Pasce Matrice
Nemôžete len tak vziať a ponoriť planétu
do matrice. Takýto systém je nestabilný,
čo znamená, že je dočasný a skôr či neskôr
sa rozpadne. Potrebujeme bezprecedentný
bezpečnostný systém a viacúrovňový a
viacrozmerný
systém
v
podobe
najzložitejšieho bludiska.
A tento labyrint nie je len so zamotanými
chodbami, ale s pascami, s miliónmi pascí
zameraných nielen na telo, ale aj na
myseľ. Rovnako ako endokrinné žľazy
udržujú telo v zajatí, musí aj hormonálny
systém matrice poskytnúť úplnú kontrolu nad spiacim stádom.
Matrix vytvára falošné ciele a priority, ale čo je najdôležitejšie, napĺňa falošný svet falošnými pôžitkami,
ktoré sa stanú hlavnými pascami iluzórnej reality. Človek nemusí ani predpokladať, že niekde sú dvere, ale
ak sa zrazu predsa len ocitnete v blízkosti drahocenných dverí, chytia vás za hlavu tisíce hákov. Nejde o
oceľové háčiky na mäso, je to oveľa efektívnejšie - jedná sa o inváziu maticových myšlienok priamo do vašej
hlavy a sú také skutočné, že si ich omylom pomyslíte …

1) Test hĺbky spánku
23. augusta 2015
https://www.as-gard.com/test-na-glubinu-sna
25 faktov, ktoré ohromujú:
1. Kolumbus neobjavil Ameriku.
2. Očkovanie je jed.
3. Pán je démon.
4. Akákoľvek mediálna tvár je zbavená slobodnej vôle.
5. Všetky vojny všetkých čias a národov organizuje jeden gang.
6. Celá francúzska móda je spôsobená nedostatkom kúpeľní a kanalizácie.
7. Ateizmus je druh náboženstva.
8. 100% výrobkov v supermarketoch je otrávených a neprijateľných na konzumáciu.
9. Televízne, rozhlasové a bunkové žiariče sú psychotronické zbrane.
10. Gagarin nikdy nebol vo vesmíre.
11. Technologický pokrok neexistuje - všetko bolo vynájdené už dávno a skryté pred obyvateľstvom.
12. Škola a univerzita zámerne dávajú falošné vedomosti o kultivácii nových otrokov systému.

13. AIDS a rakovina neexistujú a nikdy neexistovali.
14. Adam a Eva neboli ľudia.
15. Skutočné meno Petra Veľkého je Izák a nestaval Peterburg.
16. Vojna v 19. storočí medzi severom a juhom USA predstavuje očistenie územia od miestneho obyvateľstva
(Rus) európskymi žoldniermi.
17. Koncept voľného éteru bol vymazaný ako taký a nahradený drahou ropou a plynom.
18. Nobelov výbor je hniezdom pseudovedy.
19. Rus sa nepodarilo pokrstiť v 10. storočí, ale až v polovici 19. storočia.
20. Hory Krymu (a nielen) sú plné obrích vykládok.
21. Od roku 1816 snežilo tri letá za sebou.
22. Ženy rodia v agónii iba posledných 200 rokov.
23. Celá flóra a fauna Zeme je vytvorená v genetických laboratóriách.
24. V roku 1780 sa začala posledná vojna, ktorú ľudia prehrali. Po dobu 36 rokov bola mapa planéty zmenená
na nepoznanie termonukleárnymi útokmi, 95% ľudí bolo spálených a zo zvyškov sa stali otroci.
25. Tieto riadky čítal náš duch, a nie oči, ktoré sú iba časťou smrteľného avatara stvoreného na dočasné
ponorenie do pekla.
Mnohí vstúpili do toho, že sme boli podvedení. Ale nenechali sme sa len oklamať, náš mozog bol
preformátovaný ako USB flash disk, znovu zoraný a zasiaty.
Ponúkam zoznam 25 položiek. Ich prijatím alebo neprijatím ukážeme, ako hlboko ste uviaznutí v matici.
Samozrejme, tento test je len zábavný! V sieti však vyvolal búrlivé diskusie. Vtipy ako žart, ale postupom času
sa ľudia začali presviedčať o pravdivosti každej položky.
Keď sa zobudíte, bod po bode začne vytláčať školské lži z pamäťových buniek a formovať nový správny
svetonázor, až kým sa celý zoznam nestane normou.

2) Prečo nemôžu byť ľudia porazení?
19. apríla 2015
https://www.as-gard.com/pochemu-nas-ne-pobedit
Novinky.
„Dnes zasiahol štát Barabama hrozný cyklón.
Zrazili sa stovky automobilov, desiatky ľudí
zomreli na abnormálne mrazy! Teplomer prešiel
cez mínus 10 stupňov! Tisíce domov zostali bez
svetla, ľudia na strechách čakajú na záchranárov.
The počet obetí rastie každú hodinu.“
Čítali ste také hlúposti ???
Rus má zvedavú myseľ a okamžite začne klásť
otázky! Aký nezmysel ??? Najhoršie na tejto
novinke je koniec koncov názov štátu !!! Všetko
ostatné je každodenný život Rusa!

Ako môžu naraziť stovky automobilov?
Takto: cudzinci žijú ako roboti. Robot potrebuje značku: „Pozor, pred vami je hmla, spomalte!“ - a robot
zabrzdí. „Pozor, padanie kameňov je možné!“ - a robot obráti svoju pozornosť. Minuli sme nebezpečný úsek,
robot vypol pozornosť. Lenže zrazu sa na diaľnici (Nový rok) začala trepať snehová guľa. Značka ľadu nebola
nastavená, a preto robot nedostal príkaz na spomalenie! BOOM BOOM !!!! 200 strojov je navinutých na tyči!
Ďalej strmšie!
Každý robot z kolísky to vie: ak žiarovka vyhorí - zavolajte elektrikára, vyvrtnutie nohy - zavolajte
záchranárov, došlo k nehode - počkajte na odťahovacie vozidlo a záchranárov! Hlavné je ŽIADNA
NEZÁVISLOSŤ: volať a čakať !!! Tu sedia so zadkom v snehovom záveji a premŕzajú na smrť, pretože v taký
deň nie je pre všetkých dostatok záchrancov!
Obrancovia západného spôsobu života mi môžu vyčítať: „Hovoria, že rusi tiež nie sú imúnni proti náhode, v
živote sa môže stať čokoľvek!“ A čo robí Rus s autom uviaznutým v záveji? Máte pravdu, vykope ho ... lopatou
... ktorá je vždy v kufri! Vykopal som sa - vytiahnete suseda na lane! Utopili ste auto v zrkadle ()зеркала?
Hovadina !!! - ideme do najbližšej dediny za traktoristom Vasyom!
Na čo potrebujeme sneženie a mráz? Aj keď medzi
Lipeckom a Ryazanom začne sopečná erupcia, naši vodiči
nielenže spomalia včas, zorganizujú bezpečné parkovanie,
zabezpečia signalizáciu na oboch stranách trate, ale tiež z
kufra vytiahnu bajonetovú lopatu na rýchle vykopanie
potoka na odčerpávanie lávy. Ruské deti navyše začnú
púšťať člny pozdĺž ohnivých prúdov a nebudú plakať z
rachotu, popola a dymu, ale preto, že Petinov čln z vetvičky
zhorel skôr ako Stroje vyrobené z fólie z čokoládovej
tyčinky.
V mentalite je zásadný rozdiel: cudzinec si sadne a čaká na
pomoc a Rus je vždy v akcii, ako napríklad myš šľahajúca
mlieko do masla, aby sa dostala z plechovky. Plus dôležitý detail: Hneď ako si Rus pomôže, okamžite začne
zachraňovať svojho blížneho bez ohľadu na jeho rast, váhu, národnosť, pohlavie, vek a náboženstvo.

3) Peklo pre nových gójov
15. september 2015
https://www.as-gard.com/ad-dlya-novyh-goev
Popíšem obyčajnú pôrodnicu v Rusku, kde 99%
bežných RUSKÝCH žien rodí svoje deti, takže som
pôrod odkladala doma, v súkromných kanceláriách, v
elitných inštitúciách Izgail alebo Švajčiarsko; a ešte
viac v kláštoroch sv. Ebucentia alebo Euphrosyne,
mučeník.
90% biorobotov, ktorí prešli nemocnicou, vysvetlí ich
pekelné podmienky ľahostajnosťou zdravotníckeho
personálu kvôli nízkemu platu a žalostným stavom oddelení - nedostatkom financií. Toto je veľká mylná
predstava ...

Pôrodnica nie je náhodný súbor hrubosti, nedbanlivosti a hygienických podmienok. Toto je OPATRNE
ORGANIZOVANÁ A VYSOKO ORGANIZOVANÁ sabotáž proti bielej rase. Tam, kde laik vidí
nedbanlivosť a ľahostajnosť, je skrytý prepracovaný algoritmus mrzačenia detí a matiek. Je to úder na všetky
fronty zdravia, všetkými mysliteľnými a nepredstaviteľnými spôsobmi, ktorých mechanizmus účinku väčšina
ani len nepozná.
Zdôrazňujem najmä to, že proces pôrodu vymysleli a schválili fyziológovia, farmaceuti, genetici, pôrodníci,
psychológovia, ezoterici - špecialisti najvyššej triedy, aby čo najviac ochromili ženu a dieťa. Sabotáž bola
naplánovaná po prevrate 17. na samom vrchole. Pokyny boli zaslané do všetkých pôrodníc v Únii a nie sú
predmetom diskusie. Všetko, čo lekári robia, je v rozpore s prírodou, preto je to zvrátené presne naopak. Pôrod
je prirodzený proces, riadi ho podvedomie matky a dieťaťa, ale zmenil sa na akt násilného škrabania
plodu ako rakovinového nádoru.

Sabotáž sa začína tehotenstvom
Žena sa musí zaregistrovať v druhom týždni termínu, aby
SYSTÉM maximálne vypil jej krv a otrávil ju jedmi, ktoré sa na
9 mesiacov bezplatne ukladajú a nazývajú sa „vitamíny“ (aj keď
samotná skutočnosť ich bezplatné uloženie SYSTÉMOM by
malo byť upozornené).
Odporúčania: vzduch v krajine, zelenina a ovocie (nie plastové)
sú najlepšou indikáciou pre tehotné ženy.
Účel sabotáže: zaviesť jedovaté chápadlá SYSTÉMU cez prenatálnu kliniku už v štádiu embrya novej osoby.

Nákladné auto na prepravu dobytka namiesto sanitky
Miliardy dolárov na premenovanie milície na políciu, vytvorenie mega korporácie ministerstva pre mimoriadne
situácie, hľadanie vody na Marse - je to všetko jednoduché, ale nahradiť 80-ročný UAZ pohodlným autom na
prepravu ženy s kontrakciami na БОЛЬ-НИШУ je nereálne drahý a bez zisku.
Odporúčania: osobné auto s plnou nádržou a novou batériou pod oknom.
Účel sabotáže: v nákladnom automobile pre dobytok by sa žena mala cítiť ako kúsok mäsa a plynulo
naznačovať nadchádzajúce „vrelé privítanie“ v nemocnici.

Kontrakcie v neprirodzenom postoji
Žena zažíva bolesť z niekoľkých rozbitých kostí súčasne, a tak sa
sama rozhodne, akú polohu zaujme v týchto náročných hodinách:
ležanie, sedenie, štvornožky, zavesenie na manžela, objímanie
brezy, státie na hlave alebo plávanie kúpeľ s horúcou vodou. Je
prísne zakázané sedieť a ležať v pôrodnici. Chudé pôrodné
ženy chodia celé hodiny po chodbách a systematicky sa chytajú za
parapety, potrubia a radiátory.
Odporúčania: ak pôrod nie je rýchly, mali by sa 2/3 pôrodnej doby vykonávať doma v pohodlí, opore,
starostlivosti a láske.
Účel sabotáže: urobiť kontrakcie čo najbolestivejšie, aby ženu čo najviac oslabili pred rozhodnými pokusmi.

Stimulácia rodenia
Dieťa sa samo rozhodne, kedy dá matke príkaz na injekciu oxytocínu. Dávka a intenzita sú prísne kontrolované
matkiným podvedomím. Ale lekári nemajú čas sa maznať so zatratenými bruškami, a tak im sami injekčne
podávajú oxytocín v dávkach pre koňa, aby maternica čo najskôr vypľula dieťa s mnohonásobnými
prasknutiami pôrodných ciest a silným krvácaním v dôsledku násilného prerušenia placenty, pretože ani matka
ani dieťa ešte nie sú pripravené na vychádzky.
Odporúčania: kategoricky odmietnuť stimulovať pôrod.
Účel sabotáže: mnohopočetné zranenia matky a dieťaťa s maximálnym lekárskym postnatálnym zásahom.

Pôrod v neprirodzenej polohe
S gravitáciou sa nedá polemizovať. Dá sa jej pomôcť alebo ísť proti nej. Logika každého rozumného človeka
diktuje, že výstup dieťaťa by sa nemal uskutočňovať iba pod tlačenými pohybmi maternice, ale aj pod jeho
vlastnou váhou - to znamená, že je potrebné rodiť v sede alebo v stoji. Najprirodzenejšia poloha pri pôrode je
obrátená naruby, ale pôrodníci sa ešte nestali drzými, takže používajú kompromis - zatiaľ ležať ...
Odporúčania: pred pôrodom skontrolujte, či sú v pôrodnici špeciálne stoličky na vertikálny pôrod.
Účel sabotáže: spôsobiť pôrodnej žene v ležiacej polohe maximálne muky.

Suchý pôrod
Kontrakcie sú oveľa jednoduchšie v teplej slanej vode. Cervix sa
otvára rýchlejšie, pôrodné cesty sa tlačením nezrania, pretože
tkanivá sú maximálne uvoľnené teplou vodou. Matka sa vyhýba
roztrhnutiu a dieťa sa ľahšie otvára a prechádza pôrodnými
cestami. Výstup dieťaťa z vodného prostredia do ovzdušia
predstavuje obrovský stres. Tento okamih sa často porovnáva s
vaječným žĺtkom, ktoré zostáva zaoblené v pohári vody alebo sa
šíri v kotúči na panvici. Je to presne ten druh preťaženia, ktoré
dieťa zažíva, najmä jeho mozog. Pri pôrode do vody pláva dieťa
asi minútu, narovnáva končatiny a prispôsobuje sa priestrannosti. Nedochádza k preťaženiu gravitáciou a
teplotou, navyše sa dieťa zbavuje vločiek hlienu. Pokračuje v kŕmení cez pupočnú šnúru a NEVdychuje, kým sa
vzduch nedotkne jeho tváre.
Odporúčania: ak nie je možné rodiť vo vode, musíte čo najviac času stráviť pôrodom v teplom kúpeli alebo
bazéne s morskou soľou.
Účel sabotáže: rodička - zažiť maximálny počet prestávok, dieťa - stres pri zmene podmienok prostredia.

Cisársky rez
Táto móda je z tej istej stoky, ktorú pred tromi storočiami preťal syfilitický Izák (alias Peter-1). Z Gejrópy k
nám prišlo kresťanstvo, alkohol, závislosť na drogách, homosexuáli a cisársky rez. Toto je úplne neprijateľná
operácia (najmä pri správnej prezentácii, štruktúre panvy a absencii kontraindikácií pre prirodzený pôrod).
Dieťa, ktoré neprešlo pôrodnými cestami, stráca vôľu prekonávať ťažkosti, čo znamená šance na prežitie
v tomto krutom svete. To neznamená, že také deti nevyhnutne vyrastú ako pílingy a zelenina, ale polovica ich
energetického potenciálu im bola odobratá počas cisárskeho rezu.

Odporúčania: je potrebné rodiť prirodzene pri absencii kontraindikácií (ako po celé storočia rodili bez
chirurgického zákroku na dedinách - to je iná téma).
Účel sabotáže: SYSTÉM masívne zavádza cisársky rez, aby vzal matke peniaze a potenciál nenarodeného
dieťaťa. V súvislosti s dvojtýždňovým pôrodom v pôrodnici (namiesto 4-denného) dostanú matka a dieťa
väčšiu dávku jedov prostredníctvom injekcií a infekcií prenášaných vzduchom, ktorých sú pôrodnice preplnené.

Jasné svetlo
Okrem toho, že pôrod prebieha v prostredí chladného vzduchu, v ležiacej polohe, pod krikom iných žien a
kojencov, tak aj pod oslepujúcim svetlom reflektora. To je pre dieťa, ktoré odchádza, mimoriadne stresujúce.
Pôrod by sa mal konať minimálne pri sviečkach alebo mäkkom nočnom svetle.
Odporúčania: Tu sa nedá nič robiť, ak pôrodná žena zahrmela do nemocnice.
Účel sabotáže: spôsobiť ľahký stres dieťaťu.

Prestrihnutie pupočnej šnúry
Azda najstrašnejšia sabotáž, s ktorou tvar prišiel v nemocnici.
Ako by to malo byť (2 možnosti):
1. Narodené dieťa sa priloží na prsník tak, aby zachytilo
bradavku. Telo matky bude okamžite reagovať uvoľnením
oxytocínu a placenta sa jemne oddelí od maternice a nasledujúcim
zatlačením vystúpi. Placenta je ako kvapkadlo zavesená nad
úrovňou dieťaťa, a tak ležia, kým všetka krv z placenty neprejde
na dieťa. Pupočník sa prereže až po ukončení jeho pulzácie (asi 2
hodiny).
2. „Lotosový pôrod“. Pupočná šnúra NIE JE PRESTRIHÁVANÁ vôbec. Placenta sa vysuší a pupočník sám
odpadne, ako vysušená stonka (po 4 - 7 dňoch).
Lekári prerušili pupočnú šnúru bez toho, aby na chvíľu váhali, čím odobrali 30% krvi dieťaťa a
pripravili ho o kmeňové (imunitné) bunky. Placenta sa kvôli svojej hmotnosti predáva v zlate na výrobu
drahých liekov a kozmetiky, ako aj na injekcie proti starnutiu tvarov.
Odporúčania: dohodnite sa s pôrodníkmi, ak nejde o lotosový pôrod, tak aspoň o prvú možnosť.
Účel sabotáže: neodvolateľne odobrať časť imunity dieťaťa, odrezať placentu (resuscitačnú komoru), čo je
súčasne ďalšia oblička, pečeň, srdce a pľúca, plus stres z prechodu pupočnej šnúry dýchanie do pľúcneho
dýchania, pretože dieťa zmodrá a kričí od bolesti v pľúcach, ktoré neboli podané správne, prezrádzajú sadistov
v županoch.

Údery v prvých sekundách života dieťaťa
Pred narodením bol už zbitý. Silné údery do chrbta údajne aktivujú funkciu dýchania. Namiesto toho, aby
prestrihli pupočnú šnúru a nenechali dieťa zotaviť sa po prechode pôrodnými cestami, zvykli si na gravitáciu,
oslepovali svetlo a chlad - zbili ho a donútili dýchať podľa pravidiel pôrodnice.

Očkovanie v prvých minútach života dieťaťa

Ak sa dieťa narodí živé a zdravé, je potrebné to urgentne napraviť: po niekoľkých minútach sa vstrekne konská
dávka jedu, ktorá 90% detí navždy zasiahne pečeň. Jedy sa injekčne podávajú každý deň a niekoľko minút pred
vyvezením z nemocnice. Tvary nahradili slovo pre jedy výrazom „Očkovanie“.

Prerušenie zväzku medzi matkou a dieťaťom
V niektorých pôrodniciach je dieťa po prerušení pupočnej šnúry prevezené na iné oddelenie. Matke vracajú
dieťa, už umyté, vážené, napichané a navždy energicky odtrhnuté.

Nechtný prístup k rodičke
Spoločnosť sa zavďačí tehotnej žene, ktorá práve pre túto spoločnosť porodí nového človeka, preto je povinná
vytvárať nebeské podmienky pre celé obdobie tehotenstva a najmä počas pôrodu - to je v paralelnom svete, ale
nie v našom. V skutočnosti je pôrodná žena iba biomasa na dopravnom páse, z ktorého musíte čo najskôr
vybrať a ochromiť novú batériu pre SYSTÉM.
Odporúčania: ak domáci pôrod nie je možný, je nevyhnutné pred pôrodom hľadať väzby v nemocnici a
dojednať medziľudský vzťah.
Účel sabotáže: vymazať zmysel pre individualitu osobnosti ženy a dieťaťa. „Vy ste tu kusy mäsa bez tváre!“

Nerovná podlaha a prahy vo dverách
Pôrod sa skončil, môžete ľahko dýchať ... Nie, nemôžete. Všetko je premyslené do najmenších detailov aj po
pôrode. Iba v obchodných centrách sú podlahy rôsolovité a bezproblémové, takže koše s potravinami si hladko
a nehlučne otroci vytlačia až k pokladniam, ale nie v pôrodnici. Je dobré, ak sú dlaždice neporušené, alebo sa
dokonca prevrátia po štrku s 5-centimetrovými prahmi vo dverách.
Odporúčania: vyberte pôrodnicu, kde je dieťa pred prepustením s matkou na rovnakom oddelení.
Účel sabotáže: zasiahnuť na všetkých frontoch - ak môžete dieťa trýzniť cez hrbole, musíte ho trýzniť.

Bočná poloha detí na vozíkoch
Deti sa prepravujú na kŕmenie, procedúry a očkovanie špeciálnymi vozidlami na prepravu hospodárskych
zvierat bez odpisov, ktoré sa robili za vlády cára Petríka. Niekoľko ľudí je naložených do dobytčích nákladných
automobilov priečne. Pri akcelerácii a spomalení teda zavinuté deti do seba narážajú ako polená. To by sa
nestalo v pozdĺžnej polohe kojencov.

Nedostatok nárazuvzdorných strán na vozíkoch
Nákladné automobily pre dobytok sú navrhnuté tak,
aby sa hlavy detí opierali o zábradlie, ktoré im údajne
bráni spadnúť z vozíka. Milión prípadov podliatin
(vrátane úmrtí) z tohto potrubia, pretože zdravotné
sestry doslova nakladajú deti ako polená do krbu.
Ktokoľvek s technickým vzdelaním, keď sa na to
pozrie, pochopí, že je nemožné prísť s
nebezpečnejšou štruktúrou (hoci len s tŕňom v tŕni)
bez koktania už o myšlienke mäkkých stránok.

Nedostatok hygienických podmienok na oddelení
Keď sa dostanete na oddelenie (aj keď je to generické, dokonca aj potom), objaví sa myšlienka, že toto je
opustená miestnosť pred 50 rokmi. Lekári sa môžu pochváliť sterilitou v podobe zhnitého vzduchu, plesní na
stenách a strope, deravého linolea, pokazených skriniek a ak je šťastie, aj kúpeľne s odlomenými hubovými
dlaždicami, kde sa naposledy umylo WC a umývadlo.

Kŕmenie dieťaťa antibiotikami prostredníctvom mlieka
Všetkým ženám (bez ohľadu na priebeh pôrodu) sa injekčne podávajú antibiotiká 3krát denne. Na otázku: „Ako
kŕmiť?“ lekár presviedča, že to predtým nebolo možné, ale teraz sú také antibiotiká dobré, že je to možné
(Antibiotikum: Bios - život, teda liek, ktorý ničí živú bunku).
Odporúčania: vo forme, ktorá zodpovedá tónu lekára, kategoricky odmietajte injekcie.
Účel sabotáže: použitie autority bieleho plášťa na zatlačenie do hlavy užitočnosti NOVÝCH liekov a
ochromenie dieťaťa aj prostredníctvom mlieka.

Prevod dieťaťa na otca cudzou osobou
Som si istý, že drvivá väčšina obyčajných ľudí ani len nepomyslela na neuveriteľne zvláštny rituál: zvláštna
neznáma teta dáva mladému otcovi čerstvo upečeného dediča, ktorého nesplodila, nepriniesla a nepočala, vidí
muža prvý a poslednýkrát, ale prinesie v tom čase drahý poklad, pretože milovaná žena, ktorá mu toto dieťa
hlúpo dala, stojí bokom. Aké logické je odovzdať ich spoločné dieťa vášmu milovanému mužovi! Táto
absurdita je horšia ako satanský rituál odrezania od klanu, keď vlastná matka nemá právo ponechať si svoje
dieťa, ale žiada matku, aby bola kmotrou.
Odporúčania: v žiadnom prípade nezahŕňajte do rodinného reťazca mimozemský článok.
Účel sabotáže: prerušenie prvého kontaktu Matka-dieťa-otec.

Zaobchádzať s pôrodnou ženou ako s dobytkom, a nie so ženou, ktorá porodí nového človeka
Celý proces pôrodu od stretnutia s upírmi sanitky po sestru s prepusteným dieťaťom je zameraná na poníženie,
poníženie a ďalšie poníženie ženy a odstránenie túžby znovu porodiť ďalší krát. Dôverný proces sa zmenil na
verejné mučenie na bežiacom páse. Dievčatá prvorodičky vôbec netušia, KDE ich berú a čo ich čaká. Od čias
ZSSR sa preto objavila úlovková fráza: „Zabudnúť ako na nočnú moru.“

Účel SYSTÉMU je splnený: pôrodné ženy a deti sú ochromené na maximum, spomienky na pôrodnicu
vyhrievajú gójov studeným potom. Nechcú rodiť prvé, druhého sa boja, bubnujú do sloganov cez médiá: Jedno
stačí!
Nie je potrebné množiť chudobu! Časy teraz nie sú rovnaké! Sláva hrdinom! Крымнаш!
P.S. Vzhľadom na to, že mnoho ľudí do komentárov píše, že tento príbeh je v čase obeda 100 rokov starý a
teraz je všetko nové, objasňujem, že tento príbeh vyšiel v roku 2015.

4) Vykanie
27 sept 2015
https://www.as-gard.com/idu-na-vy
Asi vo veku 5 - 6 rokov sa dieťa začína lámať a núti starších, aby sa rozhodli „Vykat“. Dieťa je čisté stvorenie,
ktoré nie je spoločnosťou otrávené, preto sa na všetkých obracia na „Vy“ bez výnimky (a to je SPRÁVNE).
Verejnosť trvá na tom, že oslovovanie „vy“ hovorí o úcte k súperovi. Teraz zapnime logiku a vyvrátime tento
nezmysel pre odporcov.
Vážime si teda človeka, ktorý pomocou svojho úradného postavenia ponižuje našu dôstojnosť? Naopak,
opovrhujeme ním. Môže to byť ktokoľvek: zlý pedagóg, učiteľ, dopravný policajt, šéf, minister atď. Ďalšia vec
je, že sme jednoducho povinní dodržiavať sociálne zákony a povedať „vy“, inak nám nebudú rozumieť v prvej
sekunde rozhovoru, ale tu to nerešpektuje.
Opačná situácia: všetkých členov našej rodiny voláme „vy“. Nerešpektujeme ich? Naopak, sú to najbližší a
milovaní ľudia na Zemi! „Vy = rešpekt“ je absurdné? Absurdné! Deti, blízki, priatelia, voláme iba „Vy“.

Dokonca aj cári sú oslovovaní: „Nerozkazujte popravy!“, „Počujte, cár-otec!“. Túto hierarchiu končíme apelom
na Boha. VŽDY IBA NA VÁS !!!
Tretí príklad. V živote každého sa vyskytla fráza: „Navrhujem prejsť na tykanie.“ Toto je transformácia
vzťahov z chladných na zmyselné (priateľské alebo láskyplné). Toto je pokrok, toto je moment kontaktu dvoch
osobných priestorov do jedného poľa dôvery. V reťazci evolúcie je teda „vy“ rádovo nadradený „Vy“. Takže na
„Ty“ sa obraciame k tým najdrahším a najmilovanejším, čím sa vzdialenosť približuje a prejavuje sa dôvera.
Odkiaľ sa vzalo toto nepochopiteľné „Vykanie“?
Odpoveď sa ukázala byť tam, kde by ju hľadali naposledy: „Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jakuba ...“ a
tak ďalej. Uložené stádo začalo mať podozrenie, že muž muža porodil. Nie je to tak úplne pravda. Faktom je, že
stvorenia sú obojpohlavné, teda od narodenia hermafroditi. Ich pohlavie sa cyklicky mení v závislosti od fázy
mesiaca. Keď sa ich množili v dostatočnom počte, začali unášať ľudské dievčatá, aby vytvorili hybridnú rasu.
Výsledkom samozrejme bol genetický odpad s hromadou fyzických deformácií a rovnakými znakmi
hermafroditov. Práve k takým demi ľuďom sa začali obracať na „vy“ - teda na dve pohlavia súčasne!
[Dodatok: Je tiež dovolené odvolávať sa na „vy“ posadnutými ľuďmi, keď nie je jasné, kto teraz hovorí samotná osoba alebo jej diabli]
Teraz všetko zapadá na svoje miesto, dokonca aj z hľadiska gramatiky: „Ty“ je jednotné číslo, „TV“ je množné
číslo a miera rešpektu sa hodnotí v úplne inej škále.

Druhý obrázok je vytvorený z prvého obrázku.

5) Tovar, ktorý nedáva zmysel
31.10.2015
https://www.as-gard.com/tovary-ne-imeyushie-smysla

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo majú telefóny rôzne
poplatky? Aj modely s rovnakým menom? Prečo nevyrobiť
jeden univerzálny konektor pre všetky zariadenia na svete, ako
je to v prípade konektora pre slúchadlá? Len si predstavte,
koľko miliónov ton ropy a kovu sa minie na výrobu nových
zariaení! Koľko miliónov ľudí musí ísť do práce, aby ich
vyrobili a zabalili! Koľko márne funguje dopravníkov, koľko
elektriny nikam nevedie !!!
Koľko vodičov nákladných vozidiel a nakladačov ich rozptýli po obchodoch po celom svete! Koľko obalov sa
vyhodí do koša a toto je už PRÁCA pre smetiarske autá, ktoré spália milióny ton benzínu. Koľko mechanických
a ľudských zdrojov sa vynaloží na recykláciu tohto odpadu!
A VŠETKY TIETO MEGAPROCESY NA JEDINÉ NEŠŤASTNÉ NABÍJANIE TELEFÓNU !!!!!! Vynára sa
logická otázka: Prečo meniť jeho tvar? Žiadne volty, žiadne ampéry, žiadny odpor, iba tvar plastovej zástrčky!
A potom, aby otroci Jahveho neustále PRACOVali, boli zaneprázdnení, inak nedajbože, začnú rozmýšľať !!!
Ľudia medzitým ťukajú 12 hodín do nového telefónu a ďalších tisíc nepotrebných vecí, tvary kazia vaše deti!
Ľahkými výpočtami môžete vypočítať, že 98% času človek pracuje na parazitov, obohacuje ich a celá sada
predmetov (jedlých aj nejedlých), ktoré si do domu vťahuje, predstavuje iba 2% jeho práce. A veľký podiel z
týchto 2% tvoria nepotrebné veci, ktoré ukladá móda a reklama.

6) Nariadenie guvernérov Zeme N 666
22. novembra 2015
https://www.as-gard.com/prikaz-upravlyayushih
Objednávka pod krycím menom: „Môj Boh ma nenazýva otrokom!“
Pozor !!! Vzhľadom na rýchle prebudenie stáda vyhlasujem:
1. Jahve stratil svoju moc. Vrátiť kňazský odev, stačí zmeniť mená (nechajte Zeusa Hromovníka, aby sa
stal Perúnom Hromovníkom, urobte z Višnu-Krišnu Vyšného-Kryšena - skrátka improvizujte!)
2. Zmeňte názov spasiteľa.
3. Nahraďte postavenie otrokov na vnukov a vnučki.
4. Dovoľte stádu, aby sa už viac neklaňalo, nech ho chváli (na čom, do riti, na čom záleží?)
5. Zmeňte adresy a vzhľad pier.
6. Zmeňte pastierov.
7. Zmeniť tréningový manuál a byť ochotnejší ho brať - uznať ho za extrémistický.
Takže pozor !!! Príďte tí, ktorí sú hore!
1. Nie sme Bohom niekoho iného, nie je to výnos, máme svojich, a ani jedného!
2. Na povrch vyplávala strašná pravda: Ježišovo skutočné meno je Radomír, biely hierarcha!
3. Už nie sme otrokmi, sme vnukmi Bohov (teda aspoň deti)!
4. Nebudeme sa nikomu klaňať (nie sme otroci), teraz budeme velebiť Bohov!
5. Kostol je zlý, teraz preskočíme kastricu a tancujeme okolo vykopaných kmeňov!

6. Nechoďte za kňazmi - to sú Diablovi služobníci, choďte k Chinevičovi, Levašovi, Bulkinovi pokárajú systém a povedia vám, ako teraz žiť novým spôsobom!
7. Biblia je napísaná pre pánov a otrokov - do svojej pece !!! Pravda je v slovansko-árijských Védach,
iba ticho: sú mimo zákona, ako ich otec.
No a prečo si vstal? Choďte sláviť Bohov, ale iba v HO(A)RMÓNii s prírodou !!!

7) Hlavný terč jedov, o ktorých ste nevedeli
24. decembra 2015
https://www.as-gard.com/glavnaya-mishen-yadov
Ovce a jahňatá začali tušiť, že jogurty, ktoré sú uložené 6 mesiacov bez chladničky, ako aj veselé farby
cukríkov a sódy, ich hnijúce telá vôbec nebavia, ale naopak, mrzia. Ukázalo sa, že jedy sú všade. Otrávené je
všetko - potraviny, lieky, oblečenie, stavebné a
dokončovacie materiály, nábytok, riad, výrobky osobnej
hygieny, voda, semená, zem, vzduch a dokonca aj otrávené
dažde.
Jedy prenikli do našich životov skrz na skrz. Ľudia začali
menej jesť vo verejnom stravovaní a viac varili doma. Ale
aj tak niečo uvaríte z jedovatých produktov zakúpených v

obchode! Potravu si teda musíte pestovať sami. Ale semená sa predávajú už otrávené, ale s poškodenou RNA
a hriadky zasypáva otrávený dážď a jedovaté lietadlá, ktorým sa zo zadku uvoľní biely pruh (Chemtrails).
Okupácia je dokončená, všetko a všetci sú otrávení! Záver naznačuje, že jediný spôsob, ako sa neotráviť jedmi,
je iba zomrieť! Existuje tu však aj prepadák: telá 21. storočia sú plnené konzervačnými látkami na očné
buľvy, čo znamená, že sa nebudú ponáhľať s rozkladom, čo znamená, že duša neodíde na zaslúžený
odpočinok až do kosti zostávajú a navyše mŕtvoly po stáročia otrávia svojich príbuzných podzemnou
vodou ...
Ale to nie je všetko. Boli sme presvedčení, že jedy otrávia iba vnútorné orgány. Hlavný úder, samozrejme, na
tráviaci systém, tiež trpí pečeň, obličky, vápnik sa vymyje zo zubov a kostí, kĺbov, hlavy, zadku a bolí to
zoznam a dopĺňa to hrozná diagnóza - rakovina! (Navyše rakovina čohokoľvek).
V čom je teda háčik?
Faktom je, že tkanivá samozrejme trpia, ale ich choroby nie sú jednoducho porovnateľné so smrteľným
úderom jedov, ktoré zasiahli centrum riadenia letov - náš mozog. Pokúste sa očistiť telo, pričom po dobu troch
dní používajte iba vodu, navyše surovú pramenitú vodu. Ani si neviete predstaviť, koľkokrát rýchlejšie začnete
uvažovať. Táto rýchlosť bude 10 a možno 500-krát vyššia.
Toto je miesto, kde je pes zakopaný - V RÝCHLOSTI MYSLENIA!
Vládcovia tohto sveta nejedia otrávené jedlo z vlastných supermarketov, nepijú čaj a kávu (o cigaretách,
alkohole ani nehovorím). Žijú v správnych domoch (to je samostatná téma) a vždy v prírode - spravidla blízko
veľkej vody. Tvorovia dýchajú čerstvý vzduch, jedia iba živú rastlinnú stravu a veľa sa hýbu. Aj keď nie sú
schopní vytvárať nové obrazy, myslia rýchlejšie a hlbšie ako my rádovo, čo im pomáha udržiavať také
gigantické stádo v stajni.
Sme pre nich geneticky nebezpeční, pretože ak sa oni a naša rýchlosť myslenia aspoň vyrovnajú, obrátime sa na
jasnovidectvo, jasnovidectvo, obraznosť a telepatiu, ktoré pre nich nie sú k dispozícii (ako to bolo pred
zotročením), a potom - HITLER KAPUT. Toho sa boja a preto sú jedy ich poslednou nádejou.
Existuje protijed? Existuje. Každý školák vie, že telo je z 85% tvorené vodou. Každý školák vie, že
najuniverzálnejším rozpúšťadlom na Zemi je voda. Kľúčové slovo je Riedidlo. Voda, ktorá preniká do
bunky, rozpúšťa všetko cudzie a odstraňuje jed prostredníctvom potu a moču.
Pamätáte si, kedy ste naposledy vypili rozpúšťadlo? Čaj, káva, džús, kompót, ovocný nápoj sa neberú do úvahy.
Nezamieňajte si rozpúšťadlo s roztokom, pretože stačí rozpustiť aspoň jednu bobuľu v pohári vody - a to už nie
je rozpúšťadlo, ale roztok, ktorý neprenikne do bunky a nerozpustí jedy, čo znamená, že ich neodstráni.
Teraz si pripomíname reklamu na kávu alebo čaj, bez ktorej by stredný manažér zomrel bez umývania. Všetky
„dobroty“ televízora sú obrátené naruby. Videá, piesne, filmy, talk show - ukázalo sa, že všetko je presne
naopak. Manažéri sa snažia, investujú svoju dušu a miliardy, aby ľudia nezačali myslieť rýchlejšie ako oni.
Cieľ je teda jasný: minimalizovať spotrebu jedov a tých, ktorí nás prídu navštíviť, rýchlo vymetať so škaredou
metlou. Pravidlá nie sú nikde jednoduchšie:
1. Nikdy nezapíjajte jedlo.
2. Nikdy nepite bublinkavé nápoje.
3. Umývajte žalúdok ako si umývate tvár: ihneď po prebudení vypite pohár vyčistenej vody (ideálne
surovej pramenitej vody). Pred raňajkami bude mať čas vstrebať sa do žalúdka. Je umytý, čistý a
pripravený na jedlo.
4. Pol hodiny pred obedom a večerou tiež vypite pohár vody, najlepšie dve. A až potom môžete jesť.
5. Pite vodu po celý deň, nie čaj alebo kávu.

6. Pred spánkom vypite pohár vody.
Schválne som sa dotkol iba vody. Nebudem tu popisovať cviky, techniky, jedlá, diéty a ich kombinácie - to je
iná téma. Ďalej dodám, že voda nielenže rozpúšťa a odstraňuje jedy, ale eliminuje aj suchú pokožku - a to je
hlavný dôvod vzniku vrások a všeobecne starnutia pokožky. Kozmetológovia vám ale predajú kolagénové
krémy výmenou za vaše obličky (inak nebudete platiť). Zomrú v cele na mučenie, ale nepovedia to hrozné
tajomstvo, že voda tieto krémy úplne nahrádza.
Voda je na úvod najdostupnejším, najuniverzálnejším a najjednoduchším liekom. Chuťové bunky nášho jazyka
sú tak zanesené jedom, že po týždni čistenia budete cítiť, aká vynikajúca je voda!
Prajem vám všetkým zdravie a rýchlosť myslenia!

8) Prečo prišli s Hollywoodom?
24. decembra 2015
https://www.as-gard.com/zachem-pridumali-gollivud
V súvislosti so vznikom ľudstva z kómy začali prebudení
premýšľať o okolitej idiocii a niektorí sa pýtajú a hlavne
precízni začnú kopať samy seba a samozrejme niečo nájdu a z týchto sa objavuje ešte viac otázok „Niečo“ sa
našlo. Existuje však aj špeciálna skupina jedincov, ktorí sa prebudili z letargického spánku.
Nočná mora z nich bola tak vytriezvená, že išli za jej hranice a začali vidieť, počuť alebo vedieť, čo vôbec
nesmeli vedieť. Podľa názoru manažérov to nie je potrebné, inak sa systém ukončí. Takáto schopnosť čítať
údaje priamo z informačných polí vesmíru je nebezpečným vyvažovacím činom na tenkej hranici medzi
nereálnosťou a hlúposťou. Ale ak sa naučíte zvládať také impozantné príležitosti, potom môže byť ich prínos
pre spoločnosť jednoducho obrovský.
Prvým krokom je obnovenie histórie. Nie ten, ktorý je históriou, ale skutočná kronika. Potom, keď sa plynule
blížime k našim dňom, odhalíme štruktúru parazitickej hierarchie a nakoniec rozhodneme o skutočnej
štruktúre vesmíru a vyhodíme smeti, ktoré sme sa v škole učili do koša. Prirodzene, taká informácia pre ľudí je
ako závan čerstvého vzduchu, čo znamená, že by sa mala šíriť rýchlosťou hurikánu. Malo by, ale nie je to také
jednoduché ...
Akonáhle došlo k uvoľneniu vedomostí (ktoré spôsobilo nervový tik v oku), malo by vševidiace oko predvídať
takýto vývoj udalostí a vopred prijať bezpečnostné opatrenia, čo sa aj stalo.

Podľa koncepcie: „Ak nemôžete poraziť nepriateľa, zavádzajte ho“, a tak bolo urobené. Ak nie je možné
pôsobiť proti takej veľkej sile, ako je prebudenie ľudí, potom treba tejto lavíne dať vektor a nasmerovať ju opäť
nesprávnym smerom. Zostáva len vytvoriť takúto stopu. A bol vytvorený, ktorého princíp je podľa očakávaní
diabolsky jednoduchý. Je prevzatá časť pravdy, sú do nej pridané odpadky v podobe oficiálnej pseudovedy a
módy, to všetko je kladené na plecia krásnych hercov, postava zvýrazňuje farbu a zvuk, špeciálne efekty
prehlbujú obraz a teraz kaša je uvarená - sadnite si k jedlu, prosím!
Svetlá zhasnú, dvere sa zatvoria, 700 ľudí v stereofónnych okuliaroch žere kukuricu. Subwoofery zlovestne
prenášajú škrýpanie ľadovca na trup Titanicu. Vyskúšajte teraz, po takomto majstrovskom diele kinematografie
s miliardami dolárov v pokladniciach a prehliadkach, dokázať, že stvorenia už dlho pripravujú plávajúcu rakvu
a zbierajú oligarchov 20. storočia, aby utopili všetkých naraz Edren Fene a zmocniť sa majetku iných ľudí.
Teraz už nikto určite neuverí, že 4 priehradky lode boli zvnútra vyhodené do vzduchu (pre utopenie bolo treba
prevŕtať minimálne 4 priehradky, nuž, aká náhoda !!!).
•

Titanic bol vyhodený do vzduchu! Bol to teroristický útok!

•

Čo si zač, hlupák? Nepozerali ste film? Bol to ľadovec!

A tak odpovie asi miliarda ľudí. Drvivá väčšina budú podvedení hlupáci, preto sa nakoniec z vás stane hlupák!
Total Recall, Running Man, Harry Potter, Universal Soldier, Hard Target, Troy, The Truman Show, The
Terminator, Avatar a samozrejme absolútna jednotka v preformátovaní mozgu. „Matrix“. Koľko kontroverzií
bolo? - Prečo to odtajnili? A ty sa snažíš na ulici povedať, že nás riadia operátori, že sme v umelom svete! Čo
vám odpovedia občania, ktorých už Hollywood lieči s pivom v rukách?
Choď sa vyspať, človeče, videli sme to všetko vo filmoch, takže si svoje brilantné myšlienky neprenášaj na
hollywoodske scenáre!
Dosiahnutý hollywoodsky cieľ, potlesk a opona.

