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Milí a drazí spoluobčané, zázrak se 

rozhodně nestane a žádný superhrdi-

na, který se najednou odnikud vynoří, 

náš svět v žádném případě nespasí. 

Spasit si náš svět musíme každopádně 

my sami. A to co nejrychleji, nejlépe 

rychleji, než se jej definitivně a s 

konečnou platností zmocní temnota a 

síly toho nejbrutálnějšího zla, jaké si 

jen snad už ani nedovedeme předsta-

vit. A tento svět, kromě toho že se s v 

něm nebude dát žít, tak nejvíce odne-

sou právě naše děti. Tedy ti, co za 

tento vznikající despotický, fašistický 

a totalitní technokratický svět, vůbec, 

ale skutečně ani trochu nemůžou. 

Ostatně je to jako vše, v tomto od 

základů vylhaném světě, ve kterém 

tak nějak odjakživa vždy vše odnesou 

právě ti, co za nic nemohou. A víte, 

proč je zde s námi přítomna právě 

tato, přitom tak zcela evidentní ne-

spravedlnost? Je to právě jen kvůli 

naší vlastní nezodpovědnosti a neo-

chotě převzít řízení našich budoucích 

osudů a potažmo celého našeho světa 

do svých vlastních rukou. Tedy je to 

naší leností a potřebou delegovat 

odpovědnost na jiné, z čehož tu 

lenost ještě chápu, ale proč a odkud 

se bere i ta potřeba, to mi hlava nao-

pak skutečně nebere. Protože je přece 

naprosto zjevné, že tudy cesta z pekla 

ven v žádném případě nevede.Stejně 

jako nikam nevede cesta vrcholného 

politického vlez do prdelství našich 

politických „elit“ jimž ovšem z toho 

elitářství zůstalo už jen to (opět vylha-

né) pojmenování. Tito rádoby elitáři, 

přitom banda většinou námi ani 

nevolených (a to buď kvůli našemu 

nezájmu, lenosti a nebo blbosti) 

zkorumpovaných vlastizrádců, zba-

bělců a vrcholových do prdelí lezců, 

co se kromě nulového morálního 

kreditu a neskutečné drzosti mohou 

chlubit leda tím, jací jsou dobří pod-

vodníci a dobyvatelé cizích prdelí, 

jsou přesně ti, na které jsme bohužel, 

možná nechtěně, každopádně hloupě 

delegovali odpovědnost za naše vlast-

ní životy, ale bohužel i za nešťastnou 

budoucnost těch nevinných nejmen-

ších. To jsou lidé, kteří ač se umí 

ohánět líbivými slovy, tak neustále jen 

prachspostě lžou a manipulují nás do 

těch nejtemnějších pekel, jejich hlu-

boká temnota se zcela vymyká naší 

představivosti. Tak hluboko jsme 

klesli, že jsme tuto svoloč bez špetky 

úcty nejen k nám, tedy k těm, kterým 

by díky svému mandátu měli sloužit, 

ale snad už i k sobě samým delegovali 

na místa, odkud mohou bez obav 

zneužívat svoji nezaslouženou moc.   

Velcí zlí hoši z velkého světa opět 

halasně řinčí zbraněmi, jen bohužel pro 

nás všechny, nyní těmi atomovými  

Zázrak se nestane 

 je díky fialovým zrádcům, byť právě natřeným na 

modro-žlutou, doslova na spadnutí a ačkoliv vám 

to na ČT24 neřeknou, tak vyhlazovací tábory a 

detenční centra pro „nepohodlné“, nepřizpůsobivé 

či jen neochotné se na té hrůze podílet, tak nestojí 

na východě od našich hranic, ale stojí na západě 

od nich! A nic na tom nezmění to, že jim říkají 

FEMA kempy, nikoli koncentrační tábory, jejich 

význam a účel je bohužel tentýž. A než půjdete 

obdivovat zničený Ruský tank na Letnou, navíc 

pochopitelně vyhrabaný bůhví odkud, protože kdo 

by se dnes při všech těch sračkách okolo nás vozil 

ze zničenou vojenskou technikou přes půl světa, 

to snad máme jiných starostí víc než dost, tak se 

zamyslete nad tím, kdo v těch jejich FEMA 

kempech nakonec skončí, jestli by to náhodou 

nemohly být naše vlastní děti. A ti lidé, kteří je do 

oněch koncentráků pošlou, jsou přesně ti samí 

lidé, kteří chtějí dnes zavraždit veřejně Putina a 

ještě se tváří, že je to správné, vždyť je to přece 

diktátor a vrah! Ale co moje paměť sahá, tak 

Ruská federace nikoho v moderních dějinách 

země nikdy nikoho nenapadla, ona se vždy jen 

někoho zastala, nebo se někomu brání! Ale vy by 

jste se nebránili, kdyby někdo cizí chtěl umístit 

rakety s jadernými hlavicemi namířenými na vaši 

infrastrukturu a velká města přímo na vašich 

hranicích? Jestli ne, byli by jste blázni. Ne pravý 

opak je pravdou, ačkoliv se vás snaží i pomocí 

nechutné výstavky jejich zničené výzbroje pře-

svědčit o tom, že tomu tak není a propagandou v 

médiích a nyní i na Letné vám „dokázat“ že Rusko 

je ten zlý agresor. Proč vás ti samí lidé nepřesvěd-

čovali o tom, že USA je agresor a Biden nechutný 

vrah, když právě USA shodili jen v posledních 

několika letech přes 300tis.bomb na nevinné 

civilisty mnoha států v nichž měli USA na rozdíl 

od Ruska své imperiální zájmy.  
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Uvnitř tohoto vydání: 

 Občanské desatero svo-

bod: 

1. Zakroč proti omezování 

vlastní svobody. 

2. Chraň své soukromí a 

soukromí své rodiny. 

3. Zastaň se slabších jako 

jsou děti, staří lidé a nemoc-

ní. 

4. Braň své právo rozhodnout 

se o svém životě. 

5. Respektuj způsob života 

druhých. 

6. Vyjádři se beze strachu, 

zveřejni svůj názor. 

7. Vystup proti jediné ideolo-

gii nepřipouštějící jiný názor. 

8. Nedovol, aby s Tebou 

někdo nakládal jako s věcí. 

9. Postav se všem snahám Tě 

ponižovat nebo vyčleňovat ze 

společnosti. 

10. Bojuj proti diskriminaci a 

segregaci lidí 

Finanční reset—speciál:  

CSRQ—SM (social management) 



Zatímco většina občanů si v klidu 

spinká a sní si svůj růžový sen o 

demokracii, která je nenávratně 

pryč, tak ty největší banky světa 

(všechny soukromé, ačkoliv se 

tváří jako že jsou státní) v tichosti 

připravují svůj nový, despotický, 

nelidský finanční reset a nástup 

nového systému CSRQ-SM. Co 

to znamená? 

Software CSRQ-SM (Social Manage-
ment) je program, který budou po 
celém světě používat vybrané 
vládní a bankovní instituce, když 
dojde k finančnímu resetu . 

Finanční reset bude kompletní 
restrukturalizací současného 

systému, která ze dne na den 
odstraní všechny existující fiat 
měny. Software CSRQ-SM za-
chytí všechny bankovní transak-
ce, všechny transakce kreditními 
a debetními kartami a všechny 
známé finanční transakce po 
dobu 3 až 5 dnů po aktivaci sys-
tému. 

Implementuje se celosvětová 
monitorovací síť pro skenová-
ní a aktualizaci účtů konco-
vých uživatelů na základě soci-
álního chování 

Měna, která má být použita, je 
známá jako USDR. Například 
pro ty, kdo mají japonský ban-

kovní účet, bude jejich jen přes 
noc převeden na USDR. Téměř 
všechny země na Zemi budou 
používat nový systém. Software 
je navržen tak, aby zpracovával 
všechny finanční transakce cent-
rálně a vydával sociální kreditní 

skóre pro všechny uživatele. 

Lidé budou sdílet své sociální 

skóre online a porovnávat je 

mezi sebou. To bude podpo-

rováno médii a vládou. 

je účet zařazen do fronty. 

C – Společná třída 
(common) 

Počet účtů: 7,1 miliardy nebo 95,5 
% lidí (přibližně) Povinné očková-
ní proti covidu: Ano Potřebné 
posilovací dávky: Ano (2 nebo 
více) 

Měsíční stipendium USDR: 1 000,00 
$ 

Fakta o každé třídě CSRQ-SM 

Každá třída v softwarové 

aplikaci CSRQ-SM má spe-

cifické parametry. Každá 

třída obsahuje desítky met-

rik a proměnných. Na ob-

rázku vlevo nahoře jsou uve-

deny ty nejzákladnější, které 

se objeví v profilu účtu, když 

Omezení aktiv: Ano (ne vyšší než 5 
000 USDR čistého jmění v daném 
okamžiku) 

Omezení účtu: Ano (bankovní 
účet nesmí překročit 1 000 USDR) 

Uhlíkové skóre: Ano (omezuje cesto-

vání a spotřebu jídla; 1 je nejnižší a 

nejlepší, 500 je nejvyšší a nejhorší). 

Co bude CSRQ-SM znamenat pro váš život a 
budoucnost ? 

Vítejte v digitálním středověku! 

Banky celosvětově zavádějí 

tzv.systém sociálních kredi-

tů obyvatelstva 

Zavedení novodobého 

„kastovního“ systému 

rozdělení obyvatelstva. 

nou na začátku každého měsíce. 

Samostatné účty, známé jako účty 
třídy S, jsou vyhrazeny pro vládní 
vůdce a nejvyšší vrstvy bohatých 
a elit světa. Účty třídy S mohou 
obsahovat neomezené prostředky 
USDR a mají další privilegia.Pro 
získání sociálních bodů budou 
lidé vyzváni, aby se nechali očko-
vat a zapojili se do dalších aktivit 

Každý se musí okamžitě podří-

dit novému systému. Ti, kteří 
vzdorují, ti, kteří protestují 
nebo si stěžují online, obdrží 
okamžité pokuty a srážky ze 
svého skóre a účtu. 

Očekává se, že v prvním měsíci 
bude asi 20 % lidské populace 
sníženo téměř na nulu kvůli 
„špatnému chování“, ale do dru-
hého měsíce bude toto chování 
„napraveno“. 

Novodobý kastovní systém—digitální středověk 

Když dojde ke konverzi, uvidíte 
nové informace, když se přihlásí-
te ke svému bankovnímu účtu, 
včetně obrazovek indikujících 
vaše sociální kreditní skóre. Skóre 
bude fungovat na stupnici od 1 
do 1000, přičemž 1000 je nejvyšší 
dosažitelné skóre a 1 je nejnižší. 

Žádný bankovní účet nesmí ni-
kdy obsahovat více než 1000 
USD v USDR pro účty třídy C 
(což zahrnuje 99 % světa). Účty 
třídy C obdrží 1 000 USDR jed-

Každý se musí okamžitě 
podřídit novému systému. Ti, 
kteří vzdorují, ti, kteří 
protestují nebo si stěžují 
online, obdrží okamžité 
pokuty a srážky ze svého skóre 
a účtu. 
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Myslíte, že právě Vy budete Sovereign? 

Co je finanční reset?  (FAQ) 

Sociální třída (kasta) R a Q (restricted, quaranteen) 

Světová totální kontro-

la—total , finální cíl 

všech současných procesů 

OSN je čistě globalistická 

instituce, jejímž úkolem je 

manipulace lidstva k jedné 

světové vládě 

S – Sovereign Class 

Počet účtů: 7–8 milionů 
nebo 0,1 % lidí (přibližně) 

Povinné očkování proti 
covidu: Ne 

Potřebné posilovací dávky: 
Ne 

Měsíční stipendium USDR: 
N/A 

Omezení aktiv: Ne (žádné 
maximum nebo strop pro 

celkové čisté jmění) 

Omezení účtu: Ne 
(bankovní účet nemá žádný 
limit) 

Uhlíkové skóre: Ne (žádné 

skóre se nevypočítává ani 

nevynucuje) 

Každá třída také obsahuje 
samostatné obrazovky pro 
pokuty, nedostatky, tresty atd., 
stejně jako sekce pro odměny 
za dobré chování. 

Suverénní účty tyto proměnné 

nemají, i když se zdá, že obsa-

hují samostatný modul pro 

určité výhody, jako jsou dovo-

lené, členství v golfových 

klubech a tak dále. 

Můžete skutečně změnit 
třídy v softwaru CSRQ-SM? 

Dosud to IT profesionálové 
úspěšně dokázali, i když tvrdili, že 
tento proces je poměrně riskantní 
a musí být prováděn s opatrností. 

Několik osob z naší skupi-

ny byli úspěšně změněni na 

Sovereigns. 

Omezení účtu: Ano (bankovní účet 
nesmí překročit 500 USDR) 

Uhlíkové skóre: Ano (omezuje cesto-
vání a spotřebu jídla; 1 je nejnižší a 
nejlepší, 500 je nejvyšší a nejhorší). 

Q – Karanténa 

Počet účtů: 75 milionů nebo 1 % lidí 
(přibližně) 

Povinné očkování proti covidu: Ano 

Vyžaduje se booster shots: Ano (5 
nebo více) 

Měsíční USDR za měsíc: 250,00 USD 

Omezení aktiv: Ano (ne vyšší než 500 
$ čistého jmění v daném okamžiku) 

Omezení účtu: Ano (bankovní účet 
nesmí přesáhnout 250 USDR) 

Uhlíkové skóre: Ano (omezuje cesto-
vání a spotřebu jídla; 1 je nejnižší a 
nejlepší, 500 je nejvyšší a nejhorší). 

R – Omezené 

Počet účtů: 250 milionů nebo 3,36 % 
lidí (přibližně) Povinné očkování proti 
covidu: Ano Potřebné posilovací 
dávky: Ano (3 nebo více) 

Měsíční stipendium USDR: 500,00 
USD 

Omezení aktiv: Ano (ne vyšší než 1 
000 $ čistého jmění v daném okamži-
ku) 

2024. Zdá se, že časový plán 
zahájení byl posunut výše a 
očekáváme, že k tomu dojde 
spíše dříve než později. 

Dá se tomu předejít? 

To je nepravděpodobné. Soft-

ware CSRQ-SM a měnový 

systém USDR je nyní téměř 

dokončen a bude uveden do 

Jde o restrukturalizaci světo-
vého finančního systému. 
Převede svět z víceměnového 
kapitalistického systému na 
centrálně řízený systém s jed-
nou měnou. 

Kdy se to stane? 

Od nynějška za čtyři až šest 
měsíců a nejpozději do roku 

provozu, jakmile dojde k fi-

nančnímu kolapsu. Veřejnost 

je v podstatě bezmocná zasta-

vit nadcházející koordinované 

události, pokud nedojde k 

nějakému masovému probu-

zení lidí a aktivnímu protestu 

proti těmto procesům zavádě-

jícím středověké digitální ot-

roctví.  

Každá třída také 

obsahuje samostatné 

obrazovky pro pokuty, 

nedostatky, tresty 

atd., stejně jako sekce 

pro odměny za dobré 

chování.  
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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 přesídlova-

cích programech. ANS prosazuje společné jednání vlastenec-

kých sil napříč politickým spektrem – nehledě 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 jednot-

livci, 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 

Z a k á z a n é  n o v i n y  A N S  

https://aliancenarodnichsil.org 

https://aliancenarodnichsil.cz  

https://myspulesvet.org  

Občanská investigativní žurnalistika pro živé a svobodné Čechoslováky  

Jsme na webu!  

https://aliancenarodnichsil.cz 

https://aliancenarodnichsil.org 

sociálního kreditu, ale je robust-
nější a přísnější. 

Třída Sovereign zahrnuje méně 
než 1 % lidstva. Suveréni nemají 
žádná omezení jakéhokoli druhu 
a nejsou povinni podstupovat 
žádné očkování. Nemají sociální 
nebo uhlíkové skóre, které musí 
dodržovat. 

Jak poznám, do jaké třídy jsem 
byl zařazen? 

Pokud hledáte pravdu, nebo jste 
volili Trumpa, nebo jste třeba 
během svého života prozkoumali 
nějaké konspirace na internetu, 
pak je vysoká pravděpodobnost, 
že patříte do třídy s omezeným 
přístupem nebo karanténou. 
Pokud jsou vaše politické názory 
umírněnější, v minulosti jste volili 
demokraty a málokdy se zabýváte 

Co dělá software CSRQ-
SM? 

Spravuje jak hodnocení sociální-
ho kreditu, tak bankovní transak-
ce. 

Co je systém „tříd“ v softwaru 
CSRQ-SM? 

Existují čtyři třídy rozdělení oby-
vatelstva, Common, Restricted a 
Karanténa – a Sovereign . 

První tři tvoří 99 % lidstva. 
Všechny budou mít přísné limity 
na majetek, který můžete vlastnit, 
a budou vyžadovat povinné oč-
kování. Všichni budou mít sociál-
ní a uhlíkové kreditní skóre a 
všichni dostanou vysoké tresty a 
pokuty za chování, které nebude 
schváleno. Systém je podobný 
čínskému systému hodnocení 

alternativními médii, pak jste 
možná obyčejní.  

Kdo stojí za tímto softwarem a 
finančním resetem? 

Světové ekonomické fórum, 

MMF, četné centrální banky a 

nespočet vůdců a národů. Různé 

skupiny, od svobodných zednářů, 

jezuitů, židovských mystiků a 

takzvaných iluminátských tajných 

společností, jsou také zapojeny v 

různých kapacitách. Kontroluje je 

větší skupina, jejíž jméno nesmí 

být bez okamžité cenzury zveřej-

něno na internetu; v důsledku 

toho je o něm známo málo infor-

mací. 

Zdroj: https://

oculumlabs.com/ 

CSRQ—SM (social management FAQ) 

Redakce Zakázaných novin ANS 

E-mail: myspuk@myspulesvet.org 

Náhled do software CSRQ-

SM. Digitální středověk 

nastupuje! 

Aliance národních sil 

https://oculumlabs.com/facts-about-each-csrq-sm-class/
https://oculumlabs.com/facts-about-each-csrq-sm-class/

