Metódy šedých, o čo sa snažia 31-60
seriál na pokračovanie

31) Tváre Bohov Rasy Veľkej na brehoch Brighton Beach
Mauro Orbini vo svojom diele "HISTORIOGRAFIA NÁRODA SLOVANSKÉHO" (vydaná i601)
(https://www.tartaria.sk/hladanie/uzitocne-veci/77-slo..) popisuje kto sú, boli slaviani a árijci. Že skutočne
vládli celej severnej pologuli. Je zmienka aj od Alexandra Macedonského (Veľkého)
https://vk.com/id510552269?w=wall510552269_1505/all . A kto sú to slaviani? Určite to nie sú tí, o ktorých
hovoril Kiril zapredanec židovskej svetovej elity žijúcej vo švajčiarsku.
Vo videách sú zaznamenané stopy Védickej Kultúry na brehu Brighton Beach. No, nedá mi pripomenúť, ako
židom prikázal jahve aby pováľali "stĺpy", dúbravy a aby chrámy jahveho nepriateľa, jahveho otroci, rozbili na
prach (Deuteronómium (5 kniha Mojžíša) 12:1-3). Tu sú, ako aj inde po svete, stopy deštrukčnej činnosti
svetového parazita: https://www.youtube.com/watch?v=ua2QTDuaqII

32) Zmena podielu moslimov v európskych krajinách,
severnej Amerike a Austrálii od roku 1946 do roku 2019
Štatistika uvádza iba občanov krajín (tj. migrujúci nájomní pracovníci (gasterbajtri), utečenci atď. nie sú
zahrnutí).
https://vk.com/video-136471669_456240457

33) Vedeli ste, že HOLOKAUST = spálenie mäsa?
HOLOKAUST (z ang. holocaust, zo st. gréc. Ὁλοκαύστος – fon. holókaustos. Pozostáva so zložených slov
(etymológia slova) „ὅλος“ (fon. hólos) = úplný, celý, + „καυστός“ (fon. kaustós) = spálený (odvodené zo slova
„καίω“ (fon. kaíō) = spaľujem)): v užšom zmysle slova – prenasledovanie a masové vyhladzovanie židov,

žijúcich v Nemecku, na územiach jeho spojencov a na nimi okupovaných územiach počas druhej svetovej
vojny. (stručný výňatok z Vikipédie)
Preto, do roku 1939, pred začiatkom druhej svetovej vojny, malo slovo (pojem) HOLOKAUST iba jediný
význam – „CELOSPÁLENIE“.
Ukazuje sa, že ten, kto ho použil neskôr, po roku 1945, ako termín na označenie židovskej tragédie –
HOLOKAUST, bol veľkým zástancom ČIERNEHO HUMORU. Teraz židovskí predstavitelia hovoria všetkým,
že „HOLOKAUST – to je prenasledovanie a masové vyhladzovanie židov, žijúcich v Nemecku, na územiach
jeho spojencov a na nimi okupovaných územiach počas druhej svetovej vojny“, a sami samozrejme, veľmi
dobre rozumejú, že „HOLOKAUST – to je proces spaľovania mäsa obetných zvierat!“. Koho v tomto
historickom prípade považujú za „zvieratá“? – domyslite si sami....
Moja odpoveď znie : nepoznáte pravdu a nechcete ju poznať, pretože vám kole oči! A obsah židovskej „Tóry“ a
židovskej tradície si vysvetľujete svojím vlastným spôsobom, ako sa vám chce, ale nie ako to je v skutočnosti.
Medzitým je v samotnej židovskej „Tóre“ napísané, že spaľovanie obetí sa robilo preto, že „TOTO JE
BLAHODÁRNE, PRÍJEMNÉ HOSPODINOVI“. „Synovia Áronovi to spália ako ohňovú obeť príjemnej
vône Hospodinovi na oltári spolu so spaľovanou obeťou, ktorá je na dreve na ohni.“ Leviticus 3:5 (katolícky
preklad)
Ako vidíte, rituál HOLOKAUSTU židia vykonávajú od pradávnych čias nie pre toho Boha, ktorý je na
Nebesiach, ktorého nazvali Kristom „Otcom Nebeským“, ale pre toho druhého, ktorý podľa prezentovania
židov prebýva na zemi spolu s nimi a pre ktorého je zápach spáleného mäsa – obetou, príjemnou vôňou!
Ale veď 6 miliónov nebolo potrebných len tak. Presne ŠESŤ! Faktom je, že niekto vychytralý, mazaný
„PREDPOVEDAL“, že na zriadenie štátu Izrael musí byť „SPÁLENÝCH“ šesť miliónov. Preto je toto číslo
také dôležité pre týchto diablov: takto majú všetky svoje proroctvá lží zlepené akoby hovnom a paličkami.
V podstate, obetovania spáleným mäsom. „Každý národ si vytvára bohov podľa svojej predstavy, obrazu a
podoby“. Plemeno ľudí, prežívajúc v minulosti požieraním zhnitých tiel, živiaci sa kanibalizmom, vymysliac si
boha, milujúceho spálené človečenské mäso. Prečo? Pretože tento zápach sa asociuje s podvedomím židov s
uspokojením a dostatkom. A cez toto prebieha aktivácia archeotipov bezvedomia, prebieha napojenie židov k
svojmu egregoru. Odtiaľto pochádza aj „HOLOKAUST“ ako zápalná obeť. Napríklad, medzi národmitvorcami, dochádza k rovnakej aktivácii počas obetovania chleba, obilia.

34) Mavro Orbini o „Slavianskom kráľovstve“
Potvrdenie tvrdenia o tom, že história Európy bola prepísaná v záujme Vatikánu a vládnucich rímskogermánskych elít, je dielom dalmátskeho historika Mavra Orbiniho (1563 (?) – 1610) v jeho diele „Kráľovstvo
Slavianov“. Orbini bol rodákom z Dubrovníka, prijal postavenie mnícha rádu benediktínov. Ľudia ho milovali a
vážili si ho pre jeho múdrosť, pracovitosť, láskavosť, sebadisciplínu a sebaovládanie.
V tom období bola pre mysliacich ľudí slavianského Dubrovníka jednou z pálčivých tém smutná situácia
Slavianského Sveta. Mnohé národy stratili svoju nezávislosť, stratili svoju identitu. Počúvajúc hlas svojho
srdca, Mavro Orbini sa rozhodol venovať svoj život vytvoreniu encyklopedického diela zasväteného histórii
slavianskému rodu. Doslova prekopal masu v tej dobe existujúcich zdrojov v kláštoroch a chrámoch (katolícka
cirkev bola v tom období kurátorom kultúry v Európe, ktorá k sebe zozbierala podstatnú časť predchádzajúcej
kultúry). V Talianskych knižniciach sa našlo množstvo materiálov vrátane slávnej knižnice vojvodu Urbínskeho
(jej zakladateľom bol vojvoda Federico da Montefeltro (1422 – 1482), ktorá bola v tom období považovaná za
jednu z najväčších úložísk dokumentov a kníh. V špeciálnej budove boli uložené stovky latinských, gréckych a
židovských zdrojov. Po smrti Orbiniho bola časť tejto knižnice stratená a časť bola premiestnená do archívov
Vatikánu.
Jeho dielo nebolo zbytočné, objavil množstvo zmienok o slavianoch, ktoré v súčasnej dobe nie sú známe
širokému kruhu rusov a slavianov sveta. Tak do svojho diela zaznamenal priame a nepriame zdroje citácii
približne z 330 diel – sám ich uvádza viac ako 280 (v zozname na začiatku svojho diela), v texte je možné nájsť
navyše okolo 50. Zaujímavým momentom nebezpečenstva pre Vatikán, zákulisia tej doby je fakt, že Orbiniho
dielo po dvoch rokoch po jeho zverejnení bolo zaradené do „Zoznamu zakázaných kníh“.
Ale dielo sa neprepadlo do zabudnutia, o sto rokov neskôr diplomat z Dubrovníka, v službách Petra Prvého,
Savva Raguzinský-Vladislavič (je známy aj tým, že v roku 1705 priviedol ruskému cárovi araba Ibrahima)
predložil výtlačok „Kráľovstva Slavianského“ Petrovi I.. V roku 1722 bola táto kniha v skrátenej podobe,
preložená Savvom, vydaná v Petrohrade. Mních Paisij Hilendarský napísal na jej základe znamenitú „Slavianobulharskú históriu“. Vasilij Tatičev taktiež používal prácu Orbiniho. Oveľa neskôr sa na prácu Mavra Orbiniho
nazaslúžene zabudlo. Dielo Orbiniho je pre nás dôležité tým, že nám odovzdáva svedectvá o slavianoch zo
zdrojov, ktoré sú málo známe alebo dokonca stratené.
Práca Orbiniho v mnohých ohľadoch potvrdzuje závery, ktoré urobil J. D. Petuchov vo svojom základnom diele
„Dejiny Rusov“ a „Cestami Bohov“. Zistil, že protoindoeurópania, indoeurópania sú Rusi, protoslaviani árijci.
Súčasný Ruský národ, to je ich priame pokračovanie, dôkazy o tom je možné nájsť v mytológii, antropológii,
lingvistike, toponymii, archeológii, genealógii DNA a v ďalších vedách súvisiacich s históriou.
Podľa stredovekých prameňov, ktoré študoval Mavro Orbini (opakujem, že časť z nich je nenávratne stratená,
zatiaľ čo ostatné sú uložené v knižniciach Vatikánu), slaviani bojovali takmer so všetkými národmi sveta.

Vládli Ázii, severnej Afrike, žili na podstatnej časti súčasnej Európy. Práve oni zničili Rímsku ríšu.
Vstúpili do súčasnej revidovanej (značne pozmenenej) histórie ako „germánske kmene“, Frankovia, Jutovia,
Anglovia, Sasi, Vandali, Lombardi, Goti, Alani a ďalší. Založili svoje kráľovstvá po celej súčasnej Európe: od
severu Afriky (Vandali – Venéti – Venédi), Španielska až po Britské ostrovy. Slaviani založili takmer všetky
kráľovské a šľachtické rody Európy, napríklad prvú kniežaciu rodinu súčasného Francúzska dynastiu
Merovingov (zakladateľ knieža Merovij). Áno, aj samotní Frankovia – vranci sú zväzom kmeňov „vránvrancov“.
Podľa Orbiniho, Škandinávia bola taktiež obývaná slavianmi, ale súčasní Švédi, Dáni, Nóri, Islandčania a ďalší
(germano-škandinávske národy), to sú priamymi potomkami slavianov. Ich viera v slnečných bohov bola
zničená, ságy a eposy boli preredigované (upravené), v skutočnosti im boli vymyslené nové „literárne“ jazyky.
Túto a ďalšie informácie, ktoré skrýva „akademický“ svet Európy, je možné nájsť v práci Orbiniho. Dôvod je
jasný – GEOPOLITIKA. Súčasné európske elity si nedokážu priznať, že samotná európska história, až do 10 až
12 storočia vrátane, je vlastne dejinami slavianov a ich vojen. Súčasné štáty Škandinávie, Rakúska, Nemecka,
Talianska, Francúzska, Anglicka boli založené rusmi-slavianmi, obývajúcimi tieto zeme, ktorí boli zničení,
čiastočne asimilovaní. Toto je najväčšia genocída v histórii ľudstva. Ich jazyk, viera sú zničené. A proces nie je
dokončený, teraz prebieha asimilácia Južného Ruska a Bielej Rusi – rusov, obývajúcich tieto krajiny, menia na
Ukrajincov a Bielorusov, ich jazyky (zvlášť malorosský dialekt jediného ruského jazyka) ničia. Rusov v RF
menia na rusov bez „koreňov“. Prebieha vojna na vyhladenie najväčšieho a najslávnejšieho národa sveta –
slavianov a árijcov.

35) SKUTOČNÁ HISTÓRIA VZNIKU PARANDŽI (BURKY)
DOBRE BY BOLO O TOM VEDIEŤ, KTO TERAZ NOSÍ PARANDŽU (BURKU) - MÔŽE, OBLIEKALI
BY SA INÁČ...
Parandža (burka) pochádza z kultu Aštarty z dávnej Mezopotámie. Na počesť bohyne telesnej lásky sa všetky
ženy bez výnimky museli raz ročne zapojiť do prostitúcie v posvätných lesoch obklopujúcich chrámy bohyne.
Aby neboli spoznané, ženy z vyššej spoločnosti sa zvykli úplne zahaliť.
A taktiež nezabúdajte, že Mustafa Kemal, známy ako Atatürk, prvý turecký prezident v období rokov 1923 až
1938 našiel správny spôsob zavrieť fundamentalistom tej doby ústa. Ukončil nosenie parandži (burky) vydaním
jednoduchého zákona s okamžitým účinkom - všetky turecké ženy majú právo sa obliekať, ako oni chcú. Avšak,
všetky prostitútky musia nosiť parandžu (burku). Od nasledujúceho dňa v turecku parandži (burky) už nebolo
vidieť.
A tento zákon v Turecku ešte stále platí...

"Keď ju takto Júda zbadal, pokladal ju za pobehlicu, lebo si zahalila tvár" (Genesis 38:15)

36) NEUSTÁLE OPAKOVANIE TÝCH ISTÝCH MOCENSKÝCH
TÚŽOB ŠEDÝCH
Totalitný režim sa šedí snažili zriadiť vždy vtedy, keď sa snažili obsadiť vládu a kontrolu nad človekom. Ako
svoj vlastný argument na obhajobu ich extrémistickej fašisticko šovinistickej podstaty svoje charakterové
vlastnosti "prenášajú" na svoje okolie s tým, že oni nie sú ani extrémisti, ani fašisti, ani šovinisti, ale práve
všetci tí naokolo.
Vo fragmente z filmu "Dobrý Vojak Švejk" je vidieť charakteristickú črtu nástupu totalitného fašizmu z obdobia
prvej svetovej vojny vyvolanej šedými, ktorí nakoniec aj tak (ako vždy v dejinách) prehrali.
https://vk.com/video510552269_456239587
V druhom videu Roman Michelko rozoberá "extrémistický" názor v porovnaní s tým "liberálnym".
https://vk.com/video510552269_456239588
Mienku o prebiehajúcich udalostiach, nie len na Slovensku, ale aj v Českých zemiach, si urobí každý sám…

?: A kto nám akože bude piecť chleba? Hm. A kto zavedie elektrinu do domov, budov? Hm. Kto pomôže soc. a
zdra. postihnutým ľuďom atd. atd? Hm. Keď budeme všetci pracovať pre deduška Soroska. Ich aj tak osud
neminie a blíži sa míľovými krokmi.
V: Zaujímavo sa vyvinula situácia v Indii, keď tam parazitovali židovskí kolonizátori. Celá India, každý Ind,
Indka prestali nakupovať importovaný akýkoľvek tovar a prestali platiť a teda využívať služby, ktoré im
poskytovali firmy, ktorých majitelia mali ponemčené priezviská a alebo boli cudzinci. V priebehu pár mesiacov
"kolonizátori" opustili Indiu a nechali ju Indom…

37) AKO VOTRELCI POKORILI AMERIKU - STREDOVEKÉ
RYTINY
Pre príklad, pripomeňme si, v roku 1482 prebehlo "vyhnanie židov, kabalistov, zo Španielska", v dôsledku
toho žid kabalista Kolumbus tento rok "objavil" Ameriku". A ako sa prejavovali židia kabalisti v Amerike?
Takýmto spôsobom zhromažďovali zlato, za ktoré si jednak kúpili Britský kráľovský dvor na veky a taktiež
financovali majdany, prevraty, vojny a koloniálne genocídy po celom svete. Mnohí sa pýtajú, kde zmizli
stredoamerické civilizácie, tak sa na to poďme pozrieť, aká informácia je nám zachovaná do dnešných dní.
Nepripomína vám toto niečo?
12. októbra 1492 Španieli vstupujú na zem Nového Sveta. Prelomový moment v histórii ľudstva: stretnutie
dvoch svetov. Kolumbus ako prvý použil masové popravy obesením a spaľovaním ľudských tiel. Kolumbus
nariadil všetkým obyvateľom starším 14 rokov, aby každé tri mesiace odovzdali Španielom náprstok zlatého
piesku alebo 25 funtov bavlny (v oblastiach, kde nebolo zlato). Po splnení tejto kvóty bol na krk zavesený
medený žetón s vyrazeným dátumom, odovzdania poslednej dane. Tento žetón dával svojmu majiteľovi právo
na tri mesiace života. Odchytenému bez tohto žetónu alebo s vypršanou lehotou odsekli obe ruky, zavesili ich
na krk obete a poslali ju zomrieť do svojej dediny. Kolumbus, zaoberajúci sa predtým otrokárstvom na
západnom pobreží Afriky, evidentne, prevzal túto formu trestu od arabských obchodníkov z otrokmi. Počas
vládnutia Kolumbusa bolo takýmto spôsobom zabitých iba v Hispaniole až 10000 indiánov. Bolo takmer
nemožné splniť stanovenú kvótu. Miestny obyvatelia museli prestať pestovať potraviny a vykonávať ostatné
práce len preto, aby kopali zlato. Nastúpil hlad. Oslabení a demoralizovaní sa stali ľahkou obeťou Španielmi
dovezenými chorobami. Takých, ako chrípka, privezená s ošípanými z Kanárskych ostrovov, ktoré priviezla
druhá Kolumbova výprava na Hispaniolu. Pri tejto prvej pandémii americkej genocídy zahynuli desiatky,
pravdepodobne aj stovky tisíc Tainos. Očitý svedok opisuje obrovské hromady zomrelých tiel obyvateľov
Hispanioly na chrípku, ktorých nikto nepochovával. Indiáni utekali, kam ich oči viedli: cez všetky ostrovy, do
hôr, dokonca aj na iné ostrovy. Ale záchrana pre nich nebola nikde. Matky zabíjali svoje deti pred tým, ako sa
samé zabíjali. Celé dediny sa rozhodli pre masové samovraždy, vrhali sa zo skál, útesov alebo pili jed. Ešte
horšia bola smrť rukami Španielov. Šibenica pre slávu ježíša krista a jeho dvanástich apoštolov. Okrem
zverstiev, ktoré by mohli byť vysvetľované kanibalisticky systematického obohacovania sa, genocída na Atilách
a potom aj na kontinente vrátane sa zdala iracionálnou, ničím neodôvodnenou formou násilia v masovom
rozsahu a patologických až sadistických formách. Súčasné Kolumbské zdroje opisujú, ako Španielski
kolonizátori vešali, grilovali ako špíz, upaľovali indiánov na hraniciach. Deti rozrúbali na kúsky na kŕmenie
psov. Popravy zajatých indiánov. Výsluchy počas mučení. Na zlatých poliach. Tí, ktorí zle pracovali, čakal
prísny trest. Pomalé praženie. Svedomito s trasúcimi sa rukami. Barbari a civilizátori. Duchovný vzhľad
konquistadora dobyvateľa. Santiago - patrón konquistadorov dobyvateľov. Nápis na rytine: "Apoštol Santiago
ochraňuje Kastílčanov a prenasleduje indiánov". Rozryv a prepojenie dôb. Víťazi a porazení: indiáni boli nútení
pracovať pre nových hospodárov. Násilníci a obete. Španieli používali indiánov, ako ťažné zvieratá.
Konquistadori brali indiánov do otroctva, aby boli použití ako nosiči. V dobách konquistov sa do španielského
jazyka dostal pojem "aperrear" - dať na roztrhanie psom. Indiáni sa viac báli psov, ako koní, pušiek a arquebuz.
Žid Hernan Cortes mučí Kuautemoka, aby vyzvedel, kde Aztékovia schovali zlato. Poprava Ataulpa Jami s
kôlmi, na ktoré navliekali indiánov. Tým, ktorí padajú, odtínajú hlavy. Rozprávajú o deťoch, ktorých zatvárajú
v domoch a spaľujú, ale taktiež aj prebodávajú, ak sú príliš pomalé. Bežnou praxou je odrezávanie ženských pŕs
a priväzujú na ich nohy záťaže, pred tým, ako ich hádžu do jazera alebo lagúny. Rozprávajú o bábätkách,
odtrhávaných od matiek, zabitých a používaných ako značky na cestách. Utečencom alebo "blúdiacim"
indiánom odtínajú končatiny a posielajú ich do ich dedín, vešajú im na krky odťaté ruky a odrezané nosy.
Rozprávajú o "tehotných ženách, deťoch a starých ľuďoch, ktorých nalovili čo najviac" a hádžu ich do
špeciálnych jám, na dne ktorých sú zasadené zaostrené koly a "nechávajú ich tam, pokiaľ sa jama nezaplní". A
oveľa, oveľa viac. Indiánov upaľujú v domoch. Nakoniec, z približne 25 miliónov obyvateľov, obývajúcich
Mexické Kráľovstvo k momentu príchodu konquistadorov, k roku 1595 zostalo na žive iba 1,3 miliónov.
Ostatní boli väčšinou mučení v baniach a na plantážach "Nového Španielska". V Andách, kde vládli mečom a

bičom bandy žida kabalistu Pizzara, do konca XVI storočia počet obyvateľstva klesol zo 14 miliónov na menej,
ako 1 milión. Dôvody boli tie isté, ako v Mexiku a Strednej Amerike. Ako v roku 1539 napísal jeden španiel v
Peru "Indiáni sú tu úplne zničení a hynú". Oni sa modlia s krížom, aby im pre dobro boha dali jedlo... Ale
(vojaci) zabíjajú všetky lamy pre nič viac, ako na výrobu sviečok... Indiánom nezostalo nič na sejbu a keďže
nemajú žiaden dobytok a nemajú ho odkiaľ vziať, zostáva im iba umierať od hladu. Psy jedia indiánov. Súčasní
historici prichádzajú k záveru, že v Karibiku bola celá sieť "mäsiarstiev", kde sa telá indiánov predávali ako
krmivo pre psov. Ako aj všetko ostatné v dedičstve Kolubusa, kanibalizmus sa rozšíril aj na kontinente.
Zachoval sa list jedného dobyvateľa ríše Inkov, v ktorom on píše: "...keď som sa vrátil s Kartageny, stretol som
sa s Portugalcom menom Rohe Martin. Na verande jeho domu viseli časti narúbaných indiánov ako krmivo
jeho psov, akoby to boli divé zvieratá..." (Stanard, str. 88) Španiel, kŕmiaci loveckých psov deťmi indiánov.
Civilizovaní vyhnanci z Európy doviezli Americkým barbarom "celočlovečenské hodnoty"…

Dekrét na vyhostenie židov a prívržencov judaizmu zo Španielska
https://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_Jews_from_Spain

38) Kreslený film Máša a Medveď
Citácie od používateľov «Контакта»:
Vesna, analyzujúca viacdielny kreslený film «Máša a Medveď», na prvý pohľad sa zdalo, že je smiešny,
zábavný. Veľmi milý veľký medvedík a malinké zábavné dievčatko Máša. Ale ak sa prizriete pozorne, malinké,
večne nespokojné dievčatko, neustále ponižuje a manipuluje veľkého medveďa a ten zase bez protestov
uspokojuje všetky jej rozmary. V kreslenom filme je možné sledovať také scény, kde sa rôzne zvieratká
dostávajú do Mášinej hry. Snažiac sa obklopovať ich starostlivosťou, dievčatko ich jednoducho týra. Toto
prispieva k rozvoju dieťaťa v takých kvalitách, ako je nemilosrdnosť. Všimli sme si, že deti, ktoré radi sledujú
tento kreslený film, nevedomky začnú kopírovať správanie Máši, tak sa dožadovať, kričať, nepočúvať
dospelého, pretože on v súčasnosti je v úlohe toho istého veľkého medvedíka, ktorý všetko strpí. V dieťati sa
formujú také vlastnosti, ako náladovosť, slabá charakternosť, tvrdohlavosť, sebectvo. Tiež sme si všimli, že
mnohé deti nielenže kopírujú Mášine správanie, ale aj jej reč, v ktorej je rozkazovačný tón a žiadne kúzelné
slová.
Milí, naša "Máša a Medveď" je najstrašnejší kreslený film, aký len mohol byť vymyslený!!! Neter (v lete bude
mať 9 rokov) pred 2 rokmi sa ho napozerala a úplne kopíruje Mášine správanie! Dieťa je neznesiteľné,
nekontrolovateľné, VEĽMI KRUTÉ K ZVIERATKÁM (jej cieľom je chytiť a mučiť mačku, mačka sa neustále
skrýva pod posteľou, zatiaľ čo je neter u nás na návšteve) moja priateľka po zoznámení sa s neterou, sa
rozhodla, že nebude mať deti (pred zoznámením sa s neterou zbožňovala deti). A nikto s týmto nemôže nič
urobiť!!! Všetko je presne tak, ako to je popísané v článku!!! NEDOVOĽTE DEŤOM VIDIEŤ TENTO
KRESLENÝ FILM!!! Dieťa sa zmení na monštrum...

39) 6 miliónov stratených?
V "Židovskom denníku" New Yorku bol publikovaný článok o ŠIESTICH MILIÓNOCH ŽIDOV, ktorí zomreli
vo Svetovej Vojne, ale tento článok bol uverejnený 19 OKTÓBRA... roku 1919. Nejde o preklep - 19. októbra
1919, po skončení Prvej Svetovej vojny, ktorá bola zorganizovaná hlavne židmi. New York sa stal hlavným
mestom svetovej židovskej finančnej oligarchie, v New Yorku sa hlavne nachádza najväčšia burza sveta Wall
Street. + Potom - neprešlo
Otázka. A kedy sa potom v skutočnosti stratili? Pozrime foto.

?: A k tomu číslu ako dospeli? Ja som videla video, dvaja mladí židia z NY, zisťovali, koľko židov umrelo vo
vojne a či číslo 6 mil. je správne. A podľa nich toľko ani nebolo v Európe registrovaných, takže aj keby všetci
zomreli, to číslo by nesedelo.
V: K tomuto číslu prišli prvý krát na svetovom kongrese židovskej elity koncom XIX storočia vo Švajčiarskom
Basel. Z tohto kongresu unikol záznam, ktorý sa vola "Protokoly židovských mudrcov". Vtedy to bol iba plán,
aby svet konečne začal akceptovať židov. Potom sa to snažili, od počiatku XX storočia krátkymi článkami
pomaly zverejňovať, aby na tento hoax pripravovali svet. No, podľa záznamov, ktoré však nie sú oficiálne,
celkovo v koncentračných táboroch bolo popravených okolo 6,5 milióna ľudí, Z toho IBA okolo 2,6 milióna
židov. Ostatní boli slovania, mentálne chorí, cigáni, nepohodlní režimu a až na koniec to boli židia. O tomto je
množstvo autentických fotografií.

40) Čo jeme?
1. Obchody nakupujú jablká obalené vo vosku... Vosk im dáva lesk a obchodný vzhľad... Zmyte vosk horúcou
vodou...
2. Farbivá sa zachytávajú do bielej papierovej vreckovky... Je plná farbív a chemikálií...
3. Čo to je? Syntetické vlákna?
4. Majonéza... Jódová tinktúra... Majonéza na ľavo zo škrobom, na pravo bez škrobu... Majonéza na ľavo
škodlivá, na pravo prírodná...
5. Umelý med... studená voda... med zriedený s cukrovým sirupom... Prírodný med... studená voda... je možné
vidieť vzor s plástov... Genetická pamäť medu.
6. Vriaca voda... V ľavom pohári maslo so smotany... v pravom pohári margarín... Maslo vysokej kvality zo
smotany alebo z mlieka... Margarín z palmového oleja sa nerozpúšťa...
7. Ochutená sóda. Na ľavo filtrovaná, na pravo nefiltrovaná... Naďalej chcete piť ochutenú sódovú vodu?

8. Veľká porcia japši - čínskej (vietnamskej) polievky... Ach, taká malinká... Prázdny priestor na spodku
kelímka...
9. Tvaroh. Jódová tinktúra. Na pravo škodlivý, obsahuje škrob... Na ľavo prírodný…
https://vk.com/video-163476367_456239657

41) Úrad verejného zdravotníctva
Úrad verejného zdravotníctva poskytol dôkazy o tom, že vakcíny nespôsobujú autizmus, astmu a ostatné vážne
poruchy
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aodborne-informaciekntemam-ktore-najastejie-uvadza-iniciativa-na-uvedomenie-si-rizikokovania&catid=140%3Aokovanie&Itemid=117

Očkovanie sa dá odmietnuť slovíčkom o výhrade svedomia, keďže každá očkovacia látka obsahuje MRC - 5
(jedná sa o potratené embrionálne bunky a iné DNA).
Uz teraz je dodrziavanie prav zo silovej strany (stat, uradnikmi, politikmi, ktori su ovladani sivymi) ako tak..
ludskeprava su dnes uz len zdrap papiera.. pride doba vo velmi blizkej buducnosti, kedy ziadne slovicko o
vyhrade svedomia (oni ho nemaju, teda nevedia o com hovorime) nebude platit... teraz v cechach idu uzakonit
povinne cipovanie novorodencov.. a nikto sa ta nebude pytat, ci mas vyhradu alebo nie.. kopal by so ich do riti
rad zaradom
V: Čo sa týka ľudských práv, tie platili a aj platia iba pre ľudí. Najdôležitejšie je veľmi dobre poznať "právo
Človeka". O tom sa verejne nikto nedozvie a majú zatiaľ pre bežného človeka nepredstaviteľnú moc. Nejedná
sa však o žiadne "lodné právo"... ale sa jedná o "právach Človeka". Aj čo sa týka toho českého čípovania
batoliat, je v tom právna medzera, ktorá sa dá použiť a bez akéhokoľvek porušenia miestnych zákonov. Na to
však dotyčný otec musí mať gule, ale nie tie, s ktorých si to dieťa splodil! Ako poznám čechov, neviem o
takom, ktorý by si našiel tie svoje skutočné gule! Potom sa jedná aj o silu vzťahu muža a ženy a to je veľmi
zriedkavé, až žiadne...

42) Symboly sú rôzne, ale podstata je jedna

43) Zo života ✡ p-Rezidentov
https://vk.com/sutinfa?w=wall-136471669_67536

KAŽDÝ POLITIK JE POVINNÝ BOZKAŤ TIETO ROZVALINY
SVET - to je divadlo, kde sú v hlavných úlohách majstri zákulisného povyku.
https://youtu.be/wWVeNZpLd34
https://youtu.be/xpPBkCGd-6M
https://youtu.be/YcwIjXwXONo

44) Rasizmus, hovoríte? SIONACIZMUS!
Zničenie bielej rasy!
https://vk.com/video483444307_456239175

45) Spoločnosť

46) Kult Adolfa Hitlera stále živý
12.06.2020 Matovič verejne
Všetci ste si mysleli, že nacistický kult Adolfa Hitlera je iba
pre extrémistov?
Ste v strašnom omyle!
Mysleli ste si, že nacizmus zanikol Norimberskými
procesmi?
Zase ste na omyle!
Viete vôbec čo sa skrýva za kultom nacizmu, ktorý je šírený západným liberalizmom? Ste si istý, že nacizmus
vznikol spolu s Hitlerovým NSDAP? Nuž, tak si všetko dôkladne naštudujte a budete nemilo prekvapení...
Čo sa vlastne skrýva za nacizmom? Že by svetová vláda? Že by nejaký svetový poriadok? Žeby nejaká prvá,
druhá, tretia, nebodaj štvrtá ríša? A koho...?
Tak sa pozrime, že najväčší vyznávači nacizmu a fašizmu sa ani len netaja, ako im imponuje nacizmus. Budú
vykrikovať a nálepkovať všetkých okolo seba, že iní sú nacisti a fašisti, a tu NSDAP Adolfa Hitlera je im
vzorom : https://vk.com/video510552269_456239776

47) Revolučné plány
"Môžme, my židia, uniknúť trestu za naše večné revolučné plány proti všetkým ostatným rasám?" Žid Emanuel
Ginsberg
"Vďaka strašnej moci našich medzinárodných bánk sme prinútili kresťanov vstúpiť do početných vojen. Vojny
majú pre židov osobitú hodnotu, pretože sa kresťania navzájom ničia a vytvárajú pre nás židov väčší priestor.
VOJNY SÚ ŽIDOVSKOU ŽATVOU, židovské banky sú vykrmované kresťanskými vojnami. Vojnami bolo
odstránených z tváre zeme viac ako 100 miliónov kresťanov, ale toto nie je koniec, "Rabín Reichorn. Henry
Ford tiež poznamenal: "Bol to žid, ktorý povedal:" Vojny sú žatvou pre židov; "Ale žiadna žatva nie je taká
bohatá ako občianske vojny." (Medzinárodný žid: Najvýznamnejší svetový problém, Vol. III, str. 180).
"Každá vojna, každá revolúcia, každá politická a náboženská zmena nás privádza bližšie k okamihu, kedy
dosiahneme najvyšší cieľ, o ktorý sa usilujeme. Je nevyhnutné zachovať, pokiaľ je to možné, proletariát
priateľský k židom a podriadiť ho tým, ktorí disponujú peniazmi. Budeme sa usilovať o revolúciu a nepokoje a
VŠETKY PODOBNÉ KATASTROFY BUDÚ PRIAMO NAŠE, V NAŠICH CIEĽOCH, PRE JEDEN ÚČEL,
PRE ZÍSKANIE ZEME, ako to bolo sľúbené nášmu otcovi Abrahámovi. "Prejav: "Rabín o pohanoch."
Židia vyviedli policajtov na ulicu do formácii fanatických vojsk. Táto sekta je charakteristická extrémnymi
formami čierneho rasizmu a náboženského fanatizmu. A vy, páni, stále nechápete, čo sa deje v USA - toto je
taká istá procedúra, ktorú židia praktizovali vo Francúzsku a Rusku.
Počas Francúzskej revolúcie Godard predstavil 50 židov na zhromaždení komúny a hovorí týmto
zhromaždeným: izraeliti, ktorých vám tu predstavujem, tvrdia, že sú hodní vašej podpory pre ich vlasteneckú
zapálenosť, ktorá v čase revolúcie chytila ich dušu, pokryla ich civilnou zbrojou a urobila z nich statočných a
neúnavných vojakov. "Táto horlivosť si skutočne zaslúžila poctu: Maratov poradca, ktorý požaduje 300.000
hláv, je žid: osemročný Ľudovít XVII hanebne zabíja Simona žida; korunovačné klenoty sú ukradnuté
Mojžíšom Trenelom, Rouefom, Áronom Homergom a ostatnými; na kostol Jakuba zaútočili židia. Žid
Cremieux, vyhlasuje do sveta, že "miesto cisárov a pápežov bude teraz nahradené novým kráľovstvom, novým
Jeruzalémom", v roku 1848 zhodil z trónu Ľudovíta Filipa a jeho následníka, a formuje dočasnú vládu v ktorej,
samozrejme, sa stáva ministrom spravodlivosti a žid Goudchaux je ministrom financií.

Tu sú výroky viac alebo menej významných židov - Morgenthau, Coudenhove-Kalergi, Freud, alebo výroky
nejakého Barbara Spectra a Noela Ignatieva v posledných rokoch prístupných na internete, v ktorých sa
výslovne zmieňujú o potrebe zničiť biely rasu ako jediného reálneho konkurenta židov v moci nad svetom
alebo o nevyhnutnosti kolonizovať štáty patriace bielym ľuďom hromadným prisťahovalectvom predstaviteľmi
iných rás.
Slávny britský premiér židovského pôvodu odhalil potláčanú realitu sveta vo svojich románoch. Disraeli bol
jednoznačne presvedčený ešte počas svojho života, že "skrytá ruka" patrí k medzinárodnej finančnej moci
prepojenej s revolučnými skupinami na zvrhnutie tradičnej spoločnosti.
V roku 1966 New York's The Macmillan Co and London's Collier-Macmillan Ltd publikoval odhaľujúci príbeh,
v ktorom autor podstatne uviedol, že medzinárodné finančné skupiny využívajúce moc na vytváranie a kontrolu
peňažných úverov v medzinárodnom meradle úzko spolupracovali s komunistami na vytvorenie Nového
Svetového Poriadku (New World Order [NWO]). Tento autor nie je "extrémne pravicový", ale prestížny
americký historik, Dr. Carroll Quigley, bývalý lektor na Harvarde a Princetone.
"Pozerám sa na tento svet a trasiem v zúfalstve. Trasiem sa, pretože poznám duchovných otcov tohto hororu
(...) Môžme, my židia, uniknúť trestu za naše večné revolučné plány proti všetkým ostatným rasám?" Žid
Emanuel Ginsberg
https://vk.com/video493916742_456239232
?: Suhlasim, toto sa ozaj deje. Oni su uz taky drzy, ze sa s tym uz ani netaja. Nedavno som cital clanok, ktory je
ozaj len pre silne zaludky. https://tadesco.org/marneho-okenko-special-26-q5-2q2q-strucne-jasne-vystizneneuveritelna-data-celosvetoveho-deni-primo-od-pramene/
V: žid Finkelstein je rovnaký klamár, ako všetci židia na zemeguli. To čo spomína je polopravda a pravda je
ďaleko horšia, krutejšia. V židovských rodinách učia svoje židovské deti aby za každých okolností pred
akumom (akumami) klamali. Akumovia nesmú poznať celú pravdu! Preštudoval som všetky ich "sväté knihy",
niektoré mám, poznám pravdivé dejiny, ktoré sú úplne iné, ako oficiálna svetom židmi šírená his-tory. To, čo sa
učí na školách sú na 99,999% židovské bájky - "tora"...

48) Prečo sa práve černosi stali otrokmi alebo, ako sa
Američania stali rasistami?!
Prečo sa práve černoši stali otrokmi alebo, ako sa Američania stali rasistami?!
Pre "progresívnych" ľudí, liberálov a "tolerantov" je veľmi typické publikovať emocionálne vzlikanie, avšak
neodpovedať na najzákladnejšie otázky. Napríklad: "Prečo sa práve Afričania stali otrokmi vo svetovom
hospodárskom systéme do polovice XIX storočia?".
Pokračovanie 38. časti
Otrokársky systém je charakteristický práve pre židov Adamitov, potomkov Adama. Neveríte? Tak si
prečítajte ich "svätú knihu" tóru alebo bibliu, do ktorej bola celá tóra prepísaná a čítajte v prvej knihe Genesis v
kapitole 9 od verša 22. Tu je jasne napísané o legalizácii otroctva medzi židmi Adamitmi. Nebudem sa v článku
rozoberať o genetickej manipulácii, genetickom inžinierstve Adamitu Noeho na jeho synoch a konkrétne
na Noeho prvorodenom synovi Chámovi, ktorý je v podstate genetickým otcom súčasných Afrických
černochov. Tu Adamita Noe jasne preklial Chama, že bude na veky otrokom svojim bratom. Taktiež sa
nebudem rozpisovať o pôvode koncentrákov, gulagov, ktoré vznikli prvý krát hlavne na Africkom kontinente,
na jeho juhu a západe, po vyhnaní židov Španielskym kráľom zo Španielska, medzi ktorými bol aj Adamita
kabalista žid Krištof Kolumbus. Prečo boli Adamiti židia kabalisti vyhnaní zo Španielska? Ich kabalistický kult
z nich urobil ľudožrútov a pedofilov a to bolo odporné Španielskemu kráľovi a preto ich vyhnal z Európy.
V tomto článku si rozoberieme fakty o Americkom otroctve, hlavne černošskom otroctve v Amerike.

Podľa oficiálneho príbehu (histórie) bolo v antickom stredoveku bežné otroctvo. Prečo do tzv. antického Ríma
nevozili čiernych otrokov, ale používali bielych otrokov? V "bohatých" domoch používali hlavne mládencov
na pedofilnú zábavu, ako otrokov... V stredoveku, z nejakého dôvodu, neboli ľudia z iných rás chytaní ako
otroci a vození do Ameriky. Indovia taktiež. Americkí Indiáni taktiež. Ani číňania neboli chytaní a vyvážaní do
Ameriky do otroctva. Ani Malajzijci. Prečo?
V stredoveku, ako som spomenul vyššie a v predchádzajúcom článku, Vyhnanci zo Španielska a Portugalska
dobili, vyrabovali, zničili Americké štáty, aby si založili svoj vlastný štát. Španielskí vyhnanci si spočiatku
podrobili a využívali mnohopočetné stredoamerické a aj juhoamerické obyvateľstvo na poľnohospodárstvo.
Potom na nich lovili a mäso predávali ako potravu pre svojich psov a niekedy aj pre seba. Ale potom sa objavila
ekonomika plantáži... Prečo obyvateľov Mexika a obyvateľov Peru nenavážali na americké plantáže?
Odpoveď nie je politicky korektná: Pretože v strednej Amerike je taký vták - Quetzal alebo Quesal. Veľmi
krásny vták s jasným perím: červeným a zeleným so žltou hlavou. Tento vták má veľkú zvláštnosť: nedokáže
žiť v zajatí. Ulovení Quetzalovia veľmi rýchlo hynú a v zajatí sa nerozmnožujú. Medzi Indiánmi je Quetzal
posvätným vtákom. V Guatemale je symbolom štátu. Indiáni, ako quetzalovia, dlho nežili v otroctve. Veľmi
horúčkovito bojovali, keď sa ich snažili loviť a na plantážach žili veľmi krátko, zle pracovali, skoro zomierali,
nemali deti. Bolo to nerentabilné.
Do Ameriky vyvážali bielych aj čiernych otrokov. Biely otroci boli vyvážaní namiesto väzenia v Európe. Po
odpykaní si trestu sa stali slobodnými a mohli kolonizovať Americké pozemky. Takéto otroctvo trvalo zhruba
10 až 15 rokov a potom sa stali slobodnými Americkými kolonistami. Väčšinou to boli Íri, čo sa Británii
nepáčilo a tak to po nejakom čase zatrhli "revolúciou". Tieto podmienky však platili aj pre černochov, po
odpracovaní tých 10 - 15 rokov mali právo na vlastný pozemok - pôdu. Podľa oficiálneho príbehu (histórie) táto
idylka skončila okolo roku 1676. Idylku zakončila "revolúcia" alebo ináč - podľa oficiálneho príbehu (histórie)
- "povstanie otrokov". Neskôr vyrobili z Lincolna osloboditeľa otrokov, ale jeho úlohou bolo zjednotenie
konfederácie a nie zrušenie otrokárstva... Bolo by dobré tu spomenúť zakladateľa otrokárskeho systému
Nathanaela Bacona, ktorý sa preslávil tým, že jednak bol vážne psychicky chorý, mimo iných bol sadista a on
spustil genocídu pôvodného severoamerického obyvateľstva - indiánov, aby zabral a predal severoamerickú
pôdu migrantom.
Ale tu by bolo dobré začať vážne uvažovať, čo na tomto príbehu (histórii) je pravdou a čo je výmyslom. No,
niečo pravda je a niečo nie. Poďme si rozobrať stručné fakty.
Oficiáli tvrdia, že na jednu plachetnicu dokázali naložiť aj päťsto otrokov zo severozápadu Afriky, aby boli
dovezení na juhovýchod severnej Ameriky, v tzv. "zlatom trojuholníku". V niektorých prípadoch aj sedemsto...
Hm, aká by to mohla byť galéra, čo by zobrala napríklad päťsto otrokov? A posádka aj s otrokmi žili na práne?
Teda nič nejedli, nepili, lebo nemali potrebu? Keďže plavba mohla trvať aj niekoľko mesiacov cez Atlantik?
Alebo to bola stredoveká lietadlová loď alebo stredoveký prerobený tanker, aby uviezol aj vodu, aj potraviny
jednak pre posádku a jednak pre otrokov? Takže sa evidentne nejedná o masové obchodovanie s otrokmi z
Afriky.
No a ďalší fakt. Nie je mi známy černoch, ktorý by dokázal pracovať vlastnými rukami, iba sám pre seba, pre
svoj a jeho rodiny blahobyt. A to som v Afrike bol mnoho krát (Senegal, Nigéria, Kameron, Mali, Kongo,
Tanzánia ai) a videl som na vlastné oči, že černoch je veľmi nerentabilný obyčajný robotník, nebodaj otrok.
Pracovné návyky takmer žiadne, pracovná morálka taktiež... Nehovorím o už domestikovaných
černochoch v Európe alebo Amerike. Ich životnou náplňou je žiť z príležitosti na príležitosť a nie aby si
dokázali čokoľvek samostatne tvoriť. Dobre. Pôvodne to mali byť iba zberači bavlny a pestovatelia rôznych
obilnín alebo zeleniny na plantážach a farmách, ako to tvrdia oficiáli. Takže sa zrejme nejednalo o nejako
odborne zdatných jedincov. Aj keď zrejme v dosť zúboženom stave, keď aj dva mesiace minimálne nič nepili a

nič nejedli počas prepravy na "stredovekom tankeri". Ale je tu ale. Biely človek je ďaleko pracovitejší, ako
napríklad černoch. Alebo si myslíš že to tak nie je?
Ďalším faktom je skutočnosť, cena čierneho otroka zverejnená oficiálnymi historikmi. Podľa nich, jeden otrok
mal trhovú cenu od 300 do 600 dolárov, podľa sympatií alebo zdravia, čo bol minimálne ročný plat bieleho
robotníka (!). Niekedy aj trojročný plat. Avšak, podľa oficiálnych tvrdení rozprávkarov - historikov, cena za
jedného otroka na začiatku občianskej vojny stúpla aj na 1500 až 2000 dolárov. A napríklad, v danom období sa
jedna krava predávala za 15 až 30 dolárov... Dom v New Holland (neskôr New York) sa dal kúpiť za 700 až
1000 dolárov (!). A keď si zistíme predajnú cenu bavlny, v tých obdobiach ju kupovala Británia za cca 5 libier
za tonu, tak aj tu je mnoho nezrovnalostí. Tieto ocenenia otrokov sa mi zdajú byť dosť pritiahnuté za vlasy,
minimálne. Ale rozprávky (história) musia byť šírené...
Je známe, že ešte v období medzi rokmi 1930 až 1950 putovali po svete ľudské cirkusy, kde boli vystavovaní
ľudia rôznych rás sveta. V strednej Európe sa obyvatelia dozvedeli o mongoloidnom druhu človeka až po roku
1950 a práve cez tieto ľudské cirkusy. Zároveň takto boli vystavovaní aj černoši...
Vyhnanci zo Španielska, podľa oficiálov, vykynožili byzóny bohapustými poľovačkami, vykynožili všetkých
Májov a Aztékov tými istými poľovačkami a zrejme nemali kde vytvárať majdany, tak si začali privážať
černochov pre svoju "kabalistickú zábavu" a nie iba kvôli otroctvu. Od roku 1876 začali postupnou
charakteristickou "salámovou" metódou vyrábať "tieždôkazy" o existencii otroctva v severnej Amerike, pre
prípad, že by sa "im" to mohlo niekedy hodiť na ich zámer, ktorý bol sľúbený Adamitovi Abrahámovi
Luciferom…

https://www.imdb.com/title/tt3208026/
V: Keď nechcú, aj viac pravdy naznačia. Príbeh je zrejme situovaný do obdobia tesne po svetovej povodni a
svetovej jadrovej vojne. Preto ten hladomor. Vo filme netradične zobrazili aj techniku, ktorú zdedili po
zaniknutej civilizácii - vlak a železnice…

?: Lodě byl ve vlastnictví šedých a otroky prodávali samy náčelníci výměnou za korálky a jiné důležité zboží.
Náčelníci silných vesnic, přepadávali menší vesnice zajatce prodávali dál do otroctví.
V: Zaujímavá teória. Má to však jeden dosť veľký hák. Do prvej polovice XVIII storočia bola úplne celá
Afrika osídlená bielymi ľuďmi a nie černochmi. Hups, spomenul som XVIII storočie, no podľa rozprávkarov
príbehov histórie to malo byť v XIV storočí. Ale nech ich berie čert, vtedajší rozprávkari historici boli natoľko
negramotní, že ani nedokázali rozumieť náramkovým hodinkám, ktoré už dávno pred týmito časmi boli bežne
používané medzi Sumermi... Tak títo negramotovia vlastne používali na meranie času presýpacie mechanizmy a
mnoho krát sa im stalo, že im zvlhol a stvrdol piesok a preto sa až do dnešných dní stratili v čase a priestore...
Ale k Afrike. Podľa oficiálov sa prvý úplne čierny druh človekupodobného tvora objavil v Afrike až po
vyhnanstve kabalistu Kolumbusa aj s celou jeho bandou zo Španielska. Títo kabalistickí banditi ako prvé
vytvorili prvé koncentračné tábory pre celé černošské rodiny, aby sa mohli bezpečne množiť. Medzičasom ich
kabalisti používali na ich špinavé kabalistické hry. Istým časom v niektorých týchto koncentrákoch vznikol
klasický majdan a černochom sa podarilo z nich uniknúť do divočiny.

49) Rozdeľuj a panuj! Najobľúbenejšia "hra" šedých
Genóm šedých má špecifické a charakteristické vlastnosti. Nesie sa tromi až šiestimi generáciami, hlavne v
mimikriovaní sa do bieleho človeka. Popri génoch závažných psychických nemocí a telesných degeneratívnych
porúch sa nesie pokoleniami aj gén schopnosti rozvrátiť, ničiť čokoľvek, čo súvisí hlavne s harmóniou.
Mechanizmus prejavu tohto génu je úplne primitívny. Nositeľ je vďačným nástrojom šedých, zvyčajne pre
dobrý pocit a za určitých okolností dokáže skonštruovať primitívny plán, ktorý s hrdosťou nazýva "hra" a ak
dôjde k odhaleniu tohto plánu, tak tento konštrukt nazýva skúškou alebo testovaním cieľa, zvyčajne komunity.
Nositeľ tohto génu :
1 - je od svojho počiatku vystavený vplyvu na aktiváciu daného génu deštrukcie počas jeho života, na vhodný
okamih,
2 - pod vplyvom prostredia si vytvorí konkrétny nepriateľský postoj a aktívne vyhľadáva, kde by sa mohol
votrieť, do akej jemu vhodnej komunity, kde by mohol pôsobiť buď na objednávku alebo vlastným primitívnym
vplyvom,
3 - po výbere vhodného prostredia sa do danej komunity infiltruje. Využije svoje počiatočné podmienky a
vytvorí si, aby sa komunita k nemu správala s ľútosťou. Pomaly nadobúda presvedčivosť, dôveru v komunite a
popri tom vyhľadáva svojho budúceho pána - objednávateľa. Analyzuje komunitu, ich jednotlivých členov a
dôkladne ich kategorizuje,
4 - identifikuje najslabšieho člena a najsilnejšieho člena komunity v domnienke, že najslabší člen má zaručenú
väzbu na najsilnejšieho,
5 - začína vytvárať konštrukt "hry" za účelom deštrukcie komunity,
6 - postupne atakuje najsilnejšieho člena,
7 - vo vhodný okamih, buď na impulz objednávateľa alebo samostatne spustí "hru", ktorej cieľom je
destabilizovať komunitu. Na úspešnú destabilizáciu komunity si vyberie najsilnejšieho člena a najslabšieho
člena. Spúšťa "hru" a nasmeruje svoj útok na najsilnejšieho člena rôznymi narážkami a náznakmi, až
ohováraniami, zásadne však poza chrbát najsilnejšieho člena. Pri odhalení klamstvom zakrýva svoj deštrukčný
proces už prebiehajúcej "hry". Následne do konštruktu zahrnie najslabšieho člena a zneužije ho na pripravenú
destabilizáciu komunity. "Hra" prebieha.
8 - útoky na najslabšieho člena zintenzívni a čaká, až najsilnejší člen akýmkoľvek spôsobom zakročí.

9 - zároveň už má vytvorený plán, podľa ktorého informuje okolie, že práve on sa stal terčom intríg, ktoré v
podstate vykonštruoval buď sám alebo mu tento konštrukt bol za nejakú mizernú výhodu zverený,
10 - dielo deštrukcie je dokonané a do komunity úspešne vniesol nedôveru a rozpad. Komunitu buď preberá
sám alebo ju odovzdáva objednávateľovi, prípadne komunitu necháva napospas ním zasiatej nedôvery, aby bola
neskôr použitá na iný, dosť možné, podobný pripravený zámer konečnej deštrukcie,
11 - v prípade jeho odhalenia vytvára dojem neúčasti a bez pocitu viny. Avšak bez evidentného pocitu
zodpovednosti. Ľútosť prejavuje s veľkou nevôľou, nakoľko je presvedčený, že práve on sa stal terčom intríg
(ktoré v podstate uskutočnil sám).
Mechanizmus "hry" vcelku primitívny.
Čo si o tom myslíš ty?

50) Očakávanie dňa "satana"
(lucifera - nositeľa svetla, novo obnovená epocha "osvietenstva" alebo "znovuzrodenia" alebo novodobej
"renesancie")
Od počiatku marca roku 2020 sa svetom šíri hystéria hoaxu pandémie. Okolo tejto témy už bolo mnoho
popísané a aj vyrieknuté. Mnohí sa opierajú o "proroctvá", ktoré vlastne ani neexistujú. Presne tak,
neexistujú!!! Prakticky ani nie je možné predpovedať na dlhé obdobia akýkoľvek vývoj udalostí vo svete,
hlavne ak nie je známa minulosť a samozrejme priebeh nejakého vývoja. Dotýkam sa hlavne biblického
projektu, hlavne, vcelku detailnej "inštrukcie" v poslednej knihe nového zákona. Je to inštrukcia. Biblia je
vlastne celkovo chaotický "guláš" udalostí vývoja týkajúceho sa nejakého stádovitého spoločenstva ľudí. Áno,
stádovitého. Veď, nakoniec, každé dotyčné spoločenstvo ma svojho "pastiera"... Nebudem sa tu rozpisovať, že
celá táto kniha chaosu a šovinizmu vznikla iba v druhej polovici XVIII storočia. Vznikla v časoch, ktoré boli
značne pohnuté obrovskou katastrofou, ktorej stopy sú úplne všade po zemeguli. Naše nohy chodia po
zasypaných domoch našich predkov, kde žili a kde aj zahynuli. O tomto však reč nepôjde.
Vrátim sa k téme. Každý je zrejme oboznámený z prezidentskými voľbami v Sionistických Štátoch Ameriky
(SŠA / USA), ktoré sa uskutočnia 3. novembra 2020. Každý, zrejme, už veľmi dobre pochopil, že celé toto
šialenstvo s SARS-COV-2 nesie v pozadí prípravu nástupu k moci satanistického liberálneho fašizmu a
nastolenie ich "svetového poriadku" (zatiaľ to je však iba ICH liberálny neporiadok). Potichučky sa na tento čas
pripravovali po celé generácie malinkými zmenami vstupujúcimi do životov obyvateľstva zemegule. Kde tu
utiahli "obojky" a sem tam ich povolili, aby si nikto nič nevšimol. Aby nikto ani len netušil, čo sa pripravuje.
Kult lucifera alebo satana sa vyznačuje hlavne atmosférou strachu. Táto atmosféra strachu je vytváraná
výlučne okolo obetí, teda nie medzi obetujúcimi. Tí sa tešia na výsledok celého rituálu. Popri tom, ako v
agónii blaženosti sa kochajú nad utrpením obete / obetí.
Mnohí tieto zverské rituály pripisujú jedinému národu. V skutočnosti sa jedná o potomkov vyhnancov,
utečencov - izgojov z Védického spoločenstva. Takže sa jedná o genetický odpad z Rasa. Vyznačujú sa
charakteristikami, ktoré odjakživa boli neprijateľné v spoločenstve, odkiaľ mali pôvod. Boli to hlavne klebety,
intrigy, lži, manipulácie a ostatné špinavosti, ktoré praktikujú po celé svoje generácie. Zakaždým za týmto

všetkým bol nejaký ich osobný "pocit" alebo prospech hlavne v stúpaní po nejakom "spoločenskom rebríčku
hodnôt" tej-ktorej spoločnosti, kde sa vyskytovali. Ich podstatou sú "hry". Spoločenské "hry" a to je úplne
jedno, o aké hry sa vôbec jedná. Hlavne sa jedná o "informačné hry", teda o akúkoľvek formu vyrieknutej ľsti
voči svojmu okoliu. S potešením sledujú svoje obete. Neznášajú odhalenie ich "hry" a hlavne neznášajú odpor
voči nim.
Celá hoax svetová pandémia sa vlastne točí okolo udalosti 3. novembra 2020, aby mohli zasadnúť na svetový
trón. (Článok píšem zo svojho dlhodobo plánovaného pracovného pobytu v zahraničí a teda ani len netuším, čo
sa deje na Slovensku. Mám iba veľmi strohé informácie o udalostiach v európe a v severnej amerike) Mnohé
ezoterické komunity prežúvajú už dávno vyžúvanú žuvačku o boji medzi "svetlom a temnotou". Mnohí sa
vytešujú v nádeji že sa nájde niekto, kto príde "z vonku", aby upratal tento bordel zvrhlíkov, za ktorý si každý
môže sám. Áno, nie je tu, na tomto svete absolútne nikto, okrem TEBA, kto dokáže sa vzoprieť. Pokiaľ si sa
nerozhodol akoukoľvek troškou prispieť do tohto nastupujúceho chaosu svetovej vlády nejakých
schizofrenických sociopatov.
Takže, čo že sa to má udiať toho 3. novembra 2020 (podľa anglického dátovania "201103 (20201103)" - vcelku
magické číslo. Nie je zlaté, ani strieborné, ale je hlboko magické... hlavne pre znalého...)? Majú sa uskutočniť
prezidentské voľby o nástup na svetový trón medzi demokratmi a republikánmi. Republikánov zastupuje
Donald Trump a demokratov Joe Biden. Zrejme už každý vie, že svet je od roku 1807 vo vojne. Sporadicky táto
vojna prebieha fyzicky a hlavne informačne. Mnohí sa mylne domnievajú, že sa jedná o nejakých "reptiloidov"
alebo dokonca o nejakých "votrelcov". Sú to obyčajný ľudia - jednotlivci, ktorí manipuláciou a lsťou parazitujú
na väčšine. A vedia to robiť veľmi sofistikovane a uveriteľne. Sú však dobre organizovaní a disciplinovaní cez
svoje kluby. Jedná sa o slobodomurárske lóže. Tieto lóže nie sú lokálne ale svetové, s ich pôsobením úplne
všade. Nie každý vie, že slobodomurárska lóža sa rozdelila práve počas svetovej vojny (skutočnej druhej
svetovej vojny) rokov 1812 až 1896 na dve odnože, ktoré medzi sebou do dnešných dní informačne bojujú.
Jedna z nich sa sama vymenovala za "tieňovú", alebo po ich jazyku "deep state". Každá z nich má však
svoju mnoho generačnú agendu, ktorej sa striktne pridržiava.
Aby mohli luciferiáni nastúpiť na svetový trón, musia priviesť (prinútiť) národy k strachu. Táto emócia ich
posilňuje. No zároveň "strach" má aj dôsledky na zdraví jednotlivcov. Často, v neskorších rokoch, z následkami
predčasnej smrti. Ako obetina ich zámeru! V podstate, nič nové na svete. Luciferiáni ani nedokážu nič nové,
sofistikované vymyslieť. Iba opakujú staré, nimi odskúšané v zabudnutej minulosti. Tak to skúsili aj v
obdobiach rokov 1925 až do ich zahnania do skrýš v roku 1945. Podobne to bolo aj v rokoch od 1807 až 1896.
Taktiež aj v rokoch medzi 1700 až 1754. Nič nové! Stále jeden a ten istý scenár... V roku 2020 si taktiež
vymysleli nejakú pandémiu (predtým to bola španielská chrípka, predtým rôzne druhy morov), akurát počas
tohtoročnej pandémie spustili svetovú depresiu. V minulosti to robili postupne, po sebe. Najskôr to bola nejaká
"pandémia", potom to bolo ekonomické vynulovanie - depresia a zavŕšili to svetovou vojnou. Aby sa zotavili a
hlavne zbohatli. Ukojili svoje zvrátené chúťky. Tento rok 2020 to zrejme nebude ani ináč.
Tak? Vyhrajú demokrati, ktorí zastupujú vládu menšiny a teda otrokársky spôsob vlády alebo republikáni, ktorí
zastávajú národné ciele? Uvidíme... Keďže som na cestách mimo európy, mám možnosť sa rozprávať z
mnohými a akoby unisono sa všetci domnievajú, že tieto americké voľby budú zrejme posledné................
Potom tu je ešte v rezerve svetová agenda 2030... Nuž? ....…

51) PROPAGANDA
„Propaganda je pokus štátnej, straníckej, cirkevnej, akejkoľvek inej organizácie presvedčiť o niečom čo
najväčší počet ľudí. Tým sa hovorí cieľ.“ (Citované podľa MUDr. František Koukolík, DrSc., O lidech a živote,
ISBN: 978-80-7492-368-5, s. 266)
Už včera som citovala z tejto knižky a pomohla som si ňou aj dnes. Účelom propagandy je, aby niekto dosiahol,
udržal alebo rozšíril svoju moc. Jedna z jej definícií hovorí, že „mať moc znamená mať možnosť prinútiť
niekoho, aby niečo urobil proti svojej vôli“. Celkom mi to pripomína dnešné časy a táto definícia sa v plnej
nahote ukazuje ako pravdivá. Moc je možné dosiahnuť buď manipuláciou alebo agresivitou. Keďže
manipulácia je oveľa lacnejšia, moc propagandu zbožňuje a používa ju odpradávna.
PILIERE PROPAGANDY
Na to, aby propaganda fungovala a bola účinná, musí stáť na štyroch pilieroch:
1. Jednoduchosť – jednoduché klamstvo vždy porazí zložitú pravdu.
2. Oslovenie emócií – napriek tomu, že si mnohí myslíme, že sme ako ľudia mysliace tvory, sme emocionálne
bytosti.
3. Oslovenie predstavivosti, najlepšie kombináciou obrazu a zvuku – v prípade niektorých politikov je
možné povedať, že pri rozprávaní používajú aj vizuálne pomôcky. Koho mi to len opätovne pripomína…?
Netreba však zabúdať ani na televíziu a novinárov.
4. Opakovanie, opakovanie a zase len opakovanie – takýmto spôsobom sa propagandistické posolstvo
naučíme všetci. Zoznam, ktorý propaganda používa, by bol tak dlhý, že by nestačili ani tri takéto statusy.
Avšak, k manipulácii sa používa napríklad aj verejný prieskum. Z nich sa najčastejšie dozviete len výsledok. V
máloktorom je uvedené, ako vôbec zneli otázky, koľko ľudí vôbec neodpovedalo na otázky, atď. K štatistikám
len dva citáty dvoch ministerských predsedov Veľkej Británie:
Benjamin Disreali: „Existuje lož, hnusná lož a štatistika.“
Winston Churchill: „Verím iba štatistike, ktorú som sám sfalšoval.“
Nech mi je odpustené, ale všetkým tým prieskumom, podľa ktorých strana Petra Pellegriniho Hlas valcuje s
vyše 18 %, neverím. Nemastná a neslaná strana, jej jedinou výraznou „osobnosťou“ je líder a ten sa zase
zviditeľnil len tým, že ako premiér nastavoval procesy boja proti koronavírusu SARS-CoV-2. Ale toto je len
môj názor.

Ďalšou z výrazných zbraní v rukách propagandy sú médiá. Európsky súd pre ľudské práva označil médiá za
„public watchdog“, čiže za „strážneho psa demokracie“. Pri tomto označení si však treba uvedomiť niekoľko
vecí a možno položiť si aj pár otázok:
Kto ich platí?
Kto vlastní mediálne domy?
Chodia šéfredaktori niekam po rady, ako sa majú držať „správnej línie“ (odkazujem na výrok Haščáka o tom,
ako novinári píšuci pre médiá Penty podpisujú etický kódex novinára)?
Ako sú tieto médiá závislé od predaja reklamného priestoru/času?
A ak by sme sa chceli oprieť o metaforu o psoch: sú k peru „pustené“ iba čistokrvné plemená?
V jednom z rozhovorov, ktorý poskytol Dag Daniš pri svojom prechode z Aktuality.sk do Postoja, vyslovil
myšlienku, že niektoré médiá vytvárajú a robia tzv. kampaňovitý typ žurnalistiky. Nech by som sa namáhala
akokoľvek, takto presne by som to vystihnúť nevedela. Takto formulované označenie médií vystihuje to, čo
mnohí z nás už tušili. Len to bolo nutné pomenovať.
Pripnutá ilustračná fotka zobrazuje troch mužov, ktorí si na vyššie uvedených 4 pilieroch postavili propagandu.
Ak by ste si mysleli, že najviac mŕtvych má na svedomí Goebbels ako vedúci Hitlerovej propagandy, tak to
celkom tak nie je. A, nie, ani Igor Matovič to ešte nedotiahol do takých obludností, ako tzv. otec PR čiže „otec
vzťahov s verejnosťou“ – Edward Louis Bernays, synovec Sigmunda Freuda. Tento muž svojou propagandou
presvedčil feministky, aby propagovali fajčenie žien. Blahoželám vednému odboru, ktorý tohto človeka
považuje za nasledovaniahodného! Ale potom sa niet čo čudovať tým „15%“ Slovákov, ktorí ešte stále veria
súčasnému predsedovi vlády SR, všakáno...
Autor článku : Judita Laššáková, facebook

52) ŽIDOVSKÝ KÓDEX REALIZOVANÝ ŽIDOFAŠISTICKÝM
REŽIMOM VOČI NEŽIDOM NA SLOVENSKU
Tipnem si, že na Slovensku si asi najviac tzv. „Židovský kódex“ naštudoval pán PhDr. RNDr. MUDr. Ján
Mikas, PhD., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky.
Vyhláška, pod znenie ktorej sa nehanbil podpísať, tento kódex totiž veľmi pripomína. Veď posúďte sami na
príkladoch:
„Židia sú povinní nosiť židovské označenie. Podrobnosti o tvare označenia a o spôsobe jeho nosenia, ako aj
všeobecné výnimky po dohode s rezortne príslušným ministrom určí minister vnútra vyhláškou v Úradných
novinách.“

„Pokračujúce, poťažne na pokračovanie príslušné úrady, súdy a orgány verejnoprávnych korporácií a
ustanovizní majú v prípadoch, v ktorých je to pre ich rozhodnutie (opatrenie a pod.) nevyhnutne potrebné,
žiadať od strany potvrdenie o tom, že nie je Žid, poťažne židovský miešanec.“
„Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze
vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.“
„Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia
oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie
príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu
je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“
Prvé dva príklady sú z roku 1941, tie ostatné dva z roku 2020.
„Ďakujem“ zo srdca pánovi hlavnému hygienikovi a samozrejme vznešenej to pani prezidentke, ktorá využila
všetky Ústavou SR jej dané právomoci, aby tomuto zabránila!
Už nikdy nech sa ma nikto nepýta, ako hrozný bol fašizmus a nech netvrdí, čo o tom môžem vedieť, keď som
ho ani nezažila.
Má pravdu každý, kto tvrdí, že som ho nezažila!
PRÁVE HO TOTIŽ ZAŽÍVAM!!!

https://vk.com/doc510552269_577181195?hash=be8bbe2b30184f0fe3&dl=41a7d0acf50c50748e

53) Covid
Pani "bez rúška" išla na odberné miesto v Komárne vyžiadať potrebné certifikáty a povolenia.

Matovič sa priznal, že oklamal celé Slovensko a prosí o prepáčenie | 1.11.2020

192 ods. 1 a 4 Trestného zákona: Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho
hmotnú núdzu…potrestá sa odňatím slobody…na doživotie…ak spácha uvedený čin za krízovej situácie
Tak to si vypočujte !!!
Matovič sa dnes v priamom prenose
priznal zo spáchania zločinu, kedy v núdzovom stave mu zaň hrozí až
doživotie ! Ide o to, že sa priznal, že vyvíjal nátlak, obmedzenia atď.
na ľudí, robil obmedzenia, aby ich donútil isť na testovanie atď ... v
núdzovom stave ! NAKA a generálna prokuratúra už mala konať !!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=MJX-hWgPTgQ&feature=emb_logo

54) Židovská elita
Budeme sa usilovať o to, aby vo vládach slovanských štátov bolo čo najmenej predstaviteľov z pôvodného
obyvateľstva, ktorí budú nahradení našou židovskou elitou
Rabín Menachem Mendel Shnerson

55) SVEDKOVIA KOVIDOVÍ
Vznikla nová sekta: "SVEDKOVIA KOVIDOIVÍ", veria v masky, rukavice, antiseptiká a SVÄTÚ
KARANTÉNU. Buďte opatrní! Sú mimoriadne agresívni! Môžu doporučovať očkovanie!

56) VAKCINÁCIA STÁDA ZA KAŽDÚ CENU
"Viem, že 50 percent znie málo, ale stále existuje určitá ochrana a iná ochrana je lepšia ako žiadna ochrana,"
uviedol Dr. Jeff Kwong, profesor verejného zdravia a rodinného lekárstva a dočasný riaditeľ Centra pre
preventívne choroby očkovania na University of Toronto.
Ale aj keď je vakcína Covid-19 účinná iba na 50 percent, mohla by to zmeniť, tvrdia odborníci a poukazujú na
to, že účinnosť vakcíny proti chrípke sa môže z roka na rok veľmi líšiť , od 20 do 60 percent za posledné
desaťročie, a zábery stále ponúkajú výhody. Keď sa vakcína proti chrípke dobre zhoduje s chrípkovými
vírusmi, ktoré cirkulujú, zásahy môžu znížiť počet chorôb, hospitalizácií a úmrtí, tvrdí CDC.
"Keby ste mali 60 alebo 70 percent účinnú vakcínu a všetci by si ju vzali, pravdepodobne by ste dosiahli
imunitu voči stádu a potenciálne potom utlmiť túto pandémiu," uviedol Dr. Gregory Poland.
Vedci však nebudú vedieť, aké účinné sú experimentálne vakcíny - ak sú vôbec účinné - až do ukončenia štúdií.

https://www.nbcnews.com/health/health-news/fda-s-cutoff-covid-19-vaccine-effectiveness-50-percent-whatn1245506

57) Karol Marx
Žid Mardochai Lévi (Karol Marx) "komunistický manifest" a jeho plán na NWO (Nový Svetový Poriadok) židmi vytúžené obnovenie globálnej totality, v princípe ČSSR-2 (ZSSR-2)
Počiatky plánov globalistov - satanistov
Nemysli si, že to, čo teraz plánujú slobodomurári-globalisti s ľudstvom, je nejaký nový plán. Nie je to nič
zvlášť nové. Toto všetko sa už stalo. Stále ide o tú istú marxistickú ideológiu, iba s využitím nových moderných
technológií, ktoré predtým neexistovali.
Žid Mardochai Lévi (Karol Marx) tento komunistický plán dokonale opísal v Manifeste komunistickej strany,
tenkej brožúre, ktorú, bohužiaľ, nikto nečíta (podstatu komunizmu nájdete na kanáli YouTube «Владимир
Истархов»).
Napokon, čo plánovali komunisti :
1 - Zrušiť peniaze,
2 - Zakázať súkromné vlastníctvo,
3 - Zakázať súkromné podnikanie a všeobecne slobodné podnikanie,
5 - Zakázať voľný obchod,
6 - Všetok majetok ľudí, ktorý treba okradnúť a previesť do rúk totalitného štátu a urobiť z ľudí otrokov štátu,
7 - Štát by mal mať všetkých ľudí pod úplnou kontrolou,
8 - Zakazuje slobodu prejavu a tlače,
9 - Zakázať myslieť nezávisle.
A to všetko je možné dosiahnuť v globálnom meradle pomocou bleskovej evolúcie.
Aby nikto nemohol porovnávať ich otrocké postavenie s postavením ľudí v slobodnej spoločnosti.
Ako príklad si vezmite spisovateľa H. G. Wellsa. K marxizmu sa staval kriticky, nikdy však nebol
antikomunistom a k Leninovi sa správal dokonca s istými sympatiami. Wells nechápal diabolský účel
komunistického projektu. Myslel si, že všetky „chyby“ komunistov sú iba z hlúposti. Ale komunizmus nie je
ďaleko od chýb a nie hlúposti, ale satanského sveta slobodomurárskeho sprisahania, ktorý je starý mnoho tisíc
rokov.
Vyplýva to aj z židovskej Biblie, Tóry a Talmudu. Najlepšie je prečítať si o tomto sprisahaní knihu V. A.
Istarchova „Úder ruských bohov (Удар Русских Богов)“. Wells napriek tomu poskytuje objektívny fakt o
situácii, ktorú komunisti vytvorili v Rusku po uchopení moci. Tu je niekoľko krátkych úryvkov z knihy H.
Wellsa "Rusko v hmle (Россия во мгле)":
„Na konci roku 1917 zažilo Rusko taký rozsiahly kolaps, aký doteraz nepoznal žiadny iný sociálny
systém našej doby. Za bieleho dňa boli v uliciach Moskvy a Petrohradu ľudia okrádaní a vyzliekaní,
nikto nezasahoval. Telá mŕtvych boli po celé dni rozptýlené v priekopách a okolo prechádzali chodci,
ktorí im nevenovali pozornosť. Ozbrojení muži, vydávajúci sa za Červenú gardu, vtrhli do bytov,
prepadli a zabíjali ...
Rusi vždy radi obchodovali a zjednávali. Dokonca aj v roku 1914 sa iba niekoľko obchodov v Petrohrade
predávalo za pevné ceny. Ceny bez vyjednávania boli nepriaznivé; keď som vzal taxikára v Moskve, zakaždým

som s ním musel vyjednávať o 10 kopejkách. V Petrohrade bolo veľa obchodov, v ktorých sa živo
obchodovalo. Všetky tieto obchody sú zatvorené. Nie som si istý, či slová „všetky obchody sú zatvorené“
poskytnú západnému čitateľovi predstavu o tom, ako vyzerajú ulice v Rusku. To sú mŕtve obchody. Prechádzky
po uliciach so zatvorenými obchodmi sa zdajú úplne smiešne. Nikto iný tu „nechodí“. Pre nás je súčasné mesto.
Zatvorte ich a ulica stratí akýkoľvek zmysel ...
Pre západného čitateľa je najdôležitejšie - hrozivé a alarmujúce - to, že sociálny a ekonomický systém podobný
nášmu a s ním nerozlučne spojený sa zrútil. Nikde v Rusku nie je táto katastrofa videná s takou nemilosrdnou
jasnosťou ako v Petrohrade. Najbežnejší obchod je prísne trestaný. Všetok obchod sa teraz nazýva „špekulácia“
a považuje sa za nezákonný. Do roku 1919 žilo v Petrohrade 1 200 000 obyvateľov, v súčasnosti ich je niečo
viac ako 700 000 a ich počet stále klesá. Mnohí sa vrátili do dediny; mnohí odišli do zahraničia; zahynulo
obrovské množstvo ľudí, ktorí nedokázali zniesť obrovské ťažkosti ...
Úverový systém a priemysel spotrebného tovaru boli mimo prevádzky a všetky pokusy nahradiť ich iným
spôsobom výroby a distribúcie zatiaľ zlyhali. Nové veci preto nie sú nikde. Rovnako je nemožné zohnať lieky a
iný farmaceutický tovar. Jediná vec, ktorá je k dispozícii v relatívne veľkom množstve, je čaj, cigarety a
zápalky. Z ľahkých chorôb sa preto ľahko stane vážna choroba. Takmer všetci, ktorých sme stretli, pôsobili
skľúčene a nie celkom zdravo. V tomto nepohodlnom, plnom každodenných ťažkostí, veselý a zdravý človek
veľmi zriedka natrafí na ... Drsná marxistická filozofia rozdeľujúca celé ľudstvo na buržoáziu a proletariát
predstavuje celý život spoločnosti ako primitívny „triedny boj“ a nemá predstavu o podmienkach nevyhnutných
na zachovanie intelektuálneho života spoločnosti. Ak Petrohrad túto zimu umrie od hladu, zahynú aj členovia
Snemovne vedcov, pokiaľ sa im nepodarí pomôcť im pomocou nejakých mimoriadnych opatrení; ťažko však so
mnou hovorili o možnosti poslať im jedlo. V Dome literatúry a umenia sme počuli nejaké sťažnosti na potrebu
a depriváciu, ale vedci o tom mlčali. Všetci túžia po vedeckej literatúre; vedomosti sú im milšie ako chlieb.
Kníhkupectvá sú zatvorené a obchod s knihami je zakázaný ako každý iný obchod všeobecne. “

Tento Wellsov obraz poskytuje určitú predstavu o tom, čo sa už stalo. Toto nie je horor, ale realita, ktorá bola. A
toto plánuje nielen Putinova klika, ale aj svetové slobodomurárske zákulisia. A to je to, čo CHCÚ znovu
vytvoriť, pokiaľ to nebudeme podporovať.
ONI chcú robiť všetko podľa starých židovských záznamov. A ešte ďaleko tvrdšie. V prvom rade snívajú o
zákaze hotovosti, pretože hotovosť je prvkom našej slobody a nie je kontrolovaná štátom. Karty umožňujú štátu
prevziať úplnú kontrolu nad všetkými ľudskými činnosťami a v pravý čas uzavrieť prístup ku kartám
jednotlivých ľudí alebo o X hodine - celému ľudstvu, ako to už urobil Lenin. Teraz kričia o "ovčích vírusov" a
sebaizolácii (a to bez vyhlásenia epidémie a stavu núdze), ktoré prerušuje súkromné podnikanie a snažia sa
zničiť celú strednú triedu, rovnako ako komunisti zničili všetkých takzvaných „buržoázov“ (teda kultivovaných
a nezávislých ľudí), nie ako jednotlivcov, ale ako celú triedu. Chcú nám zobrať všetky slobody a občianske
práva počas totálneho kriku o baranovírusoch, ako to bolo za komunizmu. Nasaďte si všetci otrocké náhubky, a
keď si zvyknete - aj obojky!
Samozrejme U NICH sa objavilo aj niečo nové, kvôli novým technológiám. To je čipovanie a veže 5 G. Toto
marxistickí-leninisti v tom čase nemali. A myšlienka hromadného ničenia a znižovania populácie Zeme a
zlatých miliárd tiež nie je v žiadnom prípade nová, je stará tisíce rokov. Iba predtým, ako to dokázali pomocou
svetových vojen, a teraz to plánujú pomocou biologických zbraní (očkovanie) a samozrejme pomocou
masívneho vymývania mozgov prostredníctvom médií. To druhé však nie je nové - v prípade Lenina-Stalina vymývanie mozgov bolo oveľa dôkladnejšie (neexistoval internet).
Teraz chce svetové zákulisie narušiť biologickú podstatu človeka, začípovať mu mozog a vyrobiť z neho
biorobota. Aj toto nie je nové. Aj komunisti snívali o tom istom - o vytvorení nového komunistického človeka.
Na toto dokonca v Suchumskom inštitúte krížili človeka s opicami a nikto si toto nechce pamätať. A nesmie sa
tiež zabúdať na zločiny komunistov - inak by sa mohlo stať toto všetko znova. Bohužiaľ, komunistom sa veľa

podarilo pri vytváraní nového „sovietskeho“ človeka. Židia majú svetový sen - vytvoriť „Človeka Slúžiaceho“ zombie naprogramovaného na otroctvo bez reťazí a pút. Nič nové pod Mesiacom!
Preto je potrebná dekomunizácia a svetový súd nad komunizmom (on to nakoniec privedie všetok pôvod od
osôb až k samotnému diablovi Jahve-Jehovovi). Lenin medzitým potichu hnije v mauzóleu, žije tam svoj mŕtvy
život a otravuje duše a mysle ľudí. A čekista (kontrolór) - komunista Putin to všetko chráni, nafukuje víťaznú
zúrivosť a stavia pomníky Stalinovi.
A post komunistická verejnosť ničomu nerozumie a nikto im nič nevysvetľuje. Vata (dav) pozerá do svojej
zombikrabice, odkiaľ sú ich mozgy ovplyvňované s rovnakým úspechom ako za čias Lenina-Stalina.
Študujte históriu! Nepodľahnite ale odolávajte!
https://vk.com/video469916184_456240129

58) Obsadenie Slovenska sofistikovane
zločineckou teroristickou skupinou

organizovanou

Čo je to terorizmus?
Najjednoduchšia definícia terorizmu:
ŠÍRENIE STRACHU PROSTREDNÍCTVOM OPAKOVANÝCH NÁSILNÝCH AKCIÍ.
•

TERORIZMUS JE VEĽMI ZLOŽITÝ SPOLOČENSKÝ JAV, KTORÝ SA DÁ CHARAKTERIZOVAŤ
AKO SYSTEMATICKÉ PÁCHANIE NÁSILIA S CIEĽOM VYVOLAŤ STRACH, UMOŽŇUJÚCE
DOSIAHNUTIE POLITICKÝCH CIEĽOV.

•

ZA TERORIZMUS SA POVAŽUJE KAŽDÉ NEZÁKONNÉ POUŽITIE SILY A NÁSILIA PROTI
OSOBÁM ALEBO MAJETKU SO ZÁMEROM ZASTRAŠIŤ VLÁDU, CIVILNÉ OBYVATEĽSTVO
ČI URČITÚ SKUPINU A TÝM DOSIAHNÚŤ URČITÉ POLITICKÉ ALEBO SPOLOČENSKÉ
CIELE.

VŠEOBECNE EXISTUJE NIEKOĽKO HLAVNÝCH CIEĽOV TERORIZMU:
REKLAMNÝ CIEĽ – UPÚTANIE POZORNOSTI POMOCOU MASMÉDIÍ. NÁSILNOU AKCIOU JE
PREJAVENÁ SNAHA O ZVEREJNENIE PROGRAMU TERORISTICKEJ ORGANIZÁCIE. TOMU
VÝZNAMNOU MIEROU NAPOMÁHAJÚ AJ DNEŠNÉ MEDIÁLNE PROSTRIEDKY, KTORÉ
VYHĽADÁVAJÚ TAKÉTO DRASTICKÉ EXKLUZÍVNE SPRÁVY.
JEDNORÁZOVÝ NÁSILNÝ AKT – IDE O DOSIAHNUTIE CIEĽOV PRI SNAHE VYNÚTIŤ SI
VYJEDNÁVANIE, SLÚŽIA TERORISTICKÉ AKCIE NA ZASTRAŠOVANIE ALEBO NÁTLAK. PRI
TOMTO TAKTICKOM POUŽITÍ NÁSILIA SA OBEŤAMI ÚTOKOV STÁVAJÚ ČASTO NEVINNÍ ĽUDIA,
KTORÍ NEMAJÚ NIČ SPOLOČNÉ S PRÍPRAVOU ALEBO VÝKONOM TAKEJTO POLITIKY.
STRATEGICKÝ CIEĽ TERORIZMU – TERORIZMUS PREDSTAVUJE DESTABILIZAČNÝ NÁSTROJ
DANÉHO REŽIMU. VYCHÁDZA Z PREDPOKLADU, ŽE TERORISTICKÉ AKCIE VYPROVOKUJÚ
MOC K TAKÝM REPRESIÁM A NÁSILIU, KTORÉHO VÝSLEDKOM MÁ BYŤ REVOLUČNÁ
VZBURA. TOTO PREDPOKLADAJÚ PREDOVŠETKÝM ANARCHISTICKÉ DOKTRINÁLNE
KONCEPCIE.
Zákon číslo 161/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Pojednáva v :
Čl. I

Je nanovo prepracovaná skutková podstata trestného činu terorizmu...
Skutková podstata upravujúca trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme obsiahnutá v §419b, skutková
podstata upravujúca trestný čin financovania terorizmu obsiahnutá v §419c a skutková podstata upravujúca
trestný čin cestovania na účel terorizmu obsiahnutá v § 419d.
V rámci navrhovaného znenia skutkovej podstaty trestného činu terorizmu spočívajúci v definícii cieľa, ktorým
je „POŠKODIŤ ÚSTAVNÉ ZRIADENIE ALEBO OBRANYSCHOPNOSŤ ŠTÁTU, NARUŠIŤ ALEBO
ZNIČIŤ ZÁKLADNÚ POLITICKÚ, HOSPODÁRSKU ALEBO SPOLOČENSKÚ ŠTRUKTÚRU ŠTÁTU
ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE, ZÁVAŽNÝM SPÔSOBOM ZASTRAŠIŤ OBYVATEĽSTVO
ALEBO DONÚTIŤ VLADU ALEBO INÝ ORGÁN VEREJNEJ MOCI ALEBO MEDZINÁRODNEJ
ORGANIZÁCIE, ABY NIEČO KONALA, OPOMENULA ALEBO STRPELA“...
Čl. IV. §129 Trestného Zákona
Ods. 1. Skupinou osôb sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.
Ods. 4. Popisuje zločineckú skupinu vrátane legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa §233
Ods. 5. Popisuje teroristickú skupinu o počte najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového
obdobia na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, ktorej činnosť sa vyznačuje
koordinovanosťou...
Ods. 6. Činnosťou pre zločineckú alebo teroristickú skupinu sa rozumie úmyselná účasť v takej skupine alebo
iné úmyselné konanie na účel:
a) Zachovania existencie takejto skupiny, alebo
b) Spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 takou skupinou

Ods. 7. Podporou zločineckej alebo teroristickej skupiny sa rozumie úmyselné konanie spočívajúce v
poskytovaní finančných alebo iných prostriedkov, služieb, súčinnosti alebo vo vytváraní iných podmienok na
účel
a) Založenia alebo zachovania existencie takej skupiny, alebo
b) Spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 takou skupinou.
§140a
Osobitým motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,
d) v úmysle spáchať niektorý s trestných činov terorizmu
e) v nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, etnickej skupine...
§419b
1. Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť základnú
politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným
spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu štátu alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej
organizácie, aby niečo konala, opomenula alebo strpela
a) Hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,
...

e) získa, prechováva, drží, dovezie, dá prepraviť, dodá alebo inak použije chemickú látku, biologický agens
alebo toxín, biologickú zbraň, bojový prostriedok, alebo takým konaní hrozí, alebo
f) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej újmy na zdraví, alebo cudzí majetok do nebezpečenstva
škody...
2. Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú újmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) na chránenej osobe,
c) voči ozbrojeným silám alebo voči ozbrojeným zborom,
d) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
e) za krízovej situácie.

V: po každej podobnej situácii v dejinách prišiel verejný súd. Posledný súd sa konal v Norimbergu... A
Norimberg 2 sa blíži... Nezabúdaj, sú to lokaji svojho objednávateľa a ten rozmýšľa "ak zradili svoj národ,
zradia aj mňa (nás)...". Žiaden zradca nemá cti v očiach zločinca!!! Každý zradca má veľmi krátky život!!
Úplne podobne sa cítili naši predkovia a to iba nedávno, po udalostiach roku 1939. Títo svetoví kriminálnici paraziti, rakovinový nádor zemegule nevedia nič nové vymyslieť. Vždy robia úplne to isté, plne rovnako. Nič
nového. A vždy po tom, ako vystrčili svoje pekelné rohy, vždy nastúpil súd nad nimi, menovite.
J: pozri si tento film v čase 1:01:01 a prestaň fňukať, ešte treba vydržať 7 liet (vychádzam z popisu liet v
koljadovom dare) aby sa mohla naplno rozvinúť védická kultúra
https://www.youtube.com/watch?v=kSozhsNc3eI&t=3661s

59) Holokaust šiestich miliónov židov...!?
Richard E. Harwood - je človek, ktorý napísal knihu "Did Six Million Really Die? (Skutočne zomrelo šesť
miliónov?)". Autor v nej na základe faktov a iba faktov dokazuje, že nebolo zabitých šesť miliónov židov, ale
iba dvestopäťdesiatšesť tisíc zahynutých!
Toto je prvý ruský preklad knihy, ktorá je možno jedna z najdrahších vydaní, ktorá kedy vyšla v angličtine.
Milióny slov bolo o tejto knihe vyrieknutých a aj vytlačených počas dvoch súdnych procesov v Kanade nad
vydavateľom Ernstom Zundelom.

Židovská lobby ho žalovala podľa článku z XIII storočia (!), aby ho prinútili mlčať, a potreboval osem rokov a
stovky tisíc dolárov, aby obhájil svoje právo na slobodu slova.
Židovská lobby nemusela míňať peniaze, pretože poslušná sionistom Kanadská vláda, v obidvoch prípadoch
prevzala obvinenie a súdili Zundela za peniaze daňových poplatníkov, platiac "expertov" obvinenia, mnohí z
nich boli najatý v SŠA (USA) za 150 dolárov na hodinu (!), plus náklady na letenky, diéty a ostatné. V dôsledku
dvoch súdnych procesov a následných odvolaní na Najvyššom súde bol tento článok vyhlásený za protiústavný.
A sloboda slova, ktorú sa židovská lobby snažila obmedziť, je
dnes majetkom všetkých Kanaďanov. Medzičasom, kým bola
táto kniha vydaná najskôr v Kanade, už bola preložená do 12
jazykov a predaná v 16 štátoch. Sionisti, ktorí nedokázali
vyvrátiť vedeckú stránku týchto štúdií, sa uchýlili k
osvedčenej taktike politického nátlaku a zastrašovania
zúčastnených ľudí. Nezastavili sa ani pred taktikou teroru.
Marcela Dupré, ktorý túto knihu distribuoval po Francúzsku,
zabila bomba umiestnená v jeho aute, po čom židovské
organizácie vydali vyhlásenie v tlači, v ktorom vyjadrili svoj
súhlas s touto vraždou a varovali ostatných pred následkami
pokusov o rozbor tohto historického obdobia.
E. Tsundelovi poslali bombu poštou, ktorá bola odpálená v
blízkosti jeho domu, potom bol jeho dom podpálený, čo malo
za následok značné materiálne škody.
Dom švajčiarskeho historika Jurgena Graffa bol podpálený, a
taktiež aj dom švédskeho bádateľa žijúceho v Dánsku.
Zapálený bol aj knižný sklad americkej organizácie,
združujúcej niekoľkých vedcov zaoberajúcich sa touto otázkou.
Francúzsky historik, profesor R. Faurisson, ktorý sa zaoberá touto otázkou, bol surovo zbitý a život mu
zachránil až zásah ľudí nachádzajúcich sa na blízku.
Vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Portugalsku, Španielsku, Dánsku, Holandsku, Švajčiarsku boli prijaté
zákony nariaďujúce tresty za akýkoľvek pokus poprieť tento "fakt", že v Hitlerovskom Nemecku bolo zabitých
šesť miliónov židov.
Nemecký inžinier Germar Rudolf, ktorý vykonal vedecký výskum na tému možnosti zabitia ľudí v priestoroch
Osvienčimu, predstavovaného ako plynová komora, bol odsúdený na 18 mesiacov straty slobody! A to aj
napriek tomu, že v jeho správe nebolo ani jediné politické vyhlásenie!
Pravda sa ale prebíja na svetlo! Výskumy amerického experta na plynové komory Freda Leichtera o možnosti
masových vrážd v Osvienčime a Majdaneke, s chemickým rozborom vykonaným v miestnostiach, ktoré, akoby
boli údajne plynovými komorami, priniesli najväčší efekt. Na túto tému jeho tri knihy boli preložené do
mnohých jazykov a vydané v mnohých štátoch. Po Leichterovom výskume, Osvienčimské štátne múzeum sa
obrátilo s požiadavkou na Krakovský súdny inštitút forenzných vied o vykonanie výskumu na tému možností
toho, či došlo k masovým vraždám v Osvienčime. Analýza tehál a cementu plne potvrdila výsledky získané
Leichterom.
Walter Luftl, rakúsky inžinier, Prezident Rakúskej Asociácie Inžinierov, tiež skúmal tento problém a dospel k
záveru, že je technicky nemožné zabíjanie ľudí v miestnostiach, ktoré sú predstavované ako plynové komory.
Rovnako nebolo možné spáliť také množstvo tiel v peciach, ktoré boli v koncentračných táboroch, toto by si
vyžadovalo doslova tisíce krematórií.

.............................
Záver
Na záver si urobíme stručný prehľad štatistiky o židoch, ktorí zahynuli vo vojne. Na Norimberskom procese aj
na súde s Eichmannom sa počítalo s viac ako deväť miliónmi židov, akoby nachádzajúcich sa na území
Nemecka. Ale my sme už preukázali, že po významnej predvojnovej emigrácii, sa v Európe nachádzalo okolo
troch miliónov židov, nezahŕňajúc Sovietsky zväz.
Ak sem započítame počet židov žijúcich pred vojnou na území Sovietskeho zväzu, následne okupovaného, z
ktorých bola väčšina, mimochodom, evakuovaná, tak potom s najväčšou pravdepodobnosťou celkový počet
nepresiahne štyri milióny.
Podľa štatistika Himmlera, pre doktora Richarda Korherra, bolo toto číslo 5,5 milióna, v čase, keď bolo
najväčšie okupované územie Nemeckom.
A podľa Svetového Centra pre Súčasnú Židovskú Dokumentáciu, tento počet pozostával z 5,294 milióna. Ale
obidva z týchto počtov zahŕňajú aj dva milióny židov v Pobaltí, Bielorusku a v Ukrajine. Tu je evidentné, že aj
židovská organizácia pripúšťa, že v Európe nebolo šesť miliónov židov.
"Oficiálne odhady" počtu židov zabitých vo vojne sa postupne znižujú.
Analýza predkladaných štatistík o židovskom obyvateľstve a emigrácii uvádzané v tejto knihe a vykonaná
analýza švajčiarskymi novinami Baseler Nachrichten a profesorom Rassinierom ukazujú, že by bolo
jednoducho nemožné, aby počet zabitých židov v Druhej Svetovej Vojne presiahol jeden a pol milióna.
Ale toto je veľmi dôležité, že podľa Svetového Centra pre Súčasnú Židovskú Dokumentáciu v Paríži bolo iba
1,485 milióna zomretých židov na všetky príčiny vrátane, aj to napriek tomu, že je toto uvádzané číslo s
najväčšou pravdepodobnosťou vyššie ako v skutočnosti, nepribližuje sa ani k tým šiestim miliónom. Ako už
bolo predložené, podľa odhadov židovského štatistika Raula Hilberga zomrelo 897 tisíc židov. Toto je už bližšie
k realite.
Nepochybne, vo vojne zahynulo tisíce židov, je to potrebné považovať za realitu vojny, ktorá priniesla smrť
miliónov ľudí na všetkých bojujúcich stranách. Počas blokády Leningradu zahynulo 700 tisíc civilistov, viac
ako dva milióny nemeckých civilistov zahynulo počas spojeneckých bombardovaní a vyhnaní a emigrácii z
Pruska, západného Poľska a sudetskej oblasti v Čechách.
Švajčiarske noviny Die Tat z 19. januára 1955 pri revízii počtu vojnových obetí Červeným Krížom, dospeli k
záveru, že "počet obetí perzekúcie v dôsledku rasovej a ideologickej politiky v rokoch 1939 až 1945
nepresiahol 300 tisíc, ale nie všetci z nich boli židia.". A toto číslo sa zdá byť najbližšie k realite.
Koľko z troch miliónov židov, nachádzajúcich sa pod kontrolou Nemecka prežilo po konci vojny? Toto je
kľúčová otázka v legende o masovom vyvražďovaní. Podľa Židovského Spoločného Distribučného Výboru
prežilo iba jeden a pol milióna židov. Už sme dokázali, že tento údaj je krajne neprijateľný. Počet židov
požadujúcich kompenzácie od Západonemeckej Vlády za údajne prežité utrpenie v rokoch 1939 až 1945 sa
neustále zvyšuje a počas desiatich rokov, od roku 1955 do roku 1965 sa strojnásobil a dosiahol 3,375 milióna!
(Aufbau, 30. júna 1965) Existuje preukázateľnejší príklad, ktorý by preukázal, že šesť miliónov je fantázia!
Väčšina z týchto ľudí sú židia a o tom nie je nemožné pochybovať, že väčšina z troch miliónov židov, ktorí
prežili Nemeckú okupáciu, zostali na žive.
https://vk.com/doc510552269_578156952?hash=70ffdffc4b8d8e1e1f&dl=18a1d3bfbe2ed21467

60) Bill Gates
Bill Gates v mladosti, ešte keď rozmýšľal, že je epidemiológ a vynálezca vakcinácií

J: internet má základ vo
vojenských laboratóriách, vytvoriť
informačnú sieť cez telefónne
linky
počítače tiež, veď s príchodom
farebných fotoaparátov už bol
problém retušovať čiernobiele
fotky a dokreslovať všade židov
potrebovali tiež vyrábať fotky
vesmíru či Zeme, ručne to robiť
by potrebovali tisíce opíc
čo majú spoločné google či
jewbook? najväčším podielníkom
je tam microšrot
model majú vymyslení výborne,
spravia operačný systém, ktorý si
musíš kúpiť, všetko o tebe špehuje, robí ťa na ňom závislým, a potom zisky investujú do výroby vakcín aby ťa
jedného dňa zaočkovali a vypálili ti mozog, perfektne premyslené
V: v podstate súčasne známy internet alebo aj počítač, prípadne smartfón tu už boli v dávnej minulosti. To, čo v
súčasnosti sa nazýva INTER-NET je kabalistická skomolenina pradávnej komunikačnej siete pod názvom
INTER ku ktorej prilepili meno syna Satanaila NETa, ktorého úlohou bolo zvádzať... Mnohé je zašifrované,
aby to poznali iba tí vyvolení, tých pár sto jedincov, ktorým istým časom tieto "symboly" mali pomáhať k
rozkvetu…

