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onemocnět a můžete 
nakazit i ostatní, jsou 
báječné. V článku Se-
znam tvrdí, že 89% lé-
kařů aplikaci zcela neú-
činných přípravků, které 
však mají rekordní po-
čet vedlejších účinků, 
doporučuje. K tomuto 
závěru měli dojít na zá-

EU: Tak už to přichází. 
Spousta takzvaných 
„covid vakcín“ musela 
být coby prošlá zlikvido-
vána a zdá se, že další 
kolo podávání „tečky,“ 
která nikdy žádnou 
„tečkou“ nebyla, se již 
plánuje. Jak jsem nedáv-
no uvedla, EU uvažuje o 
tom, jak donutit neočko-
vaných 100 milio-
nů občanů EU k tomu, 
aby ze sebe – pokud 
možno dobrovolně – 
udělali pokusná morča-

ta. 

A Seznam se tohoto 
úkolu opět aktivisticky 
ujal a rozhodl se, že 
svým dílem Bruselu v 
těchto snahách pomů-
že. Tento plátek, zřejmě 
slušně dotovaný právě 
z EU, se samozřejmě 
věnuje dlouhodobě pro-
pagaci genetického ex-
perimentu, který je již 

asi 
rok 
a 
půl 

aplikován lidem – a v 
některých zemích do-
konce povinně. 

Dnes tedy vyšel článek, 
který míří právě na ne-
očkovanou populaci ve 
snaze přesvědčit nás, 
že tyto genové prepará-
ty, po nichž můžete 

nebo zastavilo vývoz potravin, a 

nedostatek hnojiv, pohonných 

hmot a energie ještě zhoršuje již 

tak napjaté zásobování potravi-

nami.V roce 2020 také požáry 

zničily řadu farem a na začátku 

roku 2022 vedlo vypuknutí ptačí 

chřipky mezi drůbeží k vybíjení 

milionů kuřat, kachen a krůt.  

By Dr. Joseph Mercola: 

Odborníci a analytici na ce-

lém světě nyní varují před 

prudkým růstem cen potravin 

a katastrofálním nedostatkem 

potravin. Téměř 250 milionů 

lidí je na pokraji hladomoru.V 

polovině května 2022 šéf OSN 

Antonio Guterres uvedl, že světu 

hrozí několikaletý hladomor.Vina 

za tento celosvětový nedostatek 

potravin je oficiálně přičítána 

„změně klimatu“, pandemii CO-

VID a rusko-ukrajinskému kon-

fliktu, ale k tomu, že se náš po-

travinový systém ocitl na bodu 

mrazu, přispívají i další faktory-

Neúroda a nízké výnosy způso-

bily, že několik zemí omezilo 
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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 je to , o čem mainstream mlčí 
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Zakázané noviny otevírají bez cenzury témata o kterých se buď vůbec 

nemluví, nebo nehorázně lže a přináší hlavně takové informace, které 

rozhodně nechtějí, aby jste věděli 
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 WEF se v poslední době pravidelně dostá-
vá pod palbu kritiky kvůli zprávám a vi-
deím, které organizace zveřejnila na soci-
álních médiích. Například v jejich asi nej-
známějším videu se říká: „Vítejte v roce 
2030. Nic nevlastním, nemám soukromí a 

život nikdy nebyl lepší.“ 

Dánská politička Ida Auken poukázala na to, 
že v současné době dochází k významnému 
posunu od produktů ke službám. „Proč byste 
chtěli vlastnit mobilní telefon, když si ho mů-

Chce také napadnout vaši mysl zvukovými 
vlnami, cenzurou a propagandou. Chce určit, 
co si máte myslet, kam můžete jít, co můžete 
říkat, co jíte, co pijete a co nosíte. 

žete také pronajmout?“ zeptala se. „A proč si 
nepronajmout ledničku, pračku nebo myčku? 

Proč byste to chtěli vlastnit?“Michael 

Evans hovořil na Světovém ekonomic-

kém fóru o vývoji trackeru, který sleduje 

vaši stopu CO2. Sleduje úplně vše – co 

jíte, co kupujete, jak cestujete, skutečně 

vše je s tím registrováno. Informace by 

samozřejmě byly součástí vašeho 

ID.  WEF chce proniknout do vlád prostřed-

nictvím globálních vůdců, proniknout do vaše-
ho těla pomocí pilulek, mikročipů a vakcín. 

U plně očkovaných se projevuje tzv.VAIDS  

dobou prudce vzrůstají počty případů COVIDu 

mezi plně očkovanými jedinci. Očkovaní Kana-

ďané mají dnes dokonce až 4x větší pravděpo-

dobnost, že se nakazí, než ti nenaočkovaní. V 

Anglii a na Novém Zélandě jsou tato čísla velice 

podobná. Mainstreamová média se pochopitel-

ně tváří, jako že se nic neděje a o celém problé-

mu v samé pravdě a lásce pochopitelně napros-

to mlčí. Míra onemocnění a úmrtí narůstá v 

každé takto „proočkované“ zemi na světě. A tou 

hlavní příčinou utrpení očkovaných lidí je právě 

syndrom VAIDS, který vede k úmrtí v průběhu 2—

3 let u většiny očkovaných osob. 

Stále se zvyšující objem informací získaných 

různými vládami potvrzuje, že u plně očkovaných 

lidí se projevuje syndrom získaného selhání 

imunity, cosi jako AIDS. A Rusko—Ukrajinský 

konflikt má posloužit jako zástěrka pro odvedení 

pozornosti. Mimochodem i u nás, v česku, se 

„záhadně“ projevuje vyšší počet případů tzv. 

„syndromu náhlého úmrtí u dospělých“. Je zají-

mavé, že ačkoliv jsou tím lékaři údajně 

„překvapeni“ tak nikoho nezajímá, zda-li byli tito 

postižení lidé očkování. Vsadím se ,že  byli a to 

úplně všichni. 

Syndrom vakcínou získané imunodeficience, 

nebo-li VAIDS, je ale pravděpodobně ještě tím 

nejlepším scénářem, který se může plmně očko-

vaným jedincům stát. Vakcíny proti COVID totiž 

dělají člověka paradoxně mnohem náchylnějšího 

k onemocnění COVID a úmrtí na něj. Tedy způso-

bují pravý opak toho, k čemu jsou „jako“ určeny. 

Tedy opět jako ve všem, co tak prosazují globa-

listé, WEF s fašistou Schwaabem a všichni ti 

„mladí globální lídři“ samá pravda a samá láska 

maskují samou lež, násilí a smrt. Například v 

Kanadě, která zažila jeden z nejhorších nátlaků 

na očkování na světě a nejdrakoničtějších záka-

zů a omezování osobní svobody, tak poslední 

Rekalibrace lidských práv a „snižování emisí“  

NEBUDETE NIC VLASTNIT A BUDETE ŠŤASTNI  

Co můžeme udělat pro snížení vlivu 

WEF? Volte politiky, kteří nechtějí mít s 

WEF nic společného a ne jejich loutky, 

které přijedou do Davosu na zavolání. 

Kromě toho: bojkotujte všechny 

společnosti, které spolupracují s WEF, 

ať nic nevlastní a my všichni můžeme 

být šťastní…. 
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o kterém WEF tak často hovoří. 

Společně s Microsoftem chce Eon přinést 
miliardy oděvů „online“ pro rok 2025. 

Na výročním zasedání Světového ekonomic-
kého fóra jeden z řečníků vyzval 
k „rekalibraci“ svobody projevu s cílem řešit 
„násilí na internetu“ a „rostoucí polarizaci“. 

„Polarizace se všude zvyšuje a všechno se 
cítí binárně, když to nemusí být,“ uvedla aus-
tralská komisařka pro bezpečnost internetu 
Julie Inman Grantová. 

„Takže si myslím, že musíme přemýšlet o 
rekalibraci celé řady lidských práv, od svobo-
dy projevu až po svobodu od násilí na interne-
tu. Nebo právo na ochranu údajů a právo na 
důstojnost dítěte,“ pokračovala Inman Granto-
vá. 

Módní průmysl je zodpovědný za jednu dese-
tinu celosvětových emisí CO2. Staré oblečení 

se znovu nepoužívá, ale vyhazuje. Naštěstí 
má Světové ekonomické fórum řešení: digitál-
ní pas pro vaše oblečení. 

Společnost Eon chce každému novému odě-
vu poskytnout digitální rodný list, se kterým jej 
lze kdykoli a kdekoli sledovat. Takový certifi-
kát je spojen s virtuální replikou skutečného 
produktu a digitálním pasem. Není to pohodl-
né? 

Například: šaty nosí jednu noc celebrita, pak 
se prodají nebo pronajmou někomu dalšímu, 
ten je po nějaké době „pošle“ dál – atd. 
Všechny tyto údaje se objeví v digitálním 
pasu (vaše ID, kde budou kumulovány všech-
ny informace o vaší osobě). Oděvy jsou opat-
řeny QR kódem nebo RFID čipem. To by se 
mělo stát součástí „oběhového hospodářství“, 

WEF nám připravuje dystopickou a totalitní bu-

doucnost. K tomu používá infiltraci do jednotli-

vých vlád pomocí tzv. „young global leaders“ 

To, o čem mainstream mlčí 

https://www.ninefornews.nl/op-het-wef-wordt-gepleit-voor-herijking-van-mensenrechten-en-de-belgische-vicepremier-knikt-instemmend/
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TY NEJDĚSIVĚJŠÍ A NEJVÍCE DYSTOPICKÉ VĚCI PROSAZOVANÉ 
WEF 

a vlastněné; vládce a ovládané; elitu a její 

poddané.  

 Pravděpodobně jste již slyšeli o Velkém rese-
tu Světového ekonomického fóra (WEF) a 
jejich plánu, podle kterého byste do roku 2030 
neměli nic vlastnit a být šťastní. Nyní vidíme 
tento plán v pohybu všude kolem. 

Například v prvním čtvrtletí roku 2021 bylo 15 
% prodaných domů v USA zakoupeno firem-
ními investory – nikoli rodinami, které chtějí 
dosáhnout svého amerického snu. Zdánlivě 
bez varování jsme vstoupili do éry, kdy se 
vlastnictví domů stává pro mnohé nedosaži-
telným, a to je první krok k „nevlastnění niče-
ho“. 

Jak poznamenal na svém Twitteru kulturní 

hospodář:Jde o přerozdělování bohatství, a 

není to bohatství bohatých lidí, které se pře-

rozděluje. Je to normální americká střední 

třída, bohatství, které se dostává do rukou 

nejmocnějších světových subjektů a jednotliv-

ců. Tradiční finanční nástroj [je] navždy pryč 

Jde o přerozdělování bohatství, a není to 

bohatství bohatých lidí, které se přerozděluje. 

Je to normální americká střední třída, bohat-

ství, které se dostává do rukou nejmocnějších 

světových subjektů a jednotlivců. Tradiční 

finanční nástroj [je] navždy pryč Je to vskutku 

v souladu s plány na reorganizaci společnosti, 

které jsou popisovány pod hesly jako Velký 

reset, Budujme znovu lépe, Agenda 21, Agen-

da 2030 pro udržitelný rozvoj a hnutí za zele-

nou energii. Všechny tyto agendy společně 

směřují ke stejnému cíli, kterým je globální 

monopol na vlastnictví a bohatství s jasným 

rozdělením na majitele a nemajitele; vlastníky 

Merkelová a dokonce i Vladimir Putin byli 

všichni mladými globálními vůdci Světového 

ekonomického fóra. „Jsme velmi hrdí na to, že 

s mladou generací – premiérem Trudeauem, 

prezidentem Argentiny a tak dále – napadáme 

kabinety,“ řekl Schwab.   Vymývání mozků 

pomocí zvukových vln  V roce 2018 WEF 

diskutovalo o tom, jak vymýt mozky lidem 

pomocí zvukových vln. Tato technologie může 

být použita k léčbě Parkinsonovy a Alzheime-

rovy choroby, ale také k tomu, aby vás uděla-

la závislými a dokonce vás může zabít, píše 

WEF na svých webových stránkách. A tedy 

může i někomu vymýt mozek. 

Závěr článku: aby se zabránilo zneužívání, 

technologie by měla být regulována organiza-

cemi, jako je WEF. Je to dobrá věc: některé 

společnosti, které tuto technologii vyvíjejí, 

spolupracují s WEF. 

PILULKY OBSAHUJÍCÍ MIKROČIPY 

Na zasedání Světového ekonomického fóra v 
lednu 2018 učinil šéf společnosti Pfizer Albert 
Bourla pozoruhodná prohlášení o technologic-
kém vývoji ve zdravotnictví.Někdo z publika 
se zeptal, jak lze technologii použít, aby se 
ujistil, že pacient užívá lék. Bourla měl na 
mysli pilulku schválenou FDA – americkým 
úřadem pro léčiva  – s digitálním senzorem, 
který zaznamenává, zda byl lék užíván.„Je to 
v podstatě biologický čip, který je v pilulce. 
Pokud jste si vzali pilulku, je vyslán signál, že 
jste si vzali pilulku,“ řekl Bourla. 

KLIMATICKÉ LOCKDOWNY 

Lockdowny způsobily, že podnikatelé 

zbankrotovali, lidé přišli o práci, mladí lidé se 

stali depresivními a starší lidé se stali osamě-

lými, ale to vše je podle Světového ekonomic-

kého fóra bezvýznamné. Lockdowny zlepšují 

města po celém světě, říká WEF ve videu,  

Probíhá velký reset  
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To, o čem mainstream mlčí   

WEF již roky ovlivňuje životy lidí po celém 
světě. Nikým nevolení globalisté, k nimž si 
jezdí čelní představitelé všech zemí světa pro 
instrukce se dokonce nijak netají tím, co nám 
do budoucna plánuje. Pokud pak budou v čele 
drtivé většiny zemí jejich loutky i nadále, je více 
než pravděpodobné, že se jejich zvrhlé vize 
podaří naplnit… 

V průběhu let lidé ve WEF říkali hluboce zne-

pokojivé věci, o kterých média neřekla ani 

slovo. Níže najdete  ty nejdystopičtější věci, 

které WEF prosazuje. 

V roce 2017 měl Klaus Schwab, zakladatel 
Světového ekonomického fóra, přednášku na 
Harvard Kennedy School. Učinil několik pozo-
ruhodných prohlášení k moderátorovi Davidu 
Gergenovi. 

Poznamenal, že lídři jako tehdejší kancléřka  

které od té doby odstranilo.Kvůli lockdownům 
nebylo tolik seismického hluku jako  v minu-
lých desetiletích, v některých městech se stal 
o polovinu tišším a vědci byli schopni zazna-
menat lehká zemětřesení, která by normálně 
nezaznamenali, takže mohou lépe předvídat 
těžší zemětřesení v budoucnu. Kromě toho 
vědci zaznamenali rekordní pokles znečištění 
ovzduší. Například emise CO2 klesly o sedm 
procent. WEF však varuje, že to ke zpomale-
ní změny klimatu nestačí. 

NAHLÉDNĚTE DO BUDOUCNOSTI 

Světové ekonomické fórum natočilo video, ve 
kterém je načrtnuta dystopická vize budouc-
nosti. Nyní, když pracujeme z domova stále 
více a více, mohou být kanceláře uspořádány 
jinak. Mohou být použity jako showroom pro 
zákazníky, jako výzkumná laboratoř nebo 
místo pro setkání s kolegy. Kromě toho se 
otevírá stále více „kuchyní duchů“. Jedná se 
o restaurace, které vaří pouze pro donáškové 
služby. Podle WEF se mohou proměnit v 
„cloudové trhy“, služby, které vám dodávají 
potravinářské výrobky od různých zna-
ček.Další způsob, jak může pandemie změnit 
naše životy v dlouhodobém horizontu: může-
te být identifikováni na základě vaší srdeční 
frekvence. Systémy rozpoznávání obličeje 
jsou omezeny rouškami, ale „vaše srdeční 
frekvence je stejně jedinečná jako váš obli-
čej“. NASA navrhla systém, který vás doká-
žeidentifikovat podle srdeční frekvence po-
mocí laseru.  

https://web.archive.org/web/20181107172700/https:/www.weforum.org/agenda/2018/11/mind-control-ultrasound-neuroscience/
https://www.ninefornews.nl/top-10-engste-en-meest-dystopische-dingen-gepusht-door-het-world-economic-forum/
https://www.ninefornews.nl/klaus-schwab-in-2017-wij-zijn-er-heel-trots-op-dat-wij-kabinetten-binnendringen/
https://necenzurovanapravda.cz/2021/08/velky-reset-svetove-ekonomicke-forum-chce-sledovat-srdecni-tep-lidi-pomoci-laseru/
https://necenzurovanapravda.cz/2021/08/velky-reset-svetove-ekonomicke-forum-chce-sledovat-srdecni-tep-lidi-pomoci-laseru/


kladě jakéhosi průzkumu, zřejmě 
pečlivě vybraných rádoby 
„lékařů“ typu „Mengele.“ 

Lékař, který obhajuje přípravek, 
tvářící se jako vakcína, ale po 
jehož aplikaci máte téměř jistotu, 
že nemoc nejen chytíte, ale bu-
dete ji dokonce dále roznášet, 
není dobrý lékař, ale propagan-
dista, jemuž na lidech nikdy ne-
záleželo – nebo se prostě jen bojí 
říct, co si skutečně myslí. Ten, 
kdo měl navíc možnost nahléd-
nout do před pár měsíci odtajně-
ných dokumentů Pfizeru, musel 
již dávno zjistit, že spíš než o lé-
čivo se jedná o biologickou 
zbraň. 

Propaganda ze Seznamu je o to 
šílenější, že vychází z asi rok sta-
rého průzkumu. To navíc v době, 
kdy se v jedné zemi za druhou 
objevují skandály stran zakoupe-
ných falešných potvrzení o očko-
vání nejen ze strany lékařů, ale 
dokonce i šéfa farmaceutické fir-
my. A v nejvíce  proočkovaných 
zemích navíc také rekordně 
stoupla úmrtnost. Čím to asi je?
Za vše hovoří zejména neochota 
velké části pediatrů tuto látku dě-
tem aplikovat. Těch bylo snad 
dokonce víc než polovina. Tedy 
alespoň Seznam tvrdí, že jen 
11% lékařů je proti těmto geno-
vým injekcím, takže by jim – coby 
údajně marginální menšině – ne 

Jak donutit 100 000 000 neočkovaných udělat ze sebe 

pokusná morčata? 

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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Občanská investigativní žurna-

listika pro živé a svobodné  

Čechoslováky 

Pokračování ze 

strany 1. 

měl být poskytnut žádný prostor v 
médiích.  

Pokud se chce kdokoli informovat o tom, 

co jsou genové injekce zač, stačí nahléd-

nout na již odtajněné dokumenty Pfizeru. 

Americká lékařka Naomi Wolfová tyto 

oficiální dokumenty zločinecké firmy 

Pfizer shrnula jasně: „Probíhá zde geno-

cida….“ 

https://necenzurovanapravda.cz/2022/05/ve-spanelsku-nyni-vysetruji-2200-vetsinou-vysoce-postavenych-lidi-kteri-si-zakoupili-falesne-covid-pasy/
https://necenzurovanapravda.cz/2022/05/take-v-usa-vyplulo-na-povrch-vydavani-falesnych-potvrzeni-o-ockovani-pro-nektere-lekare-a-uredniky/

