
Cenzura a zakázané noviny  

Nehorázná lež  

Zakázané noviny 

internetu americkými tech-

nologickými giganty narostla 

dnes do nepředstavitelných 

rozměrů. A právě proto je 

potřeba uchýlit se k jiným 

způsobů předávání si důleži-

tých informací, předávat si je 

zase více „postaru“ od úst k 

ústům, od dveří ke dveřím, a 

nabídnout třeba sousedovi 

Zakázané noviny k přečtení 

Poslední roky jsme svědky 

čehosi, co bych ještě v roce 

2019 považovala skoro za 

nemožné v tom našem svo-

bodném, demokratickém, 

západním světě, což je doslo-

va brutální cenzura. Počínaje 

nenápadným nesdílením na-

šich „nevhodných“ nebo jen 

režimu nepohodlných pří-

spěvků v rámci 

tzv.“shadowbanu“, přes cen-

zurování a manipulování 

výsledků vyhledávání, až po 

blokaci webů na úrovni 

DNS, jak jsme tomu byli 

nedávno svědky v souvislosti 

s blokováním Aeronetu a 

potažmo dalších nepohodl-

ných webů, a to přesně v 

okamžiku zahájení vojenské 

operace na Ukrajině. Stránky 

ANS na doméně .cz jsou 

ostatně blokovány také, jen 

jiným způsobem. Nebo vás 

při návštěvě některých webů 

prohlížeč pravdoláskařsky 

varuje, že stránky obsahují 

nebezpečný obsah. To mož-

ná leckdy ano, ale maximál-

ně tak pro ně, nikoliv pro váš 

počítač. Tedy svoboda slova 

už  ani zdaleka není taková, 

jaká bývala dřív a to i přesto, 

že ji v České republice máme 

stále jasně a jednoznačně  

zaruč deklarovanou přímo 

Ústavou ČR, listinou základ-

ních práv a svobod, článek 

17, bod  3) Cenzura je nepří-

pustná  tak hlavně cenzura 

poslední chvíle. Nebojme se 

smrti, ale také milujme život a 

život by měl být svobodný. Proto-

že v našem světě by člověk nad 

člověkem neměl mít žádná prá-

va a svaté heslo naše by mělo 

být: SVOBODA a SLÁVA!  

Bohužel, celý náš svět je jedna 

velká, nehorázná LEŽ. Lžou nám 

úplně ve všem, lhali nám ve 

škole, lžou nám v televizi, lžou 

nám v novinách i v rádiu. Na-

prosto každá kniha, která dosud 

vyšla obsahuje mnoho nepravd, 

polopravd, vyslovených lží a 

manipulativních dezinformací. 

Právě proto je hledání, nalézání 

a zveřejňování PRAVDY tak moc 

důležité, že stojí i za riziko sebez-

ničení, protože říkat pravdu je v 

dnešním vylhaném světě zcela 

nežádoucí. Pravda je však stejně 

důležitá jako život a položit život 

za pravdu znamená zůstat 

opravdovým člověkem až do 
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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 tohoto čísla je mediální cenzura a ne-svoboda slova 

Červen 2022 

Zakázané noviny 

Zakázané noviny otevírají bez cenzury témata o kterých se nemluví, 

nebo lže a přináší informace, které rozhodně nechtějí, aby jste věděli 
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Jak spolu souvisí válka, cenzura a ne-

svoboda slova? Mají jednoho společného 

jmenovatele: informace. Válka, která dnes 

probíhá všude na světě, dokonce i v době, 

kdy píšu tento článek, a která se týká praktic-

ky všech lidí na planetě, mladých i starých, 

mužů i žen, vojáků i civilistů. Je to totiž válka 

každé vlády proti vlastnímu obyvatelstvu a 

každé mezinárodní instituce proti svobodné-

mu lidstvu. Budeme vycházet z rozhodně 

neakademické definice války páté generace 

mysli. Válka páté generace je totální válka, 

kterou proti nám všem vedou naše vlády a 

z článku Al-Džazíry: „Základní myšlenka toho-

to termínu [válka páté generace] spočívá v 

tom, že v moderní době se války nevedou 

armádami nebo partyzány, ale v myslích oby-

čejných občanů“. 

 U této definice je třeba si uvědomit dvě důle-

žité věci. První je, že válka páté generace 

není vedena ani proti stálým armádám národ-

ních států, ani proti guerillovým povstalcům, 

ale proti běžným občanům. Druhou je, že tato 

válka se neodehrává někde na bojišti, ale v 

Bojištěm je naše mysl  

mezinárodní organizace, k nimž patří. Je ve-

dena proti každému z nás právě teď a je to 

bitva o plnospektrální nadvládu nad každým 

jednotlivým aspektem našeho života: nad 

našimi pohyby a interakcemi, nad našimi 

transakcemi, dokonce i nad našemi nejniter-

nějšími myšlenkami, pocity a touhami.  

Vlády po celém světě spolupracují s korpora-

cemi na využití technologií k tomu, aby vás 

ovládly až na úroveň genomu, a nepřestanou, 

dokud nebude každý člověk, který se jim 

postaví na odpor, podroben nebo zlikvido-

ván.Pokud se v alternativních médiích pohy-

bujete delší dobu, o informační válce jste 

samozřejmě slyšeli. A to z dobrého důvodu: 

informační válka je naprosto zásadní součástí 

války proti nám všem, která definuje válku 

páté generace. 

Nejzřetelnějším způsobem, jak to pochopit, je 

podívat se na skutečné vojenské síly, které se 

zapojují do psychologických operací proti 

vlastním občanům.  Toto je informační válka 

a bojištěm je naše vlastní mysl.  

Big-tech cenzura a umělá inteligence  

Válka páté generace  

Nejneuvěřitelnější na tom 

všem je, že tak málo lidí ví, 

že válka vůbec probíhá, 

natož aby věděli, že jsou 

jejími účastníky.  
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ší.  

Cenzura internetu americkými technologický-

mi giganty narostla do nepředstavitelných 

rozměrů. Jejich s tím spojená drzost a nevybí-

ravost vůči svým uživatelům také. Už jim není 

svatý ani jejich vlastní prezident. Trumpovy 

tweety a příspěvky na Facebook obě společ-

nosti omezovaly již před volbami, po volbách 

mu účty smazaly úplně! A to byl nejmocnější 

muž světa, v údajně nejsvobodnější zemi 

světa! Jo, bejvávalo, přátelé! Amerika tak 

dlouho vyvážela svoji svobodu a demokracii a 

lidská práva do světa, až jim doma žádná 

nezůstala! Všechny velké technologické spo-

lečnosti dnes nevybíravě a podstatně omezu-

jí, kontrolují, blokují a mažou pro ně 

„nevhodný“ obsah svých uživatelů. Běžně 

mažou videa, příspěvky, obrázky, odkazy, 

které se jim nelíbí, zcela bez udání důvodu, 

buď vám neřeknou vůbec nic, nebo váš ob-

sah označí za "nevhodný" nebo za "zdravotní 

dezinformaci" a vymažou ho. Ovšem co je 

"nevhodné" to vám nikdo přesně neřekne. 

Ono "nevhodné" totiž stanovuje a vyhledává 

(a nakonec cenzuruje) umělá inteligence 

"školená" k tomu mnoha "researchers" ze 

všech koutů světa, kteří mají na různých k 

tomu určených serverech a on-line platfor-

mách rozjeté svoje projekty, kterými "učí" tuto 

AI co je považováno za vhodné, nevhodné, co 

je fake news, hoax. Tyto projekty buď tvoří 

přímo oni a předkládají je pak ke schválení IT 

korporacím, nebo je vypisují přímo tyto korpo-

race a IT společnosti jako je Facebook, Goo-

gle (kterému patří i YouTube) ale mnohé dal-

Obrázek lidského mozku v hledáčku jedné z 

těchto neurologických zbraní.: jsme ve válce s 

nepřítelem, který doslova cílí na naše mozky.  

K cenzuře vedeme AI my lidé, my ji „učíme“ co je 

vhodný a nevhodný obsah 
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demie, což někteří členové skupiny označili 

za „totalitní„… a nikdo nehne ani brvou. Mož-

ná nejzáludnější na informační válce páté 

generace je to, že se stala tak normalizova-

nou, že všichni vědí, že se děje, ale nikdo o ní 

nepřemýšlí jako o válce. Všechno je samozřej-

mě „reklama“ a „propaganda“. 

A samozřejmě se to používá k manipulaci 

našeho chování. Tak to prostě ve světě chodí, 

že? čemu říká „zbraně hromadného ničení“ – 

různé technologie neurologických zásahů, 

které vyvíjí americká armáda a armády po 

celém světě. Patří mezi ně (v Giordanově 

dobře nacvičeném patvaru) „léky, štěnice, 

toxiny a zařízení“, které mohou buď posílit, 

nebo narušit kognitivní funkce svého cíle, 

jako jsou nanočástice s „vysokou agregací 

CNS“, které se podle Giordana „shlukují v 

mozku nebo v cévách“ a „vytvářejí v podstatě 

něco, co vypadá jako hemoragická diatéza“. 

Jakkoli to zní jako sci-fi, trvá na tom, že na 

těchto nanočásticích (a mnoha a mnoha 

dalších děsivých neurologických zbraních) 

se již pracuje:  

Vláda technokracie nastupuje  

Neurologická válka  

„vlivné“ celebrity, které by mohly být využity k 

posílení podvodných zpráv. Nebo Vědecká 

skupina pro chování při pandemické chřipce 

při britské 

vládě 

otevře-

ně přiznává, že používá psychologické techni-

ky k manipulaci veřejnosti, aby se bála plan-

Jistě si ještě vzpomínáte, jak například 

před necelými dvěma lety kanadské oz-

brojené síly zahájily bezostyšnou psy-

chologickou operaci proti kanadské ve-

řejnosti s falešnými vlky, a prohlásily, 

že jim plandemiae Covidu dala 

„jedinečnou příležitost vyzkoušet si na 

Kanaďanech techniky propagandy„. 

nebo si možná vzpomenete na dobu před 

deseti lety, kdy americká armá-

da nasadila jednotku informačních ope-

rací proti americkému Senátu, aby 

„zmanipulovala navštěvující americké 

senátory a přiměla je poskytnout více 

vojáků a finančních prostředků na vál-

ku“. Součástí této informační války páté 

generace však nejsou jen otevřené vo-

jenské operace vojáků v maskáčích. Ve 

válce proti všem používá establishment 

všechny dostupné prostředky k manipu-

laci s vnímáním veřejnosti. 

A tak Richard Stengel – bývalý redaktor časo-

pisu Time, který v roce 2006 udělil (ne)

čestnou cenu časopisu Time osobnosti 

roku časopisu You! – s potěšením předsedá 

rozhovoru v Radě pro zahraniční vztahy, v 

němž obhajuje používání propagandy americ-

kou vládou proti vlastním občanům. Ne-

bo si Hill & Knowlton – PR firma, kterou naja-

la kuvajtská vláda, aby vytvořila klamnou 

zprávu o Nayirah v první válce v Zálivu –

 najala WHO v roce 2020, aby vytipovala 

nu  přístroje, kterému říkáme náš mozek.  Ale opět to není jen doslovné používání neu-

rologických zbraní konvenčními armádami v 

konvenčním válečném prostředí, čeho se my 

– z velké části nevědomí účastníci války páté 

generace proti všem – musíme obávat. Jak 

už moji posluchači vědí, zapřisáhlý techno-

krat Elon Musk se snaží prodat svou techno-

logii mozkových čipů Neuralink hipsterskému 

davu jako cool a sexy způsob, jak si vylepšit 

své poznávací schopnosti… nebo aby se 

nad námi nadcházející božstvo umělé inteli-

gence smilovalo. Nebo tak nějak. Každopád-

ně byste si měli Neuralink při nejbližší příleži-

tosti strčit do hlavy! A rozhodně se neptejte 

na to, proč 15 z 23 opic makaků, které Neu-

ralink používaly jako pokusná zvířata ve svém 

experimentu s „rozhraním mozek-

stroj“, zemřelo  Každému, kdo se ještě nestal 

obětí informační války, jejímž cílem je připra-

vit lidstvo na nadcházející transhumánní 

dystopii, to všechno připadá šílené. Ale pro ty, 

kteří podlehli psychologické operaci informač-

ní války nepřítele, jsou tyto typy technologií : 

vzrušující možnosti „vylepšení“ slabého výko-

Informační válka a propaganda  

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!  
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Trechnokrat Elon Musk—placen pravděpodobně 

také globalisty.  Reálně pracuje na dosažení 

tzv.singularity—spojení stroje a člověka. 

Dnešní veřejnoprávní média placená z koncesio-

nářských poplatků se změnila v hlásnou troubu 

ryzí  propagandy. 
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eugeničtí miliardáři a který hrozí, že 

lidstvo odtrhne od přirozené hojnosti 

země, učiní nás závislými na stále se 

zmenšujícím počtu společností, které 

nám dodávají potraviny, a nakonec nás 

přivede k budoucnosti ve stylu Soylent 

Green. 

Jsem si jistá, že můžeme doplnit ještě  

nespočet dalších příkladů útoků:  na 

světové ovzduší, vodu a biosféru, které 

představují neomezenou biologickou 

válku páté generace, která je proti nám 

vedena. 

Až a pokud vůbec si dáme dohromady kousky 

této skládačky a budeme se snažit masově 

varovat lidi, že jsou pod útokem, naše schop-

nost vzdorovat této agendě bude záviset na 

vaší schopnosti využívat nahromaděné zdroje 

(vaše bohatství) k podpoře komunit odporu.  . 

Například tento obrázek  pochází pří-

mo z webu Army.mil, který se ještě loni 

v červenci s 

radostí chlubil, 

že američtí 

vojáci provádě-

jí „praktický 

výcvik a cviče-

ní v terénu s 

ukrajinskými jednotkami v laboratorním 

a polním prostředí“, včetně zajištění 

připravenosti „mobilních laboratoří pro 

nasazení“. Pokud však uvažujeme o 

biologických zbraních pouze v konvenč-

ním vojenském smyslu, opomíjíme 

mnohem, mnohem širší operace, jejichž 

cílem je manipulovat, kontrolovat a vy-

zbrojovat všechny aspekty našeho život-

ního prostředí, zásobování potravinami a 

dokonce i samotný genom pro účely 

vládnoucích oligarchů. Tato biologická 

válka páté generace, která je proti nám 

vedena, zahrnuje: 

MRNA a DNA a geneticky modifiko-

vané adenovirové vektorové 

„vakcíny“, které byly „normalizovány“ 

v posledních dvou letech a které, jak se 

rády chlubí zázračně „šťastné“ společ-

nosti, které na tuto technologii vsadily, 

přeprogramovávají „software života“. 

Geneticky modifikované organismy – 

jak gmo plodiny, tak gmo zvířata – jsou 

nyní vypouštěny do světa v rám-

ci nekontrolovaného experimentu, který 

ohrožuje naše zdraví a samotnou bu-

doucnost biosféry. 

Tlak na syntetické, laboratorní 

„potraviny“, který financují obvyklí 

Biologická válka  

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. 
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