
v utajení, tak jako to letošní ve 
Washingtonu DC, měli by-
chom zpozornět dvojnásob . 

Podle jejich webu bude disku-
se na letošním zasedání zahr-
novat také tato témata: 

 Geopolitické přeskupení světa 

 Výzvy pro NATO 

 Čína 

 Indo-pacifické přeskupení 

 Čínsko-americká technologické 

soutěžení 

 Rusko 

 Kontinuita vlády a ekonomik 

 Narušení globálního finančního 

systému 

 Dezinformace a boj s nimi 

 Energetická bezpečnost a udrži-

telnost 

Bilderberg se setkal ve 
Washingtonu DC aby 
zde projednal strategii 
svého boje proti 
„dezinformacím“ (čti: 
proti nežádoucí pravdě) 

Když kdekoli jednají tito lidé, 
tak bychom měli zpozornět, 
protože se tady (tam) opět 
jedná „o nás bez nás“. A když 
takto jednají tito vlivní lidé, 
nikdy z toho rozhodně nekou-
ká ale vůbec nic dobrého. Elity 
ze světa politiky, médií, Big 
Tech, byznysu a dalších se 
před dvěma týdny sešli ve 
Washingtonu DC na 68. výroč-
ním setkání těch nejvlivnějších 
osob světa, skupiny The Bil-
derberg Group. První setkání 
skupiny Bilderberg se konalo 
již v roce 1954, jejich agendou 
bylo tenkrát znovu vybudová-
ní zničené Evropy po druhé 
světové válce. Uspořádal ho 
tehdy princ Bernhard z Nizo-
zemska a konalo se právě v 
hotelu Bilderberg v Oosterbee-
ku. A právě odtud převzala 
tato „tajná“ skupina nejvliv-
nějších lidí světa své jméno: 

Bilderberg Group Seznam 
účastníků bývá často tajný, ale 
organizátoři potvrdili, že se 
letošního setkání zúčastní 
několik skutečně velice vliv-
ných lidí, například bývalý 
generální ředitel Google Eric 
Schmidt, ředitel CIA William 
Burns, generální ředitel spo-
lečnosti Pfizer Albert Bourla, 
bývalý šéf CIA David Petraeus 
a senátor Krysten Sinema ( D-
AZ). Přítomní jsou letos také 
například nizozemský premi-
ér Mark Rutte a nebo kanad-
ská vicepremiérka Chrystia 
Freelandová, tedy přesně ta 
žena v Kandské vládě, která 
letos nařídila bankám zmrazit 
účty demonstrantů za občan-
ské svobody, tedy účastníkům 
oněch celosvětově znamých 
„konvojů svobody“. Já jen 

mohu doplnit, že za Českou 

republiku se těchto setkání 
účastní například Vladimír 
Dlouhý nebo Karel Schwar-
zenberk. Každopádně, když se 
koná toto setkání nejvlivněj-
ších lidí světa, měli bychom 
vždy značně zpozornět, proto-
že to s jistotou znamená, že se 
něco „chystá“. A když se koná 

SETKÁNÍ SKUPINY BILDERBERG VE WASHINGTONU DC 

BOJ Z DEZINFORMACEMI JE JINÝMI SLOVY CENZURA 
Jak je vidět z tohoto seznamu, tak tato 
skupina plánuje za zavřenými dveřmi 
například diskutovat o způsobu, jak 
bojovat proti „dezinformacím“. (Čti: jak 
bojovat proti tomu, aby si lidé vzájemně 
sdělovali režimu nepohodlnou pravdu) 

Myšlenka na to, jak cenzurovat 
„dezinformace“ nebo jak proti 
šíření „dezinformací“ bojovat v 
posledních letech značně a rychle 
eskalovala, zejména porávě v 
důsledku falešné pandemie, kdy se 
zjistilo, že označování něčeho 
takového jako dezinformace je 
rychlý a účinný způsob, jak to 

nenápadně cenzurovat. 

Termín „dezinformace“ se nám dnes 
může jevit, jako by byl již po celá léta tou 
hlavní oporou zpravodajství mainstrea-
mových médií kvůli frekvenci, s jakou se 
používá.Ale statistiky nástroje Online 
News Summary od GDELT, služby, 
která shrnuje globální zpravodajské 
pokrytí určitého tématu a obsahuje již 
více než čtvrt miliardy záznamů, ukazu-
jí, že většina nárůstu používání tohoto 
termínu mainstreamovými médii se 
objevila teprve před rokem, tedy napros-
to ve stejnou dobu, kdy se epidemie 
koronaviru stala globálním a velkým 
příběhem. Podle vyjádření samotné 

skupiny The Bilderberg Group jsou 
jejími hlavními aktivitami tyto: 
„Bilderberg Meeting je fórem pro nefor-
mální diskuse o hlavních světových 
problémech. Setkání se konají podle 
nepsaného pravidla Chatham House 
Rule, které říká, že účastníci setkání 
mohou volně používat a sdílet mezi 
sebou zde obdržené informace, ale 
nesmí při tom být odhalena totožnost 
ani příslušnost žádného mluvčího 
(řečníka), ale ani žádného jiného účastní-
ka.  

Jinak se termínem „boj z dezinformace-
mi“ myslí prachsprostá cenzura, jen v 
samé pravdě a samé lásce pojmenovaná 
trochu jinak. 

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 

ČERVEN 2022 VYDÁNÍ 9. 

ZAKÁZANÉ NOVINY ANS 

UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: 

JE NA SVĚTĚ PŘÍLIŠ MNOHO 
LIDÍ? 

2 

PŘIPRAVTE SE NA KLIMA-

TICKÉ LOCJDOWNY! 
2 

PROPARCOVANÝ KLIMA-

TICKÝ PODVOD 
2 

GREEN NEW DEAL 3 

SVOBODA SLOVA A TISKU 
BĚHEM PLANDEMIIE COVID 

3 

BIDENOVO RUDÉ PEKLO V 
USA 

3 

K ZAMYŠLENÍ ZÁVĚREM 64 

Aliance národních 
sil:  

3 x ANO a 3 x NE!  

 

ANO míru! Vystoupit z NATO  

ANO suverenitě ČR. Vystoupit z EU  

ANO zestátnění strategických odvět-
ví národního hospodářství a přírodní-
ho bohatství (vody a strategických 
surovin) a zrušení církevních restitucí  

NE ilegální migraci  

NE novodobému otrokářství nadná-
rodních firem a exekucím  

NE zrušení Benešových dekretů a 
snahám o likvidaci českého státu  

 

https://www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants
https://reclaimthenet.org/canada-announces-plans-to-freeze-freedom-convoy-protesters-bank-accounts/
https://reclaimthenet.org/canada-announces-plans-to-freeze-freedom-convoy-protesters-bank-accounts/
https://reclaimthenet.org/canada-announces-plans-to-freeze-freedom-convoy-protesters-bank-accounts/


Skoro všechny vlády světa, včetně 
té české, se zavázaly k plnění 
tzv.Agendy 2030, což je závazek ke 
genocidě  vlastního obyvatelstva. 
Jak jinak by jste chtěli snížit počet 
obyvatel planety ze současných 8 
miliard lidí na pouhé 2 miliardy než 
jejich prachsprostým vyvražděním? 
A je to skutečně nutné? No pocho-
pitelně, že není, na planetě je všeho 
dost pro všechny. Po depopulaci 
touží hlavně ti, kteří mají vůbec 
nejvíce, a tedy ti, kteří planetu 
nejvíce ničí. Jsou to ti stejní lidé, 
kteří se letos opět slétli do Davosu 
svými soukromými tryskáči, aby 
zde hovořili o údajné klimatické 
krizi. A o snižování uhlíkové stopy, 
kterou oni sami produkujíc nejvíce. 

Kdyby všichni lidé světa 
(9.000.000.000) byli tlačení 
vedle sebe (4 lidé na 1 m2), celé 
lidstvo by se vešlo na povrch o 

velikosti Istrijského poloostro-
va (2.820 000 000 m2). 

Kdyby každý živý člověk na světě (9 
000 000 000) dostal plochu cca 1 000 
m2 k pěstování vlastní potravy, vešlo 
by se celé lidstvo na povrch rovný 
Brazílii (8.456.510 000 000 m2). 

Kdyby každá čtyřčlenná rodina (9 
000 000 000) měla prostor cca 700 m2 
pro vlastní pěstování potravin, vešlo 
by se celé lidstvo na povrch rovný 
Íránu (1648.000 000 000 m2). 

Odhaduje se, že v roce 2019 žije 
na světě 7,7 miliardy lidí. Téměř 
veškeré potřebné množství po-
travin pro čtyřčlennou rodinu 
lze vyrobit na zahradě cca 200 
m2. 

Je známo, že orná půda dnes 
pokrývá plochu přibližně 31 
000 000 000 m2. V této oblasti 
by mohlo vypěstovat spoustu 
zeleniny, která by mohla nakr-
mit 155 miliard lidí 

Není tu moc lidí! Je tu více než 
dost místa pro všechno a pro 
všechny, ovšem kromě chamti-
vosti elit,které by rádi vyvraž-
dili většinu lidstva, aby oni 
sami měli ještě více než mají. A 
ti stejní lidé by nás  tak rádi 
ochránili svými úžasnými vak-
cínami před tou zabijáckou 
rýmou z Wuhanu. A my jim 
máme věřit, že tak činí jen pro 
naše dobro a že mají strach o 
naše zdraví. Tak tomu by věřil 
skutečně jen naprostý blázen. 

ZMĚNY KLIMATU A NYNÍ RUSKO-UKRAJINSKÉ 

VÁLKY „JSOU ÚPLNĚ STEJNÁ,“ POZNAMENAL 

MORANO A VYSVĚTLIL, ŽE TO ZNAMENÁ „PŘINÉST 

CHUDÝM A STŘEDNÍM TŘÍDÁM JEŠTĚ VÍCE 

OMEZENÍ CESTOVÁNÍ, MNOHEM MÉNĚ SVOBODY A 

JEŠTĚ VÍCE ODEVZDÁNÍ MOCI DO RUKOU NEVOLE-

NÝCH VLÁDNÍCH REGULÁTORŮ.“V SEKCI KOMEN-

TÁŘŮ NA NEON NETTLE NĚKDO NAPSAL, ŽE 

MNOHEM LEPŠÍM ŘEŠENÍM BY BYLO SVRHNOUT 

TYRANY, KTEŘÍ NÁM TUTO POLITIKU TYRANIE 

PODSOUVAJÍ.„MÁME JEN ŠTĚSTÍ, ŽE IEA MÁ 

ZATÍM ASI TOLIK SKUTEČNÝCH PRAVOMOCÍ JAKO 

MÁ PÍRKO V HURIKÁNU,“ NAPSAL DALŠÍ.OVŠEM 

VZHLEDEM K TOMU, JAK SE K NÁM, OBČANŮM, A 

VOLIČŮM, CHOVÁ VLASTIZRÁDNÁ FAŠISTICKÁ 

FIALOVÁ VLÁDA, KTERÉ ZE ZADKU AMERICKÝCH 

NEOCONŮ JIŽ NEKOUKAJÍ ANI PODPADKY OD BOT, 

TAK SE MÁME NA CO TĚŠIT. A VZHLEDEM K 

ODVAZE, JAKOU PROJEVIL NÁŠ KDYSI HRDÝ 

NÁROD, KTERÝ SI MÍSTO RADIKÁLNÍHO ODPORU 

PROTI SVÝM TYRANŮM POSLUŠNĚ NASADIL HADR 

NA DRŽKU A KLIDNĚ NECHAL DUSIT V TĚCH 

KÁVOVÝCH FILTRECH NA HUBU I SVOJE VLASTNÍ 

DĚTI, NEPOCHYBUJI O TOM, ŽE SE V PŘÍPADĚ 

GLOBALISTY NAPLÁNOVANÉ „ZELENÉ KRIZE“ OPĚT 

ZACHOVÁ ÚPLNĚ STEJNĚ, TAKŽE BUDE DRŽET 

HUBU A KROK A POLSUŠNĚ SE ZAMKNE VE SVÝCH 

AMERIČANÉ A MNOZÍ OBYVATELÉ DALŠÍCH 

ZEMÍ BYLI NÁSILNĚ DONUCENI ZŮSTAT DOMA, 

NOSIT MASKU A NECHAT SE „OČKOVAT“, NEŽ SE 

VLÁDA Z CESTY TERORU ALESPOŇ MÍRNĚ STÁHLA. 

GUMIČKA SE BRZY UVOLNÍ JAKO PRAK PRO DALŠÍ 

KOLO TYRANIE, JEHOŽ KRYCÍM PŘÍBĚHEM BUDOU 

PRO ZMĚNU ZMĚNY KLIMATU A ÚDAJ-

NÉ„GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ“, MIMOCHODEM 

STEJNĚ PRAVDIVÉ JAKO PLANDEMIE COVI-

DU.BÝVALÝ ZAMĚSTNANEC CAPITOL HILL A 

ZÁROVEŇ MAJITEL CLIMATE DEPOT MARC 

MORANO POUKÁZAL NA TO, ŽE TO „ZNÍ STRAŠNĚ 

PODOBNĚ JAKO ENERGETICKÁ VERZE UZAMČENÍ 

COVID“.„M ÍSTO TOHO, ABYCHOM AMERIKU 

OTEVŘELI ZPĚT PRO DOMÁCÍ VÝROBU ENERGIE, 

JE NÁM ŘEČENO, ABYCHOM DÁLE DOBROVOLNĚ 

TRPĚLI A DĚLALI JEŠTĚ MÉNĚ, A JSOU NÁM 

PŘEDEPSÁNY STEJNÉ NEÚSPĚŠNÉ POLITIKY VE 

STYLU NESMYSLNÝCH BLOKOVÁNÍ, JAKÉ JSME 

MUSELI SNÁŠET KVŮLI PLANDEMII COVIDU,“ 

NAPSAL MORANO.„JE ZVLÁŠTNÍ, JAK ‚ŘEŠENÍ‘ 

FALEŠNÉ PANDEMIE COVID TAKÉ ÚDAJNĚ 

JAKOBY ZÁZRAKEM POMOHLA KLIMATU A NYNÍ 

JSOU PROTO ÚPLNĚ STEJNÁ ŘEŠENÍ NABÍZENA 

TŘEBA TAKÉ PRO VYŘEŠENÍ RUSKÉ INVAZE NA 

UKRAJINU.NAVRHOVANÁ „ŘEŠENÍ“ COVID, 

DOMOVECH A TAM BUDE NA FIALOVÝ HNUS 

NADÁVAT, ALE POTICHU, ABY TO NESLYŠELI 

SOUSEDI. PROTOŽE KROMĚ ZBABĚLOSTI MOC 

DOBŘE VÍ, JAK SE DÁ V ČESKU UDÁVAT A JEŠTĚ Z 

TOHO NĚCO VYTĚŽIT. AŽ TAK HLUBOKO JSME, 

BOHUŽEL, KLESLI.ZMĚNA KLIMATU, DRUHO-

VÁ ROZMANITOST A SOCIÁLNÍ ROVNOST: 

TO VŠECHNO JE JEN JEDEN VELKÝ 

PODVOD 

V poslední době se kromě o Ukrajině a 

„Ruské agresi“ hodně mluví o životním 

prostředí, sociální spravedlnosti, ale 

také o dobré správě věcí veřejných. Ale 

podle podnikatele, politického komen-

tátora a jednoho z nejprodávanějších 

amerických autorů Vivka Ramaswamy-

ho jsou tyto levicové bláboly pouze 

dokonale propracovaným podvodem s 

velmi zákeřnou agendou. 

JE NA SVĚTĚ PŘÍLIŠ MNOHO LIDÍ ?? (Z NAŠEHO BLOGU) 

PROPRACOVANÝ KLIMATICKÝ PODVOD 

GLOBALČÍCI CHYSTAJÍ DALŠÍ LAHŮDKU: PŘIPRAVTE SE NA KLIMATICKÉ LOCKDOWNY! 

uvaluje na své občany další kola 
blokování, k čemuž čínský komunis-
tický režim stále používá scénář 
falešné plandemie covidu jako zdů-
vodnění – takový pravdoláskařský 
krycí příběh.) „Vlády mají dnes k 
dispozici všechny potřebné nástroje, 
aby v nadcházejících letech snížily 
celkovou poptávku po ropě, což by 
podpořilo současné úsilí o posílení 
energetické bezpečnosti a v dosažení 
životně důležitých cílů v oblasti 
klimatu,“ stojí dále ve zprávě IEA. 

„Snížení rychlostních limitů na dálni-
ci o přibližně 6 mil za hodinu; více 
práce z domova; změny ulic směrem 
k podpoře pěší chůze a jízdy na kole; 
neděle bez aut ve všech městech a 

výrazná omezení v ostatní dny; 
snížení tranzitního jízdného; politika, 
která bude podporovat více spolu-
jízdy; omezení služebních leteckých 
cest,“ uvádl dále zpráva.„Zákaz 
používání soukromých aut v neděli 
přináší řadu dalších výhod pro veřej-
né zdraví a občanskou pohodu,“ 
uvedla dále světová energetická 
agentura.To vše, a ještě mnohem 
více, jak tvrdí IEA, pomůže celému 
světu „dosáhnout životně důležitých 
klimatických cílů“, které, jak to tak 
vypadá, zjevně zahrnují také uvězně-
ní celé populace planety v domovech 
podle drakonických nových politik, 
které výrazně omezují svobodný 
pohyb a nutí každého do osobní 
izolace. 

Jaké jsou tedy další tyranské plány 
globalistů se světovou populací?Aby 
se totiž celosvětové snížila celková 
spotřeba ropy a svět se posunul 
směrem k „zelenému“ energetické-
mu paradigmatu požadovanému 
současnými světovými velmocemi, 
tak globalistická Mezinárodní ener-
getická agentura (IEA) vyzývá vlády 
po celém světě, aby zavedly nová 
klimatická „opatření“ v podobě 
dalších „uzamykání“ obyvatelstva v 

domovech… Dosažení 

„klimatických cílů“ elity bude podle 
IEA možné pouze tehdy, když politi-
ci donutí všechny – v případě potře-
by dokonce i se zbraní v ruce – zůstat 
doma. (Související příběh: globalistic-
ky progresivní komunistická Čína již 

„ŘEŠENÍ“ FALEŠNÉ 
PANDEMIE 

COVID, ŘEŠENÍ 
ZMĚNY KLIMATU, 
ALE I VÁLKY NA 

UKRAJINĚ JSOU VE 
VÝSLEDKU ÚPLNĚ 

STEJNÁ: JE TO 

VŽDY JEN 
GLOBÁLNÍ 
TYRANIE 

STRÁNKA 2 ZAKÁZANÉ NOVINY ANS 

Depopulace pla-
nety, další globa-

listická lež je 
tzv.přelidnění 

Green deal je realita, 
musíme využít příleži-
tost řekl náš z Mnicho-
va placený předseda 

vlády Fiala 

https://www.climatedepot.com/2022/03/23/listen-vivik-ramaswamy-gives-best-explanation-of-esgr-the-defining-scam-of-our-time-agendas-that-would-make-the-blood-of-those-retirees-boil-if-they-knew/
https://naturalnews.com/2022-04-25-first-shanghai-now-beijing-china-lockdown-spree.html
https://neonnettle.com/features/1968-top-global-agency-demands-lockdowns-to-reduce-oil-use


Vzhledem k tomu, kolik korporací, 
které využívají tuto lest, je nadnárod-
ních, tak by bylo logické, že se stejné 
agendy prosazují také v zámoří, že? 
To je ovšem špatně, nepoužívají. Proč? 

Podle Ramaswamyho jsou čínské 
pobočky těchto společností od toho 
všeho osvobozeny – jde totiž výhrad-
ně a pouze o americkou věc (nebo 
možná o „západní“ věc), která má za 
cíl pouze dekonstruovat západní 
civilizaci a to pěkně kus po kuse. 

„Ve Spojených státech káží ESG,“ 
říká Ramaswamy. „ Ale v Číně prosí 
ČKS (Čínskou komunistickou stra-
nu). Jak říkám, je to jakési takové 
současné motto takových společností 
jako Blackrock po celém světě.“ 

Jinými slovy, americký volný trh je 

pouze iluze . A je to vlastně ještě 
mnohem horší než nějaký monopol 
nebo ideologický kartel, říká k tomu 
Ramaswamy. 

Korporátní Amerika je dnes spíše 
oligarchií a má větší moc než mají 
vládní úředníci, aby prosadila své 
zájmy a to zcela bez ohledu na to, 
kdo je v kteroukoli chvíli právě v 

úřadu. 

„Pracují totiž vždy ruku v ruce s tou 
stranou která je právě u moci, aby 
mohla plnit své nabídky prostřednic-
tvím soukromého sektoru,“ vysvětlil 
Ramaswamy, jak tento proces fungu-
je. 

„Pokud se vám nepodařilo dostat 
Green New Deal do Kongresu, hádej-
te, co dělá John Kerry?“ Nechává 

každého významného bankovního 
ředitele podepsat takzvaný klimatic-
ký slib… ale je to také forma kama-
rádského kapitalismu, protože vám 
řeknu, že víte, úplně stejně jako to 
vím já, že banky rozhodně nejsou 
charitativní instituce.“ 

Otázkou pak samozřejmě zůstává to, 
co dostávají jednotliví bankovní 
ředitelé výměnou za svůj souhlas s 
podpisem Kerryho takzvaného 
„klimatického slibu“. Možná se 
dokonce jednou na tuto otázku do-
zvíme odpověď. 

„Toto je příbuzný kapitalismus naší 
doby a já jen přemýšlím o tom, ja-
kým způsobem byla otázka teorie 
kritické rasy pro republikány v roce 
2021 mobilizujícím problémem.“ 

Jsme totiž právě uprostřed pandemie 
kontroly obyvatelstva . Pandemie 
viru téměř skončila, ale kontrola 
funkčnosti lidí, potlačování lidských 
práv a odebrání možnosti lékařské 

volby je v Americe na historickém 
maximu. Proto musíme poukázat na 
10 hlavních způsobů , jak Bidenův 
režim mění Ameriku v komunistic-
kou pekelnou díru, abychom se tomu 
všichni mohli bránit a bránit tak i 
samotnou republiku.Přiznejme si to, 
celá plandemie byla o tom, že demo-
kraty řízená americká vláda kontro-
lovala obyvatelstvo a žádné z povin-
ných opatření nebylo založeno na 
skutečné vědě. Malé a středně velké 
podniky zkrachovaly, zatímco mon-

Svoboda slova a tisku nebyly v Ame-
rice nikdy tak omezeny a potlačová-
ny, jako během této plandemie. Útok 
dezinformačních specialistů nazvat 
všechny informované zprávy 

„dezinformacemi“ byl neúprosný a 
Big Pharma se 100% spojila s Bideno-
vým režimem. 

Masmédia a celý americký průmys-
lový komplex péče o nemocné zve-
řejnily tisíce falešných vědeckých 
dokumentů, zpráv, článků, studií a „ 
klinických studií “, které byly přímo 
zfalšované, zkreslené nebo rovnou 
jednoduše vymyšlené. Nic na vakcí-
nách proti viru Wuhan nebylo sku-
tečně „bezpečné“ nebo „účinné“. 

strózní korporace jako Walmart a 
Amazon zdvojnásobily nebo dokon-
ce ztrojnásobily své bohatství. Pan-
demie se rozšířila spíše kvůli všem 
těm blokádám, sociálnímu distanco-

vání, maskování a očkování, než 
kvůli „zploštění křivky“ nebo zabrá-
nění přenosu a smrti.  

GREEN NEW DEAL 

SVOBODA SLOVA A TISKU BĚHEM  COVID V USA 

TOP 10 ZPŮSOBŮ, JAK BIDENŮV REŽIM MĚNÍ AMERIKU V KOMUNISTICKOU PEKELNOU 
DÍRU 

gálních přistěhovalců a kvůli šíření 
více nemocí, aby pandemie pokračo-
vala v plné síle#6. Pokračující omeze-
ní vůli COVIDu a opatření zničující 
všechny malé a středně velké podni-
ky, a tím vyhlazení střední třídy a 
zároveň obohacení těch největších 
korporací 

#7. Obviňování Ruska ze všeho, aby 
se soustředilo na komunistické pře-
vzetí Ameriky, zrušení ústavy a 
redukci populace prostřednictvím 

smrtící zdravotní péče 

#8. Financování a provozování biolo-
gických laboratoří po celém světě za 
účelem vytvoření nových smrtících 
variant, nových smrtelných léků a 

ještě smrtelnějších „vakcín“ s jedem. 

#9. Všude ponechat v platnosti po-
vinnost nosit masku postrádající 
smysl a ubírající lidem kyslík, aby-
chom odosobnili Američany, takže 
nakonec budeme všichni pouhými 
klony, které nedokážou myslet pří-
mo a samostatně 

#10. Udržování pandemie vynucuje 
zasílání hlasovacích lístků poštou, 
aby si demokraté mohli i nadále 

ukrást všechny důležité volby a to již 
navždy 

#1. Podsouvání „ vakcín s hadím 

jedem “ masám, aby pokud možno 
všichni byli smrtelně nemocní 

#2. Přerušení zásobovacích řetězců s 
hnojivy, krmivem pro zvířata a ole-
jem, což způsobí nakonec hladomor 
a hospodářskou zkázu 

#3. Tisk bilionů dolarů na zpronevě-
ru a bankrot hodnoty dolaru 

#4. Převracení dětí, aby se soustředi-
ly na trans-cokoliv a nenáviděly se 

#5. Ponechání široce otevřených 
hranic pro dovoz voličů z řad nele-

TEORIE, ŽE 
VAKCÍNY PROTI 
COVID-19 JSOU 

„BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ“, JE 

POUHÁ 
KONSPIRAČNÍ 
TEORIE A NENÍ 

ZALOŽENA NA 
ŽÁDNÉ OVĚŘENÉ 

VĚDĚ. 

STRÁNKA 3 VYDÁNÍ 9. 

Green Deal—
opět maskovací 
příběh sloužící k 
nastolení celosvě-

tové ´tyranie 

https://www.brighteon.com/bdb32e30-249c-4b04-bfa4-a909155a6bab
https://www.brighteon.com/bdb32e30-249c-4b04-bfa4-a909155a6bab
https://naturalnews.com/2022-03-10-top-5-vaccine-damage-cover-ups.html
https://www.naturalnews.com/2022-04-18-global-intoxication-explains-the-fall-of-humanity.html
https://www.theepochtimes.com/british-mp-calls-scale-of-covid-19-vaccine-damage-a-nightmare_4324042.html
https://www.theepochtimes.com/british-mp-calls-scale-of-covid-19-vaccine-damage-a-nightmare_4324042.html


Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „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 přesídlovacích programech.  

 

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – ne-
hledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i 
evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví 
versus multikulturní globalismus.  

Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou 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  

SYSTÉMOVĚ NEZÁVISLÁ 
OBČANSKÁ INVESTIGATIVNÍ 

ŽURNALISTIKA ANS BEZ CENZURY  

https://myspulesvet.org 
Email: myspule@myspulesvet.org 

Zakázané noviny se rozhodně neřídí 
fašistickou legislativou EU, ale zveřejňují 

informace bez cenzury v souladu se 
svědomím! 

REDAKCE ZAKÁZANÝCH 
NOVIN ANS: 

let utrpení a 
strádání. Tomuto Systé-
mu je úplně jedno, co s 
vámi bude. Cožpak ně-
koho vzrušuje výměna 
ozubeného kolečka v 
převodovce? „Ne, prostě 
tam dáme nové.“ A Sys-
tém to s lidmi dělá přes-
ně tak. Naše „Já“ je vzdě-
láváno (programováno) 
tak, aby to vyhovovalo 
pouze plánům a zájmům 
Systému. Systém má zá-
jem pouze o ty, „kdo umí 
lozit po stromech a při-
tom zabloudí v jeho le-
se“. Chce, abyste skuteč-
nou realitu vnímali pou-
ze prostřednictvím filtru 
svých pěti smyslů. 
Naší realitou je jen to co 
vidíme, slyšíme, čeho se 

Klasické vzdělávání zde 
není od toho, aby rozvíje-
lo jedinečné svobodné 
uvažování dětí, ale aby 
vychovalo přikyvující, 
slepě poslušné otroky 
tělem i duší. Takové oso-
by totiž budou klidně 
akceptovat svou pozici 
bezmocného kolečka v 
nemilosrdné mašinérii 
života, která z nich vysá-
vá život, energii a kreati-
vitu. John D. Rockefeler, 
zakladatel „Výboru pro 
obecné vzdělávání“ řekl: 
„Nechci žádný národ 
myslitelů. Chci národ 
dělníků a otroků.“ Když 
už lidé nemohou praco-
vat tak je Systém vypliv-
ne do důchodu, což ob-
vykle znamená několik 

můžeme dotknout, co 
cítíme a můžeme ochut-
nat. Tyto smysly jsou ale 
šálivé a velmi nepřesné. 
Jsou to totiž výtvory na-
šeho naprogramovaného 
mozku. Systém nechce, 
abyste to věděli, a dělá 
vše pro to, aby vás odve-
dl od skutečné pravdy, 
která je neuvěřitelně jiná 
a odlišná od toho, co je 
nám ze všech stran vtlou-
káno do hlav a vy tak ve 
své nevědomosti sloužili 
jen jeho zájmům. Jsme 
uzavřeni v zrcadlovém 
světě přeludu a žijeme v 
převrácené skutečnosti. 
(https://
celostnivzdelavani.cz/
nas-zivot-za-zrcadlem-v-

K ZAMYŠLENÍ ZÁVĚREM 

ANS—Aliance 
národních sil 

J SME  N A  WE B U !  H T TP S : / /
AL IAN CE N A ROD N I C HS IL . OR G  

Prosíme pomozte nám obejít současnou nehoráznou cenzuru a rozšířit „zakázané“ 
informace, které však mohou zachránit lidské životy, mezi obyvatele ČR! 

Vytiskněte toto vydání zakázaných novin ANS na vaší domácí tiskárně a zanechte jej tam, kde to 
uznáte za vhodné.  

Děkujeme!   

Redakce zakázných novin  ANS 

Autoři a zdroje textů v tomto vy-
dání:  

https://myspulesvet.org 

https://aliancenarodnichsil.org 

https://celostnivzdelavani.cz 

https://celostnivzdelavani.cz/nas-zivot-za-zrcadlem-v-realite-peti-smyslu
https://celostnivzdelavani.cz/nas-zivot-za-zrcadlem-v-realite-peti-smyslu
https://celostnivzdelavani.cz/nas-zivot-za-zrcadlem-v-realite-peti-smyslu

