel takové zjištění
vám přidalo mnoho bezesných nocí, protože konec vaší hackerské kariéry byl už jen
otazkou času. Jakmile hacker přišel o svou anonymitu obličeje, dříve či později ho chytli.
Pak už to byla, ze strany kybernetické policie, hra kočky s myší.
Já měl štěstí a nebo jsem byl prostě tak geniální, že identitu mého obličeje se jim
nepodařilo prolomit. Nezískali ji. Nikdy. A to by ze mě možná udělalo legendu a jednoho z
nejlepších hackerů své doby, ale problém byl, že jste se s tím jen těžko mohli někde na
sociálních sítích chlubit. Hacker byl odsouzen k utajenému životu a záleželo jen na něm jak
pestrý jeho život bude.

(@@@)
Mohl jsem dělat opravdu neskutečné věci. Neskutečné. Lidstvo ani netušilo jak
dokonalý systém elity nastavili a při jeho objevování jsem byl často jak Alenka v říši divů. A
přitom ochrana jejich základních sítí byla tak triviálně hloupá, až jsem se tomu divil. Elity
sázeli na jednu skutečnost, která byla však bohužel krutou pravdou. Celý jejich plán kladl
podstatný důraz na ohlupování společnosti a generací, které se rodily. Jinými slovy, každá z
dalších, přicházejících generací již byla méně vzdělaná a počítačová gramotnost byla
záměrně držena na pouhé základní, uživatelské úrovni. Programátorů tak bylo poskrovnu a
lidí, kteří opravdu dokázali vytvořit strukturálně složité systémy, pobíhalo po světě pomálu.
Navíc – téměř všichni byli zaměstnáni elitami a pracovali pro ně. Ostatně takovou možnost
dostávali i hackeři. Když jste byli geniální, mohli jste pracovat pro elity. Jenže právě v
tomto bodě se dokonalý plán elit zlomil. Geniálním osobnostem se často příčí pracovat pro
již vytvořený systém, protože cítí, že samy mohou být těmi, kdo systém vytvoří. Vlastní
systém. Když už je někdo geniální, tak má také, většinou, velký problém s autoritami. A
elity vytvořili čistě autoritářskou společnost, která se dělila na kasty, zejména podle
bohatství.
A toto rozdělení se géniálním lidem také často příčilo, protože čím vyšší inteligence, tím
více si uvědomuje hloubku ducha a takové věci jako harmonie, láska, sounáležitost, s čímž
úzce souvisí také sociální rovnost. Nikoliv stoprocenntní, ale taková, která alespoň zajišťuje
každému člověku respekt, úctu, svobodu projevu a právo na názor.
Mnozí hackeři byli výrazně duchovně založení. Jejich geniální mozky prostě toužili po
duchovnu více než po miliardovém kontě, které si mohli naprogramovat během dvou
minut. A o tom to bylo. Hackeři svým přístupem začali nabourávat celý systém elit a zlobit.
Prostě, buď pro vlastní potěšení a zábavu, a nebo, jak už jsem uvedl, z jakéhosi pnutí
duše po harmonickém, duchovním světě. Každá lidská duše totiž, ze své podstaty, spěje k
míru a harmonii.

Hackeři tedy začali v dokonalém počítačovém systému elit, vytvářet takzvané paseky.
Paseka byl v našem hackerském žargonu výraz pro programy a viry, které nabourávali
systém nikoliv tak, aby se zhroutil. Takové uvažování bylo primitivní. Takto pracovali
hackeři před padesáti lety. Naše uvažování bylo zcela jinde. Pokud totiž zboříte nebo
zablokujete systém dříve či později někde nahodí nový.
Náš boj proti elitám byl daleko promyšlenější. Geniální hackeři, počali, dle svého
uvážení, měnit a přeprogramovávat systémy, aby normálně pracovaly beze změny, ale
prováděli jiné operace. Do systému sledování lidí byly automaticky generovány jiné
informace. Člověk, jenž byl lokalizován na letišti v Londýně, měl ve své výstupní složce
zapsáno, že je právě na Havaji.
Paní, co si naměřila ráno teplotu třicet šest stupňů celsia, měla zaznamenáno téměř
čtyřicítku. A již vyrážela záchranka na její adresu, ale našla zcela zdravého člověka.
Geniální hackeři vymýšleli geniální chyby. A takových chyb zaseli do systému na
tisícovky. Například banky, dle náhodného algoritmu, začali platit klientům za provedené
služby. Byly to malé, nevýznamné částky, které však v součtu generovaly velké finanční
ztráty. Bankovním domům chvíli trvalo takovou anomálii vůbec odhalit, ale než přišli na to,
o co se vůbec jedná, stejně se začal celosvětový systém elit, vytrvale podkopávaný
drobnými vychyávkami hackerů, totálně hroutit.
Tyto drobné vychytávky, které neodrážely realitu totiž zbořily celý jejich systém. Zcela.
Z tisíců dat, keré Elity sbíraly o lidech se stal, během pouhých pár měsíců soustavné práce
skrytých hackerů, dokonalý miš-maš. Totální bordel, ve kterém se nešlo vyznat. A to
způsobilo zhroucení systému. Kolaps všeho. Počítače jako takové dále plnily zmatené
funkce a tak byl celosvětový systém zastaven. A s tím se zastavil i svět.

(@@@)
Právě teď sedím na skalnatém pahorku nad Los Angeles a koukám se na město, které
je ponořené do tmy a píši tuto zprávu pro generace budoucí. Svět zkolaboval. Teď nevíme,
co bude dál. My hackeři jsme vlastně bodli dýku samy sobě do zad. Ano. Mohli jsme si v
klidu žít, skryti v systému, a využívat ho. Mnozí z nás se ale rozhodli raději tento systém
rozbít. Proč? Snad proto, že to tak naše geniální duše cítili. Udělali jsme to, prostě, ze své
geniální přirozenosti.
Minulost člověka totiž častokrát dokázala, že i ty největší říše se dříve či později
rozpadly. Žádný z faraónů, králů, císařů či diktátorů si nedokázal zcela podrobit svět.
Ono to tak totiž s námi lidmi je. Vždycky se najde někdo, kdo nebude zapadat do
škatulky. Někdo, kdo bude vyčnívat a nebude lehké zarovnat jeho hlavu, která bude
uvažovat jinak, než všichni lidé kolem. A takových osobností se rodí mnoho. A takové
osobnosti vždycky zboří systém, který se bude snažit potlačovat svobodu jedince, svobodu
individuality. A toto je moje zpráva pro generace budoucí. Toto je můj odkaz. Odkaz
hackera.

����

Covidové bizardnosti
Zpráva z tisku: 17. červen 2021 – prázdniny:
V klubech či diskotékách je už povolena hudební produkce, dál je ale v těchto zařízeních
zakázáno tančit. Tanec je totiž podle hygieniků typ fyzické aktivity, kde se při počtu relativně
vysokého množství lidí na jednom místě koronavirus velmi snadno šíří.
Ano, a k tomu všemu ještě zakázali zpívat! Netancovat – nezpívat! To bylo v létě 2021! Lidé se
tomu smáli, ale na podzim teprve přišlo utaženíčko! Pak začali pravé "špíčky" a smyčka se počala
na krku dříve zcela svobodných lidí peprně zmenšovat.
Rozdělení společnosti, na "očkované – ty správné (arijce)" a "neočkované – ty špatné (židy),"
dostalo zcela nepokrytý a již neskrývaný rozměr. Podobnost s fašismem je zcela zjevná.
Vrátíme-li se, ale do léta, zcela jasně vidíme systém "krájení salámu", tedy pomalé odkrouhávání
koleček svobod dle principu: když společnost zkousne "zákaz zpěvu a tance," pak je možno přikročit
(samozřejmě pod pláštíkem "dobra") k větším hrůznostem.

Životní realita pro děti vyrůstající v covidovém bizáru.
Varování spisovatele Petra Matějčka:
"Dlouhodobé nošení roušek a respirátorů, jednoduše řečeno všech forem dusítek, jež zakrývají
dýchací cesty, bude mít pozdější drastický dopad na zdraví člověka. Tento celoplanetárně
vyžadovaný a doporučovaný akt je buď největším zdravotnickým omylem v historii lidstva a nebo
dobře plánovaným hrůzným záměrem, jaký opravdu nemá obdoby!"

Střet zájmů
Napsal jsem za koronavirové krize povídku s názvem Kozel zahradníkem. Ač je míněná s
nadsázkou a má blízko k bajce vyšla v rámci Povídek z Jiné Dimenze. Čtenáři ji přirovnali k
Orwellově "Farmě zvířat." Korona-krize mne k napsaní této povídky inspirovala, doslova nutila.
Mám tu povídku rád. Řadám jí k tomu lepšímu, co jsem vyplodil.
Povídka rozverně popisuje střet zájmů. A kde je střet zájmů tam není čistota srdce. K tomu bych
doplnil další koment z internetu, který jsem si poznamenal. Něco na tom komentu bylo. Premiér
Babiš (ten, který nic "nevlastnil“, protože v době svého politikaření vše svěřil svěřeneckému fondu)
měl ve zdravotnictví mnoho aktiv. V mnoha odvětvích zdravotnických služeb. Poskytování testů
nevyjímaje. A pak se nelze divit tomu tlaku na testování.
To komerční pozadí je tak do očí bijící, že dále to rozvíjet je zbytečné:
Internetový postřeh pozorného diskutéra:
"Premiér Babiš vlastní 60% testovacího trhu a náš stát testuje NEJVÍC v Evropě! Překvapivě...
Testovat, testovat, testovat. Vakcíne, respirátore - všechno z čeho lze vymamonit mamon. Ale
pozor! Ve velkém! Celonárodně. A hlavně moc neléčit! Neposilovat přirozenou imunitu!!!
To samozřejmě oslabuje dobře rozběhnutý kšeft."

Humorná, dobová koláž časopisu Reflex
U mnohých doktorů, politiků a autorit platí stará, ale osvědčená pravda na kterou by lidé neměli
zapomínat. Je to lidová moudrost a i když se časy mění, podstata lidství zůstává stejná. Proto
následující jednoduchá větička bude mít platnost od počátku až do konce civilizace člověka:

"Uděláte-li kozla zahradníkem nečekejte dobrou úrodu!"

I přes veškeré testování se za dva roky kornavirus nepodařilo "vytestovat." Potvrzuje se tak
jednoznační pravda, že nemoci je třeba především LÉČIT, testováním se ještě nikdo neudzravil.
Stejně tak platí, že testování bezpříznakových jedinců je zbytečné vyhazovaní peněz! Ti, kdo na
TESTOVÁNÍ mají finanční zájem to dobře věděli. Nadějí bylo, že si to uvědomí i většinová
společnost.
A tak to je. Zábavná povídka o tom zde:
Audio-verze: PzJD� #65:
� Kozel zahradníkem
https://youtu.be/PyfbLPNk1WI

Povídka z Jiné Dimenze #65:

Kozel zahradníkem
V téměř pohádkové fantasy zemi-nezemi byla farma, na které žila spokojeně a šťastně mnohá
zvířátka. U farmy byly záhonky a políčka a na těch se pěstovala zelenina. Tato zelenina sloužila
zvířátkům k obživě. Zvířátkáato měla od nepamatě zařízené tak, že vždy ze svého středu zvolila
jednoho, který se stal hlavním zahradníkem.
Zvířátka pak dle jeho uvážení rad a plánů hospodařila a celou úrodu si pak mezi sebe dělila
rovným dílem. Takto to skvěle fungovalo po dlouhý čas, až do doby, než zvolili zahradníkem kozla.
Kozel se totiž Bohu moc nepovedl. Byl to sobecký, lakomý a sebestředný jedinec, který měl rád
jenom sebe a svou rodinu. Pro tu by se roztrhal, ale jiným nedopřál. "Proč taky?" říkal si potichu
pro sebe, aby ho ostatní neslyšeli a nevěděli, že takto uvažuje. "Ať se každý stará! Co je mi do
jiných?"
A s takovým uvažováním se nechal bez ostychu vybrat jako zahradník všech zvířátek. Jako ten,
co by měl pracovat, ve společném zájmu, pro blaho druhých.
Jenže o to kozlovi vůbec nešlo. O nějaké obecné blaho. Chtěl se stát zahradníkem, aby měl
přístup k čerstvé zelenině, která se pěstovala na záhoncích a mohl jí krást pro sebe a pro svou
rodinu. Jenže jak to udělat, aby si toho důvěřivá zvířátka nevšimla?
Kozel dumal a pak vymyslel plán. Byl jednoduchý, ale kupodivu fungoval. Kozel přišel se
srdceryvnou historkou, že zeleninu napadli škůdci. Ohavní mini-tvorečkové, které sice nebylo vidět,
ale kozel věděl, že zelenina je nakažená, a tak pro dobro ostatních zvířátek doporučil, aby nikdo
zeleninu nejedl a raději ji vyhodili. Všichni samozřejmě kozlovi uvěřili. A proč také ne? Vždyť to
dozajista myslel se zvířátky dobře. Proč by to také měl myslet jinak?
Jenže - kozel zeleninu nevyhodil, jak říkal, ale zřídil si ve svém chlívku tajnou spižírnu a do té si
zeleninu nosil. A pak, když pečlivě zavřeli dvířka a zatáhli ještě oslí kůži, aby nebylo vidět,
společně se svojí ženou, kozou, a malými kůzlaty, hodovaly na šťavnaté zelenině, přežírali se až jim
břicha praskala a bylo jim dobře. Nadmíru dobře.. A to se kozlovi líbilo!
Zvířátka strádala, protože měla hlad a tak po nějakém čase zašla za kozlem. Promluvil beránek:
"Kozle, jak je s tou zeleninou? My máme hlad!"
Kozel zkroušeně mečel: "Zeleninu napadla naneštěstí zhoubná nemoc. Není jí sice vidět, ale
copak chceš dát svým dětem, beránku, nakaženou zeleninu? Určitě by umřeli. A to přece nechceš!?
Nebo ano! Proto nakaženou zeleninu vozím pryč, aby se tu nešířila a vyhazuji ji!"
Beránek to pochopil. Nechtěl přeci, aby jeho mláďatům bylo špatně! Ano. A tak to řekl všem
zvířátkům a všechna zvířátka na farmě trpěla hlady dál.
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Tak to šlo nějaký čas, ale zvířátka začala být netrpělivá. A kozel si toho dobře všiml a tak zašel
za psem, který hlídal farmu. Byl to německý ovčák - opravdu ostrý a dobrý hlídač. Kozel mu řekl
jak se věci mají a nabídl mu přísun dobrého jídla pokud budou držet spolu.
Pes souhlasil, protože on i jeho rodina už měli hlad a cítil, že slábne. A tohle byla nakonec skvělá
příležitost jak si dobře žít. A tak pes běhal po farmě, rozhlašoval a podporoval kozlovi názory a na
všechny, kdo se bouřili a nebo chtěli vědět jak to s tou zhoubnou nemoci je zuřivě štěkal div je
nepokousal. Zato mu kozel dával velké porce úrody ze zahrádky a hlídací pes si je tajně nosil domů,
kde je s rodinou pojídali a měli se dobře.
Tak to šlo po nějaký čas, ale na zvířátka už udeřila opravdu velká bída a tak opět zašla za kozlem
a říkala mu, že je potřeba něco udělat. Ale kozel měl za ušima a tak jim opáčil: "Nebojte se. Udělal
jsem určitá opatření, která nemoc zneškodní a naše úroda bude zase jako dřív. Ta opatření však
budou úspěšná až za nějaký čas. Zelenina a úroda se musí léčit. Dejte mi čas! Společně to
zvládneme! Nezapomeňte jsme v tom společně!”
Ano, to zvířátka chápala a dávalo to naději. Pokud ještě chvíli vydrží, opatření zafungují,
zelenina se vyléčí a vše bude zase jako dřív. A jsou v tom přece společně, jak říkal kozel. Proč by to
měl kozel myslet jinak?
A tak šel čas, nic se nelepšilo a zvířátka začala být opravdu nervózní. Kozel musel opět něco
udělat. V tom mu opět pomohla náhoda. Seznámil se s krtkem, což je škůdce úrody a zvířátka ho z
farmy vyháněla, protože rozrýval trávníky, záhonky a ničil úrodu, a vyjevil mu: "Krktu, když mi
pomůžeš, budeš si moct rýt na farmě jak se ti zlíbí a ještě dostaneš mnoho z úrody pro sebe."
To se krkovu líbilo. A tak se spřáhnul s kozlem.
Kozel pak předstoupil před zvířátka a řekl: "Milá zvířátka. Společně to zvládneme! Jsme na
jedné lodi a pokud to vydržíme, tak to bude dobré. Ještě musíte však chvíli vydžet. Vydžte to!
Poslouchejte. Nevěřili jste mi. Tak tady máte důkaz. Odborníka. Tímje krtek. Ryje v zemi a tu
zhoubnou nemoc, co nám decimuje úrodu, cítí a vidí. I když je slepý,. To je právě ono! Vy slepí
nejste a tak to nevidíte. On má ultra-vidění a vidí co vy nevidíte. Ta nemoc existuje. A ničí naší
zeleninu. A tady náš krtek bude rýt v zemi a tu nemoc léčit. Nechte ho rýt. Je to náš odborník. A
dává mi za pravdu!"
Při těchto slovech na sebe zvířátka v údivu hleděla, ale protože nikdo z nich nebyl odborník na
nemoci, uvěřili kozlovi, že krtek tím odborníkem je. A tak si krtek začal vesele rozrývat vše co
chtěl, měl se dobře, kozel se měl dobře, hlídací pes se měl dobře, ale všichni ostatní strádali.
A tak to šlo opět po nějaký čas.
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Jenže bída již byla velká a tak, když se frustrace nakupila zvířátka opět zašla za kozlem, protože
už pochybovala, že není možné, aby tak pěkná, šťavňaťoučká zelenina, co rostla na záhoncích, byla
nakažená. A tak na kozla udeřili, ale ten se vykrucoval:
"Vydržte to, ještě chvilku. Všechno, co jsem pro záchranu úrody udělal bude brzy fungovat. Než
to však začne fungovat bude to chvíli trvat. Proto bych vás poprosil o trpělivost. Možná to bude
trvat až do konce jara, snad dříve, no uvidíme... Věřme krtkovi! Je to náš odborník! A nezapomeňte
- Společně to zvládneme. Společně!" mluvil srdceryvně kozel a tvářil se zkroušeně.
Zvířátka ho chápala a věřila mu. Byla dobrosrdečná a chtěla, aby jejich společná farma opět
vzkvétala a všem se dařilo dobře. Nikoliv tak kozel. Tomu šlo jen o jeho vlastní blaho, o to, aby
měl neustále plné břicho šťavnaté zeleniny, a aby se stejně dobře měla i jeho rodina. Koza a jeho
kůzlata. To, že se musel podělit s hlídacím ovčákem a krtkem ho sice mrzelo, ale pochopil, že sám
by to už nezvládl. K tomu, aby si žil spokojený život, potřeboval spojence. A těm spojencům,

přirozeně, musel dát díl z toho dobrého, co si užíval, aby byli na stejné lodi.
S ostatníma zvířátkama na stejné lodi být nepotřeboval a ani nechtěl. Proč taky? Vždy když se
chce mít někdo hodně dobře musí to být vykoupeno nedostatkem a strádáním jiného. Tomu kozel
rozuměl! To byla jeho vize! A tak ji naplňoval.
Když zvířátka odešla, kozel si zalezl do chlívku, pečlivě zavřel za sebou dvířka, aby nikdo
neviděl, zatáhl závěs z oslí kůže a podíval se vítězoslavně na svou kozlí rodinku: "Ženo, děti!
Můžeme otevřít náši tajnou spíž, kam si nosíme úrodu a začít hodovat. Ta hloupá zvířátka skočila
na mou návnadu dokonce na celé jaro!" Koza, kozlova žena, začala potěšeně mečet a malá kůzlátka
začala z radosti metat kozelce.
Pak společně otevřeli tajnou spíž a začali nezřízeně hodovat. Cpali se zeleninou a bylo jim
dobře. Když se společně nacpali k prasknutí, pak společně ulehli vedle sebe a spali spokojeně až do
poledne dalšího dne.
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Na farmu padla bída a hlad. Ještě větší než doposud byla. Zvířátka vyhrabávala poslední zbytky
všeho zeleného a trpěla a strádala. Už to bylo opravdu vážné, ale co mohli dělat? Věřili kozlovi.
Zvolili si ho zahradníkem a zahradník na farmě vždycky rozhodoval o tom, jak to bude s úrodou.
Co se kdy a kam zaseje, jak se bude hospodařit, a co se kdy a ze kterého záhonku či políčka sklidí.
A zahradník to pak také spravedlivě mezi zvířátka rozděloval. Tak to na farmě chodilo už od
nepaměti a nikdy to nebylo potřeba měnit. Proto zvířátka věřila kozlovi a ani je nenapdlo, že by to s
nimi mohl myslet neupřímně. Proč taky? Když tak hezky mluvil. Že je má rád, a že to společně
dokáží. To slovo “společně” přece spojovalo! A dávalo naději. A tak zvířátka trpěla a strádala a dny
plynuly aniž se cokoliv zlepšilo.
Pak pomohla náhoda. Kdo lže dlouho a vytrvale má velkou naději, že se jeho lež jednoho dne
provalí s plnou parádou. Kozlova žena, koza si totiž jednoho dne pozvala na návštěvu oslici a oslice
, opravdu čirou náhodou, spatřila tajnou spižírnu narvanou až po strop čerstvoučkou zeleninou.
Oslice nad tím kroutila hlavou a řekla to ostatním zvířátkům. A po celé farmě začala kolovat tato
prapodivná zpráva! Jakto, že kozel má narvanou spižírnu otrávenou úrodou. Zvířátka nad tím
kroutila hlavou, začala přemýšlet a dumat a mnohé jim začalo docházet. Farmu ovládal hlad a bída
a mláďátka neměla potřebnou, hodnotnou výživu a kozel má nacpanou spižírnu? Tohle bylo to jeho
"společně?" které mečel neustále dokola, když někoho potkal? S tím se muselo něco udělat.

Beránek svolal všechna zvířátka na tajnou schůzku, která se konala za velkou stodolou,
neohroženě vystoupil, a řekl" "Takhle to dál nejde! Už kozlovi nevěřím! Musíme něco podniknout!
Nebo naše mláďátka zahynou!"
Kohout, srdcem velký bojovník o opravdu statečný kur, se pochlapil také a když beránek vyjevil,
co má v plánu, podpořil ho. Když kohout souhlasil s tím, co chce beránek udělat přidaly se i další
zvířátka z farmy. Nebylo už jiného východiska. Už nebyl čas poslouchat slovíčka typu "společně" síla přírody a přežití rozhodla.
Zvířátka vše dobře připravila.
Pes byl otráven, krka umlátili a kozla zabili i s rodinkou, a kozu a kůzlátka si uvařili a snědli je.
Pak vtrhli do kozlova chlívku a nestačili se divit, když otevřeli tajnou spížku! Zvířátka si
spravedlivě mezi sebe rozdělila úrodu ze spižírny, mláďata začala hltavě jíst a rychle se posílila a na
farmu se vrátila radost, zdraví a štěstí.
Zahradníkem pak zvolili Oslíka a slíbili si, že už budou ostražití, a že nad zahradníkovy plány

vždy bude schvalovat poradní sbor složený z dalších tří vybraných zvířátek. Pro tentokrát si zvolili
moudrého a statečného beránka, kohouta a králíka.
A také si slíbili, že už nikdy neuvěří tomu kdo sice říká "společně", ale zatímco vy strádáte, on
má spižírnu narvanou zeleninou, po strop, až k prasknutí.
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Pět ministrů zdravotnictví
V České republice se v roce 2020 a 2021 na postu ministra zdravotnictví vystřídalo, pod vládou
premiéra Babiše, pět ministrů! I to svědčí o naprostém bizáru, který Covidová doba přinesla.
Křeslo ministra, jenž bděl nad zdravím občanů bylo setsakra horké! Naprostým výsměchem a
třešinkou na dortu absurdnosti se stalo znovujmenování ministra, který byl vyhozen jako první. Ten
kdo vše zpackaně začal, dostal tu čest dílo bizardnosti dokončit.
A, co si tito pánové zaslouží? Pokud dostávali notičky ze zahraničí a podle nich řídili celou
plan-demii, pokud si z netransparentních zdravotnických zakázek urvali do svých kapes mnohé
"drobné" bokem, pak krutý trest a zatracení. Pokud se však snažili ze všech svých sil dělat pocitvě
svou praci – pak – v pořádku..
Vše, ale bylo v této vyhrocené době, trochu složitější, protože docházelo k hrubému porušování
základních lidských práv a svobod. Pokud tedy platí první případ, pak jde o zločiné jednání, pokud
platí druhý případ, pak jen splnili povinnost, za kterou byli placeni.
Po tom všem, co jsem zjistil, po mém doslova tisícihodinovém průzkumu však variantě číslo dvě
uvěřím jen stěží. Nikoliv vždy, nikoliv ve všech testech je za A) správně, ale zde se zdá, že kdo zvolí
tuto variantu nebude daleko od kruté pravdy...

Adámek Vojtěch (2x ministrem)
Trapná figurka, která byla u všeho na počátku – pak vyhozena pro neschopnost, aby se na
poslední záchvěvy Babišovi vlády opět vrátila do ministerského křesla přesně jako otravný host,
kterého z domu vyhodíte dveřmi, ale on vám tam zpět vleze oknem!
Vojtěch působil dojmem jakési "hlásné trouby," pouhé loutky, která měla lidem oznamovat věci,
rozhodnuté zcela jinde.
Z mého pohledu muž s křivou páteří a bez charakteru.
V posledních týdnech (před předáním úřadu ministrovi nové vlády), mne osobně připadal jako
by na drogách, práškách (antidepresivech), či v lehké opilosti. Nebylo se čemu divit. Špatné

svědomí je třeba umlčovat. Za své herecké výkony dostal trafiku – post velvyslance ve Finsku.
Nikoliv každý má takovou povahu, předstoupit před národ a lhát ve stylu: "Tak v létě budeme
nosit roušky, ale možná respirátory. No, uvidíme – podle toho jak se situace bude vyvíjet..."
Jak se situace vyvíjela? Dobře. Dalo se to čekat – virus koreluje s počasím. Přes léto jste měly
dvakrát větší šanci umřít v autě než na coronavirus. Covido-tyranie znalého člověka však
nepřekvapilo, že zůstalo u respirátorů, což bylo jasné a dopředu plánované. Takový byl cíl.
Respirátory nosit i přes léto. Sice jen v MHD a obchodech, protože víc by odůvodnit nešlo, ale i tak
dobrý. Kšeft je kšeft.

Romča Prymula
Proslavil se požadavkem "přitvrdit," a tím, že "pil víno a kázal vodu." Docílil uzavření hospod,
sám byl v hospodě, v době zákazu, přistižen.
Vyhlašoval, ač se pokládá za epidemiologa-odborníka, takové nesmysly jako nosit látkovou
roušku v lese, na polních cestách ba i při jízdě na kole mezi vesnicemi.
Tento nesmysl mohl vážně poškodit zdraví lidí. Místo, aby v lese dýchali čerství vzduch, museli
se (pod hrozbou sankcí policie) dusit a kazit si zuby i v místech, kde se koronavirus prokazatelně
nemohl uchytit. Stačilo si o lese jen něco nastudovat. O jeho síle ničit patogeny. Jenže to pan
Prymula zřejmě neudělal neb o epidemiologické funkci lesa, paradoxně jako epidemiolog, neměl
ponětí. A to byl princip.
Radami takových "odborníků," kteří se vynořili "odnikud" a dostali moc rozhodovat byl řízen boj
s covidem. Výsměch zdravému rozumu a nebo záměr dusit lidi? K tomuto nesmyslnému rozhodnutí,
které jde vůči veškeré vědě i logice, se uchytilo mezi lidmi hezké rčení:
"Na procházce v lese můžu nakazit akorát tak srnu :)"
Roman Prymula zaujal na podzim (2021) výrokem, že vakcinovat děti je experiment. Údajně to
potom zlehčoval, ale jeho výrok uvedený v TV, jsem syšel na vlastní uši.
Zřejmě se v něm, na krátký čas, hnulo svědomí, ale spíše se podřekl neb kdo lže často, dříve či
později narazí. Finančně Prymula jednoznačně těžil z Covidového pozadí (vakcíny, zdravotnický
materiál apod.) a stal se tak symbolem střetu a konfliktu zájmů, který je tak charakteristický pro
celou plan-demii. Působil jako poradce různých firem (např. skupina Agel miliardáře Chrenka,
Zavalianisův holding plus další poradenské kontrakty - zdroj seznam zprávy) a také okruh jeho
rodiny byl angažován ve zdravotnickém byznyse. Na otázku redaktorů zda-li je si vědom střetu
zájmů uváděl arogantní a posměšné bonmoty: "Mám snad umřít hlady?"
Je nutno zmínit též jeho údajnou, nevyjasněnou estébackou minulost. Jak vidno, premiér Babiš si
své kamarády z Bartolomějské ulice, kde sídlila STB, natahal k sobě do vlády.
Inu – vrána k vráně sedá.
Domnívám se, že Romana Prymulu, na covidové krizi (kromě peněz), opájela a lákala také moc,
kterou si restrikcemi a nařízeními (například s rouškami) doslova užíval.
I v jeho případě platí princip Božích mlýnů. Zřejmě však, až sejde z očí – sejde z myslí lidí,
přesto se, ale najde v národě mnoho těch, kteří mu nebudou moci přijít na jméno a do jejichž
hospody, (kterou zavřel) tento člověk nebude moci nikdy vstoupit.

Dobová karikatura Romana Prymuly

Honzík Blatný
Hematolog dětského oddělení. Vypadal zprvu jako slušný člověk a tak přinášel naději. Jenže ta
se brzy zlomila jak slabý stromek v silném vichru.
Zřejmě i on skákal jak dodávané notičky ze zahraničí pískali. Mustr plan-demie aplikovaný
celosvětově mohla nevýrazná osobnost jeho typu velice dobře aplikovat na náš důvěřivý národ.
Zaujal přiznáním, že jen určitá část smrtí je čistě na covid. Do statistik se údajně psaly i lidé,
kteří zemřeli například při autonehodě. Pak se jim PCR testem vyšťáral z nosu COVID (při
nastavení cyklické replikace na vysoké počty pozorný čtenář již ví, co se stane) a hned byla
statistika úmrtí o jednu čárečku, o jedno číslo bohatší. FUJ! To je kupčení se smrtí.
A tento člověk si dovolil řícti při odchodu z funkce: "Mé svědomí je čisté..."
Ha, ha, ha. Chce se mi smát. Blatný musel nahlédnout pod pokličku toho všeho. Nemohl nevidět.
A Bůh rozhodne neb Boží mlýny melou pomalu, ale jistě, o tom jak je to s čistotou jeho svědomí.

Péťa Arenberger
Ve funkci vydržel krátce. Mne osobně zaujal heslem, které vyvěsil na webu ministerstva
zdravotnictví, vedle své fotografie, ihned po nástupu do funkce. Heslo znělo takto:

"Budu bojovat s pandemií jako by nebyla a se stejnou účinností proti ní budu bojovat."
Dlouho jsem o tomto vzkazu lidem přemýšlel. Vtipálek Arenberger se touto šifrou, ve stylu
tajemného Q, odhalil. Popřemýšlejte o tomto heslu. Můj výklad je následující:
V první části této hádanky Petr připouští, že pandemi není:
(Budu bojovat s pandemií jako by nebyla...)
V druhé části hádanky nám Peťa potvrzuje, že jelikož pandemie není, tak proti ní vlastně bojovat
není třeba, protože není bojovat s čím:
(...a se stejnou účinností proti ní budu bojovat.)
Ufffff! Tak tohle byla kulišárna! Ihned po nástupu umístit "šifru pravdy," na hlavní stránku webu
ministerstva. A podepsat se pod to. Hned všem sdělit, že pandemie je vlastně PLAN-DEMIE? Že, je
to jenom a pouze hodně nafouknutá bublina proti které není třeba velkých výkonů?
Že by tak Péťa ulehčoval svému svědomí?
Arenbergerovi srazily vaz jeho nevyjasněné střety zájmů, majetkové poměry a s tím související
nejasnosti v daňových přiznáních. Údajně vlastnil až 160 (!) nemovitostí a rozsáhlé pozemky. Bylo s
podivem, kde na to pan doktor vzal? Takové jmění? Hmmm...
Pěkného ptáčka si do boje s plan-demií pan premiér Babiš vybral. Pod tlakem těchto skutečností
byl Petr Arenberger odvolán...
... a nastoupil opět, již jednou vyhozený – ADAM VOJTĚCH!

Podružné oběti
Jeden z pěti ministrů zdravotnictví Jan Blatný - spolutvůrce paniky, chaosu, strašení a
manipulace, osoba přímo odpovědná za nezvládnutou situaci při svém odchodu prohlásil: "Mé
svědomí je čisté... " Aha. Zde je ukázka rozboru jeho "čistého svědomí":
V polovině února 2021 ministr zdravotnictví Jan Blatný tvrdil, že je situace v hradecké fakultní
nemocnici tak špatná, že musí lidé ležet na chodbách. Jenže to primář Sedlák popírá. „V žádném
okamžiku epidemie tady neležel pacient na chodbě, vždycky jsme se snažili pružně reagovat nejen
na aktuální situaci, ale měli jsme od Ústavu zdravotnických informací a statistik data a predikce, jak
se bude situace vyvíjet,“ říká pro Televizi Seznam.
A zde máme další zajímavý, sekundární výsledek toho, jak vláda řešila krizi. Bohužel tyto tzv.
"podružné oběti a ztráty," které vznikly jdou na svědomí koho? Koho asi? No, přeci například toho,
kdo tvrdí: "Já jsem OK, hoši. Já mám svědomí čisté..."
Posuďte samy:
Primář Sedlák a kolegové se bojí, že je péče o pacienty s následky koronavirového onemocnění v
příštích měsících a letech zavalí. Ale ještě větší obavy mají z jiné věci:
"Nás covidová situace před osmi měsíci přiměla zavřít plicní kliniku a tenhle kraj nemá žádná
specializovaná lůžka pro plicní pacienty. Což je naprosto šílená situace. Pacienti leží na internách, v
jiných nemocnicích, posíláme je mimo region. Prostě protože plicní lůžka neexistují a to bude velký
průšvih. Meziročně se nám bohužel asi o 70 % zvýšil počet pacientů, kteří přijdou s pokročilým, již
obtížně řešitelným nálezem nádoru plic. A to budou sekundární oběti covidu.
Pacienti se totiž v současné době bojí do nemocnic docházet. Až příští roky tak ukážou, jaká byla
skutečná cena nezvládnuté české pandemie."
Dejme si to do souvislostí s nařízením celonárodně-povinného nošení roušek a respirátorů,
které, z dlouhodobého hlediska mohou drasticky poškodit zdraví člověka. Teď se to ještě podaří
"zalhat" větami typu: "Já mám svědomí čisté."
Budoucnost však jasně prokáže, kde je pravda. Bohužel ten, kdo nařídil nošení roušek a
respirátorů, jenž způsobují neoddiskutovatelně pád bakterií a virů (které nemohou být vyloučeny
přirozenou cestou) z nosohltanu a ústní dutiny na plíce, kde mohou (zejména v součinnosti s
koronavirem) způsobit, záněty, zápaly a lokální (zánětová) ohniska ohrožující člověka na životě,

je přímo odpovědný za zničení zdraví mnoha občanů.
O čistém svědomí tak nemůže být ani řeči. Ba naopak. Tito lidé mají svědomí tak černé jako jsou
saze v roky nevymetaném komíně.
Ale netřeba to vidět černě. Pravda sice někdy mívá pomalejší běh, ale doběhne spolehlivě, zato
lež má krátké nohy a brzy svého nositele schvátí a ten upadne, pod tíhou odpovědnosti, do prachu,
bláta a špíny, tedy tam, kam každý lhář patří.
K předchozí větě se váže ještě jedna skvělá zpráva. Netřeba se obávat o spravedlnost. Byť by ta
světská byla jakkoliv zmanipulovaná či zaplacená - Bůh je stále ještě na trůně...

Mega kšefty
Firma GOOD MASK vzniká v roce 2020. Není tedy, jak by se mohlo zdát, firmou, která
respirátory vyrábí dlouhodbě. Je to firmička založená na vlně plan-demie s výhledem, že
respirátory se budou povinně nosit ještě dlouho.
Firma MASANTA dodávala testy do škol. To je pane kšeft! Mít zajištěno tolik odběratelů, když je
tolik škol a tolik žáků a všichni se musí povinně testovat! Dobrý vejvar.
Paradoxně majitelem obou firem je Mgr. Martin Ladyr. Pan magistr z fotky vypadá jako
sypmpaťák se kterým byste zašli na pivo. Já bych s ním na jedno zašel. Nevím však jestli by mi nad
pivkem, na přímou otázku zda si přeje, aby koronavirová krize brzy skončila jednoznačně
odsouhlasil: "ANO! Hned zítra!"
Přišel by tak totiž o pěkný kšeft. Stejně jako mnoho dalších. Ze zákulisních informací vím s kým
je pan Ladyr kamarád. Překvapí vás, že mezi jeho kámoše patří lidé z nejvyšších politických kruhů?
Ouhaaa? Vážně?
To jste nečekali, že? Není těžké odhadnout, že když dostanete zakázku na testy do škol musíte
také dát nějakou "desátku" tomu, kdo vám tuto zakázku přiklepne. A nebo je vše poctivé a pan
Ladyr vyhrál všechna výběrová řízení? Férově????
Nevím proč, ale nějak se mi tomu nechce věřit. Něco se ve mně kroutí a svírá při tom absurdním
pomyšlení. Spíš je zde jasné, že v toku velkých peněz se leckdo napakoval. Pan magistr Ladyr
určitě. To je ze zakázek jasné. A koho dalšího z vděčnosti za to velké životní štěstí odměnil???
Zkuste hádat. Když se zamyslíte – není to tak složité.
A tito lidé, pak pod respirátorem, aby nebylo vidět jak se jim při lhaní práší od huby, vyhlašovali
další nošení respirátorů a další a další omezení a restrikce a mnuli si ruce jak s každým dalším
týdnem či měsícem pokračovaní covidové krize se plní jejich krvavé peněženky...
Martin Ladyr, ja ale jen „viditelná“ špička ledovce. Na jeho konkrétním příkladu jsem chtěl
pouze doložit propojení byznysu s covido-krizí. Stovky jiných participovali a těžili z plan-demie a
proto vytrvale podporovali její vytváření i pokračování.

Martin Ladyr je sympaťák, ale...

Dr. FAUCI

Dr. Anthony Fauci
Kdo je Tony Fauci? Vy jste to jméno ještě neslyšeli? Nic vám neříká? Pak je nutné říci, že tento
člověk má prstíky v coronavirové plan-demii hluboce zabořené. Nebudu v této knize popisovat jak
moc. Pokud, ale mluvíme o coronaviru, musím zvídavé čtenáře, kteří si dozajista udělají další,
vlastní průzkum, navést na toto jméno. Dostanete se k úžasným věcem. Pokud by někdo natočil
životopisný film o Faucim, který by se zakládal na čisté pravdě, pak by šlo o naprostý trhák.
Zaručuji vám, že po jeho shlédnutí, by vám spadla brada. Nevím však jestli byste tomuto pánovi
ještě někdy podali ruku... Já bych mu ruku určitě nepodal. Možná bych si i plivnul...
V Americe se Tony Fauci stal pojmem. Jeho radami se řídil boj proti pandemii. Velký zastánce
vakcinace. A přitom nám o vakcinaci sděluje fakt, který byl mnohým odborníkům jasný:
Dr. Anthony Fauci:
"Může vám vakcína přitížit? Jsou zde nemoci, které když vakcinujete někoho, tak se nakazí tím,
čím se ho snažíte chránit a vlastně tak zvyšujete infekci...
To je ta nejhorší možná věc, kterou můžete udělat – pokud očkujete, abyste zastavili infekci, ale
vlastně jí tak děláte horší.“
WAUUUUU! Pravdivá slova velkého Fauciho! Vakcinační GURU nám přiznal zajímavý fakt.

Sám říká to, co mnozí odborníci, kteří jsou umlčováni. Nuže, když slyšíte tuto pravdu o tom, že
vakcinovaní lidé PARADOXNĚ mohou vytvořit epidemii, NEJSOU PRO VÁS TATO SLOVA
ALARMUJÍCÍ?
Podzim roku 2021 se v Čechách nesl ve snaze ministerstva zdravotnictví (např. vyjádřeními
ministra Vojtěcha) vtisknout lidem představu o "epidemii neočkovaných." Jak nám však vysvětlil
doktor Fauci je možná i epidemie OČKOVANÝCH.
To je ale gulášek, co? To se nám to pěkně zamotává!
Každpodáně, co Fauci řekl - to obecně platí. V určitém případě i ovakcinovaní lidé roznesou
nemoc a způsobí nárůst nemocnosti. Dokonce se stanou i výrobci mutací. Hmmm, a přitom lidé bez
vakcíny nemohli do hospod a kin a vakcináči mohli vesele roznášet (po předložení patřičných
dokumentů nezákonné kontrole) vše, co v sobě vytvořili.
Tak tomu říkám "vítězství logiky."
Položme si, ale otázku: Výše zmíněný fakt NEZNAL nikdo z desítek poradních doktorů? Z
desítek vědeckých špiček na ministerstvu zdravotnictví!!! Jistěže tento FAKT znali!
Ale notičky přišli takové, aby odvrátili oči a vykládali o "epidemii neočkovaných" a v tomto
směru také kroutili data. Otázka svědomí takové lidi, zřejmě netrápila. Hlavně, že výplata chodila
včas a bylo čím zaplatit hypotéku.

Názora na Fauciho:
Del Bigtree (thehighwire.com):
"Tento člověk je naprosto neschopný, zostuzuje vědu a sám jako člověk je ostudou. Nic, co tento
muž řekl, se nikdy nevyplnilo. Každý týden této pandemie se mýlil a měnil svůj pohled. Zničil naše
životy, slíbil nám vakcínu, řekl nám, že dosáhneme kolektivní imunity, že to bude vyžadovat dvě
dávky… a teď říká, že vždy myslel tři dávky…
Doufám, že jak budeme psát historii toho, co se tady skutečně dělo, budeme mít celou kapitolu,
která bude sledovat řadu lží, které klamaly svět, a budeme se ptát, jak se největší národ na světě
(USA) řídil jedním z největších kreténů všech dob."
Fauci radil Trumpovi, dle slov Donalda Trumpa, která jsem vyslechl ve zpravodajství přímo z
jeho úst, ať se roušky nepoužívají. Že nefungují. Mohu opět znímit Fauciho studii o tom, jak roušky
škodily zdraví - zabíjeli - v dobách Španělské chřipky.
Pak Fauci otočil a roušky doporučoval, lhal před kongresem, což je v USA trestný čin, převáděl
peníze daňových poplatníků USA do Wuchanu, čímž sponzoroval výzkum koronaviru (zde je jeho
pravděpodobný umělý původ)... a tak bychom mohli pokračovat.
Jsem rád, že nemusím dělat závěr z výše řečeného. Udělal ho za mne Del Bigtree z
thehighwire.com. Stačí když si znovu přečtete žlutě vyznačenou větu.
Fauci je však jen další z vrcholků ledovce. Použil jsem jeho příklad, protože každý národ na
světě měl svého "Fauciho." V Čechách jím byl například Romča Prymula. Není to však jen o
jedincích. Bohužel, na vlnu covido-tyranie naskočilo tolik odborníků, doktorů, politiků, autorit a
vrcholných představitelů moci, že opravdu můžeme hovořit o největším spiknutí v dějinách lidstva.

Roušky, respirátory
Mimořádná opatření – ochrana dýchacích cest
Pojďme si lehce rozebrat jedno z konkrétních mimořádných opatření vlády, které dusilo český
národ a české děti. Toto opatření je z května roku 2021 a podepsán je pod ním Péťa Arenberger.
Jeden ze čtyr ministrů zdravotnictví, kteří se protočili za vlády premiéra Babiše. Péťa Arenberger
měl na STB zavedenou složku spolupracovníků s přezdívkou "kůže."
Tak si pojďme předestřit, co "kůže" nařizoval lidem:

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
Opatření je takto uvozeno. Uvádím, pro představu, jak soupis paragrafů má méně bystrého
občana ihned přesvědčit a "udělat dojem," o zákonnosti tohoto nařízení. Ale, ok. Nic proti tomu.
Následuje 15-ti stránkový elaborát opírající se o pár studií. Stačí si přečíst kapitolu z této knihy
s názvem, Studie – novodobý druh reklamy, a vnímavému čtenáři hned bude jasno. Není nad to,
použít "ty správné studie," k podpoření svého názoru, I KDYŽ EXISTUJÍ STUDIE JINÉ,
DOKAZUJÍC PRAVÝ OPAK. Když je, ale nepoužiji – jako by nebyly!
A jdeme do rozboru. Jenom lehce. Tohle by bylo na celovečerní komediální představení. Pokud
by si nějaký komik vzal tento text, bral ho větu po větě, komentoval a rozporoval – jistě by mnohé,
zejména inteligentnější, diváky slušně pobavil.
Odůvodnění:
S ohledem na pokračující komunitní šíření onemocnění COVID-19 se i nadále zachovává
povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Dále se
vztahuje tato povinnost na všechna ostatní veřejně přístupná místa, kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se
výlučně o členy společné domácnosti.

Už formulace "společná domácnost," je zajímavá. Má to nějaký pravní statut? A co znamená ta
druhá věta? Chápete ji? Takže člověk měl za povinnost nosit masku na veřejně přístupných místech,
v přítomnosti dvou osob, ale pokud byl třeba s manželkou (ze společné domácnosti) tak tuto
povinnost neměl??? Vychází vám to z té věty také tak? A, co když s manželkou nežil? Jde tady o
rodinu, o děti? Nebo, o co tu vlastně jde? Proč "společná domácnost" na veřejně přístupných
místech? Jsem z té formulace, na první přečtení více než zmatený... Mno, nic.
A už zde narážíme na první legrandu.
Je totiž stanoveno úřadům, aby vydávaly nařízení, které jsou SROZUMITELNÉ,
POCHOPITELNÉ a JASNÉ. Ministerstvo zdravotnictví ZCELA ZÁMĚRNĚ dělalo pravý opak.
Všechno dělali složité a vše vydávali doslova ze dne na den, takže bylo pro občana velice těžké se v
nařízeních orientovat. NAD VŠÍM, ALE BDĚLA POLICIE A IHNED TRESTALA. Ano. Zde šlo o
silou vynucovaná opatření. Aby také ne, když premiérem byl agent STB Andrej Babiš zařazením
"Bureš," a v čase platnosti tohoto opatření, ministrem zdravotnictví, bývalý důverník STB
Arenberger s přezdívkou "Kůže." Pěkní ptáčkové bděli nad veřejným zdravím. Jak bude uvedeno v
knize dále, mnohá opatření porušovala zákony České republiky.
Nyní si přečtěte "důkazy" proč se rouška stala nezbytnou součástí života člověka:
Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a
úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a
Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).
V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např.
N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření na úrovni
jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií o používání
zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška zakrývající nos
a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů (tj. kontrola zdroje
nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Viz studie: Göpfertová D.,
doc., MUDr., CSc.; Fabiánová K., MUDr., Ph.D.: Epidemiologická charakteristika onemocnění
covid-19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění. Nový koronavirus SARS-CoV-2 a
onemocnění covid-19, Farmakoterapetická revue, suppl. 1/2020, ročník 5:
https://farmakoterapeutickarevue.cz/Resources/Upload/farmakoterapie/casopisy/supplementum012020//fr_2020_suppl1_covid-19.pdf
Zde jen malá vsuvka. Ministerstvo zdravotnictví se opírá o studii, která je však pouhou, jak z
názvu vyplívá ÚVAHOU. Takže přesně ve stylu: "COBY-KDYBY, MŮŽE, MYSLÍME SI, JE
PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE... a tak dále. Ministerstvo prostě dostávalo politické objednávky a úkolem
úředníků, mimochodem placených z peněz občanů, bylo najít důkazy. Odůvodnit je. A protože se
hledalo těžko, pak nebylo od věci vypomoci si ÚVAHOU.
A nyní se pojďme ponořit do těžko ověřitelných faktů. Dostáváme se na tenký led, mnohých
vyjádření "MOHOU,NEMUSÍ, MOHOU a zase MOHOU...," který však dobře vykonstruované
formulace zatvrdí tak, že po něm přejede i covidová sanitka, ve které bude sedět zcela zdraví
pacient, pozitivně diagnostikovaný snadno ovlivnitelným PCR testem:
Kapénky větší než 10 μm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním, ale i
křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí (50 m/s
při kýchání, 10 m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky dostávají
na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět až do

vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování
dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou
obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto velkých
kapek zabránit.
Ochrana použitím roušky může snižovat pravděpodobnost přenosu viru v komunitě podobně
jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného pohybu osob na
veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob a nošení
obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky pozitivních
případů onemocnění COVID-19 v populaci.

Jak přišli "odborníci" ministerstva zdravotnictví k faktu, že nošení ochrany dýchacích cest
ZDVOJÍ účinnost ostatních opatření??? Kde jsou relevantní data? Aha, pardon, je zde použita
formulace "může zdvojnásobit účinek opatřeni..." Ano, tak to je v pořádku. Dle této logiky může
platit cokoliv:

"Můžeme totiž říct, že od zítřka může platit opatření, že se bude na hlavě povinně
nosit červená čepice, která může okamžitě zastavit šíření koronaviru."

Komedie pokračuje...
Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná
intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát
souvisejících se zvýšenou nemocností.
Nenákladná? Čtenáři současní - kolik už jste utratili za roušky a respirátory? Už se nosí skoro
dva roky! Aha! Takže život v placené existenci, že? Platíte někomu, za to, že můžete vstoupit
například na úřad, do obchodu... Koupíte si JEHO roušku, respirátor a on si za to koupí letadlo
nebo nový zámeček třeba... třeba na jihu Francie. Ten někdo se, ale může rozhodnout zda si za
vaše peníze koupí zámeček nebo cokoliv jiného. Vy se rozhodnout NEMŮŽETE! Prostě si
MUSÍTE respirátor koupit. A za své! Takže život v placené existenci. Už to snad pochopil i
ten nejméně vnímavý čtenář této knihy.
A to, pokud byste měli postupovat dle návodu, KADŽÝ DEN MUSÍTE MÍT RESPIRÁTOR
NOVÝ! Jeden výrobek na JEDEN DEN! Ba co víc, některé návody doporučují používat POUZE
jednorázově. Čili jakmile ho sundáte z obličeje – už jde do koše... ECHT! Do koše? Vždyť je to
infekční materiál!!! A jsme u toho. Teď bych mohl začít rozvíjet tu největší epidemiologickou
BLBOST, jak se všude po městech válí zachrchlané respirátory. To už, ale dělám na jiném místě.
Každopádně, jak vidno, kamkoliv se kolem roušek a respirátorů podíváte je NEDOMYŠLENOST,
NEDODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH STANDARDŮ a věci, které by správný epidemiolog
prostě nemohl připustit. A vidíte? JE TO JEDNO! I přes nehorázné nelogičnosti, i přes to, že
dlouhodobé nošení respirátorů poškozuje zdraví – děje se tak již po mnoho měsíců. PROSTĚ,
MILÉ COVIDOVÉ OVEČKY, ŽIJETE V PLACENÉ EXISTENCI A KŠEFT JE KŠEFT.
Komedie graduje. Jdeme do finále...
Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci
leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes
blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140 exponovaných
zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení používali roušku.

Zde je odkaz na "jeden případ typu jedna paní povídala," bez udání zdroje, bez ověření. To
snad není možné? A na tomto zakládalo ministerstvo zdravotnictví své drakonické opatření, které
dusilo národ po dlouhý čas.
Mohu kontrovat tímto: "V zubních ordinaních se množí pacienti, kteří si stěžují, že v
důsledku nošení roušky se jim zvýšila kazivost zubů. Mnozí z nich tak musí podstoupit
lékařský zákrok, kterému by jinak byli ušetřeni. Tato statisticky významná data jsou
alarmující!"
V mimořádném opatření následuje sdělení, které mnohé překvapilo:
Hlavní funkcí roušky je chránit okolí, pokud je osoba s rouškou infekční, ale nevykazuje
příznaky onemocnění.
Výborně! Tak tady nám přiznávají černé-na bílém, že hlavní funkcí roušky je CHRÁNIT OKOLÍ.
Nikoliv sebe! Ostatně i to byla blbost! Jak chcete vyřešit poblém NANO ochranou MIKRO? Jak
vidno důkazy, které předkládá ministerstvo zdravotnictví jsou samé "může," "pravděpodobně"
"zdá, se, že.." ATD. Ostatně největší důkaz je v hlavním odůvodněni nošení roušek. To praví
doslova:
Nošení respirátorů MŮŽE významně snížit riziko přenosu.
Takže lidé se kvůli "může" DUSÍ a KAZÍ SI ZUBY již po dva roky. Prima. Pod slovo "může"
skryjete všechno. Jak hloupý a důvěřivý byl lid celého světa v letech 2020 a 2021 a skočil na jednu
z největších lží o rouškách a respirátoterch, nechal si VNUTIT placenou existenci, ničil své
mozkové buňky, imunitu a zdravý vývoj těla nedostatečnou saturací krve kyslíkem i napadáním
bakterií do krku a na plíce. Vzpomínáte na studii dokotra Fauciho z dob Španělské chřipky? O
tom, že z 90% zabíjeli roušky a infekce chřipky byla jen podružným efektem. A ejhle! Napadla mne
hrůznost. Co když je to teď podobné???? CO??? Vdechnete koronu, vezmete si roušku a JE
HOTOVO. Tělo tak dostane minimální možnost se jí zbavit a vy si tak pěkne TENTO VIRUSÍK
vdechujete a vydechujete do roušky a zákonitě onemocnit musíte. VY HO ZMNOŽUJETE! Dáváte
mu možnost se rozšířit. V sobě. Uděláte mu prima-prostředíčko, onemocníte a vychrchláte mnoho
viru kolem sebe. Člověk bez roušky má větší šanci viru nepodlehnout. Pomocí imunity ho
zlikviduje. O této problematice vypráví Povídka z Jiné Dimenze s názvem: Rozhovor s vědomím
koronaviru. Přečtěte si jí, pokud vás to zajímá více. V knize ji však nenaleznete. Hledejte v mém
díle, na internetu, na mých webovkách...
Sečteno podtrženo – z mého pohledu jsou roušky a respirátory silně KONTRAPRODUKTIVNÍ.
Zavedení jejich nošení nebyla náhoda. Covido-tyran dobře věděl proč to dělá. Důvody jsou
uvedeny prakticky na každé stránce této knihy. PLAN-DEMII ZDAR!
A na závěr ještě tohle. To není vtip. To je to, co měli lidé dělat. Vy jste to nedělali?
Po dotyku nebo sundání roušky si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund
nebo použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu!
Ale, vy zlý a proto epidemie pořád byla, protože jste nedodržovali tak skvěle vymyšlená
OPATŘENÍ ODBORNÍKŮ, aby se koronavirus nešířil. Takže příště – umyvaldo s sebou do
autobusu i všude tam kde se budete pohybovat. Jinými slovy, buď budete mít plenku na hubě jak
přivařenou a nebo noste příruční toaletu s sebou. Včetně mýdla!
A nebo je třeba instalovat umývárny na i před každý úřad, před každou poštu, na každou
zastávku MHD, před každý obchod neb lidé běžně při vstupu do MHD roušku nasadí a při výstupu
sundají, při vstupu do obchodu nasadí, když obchod opustí sundají... Člověk žijící v covido-tyranii

musel sundat a nasadit roušku, během dne, nesčíslněkrát.
Já jsem akurátní typ. Když už se něco nařídí mělo by se to dodržovat, tak jak bylo nařízeno!
Proto mám rád třeba našeho dobrého vojáka Švejka. Ten uměl "doslovným dodržováním
nesmyslných nařízení," svým nadřízeným pěkně zatopit.
Možná i to by byla cesta jak rozbít COVIDO-TYRANII. Nikoliv nařízení bojkotovat, ALE
DODRŽOVAT JE ABSOLUTNĚ PŘESNĚ! V takovém případě by bylo okamžitě zjeveno jak padlé
na hlavu vše bylo.

Zde výtah doporučení z návodu ke správnému používání respirátorů. Všimněte si zejména doby
na zotavení. Co na to říkají lidé, kteří byli nuceni strávit v respirátoru celou pracovní dobu? Každý
pracovní den? Myslíte, že saturaci krve kyslíkem "dodýchali" alespoň o víkendu?

Varování spisovatele Petra Matějčka:
Dlouhodobé nošení roušek a respirátorů, jednoduše řečeno všech forem dusítek, jež zakrývají
dýchací cesty, bude mít pozdější drastický dopad na zdraví člověka.
Nečekám, že současná zaprodaná enkláva doktorů a rádoby-vědců, jež jsou na výplatních
páskach farmaceutických firem mi dá za pravdu, nicméně budoucnost a objektivní hodnocení
pozdějších generací mé tvrzení potvrdí. O tom jsem přesvědčen.
Tento způsob celoplanetárně vyžadovaného a doporučovaného boje proti koronaviru je buď
největším zdravotnickým omylem v historii lidstva a nebo dobře plánovaným hrůzným záměrem,
který opravdu nemá obdoby!
__________________

Roušky a španělská chřipka – velké tajemství Tony Fauciho
Většina úmrtí během pandemie chřipky v letech 1918-1919 nebyla způsobena virem chřipky,
který působí samostatně, uvádějí vědci z Národního institutu alergií a infekčních onemocnění
(NIAID), který je součástí Národních institutů zdraví. Místo toho většina obětí podlehla bakteriální
pneumonii po infekci chřipkovým virem. Pneumonie byla způsobena, když bakterie, které normálně
obývají nos a hrdlo, napadly plíce podél cesty vytvořené, když virus zničil buňky, které lemují
průdušky a plíce.
Výzkumný projekt dostupný v National Archive US , kterého autoři byli tři jednotlivci, včetně,
Dr. Anthony S. Fauciho, popisuje hlavní příčinu vypuknutí pandemie z roku 1918: bakteriální zápal
plic, nikoliv chřipka!
Překvapující aspekty úmrtí v letech 1918 – 1919 zahrnovali následující:
- vysoký výskyt sekundární pneumonie spojený se standardními bakteriálními pneumopatogeny;
- zápal plic způsobený smíšenými pneumopatogeny, pneumokoki a streptokoki.
Závěr studie Dr. Fauciho a jeho dvou kolegů:
Shrnutím důkazů z pandemie chřipky z let 1918–1919 docházíme k závěru, že příčinou většiny
úmrtí byla bakteriální pneumonie namísto přímé virové pneumónie. Nejméně 92,7% úmrtí bylo
přímou příčinou bakteriálního zápalu plic z důvodu překrytí horních cest dýchacích plátěnou
rouškou.

HA! Tak tohle je vážně pecka, KTEROU MUSÍTE VĚDĚT!
"Virus v podstatě zasadil první ránu, zatímco bakterie zasadily knockoutový úder!"
Ano, takto bychom to mohli popsat. Takže, co zabíjelo? Roušky, vážení přátelé! Doslova, jak je
uvedeno ve studii, překrytí dýchacích cest plátěnou rouškou. Tahle informace je prostě BOMBA, i
když dobře utajovaná. Studie Fauciho a jeho dvou kolegů byla k dispozici na internetu pro širokou
odbornou veřejnost po dlouhou dobu neb ji provedli před mnoha lety.
A jak je to teď? Hlásí se a nebo se nehlásí Dr. Fauci k této studii? On nařizoval Americe nosit
roušky. "Ty, bláho! TO SNAD NENÍ MOŽNÉ!" říkáte si asi... "Jak může člověk, který odhalí, že
roušky zabíjely nařídit jejich nošení celé Americe? A po ní to zkopíruje celý svět!!???? Takovou
chybu. Copak ti lidé nepřemýšlí???"

ZKUSTE HÁDAT. Důvody už si najděte samy...
A ještě dodám jeden závěr:
Výhledově ke koronavirové krizi je možné, že – stejně jako v roce 1918 – by se mohl rozvinout
podobný vzorec poškození virem, následovaný bakteriální invazí, která vznikne z překrytí
dýchacích cest rouškou.

TADY UŽ NENÍ CO VÍC DODAT!
Kdo má něco v hlavě zamyslí se nad výsledky studie Dr. Fauciho i nad jeho
rozhodnutím prosazovat nošení roušek.
Kdo v hlavě nic nemá, ať si nasadí roušku...

Respirátory – zdroje kontaminace nás samotných
A nyní dejme slovo odborníkovi – panu Prof. MUDr. Jaroslavu Michálkovi, Ph.D., který se k
nošení roušek vyjadřuje takto:
"Podle názoru atestovaného imunologa, nošení roušek ztrácí zcela smysl a začínají spíše
převažovat rizika jejich nošení, která se mohou teprve projevit v dalších měsících. Vede mne k
tomuto názoru mnoho indicií a také odborných zkušeností ze světa. Zde jsou ty hlavní:
Roušky a respirátory nasazené na obličeji jsou největším zdrojem kontaminace nás
samotných. Ve vydechovaném vzduchu totiž vydechujeme miliony virů a bakterií, kterých se naše
chytré tělo potřebuje zbavit. Většina z nich se však zachytí v mikroskopické síti, kterou naše rouška
představuje, a hned dalším nádechem vdechujeme velké množství těchto nežádoucích
mikroorganizmů zpět. Existuje několik vědeckých studií z posledních 10 let, které definují přesně, o
jaké patogeny se jedná. Mezi viry to jsou nejčastěji adenoviry, viry chřipky a parachřipky,
respirační syncitiální viry, z bakterií potom streptokoky, stafylokoky a Gram-negativní bakterie.
Pokud roušku máme na obličeji několik hodin denně, zákonitě pak dojde k oslabování našeho
imunitního systému.
Dlouhodobá nepřirozená bariéra v podobě roušky na nose a ústech může vést k oslabení imunity
a zhoršit tak náš celkový zdravotní stav. V letních měsících pak můžeme snadněji podlehnout jiným
infekcím – rotavirům, a Zdenovirům, herpetickým virům, chlamydiím, mykoplasmám, boreliím a
mnoha dalším.

Zakrytí většiny obličeje a strašení zejména seniorů, aby nevycházeli vůbec ven,
může vést k hlubokému nedostatku vitaminu D, který právě na jaře a v létě můžeme
získat ze sluníčka přes odhalenou kůži. Zásoby vitaminu D v těle jsou po zimě zcela
vyčerpány u většiny české populace. Vitamin D je přitom životně důležitý pro správné
fungování imunity, pro celý pohybový aparát včetně svalů, kloubů a šlach, vitamin D
funguje také jako vitamin proti depresím.

Vědecké práce rovněž dokladují, že zdravotničtí pracovníci, kteří jsou nuceni dlouhodobě
nosit roušky či respirátory, trpí ve zvýšené míře bolestmi hlavy, mají dechové potíže, trpí
ekzémy nebo mokváním zapařené kůže pod rouškou. Podobně k těmto potížím může dojít u
kohokoliv z nás, pokud máme roušku na obličeji více hodin bez přestávky.
Zdravotní problémy s oslabenou imunitou po dlouhodobém nošení roušky jsou opravdu
rozsáhlé. Vůbec nechci zlehčovat těžké případy a více než 200 úmrtí v souvislosti s koronavirem,
ale na infekci viry chřipky ročně zemře v Česku 1500-2000 osob, aniž by tomu média věnovala
takovou pozornost, jakou věnovaly v posledních týdnech koronaviru. Senátor a profesor Jan
Žaloudík nedávno v Senátu informoval o úmrtí na nádorová onemocnění: každých 20 minut zemře
v ČR jeden člověk na následky nádorového onemocnění a jeho léčby zejména chemoterapií,
radioterapií. Média však tomu rozhodně nevěnují velkou pozornost.
Věřím, že převáží zdravý rozum a brzy dojde k odstranění roušek z našeho běžného
života."
Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
Tak, co vy na to rouškaři? Zastánci nošení "ochrany dýchacích cest", dušení dětí a člověka.
Zastánci toho porobení se covido-tyranického systému, který nastal. Odsoudíte slova pana doktora
Michálka jako bláboly pomatence? Nebo se nad nimi zamyslíte...
Roušky měli být řešením z krize jen "na chvíli." Začalo se s plátěnými, až se přešlo na
respirátory, které si musíte samy kupovat. A jak dlouho už to trvá? Ve chvíli kdy píši tyto řádky již
VÍCE NEŽ ROK A PŮL! Rok a půl denodenního (v případě MHD a obchodů) nošení ochrany
dýchacích cest MUSÍ mít devastující účinek na zdraví člověk. Prokazatelně. A vy všichni kdo si
kupujete respirátory, tak žijete v placené existenci. Ale o tom píši na jiném místě. Jste zotročeni a
ještě pleskáte jak je dobře! Pokud chcete ničte zdraví sobě, ale jiným nechte svobodnou volbu
rozhodnout se volně dýchat! Pan doktor Michálek to zhodnotil trefně a jednoznačně.
Nechci však nikoho soudit. Jen předkládám fakta a názory. Svůj umělecký pohled jsem vyjádřil
do "coronavirové série", která vznikala v rámci projektu "Povídky z Jiné Dimenze."
Kdo se chce pobavit a zajímá ho, jak jsem toto téma uchopil do literární tvorby, nechť si tuto
sérii vyhledá a přečte. Některé povídky jsou uvedeny v této knize – nikoliv však všechny. Celou
coronavirovou sérii naleznete na internetu, na mých webovkách. Je nutné hledat.
Hutná data obsažená v této knize tak může proložit trochou nevázané zábavy.
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Kšefty století
Zdatní reklamní textaři vymysleli následující slogan. A ten byl samozřejmě mainstremovými médii
tlačen do hlav obyvatelstva: "Tvoje rouška chrání mně, moje rouška chrání tebe."
Pravdivější parafráze zní: "Moje rouška ničí mne, tvoje rouška ničí tebe."
Názor z lidu:
, „Já chráním Tebe, Ty chráníš mě!“, je demagogie. Na veřejnosti, by měl každý chránit především
sebe sama. Pokud má někdo permanentní strach z Covidu, jsou na trhu kvalitní polomasky
(případně celé masky) s téměř 100% ochranou. Proč by si měl např. člověk s protilátkami (po
prodělání Covidu nebo s přirozenou imunitou), kvůli ostatním lidem, doživotně na veřejnosti
upevňovat k obličeji stěží propustný, plastový artefakt a ohrožovat tak svoje zdraví? Pokud to
někdo chce z nejrůznějších důvodů nosit, nic proti tomu, ale pouze na základě dobrovolnosti a
nikoliv povinnosti."
Ano. Zlatá slova. A takové rozumné názory zaznívaly mezi lidem. Jenže toto všechno bylo házení
hráchu na stěnu, protože tady přece nešlo o zdraví, ale o KŠEFT! O PLACENOU EXISTENCI.
V ČR byla (po období látkových a chirurgických roušek) zavedena povinnost nosit respirátor
třídy FFP2. A ten si prostě MUSÍTE KOUPIT. Nosit látkovou roušku, kterou si každý udělá
ZADARMO! CO z toho?
Na začátku hadrové roušky, doma pořízené, aby si lidi zvykli. Chirurgické roušky pak byli JEN
LOGICKÝM PŘECHODEM k RESPIRÁTORŮM. A PROČ? Představte si, ale pan premiér BABIŠ,
který "vlastně nevlastní nic", takže spíše firmy z jeho holdingu, na který on samozřejmě "NEMÁ
ŽÁDNÝ VLIV", počaly na podzim 2020 z linek zuřivě chrlit - respirátory. AHA!
A pak došlo na jejich povinné nošení a to trvá do doby, co píši tyto řádky (listopad 2021).
Zvýšíte-li produkci deštníků ve své firmě - budete chtít, aby nepršelo? Omyl! Čím více deště, tím
více kšeftu. A teď považte VÍM-LI, ŽE BUDE DEŠTIVÉ JARO A LÉTO, tak začnu na podzim
vyrábět spoustu deštníků. A ZARUČENÝ VÝDĚLEK je doma, protože lidé přece nechtějí zmoknout.
TAK! A stejné to bylo i s respirátory. Jako příklad jsem uvedl premiéra Babiše, ale ten jen
následoval plány jiných a svezl se s nimi. Avšak výrazmě k nim přispěl neb velmi TVRDĚ
celosvětovou covido-agendu, v České republice, prosazoval.
Na zdravotnickém materiálu, pod pláštíkem "dobra" si nahrabali mnozí.
Je mi líto, že MNOZÍ z Vás, co čtete tyto řádky, jste jim to umožnili.
Vlastní zaslepeností a vírou v dobré úmysli. BYLY JSTE PODVEDENI. Tak to je. Svět skočil na
špek jednoho z největších globálních podovodů v historii lidstva. A samozřejmě... jak se říká příležitost dělá zloděje. Mnozí jen využili příležitosti. A vydělali na hlouposti ostatních. I tak se to
dá brát, ale vše je potom již jen záležitost charakteru, záležitost svědomí.
Na toto téma jsem napsal následující Povídku z Jiné Dimenze. Pokud chcete-oddychněte si u její
četby, pokud hltavě toužíte po dalších informacích o plan-demii, přelistujte o pár stránek dále.
K povídce se můžete vrátit třeba později...

Povídka z Jiné Dimenze #76

Nejhorší spisovatel na světě, který napsal
bestseller
Pokud budu upřímný, opravdu upřímný, pak vám musím sdělit, že jsem jeden z nejhorších
autorů, kteří kdy vydali best-seller. Ne-li vůbec nejhorší. Totální mazal, pisálek bez talentu, který
není ani moc pracovitý a svoje texty a myšlenky si, navíc, neověřuje. Píše tak, jak ho to napadá.
To je klasický příklad amaterismu, diletantismu i neúcty ke čtenáři. A vidíte - i přes tohle všechno
jsem napsal best-seller, který si koupilo spousta lidí a který mne zabezpečil do konce života. Už
nebudu muset nikdy nic dělat.. O mé finanční náležitosti je postaráno.
A z toho důvodu také již nepíši. Ono také není psát co. Není můza. Inspirace by se možná našla,
ale kde není můza, chybí pracovitost a hlavně talent, tak tam těžko brát. A to je přesné zhodnocení
mých spisovatelských kvalit, mé spisovatelské osobnosti. Jsem klasickým autorem jedné knihy. A
touto jedinou knihou jsem vyhrál celý život. Jak po stránce finanční, tak po stránce, slávy, úspěchu,
celebritismu a toho všeho kolem. Život může být, jak se zdá, dosti nespravedlivý.
Znám mnoho autorů, kteří pilně píší, každý den, vydali toho mnoho a přesto se best- selleru
nikdy nedočkají. Jejich úspěch zůstane jen lokální. A to mají tisíckrát větší talent než já. A proč
tomu tak je? Jde snad o štěstí či spravedlnost, která nás přesahuje? Nevím a hlavu si s tím nelámu.
Jsem rád, že jsem na druhé straně. Na straně toho úspěšného, který jednou ranou vyhrál celý život.
Jednou knihou, jedním best-sellerem, který jsem napsal, tak trochu na zapřenou, vlastně náhodou.
Poslechnětě si jak se to stalo.

(@@@)
Je to jednoduché. Napsal jsem knihu o Georgi Washingtonovi. Prvním americkém prezidentu. Ta
kniha byla na rychlo spíchlá, plná doměnek a nepřesností, literárně a slohově velice špatná. Jenže byla přece o Georgi Washingtonovi. A tak si jí každý koupil. Každý správný Američan přece musí
mít v knihovničce knihu o našem prvním prezidentovi.
To byl jeden z hlavních důvodů koupě. Nikdo ji sice nečetl, ale prodávala se jak na běžícím pásu.
Kupovali ji rodiče dětem, aby se děti vzdělali v historii, ale děti ji nečetli. Kupovali ji firmy, ve
velkém, jako vhodný vlastenecký dárek pro své zaměstnance. Ale zaměstnanci ji nečetli. Kupovali
ji dospělí lidé jako dobrý dárek seniorům. Ale senioři ji nečetli. Byla to však kniha o Georgi
Washingtonovi. Přebal tvořila Americká vlajka a obrázek jeho hrdého vlasteneckého vzezření.
A výsledek toho všeho? Ač měl tuto knihu každý správný američan v knihovničce, málokdo ji
četl. A tak se moje opravdu špatná a historicky nikoliv zcela přesná kniha stala New York Times
best-sellerem a to ji samozřejmě přineslo další destíky tisíc prodejů.
Díky tomu, vznikl zájem o překlady a moje tragická kniha pak vyšla po celém světě. A dodnes se
prodává. Dodnes mi chodí peníze a proto, jak už jsem zdůranil, nemusím do konce života pracovat.

(@@@)
Takže za to děkuji Vám, čtenářům. Díky vaší hlouposti jste skoupili tisíce výtisků mé knihy,
kterou sice má v knihovničce každý druhý, ale nikdo ji nečte. A mě tento bizardní fakt, který odráží
životní realitu vydělal několik desítek miliónu dolarů a díky tomu jsem zabezpečen do konce svého
života. Dokud bude v lidské společnosti převaha egoistických hlupáků, lidem jako jsem já se bude
dobře žít. A vězte, že je nás mnoho takových, kteří těžíme z vaší hlouposti. Mezi spisovateli jsem
možná ojedinělou vránou, ale dost takových je mezi bankéři, právníky, politiky, ba i doktory. Třeba
právě doktoři vás, ruku v ruce s pojišťovnami, farmacetuickými firmami a celým títmo dobře
namazaným kolosem mašírují tak, že vaše zdraví není ve vašich rukou.
Drobný příklad:
Zajdete si k doktorovi, ten vám stanoví diagnózu a na váš zdravotní problém hledá léčbu.
Myslíte si, a z duše věříte tomu, že najde to nejlepší řešení pro vás. Jste o tom přesvědčeni. Je to
přece pan doktor. Ten, který bdí nad vaším zdravým.
Jenž ouha... Pan doktor vybírá jen z možností, které mu proplatí pojišťovna. Co to tedy znamená?
Možnost jak vás léčit je pro něj velmi omezená. I kdyby zde byl nejlepší lék na světě, pokud ho
pojišťovny neproplatí, farmaceutické firmy nevyrobí a patřičné úřady neschválí, jen těžko vám ho
může lékař předepsat, i kdyby tisíckrát chtěl.
Jste tedy léčeni optimálním řešení? Nikoliv - jste léčeni jen z možností, které doktorovi nabídnou
pojišťovny. Je to byznys. A tento malý důkaz manipulace s lidskou důvěrou v to, že ušlechtilé
hodnoty jako je zdraví a nebo (jako v mém případě) historická fakta, jsou hodnoty nedotknutelné,
vede k tomu, že z toho spousta lidí zbohatlo a žije si velice dobře.
Tak jako já. Jsem milionář a dokonce života už vážně nemusím napsat ani řádku. A ani to
nehodlám udělat. Proč taky? Vatu, co jsem vydělal na vaší důvěře a hlouposti mám teď uloženou a
peníze mi dělají další peníze.
Chápu, že teď se mnozí z vás cítí tak trochu nakvašení. Možná i podvedení. Musíte celý život
makat a já jsem zabezepečný jedinou knihou? To je přece pěkná nespravedlnost! To naštve, ne?
Ale kdo vás podvedl v této (ne)spravedlnosti života? Já? Nikoliv. Knihu jsem napsal a peníze za
ni poctivě vydělal..Podvedli jste se samy. Díky většinové, tupé a hloupé společnosti si mnoho lidí
může velice dobře žít. Ať už ve spisovatelství, novinařine či lékařství. Můžeme zmínit napříkad
vakcinační byznys. To je pravé ELDORÁDO. Byznys je prostě byznys a kdo na to má žaludek tak
klidně zamění mravní hodnoty za prachy. A takových lidí je moře. A tito lidé vám za vaši hloupost
děkují.

Tato povídka byla napsána za koronavirové krize a jako u všech u ní platí, že kdo pohledá najde
na internetu audio-verzi, s originální hudbou. Soundtrack je nedílnou součástí projektu PzJD.
Každá povídka má svůj originální hudební podkres, případně samostatné hudební téma. Kdo má
rád ucelený zážitek neměl by váhat a vyslechnout audio zpracování.
Tak... a náš výlet po koronavirové tragi-komedii pokračuje... tím k čemu celá tato legrace
směřovala. Málokdo tento trik prohlédl, málokdo vůbec tušil, že tomu tak bylo. TEĎ OPRAVDU
ZBYSTŘETE POZORNOST, protože následuje jedna z perliček této knihy. Opravdu lahůdka a drsné
sdělení reality. Ač to zní šíleně, tak všichni žili v placené existence. Následující kapitola vše
vysvětlí...

Život v placené existenci
Hrůzná realita života v ČR na jaře roku 2021:
Kdo nezaplatí je odsouzen zemřít!
Přelom března a dubna 2021. Je to komedie. Lidé si neuvědomují, že MUSÍ
PLATIT ZA SVOU EXISTENCI, jinak existovat, ve společnosti, nemohou.
Zřejmě je to předzvěst, jakési zvykání na věci příští. Většinová společnost, tento dobře skrývaný
fakt apaticky přijala a přežvýkala ho jako poslušné stádo oveček trávu, protože si málokdo z tohoto
stáda uvědomil, že tomu tak je.
PRINCIP PLACENÉ EXISTENCE? Kdo si nekoupí respirátor, jenž musí mít dle nařízení
nasazený i pokud je sám na ulici, což znamená absolutně všude mimo vlastní domov, tak je
stíhán a trestán policíí. Ano. Toto je princip placení si za existenci někomu, komu jdou peníze z
respirátorů do kapsy.
Takže miliardářům. Firmám se zdravotnickým materiálem, které si tak zajišťují příjem od
každého jedince ve státě. TEN JIM PLATÍ ZA EXISTENCI.
Pokud nezaplatí - nemůže na ulici, nemůže mezi lidi. Nemůže si jít do obchodu koupit jídlo, a je
odsouzen k tomu, umřít, v osamění, ve svém bytě, hlady. Nemá-li známé či příbuzné, kteří by mu
jídlo přinesli nebo internet, aby si objednal potravu přes donáškovou službu - opravdu ho nečeká
jiný scénář. SMRT HLADEM! Tak to je paradox! Takový občan nemá jak se dostat k základnímu
právu - k možnosti koupit si jídlo. To je opravdu síla!
Tento ABSURDNÍ FAKT JE BOHUŹEL - REALITOU. Zamyslete se nad tím.
A toto je potvrzením toho jak to v tomto státě fungovalo. Vláda vyhlásila nesmyslná nařízení,
která byla nedomyšlená, mnohá protiústavní (což rozhodnutí Nejvyššího správního soudu posléze
dokázala), ale ono to nějak fungovalo. To, že v důsledcích docházelo k masivnímu a hrubému
porušování lidských práv s možným následekem smrti občana (což bylo dokázáno na případu výše)
je jaksi - vedlejší.

Dokonalá totalita, dokonalé zotročení, dokonalý systém, který si sám na sebe
vybere peníze od každého občana. Ano, toto je "legální výběr daní za existenci",
který však nejde do kapes státu, ale do kapes soukromých.
A stát ještě, považte "v rámci boje proti pandemii a v rámci ochrany zdraví společnosti," tyto
respirátory osvobodil od daně, takže z toho měl lid totální nulu.
Wauuu. Tak tento koncept "soukromého vybírání daní" je opravdu šikovně vymyšlený. Dokonale.
Jak vidno, tvoří se tu malý stát ve státě. Lépe řečeno "velký stát ve státě."
A s tím vyvstává otázka. Kdo ten "nový stát" tvoří?

Miliardáři jedou – střední třída a chudina je braná u huby.
Tím jest řečeno vše...
... a tím bychom také mohli skonči, protože je to dobrý závěr kapitoly o "placené existenci," ale
závěrem mi dovolte ještě malé zamyšlení:
Je zde snaha o nadnárodní vládu super-bohatých. To je očividné. V komunismu tomu bylo
opačně. Lid měl vládnou sám sobě. Neustále se to tu mele jak v hrnci, když se vaří lečo a pěkně se
to, čas od času, promíchá. Co bylo dole, dostane se na povrchu a kousky z povrchu se zase ponoří
na dno hrnce. A občas, když se přiloží pod kotel, vznikne revoluce a vše začne vřít a bublat! A je
třeba to opět promíchat, aby hrnec nepřetekl. A tak to tady chodí. Takový je život na planetě Zemi.
Ale, co se začalo dít díky corona-krizi je opravdu snaha o brutální změnu - celosvětovou.
Covido-tyranie prorostla vlády a je zde určitá snaha vše řídit centrálně, nebojím se říci celoplanetárně.
Hmmm. Velice zajímavé. Současní čtenáři - pojďme se zájmem sledovat, kde se to bude lámat.
Kde vzniknou první trhlinky v lodi, která se dozajista potopí, protože je už předem odsouzena k
zániku, tak jako většiny velkých molochů, velkých uskupení, velkých totalních diktatur, států, zemí,
kmenů i společenství.
Otázkou je kolik škody na lidstvu napáchají a kolik dobra a pozitivních změn do budoucna
lidstvo z této dozajista poučné lekce vytěží. Každopádně - je to opět škola života a posun kamsi
kupředu. Lidstvo se učí každou dekádou. A čtenáři z budoucnosti již vědí jak vše dopadlo.

Když nemáš prachy na roušku...

Čísla o počtech úmrtí – manipulace
Základem masírky obyvatelstva se stala čísla o počtech nakažených a počtech úmrtí.
Zafungovalo to skvěle. Vystrašené obyvatelstvo počalo poslouchat nařízení, která postupem času
dostávala nádech absurdit (rozestupy dva metry, metr a půl, když sedíš v restauraci u stolu nemáš
roušku – zvedneš-li se a jdeš na záchod musíš si jí nasadit, nezpívat, netancovat apod...)
Každodenní masírka o číslech zemřelých lidí s podkresem obrázků zdravotníků ve skafandrech,
kteří manimulují na oddělní s bezvládnými lidmi, okolo všude spousta přístrojů, ventilátory atd.
Takový výjev na klidu nepřidá a to, jakým způsobem musel NEGATIVNĚ ovlivnit psychiku
seniorů, o tom ani nemluvě. Z psychologického hlediska se jednalo o dobře promyšlenou a
záměrnou propagandu. Pozitivní slovo pro posílení psychiky jako by bylo ve zpravodajstvích
ZAKÁZÁNO! Jakákokoliv naděje pošlapaná, nevyřčena a NEGATIVITA a strašení čísli se řinulo z
obrazovek do obýváků od rána do večera. Těmto číslům nešlo uniknout. Mediální korporace
pracovali na plný výkon, aby tuto agendu patřičně rozšířili a udržovali.
Nechci se tomuto příliš věnovat neboť jde o negativní téma a lidé si této masáže užili dost, ale
pro zachování odkazu pro budoucnost to musí být zmíněno. Poučte se, lidé z budoucnosti, a
nenechte se ovlivňovat tím, co vám bude MASOVĚ podsouváno jako REALITA.
Vždy mějte hlavu otevřenou a dělejte si vlastní výzkum.
K číslům tedy jen krátce. Vezmeme malý příklad z Německa z jara, měsíce března:
13.4 - 2021:
Země s 83 miliony obyvatel od počátku epidemie zaznamenala zhruba 3,02 milionu nakažených.
Přes 2,7 milionu lidí se z nemoci vyléčilo a 78 764 pacientů komplikacím spojeným s covidem-19
podlehlo.
A zde je princip celé té legrace. Ano, číselně zemřelo téměř 80 000 lidí, ale vše se skryje pod
formulaci KOMPLIKACÍ SPOJENÝCH S COVIDEM-19!
Ano, lidé umírali na cokoliv jiného tak jako každým dnem umřou tisíce a přidal-li se k tomu
COVID, hned šlo plnit statistiky. Nevtrdím, že COVID, stejně jako chřipka nebo další nemoci
prospějí zdraví člověka. Samozřejmě přitíží, ale pokud si připočteme pacienty, kteří umřeli třeba na
odloženou péči (onkologičtí pacienti) pak i TYTO JEDINCE MÁ NA SVĚDOMÍ NIKOLIV COVID,
ALE COVIDO-TYRANIE, díky které vznikl celý tento podivný systém, který naboural dobře
fungující zdravotnictví. Mnozí, proto neumřeli na COVID. A přesto kvůli COVIDU, pod vlivem
paniku vyvolávajících počtů úmrtí, byla mučeno obyvatelstvo celé planety Země dušením pod
rouškami a psychicky týráno v nesmyslných opatřeních a psychiku i ekonomiku ničícíh lockdownech.
Stačí si přečíst pár výňatků z tisku, které neměli masivní publicitu, protože když by ji měli,
náhled na situaci by byl zcela jiný. Chce toto COVIDO-TYRAN? Jistě ne... A přesto čas od času
nějaký charakterní redaktor či novinář dokázal napsal bezvýznamný článek, ve kterém světu odhalil
tato zjištění:

Zpráva z tisku (červenec 2021):
Podle dalších prestižních studií je míra úmrtnosti na covid-19 u mladých lidí podobná míře
úmrtnosti z nešťastné náhody a je menší než 0,01 %.
Je zřejmé, že počet celkového úmrtí na koronavirus je nadhodnocen. V současnosti dochází v
mnoha zemích k přepočítání úmrtí. Např. ve Spojených státech, ve státě Kalifornie, se při přepočtu
snížil počet úmrtí o 25 %, v Anglii a Walesu o třetinu.
Zpětně se tedy pravda dostávala na povrch. Čísla o úmrtích byla nadhodnocena. Ale, kdo vrátí
lidem jejich dny naplněné strachem? Kdo se jim omluví za poničenou psychiku a zkaženou radost?
Zveřejněná pravda někde na pátých, šestých stránkách novin v lehce přehlédnutelných článcích je
opravdu chabou omluvou.

Analýza Daniela Křetínského: špatná práce s čísly
Z osobního hlediska si dovolím ještě malou poznámku. Měl jsem co do činění s miliardářem
Danielem Křetínským. Zabývám se psychologií miliardářů a k tomuto tématu píši "Miliardářskou
sérii," což jsou povídky a texty inspirované miliardáři, jejich reálnými životními příběhy a
zkušenostmi. Můžete si vyhledat v mém díle a přečíst si, pokud vás to zajímá.
Miliardář DK v mém průzkumu těchto dozajista vyjímečných lidí zaujal výsadní postavení skrze
můj projekt, který se mu věnoval v obsáhlé formě. Dovolím si tvrdit, že jeho osobnost mám obstojně
zpracovanou. Je to analyticky uvažující člověk, který ví o čem mluví a svoje vyjádřní a rozhodnutí
podkládá fakty. Nejedná v emocích, jedná chladně - vždy s rozmyslem. V dobách počáteční koronakrize, v dobách prvotní paniky uvedl časopis REFLEX rozhovor s Křetínským. V rozhovoru
Křetínský uklidňuje obyvatelstvo a dokládá špatnou práci s čísly. Dokazuje, že jsou statistiky
překrucovány a že virus není tak smrtelný, jak je prezentováno.
Mimochodem Daniel Křetínský totiž, v první vlně, onemocněl COVIDEM a lehce se z něj vyléčil.
Toto jsou jeho slova: "Měl jsem takovou lehčí chřipku. Normálně jsem u toho v kanceláři
pracoval..." Covid tedy zvládl a proto z něj neměl strach.
Křetínský dokázal jak se se statistikami manipulovalo. Jednoznačnou, prostou analýzou a
věcným rozborem. Doložil nám tak, jak špatně se pracovalo s čísli. Je naivní si však myslet, že šlo o
špatnou práci statistiků. NAOPAK. Šlo o VÝBORNĚ ODVEDENOU PRÁCI S ČÍSLI a ti kdo tato
čísla veřejnosti poskytovali DOBŘE VĚDĚLI, CO DĚLAJÍ. Sloužili tak covido-tyranii, skvěle za to
zaplaceni a podíleli se tak na duševní i morální zkáze dříve dobře fungující lidské společnosti.
A geniálně-analytický mozek miliadáře Křetínského nám to potvrdil.

Mrtvoly a pacienti dělají peníze
aneb začarovaný kruh covido-tyranie
Morbidní téma, ale celá koronavirová covido-tyranie je založena na bizáru strachu ze smrti.
Máme zde další zajímavé zhodnocení tentokráte od šéfredakora serveru AERONET.CZ:
AERONET.CZ:
Nemocnice dostávají za covidové pacienty a covidové mrtvoly obrovské platby od pojišťoven,
takže nemocnice jsou de facto motivovány k tomu, aby hlásily do státního systému co nejvíce
pacientů jako obětí COVID-19. Nemocnice tak administrativně vyrábí oběti COVID-19 z lidí, kteří
zemřou na infarkt, na cukrovku, nebo dokonce na rakovinu.
Nemocnice hlásí skoro každého, kdo se jim dostane pod ruku, jako nakaženého covidem, což
vede k nárůstu čísel nakažených ve společnosti, což vítají farmaceutické firmy a jimi řízení a
zkorumpovaní politici, kteří na oplátku nemocnicím přiklepnou horentní úhradové vyhlášky a
přikáží pojišťovnám, aby nemocnicím vyplácely pohádkové sumy.
A protože nemocnice dostávají obrovské částky, motivuje je to reportovat a hlásit více a více
nakažených pacientů a mrtvol, takže politici mají více a více čísel nakažených a mohou více a více
omezovat obyvatelstvo a kumulovat moc, takže politici nařídí pojišťovnám posílat ještě více a více
peněz na zvládání této jako-krize, takže nemocnice mají více a více peněz, takže mají motivaci
hlásit více a více nakažených. Chápete?
A zde se dostáváme k důvodu proč mnozí doktoři mlčí a mlčky se podílí na celé této
mašinérii. Kšeft je to ohormný. Těží z něho mnozí. A kdo to odnáší? Lidé... Obyčejní lidé.
Na jednu stranu je to tragická skutečnost – na druhou stranu jde o hloupost většinové
společnosti, který nedokázala prohlédnout pravdu a ještě slepě tleskala zaprodaným doktorům a
všem nesmyslným opatřením.
Ne nadarmo se říká – každý svého štěstí strůjce. Politovánihodný fakt je však ten – že tito
plácalové, kteří samy za svou hloupost trpěli s sebou stáhli i tu malinkou vrstvičku uvědomělých.
Inu – toto vše je neblahým potvrzením mého výroku: "Covidová krize jednoznačně ukázala jak stále
ještě málo je inteligence na Zemi." Pražádnou radost mi to však nedělá.

Testovat, testovat, testovat
Na jaře 2021 se začalo testovat ve školách. Utratili se sta miliony za testy, které ukázaly nicotné
výsledky.
Po týdnu testování:
V tomto týdnu bylo otestováno celkem 610 tisíc žáků a z toho bylo 302 pozitivních. U pedagogů
a nepedagogů to bylo 186 z 228 tisíc otestovaných.
„Čísla se mohou zdát nízká. Musíme si ale uvědomit, že u zdravé populace je virová nálož velmi
malá. Informace, kterou jsme dostali v pondělí ráno, znamená pouze to, že z rodin přicházejí zdravé
děti, protože respektovaly nouzový stav,“ vysvětluje tehdejší ministr zdravotnictví Arenberger.
Zářný příklad komického obracení reality ve stylu "přesně jak se nám hodí."
Ministr Arenberger zde tvrdí, že lidé (rodiny) respektovaly nouzový stav. Čísla nákaz, ale později
ve společnosti neklesala dostatečně rychle (jak víme vir koreluje s počasím a čekalo se na teplé
dny) a tak vláda vyhlašovala: "Čísla neklesají, protože lidé jsou nezodpovědní a nedodržují
opatření!!!" Bu, bu, bu... Vy za to můžete!
A takto to funguje. Ohýbám si realitu jak potřebuji. A nemyslící většina národa to odkývala. A ti
nejhloupější tomu ještě věřili. Smutné, smutné... nicméně krutě pravdivé. Jakýkoliv fakt lze
překroutit a předestřít skrze média většinové (spící nebo-li tupé) společnosti a ta ho zchroustne jako
pilulku pravdy.
A tak zde vyvstává otázka. Kolik lidí byo schopno vlastní analýzy? Možná 10 procent? Možná
méně... A zbytek akceptoval to, co bylo hlásáno i když, pravda, mnozí v tichosti a se skřípějícíma
zubama.
Toto už bylo. Proběhlo. A jaké je poučení do budoucna? Dozajista OSLABIT vliv
mainstreamových médii, dostat je z područí miliardářů, kteří je ovládají. To je cesta ke svobodě
informace, která je zárukou SVOBODY SPOLEČNOSTI.
MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
(mikrobioložka a viroložka a vedoucí oddělení virologie Zdravotního ústavu Ostrava):
"Testy mají mizivou vypovídací hodnotu. Už rok běží experiment masivního testování a
epidemii to nezastavilo. Je tlak, aby se testovalo víc a víc až úplně nejvíc. Nevím, kde je ta mez ten limit. Kdy už toho bude dost. My testujeme více než v sousedních zemích, a v sousedních
zemích se také testuje enormě, ale my testujeme ještě více. Ale, že by to vedlo ke konci epidemie,
tak to opravdu nevypadá. To k tomu nevede. To neovlivní průběh epidemie jestli budeme masivně
testovat bezpříznakové lidi, kterým nic není a pravděpodobnost, že se tam něco zachytí je naprosto
mizivá... Toto, že ovlivní epidemii velice silně pochybuji!"
Paradoxně po těchto zkušenostech by nákladné testování ve školách na podzim již nemělo být. A
ejhle... vesele pokračovalo a ukrajovalo z pokladen pojišťoven další sta miliony, které pak chyběli
na proplácení jiné léčby. Kšeft je kšeft. Někdo se zase napakoval. A zaplatili to - lidé. Kdo jiný.
Návrh: co kdyby místo stovek milionu za testy opět pan miliardář Sehnal postavil polní
nemocninci v Letňanech? Stála by sice 100 mega, ale mohla by přijímat pacienty, v případě
zahlcení systému, a vyšlo by to levněji než TESTOVAT, TESTOVAT, TESTOVAT.
Proč se tak nestane? Protože kšeft s testy je prima kšeft a navíc by se "nedejbože pro covido-

tyrany" ukázalo, že pokud vše rozvolníme a sundáme respirátory nejen, že se nemocnice
nepřeplnily, ale že covidová nákaza probíhá v podobných relacích (s menšími či většímí výkyvy)
stejně jako každý podzim ta chřipková. A to covido-tyran nechce. Hanba mu...

Nový "zdravotničtí" miliardáři
Zpráva z tisku:
Časopis Forbes uvedl, že v sektoru zdravotnictví se v roce 2021 objevilo 50 nových miliardářů.
Profit zaznamenaly zejména firmy zapojené do vývoje vakcín a léků na koronavirus stejně tak jako
poskytovatelé a výrobci zdravotnických potřeb.
Noví miliardáři spjatí s farmaceutickým průmyslem a firmami zaměřenými na dodávky do
zdravotnictví jsou z jedenácti zemí. Nejvíc nových miliardářů v oblasti zdravotnictví pochází z
Číny.
Miliardáři z číny. Ano, to je pochopitelné. Tam se totiž vyrábějí respirátory, zdravotnický
materiál ba i testovací sady. Jenže výrobci jsou jen jedna klika, která na tom vydělá. Druhou klikou
jsou dovozci, prodejci. A zde už to začíná být zajímavé. Tady si totiž může "nahrábnout" i našinec. A
to, že si nahrábli (například na povinném testování ve školách a firmách, vakcínách apod.) o tom
snad nepochybuje nikdo.
A stokrát omýlaná otázka je opět na talíři.
BUDOU CHTÍT TITO NOVÍ MILIARDÁŘI, ABY CORONAVIROVÁ KRIZE (a tím i jejich
nadstandardní zisky) SKONČILA A NEBO UDĚLAJÍ VŠECHNO PROTO, ABY TATO LEGRACE
POKRAČOVALA DÁL?
A právě tahle otázka by měla znepokojovat většinovou společnost. Právě zde je prostor pro
korupci, ovlivňování a vedení celé plan-demie nikoliv ke konci, ale k vyšším číslům. K větším
počtům úmrtí, k větší nemocnosti. K většímu strachu z toho všeho. Tím jest řečeno vše.

Tak - a pojďme si zase trochu oddychnout. Dáme si další Povídku z Jiné
dimenze. Tentokráte tak trochu detektivní, ale platí pro ni, jako pro všechny ostatní v
knize uvedené, že byla napsaná v době coronavirové krize. Jako 63. díl našeho
každopondělního projektu PzJD, který na YOUTUBE vycházel pravidelně, pondělí co
pondělí, vždy v sedm večer - bez přestávky.
Čtenáři ze současnosti - audio verzi tedy hledejte na internetu. Nejlépe na
YOUTUBE kanále LUNARVISIONS, pokud ještě existuje. Pokud jsem ho nesmazal já
nebo censor. Mé dilo je však na internetu přístupné na mnohých jiných kanálech a
webech. Každpodádně umíte jistě pracovat s vyhledávači. Na mých webových
stránkách se také dostanete k potřebným informacím.
Čtenáři z budoucnosti pak hledejte v mém odkazu – v mém celoživotním díle.
Kdo hledá – najde. Tak buďte aktivní. Není potřeba vodit někoho za ručičku,
protože pohodlná civilizace, která má všechno předložené jako na dlani, brzy ztratí
svobodu a spěje k zániku. Tak jako v následující PzJD povídce:

Povídka z Jiné Dimenze #63:

Detektiv civilizací
Jsem detektiv civlizací. Moje práce mně celkem baví. Když jsem byl mladší,
možná jsem byl horlivější, ale nyní mám zase více životních i pracovních zkušeností
a tak si svou práci mohu užívat ze zcela jiného úhlu. Mám rád případy, které vyřeším
ze židle. Přímo ze své kanceláře, aniž bych musel zvedat zadek nasedat do rakety a
letěl něco ověřovat nebo s někým jednat, vyšetřovat.
Téměř každý měsíc totiž dojde k destrukci nějaké lidské civlizace, na jedné z
planet, v našem obrovském vesmíru. A prací nás Deteketivů cilizací je dávat tento
bordel do pořádku. Ve vesmíru totiž musí být pořádek a každého, zdůrazňuji každého
(!) života je škoda. A ochránit životy správným směřováním vývoje, je moje práce.
Na dnešek mi počítač vygeneroval předností případ, který nesnesl odkladu.
Civilizace na vzdálené, maličké a dosti nevýznamné planetě Zemi se zničila. Žádné
překvapení. A bylo třeba vypátrat proč se tomu tak stalo a zřídit nápravu. Uvést věc
do původního stavu.
Spustil jsem tedy patřičné programy, analyzační jednotky a všechnu techniku,
která prováděla příslušnou práci a začal s analýzou. Každý případ zničené civlizace
se vyšetřuje stejnou metodou. Postupuje se v čase dozadu. To znamená, vyšetřujeme
od zániku, jdeme po časové ose zpět a snažíme se zachytit zlomový moment, který k
tomu vedl. A s tímto momentem pak pracujeme tak, aby byla zřízena náprava. Zdá se
to jednoduché a ono to, v podstatě, jednoduché také je.

Nic vyjímečného. Obyčejná detektivní práce, která si vyžaduje bystrý úsudek,
dobrý postřeh, analytickou mysl a někdy také trochu štěstí, protože bez štěstí se dobrý
detektiv neobejde.
Analyzační jednotky dokončili nahrávání procesu a začaly mi ukazovat první data.
Nic překapivého. Viděl jsem radioktivním spadem zničenou planetu, bez známek
života. Jak už jsem pravil, postupujeme v čase zpět, takže vždycky začínáme u konce.
A tyto konce civilizací jsou neslavné a pohled je vždy strašlivý, ale já už jsem si
zvykl. Je to stejné jako s vraždami. Detektiv, který vyšetřuje svou první vraždu je
jistě otřesen, když spatří první mrtvolu, ale když to dělá celý život - zvykne si. Stejně
tak i já jsem si zvykl na pohled na zničené civlizace.
Dobrá, planeta tedy byla v rozkladu - po atomovém výbuchu. Prázdná města, plná
trosek a výdobytky civilizace, které nikdo neudržoval chátraly, z budov se staly ruiny
a všude se válelo na tisíce odložených létajích strojů, elektro-mobilů a další
nepoužívané techniky. Na Zemi počala vládnout příroda a pralesy, traviny a křoviny
expandovaly do měst a počaly zarůstat výtvory člověka, který se mylně domníval, že
je pánem tvorstva.
Pro mne nic nového. Takový obrázek jsem dobře znal ze stovek případů, které
jsem již za svou kariéru vyšetřoval. Mnoho lidských civilizací se zničilo, ale příčiny
nebyly vždy stejné. Otázka co zničilo pozemšťany se vznášela v mé mysli a já se těšil
na to, jak rozlousknu tuto záhadu a vyřeším tento zajímavý případ.
Posouval jsem se tedy, pomocí analytických jednotek, v čase zpět.
Viděl jsem lidstvo chodící po ulicích v podivných skafandrech. Vystrašené- hysterické. V panice. Zadal jsem údaje za účelem bližšího zkoumání. Analyzační
jednotka vyplivla suchá, ale jednozančná data. Lidé již byly v úpadku. Civlizace se
nerozvíjela a všichni se již, jenom a pouze, snažili před něčím ochránit. Dal jsem
analyzační jednotce pokyn k srovnání časové osy.
Trvalo jí to proklatě dlouho, ale nakonec mi časovou osu ukázala. Nyní jsme se
nacházeli v roce 2148, bráno podle časového kalendáře pozemšťanů. Analyzační
jednotka mi nabídla přepočet na vesmírný kalendář, ale to jsem odmítl. Vždy bylo
lepší pátrat v čase, podle kterého se orientovalal zničená civilzace, protože mne to
pomáhalo lépe jí chápat, lépe se vžít do jejího uvažovaní a lépe tak odhalit příčinu
zániku. Na rovinu mohu protzradit, že většinou byla příčinou zániku destruktivní
válka, povětšinou jaderná, virová nákaza nebo nezvládnutí vyspělé technologie.
Vzhledem k tomu, že se lidé chránili neprostupnými ochranými obleky dalo se
uvažovat o nějakém druhu chřipkového viru, respiračního onemocnění přenášeného
vzduchem. S virem bych to měl jednoduché a má práce by byla brzy hotova, ale celý
případ se ukázal, nakonec složitější. Daleko složitější.
Posunul jsem se opět v čase zpět - do roku 2120. Co se událo za těch téměř třicet
let? Panika lidstva nebyla existenční, ale jisté známky počínajícího chaosu plus trvalý
stres a strach prostupovaly lidstvo. Byla tady celoplanetární obava z jakéhosi
ohrožení.

Začal jsem pátrat, o jaké ohrožení se jedná.
Výsledek byl překvapivý. Velmi překvapivý.
Lidé se báli hmyzu. Nepředstavitelně. Paranoidně. Proč?
Zejména komárů, pavouků, klíšťat a podobné havěti.
Vytáhl jsem si několik vzorků a hned vše pochopil. Samozřejmě...
Zadal jsem rychle příkaz k posunu v čase zpět a analyzační jednotka měla za úkol
vyhledat specifické konání. Neomylně se zastavila v roce 2100. Zasmál jsem se. Jak
příznačné. Nové století pro lidstvo začalo přelomovou událostí. Ano. Šílenci začali
vypouštět do světa komáry, klíšťata, pavouky a hmyz nakažený brutální nemocí, která
po vpichu do člověčí kůže, způsobila rychlý a neodvratný rozklad orgánů. Logické proto později přišli skafandry.
Teď už jsem začal zrychlovat na tempu mé práce. Můj další časový skok byl do
roku 2080. Jasně! Lidstvo chodilo v takzvaných dusítkách. Dusítka byl největší omyl
člověka a způsobil zánik mnoha civilizací jež se naivně a zcela mylně domnívaly, že
zahalením dýchycích cest se ochrání před respiračními onemocněními. Dusítka se
stala symbolem diktátorských a tyranských režimů potlačujících svobodu a lidská
práva. To ve vesmíru věděl každý. Člověka na planetě Zemi však dusítka nevyhubila.
Bylo tedy třeba zjistit, proč lidé dusítka nosili. Výsledek jednoznačný. Ochrana před
viry. Aha. Zasmál jsem se z plného hrdla, usrnknul svého bio nápoje, který jsem měl
pro potřebu občerstvení postavený na pracovním stole, a posunul se v čase zpět do
roku 2050.
Hysterická společnost, stále v dusítkách, žila pokojně v koexistenci s viry. Pokrčil
jsem rameny. Jejich hloupost, jejich slabost. Fajn. Pohlédl jsem na údaj o počtu
obyvatel planety Země. Cca. 500 milionů. To nebylo mnoho.
Posunul jsem se opět v čase zpět - do roku 2030. Mrkl jsem na počet obyvatel.
Jedna miliarda. Fajn - a dusítka? Na obličejích samozřejmě. Koexistence s virem se
stává normou. Dobrá.
Zadal jsem analyzační jednotce příkaz, ať pokračuje v čase zpět a vyhledává
počátek virového problému. Zastavila se v roce 2020. Zde lidé započali s naivním
nošením dusítek neb v tomto roce virus propukl. Mrkl jsem na počet lidí na planetě.
Téměř sedm miliard? Zasmál jsem se. Dobrá decimace obyvatelstva. Naše vesmírná
lékařská věda dobře ví, že při respiračních pandemiích je nošení dusítek silně
kontraproduktivní neb bakterie a ostatní viry zachycené v ústech a nose pak padají na
plíce a způsobují sekundární onemocnění člověka. Tato sekundární onemocnění pak v
kombinaci s původním virem brutálním způsobem nalomí obranyschopnost člověka,
jenž se tak paradoxně stává, díky dusítkům, zranitelnější. Bez řádné ochrany,
dokonale utěsněného systému s vnitřní ventilací, s vnitřním oběhem kyslíku, což
později vyřešili skafandry a helmy, je veškeré počínání v podobě látkových či
maskových dusítek naprosto diletantské a naivně kontraproduktivní. Jak už jsem
zmínil sekundární negativní efekt dusítek s oblibou zneužívali ditktátorské režimy,
ale to není potřeba, v souvislosti s mým případem, rozvádět.
"Za deset let jich pochcípalo dost," uchechnutl jsem se při srovnání s rokem 2030.

"Šest miliard? " Ověřil jsem si to. Ano. Za deset let šlo do kopru šest miliard
pozemšťanů. Nebylo třeba pátrat po podrobnostech, a mohl jsem se v čase posunout
zpět, ale mě to zajímalo. V duši se objevila čirá zvědavost a tak jsem dal analyzační
jednotce pokyn, ať mi nalezne jisté specifické údaje.
Trvalo jí to chvíli, ale brzy jsem měl výsledek.
Proč se člověku nepodařilo zvládnout pandemii? Výsledek jasný - dusítka,
primitivní vakcinace, plus další do očí bijící chyby v postupu boje proti pandemii.
Rozesmál jsem se. Začal jsem zkoumat politické a ekonomické souvisloti a bylo to
jako vždycky. Svět ovládli nadnárodní korporace - byli zrušeny státy, nastolena
jednotná měna a to vše pod hrozbou viru, který byl uměle stvořen. Strach ovládal
lidstvo a to bylo směřováno k poslušnosti - do systému novodobého otroctví. No, a?
Nic nového. Toto se událo také na jiných planetách.
Zakroutil jsem hlavou. Mnohé cilizace se dokázali s nebezpečnými pandemiemi
vypořádat daleko lépe. Třeba tím, že nedovolili aby se rozevírali nůžky mezi
chudými a bohatými a nevznikali tak monopolní nadnárodní, celoplanetární
molochy, které pandemie, v rámci touhy ovládat společnost, uměle vytvářeli. A tato
"hra na boha" vždycky, zdůrazňuji vždycky, vedla v budoucnu k zániku civilzací.
Všude to bylo obdobné. A vše končilo destrukcí a zánikem. Nyní se mi již celý
případ zdál jasný, ale vše se ukázalo, nakonec, ještě daleko složitější. Byl to skvělý a
zapeklitější případ než jak se mi zdálo v tuto chvíli.
(předěl)
Dobrá tedy. Zhodnotil jsem si stručně situaci. V roce 2020 byl vypuštěn vir a
posléze nadnárodní korporace, díky uvržením států do dluhů rozbili státy a
vystrašené obyvatelstvo zcela ovládli. Vir byl vytvořený těmito korporacemi a tak
vakcína byla nabídnuta zmateným lidem jako řešení krize. Jako jediné a nutné.
Lidtsvu tuto ohavnost primitivně akceptovalo a tím započal úpadek civlizace.
Později tito šílenci, jenž postupem času museli přidávat na strachu, vypustili mezi
lid jedovatý hmyz, který donutil lidstvo chodit v ochraných oblecích. V totální panice
pak někdo z mocných, v němž se snad pohnulo svědomí, odpálil atomovou zbraň
posledního soudu a lidstvo zničil.
Ok. To byla jasné a zcela zřejmé - mým úkolem teď bylo najít počátek a všemu
zabránit.
Udělal jsem tedy to, co vždycky, ale nefungovalo to! Rozbil jsem nadnárodní
korporace a spustil simulaci budoucnosti. A EJHLE! Dokázali se vytvořit znovu a
zánik lidstava se opakoval jenom o pár stovek let později. Mohl jsem takto případ
uzavřít, ale to by byla špatně odvedená práce a v budoucnu by "případ Země" dostal
na stůl jiný Detektiv civilizací. To jsem si na odpovědnost vzít nemohl a tak bylo
třeba pátrat dál.
Soustředil jsem se na potenciál a zaměření korporací. Převládali zbraně, medicína

a zejména technologie. Počítače. Soustředil jsem se na toto téma a posunul se v čase
zpět - o sto let, do roku 1900. Analyzační jednotka mi poskytla překvapivé údaje.
Člověk dokázal během dvacátého století absolvovat rapidní skok ve vývoji počítačů.
Tyto počítače pak ovládli společnost, umožnili technologickým firmám získat
nekontrolovatelné zisky a s těmito zisky pak ovládli svět, započali si s ním doslova
hrát, a způsobily tak jeho zkázu. Ano, ale co způsobilo ten rapidní skok v technice?
Během jednoho století se člověk doslova katapultoval od počítadla s korálkami k
technologii, která mu umožnila řídit družice na oběžné dráze. Takový posun ve vývoji
byl zcela anomální. A v konečném důsledku, jak už jsem vysvětlil, způsobil zánik
lidstva.
Můj detektivní smysl zbystřil na maximum a vrhl jsem se, po tomto tématu, jak
honící pes za lovnou zvěří. Cítil jsem, že jsem blízko rozřešení celého případu.
Naváděl jsem analyzační jednotku k dalším úkolům a brzy jsem dostal zcela
nečekané, v mé dlouholeté praxi zcela ojedinělé, vysvěltení.
Ano! Vypátral jsem to! Odhalil jsem počátek celého problému! A byl pro mě
překvapivý, nebojím se říci, šokující.
Když jsem si vše ověřil, zajásal jsem: "Mám to. Tutově!" vykřikl jsem nahlas
radostně a s gustem se napil posilujícího iontoveho nápoje.
Opravdu jsem to měl. Celá přičina zániku lidstva totiž započala v roce 1942
havárií UFO - mimozemského létajícího stroje. Člověk, jenž do té doby neměl ani
potuchy o vyspělé počítačové technologii dokázal toto UFO prozkoumat a díky
reverznímu inženýrství tak přebral a objevil vyspělou technologii. Dostal se tak na
počátek objevu, který by možná nikdy neučinil a sám ho později rozvinul neb dostal
základy, na kterých se dalo velmi dobře stavět.
A tak byly založeny velké počítačové společnosti, jež později ovládli svět. A tento
směr způsobil zánik lidstva. Bezpochyby.
Tím byl můj případ vyřešen. Ověřil jsem si vše v simulaci a moje předpoklady i
domněnky se potvrdily beze zbytku. Umělá inteligence dala potvrzující razítko na
můj detektivní úsudek.
S úlevou jsem se pak pustil do dokončení celého případu.
Pravidla vesmíru jsout totiž zcela jasná a svým způsobem nekompromisní. Vše je
nezadržitelně tlačeno k vývoji a každý vývoj si žádá čas. A kdo nepřirozně urychluje
tento čas, potřebný na vstřebání změn, spěje bezodkladně ke katastrofě a jistému,
pozdějšímu zániku.
Naprogramoval jsem tedy patřičné roboty a ti se vrátili v čase, na planetu Zemi,
aby odvrátili to, co se stalo. Bylo to jednoduché. Vynořili se z časoprostoru, v roce
1942, kontakovali posádku UFO, upozornili na závadu a ta byla neprodleně
odstraněna. K havárii mimozemského stroje tak nedošlo a do rukou pozemšťanů se
nikdy nedostala vyspělá mimozemská technika, ze které bylo možné, díky
reverznímu inženýrství získat povědomí o tom, co jsou to mikročipy a na jakém
principu funguje počítačová technologie.
Civllizace na Zemi tak byla, tímto krokem, uchráněna od pozdější zkázy.

Člověk tak neobjevil počítače a jeho vývoj šel přirozenou cestou souznění a
harmonie s přírodu. Lidstvo pokračovalo po správné vývojové linii a teprve později,
až již bylo mentálně a morálně připraveno, dospělo, zcela přirozenou cestou, k
objevu vyspělé techniky, která nebyla zneužita. Díky mé dobře odvedené detektivní
práci tak byla rovnováha vývoje jedné z civilizací opět nastolena. Ostatně, od toho tu
jsem. Od toho jsou tu pro vás Detektivové cilizací, kteří na vzdálených planetých bdí
nad tím, aby principy vesmíru byly ochráněny a každá bytost se tak mohla klidně a v
bezpečí, bez zbytečných obav o budoucnost, radovat z čirého bytí a přispívat svým
konáním k tovrbě stále dokonalejšího a vyspělejšího společenství všech svobodných
existencí obývajících spojené planety celého, širého vesmíru.

"Pravidla vesmíru jsou zcela jasná. Vše je nezdaržitelně tlačeno k vývoji a každý
vývoj si žádá čas. A kdo nepřirozeně urychluje tento čas, potřebný na vstřebání změn,
spěje bezodkladně ke katastrofě a jistému, pozdějšímu zániku."

����

VAKCI V AKCI
Rakety za vakcínu
Smlouva mezi společností Pfizer a vládami tohoto světa:
Zpravodajství WION:
Pfizer může od vlády převzít cokoliv nebo vše z tohoto. V podstatě vše je podle podmínek
Pfizeru, jakmile se země rozhodne koupit jejich vakcíny, Pfizer dokonce určuje dodávku vakcín.
V Brazílii, Albánii, Kolumbii…
Pfizer rozhoduje harmonogram dodání vakcín a ty země budou muset souhlasit s čímkoliv, co
dostanou, ať to dostanou kdykoliv. Pfizer samozřejmě určuje cenu. Určuje harmonogram
dodání, nepřijímá za nic zodpovědnost, a v případě, že někdo Pfizer zažaluje, odškodnění
bude platit vláda, ne Pfizer. Obchodní praktiky Pfizeru nelze popsat jinak, než… tohle je
vakcinační terorismus.
Zpravodajství Wion též avizuje, že Pfizer požadoval po vládách v jižní Americe jako jistinu státní
majetek jako jsou vládní budovy a považte (!) VOJENSKÉ ZÁKLADNY!!!

Tak zde už se dostáváme na samou hranici. Pokud farmaceutická (rozuměj na zdraví zaměřená)
firma požaduje jako jistinu vojenskou základnu pak je nutné se ptát, co by s těmito základnami
chtěla provádět? Člověk se až otřásá při pomylšení, že STEJNÉ SMLOUVY MÁ PFIZER podepsané
s Českou republikou.
Už je jasné, proč obsah smluv musí tajit, občanům nic neříkat a vše zahrávat do ticha
mlčení??? Aby se někdo náhodou nezajímal???
CO KDYŽ premiér BABIŠ, který se díky svému kšeftování s vakcínami z něhož samozřejmě
(jak tvrdí) nic nemá (protože obecně nic nemá) zavázal k tomu, že náš stát ručí armádní
technikou???? SOUHLASILI BYSTE S TÍM JAKO OBČANÉ!
Z tohoto je patrné jak nebezpečné je V ZÁJMU NÁRODNÍHO ZDRAVÍ hloupě nechat
rozhodovat pár jedinců , kteří se navenek mohou tvářit jako svatouškové, ale za vašimi zády
zastavují armádu a vládní majetek.
VŠE MUSÍ BÝT TRANSAPARENTNÍ, VIDITELNÉ A OBČANY OVĚŘITELNÉ.
TOTO JE OBROVSKÉ VAROVÁNÍ DO BUDOUCNA!
A je to skvělý námět na sc-fi povídku! Jistě ji brzy napíšu. Příznivci mojí tvorby mohou hledat
na mém webu a čtenáři v budoucnosti mohou hledat v odkazu mého díla, zda-li se tak stalo.

Problém šarží
Celý zapeklitý problém kolem vakcín se motal kolem peněz, kšeftu a snaze uzmout moc a jedním
z nosných pilířů této agendy byly šarže. O těch to bylo! O tom jsem přesvědčen. Možnost delegovat
do určitého místa, určité, přesně definované skupině, určitému národu, určitou šarži – to je VELKÁ
VĚC! Dává totiž VELKÉ MOŽNOSTI. Taková selekce je nadmíru užitečná tomu, kdo to třeba
nemyslí dobře. Kdo chce ovládat, manipulovat, zkoušet či přímo ZABÍJET!
Hrůzná slova, ale poslechněme si hodnocení serveru aeronet:
AERONET.CZ:
Z grafů vyplývá, že u 96 % šarží vakcíny Pfizer nebylo hlášeno žádné úmrtí. To znamená, že 2
828 hlášených úmrtí bylo spojeno s pouhými 4 % šarží vakcíny Pfizer.
Jinými slovy, některé šarže vakcíny mají tak obrovskou úmrtnost, že se to vymyká nejen
statistické pravděpodobnosti, ale především zdravému rozumu. Na straně druhé některé vakcíny
mají 0 hlášených případů, což je znovu statistická abnormalita.
Reálný příklad z dostupných dat systému VAERS:
Nejsmrtelnější z nich je šarže s číslem “EN6201”, která způsobila téměř 120 úmrtí.
Některé šarže mají zjevně jiné a zabijácké složení, které kosí očkované lidi jako na běžícím pásu,
jiné šarže mají naopak nula hlášených vedlejších případů. A co to znamená?

Náhoda?

A pokračujeme dále. Zde si opět vypomůžeme odhalením serveru AERONET.CZ :
Aeronet.cz - (listopad 2021)
"Na šokující detail a záhadu, o které veřejnost neví, nás dnes upozornil lékař nejmenované
fakultní nemocnice v Praze, že propadlé vakcíny se vrací dodavateli a ten je bude vracet Pfizeru.
Pfizer má podle informací tuto pojistku smluvně sepsanou se všemi zeměmi EU. Takže, když
nejsou vakcíny vyočkovány do obyvatelstva, hrozí vládě velké výdaje, které bude muset
Pfizeru zaplatit za odbornou likvidaci nepoužitých lotů vakcíny."
Proto takový tlak na očkování? Kvůli kšeftu? Aby se vyočkovalo, co lze ještě předtím než
propadne trvanlivost? A co zdraví lidí? Co vyhodnocování nežádoucích účinků? Ne, zde nešlo
jenom o prachy. Za vakcínami bylo daleko více. Tohle dost těžké víko zakrývající truhlici plnou
tajemství, pro nás ještě trochu pozdvihne šéfredaktor aeronetu, ale i tak zahlédneme jenom kousíček
pravdy:
AERONET.CZ:
„Aby pandemie vůbec pokračovala, aby neskončila, je potřeba udržovat ve společnosti stále
pozitivní případy, aby křivky narůstaly. A jak se udrží pandemie?
No přece očkováním, po kterém se lidem udělá nejen krapet šoufl, ale hlavně se z nich stanou
supernosiči, kteří šíří nákazu. Jak totiž víte, vakcíny proti Covid-19 neposkytují bezinfekčnost a tím
pádem ani imunitu. Pouze údajně zmírňují průběh nemoci. Takže, k čemu to vede? No přece k
tomu, že čím více naočkovaných, tím více nakažených! A proto po 6 měsících, kdy virus v přírodě
už není a zmizel, tak je potřeba lidi naočkovat třetí dávkou, aby následně očkovaní nakazili znovu
lidi okolo sebe, včetně očkovaných, aby pandemie pokračovala. Chcete důkaz? Tak se podívejte do
Portugalska.“
Plně naočkované Portugalsko bojovalo s dalšími vlnami koronavirové nákazy stejně jako ostatní
Evropské země.

Kyslík je život
Kyslík je všechno. Kyslík je život - s tím asi budete souhlasit. A všechno je to "o kyslíku."
Roušky, respirátory znamenaly zhoršený přisun okysličování organismu. Pro dospělé – smutný
příběh degenerace již hotového organismu, pro děti a jejich vývoj - ZCELA NIČIVÉ.
Dobré a zdravé nasycení krve kyslíkem však neblokovali jenom roušky, ale také – mRNA
vakcíny.
Pro nevěřící Tomáše si opět vypomůžeme analýzou a článkem šéfredakora serveru
AERONET.CZ:
UKAŽTE VŠEM „OČKOVANÝM“ K ČEMU SE NECHALI PŘESVĚDČIT…
ŠVÝCARSKÝ EXPERT UKÁZAL NA MIKROSKOPU, JAK SE LIŠÍ KREV OČKOVANÉ
OSOBY OD NEOČKOVANÉ
a
JAK OBROVSKOU SRÁŽLIVOST KRVE ZPŮSOBUJÍ COVID INJEKCE!

Armin Koroknay, uznávaný vědec a kapacita ve svém oboru, který provádí molekulárním
výzkum biologických soustav, se začal zabývat výzkumem vakcín proti Covid-19, a to v důsledku
nezvykle vysokých počtů úmrtí mladých lidí ve Švýcarsku po očkování dvěma americkými
vakcínami Pfizer, Moderna a britskou AstraZeneca. Koroknaye především zaujalo, že vzorky lidské
krve po vystavení účinkům vakcín okamžitě koagulují a krevní systém začne generovat spoustu
krevních destiček, které působí jako lepidlo a slepují červené krvinky dohromady, do tzv. trombů,
které vypadají jako vláčky nebo těstovinové nudle.
Tyto tromby nedokážou nést kyslík a zpomalují krevní průtok, a to až do takové míry, že když
lékaři chtějí očkované osobě odebrat krev kvůli nějakému testu, tak po vpichu jehly do prstu se nic
neděje, žádná krev vůbec nezačne z prstu téct.
Vakcíny způsobují houstnutí a vyšší viskozitu krve, takže teče v žilách pomaleji a za
jednotku času přepraví méně kyslíku.

Alarm pro těhotné maminky
Aeronet.cz varuje:
Očkované osoby by měly brát (v případě potřeby) léky proti srážení krve, což ale lékaři obvykle
vůbec neví, protože nejsou farmaceutickými společnostmi proškoleni. Pokud se takto zahuštěná
krev nachází v těle těhotné ženy, dojde k tragédii. Krev matky ucpe krevní vyživování
placenty a plodu, takže dojde k potratu. V České republice je ministerstvem zdravotnictví vydán
přísný zákaz na uveřejňování počtu potracených plodů v důsledku vakcínace, farmaceutické firmy
důsledně požadují, aby tyto informace ministerstva zdravotnictví jednotlivých zemí nikdy
nezveřejňovala.
Slovo autora:
Tak – a je to. Vyřčeno. A jak si s tím poradili těhulky? Dostali se k těmto varováním? Informovali
je jejich lékaři o prokázaném riziku vzniku trombóz? O tom, jak dramaticky mohou ovlivnit jejich
děťátko vznikající v jejich bříšku?

Vše do sebe zapadalo jak skládačka, jak poklice na hrnec. A protože jsem neseděl jenom doma
za počítačem a psal, ale chodil také mezi lidi převyprávím něco, čeho jsem byl osobně svědkem.
Jeden člověk, v jedné hospůdce, (na podzim 2021) vypravoval veselou příhodu, jak byl na krvi a
sestra nemohla jeho krev vůbec nabrat do stříkačky. Proč? Protože jemu krev vůbec netekla – jak
byla hustá. Pán se tomu smál a dával to k dobru jako "prima storku nad pivem" a bavil tím všechny
okolo. Pán byl předtím na vakcíně. Přirozeně. Stalo se mu tedy přesně to, o čem se píše v článku
výše, a co se stalo životní realitou i pro mnohé další. Je otázkou zda-li, později, se pán své
netekoucí krvi ještě smál. Možná, po nějaké cévní příhodě, již není mezi námi... Tento pravdivý
příběh z mého života však potrvzuje krutou realitu mRNA vakcín.
Ještě, ale nekončíme, protože covido-tyranie rozjela tak rozsáhlou agendu, že si dělala ambice
zasáhnout opravdu všechny věkové skupiny. Takže se přesuneme k dětem.

A opět dostane slovo šéfredaktor AERONETU:
"Děti potřebují kvůli rozvoji mozku až 3x vyšší objemy kyslíku za jednotku času. Co se
stane, když krev jim po očkování začne obíhat pomaleji?
Dětský mozek je totiž ve vývinu a potřebuje až 3x větší objem kyslíku než potřebuje dospělá
osoba. Před několika dny zazněl v telefonickém dotazu v pořadu Alexe Jonese velice děsivý názor
od člověka, který se představil jako lékař, který se raději nebude představovat, aby nepřišel o práci,
ale vysvětlil snahu o očkování dětí tím, že v důsledku srážlivosti krve po vakcinaci může dojít k
pomalejšímu a obtížnějšímu okysličování mozku dítěte.
Navenek se to nijak neprojeví, dítě nemá žádné příznaky, ale do jeho mozku se dostane jen malé
množství kyslíku. Dětský mozek ve vývinu tak nedostane to, co potřebuje nejvíc a přejde do
nouzového režimu, tedy ke zpomalení cerebrálního rozvoje mozku. Děti jinými slovy zhloupnou,
zdegenerují, ale ne tak, aby se to dalo poznat. Pouze jim trvale klesne IQ o zhruba 25 až 35 bodů,
což stačí k tomu, že za 20 let vyroste hloupější generace, lépe manipulovatelná a ovladatelná.
Podle lékaře nejde o to, že by se dětem ucpaly cévy v mozku, to by byl extrém, ale samotné
zpomalení dodávek kyslíku do mozku v důsledku pomalejšího toku krve kvůli hustotě
krevních destiček může způsobit nedostatečné zásobování dětského mozku kyslíkem."
K tomu již vážně není co dodat. Tyto logické úvahy dávají hluboký smysl a ztotožňuji se s nimi.
Kdo ještě, i po přečtení těchto řádek nadšeně plácá nad tím, jak mRNA "vakcína" spasí svět, tak je
mi ho líto...

Norimberský kodex – zákaz pokusu na lidech
Po zvěrstvech páchaných v koncentračních táborech i jinde přišel Norimberský kodex. Ochrana
člověka před tím, aby už nikdy zlo nemohlo – svévolně zasáhnout do vašeho zdraví.
A hle! V době covidové chobotnice tyrana rozpřáhla své pařáty, aby tento kodex PORUŠILA PO
VŠECH STRÁNKÁCH. Jako výsměch svobodě, výsměch lidem. Jako důkaz svojí moci nad životem a
smrtí občana. O čem Norimberský kodex je? Zde vysvětleno černé na bílém (v našem případě černé
na žlutozeleném):

Norimberský kodex - zakazuje provádění lékařských a jiných pokusů na
lidech. Pokusy je podle Norimberského tribunálu myšleno používání
experimentálních látek, roztoků, směsí, tekutin, chirurgických postupů či
augmentací na člověku, a to bez jeho souhlasu, anebo bez jeho vědomí, je-li uveden
v omyl, je-li mu pokus zatajen či nepravdivě označen za běžný lékařský postup.
LEGE ARTIS:
Podle Norimberského kodexu nesmí lékař použít léčbu, očkování, zákrok či
výkon, který není výsledkem odborného přístupu lege artis, tedy pokud jakákoliv
léčba či úkon jeví známky postupu, který není na základě klinických studií
bezpečný, anebo klinické studie zcela chybí, mohl by pacientovi uškodit,
neexistuje dostatek dat o bezpečnosti látky či postupu.

Občanské NE! povinné mRNA vakcinaci
Internetový komentář svobodného, rozzlobeného občana:
„Norimberský kodex nemůže snad jednoznačněji odsoudit toho, kdo prosazuje POVINNOU
VAKCINACI! TAKOVÝ ČLOVĚK, ČI AUTORITA, PORUŠUJE NAPROSTO VŠECHNO, co je
obsaženo v jeho znění.
TAKOVÝ ČLOVĚK , TAKOVÁ AUTORITA SE TEDY PROKAZATELNĚ DOPOUŠTÍ
ZLOČINU PROTI LIDSKOSTI NA VŠECH OSOBÁCH, KTERÉ PŘINUTILA K POVINNÉ
VAKCINACI.
PÁCHÁ TAK ZLO, ZLOČIN A DOPOUŠTÍ SE NEJEN KRIMINÁLNÍHO JEDNÁNÍ, ALE
TAKÉ AKTIVNÍHO SKUTKU, PROTI PŘIROZENÉ PODSTATĚ A TÍM PROTI BOHU.
Je tak blízko ďábla neb její podstata je zřejmě taková. Jedná se o ZLO NA NEJVYŠŠÍ
ÚROVNI. Každý kdo bude postupovat proti tomuto zlu má MORÁLNÍ PRÁVO činit na obranu
vlastního zdraví, vlastního života MĚROU STEJNOU S JAKOU S NÍM TOTO ZLO ZACHÁZÍ.“
Nalistujete si na konci knihy THE BEST OF COVID – vyjádření osobností. Tam je toho řečeno
tolik, o tom, že je „mRNA“ aplikovaná POVINNĚ – de facto zločinným aktem.
Aktem, který může vážně poškodit zdraví a přivodit i smrt toho, kdo si aplikaci experimentálního
roztoku ve svém těle nepřeje.
Za všechny odborníky, jejichž citace se prolínají touto knihou připomenu jen několik názorů:
MUDr. Vladimír Vogeltanz:
"Všichni kdo se podílí na (mRNA) očkování, se podílí na zločinu proti
lidskosti. Porušují medicínskou zásadu "Primum non nocere" - hlavně neublížit.
Jak může někdo násilím nutit léčbu očkovací látkou ve stadiu testování, aplikací látky u níž
nejsou prověřená dlouhodobá rizika? To není lékař, to je zločinec."
Prof. Sucharit Bhakdi:
"mRNA vakcinace? Domnívám se, že je to masový zločin. A každá z autorit, která ji
doporučuje by měla stanout před soudem...
Svět se mění na zvířecí experiment. Vy a vaše děti jsou zvířata, na kterých se provádí největší
experiment, který kdy byl proveden v historii medicíny - na lidech.“
Uzmout práva člověku -budiž, je to zločin, ale dá se vybojovat zpět.
Uzmout člověku hmotné statky – budiž, je to zločin, ale lze docílit jeho potrestání.
Uzmout mu však zdraví, život? - To je vražda. V případě mRNA se může jednat o pomalou
vraždu. Pomalou genocida národů. Lidstva. I takové teorie jsou. A pokud platí, mohli bychom s
klidným svědomím řici, že:

S povinnou mRNA vakcinací se národy staly velkými
koncentračními tábory a vakcíny novými plynovými komorami.
Vznikl tak pomalý, plíživý proces genocidy.

„Vakcína je jediné řešení“ - neschopnost
nebo manipulace?
Koncem roku 2021 zavedlo Rakousko povinnou mRNA vakcinaci. Porušilo Norimberský kodex
a stalo se tak, de facto, nepokrytě covido-tyranským státem. Stejné snahy, o zavedení povinné
vakcinace byly i v ČR. Ti, jež jí prosazovali nejvíce (premiér v demisi Babiš a jeho vláda) hlásali,
že: „Vakcína je jediné řešení covido-krize.“ Totéž hlásal i prezident Zeman, ministr zdravotnictví
Vojtěch, hlavní hygienička Svrčinová a mnozí další.
TAK POZOR! Nyní si to probereme, osvětlíme...
Proč všechna ta cenzura názorů vyjadřujících se proti mRNA vakcinaci? Protože kdo páchá
zločin nechce, aby se to vědělo. To je logické. Připomenu ještě jednu analýzu. Hlásači pravdy, že
„vakcína je jediné řešení,“ se staví do role „těch dobrých.“ Přináší údajně spásu. JEDINOU
SPÁSU. A to se snaží lidem vtlačit do hlav. Že oni mají to řešení. JEDINÉ ŘEŠENÍ.
Pamatujte však na jednu věc.

Kdo vám nabízí jen JEDINÉ ŘEŠENÍ tak ten je:
A) neschopný (bez dostatku kreativity vymyslet alternativy -

řešení jiné)

B) lže vám a snaží se s vámi manipulovat (aby dosáhl svého záměru)
Vyberte si, v případě těch, kteří vám tvrdí, že „mRNA vakcína je jediné řešení,“ zda-li na ně platí
varianta A či B.

Zmatky politiků, při řešení covido-krize, neušly bystrému
ostrovtipu tvůrců satirických koláží.

Varovná znamení - kolapsy sporotvců
Sem tam, čas od času, avšak s narůstající tendencí, počali se v tisku oběvovat zprávy o kolapsu
sportovců během utkání či sportovní aktivity. Došlo i na úmrtí. Doložený případ zde:
Zpráva z médií (25. 11 2021, zdroj - sport.cz):
Dramatickou scénu viděli fanoušci během středečního duelu fotbalové Ligy mistrů v Tiraspolu,
který hostil slavný Real Madrid. Ofenzivní hráč domácího Šeriffu Adama Traoré v závěru zápasu na
hřišti zkolaboval.
Traorého kolaps přišel nedlouho poté, co musela kvůli podobným potížím ze hřiště hvězda
Barcelony Sergio Agüero, jemuž byla poté diagnostikována srdeční arytmie.
Ano, toto šlo jen těžko utajit, když zkolabuje fotbalista v přímém přenosu, v televizi, hojně
sledované Ligy mistrů. Kolik však takových kolpasů a úmrtí bylo ututláno? O kolika se jich média
nezmínila. Dozajista jich byly tisícovky po celém světě. A dělo se něco? NIC! Covidová mašinérie,
covidový válec se valil dál světem, škodil, bral lidem zdraví i životy a mnozí to neviděli či nechtěli
vidět. A přitom to bylo tak očividné! Stačilo jen nemít klapky na očích a sledovat život s otevřenou
myslí.
Ocitujme si závěr Steva Kirshe a Roberta Maloneho nad mRNA vakcínou:

"Spike protein, který vzniká v reakci na dodání mRNA, je cytotoxický a má za
následek tvorbu krevních sraženin, zánětů a jizev v celém těle, což pak vytváří
širší škálu závažných nežádoucích účinků než jakákoli vakcína v historii
lidstva."
Ano, a toto se zřejmě dělo v tělech sportovců. Spike protein vytvářel krevní sraženiny, záněty a
toto pak širokou škálu nežádoucích účinků, které při vrcholovém sportu zasáhli nejčastěji srdce. A
přišel kolaps. A lidé to viděli. A to i přesto, že špičkové týmy mají špičkové doktorské zázemí.
Hrůznost v přímém přenosu. Sportovci padají jak podťatí, bezvládně leží na trávníku a doktoři je
oživují. Výjev jak z katastrofického filmu, ale stal se realitou života na sklonku roku 2021. A v těchto
časech jsme si kladli otázku. Jak daleko tohle zajde? Prozatím jde o kolaps sem-tam někdo. Že by
slabší kusy? A nebo jde o to, kdo jakou šarži vakcíny dostal? Měli Traoré i ostatní sportovci, které
kolaps postihl, smůlu?
Budoucnost byla zahalena tajemstvím, ale takové výjevy přinášeli chmury a vrásky do našich
tváří. Mně osobně nejvíce drásalo zjištění, že jen malá čás společnosti vidí, že je něco špatně. A
ostatní? Byly pod masovou hypnózou? Byly v davové psychóze? Či, a to by bylo nejhorší zjištění,
byli tak otrlí, že je to "prostě nezajímalo" neb nešlo o ně? Jenže... Těch zdravotních následků
přibývalo a bylo jasné, že šance, že nějaká taková událost zasáhne i doposud "spícího" občana se
zvyšovala každým dnem, každou další dávkou mRNA roztoku vpíchnutého do žil nic-netušícího
člověka.

Dokumentace k vakcínám
Je zvláštník, že většinu lidí toto nezajímá. Přidou k doktorovi či do vakcinačního centra –
podepíší jakési papíry aniž by věděli co podepisují – vyhrnou rukáv a je to!
Jak naivní! Jde o slepou důvěru v doktory, autority a systém. Bohužel tací lidé si také (jak už

minulost milionkrát dokázala) mohou pěkně naběhnout. Tak trochu jejich hloupost – chce se mi říct.
Ano, tato slova bude dozajista číst také čtenář ze současnosti, očkovaný člověk vakcínou PfizerBiontech. Bylo mu sděleno, že společnost Pfizer ve svém oficiálním protokolu k vakcíně – na straně
52, uváděla ve výčtu nežádoucích účinků vakcíny – SMRT?
Ano, obrázek to dokládá. Slovo nahoře – DEATH, znamená smrt. A je uvedeno snad náhodou,
snad záměrem na druhé stránce (zcela nahoře a jako poslední) ve výčtu nežádoucích účinků. Jinými
slovy – pročítáte nežádoucí účinky, ok, ok, otočíte stránku a tam na vás vyskočí slovíčko SMRT!
Napadá mne – není to proto, když někdo bude kopírovat do dokumentů stránku nežádoucích
účinků tak tu druhou stránku už prostě nenaskenuje a nebo lidem neposkytne? Takový malý špíčektríček, kterých kolem celé covido-legrace vidíme tisíce a tisíce. Třeba manipulace se statistikami a
další a další "drobnosti".
Každopádně, co tím chci říct: kdo podepsal souhlas s vakcinací Pfizer-Biontech a nechal se
opíchnout PODEPSAL DOSLOVA souhlas s případnou vlastní SMRTÍ. Dobrovolně a bez křiku.
Taková jsou holá avšak krutě-tvrdá fakta. Ale otázka zní – byl o tomto faktu informován? Věděl o
tom? Sdělil mu to někdo? Vysvětlil mu to? Vy, kdož jste na vakcíně Pfizer-Biontech byli můžete
posoudit samy...

Povídka z Jiné Dimenze #68:

Reportáž, která nešla tak jak měla
"Víte, co paní Melonová? Dáme si krátkou pauzu. Natáčíme tuto reportáž už půl hodiny," řekl s
patřičnou účastí v hlase reportér Mike.
"Ano, můžete si odpočinout třeba v zahradě před domem. Já si mezitím zařídím pár věcí,"
souhlasila stará paní a ukázala skrze okno.
"Fajn, to je dobrý nápad. Děkujeme," potvrdil Mike a společně s kamenramanem odešli do
malebné a dobře udržované zahrady.
Když se posadili na zahradní lavičku, pod ovocné stromy, Mike nakvašeně prohodil: "Moje
nervy, co s ní s bábou? Točíme už půlhodiny a zatím není použitelný nic! Nic! Dostali jsme zadání
na reprtáž "jedinečné dětství Elona Martina Melona" a tu musíme přivést.. Kruci!" reportér nakopl
kamínek válející se volně na zemi. Jeho nálada byla na bodě mrazu. Myslel si, že tuhle reportáž
sfouknou na první dobrou a na oběd už budou zpátky, ve studiu, jejich televizní stanice. A na
odpoledne už měl dohodnutý vlastní, soukromý program. Jenže to vypadalo, že tady, u paní
Melonové, zkejsnou déle než očekával.
"Tak pokládej nějaký otázky, ono z ní něco vypadne, a pak to sestříháme - jako vždycky," houkl
líně kameraman a napil se z termosky, ve které měl kafe na celý den. Vařila mu ji ráno manželka a
vždycky ji naplnila celou. Častokrát jí upozorňoval, ať jí celou neplní! Tolik kafe nikdy nevypije a
jen se s tím zbytečně tahá, protože reportáže jsou natočeny většinou rychle. Mike se s tím moc
nemaže. Jenže dneska to vypadalo, že se kafe hodí. Pobudou tu asi pěkně dlouho. A možná, že i
vypije termosku celou, což se mu za jeho kariéru stalo jen párkrát. "Bába jedna!" zaklel si pro sebe
potichu, ale Mike ho slyšel.
"Jo, máš recht! Bába jedna, ksakru! Budem to muset nějak zkoulet! Jak říkáš, uděláme prima
střihák, jako vždycky, když téma potřebujem ohnout v to, co potřebujem, ale mně něco řiká, že z
báby nevyrazíme ty správný věty."
"No, musíš se taky dobře ptát! A to umíš. Jsi zkušenej reportér," pochválil kameraman Mika.
"Jo, jo, nějak to zkoulíme, dopils kafe? Je čas se vrátit do domu a rychle to dokončit."
(předěl)
V domě oba zpravodajce uvítala usměvavá paní Melonová. Byla to opravdová dáma. Mezitím
se převlékla, lehce upravila a na svůj pokročilý věk působila velice moderně a šik.
"Tak vraťme se k dětství Elona. O tom bude celá naše reprtáž. Jaké měl tedy záliby?" doslova
kapal med z úst reportéra. Jeho úlisně podaná otázka byla na zvracení, ale paní Melonová se
nenechala vyvést ze své lidskosti: "Jak už jsem uvedla. Tak nějak jako všechny děti. Nebyl ničím
výjimečný, ničím zvláštní."
Kameramanovi se stáhlo hrdlo. "Bába jedna! Takhle tady vážně skejsnem do večera!" blesklo
mu hlavou, ale na tváři zachovával profesionální lehký, neupřímný úsměv sympaťáka, který měl
naznačovat, že ho práce kameramana nesmírně naplňuje a baví.

Jenže dávno už tomu tak nebylo. Dříve byl do zpravodajské práce blázen. Dříve - když se mohlo
točit opravdu, co se chtělo. Vždycky si s Mikem vymysleli ráno nějaké téma, ihned skočili do auta a
jelo se na reportáž! Jelo se točit! A jaké to byly reportáže - panečku!
Šlapali na paty politikům, šejdířům, podnikatelům, rozkradačům státu, nepoctivým a úplatným
úředníkům. Žili rychle, na hraně bulváru, ale dělali super zpravodajství, které lidem něco dávalo.
Stali se populární po celé zemi, protože točili pravdu. Ale teď!
Pracovat pro televizní společnost se stalo opruzem. Zpravodajství bylo cenzurované,
kontrolované a reprtáže jezdili točit "na objednávku".
Na zadání.
Už prostě nemohli točit to, co chtěli, to, co je napadlo.
Vždy dostali přesné zadání i vyznění reportáže a tak to muselo být.
Jinak - vyhazov.
Jenže kameramanovi, Robertovi, už to lezlo krkem. To, co vykonával nebyla činnost
zpravodajce, ale ohýbání reality a otročení pro nějaký "neviditelný systém vzadu." Pro systém,
který si tyto objednávky zadával. Robert bral kameramanskou práci již jako nutné zlo, jako pouhou
cestu k vydělávání peněz a proto, když práce nešla od ruky, tak jako dnes, štvalo ho to tak, že by se
nejraději rozpálil do běla a svou kameru bábě Melonové omlátil o hlavu. To, ale udělat nemohl a
tak kontroloval záznam a usmíval se jako blbeček, kterým v podstatě, v tu chvíli, byl.
Mike si odkašlal a zeptal se znovu: "Ach, ty děti. Známe je všichni. Mají své vrtochy, své tajné
světy, svá tajná místečka. Třeba v té krásné zahradě u vašeho domu, tam je tajuplných zákoutí plno.
Ukážete nám, paní Melonová, místo, kam se váš malý synek chodil ukrývat, aby tam snil o lepším
světě?"
Paní Melonová se vřele usmála: "A víte, že ani žádné takové místo neměl? Jak už jsem uvedla.
Nebyl nijak výjimečný. V zahradě se pohyboval tak, jak se děti pohybují. Občas si tam běhal a když
chtěl, tak si sedl na lavičku..."
"Na lavičku..." Mike suše polk. Tak to zatím vychází skvěle! Reportáž a tajuplném dětsví Elona
M. Melona bude o tom jak si běhal po zahradě a pak se posadil na obyčejnou lavičku. Mike začínal
mít před očima rudo! Musí z té báby něco vyrazit! S takovýmhle materiálem ho šéf pošle k šípku!
"Dobrá. Přesuňme se tedy k hračkám. S čím si nejraději Elon hrál? Měl nějakou oblíbenou?
Myslím tím, nějakou zvláštní? Neobvyklou?"
Paní Melonová se na chvíli zamyslela a pak upřímně řekla: "A víte, že ani ne? Měl pár autíček,
nějakého robota, snad nějaká letadýlka, co jsme mu koupili - prostě to, s čím si malý kluci obvykle
hrají..."
Mike zpozorněl! ROBOTA! Toho by se mohl chytit: "Robota, říkáte? Jakého robota!"
"Takového normálního. Ze dřeva. Natřeného tuším na zeleno. No, možná měl zelené tělo a
ručičky natřené na žluto. Byla to dřevěná hračka. On to možná nebyl robot. On to byl asi obyčejný
panáček. Jen robota připomínal. Už nevím. Je to dávno. Takových hraček jsou plná hračkářství.
Musíte se zeptat Elona."
Mike zaťal pěst! Jak tohle nastříhá? To bude šichta! Ale, když tam vypárá toho robota, tak snad
alespoň to bude k něčemu. Musí to udělat šikovně, aby to bábu nepobouřilo. Svinská práce!
"Dobrá, paní Elonová, a co dívky? Zajímaly malého Elona dívky?"
Paní Elonová se srdečně rozesmála: " No, jak říkám. Asi tak jako ostatní kluky. Prostě nijak
výjimečný nebyl. Za slečnami se začal ohlížet, až tak od patnácti. Nebylo to nic extra, ale že by se o
ně vůbec nezajímal? To také ne. Byl prostě v takovém středu. Úplně normální kluk."
Paní Elonové zasvítili oči, při vzpomínce na děství svého synka. Měla ho ráda tak jako má
každá máma ráda svoje dítě, a bylo to z její řeči znát, jenže reportér Mike její lásku nesdílel.
Hodlal z ní vyrazit senzační reportáž, dle zadání, jet rychle do práce, tam vše ještě bude muset
stříhat, což mu zabere jistě více než dvě hodiny a pak, pokud to šéf schválí, bude moci milostivě jít
domů. Jeho soukromé odpolední plány tím padly! To už bylo jasné! Kvůli té bábě! Nechtěla

spolupracovat! Nechtěla říkat, to co, se požadovalo! To Mika začalo vytáčet a tak natvrdo řekl:
"Podívejte se paní Melonová - musíte spolupracovat!"
"Nechápu. Já říkám pravdu. Říkám tak jak to bylo?" podivila se paní Melonová
"Neříkáte!" zašermoval ji před očima varovně zdviženým prstem Mike. "Váš syn měl
podivuhodné dětství plné záhad a jedinečnosti a lidé to chtějí slyšet. Tak se soustřeďte a odpovídejte
na otázky."
Stará dáma jen nechápavě pokrčila rameny a klidně řekla: "Tak se ptejte."
"Takže - čím bylo tedy dětství Elona M. Melona, vašeho syna, vyjímečné?"
Paní Elonová chvíli mlčela a bylo vidět, že usilovně přemýšlí. Za jejím čelem běžel film
vzpomínek a pak klidně pronesla: "Nemám pocit, že by dětství Elona bylo něčím výjimečné. Ne.
Nebylo. Vyrůstal a choval se tak nějak jako ostatní děti. Byl to prostě normální kluk - tak bych to
řekla."
"Vypni to!" zahalekal Mike na kameramana! "Tohle nemá cenu!"
"Balíme?" podíval se kameraman na reprorétra.
Mike pohlédl na paní Melonouvou. Ta klidně a soustředěně seděla a zdálo se, že usilovně
přemýšlí. Nechtěla, protože měla dobré srdce, reportéra a kamerana zklamat, a tak po chvílí pátrání,
ve své dlouhé a bohaté životní paměti, potěšeně řekla:
" A, víte co? Nakonec jsem možná našla jednu věc čím byl výjimečný."
Reportér Mike zpozorněl a obrátil se na kameramana: "Zapni to! A točíme!"
Pak pohlédl s přívětivě hraným výrazem, ke kterému se musel velmi přemáhat, na starou dámu a
položil otázku, na kterou jak doufal konečně dostane očekávanou odpověď: "Čím tedy byl váš syn,
v dětství, výjimečný?"
Paní Melonová se srdečně zasmála: "Určitě to zdědil po mně. Ano, to jsem si jistá. Tuhle
vlastnost určitě zdědil po mně. Po otci ji mít nemohl."
"A jaká je to vlastnost? Jaká výjimečnost? " doslova visel očima Mike na rtech staré ženy.
Ta se rovně posadila a s humorným nádechem odpověděla:
„I když jste se snažili ohýbat jeho názor jak jste chtěli - byl pevný jako skála a neuhnul. Nikdy!
I kdyby celý svět tvrdil něco - on, pokud byl o něčem přesvědčený, stál si na svém.
Mám takový malý příklad. Pamatujete na roušky? Koronaviry, před třiceti lety, po roce 2020,
zaplavily svět v různých mutacích. To všichni víme. A svět proti nim bojoval – ROUŠKOU! Cha,
cháááá. A když to nepomáhalo, doporučovaly nasadit si roučky dokonce dvě?! Cha,cha,cháááá. A
pak ještě více a více dusit dýchací cesty. Lidé nehledali lék, ale dusily samy sebe. A v tom viděli
nápravu.
A dnes! Cha, cháááá! I malé dítě se směje té bláhovosti! Porazit koronavir rouškou!!!! Takový
kontraproduktivní nesmysl. A vidíte - celý svět ji nosil. Ti panákové, politikové, hlavy států ji měli
nasazenou při státních příležitostech, všechny celebrity, sporotovci. Tupí lidé s hadrem na hubě!
Orouškovaní největší myslitelé světa, lékaři a vědci, přednášeli o boji s koronaviry - jaký to
paradox a výpověď o stupiditě doby a hlouposti tehdejší lidské společnosti.
Dnes, kdy už koronavir dávno není, víme, že rouška byla totálním bludem, který za svůj vzala
celá planeta Země. A ničila si tak dobrovolně zdraví. Dlouhodobé, neodborné, zakrytí dýchacích
cest má přece drastický a devastující účinek na lidský organismus.To už nyní víme. Copak příroda,
copak Bůh stvořil člověka, aby chodil po celý den v roušce? Aby v ní dokonce pracoval? S
omezeným přísunem kyslíku myslet anebo vykonávat nějakou fyzickou činnost???
Směšné...
Hlupáci! Jenže Elon už tohle tenkrát dobře svojí dětskou dušičkou tušil, a tak roušku nenosil. A
jaké jsem s tím měla problémy! Ale, co jsem mohla dělat??? Za boha bych jí na něj nedostala! Jak
se vzpouzel a bojoval! A já mu říkala - hele i pan prezident tu roušku nosí. I pan guvernér, i pan
senátor..."
"Tak ať si to nosí, když chtějí aby se jim zkazili zuby! A když chtějí být hloupí! Vzduch mami!

Vzduch! Ten je potřeba! Abys byla chytrá, aby ti to myslelo potřebuješ dýchat, ne se dusit!"
zvesela na mne volal Elon a točil se přitom dokola a radostně dýchal z plných plic. Vidím to jako
včera. Rouška byla nesmysl, to dnešní věda, v roce 2050, už dobře ví.
I já jsem tehdy podlehla tomu bludu. - Nosí jí celý svět takže na tom něco bude, - říkala jsem si.
Jenže Elon mi oponoval, že je to ťuky-ťuky na hlavu. A proto ji nenosil, a jak už jsem řekla
nedostala jsem jí na něj ani násilím. Dobře dělal, to už víme. A tenhle názor měl proti celému světu.
Proti všem orouškovaným hlavám států, politikům i rádoby učených vědcům, doktorům. A měl
pravdu, A proto s ním nikdo nehnul. On věděl, že má pravdu. Celý svět nosil roušky a můj kluk
tvrdil, že je to nelogické a tak to neakceptoval. Taková byla síla jeho intelektu, pnutí jeho dětské,
pravdivé, a nezlomné dušičky
A dnes! Všichni přece víme jaká to byla stupidita, zcela nefunkční - ničíčí zdraví jednotlivce,
jeho přirozený vývoj a podrývající jeho imunitu, která je tak potřebaná k tomu, abychom
neonemocněli!
Elon byl výjimečný v tom, že si vždycky řekl to, co si myslí A nikdo s ním nehnul. Mohli jste ho
přesvědčovat, přemlouvat, podsouvat mu, co má říkat, co si má myslet, ale on neuhnul! Pro co se
rozhodl, to vykonal, a nenechal si ničím a nikým diktovat jak má žít, a co si má myslet.
Ano, v tom byl určitě výjimečný a myslím, že to zdědil po mně. Ano, ano," rozjařila se srdečně
stará dáma, "V tomhle byl určitě výjimečný. A myslím, že to opravdu zdědil po mně!"
"Super! Geniální paní Melonová! A máme to!" zajásal Mike. "Všechno ok?" obrátil se na
kameraman.
" Jo, jo, je to tam!" přisvědčil se zářícíma očima Robert a zaťukal na kameru. "A je to skvělý!"
přidal ohromně.
"Fajn! Tak jedem do studia a máme hotovo... A nic se nemusí stříhat!" dodal polohlasně.
A tak nakonec reportáž, které zprvu nešla tak, jak měla skončila, pro reportéra Mika na
jedničku. Když se vrátil do studia měl ji hotovou během patnácti minut, předložil ji šéfovi ke
schválení a večer se odvysílala, v hlavním zpravodajství, beze změny.
Mike tak splnil zadání a svět se dozvěděl o výjimečnosti Elona Martina Melona, zachránce
světa, doktora, vědce, a nositele Nobelovy ceny za objev univerzálního léku proti všem kmenům i
mutacím koronaviru. Pro Mika to byl úspěšný den, a svůj odpolední soukromý program, který se
mu ještě zázračně podařilo stihnout, si užil s pocitem dobře odvedené, novinářské, práce, který už
dlouho nezažil.
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Podzim 2021 – potlačování lidských práv pokračuje
Přišel podzim 2021 a po klidnějším létě vše začalo. Téměř ze všech zemí přicházela čísla značící
nástup plan-demie. Dalo se to očekávat. Jen naivní člověk věřil, že tomu tak nebude. A s
narůstajícími čísly přišlo utahování svobod, které nemělo do té doby v demokratickém světě
obdoby. Covido-tyrané, posíleni o zkušenosti s tupostí a odevzdáním se obyvatelstva z minulého
roku, počali hrát opravdu hard-ball.
Vsadili na hustou notu – před plan-demií nepředstavitelnou - rozdělení společnosti na očkované
a neočkované. Malá ukázka z Lotyšska:
AERONET.CZ (listopad 2021):
Lotyšsko je země, která za II. sv. války aktivně spolupracovala s nacistickým Německem a
bojovala na straně Wehrmachtu a jednotek SS. Odkaz nacistů je v této zemi mezi tamním
obyvatelstvem silně zakořeněný a důkaz o tom podali lotyšští poslanci v pátek ve svém parlamentu.
Ve 100-členném parlamentu totiž poslanci v pátek 12. listopadu na návrh vlády schválili novelu
zákona o pravidlech a jednacím řádu lotyšské sněmovny takovým způsobem, že od této chvíle se
již nesmí jednání sněmovny účastnit poslanci, kteří nejsou očkovaní a jejich mandát bude
pozastaven a suspendován, a to až do doby, než se buď nechají očkovat a předloží o tom
doklad, anebo dokud tato časově omezená změna zákona nevyprší. Novela zákona je časově zatím
omezena do 01. 07. 2022
Poslanci, který není oprávněn účastnit se práce Parlamentu, bude pozastavena výplata platu a
náhrad.
Lotyšský parlament také schválil změnu zákoníku práce, který zaměstnavatelům nově
umožňuje legálně propustit zaměstnance, pokud je neočkovaný déle jak 90 dnů od výstrahy.
Lotyši ihned poté vyrazili do ulic Rigy a začali protestovat před parlamentem.
Wauuu. Přituhlo nám ve světě za ty necelé dva roky života s koronavirem. Před dvaceti měsíci
by takováto zpráva mohla být součástí mojí Povídky z Jiné Dimenze. Ano, v mém díle by byla
akceptována jako dobrá-originální myšlenka, jako zajímavé počtení k nedělnímu kafíčku.
JENŽE covido-apartheid nebo-li útlak jedné skupiny – rozuměj neočkovaných - SE STAL
SKUTEČNOSTÍ. A STEJNĚ JAKO BYLO NAKLÁDÁNO S ŽIDY, KTEŘÍ BYLI VYŘAZOVÁNÍ Z
BĚŽNÉHO ŽIVOTA – DĚJE SE TAK I S TĚMI, KTEŘÍ NECHTĚJÍ PODSTOUPIT
EXPERIMENTÁLNÍ mRNA GENOVOU TERAPII, KTERÁ SE MYLNĚ KRYLA ZA STATUT
OČKOVÁNÍ.
Jak jde podzim roku 2021 přibývá takovýchto zpráv, které potvrzují tlaky udělat z planety Země
PLANETU OČKOVANÝCH. Opravdu skvělý námět na povídku, ale bohužel... toto je realita, ve
které žiji. Toto není můj vysněný fantazijní svět Povídek z Jiné Dimenze. Toto je můj reálný svět,
reálný život, který se snaží někdo ovlivnit do té míry do jaké toho bude schopen. A to je ta otázka.
Kam až tohle zajde? Prozatím vše každým měsícem postupuje dále a dále do ztráty svobod
občanů... Je fascinující to nezaujatě sledovat – žít v tomto covidovém bizáru už je jiná písnička.
Inu všude je chleba o dvou kůrkách jak praví jedno staré české přísloví.
Jak však přituhovalo ze strany Covido-tyranie počali také porůzné skupiny, spolky a společenství
reagovat aktivněji na nastálou situaci. Jedním z výrazných hlasů, který razantně odmítl vakcinaci a
označil ji za zdravotní riziko, bylo rozhodnutí Rabínského soudu světového židovstva.

Rabínský soud – jednoznačné NE mRNA
vakcíně
AERONET.CZ (listopad 2021):
Dne 1. listopadu Rabínský soud v New Yorku rozhodl, že vakcíny mRNA jsou zdrojem
infekcí a jejich šíření, takže vydal absolutní zákaz na očkování židovských dětí, mládeže a
mladých žen a mužů, přičemž zákaz byl rozšířen i na reklamu a propagaci vakcín mRNA.
Nikdo z Židů tak nesmí vakcíny ani propagovat a doporučovat. Rabínský soud je nejvyšším
justičním tělesem Chasidů nejen v USA, ale na celém světě a jeho rozsudky jsou závazné pro
všechny etnické Židy hlásící se k Abrahámově linii a vyznávajících Tóru jako nejvyšší písmo
židovského národa.
Všichni Židé od této chvíle, a to i v České republice a na Slovensku, musí legálně odmítnout
očkování sebe i svých dětí, a to s odvoláním na rozsudek nejvyššího církevního soudu Chasidů v
New Yorku.
Citace z usnesení soudu:
“Je naprosto zakázáno podávat nebo dokonce propagovat tuto injekci dětem, mladistvým,
mladým mužům nebo ženám; i kdyby to mělo znamenat, že jim vláda nepovolí navštěvovat
ješivu nebo seminář nebo studovat v zahraničí atd. Protestovat proti tomuto nařízení je
výslovnou povinností a každý, kdo může zabránit tomu, aby byla injekce vnucována naší mládeži,
tak musí učinit, a to otevřeně a důrazně.”
“Zdá se, že těhotným ženám je v důsledku injekce způsobeno mnoho škody (možná kvůli
protilátkám, které si tělo vytvoří proti bílkovině zvané Syncytin-1, nebo kvůli SM102, nebo kvůli
mikro krevním sraženinám způsobeným injekcí. Společným jmenovatelem je zde to, že je pro
těhotnou ženu škodlivá a že může být považována za porušení zákazu sterilizace nebo zabránění
plodnosti). Jako taková je pro ně zakázána tato injekce. Do toho jsou zahrnuti všichni zdraví
dospělí, kteří jsou v plodném věku – i oni by se měli od uvedené injekce držet dál.“
“Proto – je lepší chybovat na straně opatrnosti a zdržet se injekce, než ohrozit svůj život
provedením úkonu, který může vyvolat okamžitou a přímou újmu.
Zvláště když existují jiné lékařské postupy, které fungují, jak bylo uvedeno, a které nejsou
škodlivé.“
Zde byl zaznamenán jeden z prvních výrazných autoritativních činů či chcete-li anti-činů
namířených proti vakcinaci. Vyjádření Rabínského soudu jsou jasná – jejich sdělení i podtext
sdělení je ZCELA JASNÝ. Vidíme zde jednoznačné NE VAKCÍNĚ a jednoznačné vyjádření, že
tato vakcína škodí lidskému zdraví. Velmi mne zaujala formulace JE LEPŠÍ CHYBOVAT NA
STRANĚ OPATRNOSTI... než ohrozit svůj život provedením úkonu (vakcinací).
Kdyby tuto větu tlačila mainstreamová média a zněla by ze všech zpravodajství, pak by ji
většinová společnost akceptovala stejně jako akceptovala VĚTU – VĚT – nejzhoubnější slovní
spojení, pod které skryjete i vraždu: Benefity převáží rizika.

Z výše řečeného je patrné jakou sílu mají média a kdo tyto HLÁSNÉ TROUBY "PRAVDY"
ovládá, ovládá i mínění ovlivnitelných lidí. A protože ovlivnitelných lidí je většina pak opravdu platí
to, co znám, nejen jako redaktor několika časopisů, nezávislý publicista, ale též jako hudební
producent a bývalý DJ, z vlastní zkušenosti: "Pravdu má ten kdo má mikrofon..."

Očkovaní versus neočkovaní
aneb
podzimní epidemie (ne)očkovaných
Imunolog Vojtěch Thon z Masarykovy univerzity v rozhovoru pro zpravodajství SEZNAM
ZPRÁVY (říjen 2021) na přímou a jasně položenou otázku redaktora odpověděl také jednoznačně:
Takže očkovaní a neočkovaní podle vás virus mohou přenášet víceméně stejně?
"Rozdíl tam je. Očkovaní mohou virovou nálož rychle snižovat. Od samého začátku ale

víme, že očkovaní nejsou bezinfekční. Samotný termín bezinfekčnost není v
pořádku. Vakcíny podávané do svalu nemohou zajistit takzvanou sterilizační imunitu (tento typ
brání přenosu na další jedince - pozn. red.). Tahle informace k vakcínám se zpočátku
nikomu nehodila. Důležité je, že očkování brání těžké formě nemoci covidu-19 a zabraňuje
úmrtím."
Co z toho plyne? Dle Vojtěcha Tona, a ještě jednou si to zopakujme, je od samého počátku
jasné, že očkování NEJSOU BEZINFEKČNÍ. Imunolog Thon nám potvrzuje přesně to, co tvrdí
mnoho jeho kolegů ze zahraničí i z Čech? Je to tak!
PAK JE TEDY JASNÉ, ŽE OPATŘENÍ VLÁDY, KTERÁ ZAKAZOVALA (na podzim 2021)
LIDEM BEZ VAKCÍNY NEBO TESTU NAVŠTĚVOVAT RESTAURACE A KULTURU, zatímco
OVAKCINOVANÍ SE NEMUSELI TESTOVAT A MOHLI VIRUS VESELE ROZNÁŠET,

BYLA VYDÁNA NA MYLNÉM ZÁKLADĚ!!!!
Stejně tak při pozdějších (listopad 2021) testech ve školách. Testovali se děti bez vakcíny –
ovakcinované NIKOLIV!
Skandální na tom je, že právě ovakcinovaní pak byli také přenašeči a roznašeči choroby. Jaký to
paradox! Jaká to ironie! Ovakcinovaným k propustce do hospody stačilo ukázat papíry o vakcinaci
a mohli vesele prskat na všechny strany koronavirus (spike-protein) jak jim bylo libo.
Tak to je vážně BIZÁR a CIRKUS takového formátu, že by i Shakespeare blednul. Takovou
zápletku nevymyslíš! Tzv. "pandemii neočkovaných" způsobují očkovaní!
Je mi nad slunce jasné, že si tohoto faktu vláda i ministerstvo zdravotnictví bylo DOBŘE
VĚDOMO. O tom nepochybuji ani vteřinu. Stejně jako po celý rok vydávalo protizákonná opatření i
nyní na podzim tvrzením o "pandemii neočkovaných" pomohli si k tomu, aby snáze prosadili
politickou objednávku. Takové jednání je však nikoliv pouze nemorální a nečestné, ale bohužel opět
zavání nedodržováním základních lidských práv a svobod a tím pádem zločinem proti lidskosti!

Dodatek lékařského postřehu, ke kterému není třeba další komentář:

Virus se na sliznici (třeba v ústech)
může dál uchytit i u naočkovaného člověka,
proto jej může přenášet.

Trocha covidového humoru
Abychom nebyli tak vážní – dáme si trochu covidového humoru. Pro oddech. Každá těžká doba
plodí humor. Humor je totiž skvělým ventilem stresu a strachu. I z toho důvodu mu tvůrci covidotyarnie nepřály. Věru málo dobrých, nových komedií nabídla státní televize. Zato byli k vidění
permanentní "tryzny za mrtvé," jak nazývám porůzné pořady zařazené jako změna programu pokud
někdo umřel. Téma smrti se prostě mělo lidem vetknout pod kůži každodenně. Budiž – takový byl
záměr, ale právě proto dal Bůh lidem HUMOR a SRANDU.
Kdo by se chtěl pobavit nadmíru může sáhnout po knize "NA KAFI S JOSEFEM DVOŘÁKEM,"
kterou jsme napsali společně s Pepou. Legendárním komikem, hercem a fajn člobrdou. Hledejte na
netu, mém webu a nebo si ji třeba půjčte v knihovně. Jo, jo – s Pepou byla sranda. Knihu jsme psali
rok a pokud se u ní nebudete válet smíchy, tak alespoň milý úsměv na tváři a dobrou pohodu do
duše vám přinese. V to věřím a z reakcí čtenářů mám ověřeno.
Humor je prostě nenahraditelnou součástí psycho-hygieny člověka.
Tak si pojďme dát trochu té covido-srandy:

Potkají se dvě myši.
"Čau, tak co? Půjdeš letos na vakcínu proti Covidu?"
"Zatím ne. Ještě neskončily testy na lidech."

"Sorry, chtělo se mi kýchnout...“

"Bez obav paní, hned vám to zaplatím...“

Mudrují dva chlápci:
"Hele já myslím, že za lock-downem jsou ženský."
"Jak to?"
"Ty jsou přece za vším."
"Tak dej důkaz...
"No zamysli se. Žádnej fotbal, žádný hospody, v noci zákaz vycházení
a z práce rovnou domů... "

Tak tomu říkám ochrana!

Potkají se dvě smrtky:
"Pro koho mákáš?"
"Pro Chřipku."
"Pojď dělat pro Koronu. Má super propagaci a větší bonusy..."

"To jsem netušil, že se my oblek z vojny ještě bude hodit...“

Ultra balení -jistota je jistota.

Žáček přijde ze školy domů:
"Mami, děti se mi smějí, že mám koronavirus."
"Vykašli se na ně..."

Dlužno dodat, že autorem kreslených vtipů, které jsou roztroušeny po knize je Marek Simon,
který puplikuje svojí humornou tvorbu od roku 2000 a jeho kresby se postupem času objevily ve
většině humoristických časopisů.
Kreslený humor Marka Simona někdy "kouše", ale je vkusný a vypointovaný. A právě tato
satirická břitkost vhodně doplnila historický odkaz této knihy. Simon nemá vyhraněné téma, ale
přirozeně tíhne k ekonomicko-politickým záležitostem a k reakcím na aktuální události. Vedle
publikovaných kreseb kreslí převážně na zakázku pro významné české firmy. Na konci roku 2015
získal za svůj kreslený humor ocenění Karikaturista roku, které mu udělila Česká unie karikaturistů.
Stránky Marka Simona: www.originalni-pf.cz a www.simoncartoons.com

Tak jste se, doufám, alespoň trochu zasmáli a jedeme dále.
Čekají nás...

Speciality České republiky
Vznik undergroundové platformy
Za undergroundovou platformu označuji veškeré aktivity, které se covido-tyranskému režimu
příčily. Covido-tyranie, vždy, když se někde objevil jiný názor, než ten, který si přála, vyvíjela velký
tlak, aby byl smazán, potlačen, zdiskreditován či umlčen. Vytvořil se tak undeground, který, ač
neměl oficiální pojmenování spojil všechny ty, o nichž bude nyní zmínka. Tím pojítkem byl boj za
práva a svobodu občanů.
Legendárními a zřejmě nejvíce viditelnými bojovníky se stala dvojice poslanců Lubomír Volný
a Marián Bojko, kteří se jako nezařazení postavili proti tomu, co začali nazývat "covidovou mafií v
parlamentu." Bojovali proti celé sněmovně, svými příspěvky jí blokovali. Lubomír Volný proslul
svým "flákancem," políčkem, který uštědřil předsedovi sněmovny. Připoutal se také, v poklidném
gándhiovském protestu, k pultíku. Musela ho od něj odtrhnout až pořádková služba. Několik silných
policistů se snažilo seč mohlo, a Lubomír Volný nakonec podlel, až když mu, z pultíku vytržené
řečnické mikrofony, zůstali v ruce. Tomu se říká "oddanost věci." A tento čin vzdoru budiž odkazem
generacím budoucím. Kolik jedinců podobné gesto, v historii politiky, dokázalo?
Volný a Bojko sestavili politické uskupení "VOLNÝ BLOK." V říjnových volbách (2021) však
propadli a nedostali se do parlamentu. I když jejich mandát skončil a opustili poslaneckou
sněmovnu, jejich boj za svobodu, proti mRNA genové terapii, mylně nazývané vakcínou,
pokračoval dál.
Ke snaze VOLNÉHO BLOKU politicky uspět přispívali také Jana Bobošíková a Hana Lipovská.
Z dalších výrazných osobností můžeme jmenovat doktory Marka Obrtela a Moniku Waksmundskou,
Pavla "Tygra"Ploce, z umělců zpěvačku Ilonu Csákovou s hudebníkem Romanem Horkým.
Covidová doba odkrývala charaktery. Ten kdo vstoupil do VOLNÉHO BLOKU šel proti proudu, se
snahou změnit Českou republiku k lepšímu. Kolem předvolebních aktivit Volného bloku se
shromádilo mnoho srdečných lidí, jejichž touhu zachránit národ však podpořilo ve volbách pouhých
70 000 voličů. Volný blok získal 1,3 procenta, což byl nad očekávání slabý výsledek. Proti vládním
opatřením se stavěli další menší politické strany (např. Trikolóra). Žádná z nich se však do
parlamentu nedostala.
Vyjímku tvořilo SPD, Tomia Okamury – vlastenecká strana, která oslovila půl miliónu voličů.
Do undergroundového hnutí lze také zařadit hudebníka a zpěváka Daniela Landu a jeho aktivity
za svobodu – Blanický manifest, který se později přerodil ve Zlatý špendlík. Landa se svou vizí
počal objíždět republiku budit národní hrdost a svolávat vlastence.
Mezi další významné aktivity patřilo například: Zdravé fórum, ProLibertate, Otevřeme Česko –
chcípl pes, Vraťme děti do škol – a mnohé další.
Občané se sdružovali a tyto ostrůvky statečných bojovali za svá práva a tím i za svobodu
ostatních.

Loga některých organizovaných občanských aktivit
Vznikla mnohá alternativní média a projekty, které se snažily pravdivě informovat, předkládat
rozhovory, točit live-streamy z demonstrací, rozličných akcí, diskusí apod.
Patřili mezi ně např: RAPTOR TV, K-TV, TV ŠALINGRAD, Svobodný vysílač, Svobodné
universum, Svědomí národa a další...
Tato svobodu-potlačující doba vygenerovala také osobnosti, které se nebály říci svůj názor, za
což byly mnohé z nich, tak jako v komunismu, napadány a perzekuovány. Videa s nimi byla mazána
ze sociálních sítí. Za všechny můžeme jmenovat například Soňu Pekovou, Jana Hnízdila, Aloise
Hlásenského, Norberta Naxeru, Radka Pecha, Tomáše Nielsena, Davida Formánka, Ivo Osovského,
Janu Zwyrtek Hamplovou, Jakuba Olberta...Je jich nepřeberná řada.
Zvláštní kapitolou se staly nezávislé weby, které přinášely články a informace, které
mainstreamová média označovala za konspirační teorie a falešné zprávy. Paradoxně mnoho z toho ,
o čem psali (např. covid-pasy) se později splnilo do puntíku.

Ukázka občanské výzvy

Vydávání protizákonných nařízení
Buzerovat a šikanovat lidi, znepříjemňovat jim život kontrolami v hospodách a restauracích, aby
se šli očkovat a byznys a agenda, za kterou se skrývá touha po ovládání a moci, tak mohla krásně
běžet. Takový byl plán. A vycházel protože byl tlačen na sílu, proti Ústavě a právu České republiky.
Bizár, výsměch, galymatyáš, tragi-komedie - takto bychom mohli nazvat počínání vlády. Její
nařízení vždy Nejvyšší správní soud shodil ze stolu, ale vláda dostala dostatek času, aby připravila
nařízení nové – opět porušující právo, které bylo následně žalobami shozeno a takto se to
opakovalo stále a stále. Dokonalý příklad AROGANCE MOCI a PROSAZOVÁNÍ KOMERČNÍCH
ZÁJMŮ BEZ OHLEDU NA PRÁVO, ÚSTAVU A OBČANA.
A to je trestné. Jinými slovy - vláda jednala ZLOČINNĚ. A i přes neustálé shazování dalších a
dalších opatřní - Nejvyšším správním soudem – vydávala BEZ NEJMENŠÍHO UZARDĚNÍ další a
další a další...
TENTO VÝSMĚCH SVOBODĚ A ÚSTAVĚ zde byl tolerován. EVIDENTNÍ PORUŠOVÁNÍ
LIDSKÝCH PRÁV tak zůstalo bez odezvy – bez trestu. A většinová společnost oveček cinkala
pomyslnými rolničkami nasazenými pod krkem nikoliv z kroucení hlavou nad TAKOVOU ZLOVŮLÍ
VLÁDY, ale pokorně a poníženě. Společnost zklamala na celé čáře, zhypnotizována médii, ve
strachu z pokut a vynuncování protiústavních nařízení silou a mocí (policíí a hygienickými
kontrolami).
Dle výše uvedeného se vláda premiéra Babiše dopustila zla na občanech. Krutého, zlovolného
zla, které Nejvyšší správní soud svými rozhodnutími potvrdil.
Jedinou nadějí jsou Boží mlýny. A ty melou... Čtenáři současní, uznávající právo, mohou skřípat
zubama, čtenáři z budoucnosti již vědí, zdali připravily trest odplaty a nebo zda toto jednání bylo
promlčeno a PROPADLO DO KARMY TĚCHTO LIDÍ, DO PŘÍŠTÍCH ŽIVOTŮ.
Zde příklad:
Zpráva z tisku (červen 2021):
Na návrh zlínského krajského předsedy Trikolory Svobodných Soukromníků Libora Lukáše
zastoupeného advokátem Zdeňkem Koudelkou z jihomoravské Trikolory prohlásil rozsudek

Nejvyššího správního soudu z 2. 7. 2021, 9Ao 8/2021, že požadovat test na covid
či očkování při využití služeb restauračních zahrádek podle mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví z 19. 5. 2021 bylo v rozporu se zákonem.
Rozsudek konstatoval, že opatření nebylo odůvodněno tak, aby bylo patrné, proč je nezbytné.
Rovněž ministerstvo nezdůvodnilo, proč preferuje imunitu z očkování (9 měsíců) před imunitou z
prodělané nemoci (jen 180 dní).
Každý, koho policie či hygiena obtěžovaly vynucováním nezákonného opatření, může podat
žalobu proti nezákonnému zásahu státu. Žádné pokuty nemohou být za nedodržení
nezákonného opatření ukládány, a pokud bylo zahájeno přestupkové řízení, musí být zastaveno.
Trikolora Svobodní Soukromníci bude nadále bojovat proti nezákonným kovidistickým
opatřením Ministerstva zdravotnictví.
A jen pro úplnost. Toto je seznam soudně uznaných, tím pádem zákonně prokázaných, porušení
práv občanů vládou premiéra Babiše. O těch neprokázaných ani nemluvě. Jinými slovy – vše níže
uvedené se MOHLO dělat a vláda v tom občanům bránila. Nezákonně.

Z toho nám vyplívá, že vláda premiéra Babiše nevládla formou demokratickou nýbrž
autokratickou čili diktátorskou. Pročtěte si, třeba jen namátkově, svévolné a arogatní prosazování
vůle, které nerespektovalo zákon a svobody občanů:
1) 14.04.2021,8 Ao 1/2021, testování zaměstnanců,
2) 22.04.2021, 6 Ao 11/2021, zákaz shromáždění, náboženských akcí a omezení vstupu na schůze a
do vnitřních prostor
3) 11.05.2021, 3 Ao 3/2021, testování OSVČ neodůvodněné, důrazná výtka vůči odůvodňování
4) 20.05.2021, 8 Ao 4/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje
5) 21.05.2021, 6 Ao 22/2021, nezákonnost uzavření restaurací, výtka vůči zjevně nez. opatřením
6) 27.05.2021,7 Ao 6/2021, neodůvodněný příkaz nosit respirátor
7) 28.05.2021, 8 Ao 14/2021, neodůvodněný zákaz vleků a lanovek
8) 01.06.2021, 8 Ao 11/2021, nezákonnost uzavření restaurací
9) 02.06.2021, 10 Ao 2/2021, nezákonnost zavření mateřských a základních škol
10) 03.06.2021,9 Ao 3/2021, nezákonnost zavření mateřských a základních škol
11) 09.06.2021, 8 Ao 15/2021, nezákonnost zavření sportovišť, posiloven a fitness center
12) 11.06.2021, 10 Ao 12/2021, neodůvodněný příkaz nosit respirátor, mechanické kopírování
odůvodnění
13) 16.06.2021, 9 Ao 7/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje
14) 16.06.2021, 9 Ao 11/2021, nezákonnost zavření provozoven služeb
15) 17.06.2021,4 Ao 1/2021,nezákonnost zavření mateřských škol,chybné čtení § 69 odst. 1 písm. B
16) 17.06.2021, 6 Ao 24/2021, neodůvodněný zákaz nočního prodeje
17) 22.06.2021,2 Ao 3/2021, nezákonnost rotační výuky základních škol
18) 22.06.2021, 8 Ao 6/2021, nezákonnost omezení maloobchodu zákazem přítomnosti lidí
19) 23.06.2021, 8 Ao 16/2021, nezákonnost zavření středních škol, ministr není diktátor
20) 28.06.2021, 6 Ao 7/2021, testování zaměstnanců malých podniků neodůvodněné
21) 28.06.2021, 6 Ao 6/2021, testování zaměstnanců malých podniků neodůvodněné
22) 29.06.2021, 8 Ao 7/2021, nezákonnost omezení vstupu do prostor, účasti na schůzích a
provozoven služeb
23) 01.07.2021, 1 Ao 4/2021, nezákonné omezení lázeňské péče
24) 01.07.2021, 1 Ao 5/2021, nez. omezení činností stravovacích služeb a ubytovacích zařízení
25) 02.07.2021, 9 Ao 8/2021, nezákonná široká škála zákazů a omezení
26) 22.07.2021, 2 Ao 2/2021, nezákonné omezení provozu dětských klubů a dětských
volnočasových středisek
27) 27.07.2021,8 Ao 17/2021, nez. nařízení povinného nošení respirátorů ve vnitřních prostorech
28) 29.07.2021,1 Ao 9/2021, nezákonné omezení lyžařských vleků a lanových drah
29) 30.07.2021, 5 Ao 25/2021, nez. nařízení povinného nošení respirátorů ve vnitřních prostorech
30) 13.08.2021, 6 Ao 19/2021, nezákonné omezení lázeňských a rehabilitačních služeb
31) 18.08.2021,1 Ao 3/2021, nezákonný zákaz provozu zařízení a služeb osobám ve věku 6 až 18
let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním
32) 18.08.2021, 1 Ao 8/2021, nezákonný zákaz přítomnosti osob v hernách a kasinech, diskotékách,
hudebních a tanečních klubech
33) 19.08.2021, 1 Ao 11/2021, nezákonné stanovení provozních podmínek stravovacích služeb
34) 31.08.2021, 8 Ao 8/2021, nezákonné omezení provozu zoologických a botanických zahrad
35) 02.09.2021, 9 Ao 13/2021, nez. omezení vstupu do vnitřních prostor pouze pro osoby OTN
36) 14.10.2021, 9 Ao 15/2021, nezákonné stanovení podmínek pobytu na dětských táborech
37) 15.10.2021, 9 Ao 18/2021, nezákonné nařízení, že provozovatel ubytovacích služeb má
kontrolovat splnění „zdravotních“ podmínek návštěvníků
38) 15.10.2021, 9 Ao 17/2021, nezákonné nařízení, že provozovatel musí informovat zákazníky o
pravidlech vstupu do provozovny
Zdroj: David Formánek (OSM)

Dobový komentář (bez udání zdroje):
V koronavirové krizi nám zde vznikají účelová a zmanipulovaná opatření vlády, které slouží jen k
tomu, aby zmnožila jmění premiéra Babiše, který je v obchodnickém střetu zájmů neb vlastní
(neoficiálně) 60% testovacího trhu a jiných miliardářů či velkých firem a nadnárodních společností.
Opatření jsou prosazována silou, jejich dodržování je vymáháno za pomoci tlaku policie.
Dochází k porušování ústavy na čemž se podílí každý policista, který tak činí. Tato opatření mohou
těžce poškozovat zdraví občanů. Jsou nařizována autoritativně, není zde možnost dobrovolnosti,
není zde možnost odvolání.
Není to poprvé, co vláda za posledních třináct měsíců sáhla k nezákonným, nebo dokonce
protiústavním opatřením. Soudy většinou vládě vysvětlí, co udělala špatně a jak může situaci
napravit. Přesto k podobným situacím dochází znovu a znovu. Jak je to možné?

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Dobová satirická koláž parodující absurdnost
vládních opatření.

Fotbal - příklad kolabrace s covido-režimem
Fotbalové kluby, které byli v prvním roce covido-krize poškozeny přerušením soutěže a posléze
omezovány počtem fanoušků, kteří mohli na stadion, se posléze staly zářným příkladem porušování
lidských práv a kolaborace s covido-tyranským režimem. Stačí si přečíst následující fakta:
Pravidla pro vstup na stadiony (léto - srpen 2021):
Sparta Praha:
Na každém lístku, který si na klání proti Monaku fanoušci koupí, bude uvedené, jestli ho
kupoval očkovaný člověk – nebo neočkovaný.
To se následně na checkpointech bude také kontrolovat.
Již při koupi lístku ve vstupenkovém systému fanoušci Sparty zadávají, zda jsou očkovaní. A
podle toho náš systém pracuje s limitem třech tisíc návštěvníků. Pokud by se tedy stalo, že by si
všichni držitelé permanentek v první fázi prodeje nakoupili lístky pro neočkované, v dalších fázích
by byli k dispozici už jenom vstupenky pro naočkované.“
Slavia Praha:
Podobné opatření připravil i další pražský klub, Slavie. Neočkovaní nepermanentkáři se již na
stadion prostě nedostanou.

Ano, to bylo v srpnu. Jakž-takž poklidné léto 2021 proplynulo, v České republice byli v říjnu
volby, takže logicky s Covidem byl klid. A po volbách to přišlo! S podzimním opětovným a
plánovaným restartem plan-demie vylétla čísla (na manipulovatelných PCR testech) nahoru. Ano,
mnozí lidé byly opravdu nemocní - to nerozporuji, ale... Chřipka zde byla vždy. I ta těžší. Epidemie
se vyhlašovalo od více než 1 600 nemocných na 100 000 obyvatel. A byla panika? Chodili
zdravotníci ve skafandrech? Nikoliv. Dělalo se, to co každý podzim, protože zkušenost jasně
dokazovala, že epidemie chřipky zase přejde.
Covid má však takový marketing jako žádná jiný nemoc a tak, když (např.19. listopadu) byla
čísla nových případů na 100 000 obyvatel okolo 800 - panika! A už to jelo. Došlo k totálnímu
zdravotnickému APARTHEIDU.
Zákaz vstupu pro neočkované do restaurací a služeb a samozřejmě také... na fotbal!
Jsem velkým fanouškem kopané, a tak se právě fotbal stal, pro mě, výkladní skříní útisku.
Zářivým příkladem. Velké kluby "naskočily" na vlnu covido-apartheidu, velkoryse ho podpořily čili
napomohly k jeho rozšíření a utužení. Týká se zejména Slavie a Sparty Praha.
V historii těchto klubů to bude zapsáno černým písmem. Fotbal má SPOJOVAT - nikoliv
rozdělovat. Fotbal je obecná zábava pro fanoušky. Pro všechny fanoušky.
Pardon - byl. Dříve. Před covidem. V druhém roce covido-krize se stal zábavou jen pro
vyvolené, jen pro ty, kteří prošli genovou mRNA terapií společnosti, kterou vlastnil miliardář a
zachránce planety, pan BG.

Držhubné za 100 000 aneb proč doktoři mlčí
Bylo s podivem, že ač ohledně covidu i vakcín vyvstalo mnoho podivností – mnozí doktoři zarytě
mlčeli a podíleli se na tom všem. Mlčky, vědouce. Stali se součástí covido-tyranie a přispěli k jejímu
zakořenění a rozbujení se v lidské společnosti. A důvod?
Dostali totiž krásné "držhubné." Oni i zdravotní sestry a veškerý zdravotnický personál. Jak
ukazuje následující tabulka, kterou zveřejnil ve své knize "Sdílejte než to zakážou", v kapitole "Co
jsme udělali pro lidi," premiér Andrej Babiš.

Byl velice hrdý na to, jak zvedl platy učitelům, policistům a doktorům. A právě tito všichni se
podíleli na vykonávání protiústavních a protiprávních opatření. Dostali DVOJNÁSOBNÉ držhubné
a stalo se z nich to, o čem jsem slýchával v konspiračních teoriích.
Stala se z nich vrstva "měšťanů."
Dobře zaplacených žoldáků, kteří měli chránit šlechtu – královský dvůr.
Opravdu se to povedlo. Konspirační teorie hovořili o tom, že snaha super-bohatých bude zničit
"sůl země", což byla střední třída. Střední a drobní podnikatelé, pracující inteligence. Měla se
vytvořit třída chudších a pak "měšťané a vojáci," což měli být pořádkové síly udržující moc a
úředníci trestající lid a vykonávající kontrolní agendu. Na vrcholu této pyramidy měla být
samozřejmě šlechta super-bohatých a královský dvůr. Elita.
A toto se opravdu povedlo tím, že Babiš a jeho vláda prosadila NEHORÁZNÉ zvýšení platů
státních zaměstnanců (jak vidno z tabulky) a udělali si z nich poslušné lokaje. A to všechno z peněz
daňových poplatníků! Z peněz lidí!
A za ty prachy pak učitelky mučily děti v rouškách. A ještě je vyžadovaly a testovali děti a nad
vším jako kvočny bděly. Aby dostali zaplaceno. Aby byly prémie. Ano, tak se dostali testy do škol i
když zpočátku vše naráželo na mnohé problémy. Testování byl zdravotní zákrok, který mohl provést
jen kvalifikovaný personál. I to se obešlo a děti si samy strkali do nosu testy. FUJ! Mávali pak
infekčními testovátky po třídě a TOHLE nikomu z hygieny nevadilo. Ne. Stejně jako roušky a
respirátory válející se všude možně po městech. Plné nachrchlaných bacilů jako semeniště všeho

možného povalovali se po chodnících, parcích a byli jich plné odpadkové koše, kde, nad nimi, na
zastávkách hromadné dopravy, postávali lidé. Tohle hygieniky, slušně zaplacené, netrápilo –
respektive NESMĚLO trápit. S o to větším gustem pak, s policií po boku, dělali razie po
restauracích a kontrolovali občany zda-li mají potřebné "papíry" dokazující bezinfekčnost.
Stejně jako za fašismu. "HNUS, velebnosti!" chce se mi při popisu toho všeho použít známý
bonmot ze známé české komedie.

Nové rozvržení společnosti:
Královský dvůr – šlechta
(vláda, poslanci, super-bohatá elita)
Jejich úkolem je vládnout, stanovovat pravidla a bavit se.
Měšťané
(úředníci, vojáci, policie, doktoři, učitelé)
Jejich úkolem je udržovat nastavená pravidla, vymáhat je a trestat.
Motivací Měšťanů nesmí být snaha dostat se o stupínek výš – mezi šlechtu. Jejich motivací je
STRACH z toho, aby se nepropadli do vrstvy otroků. Tento tlak je činí poslušné, obětavé a zcela
loajální.
Pracující vrstva otroků
(zkrachovalá střední třída, řemeslníci, živnostníci, zemědělci, zavržení intelektuálové, lidoví umělci,
chudina, plebs)
Jejich úkolem je dřít do úmoru za málo peněz s malou nadějí na veselou budoucnost. Motivací má
býti snaha posunout se v pyramidě moci o stupínek výše - stát se Měšťanem a udržovat a chránit
systém.
-----------------------------------------------------------------

Za pět housek do vězení
Covido-tyranie nasadila ostré lokty. Počala se odhalovat stejně tak jako fašismus. O příměru fašismu
a covido-fašismu se zmiňuji na jiném místě, ale to, co bude nyní řečeno jenom potvrzuje tyto podobnosti.
Pod pláštíkem "veřejného dobra společnosti" byly v nouzovém stavu, zpřísněny tresty. Dramaticky.
A výsledek? Pár zničených životů, ale to je v poho... Zatímco vicepremiér Hamáček skrze roušku drmolil
naučené fráze, kterými ho vybavili v Aspen Institutu, o tom jak mu záleží na lidech a každém životě a bla,
bla, bla – realita byla zcela opačná. Hamáček byl ministrem vnitra. Pod ministerstvo vnitra spadala policie,
armáda i hasiči. A tento ministr vnitra s rouškou plnou studených frází s klidem a pobavením přihlížel tomu,
jak do vězení nastupupjí Lukáš Kalina a Zdeněk Vítek. A za co?
Přečtětě si a považte - to vám hlava nepobere!!!

Lukáš Kalina - krádež pěti housek v podmínce. Odsouzen na 1,5 roku vězení...
460 Kč - tři salámy a dvě krabicová vína - Zdeněk Vítek z Brna kradl v nouzovém stavu a tak
dostal 2 roky a 2 měsíce.
Rok a půl za krádež pěti housek (!) a za krádež svačiny a vínečka – dva roky a dva měsíce?!

Kde je lidskost? Kde je srdce? KDE JE ROZUM?????
Nikde, vážení, protože zadání bylo všechny vystrašit a tvrdými tresty držet ve strachu a nepohodě.
Podobnost s krutostí nacismu, nastolenou v nouzových stavech, je očividná a více než zřejmá.
Bohužel.

Den "otevřených dveří" ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví České republiky sídlí v Praze na Palackém náměstí. Je to ta budova
přímo za sochou. Dobře to tam znám. Před budovou je takový plácek, který poskytuje hodně
prostoru. V době kdy mělo ministerstvo zdravotnictví svůj "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" tento
plácek (jak můžete vidět na fotce) obsadili těžkoděnci a skrz jejich těla a výzbroj ani dveře
ministersva skoro vidět nebyly.
Tak toto snad byla jedna z největších masírek covido-tyranie. Pohlédněte opět na fotografii.
TOTO JE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ? Smál jsem se tomu asi tři minuty v kuse. A třešničkou na
dortu bylo, že do budovy mohl jen člověk v respirátoru a pokud se prokázal TESTEM! Takže
placená existence, placený vstup, jak už jsme si vysvětlili jinde.
Normální člověk "jen tak" do budovy nemohl. Kdo umí hledat spojitosti v událostech, sledovat a
logicky propojovat nitky a naznačení života, tak pro toho tato fotka MUSÍ být jednoznačným
potvrzením, že v České republice vládla totální COVIDO-TYRANIE.
Řeči jsou řeči, ale ukázaná platí.
Tam kde je totiž dobro, kde je opravdový zájem o lidské zdraví a snaha pomoci druhým, tam
jsou dveře dokořán otevřené, protože se nikdo nemusí obávat spravedlivé odplaty za své prohnilé
a mrzské činy... Ano, z této budovy bylo vydáváno jedno protiústavní nařízení za druhým, naprosto
arogantně vůči obyvatelstvu, bez opory v právu. Výsměch svobodě. Tato nařízení byla ústavními
soudy zpětně rušena. Závěrem snad jen dodám, že se stalo poprvé v historii naší republiky, že by
ministerstvo ZDRAVOTNICTVÍ (!) museli "krýt" těžkooděnci. Inu – není kouře bez ohýnku...

Den otevřených dveří MZ: Občané, přijďte – jste srdečně vítání.

Vrchol komedie:
sněmovna – dezinfekce pultíku, boudička pro dva poslance
Poslanci Marián Bojko a Lubomír Volný vystupovali v poslanecké sněmovně bez respirátoru.
Byly za to napomínáni a za trest byli odděleni od ostatních "budkou z plastu," kterou jim v lavicích,
v parlamentu, postavili. Takže si při jednání sněmovny hezky poseděli v boudičce, za plexisklem, a o
přestávkách vesele vyrazili mezi ostatní poslance, potřásat si s nima rukama, pít s nima kafe a
plácat se s nima po zádech. Už tento fakt je paranoidně absurdní a pro čtenáře z budoucnosti jistě
velmi směšný. Logiku zde budete hledat marně.
Absolutní komedií však bylo, když po jejich vystoupení nastoupila uklízečka a vše, čeho se dotkli,
otřela. To SE MUSÍ VIDĚT! Vážně - nelogičnost - naprostá klepačka na hlavu. A toto se dělo PO
KAŽDÉM JEJICH VYSTOUPENÍ. Tato trapná absurdita však měla pokračování po ustavení nové
sněmovny, do které se již L. Volný a M. Bojko nedostali. Černé ovce byli vyřazeny a tak poslanci
začali zkoušet zda-li by se "otravné pravidlo" o rouškách nedalo ohnout. Snad si toho ovčí, spící
národ nevšimne. Vždyť už toho prošlo tolik? A spící lid zkousl mnohé.
Opak byl pravdou. Levárny poslanců si dobře všimli redaktoři Seznamu zprávy:
Seznam zprávy (10. listopadu 2021:)
Ministryně financí Alena Schillerová nebo poslankyně Helena Válková vystoupily ve Sněmovně
u řečnického pultíku bez roušky. Místo poté nikdo neutřel dezinfekcí, ačkoli po exposlanci
Lubomíru Volnému se to dělalo vždy.
Když před volbami hovořil u řečnického pultu bez roušky tehdejší poslanec Lubomír Volný, po
každém jeho vystoupení přiběhla zaměstnankyně Sněmovny a místo vydezinfikovala. Nic takového
se ale nedělo ve středu, kdy taktéž bez respirátoru hovořili před poslanci zástupci hnutí ANO –
šéfka státní kasy Alena Schillerová, nová šéfka imunitního výboru Helena Válková nebo poslanci
Aleš Juchelka a Roman Kubíček.
Poslanec Kubíček nenasazení respirátoru odůvodnil slovy: „Hůře se mi dýchá, celou dobu
mám jinak roušku nasazenou a byl jsem ujištěn, že při dodržení vzdálenosti dvou metrů mohu (si
respirátor sundat). Také jsem nebyl sám.“
Ale, ale, ale... tak panu poslanci se hůře dýchá? JAK TO? TO PŘECE NENÍ MOŽNÉ! Lid v ČR
MUSÍ nosit respirátory. A jejich nezávadnost a minimální vliv na dýchání je garantovaný zárukou
ministerstva zdravotnictví. Při studiích prý není rozdíl mezi dýcháním (v) a bez respirátoru. O
TOTO SE MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ OPÍRÁ.
A panu poslanci se HŮŘE DÝCHÁ? Jak si dovoluje pošpinit narativ??? :))) A, co lidé na
poštách, v MHD, v práci, v obchodech??? CO MAJÍ DĚLAT, když se jim "hůře dýchá" a policie a
drábové zakročili neb rouška přece "musí být nasazena?"
Mno, nic. Jak vidíte - zlo se samo utáhne, samo odhalí. Komedie, komedie, komedie...
Kdo ještě věřil nesmyslu o respirátorech, tak byl opravdu naivka, žijící v placené existenci.
Copak ho neštvalo, že z každého respirátoru, který si koupil přispíval na zámeček nebo letadlo
nějakému miliardáři? S ochranou zdraví to nemělo nic společného. Hnus, kšeft, ale jak vidno i
poslancům se už jejich nařizovaný chlebíček zajídal a ihned náhubek pokrytecky sundali, pokud to
bylo jen trochu možné.

Brutální paradox – zákazy bez epidemie
Otázka občana ze dne 19. 9. 2021 vůči Krajské hygienické stanici Pardubického kraje:
Kolikrát, kdy a ve které konkrétní lokalitě Pardubického kraje, byla Krajskou hygienickou
stanicí (KHS) vyhlášena epidemie respiračního onemocnění od 1.1.2020 k dnešnímu dni?
Oficiální odpověď KHS:
Nebyla od 1.1.2020 do 19.9.2021 vyhlášena v žádné lokalitě Pardubického kraje epidemie
respiračních onemocnění.
A hle! Tak žádná epidemie respiračního onemocnění v Pardubicích? Tak to je vážně síla. Denní
masírka covido-tyranií, strašení mrtvolami, povinné roušky, respirátory, rozestupy, omezení, zákazy
- a přitom žádná epidemie respiračního onemocnění (v tomto případě doloženo v Pardubicích)
nebyla... Jestli toto není krásný příměr toho jak šílené to všechno bylo, tak už nevím, co více doložit.

Zkorumpovaní doktoři
Covidová plan-demie musí ve svém důsledku otevřít oči lidem v pochopení toho, že pan doktor
nebo paní doktorka nejsou Andělé v bílých pláštích, kterým jde čistě o naše zdraví.
Na tento piedestál si je společnost posadila, ale jak se ukázalo byla to zásadní chyba pramenící
z naivní duvěřivosti. Byznys je byznys, to platí v každém od větví – zdravotnictví nevyjímaje.
Zde důkaz:
Zpráva z tisku (září 2021):
Už 180 lidí stíhá policie v kauze uplácení lékařů. Mezi obviněnými jsou lékaři a pracovníci
farmaceutických firem, kteří dávali peníze doktorům za předepisování léků. Bokem dostali tisíce,
ale třeba i více než dva miliony korun, v závislosti na množství produktů, které svým pacientům
ordinovali.
Bohužel mezi stíhanými mohl být i váš pan doktor. Chce snad někdo pochybovat, že člověk,
který za peníze předepíše jakýkoliv lék bude mít morální problém s vakcinací (dobře zaplacenou),
byť by znal její možné devastující vedlejší účinky. Jistě, že ne!
"Benzín něco stojí, v létě dovolená, děti jdou na vejšku a na chatě přistavuju patro a garáž, taky
by se šiknul větší bazén..." řekne si doktor a bez mrknutí oka vám na recept napíše antibotika, po
kterých sice budete mít silé střevní problémy – nebo vakcínu schválenou v nouzovém režimu –
jenom, když na jeho účtu přiskočí nějaký ten sto tisícek všimného.
Tak jako v každém odvětví i zde platí, že ve zdravotnictví pracují slušní lidé i ti méně čestní. To
by měl mít čtenář na paměti. Mimochodem pamatujete na toho od pohledu sympatického doktora
Ratha? Když píši tyto řádky odpykává si svůj dlouholetý trest ve vězení za braní úplatků... A přitom
působil jako velice slušný člověk. A byl to přece pan doktor!

Je třeba sejmout doktory z piedestalu čestnosti a neomylnosti. Také oni dělají chyby a dopouštějí
se trestných činů. Pokud vám někdo ukradne auto, ač je to nepříjemné, časem si pořídíte nové. Stále
jde jen o hmotnou škodu. Pokud však někdo zničí vaše zdraví – taková škoda se jen těžko navrací.
Aut můžete za život vyměnit kolik chcete - zdraví však máte jenom jedno.
I tomu nás třeba covidová krize mohla naučit.

Vyjádření českých doktorů:
Otázka: Co by vzkázali svým kolegům ohledně coronavirové krize?
(7. 11. 2021, divadlo Kámen, setkání osobností)
MUDr. David Žák: "My zakládáme paralelní lékařskou komoru, abysme vyjádřili protest proti
té oficiální, s kterou nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím, že nás někdo jako je doktor Kubek
(prezident České lékařské komory) reprezentuje před lidmi a dělá nám ostudu, řečeno slušnými
slovy. Vyzval bych kolegy jestli se nechtějí přidat. Nějakým způsobem vyjádřit protest proti tomu,
co se tady děje, abysme měli alespoň trochu čisté svědomí."
MUDr. Miroslav Havrda: Vypněte Milana Kubka (prezidenta ČLK)! Budeme muset z
normálních, slušných, aktivních lékařů vytvořit paralelní lékařskou komoru a těm lidem dát
možnost normálně léčit.
MUDr. Anna Urbanová: "Lékařská profese je vlastně umění. Já mám pocit, že lékaři přestávají
"umět léčit." Oni nemají ani touhu léčit, jen vykonávají činy bez vlastního rozmyslu. Lékař,
předpokládám, by se měl vyznačovat rozhodně více než průměrnou inteligencí. To, co většina
lékařů dnes dělá - bez toho, aby k tomu přispěli vlastním kritickým myšlením, vlastní analýzou,
sháněním si informací - na to doplácí celá populace."
MUDr. Karen Pumrová: "Každý lékař je zodpovědný za to, co činí. A já nechápu - oni na to
zapoměli? To je nepromlčitelné, neodpustitlné. Za rok a půl (od začátku corona-krize) - pokud si
někdo nesežene informace jiné a nepřijde mu to divné, jako lékaři, to co se děje... Já myslím, že
rok a půl je dost dlouhá doba na to, aby lékaři pochopili, že něco není v pořádku."

Varování spisovatele Petra Matějčka:
Koronavirová krize ukázala, že se společnost musí začít zamýšlet nad důvěryhodností a
pravdivostí prohlášení různých neziskových organizací ba i doktorů a vědců. Jejich studie a
doporučení mohou být účelová. Mnozí se totiž dostávají do střetu zájmů. Jsou sponzorováni
mnohými soukromými subjekty, např. farmacetutickými firmami. Jejich doporučení, dříve braná
jako seriózní výzkum se tak stávají v podstatě dovedně skrytou, cílenou
a dobře zaplacenou reklamou.

Podzim 2021 - totální zdravotnický
apartheid!
V polovině listopadu 2021 čísla letěla nahoru a plan-demie se opět dostávala na přetřes.
Končící vláda v demisi premiéra Babiše se rozhodla zavést TOTALITNÍ OPATŘENÍ, KTERÉ
DOSUD NEMĚLO OBDOBY!
Toto však už bylo za hranou všeho. VŠEHO!
Seznam zprávy (17.11 2021):
„Zavedeme tzv. bavorský model. Bude zaveden v noci z neděle 21. na pondělí 22. listopadu. Od
tohoto času budou pro služby a hromadné akce uznávána povolení pouze pro očkované a lidi, kteří
prodělali covid. Ruší se úplně samotesty,” řekl ve středu České televizi Babiš.
„Je potřeba, aby všichni uvěřili, že covid zabíjí. Očkování je jediné řešení,” doplnil premiér svá
slova o apel na občany.
K tomuto jedinému řešení (podle Babiše, vlády, ministerstva zdravotnictví a hygieny) bych opět
rád připomenul výrok některé z respektovaných osobností, která varovala před smrtelným
potenciálem vakcín. Těch osobností bylo nepřeberné množství.
Namátkou mne napadá třeba rakouský vědec a výzkumník Dr. Andreas Noack:
„Jako chemik mohu říct, že jsme si naprosto jistí, že hydroxid grafenu ve vakcínách je.
Jakýkoliv lékař, který po zveřejnění těchto informací bude pokračovat v očkování, je
vrah.“
Premiér v demisi, Babiš, však národu sděloval, že „očkování je jediné řešení.“ Tato slova ho
jasně usvědčují nejen z neschopnosti, ale také z tlaku na veřejnost. Ze snahy vystrašit jí. Opět a
znovu - stejná písnička.
V podstatě se tímto PROŘEKL neb kdo lže dlouho a vyrtvale dříve či později se prořekne. A
Babiš v tomto výroku JEDNOZNAČNĚ potvrdil, že je třeba, aby lidé UVĚŘILI(!), že Covid zabíjí.
Výše jest přesná citace jeho tvrzení. Zde to máme černé na bílém!
Čert vem, ale tento zoufalý výrok a slovíčkaření, protože vše zcela zaniká pod ránou, která
udeřila na slušného člověka, který nepodlehl snaze, aby do něj byla vpíchnuta experimentální látka
farmaceutických společností.
Po 17. listopadu, datu pro Českou republiku tak významném neb byla na Národní třídě, v Praze,
brutálně, silou potlačena pokojná demonstrace a tento akt odstartoval "sametovou revoluci", to
přišlo.
Brutální utažení covido-tyranie! V České republice, ba i v několika zemích okolo, byl zaveden
zdravotnický covido-apartheid jaký neměl do té doby OBDOBY!
Jednoznačené porušení lidských práv a svobod ve stylu fašismu. Kdo by tomu věřil před
dvěma lety? KDO? Málokdo. A těch pár osvícenců, kteří o tom psali, těch pár konspiračních
teoretiků bylo zesměšňováno a jejich názory mazány.

Hned 18.11 (tedy den po oslavě svobody, což bylo jistě plánováno neb zde byla obava z
případných bouří na shromážděních a demonstracích, které se konaly v Praze) vláda premiéra
Babiše oznámila drastická opatření jež PRAKTICKY vyřadila NEOČKOVANÉ ze života. Udělala
se z nich méněcenná skupina - "údajně" ohrožující okolní společnost.
Má kniha dokazuje, jak to s tím "ohrožením" opravdu bylo.
Tento doslova covido-fašistický záměr, rozdělit společnost a nahnat všechny na jehlu, aby byla
splněna ďábelská agenda v ní obsažená, začal přituhovat do té míry, že dalším stupňem jsou už jen
lágry a pistol u hlavy.
Uffff. Síla. Toto mohl zvládnout opravdu jen psychicky silný člověk. Kdo odolal covido-tyranii i
po těchto masivních tlacích - klobouk dolů. Souboj o podstatu lidství a svobodný názor se
vyeskaloval.
Pro běžného občana NEPŘEDSTAVITELNOSTI ŠÍLENÉ DOBY, doposud skryté jen v šuplících
mocných, kteří si vše dopředu naplánovali, počali nabírat REÁLNOU PODOBU.
Svět se měl přesvědčit o čem bude budoucnost.
"Přístup do různých služeb, restaurací nebo muzeí budou mít jen očkovaní nebo ti, kteří
překonali covid,“ uvedl 18.11 2021, pro tisk, Babiš. A jak premiér řekl – tak se stalo. Byla to
potvrzující glosa nastupujícího covido-fašismu.

Covido-apartheid v dalších státech
Zpráva z tisku (listopad 2021):
Slovenská vláda ve čtvrtek (18. listopadu 2021) rozhodla o zpřísnění karanténních omezení
hlavně pro neočkované obyvatele, kteří neprodělali covid-19. Tato skupina lidí nebude moci
navštěvovat například nákupní centra.
"Neočkovaní budou mít na Slovensku stopku do nákupních center a hromadné akce budou pouze
pro očkované. „Je to lockdown pro neočkované,“ řekl slovenský premiér Eduard Heger.
Podobný covido-apartheid zavedlo koncem listopadu (2021) Německo, Rakousko, Řecko... A
všem státům šlo o jediné. Omezit neočkované a donutit je tak, aby se podrobili vpichu. Kleště
nesvobody se utáhli na maximum. Trpěli tisíce a tisíce občanů.
Zpráva z tisku:
Neočkovaní v Německu nebudou smět bez negativního testu na koronavirus cestovat veřejnou
dopravou a vstoupit na pracoviště, kde nelze vyloučit kontakt s jinými lidmi. Spolkový sněm ve
čtvrtek schválil novelu zákona o potírání infekčních chorob, která s novým zpřísněním karanténního
režimu počítá. Návrh zákona musí v pátek odsouhlasit Spolková rada zastupující německé spolkové
země.
Zdroj: seznam zprávy (listopad 2021)

Zdraví a svobodní lidé vyřazeni ze života
Pojďme si to rozebrat ještě podrobněji. Zdraví a svobodní lidé, kteří neprokáží očkování
experimentální (léty neověřenou) látkou byli prakticky, stejně jako židé za války, vyřazeni ze života.
Zde konkrétní příklad.
Povolení vstupu do téměř všeh odvětví služeb a zábavy bylo umožňěno pouze po předložení
důkazu o očkování nebo prodělání nemoci:
Berlička svobody v podobě "povolení" po vstupu po prodělání nemoci je chabá. A covidotyran si jí vetkl, aby z tohoto příkazu trapně nečnělo pouze očkování.
Covido-tyran dobře věděl, že čas jde rychle a než se nadějete tak vám vyprší lhůta (180 dní),
kterou se můžete prokazovat po prodělání nemoci a pak spadnete do skupiny – neočkovaných!
A jsme doma! A už se vezete. Musíte na jehlu a nebo trpět v segregované skupině méněcenných.

–

kam tedy mohli neočkovaní nebo-li zdraví a svobodní občané? Mohli třeba chodit po
ulicích a parcích (huráááá), ještě si mohli zajít (pozor v respirátoru!) například do
obchodu, lékárny (sláva!), ale to je tak vše!

–

kam nemohli? Kultura, sport, ubytovací služby, restaurace, knihovny, musea, památky...

Proč používám výraz "zdraví a svobodní občané"? Protože v demokratických režimech
nemusíte dokazovat, že něco nejste. V demokratických režimech je "vina" dokazována
vám a vy jste, z hlediska práva, dokud se vina neprokáže, bezúhonní.
V režimech diktátorských, založených na psychopatii je tomu zcela opačně. Z tohoto
výkladu považuji covido-tyranii za režim autoritářský, diktátorský – založený na
pyschopatickém principu.
Je třeba k tomu něco dodávat?

Snad jen to, že zde se jednalo, po zavedení vyřazení neočkovaných ze společnosti,
o hrubé porušení svobod, dehonestaci skupiny obyvatel, které tak byla způsobena
etická, morální, ekonomická (např. úbytek hostů pro hotely, restaurace), psychická
(např. nemožnost navštěvovat kulturu) a fyzická (např. nemožnost sportovat,
ubytovat se, navštívit holiče, ) újma.
Tato fakta naprosto vystihují definici zdravotnického apartheidu.

Není už lepší příklad.

Brain storming v divadle Kámen:
STOP mRNA VAKCINACI!
V Čechách se, 7.11 2021, v pražském divadle Kámen, uskutečnilo setkání lékařů a odborníků,
kteří diskutovali o coronavirové situaci. V diskusi padlo mnoho zajímavého.
Na zásadní otázku, té doby, odpovídali vesměs jednoznačně:

Doporučili byste za současné situace, z principu předběžné opatrnosti, zastavit
očkování (mRNA vakcínou proti Covidu)?
Mudr. Karen Pumrová: "Vzhledem k tomu, že jsem pediatr, který denně očkuje, tak je to
otázka vyloženě pro mě. Zastavit očkování – okamžitě, hned – teď. Všechny. Žádné rizikové
skupiny. Neexistuje. Ten systém jakým ta látka funguje v organismu nabourává imuitní systém. A
tím jsem skončila. Už vůbec tím (neočkovat) děti, těhotné ženy. Kde to jsme... Myslím si, že tím
očkováním se nic nevyřeší a naopak nám to přinese strašnou spoustu problémů.
Mudr. Monika Waksmundská: "Nejlépe TEĎ HNED!"
Mudr. Vladimíra Beranová - Nezvalová: "Jsem jednoznačně pro zákaz používání vakcíny, u
které se nezkoumá genotoxicita, karcinogenita, která má takové spektrum nežádoucích účinků... "
Mudr. Anna Urbanová: "Jsem zásadně proti pokračování očkování a jsem šokovaná, že si
kolegové nerozklíčovali jednotlivé složky vakcín...
Jsem šokovaná i tím, že kolegové odmítají psát lidem, kteří by měli být kontraindikováni k
očkování, potvrzení o této kontraindikaci. To mě překvapuje."
Mudr. Miroslav Havrda: "Očkování musí být dobrovolné a musí být dodržovány zákony...
Lidé musí mít také jiné kanály než ČT a ČRO, aby měli pravdivé informace.
Vakcínu musí mít v rukou lékaři, nikoliv politici."
Mudr. Vladimír Vogeltanz (pojal odpověď velmi svérázně:): "Když vám někdo kape do těla
jed, doporučil byste zastavit kapání jedu? Já, jo."
Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová: "Já jsem farmaceutka a ekonomka. Máme firmu na
registrace a nežádoucí účinky léčiv... Za celou dobu jsem neviděla, že by se opravdu zhodnotili
dopady toho očkování. Ve chvíli kdy nemáme zhodnoceny dopady očkování, v dnešní době, tak
přece nemůžeme pokračovat do čím dál tím nižších věkových skupin, kdy se objevuje, že může mít
ta očkovací látka vliv na plodnost. Mladší věkové skupiny – v žádné případě! Co mně úplně nedělá
dobře, a co byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se zvedla a začala jsem proti tomu mluvit,
je, že začali očkovat těhotné ženy a děti.
Já, prosím – skončit očkování..."
Mudr. Ctirad Musil: "Nedoporučoval bych příliš pokračovat s vakcínou, o které nevíme jaké
bude mít důsledky, co se stane za rok, za dva, jestli se objeví autoimunity...
Doporučil bych to pozastavit. Vakcína, která má podmíněnou registraci tak se opravdu zkouší na

dobrovolných lidech a dobrovolník je ten, kdo přijde za doktorem a řekne: "Já vím, že potom můžu
umřít a přesto to chci!" Takový člověk by tu vakcínu mohl dostat, ale ne, že se někomu pohrozí, že
nepůjde do práce, když se nebude očkovat.
Mudr. David Žák: "Čím dříve bude vyhlášeno moratorium na aplikaci Covidových injekcí, tím
lépe a tím více se nám toho podaří zachránit."
Zdroj: https://otevrisvoumysl.cz/otevrena-diskuze-lekaru-doporucila-byste-z-principupredbezne-opatrnosti-zastavit-ockovani-otazka-08-12/

Resumé? Devět odborníků se vyjádřilo jasně. POZASTAVIT VAKCINACI! A jak si tento fakt měl
dát normální člověk dohromady s vyjádřeními premiéra Babiše, ministra zdravotnictví Vojtěcha a
hlavní hygienyčky Svrčinové, kteří na podzim 2021 svorně tvrdili, že vakcína je JEDINÉ řešení, a že
proti Covidu už ani jinými cestami nebojují. Směšné? Nikoliv. Usvědčující.
Naprosto usvědčující z toho, jak nezodpovědně až kriminálně tito lidé jednali. Jejich motivací
nebylo lidské zdraví neb nepřipouštěli jiné názory a stále s hlavou v písku tlačily vakcinaci. Lidově,
selským rozumem, to přece zhodnotil pan doktor Vladimír Vogeltanz. Pojďme si připomenout jeho
výrok z divadla Kámen:
"Když vám někdo kape do těla jed, doporučil byste zastavit kapání jedu? Já, jo."
----------------------------------------

Panika! Hrozí zaplnění nemocnic....
Koncem listopadu prosadil premiér Babiš, který již vládl v demisi, další nouzový stav. A to už
stříhal metr a jeho dny ve vedení státu se měly počítat na desítky. Opřel svá tvrzení o strach z
přeplněných nemocnic. A jak to bylo v praxi? Přesně tak – jako za dřívějších covidových vln.
Osvědčený scénář už fungoval. Krutá pravda se, ale neříkala ve státní televizi. Museli ji na světlo
Boží opět tahat nezávislé zpravodajské servery jako například AERONET:
AERONET.CZ (konec listopadu 2021):
Naprostým šokem je email od naší čtenářky z Olomouckého kraje, kterou podle jejích slov
vyhodili z (bezpečnostních důvodů nejmenované) nemocnice z lůžka, kam si přišla lehnout před
operací žlučníku, protože její místo bylo potřeba pro covidového pacienta, jak jí sdělil ošetřující
lékař. Myslela si, že jde o akutní případ člověka v ohrožení života, a tak souhlasila s odkladem
svého lékařského výkonu, sbalila se a odešla domů. Dnes nám napsala, že od kamarádky, která v
nemocnici pracuje jako sestra, se dozvěděla neuvěřitelnou informaci, že na její posteli leží pán z
domova důchodců, který byl přijat s pozitivním PCR testem na pouhé pozorování a přes den
cucá čaj, bere Paralen a sleduje televizi. Panečku, a paní se žlučníkem, který ji k večeru pobolívá,
si může trhnout nohou. A proč?

Protože nemocnice mají za covidové pacienty s pozitivním testem mnohem vyšší platby od
pojišťoven, než kolik dostávají za běžné pacienty.
A kde je odpovědnost lékaře vůči pacientovi??? Ha, ha, ha. Za covidového pacienta se
schramstlo tolik peněz od pojišťoven navíc, že jakákoliv etika (natož zdraví lidí) šlo stranou. Důkaz
jste si právě přečetli. Mno, nic. Jak už bylo mnohokrát řečeno – plan-demie se stala zkouškou
charakteru člověka. Doktoři z olomouckého kraje, kteří poslali domů pacientku se žlučníkem, ho asi
neměli. A to byl celý ten princip. Za vším hledej peníze. A to jen dotvrzuje fakt , na čem byla celá
covido-plan-demie postavená. Proč mohla, po dva roky, fungovat a nezhroutila se jak domeček z
karet už v počátku.

Výzva Dr. Colemana
V pondělí 22.listopadu přichází další zajímavá zpráva ze světa. V Anglii si do křesla, ve své
pracovně, sedá starý muž a zveřejní prohlášení svého života. Jmenuje se Vernon Coleman a
zařazuje se tak po bok hrdinů, kteří "viděli a věděli" a proto NEMLČELI.
Kdo je Dr. Vernon Coleman? Nechci, v této knize, při citacích osobností okrádat vás o čas tím,
jak budu psát, kdo čím je a, co dokázal. Předestřu jméno a kdo chce – najde si, vygůgluje – sám si
bude ověřovat. U doktora Colemana však, v souvislosti se závažností jeho sdělení, udělám vyjímku.
Jde o respektovanou osobnost, která napsala téměř 100 knih na téma zdraví, kterých se prodalo
přes dva miliony kusů, byly přeloženy do 25 jazyků a publikovány ve více než padesáti zemích.
Nechci mu stavět monumentální piedestal neb se snažím učit lidi, aby s otevřenou myslí hledali
pravdu nebo lež i za slovy těch, jenž se honosí byť třeba mnoha tituly a úspěchy.
Výzva doktora Colemana mne však přesvědčila neb zapadla do celkové skládanky toho všeho:
"Je 22. listopadu 2021 a tohle je chvíle, kdy očkování musí přestat. Daron Smith,

redaktor Light Paper, mi před pár hodinami poslal studii z lékařského časopisu Circulation,
která prokazuje, že očkovací experiment covid-19 se musí dnes zastavit. Jsem přesvědčen,
že jakýkoliv lékař nebo sestra, kteří po dnešku budou podávat jednu z mRNA covid
injekcí, budou v náležitý čas vyhozeni ze svých pozic a zatčeni.
Časopis Circulation je uznávaný časopis, je 71 let starý, jeho články jsou recenzované a v
jednom průzkumu byl hodnocen jako nejlepší časopis na světě v kategorii „srdeční a
kardiovaskulární systémy”. Budu citovat poslední větu abstraktu, který se objevuje na začátku
studie. Tohle je vše, co já, vy nebo kdokoliv jiný, musí znát.
Citace ze studie: „Došli jsme k závěru, že mRNA vakcíny dramaticky zvyšují zánět na endotelu
a infiltraci srdečního svalu T buňkami, a mohou být příčinou pozorování zvýšené trombózy,
kardiomyopatie a dalších cévních příhod po vakcinaci.”
To je vše. To je zvon smrti pro mRNA injekce na covid-19. Endotel je buněčná výstelka cév.
Vždy jsme věděli, že tyto injekce jsou experimentální. Ve videu z prosince 2020 jsem mluvil
konkrétně o těchto rizicích. Došel mi seznam všech možných nepříznivých událostí, který byl
oficiálně publikován americkou vládou. Ale teď máme důkaz pro tyto informace.
Pamatujte, že se ví, že mRNA injekce nezabraňují onemocnění covidem-19, a ví se, že
nezabraňují šíření covidu. Asi nikdo tohle teď nepopírá. A přesto došlo k obrovskému počtu úmrtí
a vážných poškození mezi lidmi, kteří byli očkováni. Podívejte se na seznam na mém webu: „Jak
moc vakcíny zabíjí?” Je to otřesný seznam.

Teď máme potřebné důkazy k zastavení očkovací kampaně. Byl proveden průzkum 566
pacientů ve věkovém rozmezí od 28-97 let. Tohle nebyli děti, ale dospělí. Počet pacientů byl
rovnoměrně rozdělen mezi muže a ženy. Cituji autora studie, který říká: „V době této studie tyto
změny trvaly alespoň 2,5 měsíců po druhé dávce očkování.” Další používání těchto injekcí se musí
přinejmenším zastavit… a to okamžitě, dokud se neprovede více dlouhodobých testů.
Pokud v mainstreamových médiích jsou ještě nějací novináři, tyto zprávy by zazněly v hlavním
vysílačím čase všech televizí a rádií a byly na předních stranách všech novin. Děkuji platformách
podporující svobodu slova jako BNT, které mi umožňují vám přinášet tyto zprávy. Celou dobu
říkám, už více než rok, že tohle očkování je experiment, který bez pochyby bude zabíjet a
poškozovat.
Vždy jsme věděli, že experimentovat na lidech bez jejich plného souhlasu a chápání, po odhalení
všech rizik a potenciálních vedlejších účinků, je zločin.
Teď existují důkazy, že tento experiment musíme ukončit.

Pokud experiment s covid očkováním bude po dnešku pokračovat, tak víme s
naprostou jistotou, že tohle není lékařské ošetření, ale že jde o redukci (počtu
obyvatel). "
Zdroje: (překlad David Formánek): https://otevrisvoumysl.cz/dr-vernon-coleman-medicinskydukaz-ze-covid-ockovani-je-vrazda-nova-studie-z-casopisu-circulation/
Dr. Coleman (oficiální stránky): https://vernoncoleman.org
Dr. Coleman do toho šlápl na ostro a přidal se tak Dr. Sucharitu Bhakdimu, který jako jeden z
prvních označil podávání mRNA vakcín za kriminální a zločinný počin.

Dr. Vernon Coleman

Celková hodnocení
Obecný sumář covidového problému
A dostáváme se k tomu nejzajímavějšímu. K celkovému hodnocení. Dejme slovo několika
odborníkům a jejich názorům:
Dr. Roger Hodkinson:
"Chtěl bych říct něco zcela jasně. Tato takzvaná pandemie není pro naprostou většinu populace
nic víc než špatná sezónní chřipka. U dětí uvádí u Covidu, skutečného programového covidu, což je
jiný problém, nižší čísla než kdy u sezónní chřipky. Takže ten základ toho všeho je úplně špatný.
Staří lidé by měli být samozřejmě chráněni různými způsoby, o kterých bychom mohli mluvit. Ale
to nebylo nikdy zapotřebí… vakcínu nebylo nikdy zapotřebí schválit v takovém spěchu na něco, co
je v celkovém pohledu tak triviální.
A prohlášení, že se jedná o nouzovou situaci, je toho základem, to je začátek toho. To nikdy
nebyla nouzová situace a není to stav nouze ani teďka. A jednoduše jenom proto, že je vakcína
dostupná, to neznamená, že by měla být používána bez rozmyslu u starých lidí a všech těch typů
lidí, kteří především nebyli zahrnuti v klinických studiích. Tohle je největší nekontrolovaná klinická
studie v lékařské historii. O několik řádů. Tento nebezpečný produkt se píchá do ramen lidí bez
jakéhokoliv ponětí o dlouhodobých rizicích. Tohle je lékařské zanedbání povinností
nejgrotesknější úrovně. Nikdy předtím jsme neviděli nic takového.
Pokud by existoval důkaz, že masky fungují, dělali bychom to u každé epidemie chřipky. Masky
rozhodně nefungují. Jak můžete vyřešit problém velikosti nano použitím makro řešení? To je
naprosto absurdní. Ta otázka sociálních rozestupů je, že se to šíří hlavně aerosolem. To znamená, že
pokud jdete uličkou v supermarketu a nikdo nejde vedle vás, myslíte si, že nic nedostanete. No, je
to všude. Je to všude. A politici si musí uvědomit, že v roce 2021 je medicína zcela neschopná
kontrolovat šíření této pandemie jakýmikoliv prostředky známé lékařské vědě.
Tony Fauci (viz. kapitola Dr. Fauci) je ta nejodpornější osoba žijící na této planetě. Otisky jeho
prstů jsou na tom všude od samého začátku. Od výzkumu posílení funkce (viru), který úmyslně
hodil na krk tomu bílému zprostředkovatelskému klubu do Wuhanu. To byl ten počátek. Na každém
kroku pokračoval v cestě, prezentoval se jako inkarnace Boha. Že pouze on zná odpověď. Všechno,
co udělali, je zcela svévolné. Skoro byste mohl i utrousit vtípek. Mohl byste si představit premiéra,
jak jedno ráno říká svému zástupci: „Tak se zamysleme… kolik andělů bychom dnes měli nechat
tancovat na špendlíkové hlavičce? Mělo by to být dvanáct a čtvrt nebo třicet šest a půl. Co
myslíte?” Víte, ta svévolnost toho je ohromující. To je přesně, co se dělo na každém kroku téhle
cesty. Kolik lidí může sedět spolu v restauraci u stolu. Víte… Ta šílenost je nepopsatelná.

Prostě se tomu musíme přizpůsobit praktickými způsoby tím, že budeme chránit staré lidi s
jejich oslabeními v domovech důchodců, kde by mohli být chráněni mnoha způsoby a kteří teď
chráněni nejsou. To je v podstatě to, co se mělo stát. Zákazy cestování nefungují. To je nadstavba
masek. A lockdowny samozřejmě nikdy nebyly vyzkoušeny v historii medicíny. Normálně
dáváme do karantény nemocné, nedáváme do karantény zdravé. A koncept zavření globální
ekonomiky, aby babička nedostala covid v domově důchodců, je prostě trapně směšný."
Zdroj: otevrisvoumysl.cz

Odkaz na video: https://otevrisvoumysl.cz/patolog-dr-roger-hodkinson-o-covid-ockovani-aobavach-z-neplodnosti-a-dalsich-rizicich/
Mike Adams:
"Já bych řekl, že virus existuje, existuje několik virů, běžných virů, dr. Mikovitsová dokonce
říká, že některé z nich jsou opičí viry, které byly v předchozích letech podány v očkování proti
chřipce, ale co tady není… tady není nový koronavirus.Tady není nic nového. Existuje tady virový
mechanismus, podle mého chápání, protože virový replikační mechanismus existuje, ale je to vícero
virů, které jsou jen označeny jako koronavirus, a především ten spike protein je velmi reálný. Spike
protein je vytvořená biologická zbraň, to je teď velmi jasné. Spike protein byl dán do vakcín jako
cíl protilátek, aby vytvořil imunitu proti spike proteinu, a navíc mRNA vakcíny obsahují intrukce
pro tělo, pro buňky, aby vytvořily spike protein. Teď, co je důležité pochopit je to, že spike proteiny
jsou samy velmi nebezpečné pro lidské zdraví, způsobují kardiovaskulární poškození a to bylo nyní
potvrzeno institutem Salk a mimochodem i několika dálšími studiemi.
Vaskulární poškození, neurologické poškození, imunologické poškození a poškození
reproduktivního zdraví, ony cílí na vaječníky a varlata, cílí na nadledviky, dostávají se do plic,
neurologických tkání, sleziny, srdce, atd. A to je důvod, proč minimálně jedna z nedávných pitev
někoho, kdo byl nedávno očkován, objevila spike protein v každém hlavním orgánu těla. Protože on
cirkuluje a množí se, pokud dostanete mRNA jako injekci. Takže dr. Mikovitsová mi řekla, že ta
původní platforma tohoto, což byla něco jako směs, koktejl mnoha virů, byl vzorek č. E6 z 96
jamkové destičky vzorků mnoha různých možných kandidátů na biologickou zbraň. Takže oni
vybrali E6, protože to byla nejvíce agresivní biologická zbraň. A řekla mi, že tento výzkum probíhal
ve Fort Detricku v Marylandu a něco z toho bylo financováno agenturou DARPA. DARPA později
financovala výzkum vakcín pro Modernu. A pak když Fauci a NIH získali ten vzorek, tento koktejl
nebezpečných virů, převezli ho do Wuhanského virologického institutu, a dali jim peníze a sdíleli
duševní vlastnictví s čínskou komunistickou armádou, která vede tyto laboratoře a pak čínští
virologové přidali dodatečné posílení funkce (viru), tak aby agresivněji útočil na lidské buňky,
ACE-2 receptory, a stalo se to tak tím monstrem spike proteinem se zvláštní afinitou pro lidské
buňky.

Takže pokud byste se mě ptali na můj názor... ten začátek byl v americkém
výzkumném programu pro zbraně, byl rozšířen a dokončen v laboratořích ve Wuhanu
v Číně za použítí peněz Spojených států a pak byl nasazen jak vypuštěním, tak v
samotných vakcínách a to je, jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes.

Z veškerých dostupných důkazů to vypadá, že spike protein je ta
biologická zbraň. A že

vakcína… celá vakcinační hysterie

je krycí příběh, aby přesvědčili lidi, aby se podřídili …

mám říct eutanázii, pomalé eutanázii?"
Zdroj, překlad: otevrisvoumysl.cz

Slovensko – zhodnocení MUDr. Ján Lakoty, CSc.
Pan doktor Lakota se od počátku nebál vyjádřit svůj názor na nesmyslnost mnohého kolem
covido-krize. Vždy mluvil racionálně, věcně, bez paniky, vědecky.
Zde je jeho podnětné zhodnocení situace na Slovensku:
"V jeseni minulého roku (2020) sa na Slovensku uskutočnilo niekoľko kôl masívneho
celoplošného „testovania“. Na tejto vojenskej operácii sa pod hrubým nátlakom organizovanej
skupiny zúčastnili takmer 4 milióny obyvateľov Slovenskej republiky. Operácia, ktorá nemala
absolútne nijaký medicínsky a odborný zmysel („výsledok testu je platný len v čase odberu“),
spôsobila najväčšiu epidémiu respiračných ochorení s fatálnymi následkami v histórii Slovenska.
Bola sponzorovaná zo zahraničia americkými a britskými finančnými a mentálnymi zdrojmi. V
primárnej publikácii o tomto zločinnom testovaní autori (traja zo Slovenska, ďalší z Veľkej
Británie) deklarovali, že získali informovaný súhlas od každého testovaného, pričom nebol získaný
ani jeden. Už vtedy (12.11.) bola publikovaná výzva „Všetkým obyvateľom Slovenska“, v ktorej
bol tento zločin svojou obludnosťou porovnaný so zločinmi v nacistických koncentračných
táboroch počas druhej svetovej vojny. Najzarážajúcejší bol fakt, že nikto z tých, ktorí sú zodpovední
za ľudí žijúcich na Slovensku nepozdvihol svoj hlas proti tomuto zločinu, ktorý nemá historickú
paralelu v povojnovej Európe. Po testovaní a následnej epidémii respiračných ochorení sa na
Slovensku umelo a cielene vytvorila atmosféra hrôzy a strachu, ktoré hnala ľudí pod ihly
očkovacích striekačiek.
Pôvod samotného vírusu nie je známy. Prosím, táraniny o pacientovi „nula“ si z
epidemiologického a infektologického výskumu strčte za klobúk. Vírus je najpravdepodobnejšie
produktom šialeného a zločinného výskumu, ktorý za štedré dotácie vojenských peňazí už
desaťročia skúmal vírusy netopierov a ich „preskok“ na človeka. Vo viacerých laboratóriách v
celom svete. Zatiaľ bol „selektívny“ pri ázijskej populácii, pričom „nepohrdol“ ani inými. No, „gain
on function“ v priamom prenose.
O rýchlokvasenej vakcíne už bolo popísané veľa. Štandardný čas jej vývoja (a testovania) bol
skrátený z 8-12 rokov na niekoľko mesiacov. Neskoré účinky bolo možné predvídať (mám na mysli
prvotný antigénový hriech (PAH) a protilátkami zosilnený priebeh infekcie (ADE)), ale doslova
katastrofálne krátkodobé a strednodobé nežiadúce účinky predvídal z odborníkov málokto.
Počiatočné demagogické lži a podvody vystriedali „experimentálne“ fakty. Vakcína je niečo
úplne iné, ako to, čo bolo s fanfárami sľubované. Nechráni pred ničím, má neuveriteľné množstvo
nežiadúcich účinkov, ktoré končia aj smrteľne. Môžeme začať vymenovávať, ale nemá to zmysel.
Postupne sa objavujú nové a nové molekulárne a patofyziologické mechanizmy, ktorých napísanie
by zabralo veľa, veľa času a priestoru. Všetky sa dajú dohľadať, pričom je potrebné jednoznačne
odmietnuť tie „populárne“, ktoré vlastne robia medvediu službu propagandistickej vakcinačnej
mašinérii. Experimentálne fakty po celom svete (napr. Singapur, Austrália, Izrael) ako aj v
Európe svedčia o jednom – vakcína je a priori neúčinná. V súčasnej dobe sa v Európe sprísňujú
opatrenia v krajinách v ktorých je zaočkovanie obyvateľstva vysoké. Je to nárastom počtu
pozitívnych, či infikovaných. Teda napriek vakcinácii, o ktorej veľkohubo vykrikovali ako o
všelieku.
Na Slovensku „ideme vlastnou“ cestou.
Na základe príkazov zvonku odsúhlasujeme drakonické zákony, ktoré sú predzvesťou teroru voči
tým, ktorí sa nechcú podriadiť „násiliu ihly“. Znovu sa opakuje situácia spred roka, ale doslova v

zosilnenom obraze. Pridali sa aj „experti“ z katolíckej cirkvi. V mene „lásky k blížnemu“ je podľa
nich potrebné sa zaočkovať vakcínou. No hnus. Vytvoril sa extrémny tlak na podanie tohto
preparátu za každú cenu. Ochrana pred vírusom vakcínou za súčasných poznatkov z celého
sveta je mimoriadne pochybná."
MUDr. Ján Lakota, CSc.
Zdroj: akw, cz24.news

Austrálie – pastorova slova
Hodnocení australského pastora (prosinec 2021):
"Co se tedy děje? Některé věci vám uvedu. Pokud nejste očkovaní, jako člen parlamentu přijdete
o své právo hlasovat. Tohle je něco nebývalého. Jsem přesvědčen, že jsme první stát v historii světa,
v historii demokracie.
Je to poprvé, kdy zvolení zástupci nemohou zastupovat lidi, protože jsou součástí odporujícího
hlasu lidí. Pokud tady ve Viktorii v Austrálii nejste očkovaní, nemůžete pracovat. Je tu nařízení „bez
očkování žádná práce”.
Pokud nejste očkovaní, nemůžete vstoupit do parlamentu, nebo ani digitálně hlasovat. Máme
přece internet… pokud je chcete vyloučit kvůli zdravotním důvodům, pokud zvoleným zástupcům
zabráníte vstupu v podstatě do obdoby kongresu, mohli byste říct – dobře, obáváme se o naši
bezpečnost, ale máte právo zastupovat lidi, takže prosím hlasujte digitálně. Ne.
Ujistili se, že kdokoliv, kdo se neočkuje, nebo nesouhlasí s jejich nařízeními, nemůže ani
hlasovat.
Absurdnost pokut nezná hranic. Týká se i dětí. Pokud nenosíte roušku, pokuta pro děti do
věku 15 let je nyní 181 dolarů (cca 4 000 Kč)... Pokuta pro děti ve věku 15-18 let je nyní 726
dolarů. Dokážete si to představit? Jaký 15letý chlapec nebo dívka si může dovolit zaplatit více jak
700 dolarů (cca. 16 500 Kč) za nenošení roušky?
Nejhorší část tohoto všeho ve skutečnosti není vše, co jsem už řekl... Co mi přijde
překvapující, jak tady žiju a sleduji tohle, je to, jak ochotně obyčejní Australané dodržují
drakonická opatření a trpí ztrátou svých svobod a práv. Nerad to říkám, ale Australané mají
tendenci být naivní populací.
Mnozí nevěří, že by věci zašly příliš daleko… že se to neděje. Mnozí jsou jako ovce
připravené na jatka. A jen pár lidí chápe historii tyranie.
Zdroj (překlad): otevrisvoumysl.cz

Odkaz na video: https://otevrisvoumysl.cz/durazne-varovani-z-australie-jdeme-cestou-fasismu-adiktatury/

RUSKO – všude stejná písnička
Nejpodivnější na tom všem bylo, a byl to fakt, který mnohé lidi zmátl, že vše se dělo
CELOVSVĚTOVĚ. Jak podle šablony bylo aplikováno schéma v mnoha zemích světa. Stejné
postupy, stejné chyby... Rusko nevyjímaje, jak nám zhodnotil profesor a lékař Alexander Redko.
Alexander Redko (ruský lékař a profesor):
"Ten virus (první alfa varianta), který tu byl předtím už neexistuje. A dneska tu máme jakýsi
DELTA kmen, mohou to nazývat jak chtějí, ale to už je něco jiného. Vy se teď očkujete proti
něčemu, co zde bylo před dvěma lety. To je podovod! Zločinná lež!
Říkají nám, že to nefunguje, protože tu máme nový kmen. Proč teda očkujete???? Vyrábějte a
očkujte proti tomuto kmeni. Když už.
Takže to, co nám nabízejí není vakcína. Je to adenovirus 26, adenovirus 5, ke kterým přidali
spike-proteiny. Proti čemu ta injekce je není jasné, protože sars-cov2 nebyl oddělen v izolátu. Jestli
se to někomu podaří dostane 1,5 milionu EURO odměnu. Jestli ho neoddělili PROTI ČEMU
OČKUJETE? Proč podvádíte lidi? To je obchodní projekt!
Říkám, že takové očkování provádět nelze protože:
A) virus nebyl izolován
B) vakcína pro něj tedy neexistuje
C) testování – třetí fáze skončí 31. prosince 2022. Teď máme rok 2021. Výzkum není ukončen.
Nejsou zveřejněny výsledky první fáze, po smrti všech krys (pozn. v testovacíh pokusech
laboratorní krysy hojně umírali). Nejsou zveřejněny výsledky třetí fáze, protože není ukončena.
Když nějací medicínští lháři tvrdi, že četli výsledky třetí fáze, 2. února (2021) v časopise Lancet, –
lžou! Já jsem je také četl. Je v nich napsáno, že:
- mezní množství protilátek - nebylo definováno
- protiepidemický efekt – nezjištěn
- imunitní odověď – nestanovena
JAKÉ VÝSLEDKY? PODLE TAKOVÝCH VÝSLEDKŮ je třeba UKONČIT PROJEKT!
A nikoliv začínat MASOVOU VAKCINACI!"
Dále profesor Redko zhodnotil věčné téma protilátek. Varoval před jejich „přebuzováním,“ a
vysvětlil, že je nesmysl, aby lidé byli neustále nuceni „mít vysokou hodnotu protilátek.“
Proč? Lidské tělo je zařízené tak, že když není v okolí vir – tělo nebojuje. Příroda šetří své zdroje.
Neplýtvá jimi. Je moudrá. Na rozdíl od vakcíny, kterou vpíchnou do člověka. A ta právě může
způsobit zabijácký syndrom ADE. Jedno z největších nebezpečí vakcín. Proč tohle neviděli všichni ti
politici, co prosazovali povinnou vakcinaci? Proč tohle neviděli odpovědní DOKTOŘI!!! A nebo to
viděli a posílali s klidným srdcem populaci vstříc nebezpečí života? Co si o tom myslíte vy, čtenáři?
Třeba vám v rozhodování pomůže další analýza profesora Redka:
Alexander Redko (ruský lékař a profesor):
"Protilátky jsou svědectvím toho, že v paměťových buňkách je informace o patogenu. Když se
člověk znovu nakazí, tyto paměťové buňky protilátky uvolní. Takže při testu na protilátky je
nemusíte mít, ale přitom můžete mít imunitu proti tomuto patogenu.
Ale když je protilátek příliš, může dojít k ADE, což je zesílení infekce kvůli protilátkám. Tady
dochází k cytokinové bouři a okamžité smrti.“

Covid pas – nesmysl a podovod?
Prof. Alexandr Redko nám ještě osvětlí problematiku covid-pasů. Proč jako lékař volil upřímná
a na tu dobu odvážná slova, zatímco většina jeho kolegů mlčela? Možná proto, že byl členem
protifaštického výboru v Petrohradu. Ale to věc jiná.
Celý svět byl posedlý kontrolou bezinfečnosti. Covid-pasem. Po celém světě měl jinou formu, ale
plus mínus jste téměř ve všech zemích museli prokazovat svoji bezinfekčnost. Například v
restauracích.
Profesor Redko krátkou analýzou vysvětlí jaký NESMYSL či PODOVOD, podle něj, to byl.
A na úplný závěr zazní jeho výzva – otázka, která se stala, pro coronavirovou dobu, jednou z
nejstěžejnějších pro celou planetu. Odpověďět si na ní, musíte, vážení čtenáři, samy. Pokud jste
dočetli tuto knihu až sem, měli byste mít dostatek informací:
Alexander Redko (ruský lékař a profesor):
"Člověk, kterému spike-proteiny (vakcínu) vpíchnou do těla se stává nakažlivý, ale nešíří
virus sars-cov2. Vylučuje právě tyto spike-proteiny, které jsou toxické a patogení. Tím se stává
nebezpečný...
Jaké QR kódy? (covid-pasy, dokumenty o bezinfekčnosti) Člověk s QR kódem přijde do
restaurace, QR kód získal, protože je očkovaný nebo má kontraindikace nebo protože prodělal
nemoc. Může být infekční? Může!
QR kód (covid pas) chrání ty, co do restaurace přišli? Nechrání. Takže je to pouze ocejchování.
QR kód určuje, kdo je "dobrý" a kdo "špatný". Zdraví jsou ti "špatní" a očkovaní a nemocní ti
"dobří." O tom vypovída QR kód. Nic víc.
Pokud všichni nebudeme říkat lidem pravdu – všichni vymřeme. Na totální lež! Ať se v dnešní
době kamkoliv hneme – všude lež...
Máme tady početné skupiny pacientů, různých doktorů (prof. Vorobjov, Dr. Zelenko), kterým na
covid nikdo neumřel, což dokazuje, že léčit je možné. Když je možné léčit, proč neléčíte a
očkujete?
Když víte jak léčit – předepište léčbu. Proč ministerstva zdravotnictví nešíří technologie těch,
kteří léči???

Alexander Redko

Souboj o podstatu lidství

mRNA systém funguje, jednoduše popsáno, následovně. Vytvoří se šablona-příkaz, která díky
technologii mRNA je zanesen do vašeho těla. Nejlépe vpichem, jehlou v roztoku - vakcínou. Ve
vašem těle se dostane (doslova se probourá!) do vašich buňek a jako software jim dá příkaz, aby
dělali co je třeba.
A zde nastává ETICKÝ PROBLÉM!
Vy víte jaký PŘÍKAZ je obsažen v mRNA vakcínách? Ano, tvrdí vám, že jde o příkaz k výrobě
spike-proteinu, abyste se dokázali lépe bránit proti Covidu. A, co když je tam ještě něco více?
Něco, co může ovlivnit vaše jednání, vaši psychiku, DOSLOVA VAŠI PODSTATU!!!
Celoživotně se zabývám psychologií. Vím, co psychologie dokáže. Dobře zvládnutá psychologie
umí ovládnout člověka. Změnit jeho myšlení a chování. Zde však hovoříme o duchovní bázi. mRNA
systém může toto zvládnout na bázi hmotné – přeměnou DNA – takže výsledek může být
garantovaný nebo-li téměř 100 procentní.
A v takovém případě se dostáváme za hranu etiky. Roztok mRNA je opravdu velkým pokusem.
Nikdo neví (na sklonku roku 2021) co takový celosvětový pokus (mRNA) může s lidmi udělat.
Otázka zneužitelnosti je opravdu MASIVNÍ! Nový systém, nasazený narychlo, doslova tlačený
lidem v brutálně krátkém čase ve mne vyvolával pocity podezření. A s tím vším CO DNES JIŽ VÍM
se tyto pocity podezření slily v řeku jistoty. Za vakcínami je daleko víc než jen vaše zdraví!!!
DALEKO, DALEKO, DALEKO, DALEKO, DALEKO, DALEKO – více.
Některá z těchto tajemství naznačila tato kniha, jiná zůstávají skryta pod pokličkou, stále
zahalena rouškou tajemné mlčenlivosti elit.
Odpovědnost za vlastní zdraví stává se pro jedince otázkou života a smrti. A to v jakékoliv době.
Není to překvapivý fakt. Vždy tomu tak bylo a je tomu tak i dnes. Každý má svobodnou volbu a je na
něm zda podlehne (byť i brutálnímu) tlaku a nebo zda-li se nevzdá lidské přirozenosti Boží.
Kdo se chce stát geneticky modifikovanou bytostí nechť zkusí technologii mRNA. Kdo chce
zůstat ve svém těle přirozený, v podstatě takové ,jak ho matka porodila a Bůh stvořil – nechť
zůstává tak, jak je.
Bez ohledu na zločiny proti lidskosti, bez ohledu na tlak, bez ohledu na okolnosti, které nás
mohou zahubit platí: žijeme mnoho životů. Nikoliv jenom jeden. A tělo je jen hmota. Hmotu lze
ovlivnit – ba i zničit. Duši – tuto věčnou a nehmotnou podstatu však zničit nelze. A to je skvělá
zpráva pro vás a špatná zpráva pro tvůrce covido-tyranie. Oni to však jednou pochopí – a ze svých
činů se budou muset zodpovídat. Ať už v hmotném či duchovním světě.
Díky všem kdo dočetli až sem. Mějte pevné zdraví a srdce na pravém místě
Bůh s Vámi
Petr Matějček

Povídka z Jiné Dimenze #80

Musíš?!
Od malička, od chvíle kdy se narodil měl pocit, že "musí". Prostě, že je do něčeho tlačen a není
jiná možnost pro to, aby byl v pořádku a aby nebyl trestán, než vyhovět tomu, co po něm chtělo
okolí. A tím okolím byli zpočátku rodiče, později škola, ještě později střední a pak zaměstnavatelé a
samozřejmě - celková společnost.
Odmalička, ač byl svobodomyslný, cítil na sobě těžkou, železnou košili, doslova těžké brnění
zákazů, příkazů, pouček a omezení, jež svazovali jeho nespoutanou mysl, jeho nespoutanou povahu.
Vyrůstal v rodině pro níž slovo morálka bylo vším a vyrůstal v městě a ve státě, který mravním
dozajista byl, alespoň do chvíle dokud nepřišel covid. Ptáte se co je to covid? Covidem se stalo
všemocné slůvko, pod které se schovalo vše. Neúspěšnost ekonomiky, zvýšená nezaměstnanost,
statní dluhy a mnoho dalšího.
Covidem se stal vir, šířící se tak záhadně, že nikdo nevěděl jak vlastně a to bylo skvělé, protože
šlo pracovat s fakty, tak jak bylo potřeba. A pod pláštíkem ochrany zdraví společnosti dělat věci do
té doby nevídané. Jedním z nejdrastičtějších opatření, která měla dramatický vliv na úmrtnost
obyvatel byly lock-downy nebo- li uzavření obchodů, společenského života, kultury, zahnání lidí do
domácích klecí, do izolace a samozřejmě - roušky.
Toto překrytí dýchacích cest dramaticky podlomilo obranyschopnost organismu mnohých
jedinců, neumožnilo jim zbavit se přirozenou cestou patogenů a tyto patogeny z nosu a úst napadaly
na jejich plice a do krku a způsobily sekundarní záněty i těžké, oboustranné zápaly plic a ničily
zdraví a zabíjeli stejně spolehlivě jak tomu bylo na začátku dvacáteho stoleti v období pandemie
Španělské chřipky. Studie z tohoto období jasně ukázaly, ze překrytí dýchacích cest vede k tomuto
drakonicky zdraví škodlivému efektu.
A světe div se - navzdory tomuto zjištění o sto let později, stejně nesmyslné nařízení vyžadovaly
doktorské autority, vlády i mnohé zdravotnické organízace po občanech a zdůvodňovali to,
účinností tohoto vražedného řešení.
Můžeme si položit otázku - proč? A můžeme na ni společně hledat odpověď, ale za nás to udělal
hrdina našeho příběhu. Právě teď mu bylo něco přes čtyřicet a protože celý život něco musel, už mu
to opravdu lezlo krkem. A teď do toho přišel covid a s ním všechna ta omezení, která většina tupé,
ovčí společnosti akceptovala. Hrdina naší povídky však tupou ovcí nebyl. Odmalička byl
vzdorovitý, drzý a ptal se proč má dělat to, co se po něm chce. Nemohl jen tak udělat něco aniž by
věděl proč. Bylo to v něm. Hluboko v něm. Možná, vy kteří čtete tyto řádky jste jemu podobní.
Možná jste odmalička nezařaditelní a ptáte se proč? A společnost se vás snaži vychovat-zarovnat.
Má s vámi problém a vy máte problém se společností. Věčný boj toho kdo nezapadá do škatulky. A
přesně o tom, kdo nezapadá do škatulky je náš příběh.
"Musíš být doma, v izolaci - nevylézat, překrýt si dýchací cesty rouškou!" - toto mu nakazovali
přes rok! A to už byla vážně síla! Stejná písnička pořád dokola: "Chceš snad někoho nakazit? Chceš
snad, aby umřel! Budeš ho mít na svědomí!" citově vydírali. Ale náš hrdina měl pod čepicí. Uměl se
zamyslet. Ano - zpočátku, v období chaosu po vypknutí covidu, se dají špatná řešení akceptovat.
Možná i omluvit. Ale pokud mu někdo více než, rok a půl podsouvá špatné řešení a odůvodňuje ho,

srdceryvně, stejným psychickým terorem, že někoho nakazí a ten zemře???
Dobrá, náš hrdina se tedy podíval na čísla, jak to s tou smrtí je! A hle! V jeho zemi byl nejtvrdší
lock-down, období, kdy bylo zavřeno vše a lidé dokonce nemohli cestovat mezi jednotlivými
okresy, mezi jednotlivými části země, uvalen v jarních měsících. V té době umřelo o 60% více lidí.
Zejména starých. A pohlédl-li do statistik zjistil, že na covid ti lidé neumřeli. Ne! Nikoliv na
COVID! Příčina jejich úmrtí byla jiná! A copak to tedy zjistil????
Ti co hřímali, aby někdo někoho nenakazil byli pěkně mimo. Jestli někde byla brutální
dokázatelná srmtelnost, pak to bylo v období lock-downu! Čím více lock-downu, čím více roušek tím více koronaviru - napadlo našeho hrdinu a začal po tom pátrat! A na co přišel? Že by lidstvo
nebýt lockdownů a roušek tuto prapodivnou pandemii zvládlo daleko lépe. Dozajista by neumřelo o
60% více lidí. Tato úmrtí mají paradoxně na svědomí ti, jež hřímali z poza řečnických pultíků ve
sněmovnách: "Zůstaň doma nebo nakazíš někoho a ten umře!"
Pravda však byla, jak náš hrdina zjistil, zcela jinde! A tak se opět zeptal proč tomu tak je. A pak
ho napadlo, že někdo chce, aby lidé umírali. Všechno tomu nasvědčovalo! Ano! Hloupé společnosti
opředené sítí špatného svědomí (chceš snad někoho nakazit???) elity utáhnou svobody a nastolí
opatření, která, jak moc dobře ví, budou zabíjet. A kupodivu - zejména staré lidi, tedy důchodce,
kterým státy musí vyplácet důchody. A hle! Tolik starých lidí, v zemi našeho hrdiny umřelo, že se
státní kase velmi ulevilo. A hned bylo více peněz, které stát přelil, skrze rozkradačné politiky do
soukromých společností.
Za Covidové krize nastalo masivní rozkrádání státních rozpočtů, právě pod pláštíkem boje s
tímto virem. A to našemu hrdinu vadilo. Velmi vadilo. Měl rád svoji zemi. A měl rád lidi. A nechtěl,
aby lidé umírali zbytečně a nechtěl, aby jeho země krvácela. A tak si položil další otázu: Co s tím?
Co s tím udělat?
Zotročená společnost kolem něj na něj tlačila, co všechno musí. Musíš tohle a támhleto a všude
omezení zákazy a tresty a tohle bylo přesně to, co náš hrdina z duše nenáviděl. Uznával svobodu a
právo na svobodná rozhodnutí jak naložit se svým životem.
A pak to přišlo! Poslední kapka. Svět, pod tajným vedením neviditelných elit, které třímaly v
rukou komerční prostředí světa, počal prosazovat povinnou vakcinaci. Povinnou! Jistý výdělek,
chápete! Dostane-li vakcínu každý člověk na světě - to je panečku byznys! Každý (!) člověk na
světě!
Nikdo neměl uniknout. Ouha! Jenže ještě zde byla lidská práva! Základ lidské společnosti.
Právo na to, rozhodovat o svém zdraví. Covido-tyranie toto zcela potlačila. A počala masivně a
brutálně drtit svobody lidí, ve všech státech. A náš hrdina se zeptal!
"Tak pozor! Jejich lock-downy a roušky přivodili lidstvu nikoliv spásu, ale ještě větší ztráty! Tato
nařízení, která trvala již více než rok a půl, každým dnem podlamovala zdraví miliónů lidí na
planetě Zemi! I přes nové studie o prokázané škodlivosti, elity stále a vytravele na nich trvali.
Náhoda! Jistě, že ne!" Napadlo našeho hrdinu. A zamyslel se nad vakcínou. Pokud jsou nařízení
proti zdraví človeka co pak s vakcínou? Elity ji začali tlačit jako jediné řešení boje s koronavirem!
Hrdina našeho příběhu se zasmál! Jediné řešení? Tak to je směšné! Tato vyspělá civilizace plná
super - mozků přijde pouze na jediné řešení a tou je vakcinace? Toto řešení se, na rozdíl od snahy
léčit akutní symptomy, zdálo jako dlouhá střela, běh na zbytečně dlouhou trať - navíc s pochybnou
účinností. Tak si náš hrdina o těchto vakcícnách něco zjistil. A hle! Oni to nebyli vakcíny starého
typu. Jednalo se o genovou terapii a její tvůrci dokonce odmítali zveřejnit složení toho, co chtěli
vpíchnout do těl všech lidí na planetě a zřekli se veškeré zodpovědnosti za vedlejší účinky! Náš
hrdina zavětřil. Pojal podzeření! Opatření nefungují, autority zcela ztratily jeho důvěru a nyní celý
svět se stal posedlý vakcinací, lépe řečeno genovou terapií!?
"Nikdy!“ rozhodl se náš hrdina. "Ať si experimentální vakcínu nechají!" A tak chvíli žil v
podivném vakuu covidové tyranie a pak to přišlo opět!
V jeho zemi, zkorumpovaní politici, tlačení kapitálem šedých eminencí ovládajících svět

prosadili povinnou vakcinaci! A jakou vakcínou? Tou nejnovější. Tou, která byla vlastně genovou
terapií.
Náš hrdina pochopil, že zde už se hraje opravdu tvrdá nota! Zde šlo o pravou podstatu lidstva! A
protože byl odmalička vzpurný proti autoritám, bylo mu jasné, že on se povinné vakcinaci
nepodrobí! Nikdy! Měl na to plné právo. Jako svobodný člověk, jako svobodný obyvatel planety
Země. Elity mu vytrhli svobodu, nezákonně a pod pláštíkem chaosu v zákonech a rychlosti
provedení chtěli genovou terapií promořit celý národ. Dříve než se měli lidé vzpamatovat mělo být
hotovo.
Jenže, co s tím? Jak si vybojovat zpět svobodu a právo na svobodné rozhodnutí? Náš hrdina se
zamyslel. Přemítal dlouho o tomto problému, analyzoval ho zleva zprava, shora i zdola, zevnitř i z
vnějšku. Ač se tento problém zdál neřešitelný - nakonec přeci na něco přišel! A jeho prostý nápad se
mu, tak jak ubíhal čas, kterého do povinné vakcinace nebylo mnoho, začal líbit čím dál tím více!
Když nabyl skálopevného přesvědčení, že jeho jednání bude správné, učinil to, pro co se
rozhodl. Nebylo to těžké. Ba naopak! Bylo to tak snadné! Svět elit vytvořil prostředí, které se
snažili ukovat, tak jako kovář žhavé železo, k obrazu svému. Násilím, brutálním kladivem, zákazy,
nátlakem, mediální manipulací. A náš hrdina začal dělat to, co uměl.
Mluvil, jednal, organizoval. Nemlčel. Sdílel to, co věděl ve svém rodném jazyku, i v jazycích
jiných, protože je ovládal, a snažil se vše dostat mezi nejširší lidové vrstvy.
Počal šířit výsledky vlastních výzkumů, vlastních myšlenkových pochodů, počal se spojovat se
stejně smýšlejícími, počal vysvětlovat a na jeho snažení se nabalilo snažení jiných, stejně
smýšlejících duší z rozličných zemí. Těch lidí bylo moře. Překvapivé kvantum. A jak podporovalo
tyto myšlenky stále více a více lidí, počali se přidávat také odborníci z rozličných oborů, které
dosud ovládal strach a obava o vlastní kariéru. To bylo rozhodující. Brzy planetou rezonovala aura
zdravého rozumu Každý člověk se dostal k pravdivým informacím a vyhodnotil si, o co v
coronavirové krizi jde. I ti nejtupější prohlédli.
A co se stalo pak? Když elity zaveleli "musíš" a otevřeli vakcinační centra - dostavilo se do nich
jen pár zmatených a tupých oveček. Drtivá většina planety zůstala doma. A protože politici neměli
sílu, jak donutit lid k povinné vakcinaci, dostali strach a otočili. Situace se vyhrotila. Covidový
podvod byl odhalen. Mnoho politiků ze strachu doslova o svůj život se přidali na stranu rebelantů a
covidová tyranie dostala trhliny, které ji postupně, tak jako potápějící se poničenou loď, poslali ke
dnu.
Lidskost opět zvítězila. Náš hrdina byl spokojen. Nebyl hlavní osobou, která to vše spustila, ale
jeho nezdolnost a jeho rozhodné "NE!" i ochota šířit vlastní názor a bojovat za něj - přispěla k
tomu, že genová terapie zůstala ve skladech, nebyla aplikována svobodným občanům do žil a
později byla zlikvidována jako škodlivý biologický materiál.
Všechno tak dobře dopadlo. A jenom proto, že nejen náš hrdina, ale také mnoho dalších, těch
dalších, které od mládí nikdo neohnul, mnoho dalších, kteří nesklonili potupně svojí hlavu před
autoritami, pochopili, že když "nechtějí-nemusí."
V našem příběhu vše dopadlo dobře. Jednoznačný akt neposlušnosti zachránil zemi před
genovou terapií, která jak se později ukázalo, měla za cíl atakovat DNA každého jedince, většinu
populace pozabíjet a z těch zbylých udělat poslušné otroky. Celý podvod s covidovým virem
směřoval k vakcinaci. Jenže tenhle záměr se elitám nepovedl. Díky rozhodné a odpovědné
společnosti, která si dokázala vyhodnotit, kde je pravda a za tuto pravdu se postavit. Životy lidí se
tak vrátili do normálu. Do svobody. Covido-tyranie skončila.

Motto:
Až vás někdo bude nutit k tomu, co vám bude proti srsti, položte si otázku: "Musím?" A pak
následují další zajímavé otázky: " Když nechci - umím říct ne? Umím se vzpeřít?"
Bojovníci a bojovnice, lidé s charakterem, umí říci - NE!
Samozřejmě - se všemi důsledky, které to s sebou přináší.
To je však součást balení. Součást života na planetě Zemi.
Nedílná součást boje za vlastní svobodu.

Covidový rebel: "Já roušku nenosím..."
Výzva autora knihy současným kolegům spisovatelům, novinářům, publicistům,
ale také všem lidem (např. doktorům, právníkům, politikům, policistům, umělcům)
všech oborů i odvětví, kteří mlčí, ač vidí a vědí:
"Mluvte, nahrávejte, pište, publikujte – zaznamenávejte tuto dobu svýma očima – pro příští
generace. Nemlčte – přidávejte výsledky svých průzkumů, svoje názory, zkušenosti a postřehy.
Nikoliv jenom pro současnou společnost, ale také pro generace budoucí, aby věděli do jaké
absurdnosti se lidstvo dostalo a jaké řešení volilo pro to, aby se dostalo z koronavirové krize.
Snad příští generace naleznou v těchto snahách poučení.
A přál bych si, z celého srdce, aby se z nich dokázala poučit zejména generace současná.

Tichý tvůrci pandemie
Přijdou časy kdy pravda a láska zvítězí nad lží a koronavirem. A dlouho to trvat nebude neb Bůh
je stále ještě na trůně. Ono totiž platí, že kdo slouží ďáblu - ďáblem se stává. A to platí pro všechny
ty zaprodané učitele, policisty, schované estébáky i politiky, vědce, zdravotnický personál a doktory.
Není to tak, že dělali svojí práci. To je omyl. Mnozí z nich podporovali covido-tyranii mlčením a
bezmyšlenkovitým prováděním toho, co se po nich chtělo a stávali se tak jejími "tichými tvůrci."
A mnozí z toho těžili. Hanba patří do jejich duší.
Ještě v roce 2019 nám bylo tak dobře. Pak přišel Covid a už to jelo. Zdravé děti byly
vyhazovány ze školy, dusily se v rouškách, zdraví (neočkovaní) lidé nemohli do restaurací, služeb a
za kulturou. Svobody byly potlačeny. Vznikla COVIDO-TYRANIE.
Ti chytřejší se již zamysleli nad tím, zda-li byl COVID opravdu jen náhoda...

Každý člověk musí zapnout svůj mozek. Neočekávám, že na 100 % a po celý den, ale občas je
dobré se zamyslet...

Předpovídané (červeně) oproti reálnému (modře) počtu úmrtí ve Švédsku,
které bylo pověstné nezaváděním drakonických opatření.
Jak vidno – strach nahánějící předpověď "odborníků" hrubě nevyšla...

THE BEST OF COVID
citace:
Prof. Sucharit Bhakdi:
"mRNA vakcinace? Domnívám se, že je to masový zločin. A každá z autorit, která ji doporučuje
by měla stanout před soudem...
Svět se mění na zvířecí experiment. Vy a vaše děti jsou zvířata, na kterých se provádí největší
experiment, který kdy byl proveden v historii medicíny - na lidech.
Jakýkoliv politik, který tohle prosazuje, lékaři, jakákoliv autorita, která říká, že tohle je správná
cesta - mně jako doktorovi přijdou naprosto nehorázní."
Steve Kirsh a Robert Malone:
"Spike protein, který vzniká v reakci na dodání mRNA, je cytotoxický a má za následek tvorbu
krevních sraženin, zánětů a jizev v celém těle, což pak vytváří širší škálu závažných nežádoucích
účinků než jakákoli vakcína v historii lidstva."
Citace z usnesení Rabínského soudu:
“Je naprosto zakázáno podávat nebo dokonce propagovat mRNA injekci dětem, mladistvým,
mladým mužům nebo ženám; i kdyby to mělo znamenat, že jim vláda nepovolí navštěvovat ješivu
nebo seminář nebo studovat v zahraničí atd. Protestovat proti tomuto nařízení je výslovnou
povinností a každý, kdo může zabránit tomu, aby byla injekce vnucována naší mládeži, tak musí
učinit, a to otevřeně a důrazně.”
MUDr. Vladimír Vogeltanz:
"Všichni kdo se podílí na (mRNA) očkování, se podílí na zločinu proti lidskosti. Porušují
medicínskou zásadu "Primum non nocere" - hlavně neublížit.
Jak může někdo násilím nutit léčbu očkovací látkou ve stadiu testování, aplikací látky u níž
nejsou prověřená dlouhodobá rizika? To není lékař, to je zločinec."
Imunolog Vojtěch Thon:
"Od samého začátku ale víme, že očkovaní nejsou bezinfekční. Samotný termín bezinfekčnost
není v pořádku."

Prof. Alexander Redko:
"Máme tady početné skupiny pacientů, různých doktorů, kterým na covid nikdo neumřel, což
dokazuje, že léčit je možné. Když je možné léčit, proč neléčíte a očkujete?
Když víte jak léčit – předepište léčbu. Proč ministerstva zdravotnictví nešíří technologie těch,
kteří léči???"
Prof. Dolores Cahillová:
"Lidé si musí uvědomit, že máme imunitní systém, a pokud lidé budou mít informace o výživě, o
vitamínu D, C a zinku, tyto vitamíny budou fungovat na mnoho, ne-li všechny tyto tzv. infekce, a
hydroxychlorochin a ivermektin bude fungovat pro jakýkoliv RNA virus v přítomnosti zinku. Jde o
to, že tyto viry mohou existovat, ale nejsou smrtelné."
Mike Adams:
"Šokující, podle mého názoru, je to, že PCR testy jsou prováděny zdravým lidem, kteří nemají
symptomy, takže nejsou nemocní. Můžete mi říct jediný případ z lékařské historie, kdy jsme
testovali zdravé děti, které nemají příznaky, jestli nemají spalničky, podrobili je PCR testu a řekli:
ó, tys vyšel pozitivní kvůli jedné genetické sekvenci virového proteinu spalniček. A teď nesmíš jít
do školy nebo nesmíš mít kamarády nebo musíš mít masku.
To by bylo absurdní."
MUDr. Soňa Peková:
"Je třeba najít a zavřít jeskyni ze které koronavirus vylézá. I s managmentem."
Dr. Anthony Fauci:
"Může vám vakcína přitížit? Jsou zde nemoci, které když vakcinujete někoho, tak se nakazí tím,
čím se ho snažíte chránit a vlastně tak zvyšujete infekci.
To je ta nejhorší možná věc, kterou můžete udělat – pokud očkujete, abyste zastavili infekci, ale
vlastně jí tak děláte horší.“
Andrej Babiš:
"Je potřeba, aby všichni uvěřili, že covid zabíjí. Očkování je jediné řešení.”
Imunolog Vojtěch Thon:
"Potřebná léčba praktikům není umožněná lidmi, kteří boj s epidemií řídí."
Dr. Judy Mikovitsová:
Kdy to skončí? Tehdy když vyčistíme ty organizace údajně veřejného zdraví...
Nikdy si nedávejte další dávku a nenoste roušku a vraťte se do normálního života, takto to
můžeme opravit, to je, co znamená ukončit pandemii."

Kniha je volně šiřitelná, k dispozici široké veřejnosti.
Doporučte tuto knihu svým známým a přátelům. Doporučte ji nepřátelům.
Předejte ji všem.

Šiřte tuto knihu, prosím, sdílejte, posílejte, kopírujte, množte
a ukládejte, ať zde zůstane jako odkaz pro generaci naší i
generace budoucí.
Ať ti v budoucnosti už NIKDY nežijí tak, jak jsme žili my v letech 2020 a 2021.
Ať nedopadnou takhle...

