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Posílený virus a policejní stát: Celou dobu to k tomu 
směřovalo........... nyní se s tím musíme vypořádat (1)
27.11.09   David Icke

„Prasečí chřipka“ je čára v písku, která nám jasně vyznačí, kde se 
nacházíme, pokud jde o naše uvědomění, informovanost a přítomnost či absenci páteře. 
Pokud se pokorně smíříme s tím, že dáme svolení k tomuto nestoudnému pokusu získat 
hromadný přístup k našim tělesným schránkám, pak si doopravdy zasloužíme to, co 
dostaneme. Nikdo nemůže tvrdit, že nebyl varován, ani to, že neměl přístup k 
informacím, které rozkrývaly to, co se děje. Každý, kdo bude tvrdit, že neměl dostatek 
znalostí, aby řekl „ne“ vakcíně, ten lže sám sobě nebo se úmyslně dívá do země. 

Celé roky jsem věděl, že moje varování před globální fašistickou agendou se naplní a že to, co 
se na nás chystá, je nevyhnutelné.

Bylo evidentní, že přestože se mnozí v posledním desetiletí dokázali probudit, bude ještě 
spousta těch, kteří budou muset fašismus spatřit na vlastní oči, přičichnout si k němu, slyšet 
ho a ochutnat ho, než budou ochotni přiznat, že je skutečný.

Toto hromadné odmítání vidět jasná znamení a jednat podle nich od počátku směřovalo k 
odsouzení společnosti k určitému typu orwellovského systému kontroly. A ten tu také bude 
fungovat, dokud se lidé nevzepřou a nezbaví se ho. A já zdůrazňuji, že jednoho dne se ho 
zbaví, ale nebude to dříve, než se mu podaří rozrůst daleko více, než jak je rozrostlý dnes.

Otázka nestála, zda se dokážeme zavedení policejního či vojenského státu vyhnout. O tom 
jsem si nikdy žádné iluze nedělal. Otázka stála, a stále stojí, do jaké míry umožníme tomuto 
zlu, aby nás ovládalo. Na tuto otázku odpoví dvě další, dílčí otázky:

Kdy se vzpamatuje dostatek lidí a začne jeho zrušení věnovat plnou pozornost; a kdy se 
obyčejní pěšáci, agenti v oblecích a uniformovaní členové rozhodnou zradit vlastní řady kvůli 
svým vlastním rodinám a nám – obyčejným lidem?

No, to už zanedlouho zjistíme.
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„Prasečí chřipka“ je čára v písku, která nám jasně vyznačí, kde se nacházíme, pokud jde o 
naše uvědomění, informovanost a přítomnost či absenci páteře. Pokud se pokorně smíříme s 
tím, že dáme svolení k tomuto nestoudnému pokusu získat hromadný přístup k našim 
tělesným schránkám, pak si doopravdy zasloužíme to, co dostaneme.

Nikdo nemůže tvrdit, že nebyl varován, ani to, že neměl přístup k informacím, které 
rozkrývaly to, co se děje. Každý, kdo bude tvrdit, že neměl dostatek znalostí, aby řekl „ne“ 
vakcíně, ten lže sám sobě nebo se úmyslně dívá do země.

Na možné nebezpečí se dokonce pokoušejí upozornit i mainstreamová média, a to i přes svoji 
jinak krátkozrakou perspektivu, s níž hledí na svět.

Celá léta jsem se snažil hlásat do světa, že jsme na rozcestí a že už nestačí sedět na kameni, 
zírat do mapy a odmítat rozhodnutí, kudy se dát. Vakcína na prasečí chřipku je tím 
rozhodnutím.



- 3 -

Učinit rozhodnutí, které bude znamenat touhu po svobodě a větší uvědomělosti, bude 
dozajista výzva, ale důsledky volby druhé – tedy ignorance a mlčenlivého podřízení – jsou 
pro ty, kteří ji učiní, potenciálně katastrofální.

Semele se něco velkého. Neumím říci kdy přesně, ale hovořím o horizontu měsíců, nikoliv 
let. Bylo to velice dlouho plánováno a krok za krokem připravováno, zatímco běžná populace 
se dívala na sportovní přenosy nebo telenovely a o varování před tím, co se chystá, neměla 
zájem. Autory takových varovných hlasů navíc označovala za „konspirační blázny“.

Vždycky je to tak, že celkový obraz získáte pozorným sledování jednotlivých částí, a já jsem 
dlouhé týdny pozoroval budovu obecního úřadu, která se nazývá Westridge Centre a stojí 
přímo naproti mému domu na ostrově Wight v Anglii.
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V létě na ní pracovali stavební dělníci – přestavovali nejvyšší patro a měli striktní termín 
dokončení v červenci. Bylo jim řečeno, že tento termín musí bezpodmínečně splnit.

Když byli ale na stavbu různých částí domu zvány různé skupiny pracovníků, začali být 
podezřívaví, protože to znamenalo, že žádná jednotlivá skupina neměla potuchy, co že to 
vlastně celkově staví. V konečné fázi byli podle lidí, kteří v budově běžně pracovali, místní 
stavbaři nahrazeni muži v neoznačených bílých dodávkách.

Stačilo si spojit dvě a dvě dohromady, aby bylo jasné, že to má co dělat s „pandemií prasečí  
chřipky“, kterou se ti cvoci budou snažit za několik měsíců vykonstruovat.

V dopise (z moci, kterou mi dává zákon Freedom of Information Act) jsem se obecního úřadu 
zeptal, co se ve Westridge děje a na čem se tam pracuje. Za několik dní mi přišla odpověď a 
nebylo absolutně žádným překvapením, že mi pouze potvrdila to, co je již dnes nabíledni.

-pokračování-
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Posílený virus a policejní stát: Celou dobu to k tomu 
směřovalo........... nyní se s tím musíme vypořádat (2)
28.11.09   David Icke

Proč se tento vir jmenuje „prasečí chřipka“, když nemá na prasata 
pražádný vliv? Měli jsme uvěřit, že choroba vypukla na jedné prasečí farmě v Mexiku, 
ale kromě hlupáků z egyptské vlády, kteří okamžitě nařídili hromadné očkování prasat, 
se od té doby o podsvinčatech nikdo ani slůvkem nezmínil. Pokud to není prasečí 
chřipka, což není, jak se mohla objevit na prasečí farmě v Mexiku a odtamtud rozšířit? 

Žádost na základě zákona Freedom of Information Act ohledně 
plánovaného využití horního patra budovy Westridge Centre ve městě 
Ryde.

Milý pane Icku,

Děkuji za vaši žádost ze dne 17. srpna 2009, která mi byla předána jakožto informačnímu 
zmocněnci v oblasti strategického plánování majetkové sféry.

Mohu potvrdit, že práce vykonávané na horním patře budovy Westridge Centre probíhají za 
účelem lepší využitelnosti budovy pro potřeby obecního úřadu a za účelem využití prostor 
jakožto centra pro obnovu po katastrofách (Disaster Recovery Centre). Tyto práce zahrnují 
vytvoření lepších interiérů, zajištění možnosti ubytování, instalaci výtahu a přístupných toalet 
v souladu s Disability Discrimination Act (Zákonem o diskriminaci invalidních osob).

Jaká náhoda, že chtějí zřídit centrum pro obnovu po katastrofách právě nyní, a to ještě se 
striktně daným termínem dokončení… Samozřejmě to žádná náhoda není. Podobná centra 
vznikají ve všech správních obvodech (hrabstvích) po celém Spojeném království. Mé 
informační zdroje na jediném letišti na ostrově Wight, které disponuje betonovou rozjezdovou 
dráhou, navíc hlásí náhle zvýšenou aktivitu a pohyb vojenských jednotek, které jsou 
transportovány sem a tam ve vrtulnících.

Wight je možná jenom malý ostrůvek blízko jižního pobřeží Anglie, ale samotná jeho velikost 
může napovědět, co vše může být ztraceno ve velkých nebo hlavních městech. Co zažíváme 
tady, je pouze v menším měřítku to, co se tajně odehrává všude – v Evropě, Americe, Kanadě, 
atd. Je to mikrokosmos makrokosmu.

Virus H1N1 je nazýván „prasečí chřipkou,“   ale jde o laboratorně vytvořenou kombinaci   
prasečí chřipky, ptačí chřipky a sezónní chřipky, jejímž úkolem je ospravedlnit celosvětový 
program hromadného očkování, který do těla vpraví posílený virus s úmyslem protřídit 
obyvatelstvo – v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/
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Podle slov vědců a výzkumníků stojí za tímto typem chřipky práce dr. Jeffreyho 
Taubenbergera (obr. dole vlevo) a týmu genetiků a mikrobiologů z Amerického armádního 
institutu patologie ve Fort Detrick v Marylandu. Ti použili superpočítače, aby zmapovali a 
„zpětně vytvořili“ (metodou reverse-engineering) typ chřipkového viru, který v roce 1918 
zabil desítky miliónů lidí.

Dále se proslýchá, že tento virus byl předán společnosti Novartis, farmaceutickému gigantovi 
se sídlem ve švýcarské Basileji. Novartis byl kdysi součástí nacistického farmaceutického 
kartelu IG Farben. Byla to právě společnost Farben, která provozovala koncentrační tábor v 
Osvětimi a byla klíčová pro nacistickou válečnou mašinérii.

Proč se tento vir jmenuje „prasečí chřipka“, když nemá na 
prasata pražádný vliv? Měli jsme uvěřit, že choroba vypukla na jedné prasečí farmě v 
Mexiku, ale kromě hlupáků z egyptské vlády, kteří okamžitě nařídili hromadné očkování 
prasat, se od té doby o podsvinčatech nikdo ani slůvkem nezmínil. Pokud to není prasečí 
chřipka, což není, jak se mohla objevit na prasečí farmě v Mexiku a odtamtud rozšířit?
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Potravinová agentura OSN prohlásila, že ke třídění zvířat ani omezování jejich pohybu není 
žádný důvod, neboť neexistuje žádný důkaz, že by virus prasata napadal nebo dělal jejich 
maso nebezpečným. Přesně tak, protože s prasaty nemá nic společného – byl vytvořen 
laboratorně.

Vládá Spojeného království odhadla, že během zimy v této zemi zemře na „prasečí chřipku“ 
až 65 000 lidí. Jak můžou předpokládat něco takového, když jsou symptomy „prasečí  
chřipky“ u mnoha lidí jen velice mírné a počty úmrtí byly koncem léta velice nízké, přestože 
zde byly usilovné snahy toto číslo zvýšit, aby byl vytvořen negativní obrázek?

Počet lidí, kteří tvrdili, že byli infikování „prasečí chřipkou“ byl obrovským způsobem 
nafouknut klamnými diagnózami, a proto Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, 
že má být tato choroba diagnostikována podle symptomů a nikoliv na základě testování.

Ve výsledku jsme tu měli děti, které umíraly na meningitidu, jež byla chybně diagnostikována 
jako „prasečí chřipka“, a další děti trpěly chorobami jako zápal plic, protože jim neškolení, 
nekvalifikovaní lidé z řad veřejnosti, pracující jako operátoři, řekli, že mají „prasečí chřipku“, 
aniž je vůbec otestovali. Tato operátorská centra byla naprosto absurdním výmyslem britské 
vlády, už proto, že některým operátorům, kteří diagnózy po telefonu určovali, nebylo více než 
16 let.

Tato operátorská střediska byla mimochodem připravována a zakládána daleko dříve, než se 
dubnová „prasečí chřipka“ v Mexiku vůbec objevila. Jak jsem již říkal, všechno bylo 
naplánované dopředu.

Od chvíle, kdy byla laboratorně vytvořená „prasečí chřipka“ v Mexiku vypuštěna, nám 
příslušné orgány říkají, co na nás chystají. Vlády a zástupci zdravotnických institucí v 
Británii, Francii, Spojených státech a jinde nás velice záhy varovali, že virus H1N1 by mohl 
na podzim   „posílit“,   což bylo přesně to, co měli v plánu udělat.  

Chtěli získat přístup ke každému lidskému tělu na planetě a do všech vpravit řadu jedů, 
ničitelů imunitního systému a téměř jistě i nanotechnologických mikročipů, ale to se jim za 
stávající situace nemůže podařit.
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Mezi veřejností se ozývá mnoho skeptických hlasů ohledně potřeby vakcinace proti H1N1 a 
to samé platí o bezpečnosti vakcín jako takových. Podle současné situace soudím, že bude 
značné množství lidí, kteří očkování sebe a svých dětí odmítnou.

Průzkum mezi britskými lékaři zjistil, že polovina z nich se nechce nechat očkovat, a jiný 
průzkum napověděl, že podobný názor zastává i nějakých 30 procent zdravotních sester.

To vše díky hromadnému probuzení do reality všedního dne, které v této době zažíváme, a 
díky fantastickému úsilí mnoha lidí šířit pravdu o „prasečí chřipce“ a její vakcinaci po 
internetu.

Stručně řečeno, privilegované rodiny stojící za konspirací prasečí chřipky, zejména 
Rothschildové a Rockefellerové, za současné situace nedostanou to, co chtějí. Už to vědí, a 
jejich nový plán zní: „změnit současnou situaci“. 

Tito zvrhlí lidé plánují posílit virus „prasečí chřipky“ tak, aby tak došlo k naplnění této 
vlastně sebenaplňující „předpovědi“ o obětech a také k dramatickému zvýšení hladiny 
strachu, což má vést ke zlomení odporu těch členů populace, kteří chtějí očkování pro sebe a 
své rodiny odmítnout.

Světová zdravotnická organizace, výtvor Rothschildů a Rockefellerů, trvá na tom, že vakcína 
musí obsahovat živý virus „prasečí chřipky“, tím pádem je velmi pravděpodobné, že choroba 
se tak rozšíří prostřednictvím těch samých vakcín, které mají – MAJÍ – lidi před chorobou 
chránit.

Lze toho dosáhnout přímým vočkováním viru do těla a za přispění jevu známého jako 
„shedding“ (šíření) – kdy virus projde tělem očkovaného a vyjde z něho ve fekáliích, moči, 
slinách a skrze hlenové membrány a může infikovat jiné lidi. Ústně podávaná živá vakcína 
proti dětské obrně byla ve Spojených státech stažena právě kvůli tomuto problému, ale v 
rozvojových zemích je stále ještě používána.
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Živá, ústně podávaná vakcína proti dětské obrně u vás může vyvolat obrnu ve formě nazývané 
„paralytická obrna zapříčiněná očkováním“. Ve výkalech malých dětí byl živý virus dětské 
obrny nalézán i šest týdnů po jejich očkování.

To je na pováženou, když si vezmete, že dětem je ještě před druhým rokem života vpraveno 
do těla asi 25 vakcín a jejich kombinací. Kdo půjde malému vyměnit plínky?

Dva týdny po očkování byl v moči dětí nacházen genetický materiál viru spalniček; až 28 dní 
po vakcinaci se v dětských nosech a krcích objevovaly živé viry zarděnek, které se mohou 
přenášet mateřským mlékem; rovněž bylo dokázáno, že v plicích se mohou množit vakcínou 
zavlečené plané neštovice, které jsou šiřitelné celou škálou různých způsobů; vakcína 
FluMist, která se aplikuje nosním sprejem, obsahuje živý virus chřipky a bylo dokázáno, že 
tento se může přenést na jiné lidi.

Tvrdí nám, že neočkované děti jsou nebezpečím pro ty očkované, ale tady vidíme, že přesný 
opak je pravdou.

Ve světle těchto informací se ptám: jaký existuje účinnější způsob šíření, než vypuštění 
posíleného viru „prasečí chřipky“ mezi lidi ve formě hromadného očkování? Toto, a nyní už 
je to zcela jasné, je přesně to, co zamýšlejí – a kromě toho i mnoho dalších věcí. K šíření viru 
mají i jiné prostředky.

Světová zdravotnická organizace v červenci oznámila:

„V očekávání omezené dostupnosti vakcíny v celosvětovém měřítku a s možnou potřebou 
chránit se proti „bludným“ a volně se šířícím typům viru se silně doporučuje propagace 
výroby a aplikace vakcín, jako například těch, které jsou posíleny pomocnými látkami a 
oslabenými živými viry chřipky.“

Toto prohlášení bylo jednoduše vzato z textu napsaného před dlouhou dobou a jako na povel 
předloženo nyní.
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Termínem „oslabený“ se míní, že virus má sníženou účinnost, ale to neznamená, že je 
neutralizován do té míry, aby nemohl infikovat příjemce vakcíny nebo být rozptýlen a 
rozšířen mezi lidmi. „Pomocné látky“ jsou oficiálně užívány ke zvýšení účinnosti vakcíny 
tím, že stimulují výraznější odezvu ze strany imunitního systému.

Pomocná látka používaná do vakcín proti „prasečí chřipce“ se nazývá squalin – ta sice může 
zlepšit účinnost „oslabeného“ živého viru „prasečí chřipky,“ ale zároveň také způsobit 
pohromu na mnoha jiných místech těla. Dr. Joseph Mercola na stránkách Mercola.com 
vysvětluje, jaké jsou účinky squalinu.

„Váš imunitní systém si bude myslet, že squalin je molekula oleje, která je pro vaše tělo 
přirozená. Běžně se totiž nachází ve vaší nervové soustavě a v mozku. Squalin můžete ve 
skutečnosti pozřít v olivovém oleji a váš imunitní systém nejen, že ho rozpozná, ale také bude 
mít užitek z jeho antioxidačních vlastností.

Rozdíl mezi „dobrým“ a „špatným“ squalinem je ve způsobu, jakým se vám do těla dostane.  
Injekce je způsob nepřirozený, což váš imunitní systém donutí vytáhnout do boje proti  
veškerému squalinu, který v sobě máte – nejen tomu, který přišel špatnou cestou, jako 
pomocná látka ve vakcíně.

Váš imunitní systém se bude snažit zahubit jeho molekuly, ať je najde kdekoliv, i na místech,  
kde se nachází přirozeně a kde je nezbytnou součástí zdravé nervové soustavy.“

Squalin ve vakcíně proti antraxu je zejména spojován s obdobím po roce 1991 a se 
„záhadným“ vypuknutím syndromu války v Zálivu mezi válečnými veterány z této vojenské 
akce. Studie vypracovaná na Tulane Medicine School potvrdila, že téměř všichni vojáci se 
syndromem války v Zálivu v sobě měli protilátky proti squalinu, což hovořilo o tom, že na něj 
jejich imunitní systém někdy v minulosti reagoval. Vojáci, kteří syndromem války v Zálivu 
netrpěli, v sobě žádné protilátky proti squalinu neměli.

-pokračování-
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Posílený virus a policejní stát: Celou dobu to k tomu 
směřovalo........... nyní se s tím musíme vypořádat (3)
29.11.09   David Icke

Postup a časová osa byly následující: nechat si patentovat vakcínu; 
vypustit v Mexiku laboratorně vytvořený virus „prasečí chřipky“; využít ovládaná a 
ubohá média k vytvoření a rozšíření paniky ohledně „smrtícího“ viru prasečí chřipky; 
říct WHO, aby vyhlásila pandemii a požadovala oočkování celé lidské rasy; distribuovat 
vakcíny s posíleným virem a vůbec šířit virus různými dalšími způsoby, což způsobí 
strach a masovou hysterii o dostatečné síle, že se lidé nechají dobrovolně ďobnout a tím 
pádem infikovat virem. Jo, a ještě donutit vlády, aby jim daly všeobecnou imunitu před 
žalobami, které by mohly účinky vakcíny vyvolat. 

Dr. Viera Scheibnerová, někdejší hlavní vědecká výzkumnice v Novém Jižním Walesu v 
Austrálii, strávila mnoho let zkoumáním destruktivních účinků vakcín. O squalinu prohlásila:

„… tato pomocná látka [squalin] přispěla ke kaskádovité tvorbě reakcí známých jako 
„syndrom války v Zálivu,“ zdokumentovaných u vojáků operujících ve válce v Zálivu. 
Symptomy, které se v jeho důsledku objevují, mohou zahrnovat artritidu, fibromyalgii, 
lymfadentopatii, vyrážky, vyrážky citlivé na světlo, motýlovité ekzantémy, chronickou únavu, 
chronické bolesti hlavy, abnormální ztrátu tělesného ochlupení, neléčící se kožní léze, aftovité 
vředy, závratě, slabost, ztrátu paměti, záchvaty, náladovost, psychické problémy nervového 
rázu, účinky potlačující činnost štítné žlázy, chudokrevnost, zvýšenou sedimentační hodnotu 
erytrocytů, systémový lupus erythematosus, roztroušenou sklerózu, ALS, Raynaudovu 
chorobu, Sjögrenův syndrom, chronické průjmy, noční pocení a slabší horečky.“

http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/
http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/
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Možné nebezpečí vakcíny proti „prasečí chřipce“ může být dokumentováno událostmi z 
minulosti, kdy byl v roce 1976 spuštěn ve Spojených státech program hromadného očkování. 
Byl „ospravedlněn“ smrtí jednoho jediného člověka, armádního rekruta ve Fort Dixu v New 
Jersey. Po jeho úmrtí byla vytvořena panika na základě toho, že prý skonal na následky 
prasečí chřipky podobné té, která v roce 1918 zahubila desítky miliónů lidí (tehdy, v roce 
1918, šlo ve skutečnosti o další katastrofu způsobenou vakcinací – viz odkaz na konci tohoto 
článku).

Později se ale zjistilo, že voják zemřel na „běžnou“ chřipku, která přerostla v zápal plic, a ten 
byl ještě podpořen dehydratací a těžkou fyzickou prací. Při ranní rozcvičce pak muž 
zkolaboval. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) po tomto zjištění připustila, že 
nebyl zaznamenán žádný potvrzený případ prasečí chřipky.
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Vojákova smrt vyústila v hromadná očkování proti „prasečí chřipce“, což vedlo k 
onemocnění mnoha lidí Guillain-Barrého syndromem  , autoimunitní chorobou ovlivňující   
nervovou soustavu a způsobující paralýzu dolních i horních končetin, obličeje a zabraňuje 
dýchání. Nejméně 25 lidí zemřelo a v dlouhodobějším měřítku jich bylo jistě ještě více.

Farmaceutické firmy a Světová zdravotnická organizace (WHO) nám tvrdí, že vakcína proti 
„prasečí chřipce“ je bezpečná, i když se ukázalo, že šesti stovkám britských neurologů byl 
vládními lékařskými činovníky zaslán důvěrný dopis, který je varoval před možným 
narůstajícím množstvím případů výskytu Guillain-Barrého syndromu u lidí, kteří byli proti 
„prasečí chřipce“ očkováni.

Dopisy rozesílala Agentura pro ochranu zdraví, oficiální orgán dohlížející na zdraví 
veřejnosti, a varování pro neurology v něm znělo: „buďte ve střehu pokud jde o zvýšený 
výskyt mozkové poruchy zvané syndrom Guillain-Barré (GBS), který může být… vakcínou 
vyvolán“. Jeden význačnější neurolog uvedl pro londýnský deník Daily Mail: „Nenechal bych 
se očkovat, neboť je tu riziko, že dostanu GBS.“

Úžasné, že? Vládní agentura „pro ochranu zdraví“ řekne o očekávaných účincích šesti 
stovkám neurologů, ale veřejnosti neřekne nic.

Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí   (  CDC  ) oficiálně předpověděla 30 000   
vážných a dost možná fatálních reakcí na očkování proti viru H1N1 a současně trvala na tom, 
že vakcína bude efektivní pouze u tří z deseti příjemců. Toto číslo se ještě snižuje u lidí nad 
65 let věku.

Řeknete si, že to je šílenství, a ono na jednu stranu skutečně je, protože lidé stojící za 
celosvětovou konspirací jsou podle všech měřítek naprostí šílenci. Nejde ovšem o šílenství 
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úředníků, kromě případů, kdy jsou tito využívání jako poslušné a tupé ovce, které všechno 
odsouhlasí nebo povolí. V jádru se ale jedná o šílenství chladnokrevné, neštítící se 
hromadného vraždění.

Jak hlásám již celá léta, jsou to ty samé rodiny – v čele s Rothschildy a Rockefellery – které 
vytvořily WHO, centra CDC a Správu potravin a léčiv (a její ekvivalenty po celém světě). Ti 
samí lidé dali rovněž vzniknout farmaceutickému kartelu, neboli Big Pharmě. Může se zdát, 
že tyto orgány nejsou ve spojení, ale ve skutečnosti se všechny zodpovídají stejným pánům.

Manažeři farmaceutických gigantů Baxter International, Novartis a GlaxoSmithKline seděli v 
poradní komisi pro vakcíny, kterou zřídila WHO, a byla to právě ona, která v červenci 
doporučila hromadná očkování. Všichni si jdou na ruku a kooperují.

(http://www.ct24.cz/svet/praseci-chripka/73700-dansky-tisk-lobbiste-ve-who-zamerne-siri-
chripkovou-paniku/)

Bylo odhaleno, že illionoiská větev společnosti Baxter International kontaminovala očkovací 
látku živým virem ptačí chřipky, a vzorky poté rozeslala na 18 různých míst. Virus jí byl 
dodán samotnou WHO a byl promíchán s viry běžné sezónní chřipky, aby byla vytvořena 
smrtelná kombinace.

Tato „chyba“ – ano, čtete správně – byla odhalena až když laboratoř v Česku testovala onu 
směs na fretkách, a ty všechny pochcípaly.

(http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-dostala-vakcina-nakazena-smrtelnym-virem-ptaci-
chripky-1df-/domaci.asp?c=A090216_212758_domaci_abr)

Desítky miliard veřejných financí – dolarů, liber a eur – jsou dávány zlotřilým organizacím 
jako je Baxter International nebo Novartis, aby provedly hromadné očkování lidstva. Je jedno, 
jaká je ekonomická situace, protože když je nasazena ta správná agenda, není o peníze nikdy 
nouze – zejména o peníze na vedení válek, zabíjení ve velkém nebo hromadná očkování s 
následkem smrti mnoha lidí. Zabíjení lidí je skvělý byznys, zeptejte se výrobců zbraní.

Poté, co rakouská novinářka Jane Bürgermeisterová rozkryla komplot směřující k protřídění 
populace prostřednictvím vakcinace proti „prasečí chřipce“, podala u FBI trestní oznámení na 
WHO, OSN, Baracka Obamu, Rockefellery, Rothschildy a další.

http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-dostala-vakcina-nakazena-smrtelnym-virem-ptaci-chripky-1df-/domaci.asp?c=A090216_212758_domaci_abr
http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-dostala-vakcina-nakazena-smrtelnym-virem-ptaci-chripky-1df-/domaci.asp?c=A090216_212758_domaci_abr
http://www.ct24.cz/svet/praseci-chripka/73700-dansky-tisk-lobbiste-ve-who-zamerne-siri-chripkovou-paniku/
http://www.ct24.cz/svet/praseci-chripka/73700-dansky-tisk-lobbiste-ve-who-zamerne-siri-chripkovou-paniku/


- 15 -

Tvrdila, že viry ptačí a prasečí chřipky byly vytvořeny laboratorně a vypuštěny mezi lidi za 
účelem hromadného zabíjení prostřednictvím vakcín. Její archivovaná dokumentace, nazvaná 
Bioterrorism Evidence (Důkazy o bioterorismu), správně uvádí, že organizace WHO, OSN a 
výrobci vakcín jako Baxter International nebo Novartis jsou všichni součástí jednoho 
centralizovaného systému kontrolovaného ústřední skupinou zločinců. Tento systém 
„financoval vývoj, výrobu a distribuci uměle vytvořených virů, aby tak ospravedlnil nasazení 
hromadného očkování obsahujícího biologickou zbraň směřující k eliminaci obyvatelstva 
Spojených států, čímž by získal kontrolu nad jejich jměním a zdroji Severní Ameriky“.

(http://www.forum.fmg.sk/viewtopic.php?f=25&t=268)

„Ústřední skupinou zločinců“ je podle Bürgermeisterové síť vzájemně propojených (sňatky  
apod.) rodin, jako jsou např. Rothschildové nebo Rockefellerové, souhrnně nazývání 
Ilumináti. Jejich plán se samozřejmě týká celého světa a ne pouze Spojených států.

O patentování vakcíny požádaly společnosti Novartis a Baxter International dávno před 
dubnovým vykonstruovaným   „vypuknutím“   choroby v Mexiku. Novartis o provizorní patent   
požádal v roce   2005   a v únoru tohoto roku (  2009)   mu byl udělen. Baxter International se o   
patent přihlásil v srpnu 2008 a obdržel ho letošního března, tedy těsně před tím, než byl virus 
vypuštěn a všechno se dalo do pohybu. 

Postup a časová osa byly následující: nechat si patentovat vakcínu; vypustit v Mexiku 
laboratorně vytvořený virus   „prasečí chřipky“;   využít ovládaná a ubohá média k vytvoření a   
rozšíření paniky ohledně   „smrtícího“   viru prasečí chřipky; říct WHO, aby vyhlásila pandemii   
a požadovala oočkování celé lidské rasy; distribuovat vakcíny s posíleným virem a vůbec šířit 
virus různými dalšími způsoby, což způsobí strach a masovou hysterii o dostatečné síle, že se 
lidé nechají dobrovolně ďobnout a tím pádem infikovat virem. Jo, a ještě donutit vlády, aby 
jim daly všeobecnou imunitu před žalobami, které by mohly účinky vakcíny vyvolat.

(viz http://pandemie.mzcr.cz/Pages/376-odpovednost-statu-za-pripadne-negativni-ucinky-
ockovaci-latky.html)

Že farmaceutické firmy chladnokrevně a ve velkém nezabíjejí a nemrzačí lidi? Cože?? Vždyť 
je to jejich práce. Dělají to už celá léta, od dob, kdy byla Johnem D. Rockefellerem, novou 
akvizicí dynastie Rothschildů, založena Big Pharma.

http://pandemie.mzcr.cz/Pages/376-odpovednost-statu-za-pripadne-negativni-ucinky-ockovaci-latky.html
http://pandemie.mzcr.cz/Pages/376-odpovednost-statu-za-pripadne-negativni-ucinky-ockovaci-latky.html
http://www.forum.fmg.sk/viewtopic.php?f=25&t=268
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Shane Ellisonová     pracovala pro společnosti Array BioPharma a Eli Lilly jako chemik při 
výrobě léčiv, ale znechuceně odtamtud odešla, když viděla, co se uvnitř děje. Nyní propaguje 
přírodní léčitelství pod názvem „The People´s Chemist“. Ve svém článku z tohoto týdne 
uvedla:

„Jakožto mladá chemička pracující v chemických laboratořích korporátní Ameriky jsem 
musela sledovat, jak jsou substance způsobující rakovinu vydávány za léky proti ní 
(tamoxifen). Rovněž jsem byla svědkem toho, jak poddajná média přesvědčovala svět o tom, 
že deprese je choroba a na její potlačení a vyléčení potřebujete takzvané antidepresivum 
zvané Prozac. Říkala jsem si, „Nakolik jsou široké vrstvy důvěřivé?“ Jejich reakce na prasečí 
chřipku mi tuto otázku zodpověděla.“

Americký výzkumník Patrick Jordan odhalil interní zprávu WHO z roku 1972, v níž se 
popisovalo, jak zabít člověka prostřednictvím vakcíny tak, že zničíte jeho imunitní systém. 
Vstříknete mu do organismu virus a vyvoláte tak reakci imunitního systému natolik silnou, že 
lidské tělo zabije. Říká se tomu cytokinová bouře.

Původní epicentrum šíření nemoci AIDS ve Spojených státech odpovídalo oblasti, kde byla v 
komunitách homosexuálů prováděna pokusná očkování proti hepatitidě typu B, a stejně tak i 
původní epicentrum výskytu AIDS v Africe přesně odpovídalo lokalitám, kde bylo WHO 
nařízeno hromadné očkování proti planým neštovicím. Použita byla údajně vakcína dodaná 
firmou Baxter International.

Big Pharma a WHO jsou stroje na smrt a po celém světe jsou hřbitovy plné jejich obětí. 
Důvěřivost skutečně může být smrtící.

Strach a důvěřivost – syndrom dětí v náručí, jak tomu říkám já – zajistí, že pro svoji injekci se 
do očkovacích center během následujících týdnů a měsíců začnou hrnout obrovské počty 



- 17 -

bulíků a důvěřivců, kteří se na nic nebudou zbytečně vyptávat . Ale svět velice zmoudřel 
oproti svému starému já z před pěti, deseti nebo dvaceti lety, a dnes je tu již spousta lidí, kteří 
dokáží všechny ty lži prohlédnout.

Kvůli takovým musí nastoupit pevná ruka policejního státu, která zajistí, že očkování bude 
povinné. Je faktem, že tímto směrem už se nezadržitelně řítíme a co se dnes objevuje ve 
státech jako Massachusetts, bude zanedlouho denním chlebem všude.

Senát státu Massachusetts schválil zákon o chřipkové pandemii S 2028. Zákon umožňuje 
komisaři (zmocněnci) pro státní zdraví, složkám prosazujícím zákon a zdravotnickému 
personálu:

• - očkovat populaci
• - vniknout na soukromý pozemek bez patřičného povolení k prohlídce
• - umístit lidi do karantény proti jejich vůli
• - bez zatykače zatknout každého, o kom se policista domnívá, že narušil izolaci nebo 

přikázanou karanténu
• - uvěznit nebo pokutovat částkou 1000 dolarů denně každého, kdo se výše uvedeného 

narušení dopustí

(http://www.infowars.com/swine-flu-martial-law-bill-clears-massachusetts-senate/)

-pokračování- 

http://www.infowars.com/swine-flu-martial-law-bill-clears-massachusetts-senate/
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Posílený virus a policejní stát: Celou dobu to k tomu 
směřovalo........... nyní se s tím musíme vypořádat (4)
02.12.09   David Icke

Renuart učinil v březnu, tedy měsíc před vypuknutím „prasečí 
chřipky“ v Mexiku, veřejné prohlášení, v němž vlastně přiznává, že NorthCom bylo ve 
skutečnosti na toto vypuknutí choroby v Mexiku připraveno. Řekl tehdy, že NorthCom 
se koncentruje na „vyvinutí a vylepšení reakčních procedur v případě možných 
katastrofických událostí, jako například pandemického výskytu chřipkového 
onemocnění…“ Byla to slova proroka? Nikoliv, on totiž věděl, že to přijde – bylo to v 
plánu. 

Podobná izolační opatření jsou přijímána na Floridě, ve státech Washington, Iowa a Severní 
Karolina. Zbytek Spojených států je bude zakrátko následovat a to samé se plánuje i pro 
zbytek světa – pokud se proti tomu nevzepřeme.

Nedávno vyšel na světlo interní dokument francouzské vlády, v němž se detailně plánovalo 
oočkovat všechny Francouze bez výjimky – počínaje 28. zářím – a celá akce měla pokračovat 
až do ledna. Dokument má datum 21. srpna a je podepsán Rosalyne Batchelot-Narquinovou, 
francouzskou ministryní zdravotnictví, a Bricem Hortefeuxem, francouzským ministrem 
vnitra, zámořských teritorií a nižších územně správních celků.

Byl zaslán ředitelům a šéfům zemských „zón obrany“, složek prosazujících zákon a oblastním 
zdravotním správám. Některé z jeho hlavních bodů jsou:

• - zdravotnický personál, studenti medicíny a armádní zdravotnický personál – ti  
všichni mohou být pod hrozbou trestu přinuceni vpravit někomu do těla vakcínu

• - ve všech regionech vyrostou „očkovací centra“, a to v „zajištěných budovách,“ 
přičemž k očkování nebudou využita žádná zdravotnická zařízení ani ordinace 
obvodních lékařů

• - školáci budou očkováni ve školách speciálními mobilními očkovacími týmy
• - veřejnost nebude do konce září o ničem informována

Podobné dokumenty budou v oběhu ve všech 194 členských státech, které WHO sdružuje, 
protože celá akce je jistě koordinována.

http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/
http://www.matrix-2001.cz/autor/43-david-icke/
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Dokumenty a prohlášení, která se během let objevovala, hovoří zcela jasně o tom, že tajný 
spolek Iluminátů a rodiny v jejich pokrevní linii se snaží dramaticky redukovat celosvětovou 
populaci, možná až na počet 500 milionů obyvatel – což je asi o 6 miliard méně, než je 
stávající stav.

„Elitářské“ rodiny stojící za hromadným očkování proti „prasečí chřipce“ jsou novým 
počátkem „eugenické“ filozofie. Rodina Rockefellerů, která stojí v hierarchii pod 
Rothschildy,  financovala, podobně jako výzkumy Ernsta Rudina na Kaiser Wilhelm Institute 
v Mnichově a také práci mnoha dalších vůdčích osobností eugeniky.

Rudin byl prezidentem Mezinárodní federace eugenických organizací a celosvětově 
uznávanou osobností eugenického hnutí, které se zasazuje o realizaci depopulačních praktik.

Tito lidé, kteří budou chtít v rámci populace oddělovat zrno od plev, jsou hnací silou 
programu očkování proti prasečí chřipce. Americký prezidentský výbor poradců pro vědu a 
technologie tento týden varoval, že prasečí chřipka je „pro náš národ hrozbou,“ a jeho 
členové odhadovali, že na její následky zemře nějakých 90 000 lidí. V důsledku toho se 
vyslovila v tom smyslu, že všichni obyvatelé musejí být očkováni.

Tomuto výboru poradců předsedá John P. Holdren, ředitel Úřadu pro vědní a technickou 
politiku v Bílém domě (obr. vlevo dole). Holdren se v roce 1977 podílel jako spoluautor na 
knize s názvem Ecoscience,(obr. dole vpravo) která detailně popisuje navrhovanou 
hromadnou sterilizaci populace tím, že jí budou do jídla a vody přidávány určité látky; dále je 
v ní popsáno nastolení režimu nucených potratů; zavedení vládního opatrovnictví dětí 
narozených mimo manželský svazek a povinné tělní implantáty zabraňujícím ženám v 
otěhotnění.
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Holdren knihu napsal spolu s nechvalně známými extrémisty v oblasti kontroly populace, 
Paulem a Annou Ehrlichovými, a nemějte žádné pochybnosti o tom, že tyto plány na 
sterilizaci jsou už dlouho uskutečňovány – počty mužských spermií klesly od roku 1989 o 
třetinu a za posledních 50 let o celou polovinu.

Když vyšlo Holdrenovo spoluautorství knihy Ecoscience nedávno najevo, snažil se zoufale 
odmítat, že by někdy nucenou sterilizaci obyvatelstva podporoval. Měl to ovšem velice 
nesnadné, protože byl uveden jako spoluautor díla o tisíci stránkách, které bylo a je celé 
výhradně o tomto tématu.

Plán je takový, že bude zavedeno povinné očkování, a přípravné kroky zahrnují už oznámení 
z tohoto týdne, že počátkem října se musí nechat povinně očkovat veškerý vojenský personál.

Veřejný odpor proti povinnému očkování dává nový rozměr příběhu, který jsem rozkryl v 
roce 2008. Informoval jsem o tom, že pro každou samosprávnou oblast Spojeného království 
byli jmenováni policejní úředníci, kteří se měli připravovat na   „nadcházející válku“   a na   
masové protesty obyvatelstva v ulicích. Nemám pochybnosti o tom, že válka je někdy v 
budoucnu také na programu, ale je jasné, že tyto přípravy se dějí zejména kvůli očekávaným 
reakcím veřejnosti na povinné očkování. Krásně do toho také zapadá zřizování   „center pro   
obnovu po katastrofách,“   které probíhá ve všech hrabstvích.  

Jeden z takto jmenovaných policejních úředníků, který měl činit přípravy na „nadcházející  
válku,“ prozradil svému příteli, (který posléze kontaktoval mne) že spolu s policií bude do ulic 
nasazena i armáda. Tyto spojené síly se pak mají společně postarat o hromadně protestující 
obyvatelstvo.

Úředník také uvedl, že další uniformovaní pracovníci, jako například pracovníci 
bezpečnostních služeb, dopravní policisté a specialisté na průmyslové sledovací systémy 
budou mezitím vykonávat práci, kterou běžně vykonávají právě policisté. Po čas jejich 
nasazení v ulicích tedy tito náhradníci zaujmou jejich místo.

Jde tu i o dopravní strážníky, kteří se dříve zabývali pouze špatným parkováním. Nyní budou 
přejmenováni na „civil enforcement officers“ (jakési „společenské vykonavatele“) a budou 
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jim uděleny pravomoci, které předtím příslušely pouze policii jako takové. Vláda Spojeného 
království také ustavila nový post zvaný „akreditovaná osoba,“ což budou pracovníci 
soukromých bezpečnostních agentur, operátoři průmyslových kamer, atd., kterým budou 
uděleny pravomoci policejních důstojníků.

Pentagon nedávno požádal Kongres, aby povolil rozmístění téměř 400 000 (!) členů 
vojenského personálu po celých Státech – pro případ vypuknutí „stavu nouze“ nebo „zásadní  
katastrofy“. Tyto jednotky by se dostaly pod velení US Northern Command neboli 
„NorthComu“ (Hlavního vojenského velitelství pro obranu Severní Ameriky.)

Skutečnost je taková, že velké množství těchto jednotek nebudou Američané. V amerických 
ulicích mají hlídkovat vojska cizí – důvod je prostý, američtí vojáci by se jistě v případě 
rozkazu zdráhali střílet do vlastních lidí.

NorthCom je domácím řešením a reakcí na případné potíže, které vzniklo kvůli událostem z 
11. září. Jeho hlavním úkolem je „chránit“ „domovinu“ proti „teroristům“. NorthCom je 
také zodpovědný za tzv. „theatre security cooperation“ s Kanadou a Mexikem. Tihle lidé 
milují orwellovštinu.
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Pro případ masivního vypuknutí prasečí chřipky vyhotovil 
generál Victor Renuart, velitel NorthComu, (obr. vlevo) plán na spolupráci armády s 
agenturou FEMA – skrznaskrz ďábelskou iluminátskou organizací (Federal Emergency 
Management Agency). Tato spolupráce má být už pouze odsouhlasena ministrem „obrany“ 
Robertem Gatesem, který fungoval i za minulého prezidenta Bushe. Ten souhlas samozřejmě 
udělí, o tom není pochyb.

Renuart učinil v březnu, tedy měsíc před vypuknutím „prasečí chřipky“ v Mexiku, veřejné 
prohlášení, v němž vlastně přiznává, že NorthCom bylo ve skutečnosti na toto vypuknutí 
choroby v Mexiku připraveno. Řekl tehdy, že NorthCom se koncentruje na „vyvinutí a  
vylepšení reakčních procedur v případě možných katastrofických událostí, jako například 
pandemického výskytu chřipkového onemocnění…“ Byla to slova proroka? Nikoliv, on totiž 
věděl, že to přijde – bylo to v plánu.

Nemohu vám přesně říci, kdy se to všechno rozběhne, ale sami máte možnost sledovat, jak se 
jednotlivé dílky skládačky spojují dohromady. Očkování bude zahájeno v horizontu několika 
týdnů a od toho se začnou odvíjet události následujících měsíců.

Musíme být silní a musíme držet pohromadě. Jakou překážkou je odlišná barva kůže, odlišná 
náboženská víra, měsíční příjem nebo sexuální orientace, když všichni čelíme stejné hrozbě, 
již představuje doslova ďábelská agenda? Tohle není o zabíjení a mrzačení bílých, černých, 
muslimů, hinduistů nebo Židů. Je to útok proti zdraví a svobodě nás všech, takže se této 
hrozbě musíme postavit jako jeden muž.

Potřebujeme se spojit a navzájem podporovat, s nezlomným odhodláním a páteří, která bude 
pevná a neohne se.

Systém řízený několika málo jedinci nemůže fungovat, pokud široké lidové masy nebudou 
spolupracovat.

Klid a rozvaha jsou klíčové, jinak nebudeme mít čistou hlavu, a vězte, že ještě nikdy tu nebyla 
tak nezbytná potřeba mít čistou hlavu, jako právě v následujících měsících a letech, které nás 
očekávají, dokud se nám nepodaří systém kontroly obyvatel rozklížit a zničit.

Hej, a vy na středně a méně důležitých postech vládní správy a jejich agentur; vy v 
uniformách, ať policejních, vojenských nebo jiných… Co to k čertu děláte? Vždyť i vy máte 
děti a vnoučata. Co je to sakra s vámi?
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-konec-

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/
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