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A co když je to pravda?  

Aneb vždy to jsou napřed jen konspirace… 
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KDO SKUTEČNĚ VLÁDNE SVĚTU? 
Tak, jak začít :-D asi tím, že celou dobu, celé tisíce let, je lidstvo otroky – od svého vzniku, kdy jsme byli 

vytvořeni jako pracovní síla (na tohle téma bych toho mohla napsat taky mraky) až do dnešních dní, 

kdy pomalu končí tichá válka. 

Ale abych nějak začala a dostala se k jádru věci, vezmeme to od černé šlechty, vládnoucích rodin - 

skutečných vůdců světa, až po kabalu. 

Ti, kdo skutečně řídí svět, nejsou veřejnosti moc známí. Ano, jsou tu známá jména jako  Rockefeller, 

ale to rozhodně není vrchol pyramidy moci. Tam patří členové 13 pokrevních liníí, které vedou 

k faraonům. 

Myslím, že tuhle dámu jsi nikdy neviděla a 

přesto má větší moc než britská královna. Je to 

Marie Camilla Pallavicini, členka rodů 

papežské pokrevní linie. Ale pozor, ne 

Františka, bílého papeže, ani černého papeže 

jezuitů, ale toho nejmocnějšího – šedého. 

Ano, ve skutečnosti jsou 3 papežové a ten, co 

je nejvíc na očích, má taky tu nejmenší moc, 

ale k němu se postupně dostanu. 

Kromě rodiny Pallavicini patří do této pokrevní 

linie a tím pádem mezi nejmocnější rodiny 

například Borja family nebo Aldobrandini (malá zajímavost, svatbou právě s jednou z rodiny 

Aldobrandini se mezi „La Familia“ dostala další známá rodina: David Rothschild se oženil s princeznou 

Olimpií Aldobrandini) – další rodiny, o kterých v podstatě nikdo nic neví, ale které ovládají svatou trojici 

– Vatikán, London City (neplést si Londýn a London City) a Washington. 3 různá místa, 3 různé státy a 

přesto jedno společné – egyptský obelisk. 

Svatá trojice 

 

Náhoda? Ani omylem. Dokonalá strategie k ovládnutí lidí z více míst a pozic: 

 Washington – vojenská diktatura  

 London City – finanční centrum a ovládání světa skrz peníze.  

 Vatikán se stará o poslušné věřící ovečky (kterým nedochází ta ironie – ve středu křesťanského 

světa mají egyptský obelisk a navíc modlitbu končí slovy Amen – čili Amon, uctívají boha, aniž 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aldobrandini_family
http://en.wikipedia.org/wiki/Aldobrandini_family
http://en.wikipedia.org/wiki/Aldobrandini_family
http://3.bp.blogspot.com/-_6qWMBPu91Y/U-4Q_S3jQ9I/AAAAAAAAI50/zr34-N0Y15s/s1600/Maria+Camilla+Pallavicini.jpg
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by věděly jakého. Amon – symbol faraona všech faraonů, který věřil, že jeho potomci mají 

právo na věčný trůn – Amenhotepa –čímž se dostáváme na začátek, papežská pokrevní linie). 

Abych byla upřímná, tato místa toho mají více společného než jen obelisk – jsou to státy ve státu. 

Vlastní zákony, nepodléhají ústavě, pracují samy na sebe. Nicméně nejvýš z těchto tří je právě Vatikán, 

který může za veškeré války a zlo na zemi. Ale k tomu více u papeže. 

Vládnoucí rodiny – pokrevní linie od faraonů a ti další 
Jen pro zajímavost dávám jména všech 13 familia, jsou to: 

 House of Borja 

 House of Breakspeare  

 House of Somaglia  

 House of Orsini (z jejich linie je současný šedý papež – ten nejmocnější, 

papa Orsini) 

 House of Conti 

 House of Chigi 

 House of Colonna 

 House of Farnese  

 House of Medici 

 House of Gaetani 

 House of Pamphili 

 House of Este 

 House of Aldobrandini  

Tohle je vrchol pyramidy moci, tohle jsou pokrevní linie faraonů, ti, co si, stejně jako Amenhotep myslí, 

že mají nárok na věčný trůn. 

Ale je tady pochopitelně víc mocných rodin, kromě už jmenovaných Rothschildů a Rockefellerů stojí za 

zmínku určitě Kennedy (JFK byl v podstatě sám proti celé rodině a proto si vysloužil kulku do hlavy, a 

když JFK jr slíbil, že ho pomstí, spadlo s ním, jeho ženou a švagrovou letadlo – ale neboj, i k tomuhle se 

postupně dostaneme), Habsburkové, Krupp (postavil a vlastnil Nacistické tábory smrti), Clintonovi, St. 

Clair / Sinclair… mají moc, ale nejsou vládnoucí. Nicméně patří do jiné skupiny, které zde operuje. Oni 

a mnoho dalších jsou členy CABAL. 

CABAL 
A tady zase nevím, jak přesně začít, aby to dávalo hlavu a patu. Kabala jako taková je staré, mystické 

židovské učení, vrcholná magie. Wikipedia moc hezky říká, že ten, kdo ji praktikuje, se snaží přiblížit 

svou duši k Bohu. Tady bych se pozastavila a zavedla tedy řeč na Boha – biblického boha. Jak se ví, 

křesťanství bylo vytvořeno Židy pro nežidy. A jedna z teorií mluví o největším triumfu ďábla. Ale 

popořadě – Bůh je vždy udáván jako milující, všeobjímající, všeodpouštějící bytost. Miluje nás, vytvořil 

nás k obrazu svému, jsme tedy sami božští.  

A tady se dostáváme ke kontrastu s Bohem z Bible – ten má neustále nutkání tě kárat, strašit, trestat… 

navíc tě na jedné straně k něčemu nabádá, aby vzápětí přišel trest. Proto, a ze spoustu dalších důvodů, 

ale jelikož jsem Bibli nečetla, mám tady sama mezery, existuje teorie, podle které biblický bůh není 

Bůh, nýbrž Ďábel. Jeho největší triumf, oklamal lidi, kteří v naivní víře, že se modlí k Bohu uctívají jeho 

– jako by nestačil „amen“ na konci modliteb, že? (poznámka – amen = staň již se zjevným ve hmotě…).  

Pak, za předpokladu této teorie, by bylo jasné, jakému „Bohu“ se kabalisté snaží svou duši přiblížit. 

Pravdou totiž je, že kabala není nic jiného, než nejrozsáhlejší učení démonů. 

Ale to je jen teorie v teoriích.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Borgia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Adrian_IV
http://en.wikipedia.org/wiki/Orsini_family
http://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Da_Conti
http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Chigi
http://en.wikipedia.org/wiki/Colonna
http://www.seawapa.co/2013/06/house-of-farnese.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Medici
http://en.wikipedia.org/wiki/Caetani
http://en.wikipedia.org/wiki/Pamphili
http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Este
http://en.wikipedia.org/wiki/Aldobrandini_family
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The Cabal je sekta. Sekta, která zahrnuje strašně moc lidí. Od významných politiků, přes herce, 

královské rodiny, až po ty nejvyšší. Je to sekta, které stojí za pokusem o vytvoření Nového světového 

řádu. Patří sem ti, co nás chtějí všemi možnými způsoby zotročit. Jako jeden krásný příklad za všechny, 

"mecenáš a spasitel“ Bill Gates. Jemu bych ráda věnovala pár následujících řádků. 

Zachránce Bill Gates 

 

Myslím, že jeho „očkovací pomoc a prevence“ v Africe, po které se začaly rozvíjet nemoci, které tam 

dřív neměli, a holky začaly být neplodné, mluví za vše. Bohužel to není ani zdaleka to jediné, co má na 

svědomí. Nebudeme chodit nikam daleko do minulosti, stačí se v čase přesunout na podzim roku 2019, 

kdy se on se svou ženou zúčastnili cvičení a přípravy na vypuknutí pandemie – to je náhoda, že?  A co 

jeho současné výkřiky o tom, že všichni musí být očkovaní a pokud budeš chtít cestovat a pracovat, 

musíš vlastnit čip a k němu průkaz, kde o tobě bude vše… určitě to dělá z čistého srdce a jde mu o 

bezpečnost lidí… 

Dvě zajímavá fakta o očkování: 

 Za jeden z nejjedovatějších prvků na zemi je považována rtuť, ta rtuť, kterou obsahují snad 

všechny vakcíny 

 Pokud dojde k rozbití ampule s očkovací vakcínou, dochází k evakuaci více méně nejen celé 

ordinace, ale budovy… 
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Robert F. Kennedy junior - instagram 9.4.20  

"Vakcíny jsou pro Billa Gatese strategickou filantropií, která živí mnoho jeho s 

vakcinací souvisejících aktivit (včetně ambicí společnosti Microsoft řídit globální 

byznis s identifikací). Mohla by mu dát diktátorskou kontrolu nad globální 

zdravotní politikou – grálem korporátního neoimperialismu. Gatesova posedlost 

vakcínami se zdá být poháněna mesiášstvím vyvoleného zachránit svět 

technologií. Je ochotný experimentovat se životy nevýznamných lidí.“ 

Gates slíbil vymýtit obrnu 1,2 miliardami dolarů a tak převzal kontrolu NAV - Indického národního 

poradního sboru. Získal mandát očkovat děti do 5 let vakcínami proti dětské obrně. Indičtí lékaři 

obviňují Gatesovu kampaň z ničivé epidemie dětské obrny v letech 2000 až 2017. Ochromila 496 000 

dětí.  

V roce 2017 Indická vláda odvolala Gatesův vakcinační režim a vykázala Gatese a jeho kamarády z NAB. 

Počet ochrnutí dětskou obrnou prudce poklesl. V roce 2017 Světová zdravotnická organizace 

neochotně připustila, že globální výbuch dětské obrny je způsoben převážně vakcinačním kmenem, 

což znamená, že pochází z Gatesova vakcínového programu.  

Nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovo vakcínou.  

Do roku 2018 byly ¾ celosvětových případů dětské obrny způsobené Gatesovými vakcínami.  

V roce 2014 Nadace Gatesových financovala testy experimentální HPV vakcíny vyvinuté GSK a Merck 

na 23 000 dívkách v indické provincii. Přibližně 1200 utrpělo vážné vedlejší účinky, včetně 

autoimunitních poruch a poruch plodnosti. Sedm dívek zemřelo. Vládní vyšetřování ukázalo, že Gates 

financoval výzkumníky a dopustil se všudypřítomných etických porušení - nátlak na zranitelné vesnické 

dívky účastnit se testů, šikana rodičů, falšování souhlasu na formulářích a odmítnutí lékařské péče 

zraněným dívkám. Případ je nyní u Nejvyššího soud Indie. 

 V roce 2010 Nadace Gates financovala experiment GSK s vakcínou proti malárii, zabil 151 afrických 

kojenců a způsobil vážné nepříznivé účinky včetně ochrnutí, křečí a horečnatých křečí u 1 048 z 5 049 

dětí.... 

_______________ 

Edit: akorát, když to píšu, vyšel článek o tom, že by měl být zatčen. WHO je přes bílé koně vlastněna 

právě Billem a jeho ženou, Trump s okamžitou platností přestal WHO financovat a Gates má být pro 

zatím v domácím vězení, ale ne na dlouho – v lepším případě basa čeká.  
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Vatikán a papež – uvedení do souvislostí 
Nicméně zpátky ke kabale a potažmo deep state a do dob současných, ač nevím, jak přesně to uchopit 

a ještě se párkrát, pro lepší pochopení všech souvislostí, budu muset v čase vrátit. Takže, co už víme, 

že svět ovládají lidé za oponou a největším zlem je Vatikán. Tomu bychom se teď mohli tedy chvíli 

věnovat, aby nám dílky puzzle zase víc zapadly a obraz se ukázal hotovější. 

A když se řekne Vatikán, nejde nemluvit o nikom jiném, než o papeži. Už ten minulý, Benedikt, byl 

pěkný průšvih, ale František dovršil dílo zkázy. Podle proroctví má tohle být poslední papež a vše tomu 

napovídá. Připomeňme si pár jeho výroků, jako například, že peklo neexistuje, ale satan ano. A satana 

můžeme vidět například zde: 

Zmatená? Hned vysvětlím. Dovol mi napřed malou citaci na téma 

padlých andělů: „O pádu se mluví např. v Druhém listě Petrově: 

„Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do 

temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před 

soud.“ Nebo v listě Judově: „Také anděly, kteří si nezachovali své 

vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných 

poutech v temnotě pro veliký den soudu.“  

Co z toho plyne pro nás? Ďábel podle všeho není jediná osoba, ale jedná se právě o 6 padlých andělů. 

Oni dohromady tvoří Ďábla. A protože je lidstvo slepé, můžou se nám vesele vysmívat do očí, protože 

pod svícnem je největší tma a mnoho lidí pro oči nevidí… Davidova hvězda není symbolem krále Davida, 

ale hexagram.  A kromě toho, že tvoří číslici 666, jejích 6 vrcholů navíc značí každého z oněch padlých 

andělů. Jak stylové, že se ona hvězda nachází zrovna na vlajce Izraele, jediného židovského státu na 

světě? Proč ale tedy tvrdím, že to není Davidova hvězda, když David byl Židovský král? Hexagram je 

totiž mocný okultní symbol, používaný hlavně v židovské kabale.  

Přitažené za vlasy? S vysmíváním do obličeje se setkáváme pořád – skvělým příkladem může být 

otevření Gotthardského tunelu ve Švýcarsku, který byl regulérní černou mší – pro oživení paměti, nebo 

pokud jsi neviděla, přidávám odkaz: 

 https://www.youtube.com/watch?v=aNT1A_hESds 

Dalším z papežových výroků je to, že pravým bohem je Lucifer. Že je Franta jezuita není novinka, že je 

kacíř je jasné i mně, nevěřící. A co teprve věřící. Ti na to ale naštěstí reagovali: 

„Obžalobu z kacířství formou veřejného 20-stránkového dopisu adresovaného 

biskupům vydala třicítka teologů, včetně 11 kardinálů, 7 biskupů a desítky 

profesorů. „Nahromaděné škody způsobené slovy a činy papeže Františka 

opakovanými po několik let způsobily jednu z nejhorších krizí v dějinách katolické 

církve.“ 

Zajímavé, že třeba o tomhle se v tv mlčí a přitom je to zajímavé a důležité téma. Mimochodem, je to 

ani ne rok starý článek a celý ho najdeš zde:  

https://pravyprostor.cz/papez-frantisek-je-kacir/  

Ale nejde jen o Frantu, ono celá římsko-katolická církev má docela slušný 

problém. Je totiž plná satanistických symbolů – počínaje hexagramem, o 

kterém jsem psala výš a který v satanismu slouží k přivolání satana na 

lidskou úroveň existence, ale máme tu i další satanistický symbol a tím je 

pentagram, který zdobí plno kostelů také.  

 V mnoha kostelech (třeba nad vchodem do kostele na Dobříši, ve kterém 

byl pokřtění taťka je to krásně vidět, přidávám fotku…) je krásně vidět další 

symbol, který tam nemá co dělat – vševidoucí oko (aneb další odkaz na 

Egypt, faraony a věčný trůn). Malá historie vševidoucího oka ve zkratce: 

https://www.youtube.com/watch?v=aNT1A_hESds
https://pravyprostor.cz/papez-frantisek-je-kacir/
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Podle nálezů a vykopávek, lze symbol “vševidoucího oko” poprvé spojit s 

okem boha Hóra (sokolí oko), což byl starý Egyptský bůh (falešný bůh). 

Následně nepochopitelně symbol převzaly křesťané a doplnily ho o 

trojúhelník (tzv. Boží oko). Poté symbol převzaly (a používají ho dodnes) 

Svobodní zednáři a doplnily ho o nedokončenou pyramidu, která se mj. 

nachází na jednodolarové bankovce. Oko v trojúhelníku podle zednářů 

symbolizuje boha (jejich bohem je satan) a propojení člověka s tímto bohem. 

Nedokončená pyramida symbolizuje tvořivou práci/spolupráci člověka se 

satanem (proto je zobrazována jako nedokončená, protože že se na ní stále 

pracuje). 

Co je ovšem nejvíc zarážející je symbol paroháče. Od papeže… ne jednoho: 

    

  Důkazy nestačí? Nevadí, mám tu další v podobě obrácených křížů, pořizování 

soch ďábla, holubice letící dolů, gesto rukou ve tvaru 666… 

     

 

Obecně je Vatikán protkán mnoha egyptskými 

symboly a odkazy na jejich mytologii. Což je 

v centru křesťanského světa minimálně 

zarážející. 

Q: „Symbolism will be their 

downfall“ 

Teď, když jsem ukázala, co je papež a Vatikán 

zač, dáme si od nich na chvíli pauzu, ale neboj, 

vrátíme se k nim. 

DEEPSTATE 
Abychom se trochu pohnuli, zkusím nastínit problematiku DEEPSTATE a aktuální situace, co se děje. 

Nejen praví vůdci touží po ovládání světa. Je tu mnoho hráčů, velká pavučina propojující Cabal a vůdce.  

Takže, představ si situaci: spojené státy, v prezidentském úřadu se střídají rodiny – jsou to Kennedy, 

jsou to Bushovi a měli být na řadě Clintonovi. Ale co se nestalo. Favorizovaná Hillary prohrává volby a 

vítězem se stává černý kůň – prezidentem USA je Donald J. Trump. A tím začíná boj za svobodu nejen 

USA, ale celého světa. Prakticky hned po nastoupení do úřadu varuje před médii, mluví o něčem, čemu 

https://krestanem.cz/kdo-je-satan/
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říká Deepstate a začne se zaobírat problematikou mizení dětí a obchodu s lidmi. Ale jako vždy, pojďme 

hezky popořadě. 

Donald J. Trump 
Kdo je vlastně Donald J. Trump? Začněme pár zajímavými fakty – DJT se narodil 14.6.1946, tohle datum 

zmiňuji záměrně – kromě toho, že svět přivítal budoucího prezidenta, bylo totální zatmění měsíce. Další 

zajímavý faktem jsou jména Donaldových rodičů – Mary & Christian… hezká náhoda… 

A aby těch náhod nebylo málo, pojďme se podívat o více jak 100 zpět. Píše se rok 1893 a na svět přichází 

první ze dvou velmi zajímavých knížek. Spisovatel Ingersoll Lockwood ve své knížce Nádherná 

podzemní cesta barona Trumpa, píše o baronu Trumpovi, který žije v New Yorku hradě Trump, stojícím 

na Páté Avenue.  

 O tři roky později vychází druhá knížka: Poslední prezident. V ní se opět 

setkáváme s baronem Trumpem. Je to outsider, který kandiduje na 

prezidenta USA a k překvapení všech vyhraje. Jeho výhra vede k mnoha 

občanským nepokojům a hromadným protestům. Málo náhod?  Jeho 

ministr zemědělství se jmenuje Lefay Pence. Málo náhod? Tak 

pokračujeme. V knížce nově zvolený prezident představuje nejen 

outsidera, ale taky někoho z lidu, kdo vyvede Státy z otroctví bank a rozruší 

ten temný dávno se táhnoucí kšeft nesvaté aliance mezi kšeftmany s lidmi 

a prodavači lidských hraček spolu se zákonodárci země. 

Čili kandidát proti establishmentu (obě knížky mám v digi podobě 

k dispozici, v angličtině, prokousávám se jimi, ale fakta už mám ověřená, 

můžu poslat). 

A teď zpátky do „současnosti“. Píše se rok 2016 a ano, prezidentem USA se stává outsider DJT a zatímco 

si Hillary rve vlasy, v Kalifornii a v podstatě po celé zemi se protestuje proti demokraticky zvolenému 

prezidentovi. 

Jak už jsem psala, jen co je zvolen, varuje před mainstreamovými médii, která po něm od samého 

začátku jdou a obviňují ho ze všeho, z čeho jen jde. Ať už se jedná o jeho způsob pití během veřejného 

projevu, či údajný sexuální skandál s nezletilou dívkou (u které se nakonec ukázalo, že to měl na 

svědomí jiný prezident), nebo teď aktuálně, když se z něj dělá „pirát, co ukradl Němcům letadlo 

s ochranným materiálem“ – i to má své vysvětlení. 

Stejně jako se Evropa potýká s problém migrace, 

podobnému problému čelí i Státy (o komedii se 

jménem migranti z jižní Ameriky se můžu rozepsat 

později, nicméně doporučuji si najít 10 dílnou sérii 

s názvem  Fall Cabal – krásně vysvětlené vše a každý díl 

má cca 15 minut). A zatímco Obama je chválen za to, 

že se staví na hranicích s Mexikem zeď, Trump je za 

stejnou věc kritizován a je z něj dělán rasistický 

xenofob. Každý jeho výrok je médii překrucován a 

z Trumpa je v podstatě dělán zlý, nesnášenlivý idiot.. 

Ale to, že okamžitě, co se dostal do úřadu, zavedl zákon 

proti novodobému otroctví – obchod s lidmi a zasadil 

se o dětská práva, zavedl měsíc ochrany dětí a podobné 

věci – o tom mainstream přímo ukázkově mlčí… 

Fenomén Q – Qanon 
Píše se rok 2017 a na Twitteru se začínají objevovat záhadné šifry od Q. Napřed se jednalo opravdu jen 

o divné šifry, které nemají moc smysl. Postupně se pomocí dešifrovacích hodin podařilo přijít na to, co 
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vzkazy znamenají a pak už šifer nebylo třeba. Q začal psát krátké zprávy typu: „Symbolism will be their 

downfall“, „the storm is coming“ a podobné. 

Zajímavé je, že měl informace, které věděli jen nejbližší spolupracovníci DJT a tak se objevila teorie, že 

Q je on. A ta převládá doteď. Ale pod Q posílají zprávy i další lidé, co „pracují“ pro Alianci, či se pokouší 

odhalit „svět za oponou“, poznat pravdu a skoncovat s tím zlem a otrokářstvím, co se na zemi odehrává 

a lidi to nevidí. 

Pojďme zase na chvíli do minulosti. Rodinu Kennedy a to, že JFK byl 

v podstatě pro nim všem, už jsem zmiňovala. Když JFK jr dospěl, 

přísahal, že přivede před soud a k zodpovědnosti všechny, co za smrt 

jeho otce mohou. Mimo jiné junior je dobrý kamarád s DJT. 

Když v roce 1996 spadne letadlo, na jehož palubě je JFK jr, jeho žena její 

sestra, Trump svému mrtvému příteli slibuje, že dokončí jeho misi a 

nepomstí jen jeho otce, ale i jeho smrt.  

A teď pár zajímavostí: 

Na každém veřejném meetingu a setkání prezidenta s lidmi se objevuje 

jeden muž. Na tom by nebylo nic moc zvláštního, kdyby ten muž 

nevypadal pokaždé trochu jinak – konkrétně se mu mění velikost nosu 

– divné, že? Jméno toho muže má být Vincent Fusca. A ano, v našem 

světě konspirací se nejedná o nikoho jiného, než JFK jr 

.  

Teorii potvrzuje i žena, která se vždy objevuje nedaleko Vincenta a která má stejně široký a zářivý 

úsměv, jaký mívala juniorova žena. Znovu doporučuji na yt Cabal fall, je tam toho k téhle teorií víc. Já 

zmíním už jen dvě zajímavé věci. 

Když se DJT ptali, zda je JFK jr naživu, odpověděl: „ne“, ale je tu jedno velké ale – když senior zemřel, 

přestal být JFK jr – bylo to zbytečné, byl už jen jeden. A pokud jde o slovíčkaření, to je v tomhle případně 

hodně důležité. JFK jr žít nemusí, ale to neznamená, že nežije JFK. 

Mimochodem, víš, jak vypadá hrob juniora? 

Nic nápadného? Zajímavého? Nevadí, trochu si obraz 

otočíme a hned bude vše jasné… 
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Krásné Q, že? Nabízí se několik otázek: 

 Je JFK naživu a je Q? 

 Je Q DJT a používá Q jako odkaz na JFK a na to, že plní slib, který 

mrtvému příteli dal? 

 Jsou jak JFK tak DJT Q? 

 Je to všechno jen náhoda? Ne, to je vtip, všichni víme, že náhody a už 

vůbec ne v tomhle světě neexistují… 

 

 

Nic není tak, jak se na první pohled zdá, lidé se probouzejí, dochází jim, co se děje a hromadně začínají 

protestovat. Že se o těch protestech neví? Ale ví, jen je média prezentují naprosto překrouceně. Tím 

největším důkazem je Francie a její „žluté vesty“ – začalo to malými shromážděními a ve finále z toho 

byly tisícové davy po celé Francii (jak se jim teď karanténa hodí – protesty byly každou sobotu a už 

nešlo umlčovat, o co jde). A nejen Francii, ale také ve Španělsku, Německu, Nizozemsku, Švédsku, 

Bulharsku, Turecku, Polsku, Maďarsku a například i v Austrálii. 

Média se snažila tvrdit, že je to chvilkový jev, že „žluté vesty“ zmizí, ale důkazem vážnosti je to, že 

osobně proti nim zasáhl další mecenáš a spasitel – George Soros. 

Jeho lidé se měli prolínat se „žlutými vestami“ a dělat bordel a začínat nepokoje – klasika, hodit na 

vesty špatné světlo a udělat z nich skupinu extrémistů. Nápad by to dobrý, kdyby ovšem najal kvalitní 

herce – jeho černí inteligenti si zapomněli jak obléct žluté vesty a navíc skandovali „Paříž, Paříž, 

ANTIFA“. A aby důkaz jejich inteligence nebyl malý, ve finále zapomněli, na koho že to mají vlastně 

útočit a pustil se do „žlutých vest“.  Myslím, že příště už je Jiřík  Sorosů nenajme.. 

Zajímavé například je i to, že francouzská policie s vestami souhlasí a jako důkaz si sundala helmy na 

boje s nimi, případně na nich měla žluté pásky.  

Každopádně, co jsem se se tímhle vším snažila říct, bylo, že lidé se probouzí a všichni jdou a stojí za Q. 

A „žluté vesty“, ale nejen oni, jsou ti, co opravdu vědí, co se děje a snaží se tlačit, aby byla veřejnosti 

odhalena pravda. 

  

Q: „Where we go one, we go all (#WWG1WGA) 
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Znárodnění FEDu a o spojitosti FEDu s Mayským kalendářem a potopením Titanicu 
 

M. A. B. Rotschild: "Dejte mi moc nad penězi a nemusím se starat o to, kdo 

tvoří právo." 

FED a jeho zodpovědnost: 

 Provádět národní měnovou politiku ovlivňováním měny a platební schopnosti v ekonomice ve 

snaze maximální zaměstnanosti, stálých cen a moderované dlouhodobé úrokové míry. 

 Dohlížet a regulovat bankovní instituce, aby byla zajištěna bezpečnost a věhlas národního 

bankovnictví a finančního systému a ochraňovat práva konzumentů. 

 Spravovat stabilitu finančního systému a zabraňovat systémovým rizikům, které na finančních 

trzích mohou nastat. 

 Provádět finanční služby úschovným institucím, Americkému parlamentu a cizím oficiálním 

institucím, včetně toho, že hrají hlavní roli v provozování národního výplatního systému. 

Je přelom let 1894/95 a v USA hrozí, že by mohl skončit zlatý standard a byl by nahrazen volným 

stříbrem, což spojilo bankéře celých Států, kteří toužili po více centralizovaném systému. V té době se 

na scéně začíná objevovat i Wall street, vedená nejbohatším mužem té doby – J. P. Morganem. Skryté 

financování prezidentského kandidáta McKinleyho sice vedlo k jeho prezidentské výhře a tím pádem i 

podpoře zlatého standardu roku 1900, ale situaci to na moc dlouho nevyřešilo.  

V roce 1905 začalo hrozit, že by Wall street mohla přijít o svou kontrolu nad celým finančním systémem 

ve prospěch ministerstva financí, které v té době fungovalo jako centrální banka. Strach mocných 

bankéřů, Morgana, Schiffa, Warburga, Vanderlipa a dalších však nepramenil z toho, že by díky tomu 

mohlo dojít k hospodářským potížím a vysoké inflaci, nýbrž z toho, že by ministerstvu financí mohly být 

tyto pravomoci předány i legislativně, což by vedlo ke ztrátě kontroly nad Wall street.  

Proto v roce 1906 začala bankéři s kampaní za svého ochránce. Schiff přednesl projev před bankovní 

komorou New Yorku, který byl tak významný, že se ho vytiskly tisíce kopií. Schiff v něm požadoval 

hlavně reformu bankovnictví. 

Na podzim 1907 zkrachovalo několik bank, což vedlo k ohromné panice na Wall street. Začala se otřásat 

také burza, ale opět přispěchal J. P. Morgan a spolu s dalšími bankéři dal burze finanční injekci a burzu 

zachránili.  

1910 – skupina mocných mužů, mezi kterými byli příbuzní Rockefellerů, Morgan, nejvýznamnější muži 

z bankovnictví a nejdůležitější muž ze všech – P. Warburg., se tak sejde na ostrově, kam údajně jeli lovit 

kachny. A z tohoto nevinného výletu se zrodila myšlenka FEDu – Federální rezervního fondu – 

Američané by totiž nepřijali myšlenku něčeho centrálního, takže centrální banka musela mít krycí 

jméno. 

Nicméně tahle myšlenka, která by měla globální dopad, měla také řadu odpůrců a to hlavně mezi 

evropskými milionáři. 

Třemi nejbohatšími oponenty FEDu byly Benjamin Guggenheim, Isador Strauss (který nashromáždil své 

jmění na síti obchodních domů Macy's) a John Jacob Astor, který byl v té době pravděpodobně 

nejbohatším člověkem na světě. Jejich celkové jmění činilo více než 500 milionů dolarů. 

A co mají tito 3 pánové společného? Byli pozváni na jednání o tom, jak je myšlenka FEDu úžasná a že 

vlastně na tom vydělají a je to pro všechny prospěšné. Důležité dodat, že jednání se mělo konat v první 

třídě luxusní lodi, která jako první měla doplout z Evropy do New Yorku. Takže další společnou věcí 

těchto 3 mužů je, že našli smrt na dně Atlantiku, když se Titanic potopil. Jaká náhoda, že Rothshildi, 

kteří to celé domluvili, nestihli vyplutí lodi.  Stejně jako Morgan, který výstavbu lodi financoval, se 

z nevysvětlitelných důvodů nedostavil.  
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Každopádně důležité bylo nalákat právě tyto 3. 

Důvod, proč bylo tak důležité je dostat 

dohromady, spočíval v tom, že jezuité se 

prostřednictvím svých informačních kanálů 

dozvěděli, že tito lidé mají v úmyslu použít 

všechno své bohatství a politický vliv, aby se 

postavili vytvoření FEDu a především válce v 

Evropě, kterou plánoval kartel Rothshild-

Rockefeller-Morgan. 

Bohatství klanu Rotshildů bylo založené na 
kontrole Evropy. V průběhu staletí vytvořili 
systém centrálních bank, které poskytovaly 
půjčky vládám. Tak k tomu došlo v Anglii, Francii, 
Německu, Itálii a v Rakousku. Ale hlavním 
soustem měla být samozřejmě mladá Amerika. 
 

V noci ze 14. na 15. dubna 1912 jde Titanic ke dnu. 
 
23. prosince 1913 vzniká FED, a ve stejný den ho v dobré náladě podepsal i prezident Wilson. Později 

toho hluboce litoval. Jako věštec se v této době ukázal býti otec slavného letce, Charles Lindberg sr., 

když na adresu FEDu při jeho vzniku řekl: 

"(Je to ten) nejhorší legislativní zločin spáchaný tímto bankovním a měnovým 

návrhem. Od teď už budou deprese vědecky vytvářeny.“  

Jak mrazivě pravdivá byla tato slova, ukázaly následující události, kdy FED politikou levných peněz 

způsobil Velkou hospodářskou krizi a stejná politika stála i u nedávno proběhlé (snad už skutečně 

odeznívající) Velké recese. Zvláštní jen je, že se FED pokouší dostat americkou ekonomiku ven stejnou 

politikou, jakou ji do recese přivedl. Příčina ale nemůže léčit následek.  

Co ale skoro nikdo neví – jeho vznik byl časově omezen – měl fungovat 99 let, což znamená, že mu 

životnost vypršela v prosinci 2012 – onen konec Mayského kalendáře totiž znamenal datum, kdy lidstvo 

mělo přejít do 5D, ale elity udělali mnoho věcí pro to, aby k tomu nedošlo, ale k tomu se ještě dostanu. 

Každopádně Mayský kalendář měl být koncem otroctví lidí a začátkem Zlatého věku. 

28. července 1914 začíná 1. světová válka. 
 
Účelem FEDu vždy byla jediná věc: okrádáním obyvatelstva skrze tištění nových peněz a s tím související 

klesající hodnotu úspor a reálných mezd. Globálně. A to FED plnil dobře. I když mu skončila životnost. 

To vše se ale změnilo jednoho dne.  Myslím, že to bylo 20. března 2020, kdy se Yahoo Finance objevil 

tento text: „„Tento program v podstatě spojuje Fed a Ministerstvo financí USA do jedné organizace.“ 

Seznamte se tedy s novým šéfem Fedu – Donaldem J. Trumpem. FED rok poběží současně 

s ministerstvem a potom hezky v tichosti skončí definitivně. 

Čeká nás restart měnového fondu a vytvoření úplně nového systému. 
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Je skutečně DJT takový idiot, jak ho média prezentují? 
Jak už jsem psala výš, mainstreamovým médiím leží Trump v žaludku a snaží se ho zdiskreditovat, jak 

jen to jde. Ráda bych na tomhle místě podotkla pár věcí -  stojí za to si najít, kdo která média vlastní a 

kdo je sponzoruje – pak je jasné, kdo se vynáší do oblak a na koho se plive.  

 

Na svém twitterovém účtu, ještě než byl zvolen prezidentem, několikrát uvedl, že jeho  IQ je jedno 

z těch hodně vysokých a že to hateři vědí a proto se ho bojí a plivou po něm (nepotvrzených 156 bodů 

má mít – nicméně je faktem, že jeho syn Barron má ve 14 letech IQ 146, takže to nejspíš budou mít v 

rodině). 

Jako jedno z prvních se řešilo jeho pití vody a palcové titulky 

novin, KDO TAKHLE PIJE VODU? A plno dalších meme na tohle 

téma, viz obrázek.  

Bylo to na konferenci v roce 2017 a o pár měsíců později se to 

zopakovalo při jednání o bezpečnosti národů. 

A zatímco tradiční média vyšilovala a tvrdila, že je prezident 

retardovaný, nebo má alespoň nějakou degenerativní nemoc, 

hrstce chytrých došlo, že poukazuje na něco ohledně vody. 

Ve zkratce - Jednalo se o Fidži vodu, která se plní na ostrovech 

Wakanda. A tento ostrov sloužil pro sexuální otrokyně 

(Hollywood sex slave club – plno obětí tam bylo nezletilých). 

V roce 2019 došlo k zatčení hlavní osoby v této kauze – jak DJT 

napovídal svým zvláštním pitím z lahve. 

Zajímavé je, že tam teklo hodně peněz od Clintonových (jako do 

spousty dalších podobných věcí) a Rothschildů – jak šokující. 

Další ukázka, kdy média šílela a dělala, tenkrát z Melanie tu špatnou, ale oba dobře věděli, co dělají: 
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Melanie jela navštívit do Mexika 

centrum pro opuštěné děti migrantů 

v kabátu, který měl na zádech tento 

provokativní nápis – a média hned 

šílela, že je to mířeno na ně a jak si něco 

takového mohla na takovou událost 

vzít. 

Zcela jednoduše, šlo totiž o jiné 

poselství: kabát je made by Zara a jak 

vyšetřování ukázala, Zara se opravdu 

nezajímá – většinu jejích módních 

kousků nešije nikdo jiný, než děti – 

otrocká levná pracovní síla. Vyšetřování vedlo k tomu, že za 6 měsíců po té CEO Zary rezignoval. 

Každopádně Melanie dala ještě jedno vodítko – nešlo o opuštěné sirotky, ale o děti, které byly násilně 

odebrány rodičům – kvůli obchodu s dětmi (o tom víc už za chvíli…). 

Trumpovy narážky spolu s tím, co ve svých statusech uváděl Q, vedly k rezignaci více než 8500 vysoce 

postavených CEO – generálních ředitelů v různých společnostech. A to vše za poslední dva roky. 

Tuhle „kapitolu“ bych ráda uzavřela poslední aférkou a mediálním útokem na DJT – šlo o údajnou 

krádež letadel se zdravotnickým materiálem určeným pro Německo. Když vynecháme fakt, že všechny 

nemocnice jsou prázdné a celé je to jedna velká bouda (k tomu se taky dostaneme), Trumpovi šlo o 

něco jiného, co bylo na palubě a co chtěl zabavit. Adrenochrome… 

  



15 
 

ADRENOCHROME, ztracené děti, satanismus a velká akce 

C9H9NO3 

Tady začínají nehezké věci, takže ti dám na výběr – můžeš přestat číst a spokojit se s tím, co ses  dočetla 

doteď, anebo na vlastní nebezpečí pokračovat. Než se rozhodneš, dovol mi sem dát jeden z příspěvků 

Q z jeho twitteru:  

 

Chceš si vzít červenou pilulku a ponořit se hluboko do králičí nory? Dobrá tedy, pokračujeme. 

Adrenochrome  
Jen v USA zmizí ročně 800 000 dětí. 

 Po odhalení skandálu Pizzagate se objevilo plno lidí, které zajímá, co je vlastně za všemi těmi únosy 

dětí a že se nemůže jednat jen o pedofilii (kéž by tomu tak bylo, protože, ač je to ironické, bylo by to 

skutečně to nejmenší možné zlo). 

Nejde jen o únosy, znásilňování a případně satanistické obětování těchto dětí. Skutečnost je ještě 

mnohem děsivější. Za vším hledej adrenochrome (je s podivem, že se o této látce dočteš i na wiki – 

odtud jsem čerpala její chemický vzorec například). 

Napřed ale fakta: krev je živá voda, vědělo se dávno, dávní léčitelé věděli, že když budeš umírat, může 

tě krev zachránit. Mladá krev do 25 let věku má omlazující účinky (Bathory, Čachtická paní, upíři – k těm 

se taky dostanu a jinak, než bys čekala). To vše se ví, to nejsou žádné konspirace, ale fakta. Stačí si 

vzpomenout na babi, na její poslední dny, kdy dostala krevní infuzi a jak byla nakoplá a plná života. 

Když jsem přišla do nemocnice, skoro jsem ji nepoznala, jak byla plná elánu a čilá. Fakt ověřený na 

vlastní oči. 

Nicméně proces, kdy se starým lidem podává krev mladých k jejich omlazení, se nazývá parabióza. Je 

to sice hrozné, ale anti-aging je velký byznys.  

Skutečný rozruch a celosvětové rozhořčení způsobil v r. 2016 článek na serveru Inc., v němž je Peter 
Thiel, spoluzakladatel elektronické banky Paypal a miliardář, uváděn jako velký zastánce transfuzí krve 
mladých lidí. Jeho podnik se obrátil na kalifornskou firmu Ambrosia LLC, která třiceti- až 
osmdesátiletým lidem v injekcích podává krevní plazmu dárců, kteří jsou „mladší než 25“. Cena litru 
krve: 8.000 US-dolarů. 
 
Zakladatel společnosti Ambrosia, Jesse Karmazin, tvrdí, že krev mladých lidí nejen obsahuje všemožné 

proteiny, jež zlepšují fungování buněk, ale také přimějí tělo příjemce k tomu, aby svoji tvorbu těchto 

proteinů zvýšilo. Tyto účinky jsou podle jeho vyjádření trvalé, geny tím prodělají restart. Krev je 

většinou od studentů, kteří netuší, kam putuje. Hnusné, ale pokud je krev věnováno dobrovolně… holt 

hnusný byznys. 

Poslední, ale zcela jasný fakt – čím mladší krev, tím silnější účinek. 

https://www.inc.com/jeff-bercovici/peter-thiel-young-blood.html
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Nicméně – kde krev brát? Ano, správně, únosy dětí… 

Co je tedy adrenochrom? Dalo by se říct, že omamná omlazující látka pro elitní kruhy. Teď ale k jejímu 

vzniku (uff, vůbec se mi do toho nechce…). 

Adrenochrom vzniká, když hormon adrenalin, vznikající v nadledvinkách, za přístupu vzduchu oxiduje. 

Na počátku 50. let 20. století k léčbě duševních nemocí byl adrenochrom zkoumán a přišlo se na to, že 

navozuje halucinace, podobně jako LSD a meskalin. Adrenochrom je výsledkem rozpadu adrenalinu. A 

jak nejlépe vystupňovat hladinu adrenalinu v těle člověka až na absolutní maximum? Tím, že je až do 

krajnosti mučen, jsou mu způsobovány největší možné bolesti a utrpení a je v něm vyvoláván strach ze 

smrti.  

Ve spojení s pedofilií je cílem terorizovat unesené děti za účelem „adrenalizace“ jejich krve a následně 

odebírat tekutinu z morku jejich kostí. 

Válka pod našima nohama 
Takže už víme, co je adrenochrome, kde se bere a proč tolik únosů dětí. Ale – kde všechny ty děti jsou? 

Jak to, že je nikdo nenašel? Odpovědí je podzemí – podzemní tunely, komplexy a neuvěřitelné labyrinty 

pod našima nohama. 

Další otázkou je, kde brát všechny ty děti? Kromě klasických únosů existuje i sofistikovanější způsob – 

přes nadace, které mají dětem pomáhat, sirotci ze třetího světa, děti uprchlíků a v neposlední řadě 

tady máme ono slavné odebírání dětí, které v posledních letech jede stále víc a víc (když shlédneme 

jen počet „vzetí do péče“ provedených německými úřady pečujícími o děti a mládež, zjistíme, že tento 

setrvale roste. Bylo-li to v roce 2015 ještě zhruba 25.000 případů, v roce 2016 to bylo více než 84.000 a 

v roce 2017 více než 61.000 případů vzetí do úřední péče). 

Tohle je skutečný deepstate – tohle je to, o co v něm jde. Ano, ovládnutí světa mocnými je důležité, 

ale pointou je, že to celé je satanismus, rituální oběti pro vše. Dětské oběti pro adrenochrome jsou jen 

součástí. Deepstate je satanistická organizace. 

Deepstate a (nejen) Hollywood 

 

 

Hollywood 
Tady se pomalu dostávám ke slíbeným upírům – pedofilní 

kabalistický Hollywood nás filmy o nich bohatě zásobuje, takže víme, 

že se živí krví – krví živých lidí. A pak tu máme ono příznačné označení 

„áčková celebrita“, což je někdo, kdo je stále na očích, vypadá rok od 

roku mladší, či jak se lépe říká: stárne do krásy… nebo prostě jen 

podlehl adrenochromu. Tom Cruise je dost výmluvný případ. Ale není 

jediný, vřele doporučuji video na youtube z letošního předávání 

Zlatých Globů, kdy se britský stand-up komik do celebrit pustil a 

nazval je pravými jmény https://www.youtube.com/watch?v=4worSb-kLCU  

https://de.wikipedia.org/wiki/Adrenochrom
https://www.youtube.com/watch?v=4worSb-kLCU
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Ti druzí 
Adrenochrom ale není jen záležitostí Hollywoodu, je to věc celé Kabaly, celého deepstate. Jedou v tom 

všichni. Jedním z prvotních příznaků, když ti dochází mladá krev v žilách, je nekontrolovatelný třes… 

hmm, kdopak jím asi trpěl? Ach, správně, hlavní vůdkyně Evropy do pekla – Merkel.  

Taky tu máme slabost – nech mě přemýšlet, kdo při vzpomínkovém ceremoniálu na 11. září omdlel. Že 

by sama Clintonová? 

Ale není to, stejně jako u Hollywoodu, jen o adrenochromu. Pedofilie v tom hraje taky svou velkou roli. 

A tím se dostáváme zpátky ke dvou věcem zmíněným výše: 

Q: „Symbolism will be their downfall“ 

Pojďme se pro začátek podívat, jak vypadají symboly pro pedofilii. 

 

Zdají se ti některá logo povědomá? Nedivím se. GLogo je v podstatě logo Algidy. Ono spousta známých 

firem a hlavně nadací, co má pomáhat dětem, má velmi podobná loga.  

 

Mimochodem, tahle organizace obchodovala s lidmi a je úzce spjata s nadací Clintonových (k Hillary se 

bohužel ještě dostanu později).  
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Další příklady log: 
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Druhou věcí, ke které jsem se chtěla vrátit, je Vatikán: 

 

Celou dobu máme vše na očích, neskrývají to, naopak. Ale lidstvo je slepé. Respektive schválně vedeno 

ke slepotě a zahrnováno vším možným, včetně tohohle, ale pro oči už nevidíme a hlavně – nevíme, co 

máme vidět a hledat. 

Pár dalších příkladů:  
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Celebrity, co promluvili (a pak byly zasebevražděny) 
Musí se nechat, že existují i celebrity, které otevřeně říkají, co se děje (a jsou ještě naživu). Když 

vynechám proslov z předávání Globů (fakt si to pusť), máme tu třeba takové, jako je Mel Gibson a Brad 

Pitt, kteří o tom otevřeně mluví. 

Mel Gibson 

Během propagace filmu Daddy’s Home 2 v Londýně v roce 2017, odhalil Mel Gibson šokující 

skutečnosti. Nazval elitu zábavního průmyslu „nepřítelem lidstva“, který „pije krev nevinných dětí“. 

Řekl, že klíčoví hráči ve filmovém průmyslu „z tohoto procesu těží adrenalin“, protože „si užívají, že 

rozbíjejí tabu“. Hovořil o epidemii „parazitů“, kteří „ovládají Hollywood“, kteří se podílejí na obětech 

dětí a pedofilii. „Každé studio v Hollywoodu je zakoupeno a placeno krví nevinných dětí,“ a dodává, že 

„nejcennější měnou je tam krev nemluvňat.“ 

„Naprosto pohrdají obyčejnými lidmi. Zabíjení je pro ně jen hra, a čím více bolesti 

způsobí, tím lepší přitom mají pocity. Děti jsou pro ně jen jídlo. Hodují na bolesti a 

hrůze maličkých, a čím mladších, tím lépe. Tito lidé následují své náboženství a 

používají je k morálnímu ospravedlnění. Nejedná se o náboženská učení, o kterých 

jste kdy slyšeli. Provádějí takové obřady, jaké by u normálních lidí vyvolaly 

záchvaty nevolnosti, a jsou zcela v rozporu s morálkou, která spojuje většinu 

vlasteneckých Američanů. Nejhorší na tom všem je, že to je v Hollywoodu 

veřejným tajemstvím a všichni se ho chtějí účastnit.“ 

Ano, opět se dostáváme zpátky k adrenochromu. 

Mel podal vysvětlení, jak byl v roce 2006 zařazen na černou listinu těmi, kdo ovládají Hollywood, za 

vyjádření svého názoru na filmové odvětví, které čelilo jejich agendě. Dále řekl, že od té doby „pracuje 

mimo systém“, což mu dalo novou perspektivu, a upřesnil: „Je těžké to pochopit, já vím, a omlouvám 

se, že jsem ten, kdo vám otevřel oči, ale Hollywood je smrtící legalizované panství pedofilů. Používají 

děti k realizaci svých děsivých nemocných fantazií.“ 

„Neumím to pochopit, ale oni si ty děti berou kvůli jejich energii a sytí se jejich krví. 

A vůbec to nedělají šetrně, nejdřív je k smrti vyděsí a pak je teprve obětují. Čím je 

dítě nevinnější, tím je to pro ně lepší. Co to znamená? Oni to nedělají jako nějakou 

formu uměleckého vyjádření: prostě doslova pijí krev dětí a jedí jejich maso, 

protože si myslí, že jim to dává nějaký druh životní síly. Čím více dítě trpí, když 

umírá, duševně i fyzicky, tím více jim oné životní energie dává. Nechápu, proč to 

dělají, ale ono se to skutečně děje. Většina z nás má morální kompas, který nás 

vede životem, že? Tito lidé ho nemají, nebo pokud ano, ukazuje jim opačným 

směrem.“ 

„Hollywood je nasycen nevinnou dětskou krví. Odkazy na pedofilii a kanibalismus 

tam vždy byly, ale po mnoho let jen jakoby v symbolické rovině. Já jsem se o této 

praxi dozvěděl na začátku nového tisíciletí, ale byl bych ve vážném nebezpečí, 

kdybych o tom někdy mluvil. A nemyslím jen svou kariéru, myslím tím, že i můj 

život by byl v ohrožení a v nebezpečí by byla i moje rodina. Můžu o tom promluvit 

až nyní, kdy tito lidé, kteří tehdy stáli v čele odvětví, už jsou mrtví. 

Děti pro ně jsou jako prémiová měna, a mají dokonce vyšší hodnotu než cokoli 

jiného, na co si vzpomenete: diamanty, drogy, zlato, cokoli… Doslova s těmito 

dětmi obchodují jako s měnou – za služby, role ve filmech, provize…” 

„To není nic nového, dělo se to ještě před založením Hollywoodu. Pokud 

prozkoumáte tento jev, najdete skrytá fakta ve stínu jakékoli temné éry v historii. 

Tyto temné, vícerozměrné okultní praktiky se používají v tajných společnostech po 



21 
 

stovky let. Hollywood je používá pro sociální programování a ovládání mysli a 

jejich sdělení se promítají do psychiky Američanů…” 

Brad Pitt 

Po nedávné sérii zatčení pedofilů v Kalifornii, kdy se ve vězení ocitlo více než 200 osob, odhalil další 

herec Brad Pitt skutečnou hloubku hollywoodské pedofilie a zní to jako šokující odhalení. 

 

Jako třicetiletý filmový veterán hovoří Pitt o své zkušenosti poté, co uviděl temnou stránku zábavního 

průmyslu z první ruky. Popisuje televizní a filmový průmysl jako návnadu do sítě obchodníků s dětmi, 

jak je tomu ve Spojených státech i v zahraničí, jakož i ve vyšších stupních politické a sociální hierarchie: 

 

„Myslíte si, že Hollywood je o filmu? Ne, to je jen vedlejší produkt: tady jde o 

peníze, a co je důležitější – o moc a kontrolu. Lidé, kteří řídí Hollywood, řídí i 

Ameriku a většinu světa a ze všeho nejmíň je zajímají filmy. Slyšeli jste o 

Illuminátech? Tajné společnosti, politici, bankéři a média, to všechno jsou 

pedofilové a právě oni vládnou světu. A tohle všechno prochází kořeny 

Hollywoodu. Děti chtějí být ve filmech, nebo spíše rodiče chtějí, aby jejich děti byly 

ve filmech, a udělají vše pro to, aby je tam proslavili.” 

Pitt nadále odhaluje motivaci elitních kruhů v obchodu s dětmi, jak děti získávají role, jak ovlivňují 

ostatní děti k dosažení cílů. Popisuje, jak jsou používány jako politická měna, jak nad tím rodiče zavírají 

oči a předstírají, že řeč je jen o tom, že jejich potomci někde rozbili okno. 

 

„Někdo z elity například zaplatí film. Na konkurz do hlavní role přicházejí tisíce dětí 

a asi 100 z nich má šanci ji získat. Pak se objeví sympatický mladý muž s vytrvalou 

matkou a začnou dělat vše pro to, aby její dítě roli získalo. Dítě pak odchází s 

nějakým chlapem, který pracuje v televizi. Televize natočí film a ten vydělá 

spoustu peněz, tedy v případě, že se film stane hitem. V televizi vám ale nikdy 

neřeknou o filmu něco špatného, protože ten chlap od filmu ví, co udělal s tím 

dítětem. A totéž se děje s politiky a bankéři a ostatními. Je to všechno obchod v 

zákulisí, kde děti jsou trumfem.” 

Na otázku, kdo jsou tito „hollywoodští hráči“, Pitt odmítl jmenovat, ale vyjádřil důvěru, že nakonec 

spravedlnost zvítězí: 

 

„Média nikdy neodhalí pravdu, protože ony samy jsou majetkem dotyčných. Ale 

internet je úžasná věc a volný tok informací vynese vše na povrch. Oni ztrácejí 

svou moc nad americkým lidem a vědí to. Je to jen otázka času, než to všechno 

vypluje.” 

Ostatní, co promluvili a přežili 

O problému pedofilního Hollywoodu mluví otevřeně také Eliah Wood, který potvrzuje vyjádření Mela 

Gibsona. Obětování dětí spíše okrajově naznačuje a říká, že on sám byl zneužití ušetřen, protože ho 

jeho matka chránila. Tvrdí, že si normální člověk neumí představit, jaké se tam dějí odpornosti. 
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Ti, co to štěstí neměli 

 

Sexuálně zneužívaný jako dítě, spolu s nejlepším kamarádem pracoval na odhalení elitního pedofilního 

klubu. Autor dokumentu: „The silent children“ o zneužívaných dětech a obchodu s nimi. Údajně se 

oběsil (ale na hlavě a na podlaze se našla krev…) 

 

Nejlepší přítel Chrise Cornella – spolupracoval s ním na odhalení elitního pedo klubu. Sám v dětství 

sexuálně zneužíván (rodinným přítelem, kterým nebyl nikdo jiný než Podesta, jeden z hlavních aktérů 

PizzaGate, který navíc vypadá jako Chestrův biologický otec – otec od rodiny odešel, když zjistil, že 

Chester není jeho syn..). zajímavý fakt – oběsil se dva měsíce po Chrisovi. 
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Ve videoklipu k písni For a better day detailně ukazuje obchod s dětmi. Na konci klipu se ukáže, že 

jedním z dětí je on sám, nicméně vyrostl a je připraven se pomstít. Mimochodem – měl se oběsit na 

klice… 

 

Rothschildova ex manželka, nalezena oběšená na klice (ale pořádně nevím, čím se provinila) 

 

Programátor, který zemřel po té, co se hacknul do MIT a předal dokumenty WikiLeaks. 

A to nejsou jediní… 
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Uctívání satana v přímém přenosu 
Gotthardský tunel rozhodně není a nebyla jediná akce, při které došlo k černé mši a uctívání Satana 

lidem na očích. Děje se to pořád.  Jsme svědky normalizace pedofilie, uctívání ďábla a propagaci 

kanibalismu.  

Pár důkazů: 

 Poděkování Satanovi 

 

    

   

 Krev a části těl 
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 Kanibalismus  
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Tohle bohužel není žádná novinka – psal 

se rok 1996 a světlo světla spatřila 

Spirituální kuchařka od srbské 

„umělkyně“ Abramovič. Mimochodem, 

další z hlavních aktérek pedo skandálu 

PizzaGate. 

Recepty obsahují čerstvé mateřské 

mléko a sperma. V dalších receptech šlo 

o požírání duší. 

Ze „spirit cooking“ se později staly 

zábavné večírky, na které chodily 

celebrity – Deborah Harry z Blondie 

nebo Lady GaGa. Večírky v sobě nesly 

těžký nádech kanibalismu. 

 

 

Abramovič na fotce s brazilským léčitelem – usvědčeným z únosů, znásilnění, obchodování s dětmi a 

vraždou. Mimo jiné – dobrý a blízký přítel Billa Clintona. 
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KORONAVIRUS 
Když má něco patent, je to vynález člověka. 

 

Jak to mělo být a jak to je 
O tom, jak na tom světové ekonomiky dlouhodobě jsou asi úplně netřeba mluvit. Nafouknutá bublina, 

peníze bez reálné hodnoty, život 99% na dluh. Na dluh Cabal, který nás považuje za zbytečné jedlíky a 

jenž měl za jeden z cílů depopulaci planety. 

Ať už formou vakcinace, nebo řízenou migrací, otrávenými potravinami GMO, práškováním z letadel, 

či pokusy o vyvolání třetí světové války. 

Korona jim dala zbraň, jak zabít více much jednou ranou: 

 Ekonomika – ekonomiky celého světa jsou teď více méně zastavené, což by se hodilo, protože 

jejich pád by se pak mohl hodit na to, že za to může korona, nikoliv nenasytní bankéři a vládci 

světa, kteří nemají nikdy dost 

 Depopulace – statistiky o tisících mrtvých, vyvolání strachu (strach je větší zabiják než nemoci), 

navíc, je možné zbavit se nepohodlných a uvést jako příčinu smrti právě koronu, či cokoliv 

vypustit s tím, že to je onen smrtící virus. 

 Vyvolání třetí světové války – v USA řekneš, že virus vypustila Čína, v Číně svedeš vinu na USA 

a už jen čekáš, až se do sebe obě mocnosti pustí. 

Tak jako tak mělo dojít k vyvolání krize. Krize, která by si žádala zásah jedné centralizované globální 

vlády (NWO; mimochodem, o volání po ní se dočteš i na mainstreamových platformách – myslím, že o 

tom byl článek na idnes nebo novinkách, nejsem si teď úplně jistá). 

Jedna věc ale lidstvu nedochází a na to oni spoléhají, a proto pořád straší – v roce 2000, jakmile se stal 

prezidentem Ruska Putin, plán na NWO definitivně skončil. Ač má Rusko svou vlastní mocnou rodinu 

patřící k vrcholu pyramidy moci, rodinu Romanovců, tím, že vyhrál Putin přišli o podporu z Ruska a 

jelikož Rusko, respektive Putin, je silný hráč, který proti Deepstate, stejně jako DJT bojuje, bylo jasné, 

že se NWO nikdy neuskuteční – bez Ruska to totiž nejde. 

A i když je to 20 let, Cabal to nevzdává a aspoň se snaží páchat co největší zlo, lidi strašit a udržovat je 

v nízkých frekvencích, aby nemohlo dojít k onomu Zlatému věku lidstva. 

Plán Cabal vypadal skvěle, ale mnoho let se stejně usilovně pracuje i na protiplánu. Q není fenoménem 

posledních měsíců, Q a lidé, co za ním stojí, vědí dlouhou dobu, co se děje a postavili se proti tomu. 

Korona jim dal skvělou příležitost. Deepstate spadl do vlastní připravené pasti. 
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Všechno jeden velký podvod? Prázdné nemocnice a masové hroby 
Není to tak dávno, co jsem četla článek o tom, kolik doopravdy zemřelo v Itálii lidí na koronu. Doktor, 

se kterým byl rozhovor veden, řekl, že maximálně dva. Cože?? 2?? A co ty zprávy o tisících mrtvých? 

Co ty umírající, o které se nemá kdo starat? Co ty zprávy o tom, jak prostě staroušci mají smůlu? Tak 

moment. Tady něco nesedí a pěkně smrdí. 

Nafouknutá bublina? Nejdříve fakta: Itálie má v průměru nejstarší obyvatele v Evropě. Čím vyšší věk, 

tím více zdravotních problémů a pravděpodobnost úmrtí – to je bohužel fakt. V Itálii nejvíce umírali 

starší lidé, kteří již měli nějaké zdravotní problémy. 

Na podzim proběhla v Itálii klasická očkování proti chřipce – stejně jako u nás. Nejsem doktor, nevím, 

jak dlouhá je doba, po které začne působit, co působit má, ale byl zajímavý článek, který právě očkování 

dával do souvislosti s umíráním (když si vezmu, že jsem byla ve Vojkově, když tam všechny staroušky 

proti chřipce očkovali…). 

Další zarážející skutečností je, jak se mrtví na koronavirus počítají – a stačí si vzpomenout na první 

případy v ČR – pán, 96 let, plno dalších problémů, tam se uvádělo, že spíš umřel s koronou, než na ni, 

každopádně, první oběť koronaviru v ČR. Pokud máš koronu, lehký průběh, jsi skoro zdravá, ale umřeš 

při bouračce – jsi oběť korony. Takhle se to počítá globálně. Navíc Itálie měla do statistik uvádět 

všechny mrtvé za den, bez ohledu, na co umřeli. 

V Německu údajně nemocnice nezvládají nápor pacientů. Zajímavé, že když se tam lidé s kamerou 

vydávají natočit situaci na vlastní oči, nemocnice jsou prázdné a kromě upozornění, že mají pacienti 

dodržovat rozestupy, nic nenasvědčuje tomu, co se podle médií děje. 

Další pozdvižení vyvolaly záběry z dronu nad Hartovým ostrovem v USA, kde má být hromadný hrob 

obětí korony. Hromadný hrob?? Tisíce lidí, co by neměli příbuzné? To je tolik opuštěných lidí? Nicméně 

tam šlo o něco jiného – jak snadno vězni nosili rakve. Jako by byly prázdné, nebo v nich byly děti. 

Plno nemocnic je prázdných. Stan první pomoci v Central Parku pro koronu má zásoby plín nejmenší 

velikosti, dětské inkubátory a celkově vybavení pro péči o děti. 

Lodě Comfort a Mercy, které připluly do NY a LA, aby pomohly, jsou prázdné, ač zde mají být tisíce 

nemocných. Otázkou tedy je: pro koho ty nemocnice jsou určené?  

5G sítě 
Jak vše souvisí se vším a tedy i nová technologie 5G.  Údajně 

se totiž nejedná o moiblní síť, jakou známe z předchozích 

generací, ale o vojenskou technologii, ne ledajakou, ale o 

zbraň hromadného ničení. 

Může se to zdát přitažené za vlasy, ale pravdou je, že kde jsou 

sítě instalovány, umírají zvířata. Náhoda? 

Další náhodou může být, kolik zemí je zakázalo, nicméně ČR 

dostala 15 miliard od EU na jejich rozvoj. Takže zatímco 

občané z Itálie a UK je pálí, Češi je asi nadšeně budou 

instalovat. 

Nicméně teď zase nějaká fakta: 

V listopadu 2018 udělila americká Federální komise pro 

komunikaci (FCC) společnosti SpaceX, vlastněné 

podnikatelem Elonem Muskem, svolení  k vypuštění flotily 

7518 satelitů na oběžnou dráhu, odkud budou zajišťovat 

realizaci ambiciózního plánu, jehož cílem je pokrytí každého 
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jednotlivého kousku zemského povrchu širokopásmovým signálem. 

Satelity budou operovat přibližně z výšky 210 mil a ozařovat Zemi extrémně vysokými frekvencemi 

mezi 37,5 a 42 GHz. Tato flotila posílí skupinu 4425 jiných satelitů, jejichž vypuštění bylo schváleno už 

dříve; ty budou Zemi obíhat ve výšce asi 750 mil a „koupat“ nás ve frekvencích 12 – 30 GHz. Celkový 

počet satelitů Space X bude tedy něco málo pod dvanáct tisíc. 

V současnosti obíhají zeměkouli přibližně dva tisíce plně funkčních satelitů. Některé zajišťují signál GPS, 

jiné televizní vysílání, další slouží mobilním operátorům a jiné zas armádám a meteorologům. Na Zemi 

už tedy záření z oběžné dráhy dopadá. 

Nová flotila SpaceX však zvýší počet funkčních satelitů mnohonásobně a zároveň s tím vzroste úroveň 

záření, které budou vysílat.  

 

Proč najednou takový příval aktivity? Nové satelitní flotily přispějí k organizované globální snaze o 

„upgrade“ elektromagnetického prostředí na Zemi. Tento upgrade se standardně označuje jako 5G, 

bezdrátová síť páté generace. V technologických kruzích se hovoří o tom, že plošné zavedení 5G sítě 

povede k vytvoření nového globálního „elektronického ekosystému“. To je geoengineering nebývalého 

rozsahu. Veřejnost se má domnívat, že bude z akce profitovat díky rychlejšímu streamování videí pro 

média a zábavu, ale ve skutečnosti jde o to, přimět nás k ještě intenzivnějšímu využívání elektroniky; 

podporovat závislost. 

Zavedení 5G bude vyžadovat miliony nových minivysílačů po městech celého světa, přičemž všechny 

budou vysílat záření o frekvencích a intenzitě mnohem vyšší úrovně, než jak jsme zvyklí. Těch dvacet 

tisíc satelitů je nezbytným doplňkem snah, které probíhají přímo na povrchu, protože budou 

poskytovat signál i v oblastech, které jsou ho prozatím ušetřeny: v divočině, na oceánu, na horách. Ani 

centimetr čtvereční nebude prostý záření. 

Vzhledem k rozsahu projektu je překvapivé, jak málo lidí si je vědomo té enormní změny, která se právě 

začíná rozbíhat všude kolem nás. Jen málo lidí slyšelo o těch 20 000 satelitů, které ze Země udělají 

„chytrou“ planetu (smart planet), na jejímž povrchu bude vše ozařováno ve dne v noci. V národních 

médiích neslyšíme žádné hlasy, které by se ptaly na etiku tohoto projektu. 

Internet věcí a smart-cokoliv 
V podobě „internetu věcí“ proniká i do takových oblastí naší existence, které mu ještě nedávno byly 

zapovězené. Dovedeno do extrému, v plně funkčním internetu věcí pojedete po chytré dálnici chytrým 

autem, které se bude samo řídit, zatímco vy budete sedět na zadním sedadle v úboru pro virtuální 
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realitu a s jinými si hrát na rytíře nebo na něco podobného v interaktivní počítačové hře. Zatím bude 

vaše chytrá lednička pomocí bezdrátového spojení s dodavatelem objednávat vejce, mléko a sýr. 

Internet věcí je ovšem zatím jen předchůdcem něčeho, co by se dalo označit jako „internet myšlení“ 

(Internet of Thinking), v němž budou lidské bytosti žít ve všudypřítomném vztahu s nezměrnou globální 

elektronickou inteligencí. Ta bude aktivní naprosto všude a my budeme nuceni s ní interagovat i kvůli 

těm nejprostším úkonům. V internetu myšlení nelze nevidět rysy elektronicky fungujícího totalitního 

státu, jenž bude mít bezprecedentní kontrolu nad každou maličkostí patřící k lidskému životu. 

A tady se nabízí otázka – je tohle budoucnost, kterou chceme? Já jsem milovník internetu a závislá na 

mobilu, ale jsou věci, které mě děsí a tohle je jedna z nich. Navíc – Musk nám ukradl hvězdnou oblohu 

– už nikdy nebude jako dřív. 

 

Doporučuji tento článek s doktorem na téma 5G: https://www.vipnoviny.cz/celostni-lekar-hovori-o-

siti-5g-sisince-a-moznostech-ochrany-pred-em-zarenim-navod-na-jednoduche-

cviceni/?fbclid=IwAR2472ysLXEuLw5q99Vpcih5i2P0k9bqNX-FJsUTLE0a1dPio5lUSbUDEzY  

 

https://www.vipnoviny.cz/celostni-lekar-hovori-o-siti-5g-sisince-a-moznostech-ochrany-pred-em-zarenim-navod-na-jednoduche-cviceni/?fbclid=IwAR2472ysLXEuLw5q99Vpcih5i2P0k9bqNX-FJsUTLE0a1dPio5lUSbUDEzY
https://www.vipnoviny.cz/celostni-lekar-hovori-o-siti-5g-sisince-a-moznostech-ochrany-pred-em-zarenim-navod-na-jednoduche-cviceni/?fbclid=IwAR2472ysLXEuLw5q99Vpcih5i2P0k9bqNX-FJsUTLE0a1dPio5lUSbUDEzY
https://www.vipnoviny.cz/celostni-lekar-hovori-o-siti-5g-sisince-a-moznostech-ochrany-pred-em-zarenim-navod-na-jednoduche-cviceni/?fbclid=IwAR2472ysLXEuLw5q99Vpcih5i2P0k9bqNX-FJsUTLE0a1dPio5lUSbUDEzY
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Defender 2020 

 

Defender Europe 2020 je obrovské mnohonárodní cvičení naplánované od dubna do května 2020. 

Přeprava vojenského personálu a techniky se odehraje od února do června tohoto roku. Ze Spojených 

států bude do Evropy přepraveno 20 tisíc vojáků, což je podle brigádního generála Seana Bernabeho 

ekvivalent těžké divize. Cvičení se dále zúčastní 9000 amerických vojáků již rozmístěných na základnách 

v Evropě a dalších 8000 vojáků evropských států, takže celkový počet účastníků se vyšplhá k 37 tisícům 

vojáků. 

Do cvičení se podle plánů zapojí 18 zemí a samotné aktivity probíhající v jeho rámci se budou konat na 

území 10 států. Vojenská technika bude přemístěna z amerických přístavů v Charlestonu, Jižní Karolína; 

Savannah, Georgii a Beaumontu a Port Arthuru v Texasu. Místem vylodění techniky budou evropské 

přístavy Antverpy v Belgii, Vlissingen v Nizozemí, Bremenhaven v Německu a Paldiski v Estonsku. Vedle 

amerických lodí bude hojně využito i logistické podpory britského královského loďstva (104. logistická 

brigáda). Servisní, lékařské a technické služby bude mimo jednotek zmíněných států poskytovat také 

na 2500 příslušníků britské armády, která rovněž zajistí nasazení helikoptér. 

___________ 

Tak to mělo být, ovšem pravda je jinde, než na stránkách mainstreamových médií. 

Slova Aloise Irlmayera, který zároveň byl prorokem a také vizionářem, který předpověděl WW I a WW 

II s veškerými jmény, které se potvrdily, tak k dnešní době předpověděl následující: 

 

„Národy povstanou s vojáky. Bude prozrazena veškerá lumpárna a podvod 

(politiků) a ve městech to bude velmi divoké.“ 

 
Dále řekl k dnešní době, že lidé nemají brát žádné nabídky práce do úřadů či podobných organizací. 

Všichni budou viset na šibenicích, nebo na vlastních dveřích popřípadě na oknech ukřižováni. Nenávist 

a zloba lidí bude až nelidská a budou se odehrávat nepochopitelné věci. 
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Díky koroně mělo dojít k odvolání akce. Ta ovšem vesele pokračovala a pokračuje, ovšem ne jako 

vojenské cvičení, ale osvobozování. Nejen Evropy jako takové, ale hlavně toho, co se nám děje pod 

nohama – to, že je Evropa protkaná podzemní tunely není konspirace, to jsou fakta. Stačí si uvědomit, 

jak na tom s podzemím je ČR. 

Plno lidí je zatýkáno a všecny zapečetěné žaloby z USA se pomalu začínají uvolňovat. 

Letadla a skenování světa 
Když se podíváš na stránky flightradar24.com, dá se narazit na zajímavé lety. Takzvané kobercové lety, 

kdy letadla pročesávají určitou oblast. Jako by něco hledala.  Jako by něco skenovala. Většinou se jedná 

o soukromé Cessny, takže nejde o lety pro focení map, případně kontrolu čistoty podzemní vody, jak 

se snaží hlavní proud namluvit. 

Když se Merkel sešla s Putinem, ten jí varoval, že jim nikdo neuteče, ani kdyby byl 30km pod zemí. A 

Aliance (Trump, Putin, Xi a další, co za nimi stojí v boji proti Deepstate), mají technologie, které dokáží 

do hloubky 30ti km skenovat zem a najít vše živé. A o to jde. Najít děti… 

 C before D aneb Children before declass (děti před odtajněním) 

 

Všude se mluvilo o prvním dubnu. O tom, že začne hromadné zatýkání. Opakovaně to zmiňoval Trump 

i účet Q. Byla to ale dokonalá dezinformace z jejich strany. Vše může počkat, ale děti v podzemí ne. O 

ně jde v první řadě. Právě pro ně má být ten stan první pomoci v Central parku, o kterém jsem psala 

výš. Pro ně jsou připravené lodě Comfort a Mercy. U nich jsou obavy, že jsou v těch rakvích na Hartově 

ostrově, protože ač jich zachránili více než 35 000, z těch milionů ztracených a vzhledem 

k adrenochoromu je jasné, že obětí je strašně moc. Plno dětí nevidělo nikdy v životě denní světlo (tohle 

je hrozné téma, můžu ti o něm napsat víc, ale věř mi, nechceš to vědět. Plno lidí se zlobí, že mělo dojít 

ke 100% odtajnění, ale Trump pak mluvil o 40%, myslím, že to se týká právě dětí, protože věř mi, i těch 

40% je víc, než chceš vědět a trochu ještě později zmíním). 
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O CO TEDY VLASTNĚ JDE? 

 

 

Na jednu stranu žijeme ve fantastické době. Jsme svědky událostí, o kterých se bude navěky mluvit. 

Jsme u tvoření historie. Než shrnu, co se děje, dovol mi krásné přirovnání zkopírované z tadesca. 
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Tomáš Marný: „Shrneme vše jasně a výstižně v pár větách. 

 

Hotel Země, ve kterém se nacházíme, je letadlo ve kterém sedí veškeří lidé planety 

Země. Nachází se asi v letové hladině FL 439 což je asi 13150 metrů. Kapitán 

letadla s copilotem a posádka, kteří mají vládu nad strojem a následně nad lidmi 

sedících v letadle, se v jeden příhodný moment rozhodli, že všechno zničí i s lidmi 

na palubě, že lidé jsou zbyteční a na obtíž. . Piloti i s posádkou vědí, že mají 

možnost záhubě uniknout, protože mají přístroj, kterým se těsně před nárazem 

mohou s letadla teleportovat. (Tím je myšlen deepstate, který se schová do 

podzemních chodeb a měst). 

Proto letadlu vypnou  palivo, kompresory a čerpadla a tím i turbíny a následně 

elektroniku a dají nepovolený náklon do střemhlavého letu. Lidem se před zraky 

vypnou obrazovky, které pozorovali celý život a byli na ně zvyklí. Lidé začínají mít 

strach, začínají křičet a bojí se,  Nevědí co přichází. Děsí se. Někteří dostanou 

infarkt či se jim zastaví ze strachu srdce. Přestal pro ně existovat let, tak jak ho 

znali. V tu dobu zareaguje konstruktivní část osob v letadle, když vidí, kam let 

směřuje. Potřebují aby uličky v letadle byly volné a nařídí sedět, nikdo nesmí vstát, 

postarají se prvně o „letušky či stevardy“, můžeme říci o perzonál, který na rozkaz 

pilotů chrání cockpit a řídící jednotky. Když je eliminují, jdou přímo do cocpitu, 

zlikvidují CPT a Copilota popřípadě mechanika a zasednou do sedadel. Musejí opět 

zapnout elektroniku, vyplé kompresory, čerpadla a zbývající systémy. Využijí 

okamžitě prudkého klesání na znovu nahození turbín a pomalu se ze střmhlavého 

letu dostávají do letu vodorovného. Nejde vyjít z takového letu prudce, protože by 

se ulomili křídla. Je nutné si to uvědomit. Proto po dosažení obnovení funkcí 

přístrojů, je nutné zavést vodorovný let pomalu. Zde ještě strachem odchází 

mnoho lidí do jiné dimenze.  Letadlo odchytnou těsně nad zemí a let pokračuje se 

zajatou posádkou do uspěšného přistání….. 

Nastínil jsem Vám v kostce čistku, která se odehrává v Hotelu Země, (hotelu 

letadlo, které si ze země udělali vládnoucí zločinci). Potřebují mít nyní prázdné 

uličky, aby se tam nepletli obyčejní lidé a mohli sejmout pravé teroristy převlečené 

za stevardy. Řízení se potom ujmou svobodné bytosti, které znají problematiku 

řízení. Postupně zapnou opět elektroniku, kompresory a čerpadla (tím je myšleno 

hospodářství, zásobování a ostatní). Vše trvá samozřejmě déle a lidem se v těchto 

momentech zdá, že je to celá věčnost. 

Proto Vás prosím o naprosté zachování klidu. Prosím nevěřte dnes asi koupeným 

webům nebo těm, kteří nevědí co se odehrává,  které Vám říkají, že je jedno kdo se 

ujme vlády a kdo to bude řídit, že jsme v „pytli“ a mnoho dalších strašidelných 

příhod, které se nyní na webech objevují. Ano, takové děsivé předpovědi byly 

pravdivé v minulosti, ale dnes je naprosto jiná situace. Není to pravda, víme kam 

let směřuje a mimo jiné vše také naznačila indigová dívenka, u které se všechny 

předpovědi vždy vyplnily. 

Čerpadla, hydraulické pumpy, motory jsou vypnuty, nyní vypnou i elektroniku a 

začíná právě pro mnohé neznámá doba. Opakuji, prosím zachovejte klid. Připravte 

se na to, že od zítřka Vám nepůjde internet a asi také nepůjde mobilní telefon. 

Nevím, takto je to nastaveno.“ 

Ve zkratce tedy – celé věky jsme ovládání pokrevní linií faraonů, kteří nejen že si myslí, že mají dědičné 

právo na věčný trůn, ale taky jim není nic svaté. V ďábelském spojenectví jich a učenců démonického 

učení kabaly jsme ovládáni deepstatem. Ten ovládá vše – od politiků, přes zdravotnictví, zábavní 

průmysl… vše. Kontroluje naše životy na všech úrovních. Jsme pro ně podřadní a kromě toho, že se nás 
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snaží ovládat, chtějí nás i depopulizovat. K tomu využívají vakcinace, tráví nás pomocí GMO a 

chemtrails. Tahle satanistická sekta se nám směje do obličeje tím, že to nijak netají – vše je veřejně 

prezentováno. 

Nejhorší věcí na tom všem je adrenochrome, který se získává z krve týraných a mučených dětí, které 

jsou nejen využívány k tomuhle, ale taky pro satanistické rituály. Cílem bylo jediné – NWO. Nový 

světový řád. 

Nicméně stejně dlouho, jako je tu kabala, je tu i odboj. Za sebe můžu říct, že první, o kom jsem 

v souvislosti s tímhle vším začala slyšet jako s prvními, byli Anonymous. Jejich legie za mír a pravdu.  

Ale nebyli zdaleka jediní. Je tu Aliance (Trump, Putin a Xi), kteří se snaží zabránit tomu, co nám kabala 

dělá a nastolit Zlatý věk s tím, že každý z nich by se staral o něco: 

 Trump – USA – finance 

 Putin – Rusko – obrana 

 Xi – Čína – ekonomika 

Nicméně bez vidiny světového řádu. Nechtějí ovládat svět, ale osvobodit lidstvo z otroctví, ve kterém 

žije, aniž by si to uvědomovalo. Ukázat světu ty zrůdy, které jako své idoly uctívalo a obdivovalo, 

odtajnit tisíce patentů mimo jiné na volnou energii (Tesla – o spojení Tesly a Trumpa bych toho taky 

mohla napsat mraky – možná napíšu druhý díl: D ), vesmírné objevy a vůbec všechno, co nám bylo a 

mělo být navždy utajeno. Ale nejde jen o materiální věci, ale především o uvolnění naší mysli, o 

osvobození na této úrovni. 

Nicméně první věcí je C before D. ale neboj, blížíme se do cíle. První důležité datum, ke kterému 

odkazují, je 20.4. a druhé datum, ke kterému vše směřuje je 10.5., kdy má být podepsána Jaltská 

smlouva – definitivní konec Kabaly a začátek Nového zlatého věku. 

Je toho pochopitelně mnohem, mnohem víc, o tom, že Německo je znovu okupovaný nesvobodný stát, 

o tom, že by neměly platit žádné zákony, o tom, jak jsme zotročení takovým detailem, jako je psaní 

malých a velkých písmen v našem jméně, o tom, že je Merkel dcera Hitlera (a to netušíš, kdo jsou její 

ségry…) a plno dalšího. Tohle je jen rychlý nástin toho, co se děje. Ale nezapomeň: 

Věř, čemu sama uznáš za vhodné… 


