Deep state a příprava na Velký
reset
Peter Koenig
Global Research
Překlad: Desítka.org (redakční úprava NaSeveru.org)
9.června 2020
Titulní foto © Simon Dawson/Bloomberg/This is Money/WEF/
Young Global Leaders/Michael Campanella/Getty Images/KJN

Velký reset – předehra
Představte si, že žijete ve světě, o kterém vám bylo řečeno, že je demokracie – a
dokonce tomu můžete věřit – ale ve skutečnosti je váš život a osud v rukou
několika ultrabohatých, ultramocných a nelidských oligarchů. Mohou být nazýváni
Deep state (podzemní/hluboký stát), nebo jednoduše Bestie, nebo cokoli jiného
temného nebo nevysledovatelného – na tom nezáleží. Je jich méně, než 0,0001%
světové populace.
Pro nedostatek lepšího výrazu pojďme je nyní nazývat „obskurní jedinci“.
Tito obskurní jedinci, kteří předstírají, že řídí náš svět, nebyli nikdy nikým zvoleni.
Nemusíme je nijak pojmenovat. Zjistíte, kdo jsou a proč jsou slavní a někteří z
nich zcela neviditelní. Vytvořili struktury, nebo organismy, bez jakéhokoli
právního formátu. Jsou zcela mimo mezinárodní zákonnost. Jsou v čele Bestie.
Možná existuje několik konkurenčních bestií. Mají však stejný cíl – Nový, nebo
jeden světový řád, (NWO nebo OWO).
Tito obskurní jedinci provozují například Světové ekonomické fórum (WEF –
zastupující velký průmysl, velké finance), Skupinu 7 – G7, Skupinu 20 – G20,
(vůdci „nejsilnějších“ států v ekonomice). Existují také menší entity, jako
například společnost Bilderberg, the Council on Foreign Relations (Rada pro
zahraniční vztahy) (CFR), Chatham House a další.
Členové všech těchto sdružení se vzájemně překrývají. I takto rozšířené čelo

dohromady nepředstavuje více než 0,001%. Ti všichni sami sebe instalovali jako
někoho, kdo je nad národními, volenými a ústavními vládami a nad nadnárodním
světovým orgánem, OSN.
Ve skutečnosti kooptovali OSN k prosazování jejich příkazů. Generální ředitelé
OSN, jakož i generální ředitelství několika podskupin OSN, jsou vybíráni převážně
USA se souhlasným přikývnutím svých evropských vazalů, podle politického a
psychologického profilu kandidáta. Pokud jeho „výkon“ jako vedoucího OSN, nebo
vedoucího jedné z podskupin OSN selže, dotyčný končí. Spolupracovali nebo
vytvořili „Bestie“ jako EU, Bretton Woods Organisation, Světovou banku a
MMF, jakož i Světovou obchodní organizaci (WTO) – a – nemylte se – i
Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu. Ten nemá žádné zuby. Existuje jen
kvůli tomu, aby se ujistili, že zákon je vždy na straně bezpráví.
Kromě klíčových mezinárodních finančních institucí, jak jsou Světová banka a
Mezinárodní měnový fond, existují také tzv. „Banky regionálního rozvoje“ a
podobné finanční instituce, které udržují kontrolu v zemi svého regionu.
Nakonec je to jejich finanční, nebo dluhová ekonomika, která vše řídí. Západní
neoliberální banditismus vytvořil systém, kde politická neposlušnost může být
potrestána ekonomickým útlakem nebo přímým odcizením národních aktiv na
mezinárodních územích. Společným jmenovatelem systému je (zatím stále)
všudypřítomný americký dolar.

Nikým nezvolení jednotlivci
Nadřazenost těchto obskurních nezvolených jedinců je stále více odhalována. V
minulosti jsme my lidé byli pyšní na své profese, na suverenní národy a zvolené
vlády. Dnes jsme se stali stádem poslušných ovcí. Bestie nás postupně a tiše
převzala. Ani jsme si toho nevšimli. Je to „salámova metoda„. Ukrojíte tenký
plátek, poté další a další a když je salám pryč, uvědomíte si, že vám nezbylo nic,
že vaše svoboda, vaše občanská a lidská práva jsou pryč. Ale v tu dobu je už příliš
pozdě.
Příkladem je americký Patriot Act. Byl připraven před 9/11. Jakmile se 11. září
„stalo“, nové zákony z „Patriot Act“, byly v Kongresu přijaty okamžitě,
samozřejmě pro budoucí ochranu lidí. Lidé to požadovali ze strachu – a – bingo,

Patriot Act odebral cca 90% svobody a občanských práv americké populace.
Navždy.
Stali jsme se otroky „Bestie“. Bestie řídí boom, nebo krach naší ekonomiky, určuje
koho a jak zadlužit, kdy a kde by měla vypuknout pandemie a jako podmínku
přežití pandemie například sociální vězení. A navíc, to vše jsou nástroje, které
používá velmi chytře. Jsou nepatrným neviditelným nepřítelem, který se nazývá
virus a obrovským, ale také neviditelným monstrem, nazývaným STRACH. To nás
drží mimo ulici, setkávání se s přáteli a mimo naši společenskou zábavu, divadlo,
sport nebo piknik v parku.
Bestie brzy rozhodne, kdo bude žít a kdo zemře, doslova – pokud tomu
nezabráníme. A může to být brzy. Další vlna pandemie a lidé začnou prosit, žádat
a křičet za implementaci vakcínu s namíchaným koktejlem pomalé smrti a za
superodměnu pro Big Pharmu, směrem k cílům propagátorům eugeniky, kteří
brázdí po světě – viz zde. (Pro české titulky, kliknou na ikonku CC, poté vybrat
„čeština“) Stále je čas kolektivně říci NE. Společně a solidárně.
Vezměte nejnovější případ očividného podvodného chování. Po uplynutí první vlny
Covid-19, alespoň na globálním severu, kde se přijímají hlavní světová rozhodnutí,
nikým nezvolený předseda Světového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab, na
začátku června 2020 oznámil „Velký reset“. Díky ekonomickému kolapsu –
krizovému šoku, jako v „The Shock Doctrine“, (Doktrína šoků) – pan Schwab,
jeden z průkopníků Bestie, otevřeně oznámil, o čem bude WEF diskutovat a
rozhodovat pro celý svět na svém příštím fóru v Davosu v lednu 2021. Další
podrobnosti.

Budeme akceptovat tuto agendu nikým nezvoleného WEF?
To bude vhodně zaměřeno na ochranu toho, co zbylo z Matky Země. Samozřejmě
v centru bude „umělé CO2“ založené na globálním oteplování. Nástrojem této
ochrany přírody a lidstva bude Agenda OSN 2030, která se rovná cílům OSN v
oblasti udržitelného rozvoje (SDG). Zaměří se na to, jak znovu vybudovat úmyslně
zničenou globální ekonomiku při respektování („zelených“) principů 17 SDG.
Nezapomeňte, že je to všechno spojeno. Neexistují žádné náhody. Neslavná
Agenda 2021, která se shoduje s takzvanou (OSN) Agendou 2030 a která ji

doplňuje, bude slavnostně zahájena oficiálním vyhlášením WEF o Velkém resetu v
lednu 2021.
Podobně začala realizace programu Velký reset v roce 2020. Zahájením pandemie
korona viru v lednu 2020 – plánováno na desetiletí, přičemž poslední viditelné
události byly Rockefellerova zpráva z roku 2010 se „scénářem Lockstep“ a jen
několik týdnů před zahájením skutečné koronové pandemie naprogramovaná
„Událost 201″ v New Yorku z 18. října 2019, která digitálně simulovala koronovou
pandemii a předpověděla, že v průběhu 18. měsíců dojde k 65 milionů úmrtí a
pádu ekonomiky. Viz COVID-19, nyní žijeme „Lock Step Scenario“ a toto a toto.

Rasové nepokoje
Rasové nepokoje, iniciované hnutím Black Lives Matter (financované Nadací
Ford a Sorosovou Open Society Foundation), jež začaly po brutálním zabití
afroameričana George Floyda gangem minneapolské policie a rozšířily se do více
než 160 měst, nejprve v USA, pak v Evropě, nejsou spojeny pouze s programem
šelem, ale je to pohodlná odchylka od lidské katastrofy zanechané Covidem-19.
Viz také zde.
Zločinným plánem „Bestie“ pro realizaci toho, co skutečně stojí za Agendou OSN
2030, je Agenda ID2020, jíž je věnována malá pozornost. Viz Skutečným
nebezpečím je „Agenda ID2020„, vytvořena a financována očkovacím guru Billem
Gatesem. Společně s GAVI (Globalní alliance pro vakcíny a imunizace) a
sdružením Big Pharma se podílí na tvorbě koronových vakcín, které financuje
spolu s Nadací Billa a Melindy Gatesové (BMGF) a je hlavní části rozpočtu
WHO.
Velký reset, jak oznámil Klaus Schwab z WEF, je údajně implementován
programem Agendy ID2020. Je to víc, než lze vidět. Agenda ID2020 je dokonce
zakotvena v SDG, protože SDG 16.9 „do roku 2030 chce poskytovat právní
[digitální] identitu pro všechny, včetně bezplatné registrace narození“. To
dokonale zapadá do celkového cíle SDG 16: „Podporovat mírové a inkluzivní
společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytovat přístup ke spravedlnosti pro všechny
a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.“
V návaznosti na oficiální směr Agendy 2030 k dosažení cílů udržitelného rozvoje

poskytne „prováděcí“ Agenda ID2020 (která se v současné době testuje na
školních dětech v Bangladéši) digitalizovaná identifikační čísla možná ve formě
nanočipů implantovaných spolu s povinnými vakcinačními programy, bude
podporovat digitalizaci peněz a zavádění 5G – což by bylo nutné k nahrání a
sledování osobních údajů na nanočipech a ke kontrole občanů. Agenda ID2020
bude s největší pravděpodobností zahrnovat i „programy“ – prostřednictvím
očkování? – významného snížení světové populace. Eugenika je důležitou součástí
kontroly nad budoucí světovou populací pod NOW / OWO – viz také Georgie
Guidestones, záhadně vztyčené v roce 1980.
Vládnoucí elita použila blokování jako nástroj k provádění této agendy. Jeho
provádění by přirozeně čelilo masivním protestům, které by byly organizovány a
financovány stejným způsobem jako protesty a demonstrace BLM. Nemusí být
mírové a nemusí být plánované jako mírové. Kvůli kontrole populace v USA a v
Evropě, kde by je předpoklad většiny občanských nepokojů, je nutná úplná
militarizace policie. To se dobře připravuje.
Ve své eseji „Velká plantáž“ uvádí John Steppling z článku NYT:
“Od roku 2006 bylo pro státní a místní policejní oddělení v USA poskytnuto
minimálně 93 763 kulometů, stovky tlumičů a neznámý počet odpalovačů
granátů. Toto je kromě nejméně 533 letadel a vrtulníků, 432 devět stop
vysokých, 30 tunových obrněných vozidel, odolných proti přepadení a více
než 44 900 kusů vybavení pro noční vidění, které se pravidelně používají při
nočních nájezdech v Afghánistánu a Iráku.”
Dodává, že tato militarizace je součástí širšího trendu. Od konce 90. let mělo asi
89 procent policejních oddělení v USA počet PPU (Policejní polovojenské útvary),
v dvojnásobném počtu proti množství v polovině 80 let. Na tuto militarizovanou
policii se dnes odkazuje jako na nové gestapo.
Ještě před Covidem bylo ve Spojených státech asi 15% až 20% populace na
hranici chudoby. Zničení ekonomiky v důsledku krizových opatření (karanténa,
uzamčení států) toto procento přinejmenším zdvojnásobí a přiměřeně zvýší riziko
občanských nepokojů, střetů s úřady a dále posílí odůvodnění militarizované
policie.

Čínský Crypto RMB
Samozřejmě žádný z těchto scénářů nebude WEF představen veřejnosti v lednu
2021. Toto jsou rozhodnutí přijatá za zavřenými dveřmi klíčovými aktéry „Bestie“.
Nicméně, tento velkolepý plán zvaný Velký reset se však nemusí realizovat.
Existuje nejméně polovina světové populace a některé z ekonomicky a vojensky
nejmocnějších zemí, jako Čína a Rusko, jsou proti. „Resetování“ možná ano, ale ne
za těchto západních podmínek. Ve skutečnosti již dochází k resetu v Číně, která
připravuje v „Čínské lidové bance“ zavedení nové kryptoměny RMB nebo
jüanu. Nejde jen o tvrdou měnu založenou na solidní ekonomice, ale také
podepřenou zlatem.
Zatímco prezident Trump napadá Čínu kvůli nekalému obchodu, za nesprávné
řízení pandemie covidu, za krádež vlastnických práv, Čína si nemyslí, že je závislá
na USA a že USA omezí obchodní vztahy s Čínou, nebo úplně zruší vazby. Čína
tomu říká Trumpův bluf. Čína se tiše přeorientuje na země ASEAN, plus
Japonsko (ano, Japonsko) a Jižní Koreu, kde vzájemný obchod již dnes
představuje asi 15% veškerého čínského obchodu s predikcií že se v příštích pěti
letech zdvojnásobí.
Přes blokování a narušení obchodu se celkový čínský vývoz v dubnu (ve srovnání s
dubnem 2019) zvýšil o 3,2%. Tato celková výkonnost v čínském exportu však byla
doprovázena dramatickým poklesem obchodu mezi USA a Čínou. Export z Číny do
USA se v dubnu, (ve srovnání s dubnem 2019) snížil o 7,9%.
Je jasné, že naprostá většina průmyslových odvětví USA by nemohla přežít bez
čínských dodavatelských řetězců. Obzvláště silná je závislost Západu na čínských
zdravotnických potřebách. Nezávisle na čínské závislosti amerických spotřebitelů.
V roce 2019 činila celková spotřeba USA asi 70% HDP, 13,3 bilionu dolarů, z
čehož je přiměřená částka přímo dovážena z Číny nebo závislá na složkách z Číny.
Mistři WEF jsou konfrontováni se skutečným dilematem. Jejich plán do značné
míry závisí na nadřazenosti dolaru, který by nadále umožňoval stanovit sankce a
zabavit majetek ze zemí, které se staví proti americké vládě. Hegemonie dolaru,
která by umožnila uložení složek plánu na Velký reset, jak je popsáno výše.
V současné době je dolar „fiat měna“, dluhové peníze vytvořené ze vzduchu.
Nemá žádnou podporu. Proto jeho hodnota jako rezervní měny stále více klesá,
zejména vůči novému krypto-jüanu z Číny. Aby mohla americká vláda

konkurovat čínskému jüanu, musela by se vzdát svého monetárního Ponzi systému
tím, že by se oddělila od zákona o Federální rezervě z roku 1913 a vytiskla své
vlastní americké a možná i zlaté (krypto) peníze, ne fiat peníze FEDu, jako je tomu
dnes. To by znamenalo prolomení více než 100 let starých vazeb na klan FEDu
vlastněný Rothschildem a spol. A vytvoření skutečné centrální banky vlastněné
národy. Ne nemožné, ale vysoce nepravděpodobné. Zde se mohou střetnout dvě
bestie, protože je v sázce světová moc.
Mezitím Čína se svou filozofií nekonečné tvorby bude i nadále nezadržitelně
pokračovat v jejím obrovském socioekonomickém plánu rozvoje 21. st století. S
iniciativou „Hedvábné stezky“, která spojuje svět s infrastrukturou pro pozemní a
námořní dopravu, se společným výzkumem a průmyslovými projekty, kulturní
výměnou a zejména mnohonárodnostním oboustranně výhodným obchodem s
rovnosti pro všechny partnery, směrem k multipolárnímu světu, ke světu se
společnou budoucností pro lidstvo.
Dnes je k BRI přidruženo již více než 120 zemí a pole je otevřené pro ostatní,
aby se připojily vzdorovat, odmaskovat a odpojit Velký reset Západu.
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Propaganda, astroturfing, PR,
falešné profily, fiktivní hnutí a
manipulace veřejnosti
Martina Heroldová
Aktuálně.cz
2.června 2020

O falešných profilech, za nimiž stojí buď profesionálové, nebo lidé, které motivuje
finanční odměna, se mluví nejčastěji v souvislosti se sociálními sítěmi politiků
nebo politických stran. To ale zdaleka není jediný prostor, kde se tak děje. S
falešným účtem se lze setkat v jakékoli diskusi a často i na stránkách, které
nemají politický podtext, ale vytvářejí dojem, že jde o projekt nadšenců nebo
uživatelů, které něco spojuje.
Svou zkušenost s takovou prací popsala pro Aktuálně.cz paní Jarmila, která
pracovala jako manažerka sociálních sítí pro jednu českou PR agenturu. Nepřála
si uvést celé jméno ani název společnosti, redakce je ale zná. Že bude náplní její
práce také vytváření falešných identit a skupin, předem netušila, původně měla
pouze spravovat sociální sítě klientům.
“Asi po třech měsících přišel šéf s tím, že budu dělat další projekt a že je k tomu
potřeba, abych si vytvořila falešné účty na Facebooku – čím víc, tím líp. To se mi
moc nezdálo, nevěděla jsem, kde brát například fotky, které na účtu musí být. Dal
mi tip na nějakou ruskou stránku, která generuje fotky tak, že na základě
algoritmu poskládá obličej z několika různých obrázků, aby nebylo dohledatelné,
že je fotka ukradená existujícímu člověku,” popisuje.
Vytvořila si tedy falešný profil, k němuž našla na internetu fotku, kterou následně
ještě pro jistotu upravila ve fotoeditoru. “Šéf a další kolegové měli falešné účty

vytvořené taky, jen si s tím nedávali tolik práce – fotky na nějakém facebookovém
profilu prostě ukradli a použili s jiným jménem. Někteří lidé, kterým ty fotky
patřily, je dokonce nahlašovali nebo jim psali zprávy, ať je stáhnou. Ale jim to bylo
jedno, nereagovali na to. A když byl některý z účtů zablokován, vytvořili si nový,”
říká Jarmila.
“Na některých dokázali mít klidně 400 přátel, prostě si náhodně přidávali lidi,
které jim Facebook nabízel, a část z nich žádost přijala, aniž by je znala. Radili mi,
ať prostě klikám a přidávám si lidi. Ale neměla jsem na to nervy, moje morální
úroveň klesla už s tím, že jsem si ten falešný účet musela založit,” svěřuje se.

“Sousedská” stránka kritizovala zastupitele
Poté, co falešné účty nějakou dobu fungovaly a vypadaly věrohodně, založili
pomocí nich Jarmila s kolegy stránku a skupinu o jedné z pražských částí, které se
měly tvářit jako sousedské sdružení rezidentů. “Nejdřív to bylo takové nevinné a
přátelské. Přidávali jsme třeba fotky, jak některá místa vypadala před lety a jak
dnes, sdíleli tipy na kulturní akce, které se tam konají… Lidé poměrně dobře
reagovali, někteří nám posílali své fotky, jiní prosili, jestli bychom neinformovali o
akci, kterou pořádají,” uvádí.
Po čase ale začaly příspěvky být agresivnější a více orientované politicky, mířily
především proti vedení tamní radnice i konkrétním zastupitelům. Jarmile vadilo
především to, že šlo o negativní kampaň, která na některé politiky “házela
špínu”. “Neměla bych problém s tím, kdyby to byly pozitivní příspěvky o tom, co
se komu povedlo. Kolegové mi ale tvrdili, že to by bylo podezřelé. Lidi si radši
zanadávají a řeknou si, co je špatně a jak by to oni udělali líp. Proto to asi jde
touhle cestou, je to autentičtější,” povzdychla si. Příspěvky pak sami správci z
několika profilů komentovali, podněcovali pod nimi diskusi a navzájem se
podporovali.
“Podle mého názoru bylo záměrem spravovat stránky dlouhodobě a před
komunálními volbami víc udeřit. Po čase nás ale ‘mecenáši’ přestali platit. Ačkoliv
když jsem se na skupinu nedávno dívala, byly tam i nové neutrální příspěvky – je
možné, že to prostě budou spravovat dál a pak ten prostor někomu nabídnou, aby
tam realizoval své zájmy,” dodává. Podobný scénář totiž podle ní společnost
plánovala i pro další dvě městské části.

Podle Jarmily byly reakce lidí vesměs pozitivní, netušili totiž, že se jedná o
falešnou skupinu. Pak ale grafické oddělení vytvořilo stránce logo a natočilo
několik videí. “To se některým členům skupiny začalo zdát podezřelé, protože to
vypadalo příliš profesionálně. A začali se ptát, kdo za tím vlastně stojí,” říká
Jarmila. Nedůvěryhodné se jim zdálo také to, že některé příspěvky se zobrazovaly
jako sponzorované reklamy.

Kampaň zaplacená i s demonstranty
Společnost podle Jarmily stála také za uměle vytvořenou kampaní zdánlivě mířící
proti takzvanému vizuálnímu smogu (například zaplavení veřejného prostoru
velkým množstvím nevkusné reklamy). “Ve skutečnosti tam šlo o jiný záměr –
antikampaň proti poskytovateli reklamních ploch, kterou si jeden z našich klientů
zaplatil. Povedlo se jim pro to získat dokonce několik mediálně známých lidí.
Tvářili se, že chtějí, aby Praha byla čistá. Pak udělali akci před magistrátem, kam
přiběhli zaplacení lidé demonstrovat s dýmovnicemi a transparenty. Ale nakonec
to nemělo takový mediální ohlas, jaký si představovali,” říká Jarmila.

Kampaň proti vizuálnímu smogu před pražským
magistrátem – Foto © ČTK
Akce souvisela s miliardovým tendrem na reklamní plochy na pražských
zastávkách a v metru, které měla na základě smlouvy z 90. let pod palcem
francouzská společnost JCDecaux, město se však před několika lety rozhodlo
vyhlásit na mobiliář nové výběrové řízení. Podle radnice je totiž původní smlouva
pro město velmi nevýhodná.
K iniciativě se přihlásila skupina Zhotoven, která jménem parazitovala na skupině
známých recesistů Ztohoven, a vystupovala anonymně. Navenek se označovala
jako “parta přátel a spolužáků z AVU, kteří usilují o čisté a transparentní město
bez různých šmelinářů”. Webovou stránku měla zaregistrovanou právě společnost
JCDecaux. Firma však popřela, že by za akcí namířenou proti konkurenci stála.
Zda si kampaň u agentury zaplatila přímo JCDecaux, Jarmila neví, protože se na
projektu nepodílela, potvrdila však, že webovou i facebookovou stránku opět
spravovali její kolegové. Podle ní ale agentura, v níž pracovala, není v tomto

směru výjimkou a domnívá se, že podobně neetický marketing provozují v tichosti
i další firmy.
Díky technické chybě, která letos 10. ledna postihla Facebook, však bylo po
několik hodin možné odhalit, kdo skutečně vede jednotlivé stránky na této sociální
síti. Jak tehdy upozornil Deník N, stránku Zhotoven i ve stejný den založenou
stránku Vizuální smog, stejně jako “sousedskou” stránku, spravovali stejní lidé.

Astroturfing je neetický
Že poptávka po podobných službách skutečně je, potvrzuje také jedna z největších
PR agentur v Česku – Ogilvy. “Historicky jsme dostali několik nabídek na
vytvoření a správu falešných facebookových profilů. Prostřednictvím nich jsme
pak měli komunikovat v různých zájmových skupinách nebo na diskusních fórech.
Takové nabídky ale striktně odmítáme, neboť jsou v rozporu nejen s pravidly
Facebooku samotného, ale jsou také v rozporu s etických kodexem Ogilvy,” řekla
Aktuálně.cz šéfka týmu sociálních sítí Barbora Šumanská.
“Vždy se snažíme klientům vysvětlit, že jakákoliv komunikace v prostředí
sociálních sítí musí být transparentní, otevřená a férová. Pokud to klienti
nepochopí, zakázky nerealizujeme. Vážíme si nejen naší reputace, ale také
zákazníků, pro které kampaně připravujeme,” dodala.
Popsané aktivity se nazývají astroturfing a jedná se o neetický nástroj
marketingové komunikace i public relations. Cílem takových kampaní je
vytvořit dojem zdánlivě spontánní, nadšené a nezávislé reakce veřejnosti
na konkrétní firmu, značku, produkt nebo politickou stranu, určitou
skupinu, osobu či událost.
Tato reakce je však uměle zinscenovaná a strategicky vytvořená jako
marketingová kampaň, jejímž účelem je nejčastěji vyvolat pozitivní obraz
o organizaci, či změnit politické mínění v očích veřejnosti. Metoda tedy
skrývá komerční nebo politické sdělení za autentické výpovědi
spotřebitelů a podobně, vysvětluje pro Aktuálně.cz předseda Asociace public
relations Patrik Schober.
“Stejně tak jak je pro většinu z nás automatické nekrást či nelhat, mělo by být
automatické se v PR praxi chovat eticky. Hlavním principem PR je v zásadě

působit na určitou skupinu lidí, ovlivnit je a navázat s nimi komunikaci či
vztah. Z toho jasně vyplývá, že je potřeba chovat se eticky. Mezi
poskytováním informací za účelem navázání férového vztahu a manipulací je totiž
velmi tenká hranice,” říká Schober.

Komentář: Od předsedy Asociace public relations asi nemůžeme čekat, že
by prozradil víc, ale nazvěme to jednoduše – hlavním cílem PR a důvodem k
existenci tohoto oboru je manipulace, propaganda. Výrobek, hnutí nebo
politická strana, které mohou nabídnout skutečnou kvalitu, jež mluví sama za
sebe, generují PR přirozeně a k propagaci by jim měl stačit jednoduchý
marketing.
PR oddělení ve firmách a stranách mají na starost vztah s veřejností právě
proto, že by jinak došlo k úpadku zájmu či dokonce přímo k negativním
reakcím od lidí i v médiích, což se na volném trhu okamžitě projevuje ztrátou
zisku, sledovanosti, důvěry. Eliminace škod, ať už aktuálních nebo
potenciálních, je žádoucí zejména pro organizace, jejichž samotný smysl
činnosti není v zájmu veřejnosti a musí tak neustále vylepšovat svou tvář.

“A jakmile začneme manipulovat cílovou skupinou, která neví, na základě čeho jim
určité informace sdělujeme, jedná se o neetický způsob komunikace. Astroturfing
je technika, která je v prvé řadě brána za neetickou a velice nebezpečnou.
Komunikační agentury, včetně členských agentur Asociace public relations, se
globálně shodly v tzv. Helsinské deklaraci, že ji nebudou používat,” dodává.
Zaměstnanec, který je takovým jednáním pověřen, má podle něj právo jej
odmítnout. “Pokud zaměstnanec agentury či PR oddělení organizace narazí na
nekalé aktivity svého zaměstnavatele či klienta, měl by je poučit, že se jedná o
neetické jednání. Pokud i přes to by zaměstnanec byl nucen k takovým aktivitám,
měl by kontaktovat personální oddělení, případně Asociaci public relations, která
agenturu či zadavatele upozorní na nekalé praktiky,” vysvětluje Schober.
Radí zároveň, jak na podobné jednání nenaletět a nestat se nevědomky součástí
skryté kampaně. “Měli bychom konzumovat obsah pouze z relevantních zdrojů,
takže čteme články pouze na nejnavštěvovanějších webech, na sociálních sítích

sledujeme účty našich známých, kamarádů a oficiální profily firem, politiků či
politických stran. Přehled české dezinformační scény pravidelně dodává web
Manipulátoři.cz,” dodává.

Komentář: Poslední odstavec je jako z příručky správného píáristy a
manipulátora. Zaprvé, z médií bychom nikdy, za žádných okolností, neměli
konzumovat nic. Média se nám v tom nejlepším případě snaží předkládat
informace a je na čtenářích, aby posoudili, jak objektivně se konkrétní
médium snaží informovat. Ověřování informací je v informačním věku
nezbytné, neboť korupce a střet zájmů v propletenci byznysu, politiky a médií
dostoupil v našich časech vrcholu a návštěvnost webu neříká vůbec nic o jeho
důvěryhodnosti nebo relevantnosti.
Často lze naopak usuzovat, že hnutí, strany nebo lidé, kteří dostávají velký
prostor v celostátních denících a hlavní vysílací časy v televizi a rozhlasu,
jsou součástí PR kampaně, která je prakticky vždy neetická a stojí za ní
především touha po moci. Myslíte, že by LGBT scéna plnila titulní stránky
novin, kdyby se jednalo skutečně o grassroots hnutí za práva gayů a leseb?
Nebo že by členům Extinction Rebellion byly dovoleny protizákonné akce,
kdyby se jednalo o obyčejné, dobře mínící bojovníky za čistou a zdravou
planetu?
A web Manipulátoři.cz? Pokud někdo odkazuje na tento propagandistický
server jako maják objektivity v divokém mediálním prostředí (který vám má
pomoci odhalit, kdo na internetové scéně dezinformuje), je buď naprostý,
nekompetentní ignorant nebo otevřeně lže. Pardon, dělá PR.
Jak manipuluje web Manipulatori.cz
Předstíraná starost o čistotu médií: EU vyhlásila válku fake news
EU: Orwell na plný plyn
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Události 11. září 2001 a války, které rozpoutaly, byly dílem nemilosrdné kliky,
která se snaží „formovat realitu“ v americké společnosti i mimo ni. Události 11.
září sloužily jako katalyzátor, který pro každého uměle zavedl mentalitu „my proti
nim“, což nakonec mělo vliv na každou linii zlomu – každé sociální, etnické a
náboženské rozdělení – ve společnosti. Je obtížné odhadnout, kolik z toho, co
následovalo od toho osudného dne, bylo pachateli zamýšleno, ale určitě měli své
důvody a tyto důvody vycházely z megalomanských vizí světové nadvlády a
masového sociálního inženýrství.
Ti z nás, kteří prožili 11. září, s hrůzou sledovali, jak spustilo „střet civilizací“ a
zapletlo západní svět do „střetu“ hodnot s muslimským světem, „ospravedlnilo“
mučení, terorismus, útočné války, drancování státních pokladen a hromadné
státní sledování. Někteří z nás si mysleli, že pokud odhalíme skrytou ruku za 11.
zářím a následnou „válkou proti teroru“, budeme moci zabránit pohromě.
Ukázalo se však, že toto úsilí je mimo naše možnosti. Celá hrůza 11. září od té
doby „postoupila“ a způsobila na Západě hluboké hospodářské potíže a naposledy
zahrnula (a pozřela) širší „kulturní války“. Ti, kteří na 11. září reagovali uchýlením
se do „našich západních hodnot“, věřili, že alespoň odsud můžeme bránit Západ
před ostatními. Ale tyto hodnoty – odrážející se v tom, co kdysi bylo „zdravým
rozumem“ – byly zneužity a zkorumpovány zevnitř, a poté obráceny proti všem a
všemu.
Vzhledem k tomu, že bojiště je teď doslova všude kolem nás, od školních toalet po
paláce moci, chaos a konspirace narůstají, když manipulátoři a ideologové
využívají média k vyvolání války všech proti všem a povzbuzují to nejhorší lidské

chování – zdánlivě za účelem „vyjádření své individuality “, ale ve skutečnosti
proto, aby je zbavily jejich svědomí a vynutily si jejich podřízení. Osud lidstva je
nejistý.

Tato hrůzná nástěnná malba na letišti v Denveru se nazývá „Řád chaosu“.
Mohlo by to být znamení budoucích časů?

I když tato „klika“ není nutně jedna organizace, nebo skupina lidí s jedním
společným cílem, poctivý výzkum si nemůže nevšimnout podobností mezi elitami v
minulosti a současnosti, společných rysů jejich taktik pro získání toho, co chtějí
(moc a peníze), a způsob, jakým se jejich konkurenční zájmy navzájem propojují a
posilují. V mnoha ohledech je metafora chobotnice na místě, i když nedostačující,
protože jak se zdá, žádná lidská agentura – alespoň prozatím – neovládá vše.
Jedním z nejmocnějších nástrojů který mají k dispozici, je taktika terorizování
obyvatelstva prostřednictvím útoků pod falešnou vlajkou, následuje manipulování
emocionálních reakcí lidí a tudíž usměrňování chování veřejnosti. Je
pravděpodobné, že bychom teď nebyli v takové šlamastyce, v jaké se nacházíme.
Operace pod falešnou vlajkou probíhaly i před 11. zářím, a to, že již v minulosti
byl odhalen fakt jejich existence, vnáší světlo do současného využití této strategie
elitami.
Operace Gladio byla provedena s cílem přimět lidi, aby se obrátili na stát a
požadovali větší bezpečnost, a zároveň shodit na „komunisty“ vinu teroristických
zvěrstev, aby odradili západoevropské země od pokušení sovětského „vlivu“.
Náledující slova pronesl 22. listopadu 1990 řecký europoslanec Vassilis
Ephremidis během debaty Evropského parlamentu o Gladiu:

„Pane předsedající, systém GLADIO fungoval pod různými jmény čtyři
desetiletí. Fungoval tajně a my jsme oprávněni připsat mu veškerou
destabilizaci, provokaci a terorismus, k nimž v našich zemích došlo
během těchto čtyř desetiletí, a říct, že ať už aktivně nebo pasivně jej někdo

řídil. Byl zřízen CIA a NATO, které, i když tvrdily že brání demokracii, ji ve
skutečnosti podkopávaly a používaly pro své vlastní nekalé účely.“

Očividně už nežijeme v období studené války (bez ohledu na současné pokusy o
zavedení její nové verze), takže spojení mezi terorem a komunismem, nebo
čímkoli „levicovým“ už není tím, co to dříve bývávalo. Po 11. září byli muslimové
spojeni s terorem a v zásadě stejná „Gladio hra“ narostla ve své intenzitě a
složitosti, což vedlo k rozmachu globálních průmyslových odvětví „Džihád, s.r.o.“
a „protiteroristické bezpečnosti“.
Ale to není jediná „záměna“ ke které došlo. V březnu tohoto roku byl Nový Zéland
zasažen teroristickým útokem na více místech, ve kterém byly dvě mešity ve
městě Christchurch cílem vražedného řádění, údajně rukou jednoho sama sebe
označujícího se „konzervativce“, který měl obavy o zachování „západních hodnot“.
Tento šílenec uvedl jako inspiraci dalšího „bojovníka“, který v roce 2011 ohlásil
svou odpovědnost za teroristický útok na více místech v Norsku, kdy jeho střelba
na ostrově Utoya usmrtila desítky dětí rodičů patřících mezi liberální elity této
země a ve stejnou dobu, kdy v centru Osla vybuchla bomba.
Všimněte si, že tento šílenec uvedl, že tak učinil ve jménu ochrany Evropy před
masovým přistěhovalectvím, konkrétně z většinově muslimských zemí. Všimněte si
také, že tak učinil roky předtím, než se takové přistěhovalectví stalo v Evropě
problémem.
A tak to, co kdysi bylo prováděno převážně pro geopolitické účely – „udržet
Evropu na správné straně“ proti Sovětům – plynule přešlo či se rozšířilo do
něčeho podobného,  a le strašlivějšího ve svých důsledcích. Autoři tohoto
„scénáře“ dnes střídavě připisují zvěrstva „islámskému“ nebo
„pravicovému“ terorismu, což znamená, že „nepřítel“ je jak tam venku,
tak i „mezi námi“; může na nás zaútočit jak „muslim“, tak i (místní a na
Západě obvykle bílí) „muži, kteří by nás měli bránit“. Zákeřná manipulace
narativů uvrhla obyvatele Západu do strašného pouta; když obviníme „ty
odlišné muslimy“, tak to zároveň znamená, že bráníme „zlo mezi námi“,
což je problém, který způsobuje zmatek a nenávist, občanský rozkol a
značný společenské konflikt.

Snaha kliky vytvořit, financovat a vyzbrojit „rebely“ na Středním východě i za jeho
hranicemi, byla klíčová pro vyvolání imigrační krize, otevření hranic všem
příchozím bez jakéhokoli vážného úsilí vyloučit radikály a zároveň
podporování džihádistů v Sýrii a na dalších místech. Nikdo to
nezpochybňuje, ačkoliv je možné polemizovat do jaké míry to byl zamýšlený
výsledek. Vzhledem k tomu, že to je to co se děje, vydíraní a zkorumpovaní vládní
představitelé záměrně hrají dvojí hru, trvale mění obyvatelstva a kulturní normy
na Západě, a dělají to s nehorázným pohrdáním přání vlastních občanů.
Mezinárodní organizace financované Georgem Sorosem podněcují lidi (většinou
Afričany), aby opustili svou domovinu, vykořenili se a přijeli do Evropy. Jsou
oklamáni lžemi, falešnými přísliby lepšího života, že budou mít více peněz a lepší
životní podmínky. Je pravda, že životní podmínky v Evropě jsou lepší, pokud jde o
peníze (prozatím), ale za jakou cenu jak pro migranty, tak pro domorodé
obyvatelstvo?
Za toto šílenství jsou samozřejmě zodpovědná média. Novináři na jedné straně
rádi uvádějí, že migranti dostávají vládní a „neziskové“ finance a – často –
nezvykle preferenční zacházení (někteří migranti ve Francii jsou dokonce
ubytováni na zámcích, zatímco francouzští občané žijí na ulici). To samozřejmě
vyvolává hněv u čestných, tvrdě pracujících lidí, kteří přemýšlejí nad tím, proč se
jejich vláda rozhodla raději pomáhat „těm ostatním“, než svým vlastním lidem.
Na druhé straně média nezahrnují nebo potlačují zprávy o útocích a znásilněních
spáchaných migranty, což lidi ještě více popuzuje. Ti, kteří se staví proti nebo
dokonce zpochybňují hromadnou migraci, jsou okamžitě odsouzeni jako krajně
pravicoví „bílí rasisti“. U menšiny z nich to v tomto bodě může být pravda, ale
většina je prostě zoufalá a drží se poslední věci, která jim dává pocit skutečnosti a
správnosti uprostřed všeho toho chaosu – jejich národní identita a jejich kořeny v
místní komunitě.
Hněv a nespokojenost mezi masami je zjevně to, o co tato klika usiluje. Zasévají
zárodky, které by mohly vést k nějaké formě občanské války.

Identitární politika a její nástup
Pokud by jediným zdrojem sociálního rozkolu byla otázka masové migrace, lidé by

si vybrali jednu stranu, volby by ukázaly přání většiny a problém by
pravděpodobně byl vyřešen, nebo jeho účinky alespoň zmírněny. Ale přímé
důsledky 11. září však měly nepřímý účinek na zesílení kulturní války v jiných
oblastech.
Rozdmýchávání ohně, rozšířená a opakovaná propagace identitární politiky,
kampaně „sociální spravedlnosti“ a podivných nových ideologii, údajně
motivované touhou SNÍŽIT rozkoly ve společnosti, ve skutečnosti tyto rozkoly
ROZŠÍŘILY a rozředily to, co by jinak mohlo být zaměřeným lidový odporem
proti zavedeným korporátním elitám a agendě jejich pánů, cílené na dosažení
světové hegemonie.
Mark Crispin, profesor mediálních studií z New York University, říká:

„Je zajímavé poznamenat, že Ford a Rockefeller a další nadace se
silnými vazbami na CIA, začaly na počátku 70. let poskytovat granty na
studium rasy a pohlaví. Byl to náhlý posun směrem k identitární politice
těchto organizací a teorie je taková, že důvod, který měly, bylo dosáhnout
balkanizace levice a zabránit jí v uskutečnění jakéhokoli druhu třídní nebo
ekonomické analýzy.“

Identitární politika byla zavedena s cílem zajistit, aby se polarizace společnosti
nikdy nemohla „usadit“ do svého přirozeného stavu v době krize: tedy, aby se
velká většina lidí na základě společného porozumění více či méně spojila proti
patologické elitě, jejíž čas vypršel. Místo toho však vidíme, že ta převážná většina
se polarizovala proti sobě nesčetnými způsoby.
Rasa, pohlaví, sexualita, sociální spravedlnost, „MOJE skupina“ … tzv.
intersekcionalita a „jaký prospěch je v tom pro mě“ – a nikoli osobní
odpovědnost – to jsou kritéria, která určují, kolik kreditů dostanu od vlády a
kolik uznání dostanu od mých „přátel“ na sociálních sítích. VEŠKERÉ vaše
neštěstí existuje kvůli těm „odlišným“ tam venku (teď se díváme na tebe, bělochu),
takže ani nepřemýšlej o možnosti najít shodu a analyzovat skutečné příčiny
sociálního převratu.

Levice, která má obecně v těchto dnech převahu, zatímco pravice je hanobena,
má ve zvyku zdvojnásobit své úsilí ve své rétorice a politice, a být ještě
extrémnější. To nevyhnutelně ovlivňuje politickou pravici, která reaguje
stupňováním své extrémnosti. Zatlačte lidi proti zdi a určité skupiny
povstanou.
A co víc, zdá se, že hlavním cílem identitární politky jsou bílí lidé obecně. Když
posloucháme média, pouze bílí mohou nést vinu za nenávistné projevy a zločiny z
nenávisti, a pouze menšiny mohou být „uraženy“. Sarah Jeong z The New York
Times se může otevřeně chvástat, že se ji líbí, když může být krutá vůči starým
bílým mužům, přirovnávat „blbé zasr*né bělochy“ k psům a přát si, aby všichni
bílí „brzy vymřeli.“
Muslimská kongresmanka může otevřeně navrhnout, aby se lidé „víc báli bílých
mužů“ než radikálních džihádistů, a také navrhnout rasové profilování VŠECH
bílých mužů. BBC otevřeně odmítá uchazeče o práci, protože jsou bílí, a jen
„etnické menšiny“ jsou povoleny.
Lidé napříč společností na popud elit napodobují tento „protirasistický“ rasismus.
V tomto videu rozzlobený dav černých studentů v UC Berkeley násilně obnovil
segregaci – během „dne zákazu vstupu bělochů“ – zakázali bělochům přístup do
kampusu. To se ve skutečnosti už stalo běžnou praxí na dalších univerzitách v
USA.
Identitární politika je zcela v rozporu se společností, která je ve skutečnosti
tolerantní, a proto klika tlačí prosazování stále rozmanitější a multikulturnější
společnosti, čímž zasévá zárodky chaosu a – jak věří – upevnění své
nadvlády na celou věčnost. Tato ideologie, pokud bude následována do jejího
konce, zničí středový prostor a povede k anarchii. Cyberpunk 2020, hra na hrdiny,
která byla poprvé vydána v roce 1988, předpověděla dnešní sociálně-politické
prostředí se znepokojující přesností:

Historici se nyní shodují, že během desetiletí před Kolapsem byla
Amerika sužována nemocí rasismu a “kulturní identity”. Každý chtěl
být vnímán jako jedinečný. Každá skupina musela být “rovnocenná” ,

nebo raději lepší než její sousedé a bojovala za ochranu svých
“jedinečných” práv. Pokud měl někdo něco, co chtěl někdo jiný, byl
označen za rasistu, sexistu, elitu nebo něco horšího. Tento rozdělující
postoj “já jsem na prvním místě” nakonec roztrhl strukturu americké
kultury a způsobil její sebedestrukci v ohnivém výbuchu soupeřících
ideologií, kdy žádná z nich ve skutečnosti neuznávala planost té druhé.
Diverzita vedla neúprosně k anarchii.

Americká armáda nedávno vydala video o tom, jak se připravuje na ochranu
privilegovaných lidí před touto anarchistickou společností blízké budoucnosti
(například do roku 2030). Autor John Whitehead to popisuje takto:

„Pětiminutové výcvikové video, ze kterého mrazí, získal The Intercept na
základě žádosti volného přístupu k informacím a které bylo zpřístupněno online,
vykresluje hrozivou podobu budoucnosti – budoucnost, na kterou se armáda
připravuje – sužovanou „zločineckými sítěmi“, „nedostačující infrastrukturou“,
„náboženským a etnickým napětím“, „chudobou, slumy“, „venkovními
otevřenými skládkami, přetíženou kanalizací“, „rostoucí mírou
nezaměstnaných“ a městskou krajinou, v níž musí být prosperující ekonomická
elita chráněna před zbídačenou lůzou.“

Je třeba hodně mentální jasnosti a stoicismu odolat tlaku se polarizovat a
nesprávně nasměrovat hněv, a mít schopnost vidět celkový obrázek a hru této
kliky: přimět lidi, aby zvedli prapor pro jednu „stranu“ a rozdělit nás tak proti
sobě.
Když je od každého „vyžadováno“, aby si vybral stranu, potom každý, kdo je
polarizovaný tímto způsobem, se stává loutkou, která slouží agendě kliky rozdělit
a dobýt. Je to jejich hra. Dříve nebo později si musíme uvědomit, že náš boj není
mezi sebou, ale s psychopaty na „vrcholu“, kteří jsou víc než rádi, když můžou
sledovat, jak si navzájem jdeme po krku (metaforicky a možná doslova), čímž se
vyhýbají plnému veřejnému odhalení jejich zkaženého experimentu v sociálním

inženýrství.

Komentář: Otázkou je, zda se lidstvu podaří vyprostit se z pasti manipulace
ze strany elit. Psychopatické kliky stojící proti normálním lidem, vyzdvihující
a přehánějící povrchní rozdíly mezi normálními lidmi (rasové, náboženské,
ekonomické atd.), aby je poštvali proti sobě a nedovolily jim překlenout
povrchní rozdíly. Tento krok by otevřel prostor začít řešit skutečný problém –
manipulaci globální populace ze strany psychopatických elit. To samé nyní
probíhá v Americe, kde narativ proudící z médií je o údajném systemickém
rasismu v americké společnosti. Rasová karta je silný nástroj pro to, aby se
lidé mezi sebou prali. Rozdělit a panovat.
CJ Hopkins v článku o současných amerických nepokojích a protestech
vyzdvihuje to podstatné, a to jak v Americe, tak i ve zbytku světa:
Je to nespokojenost s globálním kapitalismem (a jeho usmívajícími se,
veselými bezhodnotnými hodnotami, a jeho postideologickou ideologií),
kterou je Globální kapitalismus odhodlán rozdrtit, aby se mohl vrátit k
nedokončené práci restrukturalizace celého Středního východu, a
kdekoli tam, kde si chtějí dělat věci po svém, rozpuštění toho, co zbývá z
národní suverenity, a proměny celého světa v jednu velkou tržní sféru,
ve které nebudou žádní fašisté, zlí Rusové, žádní náboženští extrémisté,
rasistické sochy, pohoršující filmy, knihy nebo umění, žádní neschválení
šaškovití prezidenti a každý váš kontakt bude vysledován přes vaše
implantované zdravotní certifikáty, a děti budou stát ve svých malých
kójích a kruzích a udržovat „společenský odstup”, zatímco ve škole
budou zpívat znělku Coca-Coly přes své antivirové roušky…
Pardon, trochu jsem se nechal unést. Zapomněl jsem, že tu jde hlavně o
rasismus, policejní brutalitu a nic jiného.

Související články:
Americký Majdan: Žádné spontánní hnutí – protesty v USA se shodují se
scénářem barevných revolucí.

Agenti provokatéři – policie se při protestech po celých USA podílí na 
ničení majetku
Zmedializované, vládou schválené evropské rasové války
Z historie bojů o ovládnutí světa
Ponerizované Spojené státy americké: jak byla americká republika
ovládnuta politickými klikami šílených zločineckých psychopatů
Ponerologie pro začátečníky: Lobaczewski a původ politické ponerologie
Psychopati, psychopatie a jejich role ve světě
Psychopati vládnou našemu světu
Skryti tam, kde jsou nejvíc vidět: řídí psychopati svět?
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Světová banka: Přijde nejhorší
poválečná recese
Novinky.cz
9.června 2020

Globální ekonomika se letos propadne o 5,2 procenta, vyplývá z odhadu Světové
banky zveřejněného v pondělí. Letošní globální ekonomická recese by tak byla
nejhlubší od konce druhé světové války v roce 1945.
Ekonomická aktivita podle Světové banky letos globálně klesne o sedm procent.
Stojí za tím pokles domácí poptávky a mezinárodního obchodu.
Nejvíce pandemie zasáhne ekonomiku zemí, které jsou výrazně závislé na

příjmech z mezinárodního obchodu, turistiky, vývozu komodit nebo zahraničních
investic.
Rozvíjející se ekonomiky podle odhadu v průměru poklesnou o 2,5 procenta. Je to
vůbec poprvé za posledních 60 let, co k něčemu takovému dojde. V posledních
letech rozvíjející se ekonomiky v průměru rostly.
„Naší hlavní prioritou je řešit globální zdravotní a ekonomickou krizi. Vedle toho
se musí globální komunita sjednotit, aby našla cestu pro co nejrobustnější oživení,
jak jen to bude možné, a zabránila tak pádu většího množství lidí do chudoby a
nezaměstnanosti,” uvedla viceprezidentka Světové banky pro spravedlivý růst
Ceyla Pazarbasioglu.
Světová banka již dříve varovala, že pandemie může až 60 milionů lidí uvrhnout
do extrémní chudoby. Cílem Světové banky přitom bylo extrémní chudobu do roku
2030 vymýtit.

Komentář: Pandemie nikoho do chudoby neuvrhne – důvodem vzniku krize
budou nesmyslná krizová opatření, která přijaly vlády po celém světě. A
vzhledem k tomu, že již po měsíci uzamčení států, přísných karantén a
zastavení ekonomiky bylo zřejmé, že ‘léčba’ nejen nefunguje, ale je přímo
kontraproduktivní, můžeme s jistotou tvrdit, že nadcházející finanční a
ekonomická krize (stejně jako všechny předešlé) je účelová a kromě
tradičního zbohatnutí nejbohatší vrstvy přinese extrémní chudobu všem,
kteří se doposud zuby nehty drželi nad vodou. Varování Světové banky je
výsměch obyčejným lidem. Vrcholní představitelé dobře věděli, že recese je
nevyhnutelná a smyšlenou pandemii cíleně používají jako zástěrku pro reset
finančního sektoru a globálního trhu.
Co bude následovat? I na to již SB zná odpověď a určila si podle toho také
hlavní téma své letošní výroční konference, která se uskuteční na začátku
září: Globální nepokoje.
Globální potravinová krize: dodavatelské řetězce se začínají hroutit
Planetární hysterie: Smyšlená „zdravotní krize“ COVID-19 tlačí lidstvo do
svěrací kazajky
Ekonomická krize na obzoru: Po recesi přichází Velká deprese

‚Finanční krize’
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Žijeme v podivné době. „Pandemie“, na níž umírá několikrát méně lidí než na
rakovinu a řadu dalších nemocí (o budoucích obětech koronapsychózy, které
zemřou například na nedostatek lékařské péče, ani nemluvě), finanční krize, z níž
bohatnou oligarchové, a barevná revoluce v USA vyvolaná klasickými metodami
samotných Spojených států amerických za podpory herců, sportovců, Evropské
unie a především – Německa.
Není pochyb, v USA již druhý týden působí mechanismus klasické barevné
revoluce. Velmi podobně jako v Sýrii, Egyptě, Srbsku, Ukrajině a v dalších
zemích. A vzhledem ke zkušenostem Bidena a Clintonů na Ukrajině je možné
současné události v USA ztotožnit se situací v Kyjevě roku 2013, a to
doslova. Nejsmutnější na všem je, že zadavatelé této destruktivní show zatím
jasně vyhrávají.

Dehonestace policie
První etapa barevné revoluce – vytvoření obrazu nepřítele z ochránců pořádku –

již byla završena. Počet urážek policie a výzev k napadání jejích příslušníků jde do
milionů – a vše podporují média, která otevřeně píší o tom, že k americké policii
se dávají lidé zdegenerovaní a drogově závislí. Policisté, kteří vystupují na obranu
zákona, se sami ocitli mimo zákon a stát ztratil monopol k represi. Všechno je
podobné jako v Kyjevě, kde se z rozhánění protestujících Berkutem vytvořil obraz
zlých pořádkových sil a z výtržníků se stali hrdinové. Svět zaplavují videa o tom,
co se děje v „baště demokracie“. V nich policisté klečí před „pokojnými
demonstranty“ na kolenou. Otřesný obrázek!
Teď už ani nikdo neskrývá, že hlavním účelem protestů je násilím svrhnout
Trumpa, a známé heslo z Hongkongu „Panda Get“ se po úpravě na dané podmínky
změnilo na „Trump Get“.
„Policejní úřad státu Florida zahájil vyšetřování a uvolnil policistu ve Fort
Lauderdale ze služby poté, co shlédl video ukazující, jak důstojník strká do
klečícího demonstranta během víkendových protestů,“ oznámil náčelník policie
Rick Maglione na pondělní tiskové konferenci. Přitom policisté, kteří sami padají
na kolena, jsou vychvalováni. Guvernér státu New Yorku Andrew Cuomo prohlásil
bez obalu: „Pašáci, takhle začínají pozitivní změny!“

Podraz na prezidenta
Ale to není ani zdaleka všechno. Vlády některých států a velkých měst masivně
sabotují Trumpovy pokusy nastolit pořádek: od New Yorku, kde mezi protestující
vyrazila dcera tamního starosty (a byla zatčena), přes Washington, jehož primátor
označil počínání federální policie před Bílým domem za „hanebné“, až po mnohé
guvernéry státu americké unie.
Primátor Bostonu demonstrantům poděkoval, guvernér státu Nevada Steve
Sisolak obvinil prezidenta z „podněcování agresivity, vyvolávání rasového napětí a
vytváření rozkolu, když potřebujeme jednotu jako nikdy předtím“. Guvernér státu
Washington Jay Inslee byl v útoku ještě otevřenější: „Trump opakovaně prokázal,
že není způsobilý vládnout.“ Michiganský guvernér reagoval na Trumpův záměr
povolat armádu slovy: „Nechci, aby se tak stalo.“ Guvernér státu Illinois řekl
totéž. Oregonský guvernér odmítl nasadit proti protestům Národní gardu – a tak
bychom mohli pokračovat.

Přitom samo oficiální vyšetřování spouštěcího incidentu je teprve na
počátku. Euronews celý jeden den vysílala reportáž o tom, jak poprvé v historii
vystoupil vysoký představitel EU pro zahraniční politiku s tvrdým prohlášením
týkajícím se jednání americké vlády: „Jsme šokováni a otřeseni smrtí George
Floyda. Jedná se o zneužití moci, a to je nutné odsoudit. Je třeba tomu učinit
přítrž, ve Spojených státech a kdekoli jinde. Prosazujeme právo na pokojný
protest, rovněž odsuzujeme násilí a rasismus všeho druhu a vyzýváme ke snížení
napětí,“ uvedl Josep Borrell.
Připojil se k němu i německý ministr zahraničí, když veřejně prohlásil, že protesty
v USA jsou pochopitelné a legální. „Mohu jen vyjádřit naději, že pokojné protesty
nepovedou k násilí. Ale ještě více doufám, že tyto protesty budou mít pro Spojené
státy kýžený efekt,“ uvedl Heiko Maas. O jakémpak “kýženém efektu” asi mluví?

Propagandistická kampaň
Navzdory dekretu amerického prezidenta podpořila Evropská komise
bezprecedentní jednání šéfů Twitteru. Sociální síť předtím označila zprávu
amerického prezidenta Donalda Trumpa o situaci v Minneapolis, (kde černoch
George Floyd zemřel), za porušení stanovených pravidel a oslavu násilí. Evropský
komisař Thierry Breton k tomu napsal:
„Nedávné události v USA ukazují, že musíme najít správné odpovědi na obtížné
otázky. Jakou roli by měly digitální platformy hrát při předcházení šíření
dezinformací během voleb, nebo zdravotní krize? Jak zabránit šíření nenávistných
projevů na internetu?“
Jak vidno, globální internetové korporace vyhlásily již zcela otevřenou
propagandistickou válku americkému prezidentovi a dostaly v tom podporu od
globalistických evropských byrokratů. A bitvy zuří naplno: Facebook zablokoval
stránky a účty dvou skupin Trumpových příznivců, kteří získali nálepku „bílí
supremacisté“ (čili jako obvykle „náckové“). V první skupině jsou skuteční
nacionalisté, kteří hovořili o potřebě ozbrojeného odporu proti rabujícím
vzbouřencům. Druhou skupinu zablokovali jednoduše proto, že kritizovala
protesty jako takové.

Zapojení celebrit
Hned za „progresivními politiky“ z EU nastoupily „hvězdy“ showbyznysu. „Na
pozadí protestů v USA proti policejní zvůli vyvolaných smrtí George Floyda se
tvůrci a hvězdy populárních televizních seriálů o policii rozhodli podpořit
protestující. Darují peníze do zvláštního fondu, který má pomoci zatčeným
účastníkům demonstrací probíhajících po celé zemi,“ hlásí ruský portál
Kinopoisk.
Jak jinak by měly hollywoodské hvězdy podpořit „demokracii“, než sponzorstvím
pogromistů?
Následovaly je i sportovní hvězdy. „Útočník Borussie Mönchengladbach poklekl
na památku George Floyda – Afroameričana, kterého brutálně zavraždil policista
Derek Chauvin v Minneapoli. Hráč dortmundské Borussie a anglický reprezentant
Jadon Sancho využil vstřelený gól, aby vyjádřil svůj postoj. Angličan šel dál –
předem si připravil speciální tričko s nápisem „Justice for George Floyd.“ „FC
Liverpool“ se pak vyšvihl na novou úroveň protestu – celý tým poklekl v
centrálním kruhu stadionu „Anfield“. „V jednotě je síla,“ podepsal fotografii
scénky záložník James Milner,“ hlásí pro změnu Sport24.

Jako podle pravítka
Je čím dál víc zřejmé, že „spontánní protesty“ ve skutečnosti nikdy
spontánní nebyly. „Zdá se, že alespoň některé z těchto nepokojů jsou
koordinované a předem naplánované. John Miller, policejní komisař newyorské
zpravodajské a protiteroristické policie v New Yorku, v neděli řekl, že existují
důkazy o tom, že některé z těchto skupin si předem připravily zvědy, lékaře a
zásoby kamenů, lahví a katalyzátorů, a vláda již zajistila velké množství zatčených
za hranicemi státu. A policie v Minneapolis uvedla, že se našly láhve na vodu
naplněné benzínem ukryté v křoví po celé oblasti, kde vzplály požáry,“ informují
alespoˇněkterá americká média.
V celém dění existuje tolik shodných jevů s Ukrajinou, že nelze mluvit o
náhodě. Trump ovšem není Janukovyč a nehodlá uprchnout do Rostova. Kromě
toho bylo do Washingtonu převeleno přes 10.000 vojáků ze 101. výsadkové divize,
jak poznamenal Trump na Twitteru, a ti by měli anarchistům vysvětlit, jak mají

milovat svoji vlast.
„Prezidentovy poznámky vedou k předpokladu, že by Trump mohl uplatnit zákon o
povstání z roku 1807. Jedná se o zřídkakdy používaný zákon, ale Bílý dům může
vzhledem k rozšířenému chaosu dospět k názoru, že je to ta nejméně špatná
volba. Nasazení armády na potlačení povstání v amerických městech má jistě svá
vlastní nebezpečí. Už nyní je však jasné, že role federálních orgánů vnitra a
výkonné vlády poroste,“ uvádí USA today.
Mezitím hrozba zafungovala a Trump mohl nechat armádu zase stáhnout.

Trump není Janukovyč
Bylo by proto dosti hloupé odepisovat Donalda Trumpa. On sám dobře ví, že zemi,
v níž globalisté zorganizují barevou revoluci, mohou zachránit pouze pevní legální
vůdci, kteří se nedají zastrašit.
Sázky jsou tentokrát samozřejmě násobně vyšší než v předchozích případech: Jde
přece jen o USA a ne o Ukrajinu, Sýrii nebo Venezuelu. Na Trumpa teď budou
architekti pokusu o převrat tlačit všemi pákami – včetně „spojenců“. Kromě jiného
i proto, aby odvedli pozornost občanů od přerozdělování bilionů dolarů do kapes
oligarchů, od nepochopitelné pandemie a jejích důsledků, od vakcinace a čipování.
Pořád ještě věří, že po „nové světové revoluci“ přejdou pod vedením globalistů k
přímé digitální diktatuře.

Komentář: Ponechme stranou, koho autor myslí termínem globalisté. Ke
zmatení mohlo dojít i díky odlišnému vnímání obsahu nebo nedostatečnému
porozumění problematice. S tímto termínem se žongluje takovým způsobem,
že spousta čtenářů už nemůže mít přehled o tom, kdo za kterou stranu hraje
– tím spíše, že se jednotlivé frakce někde navzájem podporují a jinde jsou
otevřeně proti sobě. Pro ‘americký Majdan’ by bylo přenější iniciátory
označovat jako deep state a Trumpa řadit ke globalistům, kteří mají zájem na
řiditelné demontáži USA z pozice světového hegemona a jejichž úkoly Trump
zatím plní velice dobře.

Pokud totiž Trump padne, začnou „vzpoury menšin“ úplně všude. Mimochodem,
Francie již také opět hoří a právě Euronews tam aktivně přikládá pod kotel kvůli
„policejnímu rasismu“:
„Ve Francii se konala řada demonstrací na památku Adama Traoré. Stalo se to v
den zveřejnění výsledků nového šetření soudních znalců, které se týkalo okolností
jeho smrti. Demonstranty oslovila sestra Adama Assa Traore. Na Adama se
navalili tři četníci, podobně jako se tři policisté vrhli na George Floyda. A obě
oběti sípaly totéž: Nemohu dýchat. I tentokrát – dle inspirace z USA – patologové
provedli novou pitvu na žádost rodiny. Jde o to znehodnotit předchozí šetření,
které jednoznačně potvrdilo nevinu četníků, kteří čtyřiadvacetiletého obyvatele
čtvrti Val-d’Oise před čtyřmiu lety zadrželi.” Jsou to ale bohatýři, že si po čtyřech
letech vzpomněli.
Rozjíždějí se prostě zvláštní „série demonstrací“ – jak se pokusům svrhnout
demokraticky zvolené představitele dnes “politicky korektně” říká. Ostatně i
bouřlivě připravované české provokace „Miliónu chvilek pro demokracii“ do toho
obdivuhodně zapadají. I u nás již slyšíme, jak se policie dopředu zaklíná, že proti
demonstrujícím nezasáhne, přestože porušují nařízení ministerstva zdravotnictví.
Nevyšel pokus s “klimatickou” revolucí, s rozvrácením států pomocí
podivné pandemie, tak přichází na řadu již otevřené násilí a vyvolávání
předpokladů pro státní převraty.

Komentář:

Připomenutí: Z historie bojů o ovládnutí světa

Bill Gates a síť kontroly populace
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Přepis: Bill Gates a síť kontroly populace
Warren Buffet: Ahoj všichni.
Všichni: Pan B!
David Allen Jones: Povíte nám o své tajné misi?
Warren Buffet: Není to moje mise, ale myšlenka od našeho dobrého přítele pana
Billa Gatese.
Bill Gates: Ahoj děti.
Radley Hemming To je skutečný, reálný Bill… Bill…
Elena Ramirez Snaží se říct, že jsme vaši velcí fanoušci, pane Gatesi.
Vypravěč: Je zvláštní, že autoři životopisů Billa Gatese, často zaměstnané velkými
korporacemi, které přijímají velké finanční sumy od nadace Billa a Melindy
Gatesových, neustále ztvárňují tohoto nevýrazného softwarového vývojáře jako
kresleného superhrdinu s jeho super schopností, že se svým bohatstvím „pomáhá
zachránit planetu”.
John Berman (reportáž): Za zavřenými dveřmi tohoto newyorkského kampusu
se pořádá tajné setkání světově nejmocnějších lidí. Gates, Buffet, Bloomberg,
Winfrey. Bylo to jako… jako Super přátelé.
Hlasatel: Je tu velký sál Ligy spravedlnosti, kde se shromáždili čtyři největší
světoví hrdinové.

Vypravěč: Tyto kreslené vychvalující reportáže odhalují víc, než si myslí, o
Gatesovi a ostatních bohatých filantropech, ze kterých se snaží udělat idoly.
Odhalují, že myšlenka nezištného miliardáře je tak neuvěřitelná fikce, že se hodí
jen do kreslených seriálů v soboty ráno. Jak jsme viděli ve svých prvních dvou
videí o roli Billa Gatese jako globálního krále zdravotnictví, zdánlivě nezištná
štědrost Gatesovy rodiny skrze jejich nadaci ve velké míře zvýšilo jejich bohatství.
Osobní jmění Billa Gatese se v poslední dekádě zdvojnásobilo. Ale ovládnutí
veřejného zdravotnictví, o kterém jsme mluvili ve videu, jak Bill Gates
monopolizoval globální zdravotnictví, a jeho prosazování, abychom všechny na
světě očkovali, o čemž jsme mluvili ve videu – Bill Gatesův plán, je proočkovat
svět, není motivováno penězi.
Nepředstavitelné jmění, které Gates shromáždil, se nyní používá ke koupi něco
užitečnějšího. Kontroly. Kontroly nejen globálních zdravotnických orgánů, které
mohou koordinovat celosvětový vakcinační program, nebo vlád, které takovou
kampaň udělají povinnou, ale kontrola samotné globální populace. Tohle je
průzkum Billa Gatese a sítě kontroly populace.
Sledujete Corbett Report.
Hloupá reportáž z Good Morning America o setkání miliardářů, která byla
odvysílaná v roce 2009, byla z novinářského hlediska selháním. Uváděla některé
účastníky setkání a jejich celkové jmění:
Berman: Gates, Buffet, Bloomberg, Winfrey… společně s ostatními na setkání
včetně George Sorose, Ted Turnera, Davida Rockefellera jejich jmění přesahuje
více jak 125 miliard dolarů.
Vypravěč: Pak ukázala úryvek od šéfredaktora Forbesu o tom, jaké by to bylo, být
svědkem takového setkání bohatých.
Matthew Miller: Bylo by fascinující být v té místnosti a spatřit tohle setkání.
Vypravěč: A řádně uvedla důvod pro setkání od samotných účastníků:
Berman: Tolik peněz. Tolik moci kolem jednoho stolu. Nadnáší to otázku: Co tam
dělali? Jaké intriky plánovali? Naprosté ovládnutí světa? Tato skupina šest hodin
mluvila o charitě, vzdělání, pomoci v krizích, globálním zdravotnictví.

Vypravěč: A pak reportáž zakončila dalším kresleným ztvárněním superhrdinů.
[Video s různými miliardáři vyobrazenými jako superhrdinové, jako
Batman, Superman, apod.]
Berman: Nový superman a wonder woman. Super bohatí přátelé. Nebojují s
padouchy, ale i tak bojují za dobro. John Berman pro Good Morning America.
Vypravěč: Ano, z novinářského hlediska byla Bermanova reportáž naprostým
selháním. Vůbec se nepokusil zeptat účastníků na setkání, nebyl tam žádný
prostor pro kritiku těchto miliardářů nebo pochyby o jejich motivech, žádný druh
opozičního pohledu… Ale jako PR reportáž byla skvělá. Dává divákovi nejasný
dojem, že někde v New Yorku došlo k nějakému setkání, kde bohatí lidé… kteří,
nezapomeňme, jsou superhrdinové… mluvili o charitě.
Bylo třeba se obrátit k tištěným zdrojům, abyste zjistili, že setkání proběhlo v
osobním sídle sir Paula Nurse, tehdejšího prezidenta Rockefellerovy univerzity; že
pozvánku na setkání napsal Bill Gates, Warren Buffet a David Rockefeller; nebo že
cílem setkání bylo: „zvážit, jak jejich bohatství lze použít ke zpomalení růstu
světové populace”.
Vzhledem k tomu, že tito bohatí a mocní muži, včetně Warrena Buffeta, Davida
Rockefellera a Ted Turnera, jsou zastánci názoru, že rostoucí světová populace je
největší hrozbou, které lidstvo čelí, nemělo by být překvapující, že by
zorganizovali setkání, kde mluvili o tom, jak nejlépe využít svoje bohatství do
projektu snížení počtu lidí na Zemi. Zejména nepřekvapující je, že účastníci
setkání později označili Billa Gatese – muže, pro kterého je kontrola populace
blízká srdci – za nejpůsobivějšího spíkra na akci.
Bill Gates: Zde vidíme graf ukazující celkovou světovou populaci v posledních
několika set letech. Na první pohled je to trochu děsivé… začínáme s méně jak
miliardou v roce 1800 a pak 3, 4, 5, 6 a 7,4 miliard, což máme dnes. Růst probíhá
ještě rychleji. S Melindou jsme si říkali, jestli poskytnutí nových léků a udržení
dětí při životě by vytvořilo větší populační problém?
Scott Pelley: Rozvíjející se svět nepotřebuje více dětí.
Melinda Gatesová: To pro mě a Billa byl asi největší „aha moment”, když jsme s
touto prací začali. Pokládali jsme si stejnou těžkou otázku: Jestli touto prací

začnete zachraňovat tyto děti, budou ženy mít více dětí a tím přelidní svět? Díky
Bohu, že opak je pravdou.
Bill Gates: Musíme si položit velmi důležitou otázku. Byla pro mě naprosto
klíčová. Když naše nadace začala, zaměřovala se na zdraví v rozmnožování. To
bylo naše hlavní zaměření, protože jsem si myslel, že populační růst v chudých
zemích je jejich největším problémem. Musíte pomoct matkám, které chtějí omezit
velikost rodiny, aby k tomu měly nástroje a vzdělání. To je jediná věc, na které
záleží.
Vypravěč: Kritici v posledních letech poukazují na slova Bill Gatese o spojování
vakcinačních programů s jeho cílem snížení populačního růstu.
Bill Gates: Na světě je dnes 6,8 miliard lidí. Míříme k takovým devíti miliardám.
Pokud budeme dělat dobrou práci s novými vakcínami, zdravotnictvím, službami
reprodukčního zdraví, můžeme to číslo snížit o takových 10-15 %.
Sanjay Gupta: 10 miliard dolarů v dalších deseti letech. Chcete z toho udělat
dekádu vakcín. Co to přesně znamená?
Bill Gates: Jsme přesvědčeni, že během této dekády lze udělat ohromný pokrok
ve vývoji nových vakcín, a aby se dostaly ke všem potřebným dětem. Můžeme
snížit počet dětí, které ročně umírají, z čísla 9 milionů na polovinu, pokud s tím
budeme úspěšní. Přínosy to má snížení počtu onemocnění, snížení populačního
růstu… Jakmile provedeme tento zásah, dá to společnosti šanci, aby se o sebe
postarala.
Vypravěč: Ale jak různé stránky „ověřující fakta”, nemluvě o samotném Billu
Gatesovi, uvádí: Tohle neznamená to, jak to zní.
Bill Gates: Zjistili jsme, že jak se zdraví zlepšuje, rodiny si vybírají, mít méně
dětí.
Melinda Gatesová: Pravda je, že jak se životy lidí zlepšují, když například děti
přežijí, nebo když dívky chodí do školy, lidé začínají dělat rozhodnutí na základě
očekávání, že jejich děti budou žít a prospívat. Výsledkem jsou menší rodiny a
pomalejší populační růst.
Bill Gates: Narazil jsem na články ukazující, že klíčová věc, kterou můžete snížit
populační růst, je zlepšit zdraví. Zní to jako paradox. Mysleli byste si, že lepší

zdraví znamená více a ne méně dětí. Ve skutečnosti to vypadá tak, že rodiče se
snaží, aby dvě jejich děti přežily do dospělosti, aby se o ně postaraly. Čím větší
zátěž onemocnění tam je, tím více dětí musí mít, aby měly tu vysokou
pravděpodobnost, že dvě přežijí. Existuje dokonalá souvislost, že jak zlepšíte
zdraví, během půlky jedné generace se populační růst sníží.
Vypravěč: Ano, Gatesův plán je, snížit populační růst zlepšením zdraví. Ale
myšlenka použití vakcín jako přípravků pro sterilizaci i bez vědomostí nebo
souhlasu veřejnosti, není žádná konspirace, ale zdokumentovaný fakt.
Rockefellerova nadace ve své roční zprávě z roku 1968 psala o populačních
problémech a tvrdila, že: „probíhá velmi malý pokrok v imunologických metodách
jako jsou vakcíny ke snížení plodnosti, a pokud zde máme najít řešení, je třeba
mnohem více výzkumu.”
Nadace se zavázala, že tento problém vyřeší financováním „zavedených a
začínajících vyšetřovatelů, aby se zaměřili na výzkum aspektů reprodukční
biologie, které mají dopad na lidskou plodnost a její kontrolu.” To nebyl žádný
prázdný slib. Rockefellerova nadace v době své roční zprávy roku 1988 byla
schopná ohlásit pokrok ve financování výzkumu antikoncepce včetně „Norplant”,
antikoncepce implantovaná pod kůži paže ženy a efektivní na pět let.
Rockefellerova nadace ve své zprávě z roku 1988 s potěšením oznámila, že
Norplant, kterou vyvinula Rockefellerem založená Population Council, byla „nyní
schválena pro odbyt ve 12 zemích.” Rockefellerova Population Council a ostatní
výzkumné organizace se v roce 1972 spojily se Světovou zdravotnickou organizací
a vytvořily pracovní skupinu zabývající se vakcínami pro kontrolu plodnosti.
V roce 1995 byli schopni oznámit pokrok ve vývoji prototypu vakcíny anti-hCG,
která kombinuje imunogen ze syntetického peptidu lidského choriogonadotropinu,
hCG – což je hormon, který se uvolňuje z povrchu počátečního embrya, aby
zůstalo v děloze – s molekulou nositele toxoidu. Vakcína stimuluje imunitní reakci,
aby si ženy proti hormonu vytvořily protilátky, a tudíž jim znemožňuje donosit
plod.
Řada skandálů na počátku 90. let v souvislosti vakcinačními programy v třetím
světě řízenými WHO vedly k obviněním, že vakcíny proti tetanu na místech jako
Filipíny a Keňa obsahovaly hCG s cílem tajně kontrolovat populaci. Kontroverze
vyvolaná těmito příběhy vedly instituce k tomu, aby odstoupily z kampaně ve

snaze kontrolovat populaci pomocí vakcín.
Ale, jako obvykle, nadace Billa a Melindy Gatesových tento zájem obnovila. S
britskou vládou v roce 2012 zorganizovala London Summit o plánovaném
rodičovství, kde nadace oznámila svoji podporu za financování výzkumu, vývoje a
nasazení injekčně aplikovatelných antikoncepcí v rozvíjejícím se světě.
Melinda Gatesová: Slyšeli jste, jak jsem mluvila o Sadi, kterou jsem potkala v
Nigeru. Cestovala 15 km, aby dostala injekci. Položme si otázku, co kdyby na tu
kliniku nemusela cestovat? Jak bychom ji mohli nechat v její vesnici, aby dostala
antikoncepci, kterou chce? Pfizer testuje novou formu Depo, injekce, pro kterou
cestuje 15 km. Nyní ji dávají do nové formy, nového zařízení, které je velmi malé,
má název Uniject… ukážeme tady obrázek. Je to vysoce kvalitní produkt, je
efektivní, je bezpečný, jak vidíte, je malinkatý, a lze ho umístit do zdravotnické
soupravy a podávat ženám na úrovni vesnic. Sadi už pro tu injekci nebude muset
cestovat 15 km.
Vypravěč: Ale Gatesovi se tady nezastavili. V roce 2014 se oznámilo, že firma
Microchips Biotech Inc. z Lexingtonu ve státě Massachusetts, vyvinula novou
formu antikoncepce. Bezdrátový implantát, který lze na dálku zapínat a vypínat, a
který má životnost až 16 let. Podle posouzení MIT Technology, myšlenka se
zrodila, když Bill Gates v roce 2012 navštívil MIT laboratoř Roberta Langera a
zeptal se ho, jestli by bylo možné, vytvořit implantabilní antikoncepční zařízení,
které lze na dálku zapínat nebo vypínat.
Langer odkázal Gatese na technologii kontrolovaného uvolnění mikročipů, kterou
vyvinul a udělil na ni licenci firmě MicroCHIPS Biotechnology, a které Gatesova
nadace darovala 20 milionů dolarů k vývoji implantátů. Jak přiznal sám Bill Gates,
snížení populačního růstu bylo hlavní misí Gatesovy nadace od jejího počátku.
Ale abychom skutečně pochopili, co Gates myslí „kontrolou populace”, musíme se
podívat dál než jen na koncept kontroly velikosti populace. Kontrola populace, o
které Gates mluví, na té nejzákladnější úrovni není užívání antikoncepce, ale
kontrola samotné populace. K pochopení širší agendy kontroly populace a jak
souvisí s plány Gatesovy nadace, musíme se podívat na záhadný vývoj událostí v
roce 2017. Gavi, Gatesem založená a financovaná aliance, která se spojila s
Gatesovou nadací, Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou a
výrobci vakcín, aby zajistila „zdravé trhy” pro vakcíny, v roce 2017 se zvláštně

odchýlila od své hlavní mise, očkovat každé dítě na planetě, a začala každému
dítěti poskytovat digitální biometrickou identitu.
S touto myšlenkou první přišel generální ředitel Gavi Seth Berkley ve článku v
Nature toho roku s názvem „Imunizace potřebuje technologickou podporu,” ve
kterém uvádí, že cíle 100% imunizace nedosáhneme bez „bezpečných digitálních
identifikačních systémů, které dokážou ukládat lékařskou historii dětí.” Poté dává
specifický příklad.
„V Indii spolupracujeme s firmou Khushi Baby, která tvoří digitální lékařské
záznamy. Náhrdelník, který nosí kojenci, obsahuje unikátní identifikační číslo na
komunikačním čipu krátkého dosahu.” „Komunitní zdravotníci mohou za použití
mobilu čip oskenovat, což jim umožní aktualizovat digitální záznamy dítěte i v
odlehlých oblastech bez telefonního pokrytí.”
Vypravěč: Tento náhlý zájem o digitální identitu nebyl žádný pomíjivý rozmar
vakcinační aliance. Gavi se prosadila tím, že se stala zakládajícím členem aliance
ID2020, veřejně-soukromé partnerství odhodlané, prorazit cestu v globálních
standardech digitálních biometrických identit. Ostatní zakládající členové aliance
zahrnují Gatesovu první společnost Microsoft a Rockefellerovu nadaci. Gavi v roce
2018 vydala výzvu pro inovaci v digitálních technologiích pro nalezení, identifikaci
a registraci nejzranitelnějších dětí. Výzva konkrétně žádala o technologie pro
získání, uchování a zapisování biometrických dat kojenců na „robustní
biometrické přístroje”. Berkley na tuto myšlenku navázal ve veřejných
vystoupeních s tím, že jde o jednu z nových hlavních misí Gavi.

Agenda ID2020 – akce COVID-1984: Skutečné nebezpečí koronavirové
“pandemie”

Seth Berkley: Lidé považují rodní list jako takový důležitý dokument, ale
nejběžnější, jak jsem už říkal, není rodný list, úmrtní list, oddací list, ale
nejběžnější spojitost – zásadní registrace populace – je zdravotnická karta dítěte,
protože tak dosáhneme více jak 90 % lidí s alespoň jednou dávkou vakcíny. Jsou v
systému, akorát problém je v tom, že ten kontakt není spojen se systémem.

Pokud byste ho mohli propojit, měli byste možnost jim dát jejich základní
identifikační dokumenty, a později, pokud chtějí vlastnit půdu nebo mít svoje
práva, můžete jim s tím pomoct. Momentálně toho nevyužíváme. Děti jsou tedy
ošetřeny, zaznamenány ve zdravotnických centrech, ale ty informace se pro nic
jiného nepoužívají.
Vypravěč: I když vakcíny a identita spolu zdánlivě nesouvisí, Bill Gates
posledních pár let financoval výzkum ve snaze ty dvě věci propojit. Koncem
minulého roku se Gates znovu obrátil na Roberta Langera a jeho kolegy z MIT,
aby přišli na nové způsoby, jak trvale uchovat a zaznamenat vakcinační informace
každého jedince. Výsledek jejich výzkumu je nová metoda podávání vakcín. Zjistili,
že použitím „rozpustitelných mikrojehel, které do kůže dostanou vzorce částic
vyzařující světlo blízké infračervenému” dokážou v kůži příjemců vakcín vytvořit
„částicové vzorce”, které jsou „pouhým okem neviditelné,” ale lze je zobrazit
modifikovanými mobily. Ricey univerzita tyto známky po mikrojehlách popisuje
jako „něco jako tetování čárového kódu.” Kdo stojí za tímto vývojem? Jak
vysvětluje vedoucí výzkumník Kevin McHugh:
„Přišli za námi z nadace Billa a Melindy Gatesových a řekli: ‚Máme velký problém
– vědět, kdo je očkovaný’… takže náš nápad byl, umístit záznam na člověka.”
Tímto způsobem mohou lidé později oskenovat oblast na těle a zjistit, jaké vakcíny
člověk dostal, a dát mu pouze ty, které stále potřebuje.”
Vypravěč: Mikročástice tvořící fluorescenční kvantové známky se podávají spolu s
vakcínami, ale nelze je podat tradiční jehlou. Je třeba je podat náplastí mikrojehel
tvořené směsicí rozpustného cukru a polymeru PVA a také kvantového barviva ve
vakcíně. Nemělo by vás tedy překvapit, že velcí výrobci vakcín ve snaze vytvořit
vakcínu proti koronaviru, která, jak nás Gates ujišťuje, je nezbytná, abychom se
„vrátili do normálu”, se uchýlili k nové metodě podávání vakcín. K rozpustné
náplasti s mřížkou mikrojehel.
Nick Harper: Pitssburgská univerzita je místo, kde se poprvé objevila vakcína
proti obrně. Výzkumníci lékařského centra nyní vyvíjí vakcínu, která se podává za
použití rozpustné náplasti s názvem mřížka mikrojehel.
Louis Falo: Představte si to jako obyčejnou náplast. Mřížka mikrojehel se
jednoduše lokálně aplikuje na kůži, krátce se na místo zatlačí a pak se odlepí a
vyhodí. Takto se dostane antigen do těla.

Vypravěč: Jak se stává zřejmějším, tohle nové tetování podobající se čárovému
kódu získané vakcínou je o něčem mnohem víc, než jen aby děti dostaly všechny
doporučené imunizace. Když Bill Gates dostal otázku ve vláknu „Zeptej se mě
cokoliv” na Redditu: „Jaké změny budeme muset udělat v řízení podniků, abychom
zachovali ekonomiku’, a splňovali společenské rozestupy?”, odpověděl: „Nakonec
budeme mít nějaké digitální certifikáty prokazující, kdo se zotavil nebo byl
naposledy testovaný, nebo kdo byl očkovaný, jak budeme mít vakcínu.”
Ve své odpovědi neuvádí, že sám pomohl financovat výzkum stejných digitálních
certifikátů vakcinace, o kterých mluví, nebo že tyto digitální certifikáty, zprvu
nejspíše jako digitální známky spojené s biometrickým ID, mohou jednoho dne
klidně mít formu kvantového tetování implantovaného vakcínami. Ale jak v mnoha
ostatních aspektech současné krize, Gatesovo nevědecké tvrzení, že budeme
potřebovat digitální certifikáty, abychom v novém normálním světě po koronaviru
prokázali svoji imunitu…
Bill Gates: Nakonec budeme muset mít certifikáty toho, kdo se zotavil, kdo je
očkovaný.
Vypravěč: … nyní řada vlád uvádí do praxe. Nové zprávy oznamují, že Onfido,
technologický startup specializující se na ověřování identity pomocí biometrie,
mluví s britskou vládou o poskytnutí digitálních certifikací, které Gates zmiňoval,
označené jako „imunitní pas”. Navrhovaný systém by vyžadoval pracovníky
používat Onfido aplikaci, aby si oskenovali svůj obličej nebo jiná biometrická data,
spojit ty informace s testem na protilátky proti SARS-COV2, nebo nakonec s
důkazem očkování proti koronaviru, a pak se nechat vyfotit a imunitu ověřit,
kdykoliv se budou chtít dostat do omezeného prostoru nebo pracovního prostředí.
Onfido minulý měsíc oznámili, že vybrali 50 milionů dolarů z investic, kdy
největším dárcem byla stará společnost Billa Gatese – Microsoft. Tohle není
Gatesova první zkušenost na poli biometrické identity. Indická vláda před deseti
lety začala tzv. „největší společenský experiment na Zemi”. Přihlásila více jak
miliardu lidí do největší databáze biometrické identifikace.
Projekt zahrnoval sken duhovek a otisky prstů celé indické populace, tato data
zaznamenávali do centrální databáze a lidem přidělovali identifikační číslo s 12
číslici, kterým lze prokázat trvalý pobyt a mít přístup k vládním službám… to vše
provedli během pár let. Tento projekt představoval nesmírnou společenskou,

právní a technologickou výzvu.
Není překvapivé, že hlavní architekt projektu Aadhaar po jeho spuštění – Nandan
Nilekani, spoluzakladatel indické nadnárodní firmy Infosys – je také dlouhodobý
přítel Billa Gatese a partner Billa a Melindy Gatesových v rámci filantropického
podniku Co-Impact, který podporuje iniciativy k řešení velkých společenských
problémů. Nilekaniho účast v projektu Aadhaar z něj udělala jednoho z
Gatesových „hrdinů”, hrál v propracovaných video reklamách vytvořených nadací
Billa Gatese.
Bill Gates: Můj přítel Nandan Nilekani je jeden z nejznámějších indických
podnikatelů. Vedl ke stvoření světově největšího systému biometrické identifikace.
Nyní propaguje svoji platformu ve snaze pomoct zlepšit životy nejchudších lidí na
Zemi.
Nandar Nilekani: Na světě je více jak miliarda lidí, které nemají žádnou
identifikaci. V životě nic nemůžete dělat bez identifikace, protože lidé jsou
pohybliví, migrují… kdekoliv jdou, ať chtějí práci nebo nastoupit do vlaku, nebo
jestli si chtějí otevřít bankovní účet, mít mobilní připojení, pokud nemají možnost
prokázat, kdo jsou, nezískají přístup k těm službám. Naší výzvou bylo, jak miliardě
lidí, kde mnoho z nich ani nemá rodný list, dáme identifikaci?
Vypravěč: Gates osobně chválil projekt Aadhaar jako „obrovský přínos pro Indii”.
Bill Gates: Aadhaar je obrovským přínosem pro Indii. Byl velmi dobře navržený,
Můžete díky němu snadno digitálně platit, otevřít si bankovní účet. Indie je v
tomto vůdce. Naše nadace spolupracovala s centrální bankou. Nandar Nilekani a
lidi, které dal dohromady, udělali skvělou práci.
Vypravěč: Gates není jen vzdálený obdivovatel experimentu Aadhaar. Nemá jen
osobní vazby s jeho hlavním architektem, ale také má vazby na klíčové
společnosti, které stály v čele technologie tvořící základ biometrické databáze
projektu. Společnost, která poskytuje technologii pro rozpoznávání duhovek do
jádra systému Aadhaar, Idemia, také poskytuje systémy rozpoznávání obličejů pro
čínskou vládu, a momentálně vyvíjí digitální řidičské průkazy pro použití v USA.
Idemia dokonce vytvořila náhrdelníky Khushi Baby se zavedenými mikročipy,
které Seth Berkley, generální ředitel Gavi, propagoval ve svém článku v Nature.
Není překvapivé, že Idemia přijala podporu od nadace Billa a Melindy Gatesových

v rámci jejího zapojení v GSMA Inclusive Tech Lab. Gates nyní financuje plán, jak
Aadhaar využít globálně. Světová banka v roce 2014 vytvořila multisektorovou
pracovní skupinu ke spuštění „identifikace pro Iniciativu vývoje” neboli ID4D,
která má za cíl „podpořit pokrok směrem k systémům identifikace za použití
řešení 21. století.”
Světová banka cituje cíl 16.9 Agendy2030 z cílů udržitelného rozvoje OSN týkající
se „poskytnutí právní identity pro všechny, včetně registrace porodu” v dalších 10
letech jako základ této iniciativy. Ale ID4D byl něco více než jen sen do roku 2016,
kdy nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla katalytické finanční dary ke
spuštění ID4D svěřeneckého fondu sdružujícího více dárců, který nalákal britskou,
francouzskou a australskou vládu společně se sítí Omidayar do partnerství za
cílem „formovat globální přístupy a sdílenou vizi o identifikaci.”
Tato iniciativa Světové banky ID4D nepřekvapivě zahrnula Nandara Nilekaniho –
Gatesova partnera a hlavního architekta Aadhaaru – do své poradní rady. A Gates
uvedl, že financuje Světovou banku, aby tento přístup Aadhaaru dostal do
ostatních zemí. Tento naléhavý spěch k získání biometrických dat a přidělením
digitální identity každému člověku na Zemi, se veřejnosti prezentuje pod
záminkou „finančního začlenění”.
Nejchudší lidé na planetě mají problém s přístupem k finančním službám a
přijímáním vládní podpory, protože nemají oficiální vládní identifikační
dokumenty. V tomto složení mít vydanou vládní identifikaci – čili mít svoje
biometrická data registrovaná, sledovaná a uložená do vládní databáze – je „lidské
právo”, které je třeba „ochránit”. V tuto chvíli by tedy nemělo být překvapivé, že
tohle „lidské právo” má také velké přínosy pro velké firmy a pro entity snažící se
mít více kontroly nad lidskou populací. Gates v roce 2015 ve svém projevu na
Fóru finančního začlenění organizovaný ministerstvem financí USA uvedl
skutečný účel této identifikační kontrolní sítě.
Bill Gates: Každá země se musí podívat na tato pravidla „poznej svého
zákazníka”, aby si byli jistí, že zákaznici jsou schopni prokázat, kdo jsou. V mnoha
zemích samozřejmě není žádný systém identifikace. Nedostatek systému
identifikace je problém nejen pro systémy plateb, ale také pro hlasování,
zdravotnictví, vzdělání, zdanění.
Je skvělá věc, vytvořit rozšířený systém identifikace. Indie je velmi zajímavým

příkladem tohoto, kde systém Aadhaar, což je identifikátor s 12 číslici, spojený s
biometrickými daty, proniká do celé země a bude základem pro to, jak tento levný
přechod dostaneme ke každému uživateli mobilů v Indii.
To stejné se teď děje v Pákistánu, a počáteční fáze těchto programů identifikace
probíhají už i v Africe. Očekáváme, že tato identifikace se bude používat tak, že
když si třeba budete chtít zajít k doktorovi, budeme schopni vám rychle vzít
biometrické ID a najít si váš elektronický lékařský záznam, i když jste se
přestěhovali z jedné části země do jiné, budeme vás moct dobře sledovat a
posloužit zdaleka bez tolika papírování nebo čekání. Systém identifikace je
zásadní.
Vypravěč: Identifikační kontrolní síť je zásadní součástí digitalizace ekonomiky. I
když se tohle prezentuje jako příležitost pro „finanční začlenění” nejchudších na
světě v bankovním systému, kterou poskytnou lidé jako Gates a jeho bankovní a
byznys partneři, jde ve skutečnosti o systém „finančního vyloučení”. Vyloučení
jakéhokoliv člověka nebo transakce, která nemá povolení vlády nebo
poskytovatele plateb.
Bill Gates: Jakmile se finanční toky začnou skrývat – kde máte spoustu
legitimních transakcí společně s těmi, které chcete sledovat – a jakmile přejdou do
digitálních systémů, ke kterým USA nemá žádný přístup, je mnohem těžší najít
transakce, kterých si chcete být vědomi, nebo které chcete zablokovat.
Vypravěč: Tohle znovu není žádný teoretický proslov Gatese. Je úzce zapojen v
procesu celosvětového přechodu na digitální platební síť vázanou na biometrickou
identitu. Nadace Billa a Melindy Gatesových v roce 2012 pomohla založit Alianci
Better Than Cash, která spojuje vlády, mezinárodní organizace a soukromý sektor
„ke zrychlení globálního přechodu z hotovosti na digitální platby.” Když Indie
podnikla odvážný tah a znehodnotila velký počet měny v oběhu, aby neevidované
finance dostala zpět pod dohled indického daňového úřadu, Gates tento tah
chválil jako důležitý krok k vytvoření nové digitální ekonomiky, samozřejmě
vázanou na identifikační síť Aadhaar.
Bill Gates: Odvážný tah ke znehodnocení bankovek s vysokou hodnotou a
nahradit je novými bankovkami s vyššími bezpečnostními prvky je důležitým
krokem ke vzdálení se od stínové ekonomiky k transparentnější ekonomice.
Digitální transakce podle mě zaznamenají dramatický vzestup. V několika dalších

letech se Indie podle mě stane nejvíce digitalizovanou ekonomiku.
Nejen velikostí ale také procentem. Všechny části se teď spojují dohromady. Jedna
část, o které jsme konzultovali s vládou, aby se správně implementovala, je
představení platebních banek. To bude poprvé znamenat, že budete mít plnou
digitální schopnost platit přes mobily. Jakmile máte takovou digitální
infrastrukturu, k vládním benefitům lze přistupovat úplně odlišně.
Tyto transakce časem vytvoří stopu. Když si zažádáte o půjčku, možnost mít
přístup k historii o tom, že jste za služby zaplatili včas, že jste šetřili na vzdělání
dětí… to vše ve vaší digitální stopě umožní úvěrovému trhu náležitě zhodnotit
riziko a tudíž uvolnit více peněz pro investice nejen v zemědělském sektoru, ale
pro všechny podnikatele v zemi.
Vypravěč: Různé části této sítě kontroly populace do sebe zapadají jako díly
skládačky. Prosazování vakcín souvisí s prosazováním biometrické identity, což
souvisí s prosazováním bezhotovostní společnosti. V Gatesově vizi všichni
dostanou vládně nařízenou vakcínu a všichni budou mít svoje biometrické údaje
uložené v národně spravované a globálně integrované digitální identifikaci.
Tyto digitální identity budou vázané na všechny naše činy a transakce…. a pokud
budou považované za ilegální, vláda je jednoduše vypne… nebo i samotní
poskytovatelé plateb. Indický experiment v ražení cesty v této biometrické
digitální ekonomice a experiment, na kterém Gates tak úzce spolupracoval, také
poskytuje dokonalý příklad toho, jak takový systém bude zneužíván. Zpráva v The
Tribune z roku 2018 odhalila, že všechny detaily, včetně jména, adresy, PSČ,
fotky, telefonního čísla a emailu více jak miliardy Indů registrovaných v Aadhaaru,
byly na Whatsappu dostupné ke koupi za 500 rupií nebo za asi 7 dolarů.
Unikátní identifikační orgán Indie, který spravuje systém Aadhaar, byl přinucen
přiznat, že zhruba 210 webů, včetně webů oddělení ústřední a státní vlády,
ukazovaly seznam vládních příjemců podpory společně s jejich jmény, adresou,
ostatními detaily a číslem Aadhaar. Co je více znepokojující, nově získaný
dokument ukazuje, že indická vláda integruje data shromážděná z Aadhaaru k
vytvoření 360 stupňové databáze, která automaticky bude sledovat, když se
občané přestěhují, nebo koupí nový pozemek, a integruje je do geo-prostorové
databáze vytvořenou kosmickou agenturou ISRO.
Jen ti nejvíce natvrdlí by mohli tvrdit, že nevidí děsivé důsledky tohoto typu

vševidoucí a všudypřítomné společnosti, kde každá transakce a každý pohyb všech
občanů je vládou monitorován, analyzován a ukládán do databáze. Bill Gates je
jeden z těch záměrně natvrdlých lidí.
Shereen Bahn: V Indii a po celém světě se dnes mluví o datech. Jste zastáncem
Aadhaaru, podpořil jste ho, obhajoval jste ho… Nadnáší to podle mě otázku, ne
jestli je to dobrý nebo špatný nápad, ale jestli by to mělo být povinné pro každého
občana pro každou službu. Protože představou bylo, aby lidé za použití Aadhaar
karty měli přístup k vládní podpoře, a aby se vyhnulo duplikacím a únikům.
Otázkou tedy je, Indie se stále snaží zavést regulace týkající se soukromí a
ochrany dat. V tom kontextu, dává smysl… i když je ta záležitost dnes u soudu…
dává smysl Aadhaar spojit s každou možnou službou?
Bill Gates: Aadhaar je jen něco, co vám brání, abyste se vydávala za někoho, kdo
nejste. Můžete mít falešné lidi, kteří dostávají vládní podporu. Aadhaar vám brání,
abyste pobírala podporu bez identifikace. Brání vám v tom, pobírat věci, které
byste neměla pobírat, nebo mít přístup k lékařským záznamům, ke kterým byste
neměla mít přístup. Základní mechanismus Aadhaaru je mechanismus
identifikace. Je škoda, že si někdo myslí, že protože Aadhaar existuje, že to samo o
sobě tvoří problém se soukromím.
Vypravěč: Gatesova reakce je, samozřejmě, neupřímná. Samotný účel globálně
integrované identifikační sítě a bezhotovostní platební infrastruktury je, odebrat
naše soukromí.
Nemělo by vás tedy překvapit, že tento muž, který se nepozastavuje nad tím, jaké
důsledky globální síť elektronické identifikace a digitálních plateb může mít na
soukromí, je také hlavním investorem společnosti EarthNow LLC, která slibuje, že
„nasadí velký počet satelitů s pokročilým snímkováním, které poskytnou
nepřetržité video nahrávání v reálném čase téměř jakéhokoliv místa na Zemi.” Ne,
tato agenda, kterou Gates prosazuje, není o penězích. Je o kontrole. Kontrole nad
každým aspektem našeho dennodenního života. Od toho, kam cestujeme, s kým se
setkáváme, co si kupujeme, a co děláme.
Velkou ironií je, že tento miliardář filantrop, tak často ztvárňovaný jako kreslený
superhrdina za svou úchvatnou štědrost, ve skutečnosti spíše připomíná super
padoucha z komiksu, až po využití svého velkého bohatství ke sponzorování
harvardského výzkumu tlumení slunce pomocí rozprašováním částic do

stratosféry. Znovu nás to vrací k otázce: Kdo je tento člověk? Jaká ideologie
pohání tuto snahu po kontrole? A co je konečným cílem této snahy? Kdo je Bill
Gates?

Související články:
Očkovací aktivismus nadace Bill & Melinda Gates Foundation
Koronavirus a Gatesova nadace
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyvoláva paniku, je úplne
skorumpovaná a platí ju Gates Foundation a Big Pharma

Nezávislost médií: Víte, komu ve
skutečnosti věříte?
Natálie Vachatová
iDnes.cz / Blog
26.května 2020

Nejsou všechny ty fondy, nadace a ústavy, které mají podporovat nezávislost,
kvalitu a serióznost médií jen velkou chobotnicí stále dokola se opakujících
stejných jmen a neziskovek, co si mediálně, finančně a politicky pomáhají?
Nedávno se mé jméno dostalo do monitoringu tzv. Českých elfů mapujícího českou
dezinformační scénu poté, co můj příspěvek kritizující zoufalého starostu MČ
Praha 6 Ondřeje Koláře neschopného důstojně čelit následkům svého jednání,
když nechal odstranit sochu Koněva, přesdílelo několik serverů. Mezi nimi i ty,
které byly tímto hnutím označeny za dezinformační. Ocitla jsem se tak rázem na
jedné úrovni mimo jiné i s Vladimírem Putinem, Sergejem Lavrovem, Andrejem
Babišem, Ivanem Davidem nebo Václavem Klausem ml.

To se mi nestává zas tak často, takže jsem si řekla, že se podívám na to, kdo u nás
vytváří veřejné mínění, dostává mediální prostor a bere si právo rozhodovat o
tom, která média jsou ta seriózní, a která nikoliv. A rovnou předběhnu – to, co lze
z veřejných zdrojů zjistit, vypadá na zajímavou chobotnici dokola se opakujících
neziskovek a jmen.
Když jsem se pustila do zkoumání toho, kde leží „pravda“ a kdo by o ní měl
rozhodovat, netušila jsem, že narazím na nepřehlednou pletenici vzájemně
propojených subjektů, které se vzájemně financují a v jejichž radách sedí často
lidé, kteří si jsou blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. Napojení na
jednotlivé neziskovky, novináře a lobbisty je zarážející, ptám se proto, kde je
nezávislost? Kde končí fakta, a začínají dezinformace? Sama za sebe doufám, že
nekončí tam, kde začínají zájmy těch, kteří je financují. A jaká je šance, že
nadace, fondy a neziskovky budou objektivně přistupovat k činnostem
jednotlivých subjektů, když jsou často na sobě vzájemně závislé?
Ve světle těchto informací nemůžeme očekávat, že například projekt o
jednom zaměstnanci s pompézním názvem Ústav nezávislé žurnalistiky a
podporovaný nadací, jež zakládal Soros a v jejímž předsednictvu seděl
zakladatel Člověka v tísni, by snad objektivně informoval o odebírání dětí
v Norsku Barnevernetem, o Rusku, Číně, Trumpovi nebo nedej bůh
samotném Sorosovi. A tak je to s největší pravděpodobností i s těmi
ostatními „nezávislými“ subjekty volajícími po demokracii, seriózní
novinařině a rovných právech. Tak nejspíš zde končí ta „pravda“.
Kdybych měla vyjmenovat všechny vzájemně propojené subjekty, byl by to
nekonečný seriál na pokračování. Zaměřila jsem se tedy na ty, které cituje a s
nimiž operuje zpravodajství České televize či Český rozhlas. Tedy veřejnoprávní
média, která by ze své podstaty měla být objektivní a vyvážená. Posuďte sami:

Ústav nezávislé žurnalistiky
Nezávislá, svobodná a seriózní média či nezávislý, svobodný a seriózní dohled nad
nimi nevzniká tak, že si tato slova dáte do názvu nebo popisu činnosti. I když
musím uznat, že název neziskovky Ústav nezávislé žurnalistiky zní
důvěryhodně, ačkoli sídlí někde v chatové oblasti, o ústavu v místě sídla skoro
nikdo neslyšel a Ústav má jednoho jediného zaměstnance (Luboš Xaver Veselý o

Ústavu informoval zde https://www.youtube.com/watch?v=Njh6EH2iigk). Přesto
se touto neziskovkou, zejména jejím projektem hlídacípes.cz zaštiťuje například
zpravodajství České televize.
Ústav spolupracuje s časopisem Reportér (nejspíš zcela nezávisle) a podporuje
ho například Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF) nebo Nadační
fond nezávislé žurnalistiky. Ředitelem Ústavu nezávislé žurnalistiky je pan
Ondřej Neumann, který byl šéfredaktorem České televize a zástupcem
šéfredaktora časopisu Týden a který se mimo jiné zapojil do projektu Jeden svět
na školách Člověka v tísni.
Zdroje: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=111081
https://hlidacipes.org/o-nas-2/

Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Tento nadační fond má podle vlastních slov pomáhat při šíření svobodných,
názorově pluralitních a společensky důležitých informací. A podle mého názoru
jim nejvíc chybí jeden z hlavních pilířů tvrzení, tedy názorová pluralita. Když se
totiž podíváme na podpořené projekty, jsou vcelku tendenční, a ačkoli jsem se
opravdu moc snažila, pluralitu jsem nenalezla. Fond podporuje například projekty
Deníku N, Člověka v tísni, Hlídacího psa Ústavu nezávislé žurnalistiky,
Společnost Ferdinanda Peroutky, jejíž místopředsedkyně správní rady je Terezie
Kaslová, Reportéra, České centrum pro investigativní žurnalistiku a již
zmiňovanou Nadaci OSF. Zajímavé je, že jedním ze zakladatelů fondu je Silke
Horáková z Nadace Albatros. A i Nadace Albatros posílá peníze Nadaci OSF
nebo také Člověku v tísni.
To, že právě paní Horáková, která je jedním ze zakladatelů Nadačního fondu
nezávislé žurnalistiky a působí současně v Nadaci Albatros, poslala spolu se
svým manželem Jaroslavem dva miliony korun na Drahošův účet při prezidentské
kampani, je určitě věc čistě náhodná, která nesouvisí s ničím.
Zdroje: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=941910
https://www.nfnz.cz/podporene-projekty/aktualne-bezici-projekty/

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2371912-prehledne-prezidentska-kampan-ko
nci-kdo-ji-zemanovi-a-drahosovi-platil

České centrum pro investigativní žurnalistiku
Centrum založila Pavla Holcová, novinářka, která pracovala dlouhodobě pro
Člověka v tísni. Je vůbec zajímavé, kde všude se lidé od Člověka v tísni pohybují
a kam až zasahují. Když otevřu zakládající listiny téměř jakékoli politické
neziskovky, která má za úkol šířit demokracii, poučovat o dezinformacích či vést
nás k ještě větší toleranci často na úkor našich vlastních práv, nalezneme tam
stále stejné firmy. Zpravidla sedí v správních radách někdo z Člověka v tísni,
někdo s napojením na Nadaci OSF, nějaký velký podnikatel či právník a nějaký
novinář z těch médií, která zde uvádím.
Nejinak je tomu i u tohoto centra. Členka dozorčí rady Českého centra pro
investigativní žurnalistiku je například Marie Němcová, která je současně
předsedkyní správní rady Nadace OSF. Toto centrum například podporuje Deník
N, kde pracuje Jakub Šimák původně také od Člověka v tísni nebo Veronika
Divišová, která pracovala (jak jinak) tamtéž. Je to krásný kruh, co říkáte?
Zdroje: https://www.investigace.cz/kdo-jsme/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=652736

Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF)
Tato nadace byla součástí mezinárodní sítě Open Society Foundations založené
Georgem Sorosem a podle toho, co hlásá, má usilovat mimo jiné i o kvalitní
českou žurnalistiku. Bez zajímavosti není, že předsedou správní rady od
samotného vzniku byl po několik let samotný Šimon Pánek, který stojí za
Člověkem v tísni, členy správní rady jsou nebo byli také Daniela Drtinová
(DVTV), Jiří Pehe (Deník N), Terezie Kaslová (vnučka F. Peroutky, manželka
Jana Kasla, bývalého primátora Prahy), Igor Blaževič (novinář, Člověk v tísni),
Ivana Bursíková (neziskovka Agora, exmanželka Martina Bursíka) nebo dříve
zmiňovaná Marie Němcová (členka dozorčí rady Českého centra pro
investigativní žurnalistiku).

Nadace podle výroční zprávy přijala za rok 2018 celkem 20 043 495 Kč a mezi
podpořené projekty patří milé drobky, jako například záchrana místní klubovny,
dílna pro děti, sousedské snídaně (neptejte se) a následně také ve velkém projekty
věnující se ruskému vlivu na slovenskou a českou politiku, sledování ruské
ambasády a vyzdvihování Norska jako země, jež nám má jít příkladem.
Nevím, jak vy, ale když se řekne Norsko, první, co mě napadne krom fjordů, je
Barnevernet a Norské fondy. A ani jedno tu mít nechci. Nadace přitom štědře
podporuje projekty s návazností na Norsko Člověka v tísni, nejrůznějších
genderových neziskovek a sdružení pro integraci a migraci nebo také Prague
Security Studies Institute (projekt Chování dezinformačních platforem během
prezidentských voleb 2018), v jehož mezinárodní dozorčí radě sedí třeba Alexandr
Vondra, Michael Žantovský, Karel Schwarzenberg, Jiří Schneider nebo třeba
Madeleine Albright. A podporuje i mnoho dalších projektů týkajících se inkluze,
xenofobie, rovnosti, vzdělání apod.
Zdroje: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=111081
https://osf.cz/podporene-projekty/
—Je to jen zlomek subjektů, které utvářejí naši mediální scénu a ovlivňují veřejné
mínění. Mají k tomu prostředky, mediální prostor, moc a navíc vyšperkované
názvy, co vyvolávají důvěru.

Související články:
Bruno Solařík: Dezinformace dnes znamená totéž, jako kdysi „ideologická
diverze“
Politická korektnost – vynález oligarchů
Liberální demokracie, ideologie a potlačování svobod

Propaganda druhé vlny koronaviru
začala – čeká nás temná zima,
tvrdí imunologové
Novinky.cz
14.května 2020

Druhá vlna koronaviru, která zasáhne Evropu na podzim, bude mít více obětí,
protože ve stejné době by mohly proběhnout epidemie jiných nemocí, varoval ve
čtvrtek v rozhovoru pro list The Daily Telegraph představitel Světové
zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge. Podobně se vyjádřil přes
Kongresem i americký imunolog Rick Bright, který varoval před „temnou zimou”.
Kluge upozornil, že i když počet nových případů v Itálii, Franci a Velké Británii
začal klesat, neznamená to konec pandemie. Epicentrum se v Evropě přesunulo
na východ, kde přibývá nakažených v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině či v
Kazachstánu.
Podle něj ještě nenastal čas se radovat. Země by měly posílit své zdravotní
systémy, zvýšit počet lůžek na jednotkách intenzivní péče i odděleních primární
péče. „Japonsko a Singapur pochopily, že není čas na oslavu, ale že je to čas na
přípravu. To je to, co dělají skandinávské země – nevylučují druhou vlnu, ale
doufají že bude omezená a rychle ji zvládnou,“ uvedl Kluge. Navíc se podle něj
mohou přidat epidemie jiných nakažlivých nemocí.
„Mám velké obavy z dvojité vlny, na podzim můžeme mít druhou vlnu covidu a
vlnu sezónní chřipky nebo spalniček. Před dvěma lety jsme v Evropě měli 500 000
dětí, které nedostaly první dávku očkování proti spalničkám,“ varoval Kluge.
Hlavní britský zdravotní expert profesor Chris Whitty už dříve také varoval, že
druhá vlna může být vražednější než první, jak tomu bylo u pandemie španělské
chřipky u let 1918 až 1920. A tvrdě zasaženy by mohly být země, které první vlna
tolik nepostihla, dodal Kluge: „Z historie víme, že země, které nebyly pandemií
zasaženy zpočátku, jí mohly být zasažené při druhé vlně. Co vidíme v Africe a ve

východní Evropě? Jsou pod (průměrnou) křivkou (nákaz). Některé tyto země říkají
– nejsme jako Itálie. Naneštěstí mohou být zasažené druhou vlnou, takže bychom
měli být velmi opatrní.“

Hrozba nejtemnější zimy
Podobně jako Kluge hovořil ve čtvrtek před zdravotním výborem americké
Sněmovny reprezentantů i imunolog Rick Bright, který byl odvolán z vedení Úřadu
pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA). Podle svých slov kvůli
tomu, že odmítal schválit Trumpem doporučované použití antimalarika chlorochin
pro léčbu nakažených covid-19, neboť nebyla potvrzena jeho účinnost.
Upozornil, že pokud Spojené státy nepřipraví plán pro druhou vlnu, země
„zažije nejtemnější zimu v moderní historii“. Času je podle něj málo: „Okno
se zavírá. Jestliže selžeme při vývoji koordinované národní odpovědi postavené na
vědeckém základě, bojím se, že pandemie bude mnohem horší a delší a bude mít
bezprecedentní počet nemocných a obětí. Nepopiratelným faktem je, že se na
podzim covid-19 vrátí doprovázený výzvami sezónní chřipky a vytvoří
bezprecedentní tlak na náš zdravotní systém,“ řekl Bright na úvod slyšení.
Dodal, že balení remdesiviru stále není dost a že jeho snaha zvýšit jeho dostupnost
byla bezúspěšné. Upozornil, že vakcína může být při nejrychlejším postupu vývoje
v nejlepším případě za 12 až 18 měsíců. Ale že si „sám myslí, že to bude trvat
déle“.

Opatrně s uvolňováním
Vzhledem k tomu, že na covid-19 neexistuje ani lék, ani vakcína, Kluge upozornil,
že jakékoli uvolňování opatření by mělo být provázeno zvýšeným testováním a
trasováním nakažených: „Lidé si myslí, že omezení skončila. Ale nic se
nezměnilo. Balíček pro úplnou kontrolu nemoci musí zůstat. To je
klíčové.“ A varoval před upřednostňování ekonomiky před zdravím.
Veřejné zdraví musí být na špičce (vládní) agendy.“
Další představitel WHO David Nabarro upozornil v rozhovoru pro BBC, že se život

změní a už nebude takový, jaký byl: „Adaptujeme naše chování, abychom
minimalizovali hrozby. Víme, že jsou oblasti, kde to bude obtížné, ale
naučíme se, jak se bavit, jak dělat svou práci, jak společensky žít a být se
svými rodinami.“

Komentář: Pochopitelně, snaha o zavedení totální kontroly populace nikam
nezmizela. Je třeba udržet lidi v režimu neustálých omezení a očekávání
horších časů, aby úsilí vynaložené na hysterizaci obyvatelstva nepřišlo
vniveč. Byl nastolen nový normál a pokud se lidé nevzbouří, zůstane tu s
námi napořád.
To, že média začala používat termín ‘temná zima’, bude s velkou
pravděpodobností centrálně koordinovaný postup. Stejnojmenná operace,
Dark Winter, simulace teroristického útoku prostřednictvím biologické
zbraně proběhla necelé tři měsíce před útokem na WTC, v létě 2001. Dá se
předpokládat, že účastníci využijí nabyté poznatky v nadcházející mediální
masáži, která nás má připravit na cokoliv, co na podzim dorazí. I kdyby
zmutovaný SARS-CoV-2 již neměl takovou sílu, režiséři operace ‘druhá vlna’
se o nějaké vzrušení, kvůli kterému hon za vakcínou bude pokračovat, jistě
postarají. A zcela určitě si nenechají ujít příležitost k dalšímu omezování
individuálních i kolektivních svobod.
Domníváme se ale, že tou dobou už jim Příroda hodí do celé akce vidle a
nadcházející občanské protesty celý proces ještě umocní. Ne nadarmo si
Světová banka určila pro své přeložené zasedání (3.-4. září 2020) jako hlavní
téma ‘Globální nepokoje’.
Občanské nepokoje a protesty proti vládním opatřením po celém světě
Pandemie č.2? Věštění budoucnosti – co bude dál v koronavirové krizi?
Covid-19: Rozprávky pre deti a tvrdé pravdy pre dospelých
Plandemic – 1.část dokumentu

Technofašismus:
Spalování
digitálních knih v totalitní době
John W. Whitehead
The Daily Bell
Překlad: Zvědavec.org
5.května 2020

Rychle se stáváme národem – no spíše světem – který spaluje knihy.
Na papíře sice máme technicky vzato svobodu mluvit – alespoň podle Ústavy USA
– avšak ve skutečnosti můžeme mluvit svobodně jen do té míry, do jaké nám to
vláda a její korporátní partneři, jako je Facebook, Google nebo YouTube, dovolí.
To není moc svobody. Zvláště pokud máte sklony vyjadřovat takové názory, které
mohou být vykládány jako spiklenecké nebo nebezpečné.
Vezměte si například Davida Ickeho.
Icke je populární komentátor a autor, který je svými kritiky často označován za
konspiračního teoretika. Nedávno mu smazali jeho stránku na Facebooku a kanál
na YouTube (který vlastní společnost Google) kvůli porušení zásad, neboť „šířil
dezinformace o koronaviru“.
Centrum pro boj s digitální nenávistí (CCDH), které hlasitě volalo po odstranění
Ickeho platformy, se také snaží odstranit všechny další stránky a jednotlivce, kteří
propagují obsah z Ickeho stránky, ve snaze údajně „zachránit životy“.
Překlad: CCDH evidentně věří, že veřejnost je příliš hloupá na to, aby sama
přemýšlela, a proto musí být chráněna před nebezpečnými myšlenkami.
Toto je nepřiměřené opečovávání ze strany státu – opatrující „státní chůvy“ –
snažící se nás ochránit před námi samými.
Koneckonců časem bude tato „bezpečnostní“ kontrola (cenzura a rušení
účtů všem, kteří zpochybňují to, co uvádějí mainstreamová média) daleko
horší, než jen to, že znemožní lidem myslet sami za sebe.
Novinář Matt Taibbi to napsal výstižně: „Lidé, kteří chtějí připojit cenzurní režim

ke zdravotní krizi, jsou tisícinásobně nebezpečnější a hloupější, než prezident,
který lidem říká, aby si aplikovali dezinfekční prostředek.“
Nevěřte jejich propagandě.
Tato internetová cenzura nejedná v našem nejlepším zájmu, aby nás ochránila
před nebezpečnými, dezinformačními kampaněmi o nemoci covid-19 – viru, jehož
příčina a chování se vymyká chápání lékařských kapacit. Nyní k tomu pokládají
základy, takže Icke je snadný cíl, neboť tímto způsobem předcházejí jakýmkoli
„nebezpečným“ myšlenkám, které by mohly zpochybnit moc elity a jejich úplnou
kontrolu nad našimi životy.
Takto umírá svoboda.
Nezáleží na tom, jaké dezinformace mohl Icke šířit o covid-19. O to nejde.
Jak komentátorka Caitlin Johnstone uznala, cenzurování Davida Ickeho ze strany
těchto internetových mediálních gigamtů nemá nic společného s Ickem: „Jde o to,
že jsme svědky konzistentního a zrychlujícího se vzorce mocných plutokratických
institucí, spolupracujících s impériem s centrem v USA, kontrolujících, jaké
nápady je lidem po celém světě umožněno sdílet mezi sebou, a to je velmi
nebezpečná trajektorie.“
Vítejte v době technofašismu.
Technofašismus, oděný do tyranské povýšenosti, je poháněn technologickými
kolosy (korporátními i vládními), pracujícími v tandemu. Jak uvedl novinář Chet
Bowers: „Úroveň účinnosti technofašismu a totalitní potenciál mohou snadno vést
k represivním systémům, které nebudou tolerovat odpor.“
Internet, oslavovaný jako „superinformační dálnice“, se stále více stává tajnou
zbraní policejního státu. Tento „dohled nad myslí“ je přesně to nebezpečí, před
nímž varoval autor Jim Keith, když předpověděl, že „informační a komunikační
zdroje budou postupně spojovány do jediné digitalizované sítě, takže
poskytnou příležitost pro dosud neznámou kontrolu nad tím, jaké
informace budou šířeny, co se bude říkat a nakonec také to, co se bude
myslet“.
Ocitneme se tak krůček od toho, kdy budou cenzurovány tzv. nezákonné
myšlenky, a bude umlčována pravda.

Nakonec, jak předpovídal George Orwell, sdělování pravdy bude revoluční
čin.
Už jsme se dostali téměř do tohoto bodu.
To, čeho jsme nyní svědky, je moderní ekvivalent spalování knih, zahrnující
odstraňování nebezpečných myšlenek – legitimních či nikoli – a lidí, kteří se k nim
hlásí.
V dnešní době se silám politické korektnosti, pracujícím v součinnosti
s korporátními a vládními agenturami, daří místo spalování skutečných knih
spalovat knihy intelektuální.
Můj dobrý přítel Nat Hentoff, vyznávající purismus a svobodu projevu, výstižně
říkával o tomto dvojitém standardu: „Svoboda projevu pro mě, ale ne pro tebe“.
Jde však o mnohem víc, než o svobodu projevu. Je to o represi a kontrole.
S každým dalším dnem jsme posouváni stále více směrem k totalitní společnosti,
kterou charakterizuje vládní cenzura, násilí, korupce, pokrytectví a netolerance –
to vše je balíček pro náš údajný prospěch v orwellovské novořeči národní
bezpečnosti, tolerance a tzv. „vládních řečí“.
Důvody pro tuto cenzuru jsou různorodé – od politické korektnosti, přes
bezpečnostní obavy a zastrašování, až po národní bezpečnost a zločiny z
nenávisti, ale konečný výsledek zůstává stejný: úplné vymýcení toho, o
čem Benjamin Franklin mluvil jako o „nejdůležitějším pilíři svobodné
vlády“.
Konečným výsledkem všech těchto úprav, rozborů, uvalování zákazů a
umlčování je vznik nového jazyka, který George Orwell označoval jako
„newspeak“, jenž dává totalitnímu státu moc kontrolovat jazyk.
V takovém systému se jazyk stává zbraní, která mění způsob, jak lidé
myslí, neboť mění slova, která lidé používají.
Konečným výsledkem je kontrola.
Policejní stát by nemohl chtít lepší občany, než ty, kteří provádí svou
vlastní cenzuru, špionáž a policejní činnost: tímto způsobem změníte

národ svobodných lidí na rozšířený policejní stát, který je vševědoucí,
všemocný a všudypřítomný, a v celém tomto procesu se občané obrátí
jeden proti druhému.
Chovejte se opatrně: Orwellův román 1984, který líčí zlověstný vzestup
všudypřítomných technologií, fašismu a totalitarismu, se stal provozním
manuálem pro současný, všudypřítomný a dozorčí stát.
Román 1984 vykresluje globální společnost s totální kontrolou, v níž není lidem
dovoleno mít myšlenky, které by se jakkoliv lišily od korporátního státu.
Neexistuje osobní svoboda a pokročilé technologie se staly hnací silou ve
společnosti, kde vládne dozor a sledování. Práskači a kamery jsou všude. Lidé
spadají pod myšlenkovou policii, která se vypořádá s každým, kde se proviní ze
spáchání ideových zločinů. V čele vlády neboli „Strany“ stojí Velký bratr, který se
objevuje všude na plakátech se slovy: „Velký bratr tě sleduje“.
Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že vláda nefunguje sama. To ani nemůže.
Vláda potřebuje komplice.
Tudíž stále složitější bezpečnostní potřeby silné federální vlády, zejména v oblasti
obrany, dozoru a správy dat, byly naplněny v korporátním sektoru, což se samo o
sobě ukazuje jako mocný spojenec, který jednak závisí na růstu vládního přesahu,
tak jej také živí.
Jak objasňuji ve své knize Bojiště Ameriky: Válka proti americkému lidu,
technologičtí giganti Big Tech v úzkém propojení s Velkou vládou se stali Velkým
bratrem, a nám nyní vládne korporátní elita, jejíž chapadla se rozšířila po celém
světě.
Vstoupili jsme do globálního stavu tyranie.

Komentář: Rychlost, s jakou mizí z YouTube, Twitteru a Facebooku
příspěvky a videa obsahující kritické pohledy na současnou situaci ve světě,
je opravdu působivá. Stejně jako reakce lidí, kteří si to nenechávají líbit a
zálohují cenzurované informace na jiných platformách. Asi největší databází
je v tuto chvíli altCensored, kde se nashromáždilo již přes 40.000 videí, která
byla stažena nebo omezena ve sledovanosti kvůli údajnému porušování

pravidel komunity. Pokud máte tip na nějaký cezurovaný kanál, který byste
doporučili k zálohování, můžete se jim ozvat.
Ponerologie pro začátečníky: Lobaczewski a původ politické ponerologie
Sedm kroků od pandemie k totalitě
Cenzura zdraví – Amazon stahuje z prodeje knihy zaměřené na léčbu
autismu a pravdu o vakcínách
Světový řád Covid se blíží
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Po začátku každého nového oficiálního příběhu přichází doba, kdy si lidé již
nepamatují, jak to začalo. Nebo si spíše pamatují, jak to začalo, ale nepamatují
propagandu, která to začala. Nebo si to všechno pamatují, ale již to nic nezmění,
protože oficiální vyprávění již nahradilo realitu.
Například si vzpomeňte na válku proti teroru, konkrétně na okupaci Iráku. Ve
druhé polovině roku 2004 většina obyvatel Západu zcela zapomněla na
propagandu, která zahájila invazi a tak považovala irácký odpor za „teroristy“,
přestože Spojené státy napadly a okupovaly tuto zemi bez legitimního důvodu. V
té době bylo zcela jasné, že neexistují žádné „zbraně hromadného ničení“ a že
USA napadly národ, který je nenapadl, nepředstavoval pro ně žádnou hrozbu a tak
spáchaly učebnicovou agresivní válku.
Na těchto skutečnostech nezáleželo, ani v nejmenším. V té době byli obyvatelé

Západu úplně ponořeni do oficiálního vyprávění o válce proti teroru, jenž
nahradilo objektivní realitu. Zafungovala mentalita stáda. Je těžké popsat,
jak to funguje. Je to stav funkční disociace. Nebylo to tak, že lidé neznali
fakta, nebo že tomu nerozuměli. Věděli, že Iráčané nejsou „teroristé“.
Zároveň věděli, že jsou určitě „teroristé“, přestože věděli, že nejsou.
Věděli, že neexistují žádné zbraně hromadného ničení, že nikdy nebyly
žádné zbraně hromadného ničení nalezeny a přesto si byli jisti, že existují
zbraně hromadného ničení, které by se našly, i když zjevně neexistovaly.
Totéž se stalo v nacistickém Německu. Většina Němců nikdy nebyla
fanatickými antisemity jako hardcore členové NSDAP. Kdyby tomu tak
bylo, nebyl by zapotřebí Goebbels a jeho monstrózní propagandistický
stroj. Ne, Němci během nacistického období, stejně jako Američané
během války proti teroru, věděli, že jejich oběti pro ně nepředstavují
žádnou hrozbu a zároveň věřili přesně naopak a proto neprotestovali,
přestože jejich sousedi byli vyhnáni ven ze svých domovů a odeslání do
táborů smrti, do táborů, které ve svém disociativním stavu současně
existovaly a neexistovaly.
To, co popisuji, asi zní jako psychóza, ale technicky to není, ne úplně. Není to
absolutní zlom od reality. Lidé v tomto stavu vědí, že to, v co věří, není skutečné.
Přesto jsou nuceni tomu věřit (a ve skutečnosti tomu doslova věří, i když vím, že
to vypadá jako nemožné), protože důsledky nevěřit tomu jsou ještě děsivější,
než kognitivní nesouhlas věřit příběhu, o kterém vědí, že je fikce.
Nedůvěra v oficiální vyprávění znamená exkomunikaci „normality“, ztráty
přátel, příjmů, postavení a v mnoha případech mnohem horší tresty.
Stádová zvířata, ve stavu paniky, instinktivně běží směrem ke středu
stáda. Odloučení od stáda je snadnou kořistí pro pronásledování predátory. Je to
stejný původní instinkt, který zde funguje.
Cílem každého oficiálního příběhu je generovat tento druh mentality
stáda, nikoli proto, aby podváděl veřejnost, nýbrž je zaměňoval a
terorizoval do té míry, že se vrátí ke svým prvotním instinktům, jsou
vedeni čistě existenčním strachem a na faktech a pravdě už nezáleží.
Jakmile oficiální vyprávění dosáhne tohoto bodu, nelze ho žádnými fakty a důvody
překonat. K ospravedlnění již nepotřebuje fakta. Ospravedlňuje se svou vlastní
existencí. Hádat se se svými přívrženci je zbytečné. Vědí, že je to iracionální, ale
berou to jako hotovou věc.

Dosahujeme tohoto bodu u koronaviru. Možná, že jsme toho již dosáhli. Navzdory
realitě, že se jedná o virus, který je smrtící pro staré a pro ty, kteří mají
zdravotní potíže, ale stejně tak zjevně není smrtící hrozbou pro většinu
lidského druhu, lidé se uvnitř krčí ve svých domovech, jako by konečně
začala zombie apokalypsa. Zdá se, že mnozí věří, že tento virus je nějaký druh
cizí teroristické smrtící chřipky (nebo virus, jako zbraň hromadného ničení), která
je zabije, jakmile jej vdechnou.
To není vůbec překvapivé, protože podle oficiálního vyprávění jsou jeho ničivé síly
téměř neomezené. Nejenže to odstraní vaše plíce, zlikviduje všechny vaše další
hlavní orgány a zabije vás krevními sraženinami včetně poškozením střev, nyní to
způsobuje „náhlé mrtvice u mladých dospělých“ a možná spontánní rakovinu
prostaty, a Bůh ví, jaké další lékařské hrůzy!
Podle všech „vědců“ a „lékařských odborníků“ (tj. těch, kteří odpovídají
oficiálnímu vyprávění, ne všech ostatních vědců a lékařských odborníků), je tento
virus značně rozdílný, od jakéhokoli jiného viru, který kdy existoval v historii virů.
Určitě nesleduje typický vzorec rozsáhlého šíření po omezenou dobu a pak rychle
sam odumírá, bez ohledu na to, jaká opatření jsou přijata k jeho zmírnění, jak
naznačuje tato izraelská studie.
Také „proti tomu nemáme imunitu“ a proto musíme všichni zůstat „zamčeni“ jako
vězni ve vězení, dokud nebude namíchána vakcína a s donucením naočkována
každému živému člověku na zemi. Zjevně tato povinná zázračná vakcína nás
magicky učiní imunními vůči tomuto viru, vůči kterému nemáme imunitu (a
nemůžeme imunitu zcela vyvinout) a která bude zaznamenána na našich
povinných „dokladech o imunitě“, jež mám umožní cestovat, získat práci, poslat
naše děti do školy, ukázat policii když nás zastaví na ulici, protože vypadáme, že
bychom mohli být „nakaženi“.
Německo (kde žiji) je daleko před tím. Podle Süddeutsche Zeitung má federální
vláda v úmyslu zavést „imunitní kartu“ proti koronaviru v rámci svého „zákona o
ochraně před infekcemi”, který orgánům poskytne pravomoc zadržet kohokoli
„podezřelého z nakažení, umístit ho do karantény“ a „zakázat mu vstup na určitá
veřejná místa“. (poznámka překladatele – Angela Merkelová již předložila návrh
zákona ke schválení do Bundestagu).
Malajské úřady se s takovými drobnostmi nevzrušují, zatýkají migrující pracovníky

a uprchlíky v tzv. Červených zónách Covid-19.
Ach jo, skoro jsem zapomněl …vědci pro bakterie a chemické bojové látky v
DARPA (tj. Americká agentura pro obranné projekty pro pokročilý výzkum v USA)
vyvinuli nějaký nový typ efektního krevního testu, který identifikuje
„asymptomatické nosiče“ (tj. lidi, kteří nevykazují vůbec žádné příznaky). To se
pravděpodobně hodí, zvláště pokud „bílí supernacisti„, „červeno-hnědí extremisti“
a „teoretici o spiknutí“ neustále protestují proti uzamčení svých manželek a dětí!
A to jsou jen nejnovější přírůstky do seznamu poněkud dystopických příkladů
„statečného nového normálního“ oficiálního vyprávění, které globálně vychází
přímo před našimi očima, jenž redaktoři Off-Guardian usměrňují a které pokračují
na Twitteru. Je to v pořádku, černé a bílé. Nezakrývají totalitu, nemusí.
Protože si o to lidé sami prosí. Požadují, aby byli „zamčeni“ uvnitř svých
domovů, mohli nosit roušky a stát dva metry od sebe, protože většina z
nich si již nic jiného nepamatuje.
Plastové bariéry kam se podíváte. Šipky na podlaze vám ukáží, jak kráčet. Značky
vám ukáží, kde máte stát. Paranoidní zblblí lidi vylepují plakáty s texty o
potrestání každého kdo nemá roušku. Propagandou zfanatizování lidé nahlašují
své sousedy policii za to, že si jejich děti hrají s ostatními dětmi. Miliony lidí
dobrovolně stahují „aplikace pro sledování kontaktů„, aby vlády a globální
korporace mohly sledovat každý jejich pohyb. Ve Španělsku obarvili celou pláž,
zabíjí vše, až po hmyz, s cílem chránit veřejnost před „infekcí”.
Internet se stal orwellovským sborem výkřiků, posvátných hlasů, které každého
šikanují v souladu s grafy a zoufalými informacemi, z nichž málokteré mají
souvislost s realitou. Korporace a vlády cenzurují nesouhlas. Blížíme se k úrovni
vyrobené hromadné hysterie a stádové mentality, kterou si ani Goebbels
nedokázal představit.
Mezitím zůstávají většinou prázdné „polní nemocnice“ a divadelní „nemocniční
loď“ je nyní pryč navzdory jejich pokusům pokud možno co nejvíc nafouknout
počet úmrtí Covid-19. Odhadované stovky milionů úmrtí se neuskutečnily,
Švédsko je v pořádku, stejně jako většina lidstva a stejně jako neexistovaly žádné
zbraně hromadného ničení, neexistuje žádný virus hromadného ničení.
Toto, co je teď, je nový paranoidní patologizovaný standardní oficiální příběh.
Stejně jako válka proti teroru je to globální příběh. Zveřejněný globální

ideologický příběh. Je to teprve začátek, takže ještě není jasné, jak
totalitní bude celá tato show, ale vzhledem k povaze pilotní epizody trochu
se obávám zbytku seriálu.
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