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mocnění, případně lékařskou 

chybu nebo imunodeficienci. 

Ve skutečnosti se totiž tyto 

problémy za poslední dva 

roky jen velmi výrazně zhor-

šily, když vlády vyvolaly me-

diální davovou psychózu – 

tzv. masové formace, vý-

znamně pozastavily občanské 

svobody a zlikvidovali to, co 

nazýváme právní stát. Tyto 

činy jednotlivých národních 

vlád pod taktovkou právě 

Úvodem tohoto vydání Zaká-

zaných novin ANS potěším 

všechny ty, kdo stále pova-

žují mé občasné zmínky o 

tajné světové vládě, která už 

nyní, tajně pochopitelně, 

když je to tajná vláda, řídí 

celý náš stále více globalizo-

vaný svět, za pouhé konspi-

race. V Abu Dhabi se totiž 

právě uskutečnil summit 

světové vlády! A světě div 

se, veřejně, nikoliv tajně. 

Takže další konspirace se 

právě v Abu Dhabi stala kru-

tou realitou současnosti.  

No a na co se můžeme těšit v 

nejbližší době dle vizí těchto 

psychopatických světovlád-

ců? Summit světové vlády 

nedávno zveřejnil nové 

podrobnosti o plánu vytvoře-

ní centralizované, programo-

vatelné digitální měny . Další 

konspirace vstupuje do reali-

ty! Potože přesně v souladu s 

tímto plánem Bidenův režim 

již nyní experimentuje s digi-

tální měnou centrální banky 

USA (CBDC) na 

„experimentálním základě 

pro více zemí“. Normalizuje 

se tedy onen totalitní „nový 

světový řád“; jehož dodržo-

vání je a bude finančně od-

měňováno.  

Propaganda a nezákonné 

příkazy okolo falešné pande-

mie Covid-19 nevyřešily ani 

infekční onemocnění, ani 

žádfná jiná respirační one-

Jejich smysl i cíl je již naprosto 

jasný, rozhodně nejde o jakouko-

liv ochranu veřejného zdraví, jde 

totiž pouze o to, aby podmínily 

přijetí totalitní kontroly většinou 

obyvatel nad celými svými životy. 

Kolektivní podvědomí je nyní 

přizpůsobováno světu, který je 

stále méně svobodný – světu, 

který je naopak stále více podří-

zený podvodným silám a nejrůz-

nějším falešným autoritám. Toto 

je totiž zcela nezbytný krok k 

zavedení „velkého resetu“ nebo 

jinými slovy „nového světového 

řádu“  Půjde však především o 

Nový finanční řád, založený na 

digitální  měně 
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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 

Hlavní téma: Tajná světová vláda a Nový (finanční) světový řád 
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 snižováním hodnoty dolaru nás Federál-

ní rezervní systém a bankovní systém 

nutí platit stále více za stále méně. Aby-

chom přežili, a to ať už jsme v nižší 

střední třídě, střední střední třídě nebo 

vyšší střední třídě, tak zkrátka zaplatíme 

více za stejný galon benzínu, za stejné 

potraviny, nebo za stejné oblečení jako 

předtím. Po nějakou dobu můžeme odo-

lávat tím, že budeme nakupovat méně a 

třeba omezíme plýtvání a odpad, ale již 

míry, že si pronajmeme malý byt ve 

městě hned u železniční trati a nahradí-

po krátké chvíli se budeme snažit zmen-

šit svá auta, 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 

Cílem je totální kontrola  

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 

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. 

Potravinová krize další krok k Velkému resetu  

Uměle vyvolávané krize  

„Je mi jedno, kdo vytváří 

zákony země, pokud mám 

pod kontrolou všechny její 

peníze.“ Mayer 

Rothschield 
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ru, viděli by již nyní odpověď na svou 

otázku odehrávající se dokonce v reál-

ném 

čase. 

Vytváře-

ním 

stále 

více 

peněz a 

záměr-

ným  

Conservative playlist uvedl, že Rocke-

fellerova nadace, tedy jen další globalis-

tický klub s vazbami na Billa Gatese, 

Schwaba a WEF, nedávno varovala, že 

celosvětová potravinová krize biblic-

kých rozměrů má dorazit k našim dve-

řím již během pěti až šesti měsíců. 

Prezident Rockefellerovy nadace Rajiv 

Shah zde popsal to, co se již brzy rozvi-

ne, jako „ obrovskou, okamžitou po-

travinovou krizi “, která zasáhne celý 

svět a nenechá žádnou zemi nedotčenou. 

To není komunismus, protože kdyby 

byl, všechny ty velké korporace by do 

toho nebyly zapojeny. Jedná se o ryzí 

technokracii využívající sílu sběru dat a 

pokročilé sledovací technologie, které 

již dnes využívají na každém možném 

kontaktním místě – v lékařské oblasti, v 

médiích a sociálních médiích, ve vědě, 

vzdělávání, na maloobchodní úrovni, v 

armádě a na úrovni biologické bezpeč-

nosti. 

Ale jak, ptají se lidé, tedy dosáhnou to-

ho, že nebudeme nic vlastnit a jen si vše 

budeme pronajímat od miliardářů a mul-

timilionářů? 

Říkám těmto lidem, že kdyby byli vzhů-

Summit světové vlády zdůraznil nutnost zavede-

ní centrálních programovatelných a vládou 

kontrolovaných kryptoměn. 

World Government Summit  2022. Jsme připra-

veni na nový světový řád? 

Tajná světová vláda a nový (finanční) světový řád 

https://www.lifesitenews.com/news/rockefeller-foundation-head-wants-the-u-s-to-lead-in-tackling-coming-massive-global-food-crisis/
https://www.lifesitenews.com/news/rockefeller-foundation-head-wants-the-u-s-to-lead-in-tackling-coming-massive-global-food-crisis/


rozhovoru na Světovém vládním summitu 

Malmgren ambiciózně prohlásila, že již  

finančního systému již ve velmi blízké bu-

doucnosti. Toto úsilí zahrnuje 

„experimentování ve více zemích“ s cílem 

„zajistit si vedoucí postavení USA v meziná-

rodním měřítku“. Amerika se tedy skutečně 

snaží „vést“ „nový světový řád“, který se bude 

řídit centralizovanou, ale co je nejdůležitější, 

tak hlavně programovatelnou digitální mě-

nou. 

Na poslerdním Světovém vládním summitu 

byl také již skutečně oznámen nový systém 

kontroly digitální měny. Na Světovém vládním 

summitu v Abu Dhabi totiž jeden zasvěcenec 

Světového ekonomického fóra (WEC) skuteč-

ně naznačil , co již brzy přijde. Pippa Malm-

grenová je americká ekonomka, která radila 

bývalému prezidentovi George W. Bushovi. 

Radí prezidentům a předsedům vlád po ce-

lém světě a přednáší na téma „odvrácená 

strana COVIDu“. Hodnoty Malmgrenové jsou v 

souladu s Klausem Schwabem a WEF, proto-

že vidí covid-19 jako příležitost pro velký re-

set, který samozřejmě upřednostňuje pro 

totální digitální kontrolu populace. Během 

Vládou kontrolovaná centrální digitální měna  

Nový světový finanční řád  

v současné době již vyvíjí technologickou 

infrastrukturu pro implementaci digitálního 

dolaru a spolupracuje při tom s Federální 

rezervní bankou na zavedení tohoto nového 

Také současný podvodem zvolený Americký 

loutkový prezident Joe Biden poměrně nedáv-

no hovořil o blížícím se „novém světovém 

řádu“. „Nyní je doba, kdy se věci skutečně 

někam posouvají,“ řekl Biden ke kulatému 

stolu generálních ředitelů na čtvrtletním se-

tkání 21. března. „Venku okolo nás bude již 

brzy nastolen nový světový řád a my ho musí-

me vést. A k tomu účelu musíme sjednotit 

také celý zbytek svobodného světa.“ No jak 

vypadá svobodný svět očima amerických 

demokratů vidíme všichni na vlastní oči: cen-

zura nepohodlných názorů, likvidace politické 

opozice, podvody všude a ve všem, řídí se 

striktně tím, co je osobně výhodné a heslem: 

lhát, krást a podvádět a o nějakém svědomí 

nikdy neslyšeli.  

 

Co je tedy tento „nový světový řád“, o kterém 

Biden mluví? Tento termín „nový světový řád“ 

totiž s největší pravděpodobností odkazuje na 

„nový finanční řád“. Svědčí o tom iu to, že 

Biden nedávno podepsal výkonný příkaz 

zkoumající „digitální měnu centrální banky 

USA (CBDC). Jeho nařízení klade důraz na 

„naléhavost ve výzkumu a vývoji potenciální-

ho CBDC Spojených států, pokud by jeho 

vydání bylo považováno za národní zájem“. 

Vláda nyní varuje před nadcházejícími ruský-

mi kybernetickými útoky. Budou tyto kyberne-

tické útoky operací pochopitelně opět pod 

falešnou vlajkou vést ke skutečné implemen-

taci této nové vládní americké digitální měny 

„v národním zájmu? Americká federální vláda 

že si už nekoupíte ani suchý rohlík.  . nastává bezhotovostní společnost. 

„Jsme na pokraji dramatické změny, kde se 

chystáme, a řeknu to směle, chystáme se 

opustit tradiční systém peněz a účetnictví a 

zavést zcela nový,“ řekla Malmgrenová. „A 

ten nový; nové účetnictví je to, čemu říkáme 

blockchain… Znamená to zcela digitální, 

znamená to mít téměř dokonalý záznam o 

každé jednotlivé transakci, která se v ekono-

mice stane, což nám poskytne mnohem větší 

přehled o tom, co se děje.“ To ovšem také 

znamená znamená již vůbec ŽÁDNÉ soukro-

mí jednotlivce ale také ŽÁDná práva na auto-

nomii těla!! Bude zavedena jedna jediná , 

pochopitelně centralizovaná,vládou kontrolo-

vaná digitální měna Tento zcela nový systém 

účetnictví a měnové kontroly by navždy změ-

nil současný tradiční bankovní systém, upgra-

doval účetní systémy a zavedl nový systém 

monetární kontroly a vynucování skóre sociál-

ního kreditu a podmíněnosti lidského chování 

(budeš dobrý najíš se, nebudeš, tak doslova 

přestaneš existovat, vláda získá moic kohoko-

li finančně naprosto „vypnout“, což znamená, 

NWO nebo spíše NFO?  

„Jsme na pokraji dramatické změny, 

kde se chystáme, a řeknu to směle, 

chystáme se opustit tradiční systém 

peněz a účetnictví a zavést zcela 

nový,“ řekla Malmgrenová. „A ten 

nový řád; nové účetnictví je to, čemu 

říkáme blockchain…“ 
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Hlavním cílem světové vlády je dosažení totální 

kontroly nad veškerými aspekty lidského života. 

Jde jí o absolutní „bio-power“ tedy biologickou 

moc nad člověkem. 

Světová vláda nejen že není tajná, ale zcela 

veřejně zasedá a hlavně jedná, zásadně v náš 

neprospěch a proti našim zájmům. 

Tajná světová vláda a nový (finanční) světový řád 
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tajné světové vlády, však vůbec nikdy 

neměly za svůj cíl cokoliv zlepšit – a to 

ani léč-

bu, ani 

kvalitu 

života, 

vůbec 

nic. Mís-

to toho 

zavedli 

očkovací 

teror a 

zdravotní buze-

raci covid-19.  

Summit světové vlády v Abu Dhabi 2022  

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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Klaus Schwab ze zločinec-

kého WEF nesmí chybět 

Občanská investigativní žurnalisti-

ka pro živé a svobodné  

Čechoslováky 

Miliardářské globalistické elity velice dobře vědí, že jejich plán je značně nepopulár-

ní. 

Vědí, že nejméně polovina populace v bohatých zemích se tomuto plánu nikdy dob-

rovolně nepodřídí. Budou k tomu muset být donuceni v době nějaké strašné krize, 

jako je třeba světová válka nebo nějaká vlna „nouzových situací v oblasti veřejného 

zdraví“ a za stavu extrémní deprivace, kterou takové krize způsobují. 

Protože drtivá většina Američanů trpí extrémní zaujatostí vůči normálnosti, tak vů-

bec nevidí, co k nám přichází. Budou zachyceni zcela nepřipraveni. Sporadický ne-

dostatek, 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 vy-

řeší. Že se není čeho bát. 

Nevidí to, že válka nebo skutečný hladomor jsou hned za rohem. Takže až to přijde, 

ovládne je pouze strach a zmatek. Úrovně jejich úzkosti budou zcela mimo současné 

tabulky. 

Většina z nich se potom dobrovolně a ještě rádi podřídí systému bestie, který se již 

nyní buduje na pozadí těchto předem připravených krizí. 


