
Opičí neštovice - co by jste měli vědět  

Další falešná mediální pandemie?  

Zakázané noviny 

Schwaba z WEF, patřícího 

také k Rotschieldově rodin-

nému klanu.Jak bylo již 

mnohokrát a z různách zdro-

jů předpovězeno, tak jakoby 

náhodou, právě v okamžiku, 

když mediální hysterie ko-

lem COVID-19 končí , je 

okamžitě připravena za-

ujmout její místo další 

„pandemie“pod falešnou 

vlajkou. Tentokrát to budou 

právě opičí neštovice, což je 

Opičí neštovice jsou jen 

dalším a tím nejnovějším 

nástrojem, který má být 

použitý k zahájení Velkého 

resetu plánovaného WEF.  

Údajně náhlé a nevysvětli-

telné výskyty opičích nešto-

vic v Evropě, USA a Aus-

trálii jsou určeny opět pou-

ze k tomu, aby to přivedlo  

vystrašenou veřejnost k 

dalšímu, podobnému davo-

vému šílenství poháněného 

strachem, třeba proto, aby 

se tak ospravedlnil pokus o 

převzetí celé oblasti „péče“ 

o veřejné zdraví globalistic-

kou Světovou zdravotnic-

kou organizací (WHO) a to 

rovnou po celém světě a 

zavedly se třeba ony ha-

nebné zdravotní pasy, spo-

lu se vším tím, co s tím sou-

visí. Nejde jim přitom vů-

bec o vaše zdraví, ale jen o 

ten jejich Velký reset .  

Zakázané noviny ANS vám 

v tomto speciálním vydání 

věnovaném právě opičím 

neštovicím přináší tu vůbec 

nejucelenější a nejpodrob-

nější analýzu tohoto dalšího 

plánovaného (a realizované-

ho) globalistického podvodu, 

operace Monkeypox – Opičí 

neštovice, tedy podvodu, 

který se právě nyní začíná 

realizovat, aby jim pomohl 

uskutečnit hlavní cíl celé této 

akce, což je právě ten pláno-

vaný VELKÝ RESET fašisty 

ska, Portugalska, Španělska, 

Švédska a Spojeného království. 

, USA, Kanady a Austrálie.V do-

bě, kdy připravuji toto mimořád-

né vydání  Zakázaných novin 

ANS, bude již počet postižených 

zemí a celkový počet případů 

velice pravděpodobně již výrazně 

vyšší.  

První evropský případ opi-

čích neštovic byl potvrzen 7. 

května 2022 ve Spojeném 

království. Poté, zdánlivě 

jakoby přes noc, byly již 

další případy hlášeny po ce-

lém světě. 

Ovšem již 3. května 2022 uspo-

řádala Světová zdravotnická 

organizace (WHO) své mimořád-

né zasedání, aby na něm projed-

nala zprávy o více než 100 pode-

zřeních nebo dokonce již potvr-

zených případech opičích nešto-

vic v nejméně devíti zemích 

světa, a to včetně Belgie, Fran-

cie, Německa, Itálie, Nizozem-
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 Opičí neštovice, jsou příbuzným virem pra-

vých neštovic, jsou to typicky mírná virová 

onemocnění, která se vyznačují horečkou, 

bolestí hlavy, bolestí svalů, vyčerpáním, zdu-

řením lymfatických uzlin a hlavně silnou a 

hrbolatou vyrážkou, která má tendenci začí-

nat se objevovat nejprve na obličeji, než se 

postupně rozšíří do dalších částí těla.  

I když dosud skjutečně není známa žád-

ná účinná léčba,tak se většina pacientů 
tím mohou pouze říci, že kmen viru opičích 

neštovic nalezený v Portugalsku nějak souvisí 

nakonec uzdraví bez jakékoli léčby. 

Historicky tato nákaza sužovala přede-

vším africký kontinent, kde je dosud 

ročně hlášeno až několik tisíc případů. 

Mnoho současných případů však vůbec není 

spojeno s cestováním, takže propuknutí v 

tolika různých oblastech je skutečně velice 

vzácnou zvláštností. Jak to také poznamenal 

renomovaný americký časopis Nature:Z těch-

to předběžných genetických údajů vědci za-

Místo výskytu je hlavně afrika  

s virovým kmenem vyskytujícím se převážně v 

západní Africe. Tento kmen naštěstí způsobu-

je jen mírnější onemocnění a má také mno-

hem nižší smrtnost – asi 1 % u chudých ven-

kovských obyvatel – ve srovnání s tím kme-

nem, který cirkuluje ve střední Africe. Ale jak 

moc se přesně to mediální napětí způsobující 

současná ohniska opičích neštovic ve světě 

liší od toho v západní Africe – a zda všechny 

ty případy, které se nyní objevují v různých 

zemích, spolu vůbec nějak souvisí – to zůstá-

vá zatím neznámé.  

Z šíření těchto neštovic jsou ob-
viňováni hlavně gayové. 
Několik španělských případů bylo spojeno s 

„superspreaderovou akcí v sauně pro dospě-

lé“ v Madridu, nejméně tři belgické případy 

byly spojeny s festivalem gay fetiš v Antver-

pách13¨) a případy v Itálii a na Tenerife byly 

prý také spojeny s festivalem gay pride pořá-

daného na Kanárských ostrovech.14) Zdra-

votníci také tvrdí, že je až „pozoruhodně vyso-

ký podíl“ britských případů onemocnění právě 

v komunitě gayů a bisexuálů.  

Opičí neštovice - další krok k Velkému resetu?  

Co vlastně jsou ty „opičí neštovice“?  

„Hnisavé léze jsou známé jako 

„neštovice“. Léze se nakonec po 

třech až čtyřech týdnech zahojí a 

odpadnou. Infekce není snadno 

přenosná, protože přenos vyžaduje 

přímý kontakt s tělními tekutinami.  
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Yorku, zdůrazňuje, že je to přeci jen 

stále velmi raný návrh, a že je potřeba 

nejprve udělat mnohem více práce, než z 

toho bude možné vyvodit nějaké defini-

tivní závěry.  

Do 23. května byly hlášeny případy po-

dezření na opičí neštovice již ve třech 

dalších státech USA: v New Yorku, na 

Floridě a v Utahu.Všichni pacienti byli 

údajně v dobrém stavu a státní zdravot-

nická zařízení se shodla, že tyto případy 

nepředstavují žádné vážné riziko pro 

veřejné zdraví. 

Prezident Joe Biden pak prohlásil, že v 

USA pravděpodobně nebudou zavedeny 

žádné výrazně přísné karanténní proto-

koly, nicméně ale již zadal objednávku 

na očkování na opičí neštovice očková-

ní. Belgie mezitím ovšem zavedla 21 

denní karanténu pro každého, kdo bude 

mít pozitivní test, a Spojené království 

vyzývá každého, kdo byl v přímém kon-

taktu s jakýmkoli potvrzeným případem, 

aby se dobrovolně izoloval na 21 dní. 

Mnoho současných případů však vůbec 

není spojeno s cestováním, takže pro-

puknutí v tolika různých oblastech je 

skutečně velice vzácnou zvláštností. Jak 

to však také poznamenal renomovaný 

americký časopis Nature: „Dne 19. květ-

na výzkumníci v Portugalsku nahráli 

první návrh celého genomu viru opičích 

neštovic, který tam byl detekován, ale 

Gustavo Palacios, virolog z Icahn Scho-

ol of Medicine na Mount Sinai v New 

Centrem výskytu opičích neštovic byla dosud 

hlavně a vlastně i pouze Afrika. Jejich rychlé 

rozšíření do světa je velmi neobvyklé, tedy i 

značně podezřelé 

Opičí neštovice údajně zatím postupují světem a 

hysterický mainstream zbytečně vyvolává další 

strach a paniku, což je ale bohužel také přesně 

to, co chtějí... 

Opičí neštovice — speciál 
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Scénář fiktivního pandemického cvičení  

Simulace opičích neštovic v roce 2021  

tomuto tématu si můžete přečíst ZDE a ZDE .  

Je dělání singls z gayů jen další trik v 

jejich plánu totalitního převzetí světové 

moci? Totalitní režimy vždy potřebují 

nějakého svého nepřítele, na kterého lze 

namířit vyvolaný strach a iracionální 

agresi zhypnotizovaných mas, a protože 

nenávist vůči všem těm, kteří odmítají 

existenci COVIDu, dnes výrazně polevi-

la, tak zjevně potřebují nějakého nového 

obětního beránka. 

Nepřekvapilo by mě ani, kdyby po dvou letech 

propagace gay a trans komunity nyní krajní 

levice začala naopak podněcovat hněv a 

strach vůči ní. Proč? Protože přesně to vždy 

způsobuje zmatek a nejistotu. Lidé, kteří 

dosud projevovali věrnost této skupině, bu-

dou nyní proti ní názorově roztříštěni. Na 

konci našich dnů je to však všechno jen o 

psychologickém štěpení a postavení různých 

skupin lidí proti sobě. 

Zdá se, jako by to vypuknutí opičích neštovic 

bylo také využito k propagaci Velkého resetu, 

jen trochu jinými způsoby. Britští zdravotníci 

nás již varují, že virus opičích neštovic se 

může také šířit konzumací infikovaného masa 

ale my zase již víme, že právě odstranění 

konzumace masa je také součástí globalistic-

ké agendy . Podle světového ekonomického 

fóra bude v blízké budoucnosti maso pouze 

„občasnou pochoutkou, nikoli základní potra-

vinou, a to samozřejmě pro dobro životního 

prostředí a hlavně našeho zdraví“. – Více k 

„Tento ‚scénář fiktivního cvičení‘ zahr-

noval simulaci ‚smrtelné, globální pan-

demie zahrnující výskyt neobvyklého 

kmenu viru opičích neštovic, který se 

poprvé objeví u fiktivního národu Brinia 

a rozšíří se pak po celém světě během 18 

měsíců‘… 

Výsledek tohoto „pandemického cviče-

ní“ odhalil fiktivní pandemii 

„způsobenou teroristickým útokem s 

použitím patogenu upraveného v labora-

toři s nedostatečnými ustanoveními o 

biologické bezpečnosti a biologickém 

zabezpečení a slabým dohledem“, což 

vedlo k „více než třem miliardám přípa-

dů a 270 milionům úmrtí po celém svě-

tě“. .‘ 

Fiktivní datum zahájení pandemie opičích 

neštovic v tomto cvičení bylo stanoveno právě 

na 15. května 2022. První evropský případ 

opičích neštovic byl identifikován 7. května 

2022.“ 

Gayové obětním beránkem  

„Fiktivní datum zahájení pandemie 

opičích neštovic v tomto cvičení 

bylo stanoveno právě na 15. května 

2022. První evropský případ opičích 

neštovic byl identifikován 7. května 

2022. Je to skutečně jen „náhoda“ ?? 
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Hlavním cílem všech těchto „pandemií“ je dosa-

žení globálního velkého resetu a nastolení Nové-

ho světového řádu. Nutným krokem k docílení 

absolutní kontroly  nad lidstvem je vakcinace. 

Pandemie Covidu nepřinesla kýžený výsledek, 

navíc Covid nebyl vidět. To neštovice vidět jsou 

již na první pohled. A přesně to chtějí 

Opičí neštovice — speciál 

Skutečně je to jen náhoda ? Velice podezřelá je skutečnost, že se v březnu 2021 

uskutečnilo simuované cvičení propuknutí opičích neštovic18) a navíc, že počáteč-

ní datum tohoto fiktivního scénáře bylo právě přesně v polovině května 2022. 

Ve jednom videu od AmazingPolly se kontrolují podrobnosti této pandemické 

simulace. Připomíná nám to také, jak i Event 201 nakonec „předpověděl“ pande-

mii COVID přesně a do puntíku, a naznačuje to, jak lze také vnímat všechny ty 

„náhody“ mezi simulací opičích neštovic a událostmi v reálném světě. 

Cvičení proti opičím neštovicím pořádala iniciativa Nuclear Threat Initiative 

(NTI), kterou financuje Billy Boy (ironicky a slangově Bill Gates, pozn. Myšpule). 
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Jak také poznamenal Dore, jistá zkouška  

této pandemie (pandemické cvičení), 

která se konala pochopitelně opět zcela 

náhodou právě v loňském roce, byla 

také specificky o opičích neštovicích. 

Zhodnotíme to uvnitř čísla. 

infekce, která zcela jistě jen naprostou 

náhodou je velice podobná mnoha pří-

znakům toho pásového oparu vyvolané-

ho CO-

VID oč-

kováním 

– dokon-

ce až 

natolik, 

že minis-

terstvo 

zdravotnictví v 

Queenslandu v 

Austrálii použi-

lo naprosto stej-

nou fotografii k 

ilustraci obou 

dvou zmíně-

ných infekcí (fotografie již ale byly po-

chopitelně odstraněny nebo jsou již ak-

tualizovány). Austrálie proslula svým 

zdravotním terorem již během falešné 

pandemie onemocnění COVID19, lze 

předpokládat, že podobný, ne-li dokonce 

ještě mnohem horší teror přijde i s opičí-

mi neštovicemi. Důvod tohoto austral-

ského zdravotního teroru není vůbec 

zdravotní, je to pouze o tom, že celý 

tento kontinent vlastně také „patří“ ro-

dinnému klanu globálních zločinců, tedy 

Rotschieldovým, kteří území Austrálie 

údajně získali po druhé světové válce od 

britské koruny jako zástavu za válečné 

půjčky.  

Jak ale také poznamenal Jimmy Dore, 

tak tato další právě počínající celosvěto-

vá epidemie opičích neštovic se zdá být 

naprosto dokonale načasovaná k nátlaku 

na  země, aby přenechaly své pravomoci 

v oblasti veřejné zdravotní péče právě 

WHO. 
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Klíčová doporučení z pandemického „cvičení“: 
mezi klíčová doporučení z této simulace pandemie opičích ne-

štovic byla právě doporučení, která jasně podporují převzetí 

celkové připravenosti a reakce na globální pandemii právě 

WHO a také reálnou implementaci Gatesova pandemického 

týmu „Global Epidemic Response & Mobilization“ . 

Posílení mezinárodních systémů „pro vyhodnocení pande-

mických rizik, varování a vyšetřování původu ohnisek nemo-

cí“, vyzývající WHO, aby „zavedla odstupňovaný, transparent-

ní, mezinárodní systém varování o ohrožení veřejného zdra-

ví“ a také OSN, aby „zavedla nový mechanismus pro vyšetřo-

vání vysoce nebezpečných následků biologických událostí 

neznámého původu.“ Předvídatelné akce založené na spouš-

těcích faktorech tedy zahrnují vše, co jsme dosud viděli bě-

hem pandemie COVID, jako jsou příkazy k nošení roušek, 

zákazy hromadných akcí, cestovní zdravotní prověrky a očko-

vací pasy. A to navzdory drtivým důkazům, které ukazují, že 

všechny tyto strategie jsou přinejlepším neúčinné a přitom 

jsou celkově zničující pro veřejné zdraví a národní ekonomiky 
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Australský zdravotní teror 

již dosáhl neskutečných 

rozměrů a je jedním z 

vůbec nejhorších na svě-

tě.Nucená vražedná očko-

vání povinně, karanténní 

tábory pro neočkované 

Občanská investigativní žurnalisti-

ka pro živé a svobodné  

Čechoslováky 

Jak již bylo zmíněno, první evropský 

případ opičích neštovic byl ve skuteč-

nosti potvrzen 7. května 2022 ve Spo-

jeném království 25) Nejenže je toto 

datum skoro totožné s datem v tomto 

údajně jen smyšleném scénáři, ale 

také země výskytu prvního případu, 

„Brinia“, nám dokonce zní velmi po-

dobně jako „Britannica“ nebo „Velká 

Británie“. Skutečně jen náhoda?  



Proč se dnes fikce tak často mění ve skutečnost?  
Jak poznamenali mimo jiné The Defender—Michael P. Sanger a Tim Hinchliffe ,tak tato fiktivní „stolní“ pandemická cvičení 

mají skutečně neobvyklou schopnost předpovídat i ty největší podrobnosti o událostech v blízké budoucnosti. Cvičení Event 201 

nám přesně „předpovědělo“ pandemii COVIDu a její zaměření na cenzuru a lockdowny. 

To již v červnu 2001 operace Dark Winter zkoumala „národní bezpečnostní, mezivládní a informační výzvy biologického útoku 

na naši americkou vlast“ a o necelé tři měsíce později jakoby náhodou došlo k útokům z 11. září a následnému vyděšení veřej-

nosti poštou posílaným antraxem. V lednu 2005 zase operace Atlantic Storm zahrnovala fiktivní scénář transatlantického biote-

roristického útoku a tentýž měsíc jsme tu měli pandemii ptačí chřipky. The Defender pokračuje: 

„Tím však předpovědi do budoucna zdaleka nekončí. Například v září 2017 NTI a WEF uspořádaly diskusi u kulatého stolu o 

současném stavu biologických rizik, která přináší technologický pokrok a to ve „světle čtvrté průmyslové revoluce“. (Ta je mi-

mo totální digitalizace všech aspektů lidského života, automatizace výrobních procesům také o transhumanismu. pozn. Myšpule) 

A v lednu 2020 NTI a WEF znovu spojily své síly a vydaly další zprávu s názvem „Inovace biologické bezpečnosti a snižování 

rizik: Globální rámec pro dostupnou, bezpečnou a bezpečnou syntézu DNA“. Podle této zprávy: „Rychlý pokrok v komerčně 

dostupných technologiích syntézy DNA – používaných například k umělému vytváření genových sekvencí pro klinickou diagnos-

tiku a léčbu – představuje rostoucí rizika s potenciálem způsobit katastrofické ohrožení biologické bezpečnosti, pokud by byly 

náhodně nebo úmyslně zneužity.“ 

Společnost Merck, jejíž šéfka vnitřních podnikových záležitostí se účastnila simulace pandemie opičích neštovic, byla následně 

v listopadu 2021 vyšetřována FBI a CDC ohledně nálezu 15 podezřelých lahviček označených jako „neštovice“ v zařízení spo-

lečnosti Merck ve Philadelphii. 

V exkluzivním vydání National Pulse Natalie Winters také shrnuje výzkum Wuhanského virologického institutu (WIV), ve kte-

rém „shromáždili různé kmeny opičích neštovic pomocí metod používaných pro vytvoření ‚vysoce nakažlivých patoge-

nů‘“.„Jsme v tom zase kvůli čínským experimentům?“ ptá se s odkazem na zjevné propuknutí skutečné epidemie opičích nešto-

vic. Dotyčný výzkumný dokument  byl zveřejněn na konci února 2022, tedy jen několik měsíců předtím, než se náhle objevily 

první případy opičích neštovic mimo Afriku.  

Opičí neštovice – vakcíny , které jsou v současnosti skladovány v USA a Evropě, nejsou specificky určeny pro opičí neštovice. 

Je to ve skutečnosti vakcína na pravé neštovice , o které se tvrdí, že je 85% účinná i na zastavení opičích neštovic. 

Ve Spojeném království již lidé, kteří byli v úzkém kontaktu s lidmi nakaženými opičími neštovicemi také již údajně dostali vak-

cínu proti neštovicím – strategii známou jako „kroužkové očkování“.34) V USA jsou v současné době k dispozici dvě vakcíny 

na neštovice: 

• ACAM2000 byla schválena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v roce 2007 a jeho použití bylo primárně omeze-

no na vojenský personál kvůli jeho bezpečnostním rizikům, která zahrnují infekci kmenem očkování, vylučování očkování a 

smrt. 

Upozornění na příbalovém letáku zahrnují myokarditidu a perikarditidu v míře 5,7 na 1 000 očkovaných, encefalitidu, závažnou 

kožní infekci, slepotu, úmrtí plodu a další. Blízké kontakty v domácnosti čelí kvůli kontaktu stejným rizikům jako očkovaný 

jedinec.Jynneos (známý jako Imvamune v Kanadě nebo Imvanex v Evropě35) byl schválen FDA v roce 2019. Je to oslabené 

živé očkování, indikované k prevenci neštovic a opičích neštovic u dospělých ve věku 18 let a u starších a také u těch, kteří ne-

mohou být očkováni ACAM2000 kvůli kontraindikacím, jako je atopická dermatitida, imunokompromitující stavy, kojení nebo 

těhotenství. Je to jediný jjab na opičí neštovice schválený FDA pro nevojenské civilní použití. 

Americký úřad pro biomedicínský pokročilý výzkum a vývoj (BARDA) také podepsal smlouvu se společností Bavarian Nordic 

na lyofilizovanou verzi očkování proti neštovicím Jynneos jjab, která jim poskytne delší trvanlivost. 36) Moderna již má také 

vakcínu na opičí neštovice v pre-klinické studii.  Není ale vůbec jasné, kdy tyto studie započaly. 

Jak poznamenala nezávislá novinářka Whitney Webb, tak společnosti Emergent BioSolutions a SIGA Technologies – které se v 

poslední době potýkali s finančními problémy – budou nyní slušně vydělávat na strachu z opičích neštovic: 38) 

„Bez ohledu na to, jak se situace s opičími neštovicemi vyvine, dvě společnosti již dnes na tom vydělávají peníze. Obavy z opi-

čích neštovic vzrostly společně také s akciemi Emergent BioSolutions a SIGA Technologies.“Obě společnosti mají v zásadě 

monopoly na trhu v USA a také na jiných trzích, právě pokud jde o neštovice a jejich léčbu. Jejich hlavní produkty zaměřené na 

neštovice se s výhodou také používají k ochraně nebo léčbě opičích neštovic.V důsledku toho všeho akcie společnosti Emergent 

BioSolutions ve čtvrtek vzrostly o 12 %, zatímco akcie společnosti SIGA dokonce o 17,1 %. 

https://humansbefree.com/2022/05/the-untold-story-of-the-monkeypox.html
https://takecontrol.substack.com/p/smallpox-next-lab-leak?s=w

