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Opičí neštovice  

Zakázané noviny ANS 

úspěšně simulována 

J.Hopkins centrem, Gates 

Foundation, Světovým eko-

nomickým fórem, a časopi-

sem The Economist již v 

roce 2021 a podobně jako 

akce stejné party pod ná-

zvem Event 201 již v říjnu 

2019, tak  zanedlouho zcela 

jistě vypukne znova!  

Hysterie okolo plandemie 

Covid19 ještě ani docela 

neutichla a mocipáni světa 

nadšeni z toho, jak nádherně 

jim ta falešná pandemie 

chřipky upravené v americké 

vojenské laboratoři pomohla 

„ukáznit“ a hlavně totálně 

vystrašit obyvatelstvo země, 

již přichází s dalším zdravot-

ním strašákem: s opičími 

neštovicemi. A protože se o 

nich hovořilo i na zasedání 

WEF v Davosu, brala bych 

je vážně. Takže lze očekávat 

další plandemii pod falešnou 

vlajkou, další zdravotní bu-

zeraci a teror, další vakcinač-

ní teror, další likvidaci eko-

nomiky, další nucená 

„očkování“ vakcínami, které 

jsou několikanásobně vra-

žednější a nebezpečnější než 

je samotný virus proti které-

mu mají jako „chránit“ další 

uzavírky, lockdowny, hyste-

rii, strašení, buzeraci, tyranii. 

A že se svět ještě tak úplně 

nevzpamatoval z falešné 

pandemie Covid19? To je 

podle nich jedině dobře, a 

proto je potřeba okamžitě 

začít znovu, a přesně právě 

proto se jakoby zázrakem a v 

pravou chvíli objevil další 

zdravotní hit organizací 

WEF a WHO: smrtelně ne-

bezpečné opičí neštovice!  

Mimochodem, to, že byla 

pandemie opičích neštovic 

případ opičích neštovic v USA a 

okamžitě vyzvalo poskytovatele 

zdravotní péče, „aby byli ostražití 

před pacienty, kteří mají vyrážko-

vá onemocnění odpovídající 

opičím neštovicím , bez ohledu 

na to, zda mají cestovní nebo 

specifické rizikové faktory pro 

opičí neštovice a bez ohledu na 

Případy opičích neštovic jsou 

převážně mírné. Virus připomíná 

neštovice, ale je obecně méně 

nakažlivý a méně závažný. Podle 

vedoucího vědce z Johns Hop-

kins Bloomberg School of Public 

Health nejsou opičí neštovice 

vysoce přenosné a není pravdě-

podobné, že způsobí velká oh-

niska. Malá ohniska opičích 

neštovic, o kterých CDC říká, že 

mohou být zabity na površích 

běžnými domácími dezinfekční-

mi prostředky, se však v součas-

nosti těší stále větší celosvětové 

pozornosti . Mediální prohlášení 

CDC zveřejněné ve středu zdů-

raznilo jeden jediný potvrzený 
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Aliance národních sil: 

3 x ANO a 3 x NE! 

 ANO míru! Vystoupit z NATO 

 ANO suverenitě ČR. Vystoupit z EU 

 ANO zestátnění  strategických 

odvětví národního hospodářství a 

přírodního bohatství (vody a  strate-

gických surovin) a zrušení církev-

ních restitucí 

 NE  ilegální migraci 

 NE  novodobému otrokářství nadná-

rodních firem a exekucím 

 NE zrušení Benešových dekretů a 

snahám o likvidaci českého státu 

Hlavním tématem tohoto čísla jsou operace pod falešnou vlajkou 

Červen 2022 

Zakázané noviny ANS 

Opičí neštovice jsou jen další operací psychopatických globálních elit 

pod  vlajkou. Nechají se lidé opět obalamutit tak jako s Covidem? 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/outbreak/us-outbreaks.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0518-monkeypox-case.html


 TPOXX, vyráběný společností SIGA 

Technologies, Inc., již léta získává fi-

nanční prostředky a technickou podporu 

od Biomedical Advanced Research and 

Development Authority (BARDA), pod 

náměstkem ministra pro připravenost a 

reakci (ASPR), v rámci amerického mi-

nisterstva zdravotnictví a lidské činnosti. 

Služby (HHS). V roce 2013 americká 

vláda nakoupila dostatek nového léku na 

pravé neštovice, aby mohla léčit dva 

Gatese, kde sponzor vakcíny prorokuje: 

miliony lidí v případě bioteroristického 

útoku. 

Podle tiskové zprávy SIGA byla IV for-

mulace TPOXX citována v nedávném 

rozpočtovém požadavku prezidenta Bi-

dena jako používaná k léčbě pacienta v 

USA s opičími neštovicemi. V sekci „o“ 

na svých webových stránkách má SIGA 

celou stránku věnovanou citátu Billa 

Bavarian Nordic 

Se zprávami o opičích neštovic v různých 

zemích již světové vlády (jak také jinak) na-

koupily miliony vakcín pro boj proti opičím 

neštovicím. 

„…příští epidemie by mohla vzniknout 

na obrazovce počítače teroristy se zámě-

rem použít genetické inženýrství k vytvo-

ření syntetické verze viru pravých nešto-

vic…“ 

Podobně Newsweek v pátek informoval, 

že americká vláda objednala 13 milionů 

dávek – v hodnotě 299 milionů dolarů – 

vakcíny zvané JYNNEOS používané k 

prevenci pravých neštovic a opičích 

neštovic. Objednávka s biotechnologic-

kou společností Bavarian Nordic, která 

vakcínu vyrábí, převede hromadné vak-

cíny, které již byly vyrobeny a fakturo-

vány na základě předchozích smluv s 

vládou USA, na lyofilizované verze, aby 

se zlepšila trvanlivost přidáním doplňku 

k existující kapalina. Očekává se, že 

první dávky budou vyrobeny do příštího 

roku, zbytek bude vyroben v letech 2024 

a 2025. CDC uvádí , že vakcína proti 

neštovicím je na 85% účinná také v pre-

venci opičích neštovic. 

Opičí neštovice  

Lék na opičí neštovice  

„Někdo by, zrekonstruoval, 

řekněme, virus opičích 

neštovic a rozšířil by se a to by 

nejen zabilo milony, ale 

mohlo by i miliardy lidí. „Bill 

Gates 
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to, zda mají cestovní nebo specifické rizikové 

faktory pro opičí neštovice a bez ohledu na 

pohlaví nebo sexuální orientaci.“  

Rychle se měnící hlášení 

opičích neštovic 

V pátek, kdy se zprávy o opičích neštovicích 

rychle vyvíjeli, agentura Reuters uvedla, že 

Světová zdravotnická organizace (WHO) svo-

lala mimořádné zasedání , aby projednala 

nedávné propuknutí opičích neštovic. Agentu-

ra Reuters opět poněkud hystericky uvádí, že 

v Evropě bylo již potvrzeno nebo existuje 

podezření na více než 100 případů, což Ně-

mecko okamžitě označilo za „ to největší 

ohnisko v Evropě vůbec“. Případy byly hláše-

ny již v osmi evropských zemích – včetně 

Itálie, Belgie, Francie, Německa, Portugalska, 

Švédska a Španělska . Případy byly hlášeny 

také v Kanadě a Austrálii.Úřad pro potraviny 

a léčiva (FDA) schválil lék proti neštovicím k 

léčbě opičích neštovic. Orální forma léku s 

názvem TPOXX (tecovirimat) je schválena v 

USA, Kanadě a Evropě k léčbě neštovic. Ev-

ropské schválení zahrnuje také léčbu opičích 

neštovic, kravských neštovic a komplikací 

způsobených vakcínou . Opičí neštovice jsou 

diagnostikovány na základě detekce pomocí 

testů PCR v reálném čase ze vzorků virové 

DNA odebraných ze strupů nebo výtěrů z lézí 

pacienta. Není jasné, zda ti, kteří byli pozitiv-

ně testováni na opičí neštovice, dostali před-

tím COVID-19 “.  

Dánská biotechnologická společnost Bavarian 

Nordic je výrobcem . „vakcíny“ na opičí neštovi-

ce. Jde opět o operaci pod falešnou vlajkou 

sloužící k další vakcinační genocidě? 

Vzácné případy opičích neštovic se jakoby zázra-

kem začínají objevovat po Evropě jakoby náho-

dou hned po skončení Annual meeting WEF v 

Davosu. Je to skutečně jen náhoda? 

Operace pod falešnou vlajkou 

https://www.nytimes.com/2013/03/13/health/us-stockpiles-smallpox-drug-in-case-of-bioterror-attack.html
https://www.nytimes.com/2013/03/13/health/us-stockpiles-smallpox-drug-in-case-of-bioterror-attack.html
https://www.siga.com/about-siga/
https://welovetrump.com/2022/05/18/monkeypox-outbreak-in-europe-confirmed-cases-in-uk-and-portugal-health-alert-for-suspected-cases-in-spain/
https://welovetrump.com/2022/05/19/danish-biotech-company-orders-13-million-freeze-dried-smallpox-monkeypox-vaccines-fauci-once-gave-100-million-to-company-for-smallpox-vaccine-research/
https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/jynneos-smallpox-monkeypox-vaccine
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html#:~:text=Receiving%20Vaccine%20After%20Exposure%20to%20Monkeypox%20Virus,-Vaccination%20after%20exposure&text=CDC%20recommends%20that%20the%20vaccine,may%20not%20prevent%20the%20disease.
https://uncoverdc.com/2022/02/03/thomson-reuters-fact-checkers-financially-tied-to-pfizer/
https://www.reuters.com/world/europe/monkeypox-outbreak-europe-largest-ever-region-cases-cross-100-2022-05-20/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEBhao3rMe-qtCbAgJTn5ZKQMRFWeAeaiXFpBY3gbHE/htmlview#
https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/monkeypox-alert-spain-men-show-symptoms
https://investor.siga.com/news-releases/news-release-details/siga-receives-approval-fda-intravenous-iv-formulation-tpoxxr
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/vaccinia-virus
https://www.gavi.org/vaccineswork/five-things-you-need-know-about-monkeypox
https://uncoverdc.com/2022/03/17/cdc-funded-study-on-mrna-shots-very-mild-side-effects-no-deaths/


Jak to vidí oni, což můžeme usuzovat z jejich 

rétoriky, tedy, že naše utracení je potřeba, 

„První je, že všichni budeme jednat jako 

zainteresované strany větších komunit.“ 

„A za druhé, že budeme spolupracovat“ 

A co přesně myslí tím „zlepšením“ stavu 

světa? 

Zlepšení stavu pro koho? Věřím, že má 

na mysli zlepšené podmínky pro 1 pro-

cento lidí, tedy těch, kteří řídí velké ban-

ky a korporace a jejich přisluhovače, což 

by to mohlo zvýšit jejich počet až o 3 

nebo 4 procenta. Pro nás ostatní mají 

pouze svůj program utrpení. 

Pokud se podíváme na agendu WEF/

OSN, která je bezvýhradně podporována 

vládami USA, Spojeného království, 

EU, Kanady a Austrálie, tak naprosto 

vše nám jen ukazuje na plán masového 

vybíjení lidské populace. Globalisté 

totiž právě spustili fázi našeho zabíjení. 

Přišel čas na naše utracení? Další akce: hladomor  

WEF Annual Meeting Davos 2022 

středky ke zlepšení celkového stavu ve 

světě, ale k tomu jsou nutné dvě pod-

mínky: 

 Globalisté se minulý týden slétli svými 

soukromými tryskáči jednak do Ženevy 

na Světové zdravotnické shromáždění a 

zároveň se scházeli také v Davosu na 

summitu Annual Meeting 2022 Světové-

ho ekonomického fóra. Obě města, Že-

neva i Davos, leží ve Švýcarsku, od sebe 

vzdáleny asi tři hodiny jízdy autem. Me-

zi těmito dvěma setkáními bude třída 

těchto dnešních globalistických predáto-

rů dostávat své pokyny, co dělat a hlav-

ně co mají co očekávat v průběhu příš-

tích 12 měsíců. Toto 12měsíční okno 

nazývám úvodní salvou ve fázi vraždění 

při provádění jejich vytouženého Velké-

ho resetu. 

Schwab zahájil jejich letošní setkání v Davosu 

těmito slovy: „budoucnost se jen tak neděje; 

budoucnost budujeme my, mocná komunita, 

jakou reprezentujete právě vy, kdo jste nyní 

tady v této místnosti.“ 

Schwab dále řekl: „Musíme se připravit 

na mnohem rozzlobenější svět“, což 

beru hlavně jako špatné znamení toho, 

že globalisté začínají být nervózní, pro-

tože mají pocit, že pokud brzy nepod-

niknou nějaká další a drastická opatření, 

tak všechny jejich plány na vybudování 

globální vlády na konci časů starého 

člověka by mohly být promarněné. 

Schwab k tomu ještě dodal: „Máme pro-

aby se zachránila planeta a její zdroje pro ně, 

tedy hlavně pro globalistické elity zastoupené 

tento týden právě účastníky setkání v Davosu 

a Ženevě. Takže zatímco oni nás zabíjí a za-

kazují nám jezdit automobily, tak sami si 

létají soukromými tryskovými letadly. 

Své plány nám ale sdělili již předem. 

Vždy to tak dělají. Říkají nám, že nebu-

deme nic vlastnit, nebudeme mít žádné 

soukromí a naučíme se mít rádi naší 

totální závislost na vládě a na jejích kor-

porátních partnerech, pokud půjde o 

naše další přežití. 

David Beasley, výkonný ředitel Světového 

potravinového programu OSN, hovořil v Da-

vosu a měl pro nás radostné zprávy.Ve svém 

formálním projevu k WEF Beasley vysvětlil, že 

globální potravinová situace byla špatná již 

před válkou na Ukrajině, ale že situace od té 

doby pouze ještě více eskalovala a stala se 

právě proto tím, co nazval tou nejhorší huma-

nitární krizí od konce druhé světové války.  

Vstoupili jsme do vražedné fáze velkého resetu  

Skutečnou povahu informační války 

však ignorujeme na vlastní 

nebezpečí. Je to válka o vaši mysl a 

tím nejspornějším bojovým 

prostorem na světě je prostor mezi 

vašima ušima. Nikoliv metaforicky, 

ale doslova!  

Stránka 3 Zakázané noviny ANS 

The Economist. Plátek zcela v rukách globalistů 

jehož obálka naznačuje, co nás brzy čeká! Umě-

le vyvolaná krize vedoucí k hladomoru  

Lži a manipulace zločinecké organizace WEF 

dopadají na životy lidí na celém světě. Předse-

dou WEF je K.Schwab z rodiny Rotschieldů 

Operace pod falešnou vlajkou 



následně má být propojena tato aplikace 

také s naším bankovním účtem a třeba i s 

naší možností přihlásit se na internet. To je 

jejich skutečný cíl. 

Protože drtivá většina dnešních lidí trpí 

extrémní zaujatostí vůči normálnosti, tak 

vůbec nevidí, co k nám přichází. Budou 

zachyceni zcela nepřipraveni. Sporadic-

ký nedostatek, který již nyní občas vidí 

v obchodech s potravinami, tak vnímají 

dosud pouze tak, že tito lidé věří, že je 

to jen jakási dočasná závada, která se 

brzy zase vyřeší. Že se tedy není čeho 

bát. Nevidí to, že válka nebo skutečný 

hladomor jsou hned za rohem. Takže až 

to přijde, ovládne je pouze strach a zma-

tek. Většina z nich se potom dobrovolně 

a ještě rádi podřídí systému bestie, který 

se již nyní buduje na pozadí těchto pře-

dem připravených krizí. 

Vytvářením stále více peněz a záměr-

ným snižováním hodnoty dolaru nás 

Federální re-

zervní systém a 

bankovní sys-

tém nutí platit 

stále více za 

stále méně. 

Abychom pře-

žili, a to ať už jsme v nižší střední třídě, 

střední střední třídě nebo vyšší střední 

třídě, tak zkrátka zaplatíme více za stej-

ný galon benzínu, za stejné potraviny, 

nebo za stejné oblečení jako předtím. Po 

nějakou dobu můžeme odolávat tím, že 

budeme nakupovat méně a třeba omezí-

me plýtvání a odpad, ale již po krátké 

chvíli se budeme snažit zmenšit svá au-

ta, domy, příjem jídla, zkrátka všechno. 

To je ten důvod, proč Mayer Rothschild 

řekl: „Je mi jedno, kdo vytváří zákony 

země, pokud mám pod kontrolou všech-

ny její peníze.“ 

 

Plánem je zdražit nám všechno až do té 

míry, že si pronajmeme malý byt ve 

městě hned u železniční trati a nahradí-

me své SUV mini elektrickým autem 

(pokud si to můžeme vůbec dovolit) 

nebo dokonce pouze jízdním kolem. 

Podívejte se třeba na Čínu. To je přesně 

naše budoucnost, kterou pro nás již dnes 

plánují. 

Čím větší bolest nám bude způsobena, tím 

více se elity blíží k tomu, aby mohly imple-

mentovat svůj Velký reset, s digitálními QR 

kódy připojenými ke každé lidské bytosti, 

které budou obsahovat všechny naše zdra-

votní záznamy v nějaké mobilní aplikaci a 

Velký reset, NWO a naše budoucnost  

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otáz-

ka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem 

patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje 

nedáme!“ 

Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 

2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlova-

cích programech. 

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč poli-

tickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlav-

ní dělící linii současné politické scény (české i evropské) pova-

žuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlas-

tenectví versus multikulturní globalismus. 

Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou inici-

ativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu 

s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. 

Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se 

nelekejme a na množství nehleďme!“ 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS 

Kompletní program ANS naleznete na našem webu  
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