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Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 
Lazarská 4/10, Praha 2 

podatelna@osz.pha1.justice.cz  

         Praha 21.04.2020 

 

T R E S T N Í   O Z N Á M E N Í 
 

Já XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
v souladu s Trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb. (§ 7) odst. 1), a (§ 8 odst. 1) písm. a)), 
pokud mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu dle (§ 9) nestanoví jinak, 
podávám  
 

na 
 

• Baracka Obamu, narozeného jako Barack Hussein Obama II, dne 4. srpna 1961 v 
Honolulu, Hawaii, USA, s místem pobytu Kalorama, Washington, D.C., USA nebo 
také na ostrově Martha's Vineyard ležícího jižně od Cape Cod v Massachusetts, 
USA, známého jako 44. Prezidenta USA, držitele Nobelové ceny, politika; dále na 
 

• Hillary Clintonovou, narozenou jako Hillary Diane Rodhamová, dne 26. října 1947, 
v Chicago, Illinois, USA, s místem pobytu Chappaqua, New York, USA, a také 
Washington, D.C., USA, známou jako političku, diplomatku, právničku, spisovatelku, 
senátorku, 67. ministryni zahraničí USA a neúspěšnou kandidátku na úřad 
Prezidenta USA; dále na 
 

• Billa Clintona, narozeného jako William Jefferson Blythe III, dne 19. srpna 1946 v 
Hope, Arkansas, USA, s místem pobytu Chappaqua, New York, USA, známého 
jako politika, 40. a 42. Guvernéra státu Arkansas, dále jako 42. Prezidenta USA; 
dále na 
 

• Billa Gatese, narozeného jako William Henry Gates III, dne 28. října 1955 
v Seattle, Washington, s místem pobytu Medina, Washington, USA, známého jako 
softwarového vývojáře, investora, podnikatele, filantropa, zakladatele společnosti 
Microsoft a Člena představenstva a zakladatele, The Bill & Melinda Gates 
Foundation; dále na  
 

• Melindu Gatesovou, narozenou jako Melinda Ann Frenchová, dne 15. srpna 1964 
v Dallas, Texas, USA, s místem pobytu Medina, Washington, USA, známou jako 
Členku představenstva a zakladatelku, The Bill & Melinda Gates Foundation; dále 
na  
 

• Microsoft Corporation, Centrála, One Microsoft Way Redmond, Washington 
98052-6399, Washington State, USA a jejich globální lokality; dále na 
 

• Microsoft Technology Licensing, LLC, One Microsoft Way Redmond, 
Washington 98052-6399, stát Washington, USA, a jeho globální lokality; dále na     
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• Warrena Buffetta, narozeného jako Warren Edward Buffett, dne 30. srpna 1930 
v Omaha, Nebraska, USA, s místem pobytu central Dundee, Omaha, Nebraska, 
USA, známého jako obchodníka, investora, filantropa a Člena představenstva, The 
Bill & Melinda Gates Foundation; dále na  

 

• Nadaci Billa & Melindy Gatesových, (The Bill & Melinda Gates Foundation – 
BMGF), Centrála 500 Fifth Avenue, North Seattle, WA 98109, USA; dále na  
 

• Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi), Global Health Campus, Chemin du Pommier 
40, 1218, Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland; dále na  
 

• Rajiva Shaha, narozeného jako Raj Shah, dne 9. března 1973, Detroit, Michigan, 
USA, s místem pobytu Washington, D.C., USA, známého jako 13. Prezidenta 
Rockefellerovi Nadace; dále na 
 

• Rockefellerovu Nadaci (The Rockefeller Foundation), 420 Fifth Avenue, New 
York City, New York, USA; dále na  
 

• Clintonovu nadaci (The Clinton Foundation) and Clinton Global Initiative, 1633 
Broadway, 5th Floor, New York, NY 10019, USA; dále na  

 

• Dr. Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, narozeného 03. března 1965, v Asmara, 
Eritrea Provincie, Ethiopian Empire (nyní Eritrea), s místem pobytu Ženeva, 
Švýcarsko, znám jako 8. generální ředitel Světové zdravotnické organizace (World 
Health Organization – WHO); dále na 
 

• Světovou zdravotnickou organizaci, (World Health Organization – WHO), 
Centrála Avenue Appia 20, 1211 Ženeva, Švýcarsko; dále na 
 

• Dr. Anthonyho Fauciho, narozeného jako Anthony Stephen Fauci, dne 
02.11.1984 v New York City, USA, známého jako ředitele Národního ústavu 
alergických a infekčních nemocí (National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases – NIAID); dále na 
 

• NIAID, 5601 Fishers Lane, MSC 9806, Bethesda, MD 20892-9806, USA; dále na  

 

• Dr. Ralpha S. Barice, PhD, vedoucího výzkumu GoF (Gain of Function) University 
of North Carolina v oblasti SARS a MERS; dále na  
 

• Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (The Centers for Disease Control 
and Prevention - CDC), 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333, USA, jinak známo 
také jako „CDC“, USA; dále na 
 

• Roberta Redfielda, narozeného jako Robert Ray Redfield Jr., dne 10. července 
1951, známého jako ředitele CDC; dále na   
 

• Americký armádní lékařský výzkumný ústav infekčních nemocí (The United 
States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases – USAMRIID), 
Fort Detrick, 1425 Porter St, Frederick, MD 21702, Maryland, USA; dále na 
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• Agentura výzkumných projektů pro pokročilou obranu (The Defense 
Advanced Research Projects Agency - DARPA), 675 North Randolph St. 
Arlington, VA 22203-2114, USA; dále na  
 

• Organizace Battelle (The Battelle Corporation); Centrála 505 King Avenue, 
Columbus, Ohio 43201, USA; dále na 

• Agentura pro mezinárodní rozvoj USA (The U.S. Agency for International 
Development - USAID), 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20523-
XXXX; dále na 
 

• Ústřední zpravodajská agentura (The Central Intelligence Agency - CIA), 
centrála 2430 E Street, NW, Washington DC, USA; dále na  
 

• Mike Pompeo, narozeného jako Michael Richard Pompeo, dne 30. prosince 1963 v 
Orange, Kalifornie, USA, s pobytem ve Washingtonu, DC, USA, známého jako 
ministra zahraničí USA, bývalého ředitele CIA; dále na   
 

• IDENTITY2020 SYSTEMS INC., 611 Broadway No. 613 B, New York, NY 10012-
0000, USA, společnost operující pod www.ID2020.org; dále na  
 

• Různé americké banky, investiční banky, fondy soukromého kapitálu, 
hedgeové fondy, které se podílejí na finanční predaci s úmyslem způsobit velké 
škody na financování globálních společností za účelem jejich levného převzetí tím, 
že je přinutí k bankrotu, naruší jejich stabilitu nebo použijí jiné prostředky k jejich 
převzetí, jako je hromadný krach akcií a dluhopisů za účelem snížení tržní 
kapitalizace veřejně obchodovaných společností a jejich uvedení pod kontrolu 
především USA; dále na   
 

• jakékoli další, v tuto chvíli mi neznámé spolupachatele, označené prozatím jako 

Jane Does nebo John Does, nebo neznámé společnosti a organizace, dokud 

nebude provedeno soudní řízení, a jejich odhalení na základě rozhodnutí soudu, s 

plnou pravomocí k jejich předvolání podle českého, evropského a mezinárodního 

práva, 

 

 
t r e s t n í   o z n á m e n í 

 
 

• pro podezření ze spáchání trestného činu teroristického útoku (§ 311) trestního 
zákona,  
 
 

• dále pro podezření ze spáchání trestného činu účasti na organizované 
zločinecké skupině podle (§ 361) odst. 2, 3 trestního zákona,  

 
 

• dále pro podezření ze spáchání trestného činu použití zakázaného bojového 
prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411) trestního zákona.  

 
 
 

http://www.id2020.org/
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O d ů v o d n ě n í 
 

I. V České republice bylo k dnešnímu dni a času 21. dubna 2020 infikováno 
koronavirem COVID 19 / SARS-CoV-2: 6.914 lidí (646/million), z toho 196 lidí 
(18/milion) nákaze podlehlo. 1.597 lidí je prezentováno jako vyléčených, ale 
podle níže a dále mnou uvedených důkazů, se domnívám, že vzhledem 
k nalezeným proteinovým stopám HIV v RNA viru COVID-19-SARS-COV-2, 
může být část pacientů, nebo dokonce i všichni uzdravení pacienti s odstupem 
času diagnostikováni jako HIV pozitivní. Navíc se u některých z nich může 
objevit tzv. retroaktivita samotného COVID-19, protože koronaviry sami o sobě 
nepomáhají lidskému tělu budovat antigeny a imunitu, proto ani běžná chřipka 
nevyvíjí prakticky žádné antigeny s dopadem na zlepšení imunity a totéž ukazují 
mnohé laboratoře a vědci, pokud jde o SARS CoV-2. Také ještě není známo, 
kolik uzdravených lidí se bude potýkat, a s jak významnými trvalými následky 
v případech poškození plic, plicní fibrózy atd. 
 

II. Celosvětově (tj. včetně ČR) je k dnešnímu dni a času 21. dubna 2020 
infikováno koronavirem COVID 19 / SARS-CoV-2: 2.497.177 lidí, z toho 
171.244 lidí nákaze podlehlo. 656.166 lidí je prezentováno jako vyléčených, 
ale podle níže a dále mnou uvedených důkazů, se domnívám, že vzhledem k 
nalezeným proteinovým stopám HIV v RNA viru COVID 19 / SARS-CoV-2, 
může být část pacientů, nebo dokonce i všichni uzdravení pacienti s odstupem 
času diagnostikováni jako HIV pozitivní. Navíc se u některých z nich může 
objevit tzv. retroaktivita samotného COVID-19, protože koronaviry sami o sobě 
nepomáhají lidskému tělu budovat antigeny a imunitu, proto ani běžná chřipka 
nevyvíjí prakticky žádné antigeny s dopadem na zlepšení imunity a totéž ukazují 
mnohé laboratoře a vědci, pokud jde o SARS CoV-2. Také ještě není známo, 
kolik uzdravených lidí se bude potýkat, a s jak významnými trvalými následky 
v případech poškození plic, plicní fibrózy atd. 

 

III. Skutečnost, že starší osoby v rámci Evropy, ačkoli byl jejich pohyb omezen jen 
na pečovatelské domy a nejedná se tak o osoby ambulantní, a tyto osoby byly i 
tak mimořádně tvrdě zasaženy, musí být předmětem dalšího vyšetřování 
v rámci trestního řízení.   

 

IV. Stejně tak skutečnost, že některé specifické etnické skupiny jsou také globálně 
a mimořádně tvrdě zasaženy, musí být předmětem dalšího vyšetřování v rámci 
trestního řízení.   

 

V. Rovněž skutečnost, že některé skupiny lidí, s již existující komplikovanou 
zdravotní anamnézou byly mimořádně tvrdě zasaženy, musí být předmětem 
dalšího vyšetřování v rámci trestního řízení. 

 

VI. Úmyslné používání a rozšiřování biologických činitelů v terorismu zahrnuje 
zejména zlovolné použití bakterií, virů nebo jiných biologických patogenů, ať už 
přírodní nebo biologicky upravené proti člověku, zvířatům, nebo rostlinám, 
s cílem je zcela usmrtit, či s dlouhodobými následky vyžadující následnou léčbu 
a zároveň také sníženou kvalitu života s cílem jejich zdravotní stav poškodit 
zcela, částečně nebo jen dočasně, nebo znehodnotit rostlinnou či zemědělskou 
výrobu, či jinak ohrozit ekonomickou činnost jednotlivců, podniků, jejich 
zaměstnanců, státu včetně jeho administrativních, bezpečnostních, záchranných 
a zdravotních složek, za účelem získání vlastního ekonomického prospěchu či 
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získání moci, nadvlády nebo z důvodu prosazování jiných osobních, 
skupinových, nebo státních zájmů a to na úkor všech těch, takovýmto 
terorismem postižených. Tuto praxi označují všechny státy světa včetně naší 
České republiky zcela shodně jako bioterorismus. 
 

VII. V informaci Státní veterinární správy České republiky ze dne 12.03.2020 
publikované na základě oficiálního vyjádření Světové organizace pro zdraví 
zvířat (OIE), se uvádí, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by se zájmová či 
hospodářská zvířata uplatňovala v šíření koronaviru. Zvířata jsou 
pravděpodobným původním zdrojem viru, ale v současné době se dle všech 
známých informací virus šíří pouze z člověka na člověka. V informaci se dále 
uvádí, že situaci monitoruje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). 
Podle jeho aktuálního vyjádření v současné době neexistují důkazy o tom, že by 
potraviny byly pravděpodobným zdrojem či cestou přenosu viru.  

 

VIII. S ohledem na základní Darwinovi evoluční principy, a také s poukazem na to, že 
neexistuje žádný důkaz o tom, že by se samotná zájmová či hospodářská 
zvířata bez zásahu člověka uplatňovala v šíření jakéhokoli viru na člověka, nebo 
tomu bylo i naopak, a kdy zvířecí viry jsou v posledních vysoce technologicky 
vyspělých letech při přenosu na „člověka aktivní“, pravděpodobně jsou jen 
původním zdrojem viru, tj. z něho jen pochází, docházím k tomu, že se ve 
všech takových případech jedná velmi pravděpodobně o virus člověkem uměle 
vytvořený.  

 

IX. Pokud byl virus uměle vytvořený člověkem v laboratoři, logicky pak mohou 
nastat jen tři možné způsoby, jak takto uměle vytvořený virus může laboratoř 
opustit.  

 

a) Nehoda – tzn. neúmyslná kontaminace virem, při které jsou přijata všechna 
nutná bezpečnostní opatření, a zároveň je vše řádně a okamžitě ohlášeno 
dozorovým orgánům. 
 

b) Nehoda – tzn. neúmyslná kontaminace virem, při které však zcela 
úmyslně/vědomě nejsou přijata všechna nutná bezpečnostní opatření, a 
zároveň není vše řádně a okamžitě ohlášeno dozorovým orgánům. 

 

c) Bioterorismus – zcela úmyslná kontaminace a šíření takto umělého 
(člověkem vytvořeného) viru oběma možnými cestami takové modifikace, 
jako „úprava pro definovaný účel“ a také jako „úprava s nějakým vylepšením“ 
způsobit škodu. Je známo, že SARS CoV-2 není v zásadě tak virulentní jako 
prasečí chřipka. Jak je možné, že se COVID 19 i přes to tak rychle, a tak 
široce rozšířil, je další věcí, která by měla být plně vyšetřena na základě 
tohoto trestního oznámení.   

 

Vzhledem k tomu, že žádná nehoda, tj. kontaminace „prostředí / osoby“ 
koronavirem nebyla nikým oznámena, zůstává pouze jako možný vznik nákazy 
k dispozici varianta b) a c).    
 
Vzhledem k tomu, že není znám ani tzv. pacient „ZERO“ – vylučuji variantu b). 
Zůstává nám bohužel k dispozici pouze varianta c) – Bioterorismus.  
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X. Umělou manipulaci, tj. zásah člověka do jednoho řetězce RNA koronaviru 
COVID-19 / SARS-CoV-2 dokládám následujícími zprávami:  
 
Úryvek B je vědecká zpráva z Nového Dillí Indie o tom, čemu tento národ čelí v 
boji proti tomuto viru SARS CoV-2. Alarmující částí přílohy B je skutečnost, že 
SARS CoV-2 obsahuje neevoluční složky, které jsou derivátem HIV proteinů 
způsobujících AIDS. Existuje možnost, že pokud člověk přežije SARS CoV-2, 
může mu být v budoucnu způsobeno AIDS, pokud se tyto aberantní proteiny 
aktivují v lidském těle. Dr. Profesor XXXXXXXXXXX, držitel Nobelovy cena za 
medicínu 2008, virolog se specializací na HIV, tuto informaci nyní potvrdil jako 
správnou. Jeho závěr na základě indických nálezů bylo jednoduše, že Covid-19 
je geneticky manipulovaný supervirus vytvořený v laboratoři, a má prvky 
proteinu HIV implementovaného do laboratorně vytvořeného viru pro účely 
vytvoření biologické zbraně! 
 
Úryvek C je další vědecká zpráva z Číny, která uvádí, že skutečným původem 
SARS CoV-2 není Čína, protože jejich bitva byla se SARS CoV-2 typu B. Původ 
tohoto bioterorismu není z Číny, ale z tzv. GoF (Gain on Function) výzkumu 
prováděného USA. Existuje další důkaz tohoto závěru z University v Cambridge, 
který se na tuto záležitost dívá jiným způsobem, ale dochází ke stejným 
závěrům. SARS typu A vznikl v USA, a poté se stal typem B ve většině Asie a 
typem C v Evropě. 
 
Úryvek D bude muset být zajištěna českým žalobcem na základě přímé žádosti 
nebo předvoláním XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Je odborníkem v mikrobiologii, imunologii a virologii, XXXXXXXXXX řadu testů 
potvrzujících infekce SARS CoV-2 z celé České republiky a na základě svých 
pozorování 1. 795 případů genomu XXXXXXX vědeckou zprávu. Když byl tento 
příspěvek představen PLOS PEARLS, aby mohl být zveřejněn, profesionálové 
z tohoto vědeckého webového portálu příspěvek odmítli. Obecně se má za to, 
že odmítnutí zveřejnění je způsobeno skutečností, že vědecká práce odhaluje, 
že sekce 5 'UTR genomu SARS CoV-2, která se nereplikuje a nemutuje, ale 
právě řídí zabijákovu přirozenou penetraci, rychlou replikaci a cytokinové bouře, 
které v konečném důsledku zabíjí nebo způsobují trvalá poškození plic, nejsou 
přírodního původu. Virus je zkonstruován tak, aby způsobil maximální 
poškození, pokud lékařská detekce viru anebo samotná léčba nákazy není 
správná a rychlá. Zejména, když se tato záležitost stala mezinárodním 
problémem, CDC v USA podal informaci všem laboratořím, aby se zaměřily na 
3' sekci, ačkoli 5' UTR, byla právě ta geneticky upravena. Právní a soudní 
pozornost by se měla zaměřit na to, zda tyto pokyny CDC byly vydávány 
úmyslně jako zmatečné, zatímco vlády a média vyvolaly strach z globální 
pandemie. 
 
Main Stream Media, především USA a Velká Británie, silně tlačily COVID-19 / 
SARS CoV-2 jako globální pandemii. Avšak ve srovnání s celkovým počtem 
obětí v Evropě, tak jak každoročně vykazuje statistika EuroMoMo, 1 s výjimkou 
vykazování chybějících údajů z České republiky, Maďarska, Lotyšska, Litvy, 
Rumunska a Slovenska byla loňská situace v Evropě mnohem horší, a to 
zejména díky 4 variantám prasečí chřipky vyskytující se v Evropě ve 
sledovaném období 2019-2020. Jediný rozumný důvod pro tak přísná 
karanténní opatření tedy víceméně zbývá hypotéza možné následné aktivace 

                                                           
1  https://www.euromomo.eu/  

https://www.euromomo.eu/
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proteinů HIV u infikovaných a následně vyléčených lidí na COVID-19. Zde se dá 
pochopit maximální opatrnost na začátku, ne však již následné obecné 
proklamace o řízeném promořování populace s cílem získat si přirozenou 
imunitu, což jak jsem poukázal již výše - je nesmysl. V případě potvrzení 
možnosti získání následné infekce HIV, a to díky aktivnímu HIV proteinu 
obsaženého v COVID-19, tedy v těle na COVID-19 již vyléčených pacientů, se 
pak naopak jedná o velmi nebezpečné riziko, o kterém by měli být občané 
předem a promptně informováni. Tato hypotéza ale musí být ještě potvrzena, a 
pokud předchozí laboratorní zprávy jsou správné je potřeba zajistit včasnou 
kontrolu takovýchto pacientů.   
 
Varianty prasečí chřipky jsou typu A jsou H1N1 a H3N2, a prasečí chřipka typu 
B (x 2) ve formě B/Victoria a B/Yamagata, které se šíří podstatně rychleji a 
dosud zabila více lidí než SARS CoV-2. Mediální a vládní humbuk ohledně 
SARS CoV-2 se jeví jako psychologická operace, která vyvolá strach, produkuje 
masovou hysterii, a to zejména pro účely provádění zahraniční agendy, nikoli 
českého původu. Stručně řečeno, jedná se o další formu a rozmanitost 
terorismu. 
 
Všichni dobře víme, že již existují přísliby a ujištění ze strany USA, ohledně 
vývoje vakcíny, o které celá odborná veřejnost již nutně ví, že je to pouze 
falešná naděje. Neexistuje žádná, 100 % účinná vakcína pro běžnou chřipku, 
ani vakcíny pro SARS CoV-1 2003 nebo MERS 2009. Důvodem je to, že 
koronaviry jsou jedno-řetězcové RNA viry, rychle se replikují, ale zároveň také 
mutují tak rychle, že nelze účinně vyvinout žádnou vakcínu, která by je 
zneškodnila, jednoduše proto, že nelze předvídat vývoj jejich další mutace. 
 
Je již známou a vědecky prokazatelnou skutečností, že SARS CoV-2 typu A je 
původem z USA a je výsledkem jeho neetického a v letech (2015–2017) 
dokonce i nezákonného výzkumu tzv. GoF (Gain on Function). Je známo, že 
NIH i NIAID tento výzkum přímo i nepřímo financovaly, a nyní ředitel NIAID Dr. 
Fauci je předním šiřitelem informace o globální pandemii a také podporovatelem 
programu povinného globálního očkování. V souvislosti s tím, jsme také svědky 
toho, jak národní vlády přijímají ve zrychlených režimech novou legislativu právě 
za účelem povinného očkování. Naopak v zákulisí společnosti Microsoft, 
Nadace Billa a Melindy Gatesových a nesčetné množství špičkových vývojářů 
jsou v pozici, kdy mohou implementovat globální převzetí světovlády pod 
výhradní kontrolou USA. 
 
Je již známo a vědecky prokázaným faktem, že SARS CoV-2 typu B je 
zmutovanou variantou a je mnohem agresivnější a smrtelnější než typ A. V Asii 
se především vyskytuje typ B. V úryvku C si všimněte, že čínští vědci označují 
typ A jako „S“ a typ B jako „L“. Podstatnou skutečností ale zůstává, že i bez 
stejného vědeckého označení se používá termín že biologická zbraň typu A, 
nebo „S“ je amerického původu. 
 
Je již známo a vědecky prokázaným faktem, že SARS CoV-2 typu C je 
převážně tím, s čím EU a Česká republika bojují. Stále je typ C tzv. zmutovanou 
variantou typu B, a i zde platí, že původem obou typů B i C je typ A pocházející 
z USA. Již více vědců odhalilo tuto realitu, pokud jde o zdroj původu viru, včetně 
University v Cambridge. 
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Pro další zmatení vědců, lékařů, laboratoří atd. existuje omezené množství 
smíchaných typů A, B a C, zejména kvůli cestujícím ze zahraničí, a to způsobuje 
potíže v laboratorní analýze, přesném testování, které může ukázat rozdíl mezi 
prasečí chřipkou a SARS CoV-2, a aplikovat rychlé a přesné lékařské postupy 
pro pacienty, kteří byli těmito viry zasaženi. 
 
Všechny tři, ukázka B, ukázka C a ukázka D, zaznamenali, že 5 'UTR SARS 
CoV-2 není přírodního původu, tj. Typy A, B a C jsou uměle laboratorně  
vytvořené výtvory a zdrojem toho všeho, je národ, který na straně jedné 
globálně a zcela záměrně vyvolává strach a na straně druhé zároveň také 
okamžitě podsouvá jako řešení nastalé situace globální digitální identifikaci 
pomocí projektu ID2020 a zároveň apeluje na nutnost implementace povinného 
globálního očkovací programu, který jde primárně proti skutečným zájmům 
všech národů na této planetě Zemi. 
 

XI. Všechny výše jmenované podezírám z toho, že se podíleli ať přímo či nepřímo, 
prostřednictvím svých společností, jimi ovládaných organizací, nadací, 
peněžních i nepeněžních prostředků a laboratorně výzkumných prací, na 
přípravě a uskutečnění bioteroristického útoku virem COVID-19 na Českou 
republiku a na celý Svět, zejména s úmyslem: 

▪ destabilizovat národní vlády jednotlivých států 
▪ destabilizovat ekonomickou situaci jednotlivých států, a to až na 

úroveň individuálních občanů,  
▪ vytvořit atmosféru strachu a paniky,  
▪ levně nakupovat podíly v zavedených společnostech, 
▪ pomocí WHO ovlivňovat a komplikovat testování COVID-19 
▪ pomocí WHO špatně informovat národní vlády a zdravotní systémy o 

způsobech léčby, o postupech prevence a nebezpečnosti viru  
▪ snažit se vytvořit vakcínu pro jejíž globální distribuci měli již dávno 

připravená technologická řešení 
▪ profitovat z výroby vakcíny, která bude málo účinná, nebo neúčinná, 

nebo bude mít zcela jiný účel, a to populaci usmrtit, zotročit, 
kontrolovat nebo ovládnout 

▪ pomocí WHO ovlivňovat národní vlády po celém světě pro nutnost 
zavádění legislativních změn s ohledem na povinná očkování  

▪ pomocí WHO a nadace BMGF nepravdivě uvádět informace, že 
jediným možným řešením je vakcinace, ačkoliv již z prvních 60 ti dnů 
je zcela zřejmé, že vakcinace vzhledem k rychlé mutaci viru bude 
účinná jen z části či dokonce vůbec. 

▪ využít připravených blockchainových řešení pro ovládnutí světové 
populace, globální nadvlády, globální ekonomiky a globálního 
finančnictví   

▪ dopouštět se hrubého, úmyslného a závažného porušování lidských 
práv, a to včetně porušování prakticky všech předpisů Ústavy 
Spojených států proti svým vlastním občanům a donucených občanů 
celého světa v rámci programu obohacování několika jedinců s cílem 
podrobování celého světa pod možnou nadvládou nové tyranie   
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XII. Doplňuji své podání trestního oznámení o dokument Rockefellerovi Nadace 
vytvořený v květnu roku 2010 
(https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf), který se 

zabývá scénářem pro budoucnost technologického a mezinárodního vývoje – 
resp. jak jej dosáhnout. Tento scénář se zabývá atributy aktuální situace jako je 
karanténa, pandemie, ekonomické dopady a ochota globální populace včetně 
následně národní politické reprezentace k implementaci a použití nových 
technologií, jako jsou třeba blockchainová řešení, nové finanční či technologické 
nástroje, kdy s použitím tzv. „smart“ filantropie jako velmi účinného nástroje 
právě v těch oblastech, kde nebude na národních úrovních docházet k odporu 
(rozdávání jídla, připravených balíčků, peněz na podporu umění atd.). Dokument 
se dále zabývá problematikou vakcinace a zavádění dalších technologických 
řešení, např. rychlé a flexibilní mobilní platby pro dobro celé populace apod. 
(http://www.wrongkindofgreen.org/2020/03/25/the-clairvoyant-elites-scenarios-for-the-

future-of-technology-international-development-2010-report/) Jsem si vědom toho, že 

se jedná o několik různých variant scénářů, ale už samotný fakt, že se někdo 
takovým tématem zabývá, je velmi alarmující. Naše společnost je založena na 
principech humanity, svobody a demokracie, a měla by tvrdě zakročit proti 
všem, kteří by byť jen pod rouškou přípravy či evaluace takových scénářů 
poskytli finanční zdroje, lidské kapacity, či byť jen nápady a myšlenky na 
prosazování technologického a mezinárodního světového vývoje jakoukoli 
cestou, která neodpovídá principům humanity, svobody a demokracie, které 
jsme po století tak těžce budovali. Zvláště alarmující je fakt, že se touto 
agendou na světě zabývají jedni z nejbohatších. 
 

XIII. Společnost Microsoft v tichosti a to nejen pro své vlastní účely, ale také 
hlavně pro naplnění rozsáhlého, připravovaného strategického plánu 
s výše uvedenou skupinou podezřelých vyvíjela a nadále vyvíjí technologie 
na bázi umělé inteligence (A.I.) pro zpracování dat a jejich kontrolu 
(https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-good), globální distribuční systém pro 

distribuci vakcín (https://denominatorgroup.org/blockchain), globální digitální ID 

projekt (https://id2020.org/) a můžeme najít na internetu mnohem více dalších 

technologií (https://mipasa.org/) vše vesměs na bázi globálního blockchainu 

s obrovským globálním korporátním konsorciem firem, které tlačí na provedení 
povinného globálního očkování, globální finanční kontrolu, zavedení globální 
digitální měny atd. a to vše se záměrem, aby mohlo být vše ovládáno 
samotnými USA. 2 Celá tato možnost prosadit globální nadvládu strachem se 
skrývá za touto současnou SARS CoV-2, která je momentálně prohlašována za 
globální pandemii. Ostatní nástroje, které vyvolávají pochyby a podporují 
hypotézu globální světovlády, kterou je nutné v zájmu všech důkladně prověřit 
jsou např.: (https://www.hyperledger.org/projects); (https://www.accenture.com/in-
en/services/blockchain-index) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606  

https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-good
https://denominatorgroup.org/blockchain
https://id2020.org/
https://www.hyperledger.org/projects
https://www.accenture.com/in-en/services/blockchain-index
https://www.accenture.com/in-en/services/blockchain-index
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
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XIV. Projekt ID2020 pracuje otevřeně s projekcí světové populace ve výši 1,1 miliard 
lidí, která čeká na své digitální ID, ačkoli na světě je celkem 7,8 miliard lidí.  

 

 
 

XV. Další obavy vyvolává samotný název systému pro globální distribuci vakcín - 
DENOMINATOR, kde národní vlády ve zrychlených režimech schvalují 
legislativu pro povinné očkování. Nikdo se nevyjadřuje k tomu, zda vakcína 
bude úspěšná, či je vůbec reálné, aby byla úspěšná. My víme, že nebude. 
Takže jaká je skutečná agenda za povinnou vakcinací zůstává předmětem 
k vyšetření na základě tohoto trestního oznámení. Z názvu platformy lze spíše 
odvodit účely jako depopulace (globální snižování populace) s ohledem na 
tolikrát diskutované globální problémy (nedostatek vody, znečištění vzduchu, 
vyčerpatelnost nerostného bohatství apod.)?  

 

XVI. Technologické Vize Accenture 2020: Nové modely, které musí organizace 
vytvořit, aby překonaly technologický třesk, sdílejí jednu věc: jsou založeny na 
spolupráci. Úspěšné vedoucí firmy pozvou zákazníky, zaměstnance, partnery a 
veřejnost, aby společně vytvořili svůj nový směr pro budoucnost. Vidíme pět 
technologických trendů, které toto ilustrují: 

JÁ zkušenost - Vedoucí firmy spolupracují se zákazníky na vytváření digitálních 
zážitků. Lidé stále chtějí mnoho výhod přizpůsobení, ale jsou skeptičtí vůči 
netransparentním metodám, které společnosti používají k jejich dosažení. Chtějí 
více vlastnictví svých dat a samotných zkušeností. Vzestup 5G a rozšířená 
realita (AR) vyvíjí větší tlak na lídry trhu, aby se to stalo skutečností. 

AI a JÁ - Celý potenciál AI se posunul od pouhé automatizace jednoduchých 
úkolů k tomu, aby byl výkonným nástrojem pro spolupráci mezi lidskými 
zaměstnanci a stroji. Úspěšné podniky pochopí význam kontextu v interakci 
člověk-stroj a využijí výhod, které jim pomohou ve větší míře spolupracovat. To 
umožní společnostem znovu si představit všechny aspekty jejich celého 
podnikání od základů. 

Dilema inteligentních věcí - Samotná představa vlastnictví produktu se 
radikálně mění. Když lidé kupují výrobky, v mnoha případech již nekupují 
fyzické, hotové výrobky, ale slouží k vývoji zkušeností. Společnosti musí uznat 
tento nový model spoluvlastnictví se zákazníky a pracovat na návrhu svých 
produktů a ekosystémů tak, aby vyhovovaly probíhajícím změnám. 
 
Roboti ve volné přírodě - Roboti se stěhují ze skladu a továrny do většího 
světa - pomohlo jim to snížení nákladů na hardware a nárůst 5G sítí. S tím, jak 
robotické schopnosti přesahují kontrolovaná prostředí, budou společnosti čelit 
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výzvám týkajícím se talentu, otázkám interakce člověk-počítač a zkušebny, 
která se skládá z celého světa. 
 
Inovace DNA - Podniky mohou transformovat, jak inovují, a to zaměřením na tři 
klíčové stavební kameny inovační DNA společnosti. Zrání digitálních 
technologií, vědecký pokrok a vznikající technologie DARQ (technologie 
distribuované účetní knihy (DLT), umělá inteligence (AI), rozšířená realita (XR) a 
kvantové výpočty)) mohou organizaci neustále přinášet nové dovednosti, 
technologie a nápady. Vůdci tkají tyto technologické stavební bloky dohromady 
a nastavují tak kurz budoucnosti společnosti. 

 

XVII. Je známo a veřejně prokazatelné, že Dr. Faucci předpověděl v roce 2017 
překvapivou pandemii v době Trumpovi vlády. Jsme toho názoru, že pokud je 
něco člověkem dlouhodobě a soustavně připravováno, je zcela logické 
takovouto mimořádnou eventualitu i předpovědět. 
(https://www.healio.com/infectious-disease/emerging-diseases/news/online/%7B85a3f9c0-
ed0a-4be8-9ca2-8854b2be7d13%7D/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-
disease-outbreak) 

  
XVIII. Je známo a veřejně prokazatelné, že Warren Buffett s úmyslem nakoupit co 

nejvíce, a co nejlevněji akumuloval nebývalé množství hotovosti, a i ve výroční 
zprávě za rok 2018 oznamoval zvyšování svých obchodních aktivit na nákupech 
podílů společností. Celý svět se divil, co chystá, či jaké informace má. 
(https://roklen24.cz/a/SMgic/nenapadny-ale-zasadni-buffettuv-signal) 

 

XIX. Je známo a veřejně prokazatelné, že celosvětové očkovací iniciativy Billa & 
Melindy Gatesových měly obrovský negativní dopad na lidské životy, zatímco 
oni tvrdí, že v zásadě činí dobro pro společnost. Více o této záležitosti je 
podrobně uvedeno v příloze A 

 

XX. Je známo a veřejně prokazatelné, že GAVI je organizace z části vytvořena 
nadací BMGF, která tlačí agendu povinné vakcinace, a to i v případě, kdy není 
efektivita samotné vakcinace potvrzena, a je známo, že jejich vakcinace často 
způsobila více škod, než měl daný vakcinační program řešit – viz dodatek A 

 

XXI. Je známo a veřejně prokazatelné, že Rockefellerova Nadace je již po mnoho 
desetiletí, a zejména od roku 2010, zastáncem úplné globální kontroly, 
globálního snižování počtu populace, provádění celkových globálních 
vakcinačních programů pod záštitou USA a je stále více zřejmé, že skupiny, ke 
kterým jsou napojeny, jsou zejména organizace jako Nadace Billa a Melindy 
Gatesových, Clintonova Nadace, Clintonova Globální Iniciativa, tyto organizace 
jsou předními činiteli pro dosahování cílů Rockefellerů; 

 

XXII. Je známo a veřejně prokazatelné, že Dr. Anthony Fauci, a současný ředitel 
WHO jsou přímo spojeni s Clintonovou nadací a Clintonovou globální iniciativou. 

 

XXIII. Je známo a veřejně prokazatelné, že současný generální ředitel WHO je 
kariérním politikem, akademik, který není lékařem, a je známo, že je přímo 
svázán s Dr. Anthony S. Fauci, Clintonovou nadací, Clinton Global Initiative a 
také s BMGF. 

 

https://www.healio.com/infectious-disease/emerging-diseases/news/online/%7B85a3f9c0-ed0a-4be8-9ca2-8854b2be7d13%7D/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://www.healio.com/infectious-disease/emerging-diseases/news/online/%7B85a3f9c0-ed0a-4be8-9ca2-8854b2be7d13%7D/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://www.healio.com/infectious-disease/emerging-diseases/news/online/%7B85a3f9c0-ed0a-4be8-9ca2-8854b2be7d13%7D/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak
https://roklen24.cz/a/SMgic/nenapadny-ale-zasadni-buffettuv-signal
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XXIV. Je známo a veřejně prokazatelné, NIAID je agentura, která financovala z peněz 
daňových poplatníků USA neetický výzkum koronaviru tzv. GoF (zdokonalení 
funkce) prostřednictvím University of North Carolina, Chapel Hill, NC.  

 

XXV. Je známo a veřejně prokazatelné, že Dr. Ralpha S. Barice, PhD byl vedoucím 
výzkumu GoF University of North Carolina v oblasti SARS a MERS zaměřeného 
na vývoj těchto kmenů nebo odvozených kmenů pro účely biologických zbraní. 
Takový neetický výzkum byl zděšenými světovými vědci objeven v roce 2015, a 
byl v tichosti ukončen, a poté byl nezákonně obnoven Dr. Anthonym Faucim v 
roce 2017 za současné vlády Donalda Trumpa. 

 

XXVI. Je známo a veřejně prokazatelné, že USA mají dlouhodobou historii jmenování 
ředitelů do CDC, kteří jsou doslova „v jedné posteli“ s významnými americkými 
biotechnologickými, farmakologickými, zpravodajskými a vojenskými agenturami 
a dalšími činnostmi souvisejícími se zdravím, a opakovaně jsou zde jmenováni 
osoby s nízkým morálním charakterem nebo integritou. Například, když se tato 
záležitost SARS CoV-2 vynořila, CDC rozeslalo varování všem laboratořím na 
světě, aby se zaměřilo na 3'UTR část koronaviru, když je to právě 5'UTR část, 
která ukazuje na způsob umělé manipulace viru, a dokazuje, že tato epidemie je 
navržena v laboratoři a byla úmyslně vypuštěna do světa se značnými 
negativními důsledky. 

 

XXVII. Je známo a veřejně prokazatelné, že Americký armádní lékařský výzkumný 
ústav infekčních nemocí (The United States Army Medical Research Institute of 
Infectious Diseases – USAMRIID), Fort Detrick byl uzavřený v roce 2019 
z důvodu kontaminace a dalších bezpečnostních problémů.  

 

XXVIII. Je známo a veřejně prokazatelné, že Agentura výzkumných projektů pro 
pokročilou obranu (The Defense Advanced Research Projects Agency – 
DARPA) je přední výzkumná skupina Pentagonu, včetně toho, že je hnací silou 
vývoje nové generace biologických, nano-technologických a geneticky 
upravovaných zbraní. 

 

XXIX. Je známo a veřejně prokazatelné, že Organizace Battelle (The Battelle 
Corporation) je tajnou společností, která se podílela a je silně zapojena do 
obrany a operací amerických zbraňových laboratoří všech forem během 
domnělé globální války proti teroru [GWOT] a je přímo zapojena do výzkumu a 
částečně i do provozní kontroly USAMRIID.  

 

XXX. Je známo a veřejně prokazatelné, že USAID a CIA zajistili v Číně virus netopýrů 
pro výzkum GoF vedený Dr. Baricem, USAMRIID, Battelle a kol., nesou 
odpovědnost za COVID-19 / SARS CoV-2, ze které USA obvinili právě Čínu. 
Všechny internetové odkazy týkající se pravděpodobného USA „Pacienta 
ZERO“, Maatje Benassi, která byla závodnicí v cyklistice na Světových 
vojenských hrách ve Wuhanu 2019, byly na internetu zablokovány společnostmi 
provozující sociální sítě a vyhledávání informací jako Google, YouTube, Twitter, 
a dalšími US agenturami, stejně tak jako klíčové odkazy týkající se financování 
NIAID GoF na University of North Carolina (NIH web) 

 

XXXI. Je známo a veřejně prokazatelné, že Maatje Benassi je „armádní rezervista“, 
zaměstnankyně amerického ministerstva zahraničí, účastník Světových 
vojenských her ve Wuhanu v roce 2019.  
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XXXII. Je známo a veřejně prokazatelné, že v době, kdy bylo podniknuto mnoho 
klíčových kroků ohledně toho, co se dnes dokonce označuje jako „globální 
pandemie“ Mike Pompeo jasně uvedl v Bílém domě na tiskové konferenci, že se 
„nacházíme se ve stavu vojenského cvičení.“ 

 

XXXIII. Je známo a veřejně prokazatelné, že IDENTITY2020 SYSTEMS INC., 
společně s jejich Aliančními Partnery, spolupracující dále s úřadem Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), jsou tvůrcem formálního vyjádření 
jejich pohledu na etické přístupy k digitální identitě. Zásady (tzv. desatero) 
Aliance ID2020, které jsou veřejně prezentovány, mají být výchozím bodem pro 
budoucnost digitální identity v celosvětovém měřítku.  

 

 

Žádám Státní zastupitelství o prošetření mého podezření a v případě potvrzení z naplnění 
skutkových podstat trestných činů žádám o provedení kroků vyplývajících z Trestního řádu 
ČR či platně uzavřených mezinárodních smluv, které jsou součástí našeho právního 
systému. 

V Praze, dne 21. dubna 2020 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX, v.r.  

Vyhotoveno pro: 

1x Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1  Příloha: A – součást TO 3 strany 
1x Bezpečnostní informační službu (BIS)  Příloha: B – INDIE 14 stran 
1x XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   Příloha: C – CHINA 24 stran 
        Příloha: D – XXXXXXX na vyžádání
        Příloha: E – INFO 2 strany 
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Příloha A 

 

Skutečné dopady agendy nadace Billa & Melindy Gatesových, které tlačí Big Pharma USA 
společnosti, ke globálnímu snižování populace pod záštitou lepšího zdraví pro světovou 
společnost. 

 

1. Indie 
 
Zveřejněno Llewellyn H. Rockwell, Jr. 

https://www.lewrockwell.com/?s=bill+gates+vaccines 

  

„Vakcíny, jsou pro Billa Gatese, strategickou filantropií, která živí jeho mnoho 

obchodních aktivit souvisejících s očkováním (včetně ambic společnosti Microsoft 

ovládat globální společnost skrze globální digitální ID zprostředkované 

prostřednictvím vakcín) a dává mu tak diktátorskou kontrolu nejen nad globální 

zdravotní politikou – a stává se tak průkopníkem firemního neo-imperialismu. 

 

Gatesova posedlost vakcínami, se zdá být poháněna mesiášským přesvědčením, 

že je vyvoleným, aby zachránil svět prostřednictvím technologií a jeho božskou 

ochotou experimentovat se životy podřadných lidí. 

 

Gates slíbil vymýtit dětskou obrnu a s 1,2 miliardami dolarů, převzal kontrolu nad 

Indickým národním poradním sborem (NAB) a nařídil podat 50 dávek dětských 

vakcín proti dětské obrně (min 5 dávek) každému dítěti do 5 let. Indičtí doktoři 

obviňují Gatesovu vakcinační kampaň proti dětské obrně z ničivé epidemie dětské 

obrny, která paralyzovala na 496 000 dětí mezi lety 2000 a 2017. V roce 2017 

Indická vláda ukončila Gatesův vakcinační program a Gates i s jeho kumpány 

vyhostila z NAB. Rychlost epidemie ochrnutí dětskou obrnou prudce poklesla. 

 

V roce 2014 nadace Gatesových financovala testy experimentálních vakcín proti 

HPV vyvinutých GSK a Merck, na 23 000 mladých dívkách ve vzdálených indických 

provinciích. Přibližně 1 200 z nich mělo velmi závažné vedlejší účinky, včetně 

autoimunitních poruch a poruch plodnosti. Sedm zemřelo. Indické vládní 

vyšetřování vzneslo obvinění, že vědci financovaní Gatesem se dopouštěli 

všudypřítomných etických porušení: byl vyvíjen nátlak u lehce ovlivnitelných 

vesnických dívek u soudu, zastrašování jejich rodičů, padělání formulářů souhlasu 

a odmítnutí poskytnutí lékařské péče vakcínami postiženým dívkám. Případ je nyní 

projednáván u Nejvyššího soudu v dané zemi.   

 
 

2. Keňa 
 
http://www.sfaw.org/newswire/2014/11/13/bill-gates-and-the-anti-fertility-agent-in-
african-tetanus-vaccine/  
 
V roce 2014 obvinila Keňská asociace katolických lékařů WHO z realizace ženami 
nechtěné chemické sterilizace milionů keňských žen falešnou vakcinační kampaní 
proti tetanu. Nezávislé laboratoře nalezly formy substance způsobující sterilitu v 

https://www.lewrockwell.com/?s=bill+gates+vaccines
http://www.sfaw.org/newswire/2014/11/13/bill-gates-and-the-anti-fertility-agent-in-african-tetanus-vaccine/
http://www.sfaw.org/newswire/2014/11/13/bill-gates-and-the-anti-fertility-agent-in-african-tetanus-vaccine/
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každé testované vakcíně. Po zamítnutí obvinění, WHO nakonec připustila, že vyvíjí 
vakcíny způsobující sterilitu více než deset let. Podobné obvinění přišlo z Tanzanie, 
Nikaragui, Mexika a Filipín. Za tímto fiaskem stála vždy nadace Bill & Melinda 
Gatesových a vakcíny byly amerického původu.  
 

3. Afrika všeobecně: 
 
Philippines 
 
https://www.lewrockwell.com/2019/10/no_author/who-admits-polio-outbreak-in-the-
philippines-caused-by-polio-vaccines/  
 
BMGF and Coronavirus 
 
https://www.lewrockwell.com/2020/03/no_author/coronavirus-and-the-gates-
foundation/  
 
V roce 2017 Světová zdravotnická organizace neochotně připustila, že globální 
exploze dětské obrny je převážně způsobená vakcinačním kmenem, což znamená, 
že pochází z Gatesova očkovacího programu. Nejděsivější epidemie v Kongu, na 
Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 
byly ¾ celosvětových případů dětské obrny způsobené právě z Gatesovými 
vakcínami.  
 
V roce 2010 Gatesova Nadace financovala pokus o experimentální vakcínu GSK 
proti malárii, která zabila 151 afrických dětí a způsobila vážné vedlejší účinky 
včetně ochrnutí, záchvatů a horečnatých křečí 1 048 z celkem 5 049 dětí. 
 

Během Gatesovi kampaně v roce 2002 MenAfriVac v subsaharské Africe Gatesovi 

pracovníci násilně očkovali tisíce afrických dětí proti meningitidě. U 50–500 dětí se 

rozvinula různá ochrnutí. Jihoafrické noviny si stěžovaly: „Jsme morčata pro 

výrobce vakcín.“ Bývalý hlavní ekonom Nelsona Mandely, profesor Patrick Bond, 

popisuje Gatesovi filantropické praktiky jako „nemilosrdné“ a „nemorální”. 

 

V roce 2010 Gates věnoval WHO 10 miliard dolarů, a slibuje částečně snížit počet 

obyvatel prostřednictvím nových vakcín. O měsíc později, Gates řekl veřejně, a v 

rámci Ted Talk, cituji pasáž z videa od 4 min.34 vteřin: Gates říká: „Na světě je 

k dnešnímu dni 6,8 miliard lidí, to směřuje k přibližně k 9,0 miliardám lidí. Nyní, 

pokud odvedeme opravdu dobrou práci na nových vakcínách, zdravotní péči, 

v oblasti reprodukčních (rozmnožovacích) služeb, můžeme populaci snížit možná 

o 10 % nebo 15 %.“ (https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I) 

  

Studie z roku 2017 (Morgensen, et.al. 2017) ukázala, že populární vakcína WHO 

DTP zabíjí více Afričanů než sama nemoc, které léčení jen předstírá. Očkované 

dívky utrpěly 10x vyšší úmrtnost, než by tomu bylo u nevakcinovaných dětí. 

 

Gates a WHO si odmítli vzpomenout na smrtící vakcínu, kterou WHO každoročně 
vakcinuje milionům afrických dětí. Globální zastánci veřejného zdraví na celém 
světě obviňují Gatese ze zneužití agendy WHO u projektů, u nichž je prokázáno, že 
omezují infekční choroby; čistá voda, hygiena, výživa a ekonomický rozvoj. Říká se, 

https://www.lewrockwell.com/2019/10/no_author/who-admits-polio-outbreak-in-the-philippines-caused-by-polio-vaccines/
https://www.lewrockwell.com/2019/10/no_author/who-admits-polio-outbreak-in-the-philippines-caused-by-polio-vaccines/
https://www.lewrockwell.com/2020/03/no_author/coronavirus-and-the-gates-foundation/
https://www.lewrockwell.com/2020/03/no_author/coronavirus-and-the-gates-foundation/
https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
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že přesměroval agenturní prostředky, k tomu, aby sloužily jeho osobnímu fetiši - že 
dobré zdraví přichází pouze v injekční stříkačce. 
 
Navíc díky využívání své filantropie ke kontrole WHO, UNICEF, GAVI a PATH, 
Gates financuje soukromé farmaceutické společnosti, které vyrábějí vakcíny, a 
masivní síť farmaceutických průmyslových odvětví, které vysílají klamnou 
propagandu, vytvářejí podvodné studie, provádějí vyšetřování a psychologický 
nátlak proti váhání využívání vakcín, a využívají Gatesovy síly a peněz k umlčení 
nesouhlasu a vynucování si souhlasných stanovisek nezávislých odborníků.   
 
V tomto nedávném non-stop pharmaceutickém vystupování, se Gates jeví být 
nadšený, že krize Covid-19 mu dá příležitost vnutit své americké očkovací 
programy z třetího světa také americkým dětem.  
 
 
 
Riad – publikováno (17.dubna 2020): 
 
Jsme očkováni, dovolte mi, abych to upřesnil, jsme COVIDováni (Certificate Of 
Vaccination ID) a nejsme si toho vědomi, protože je vše skryté.  
 
Zatímco na celém světě a po celém světě jsou instalovány satelity a věže 5G a 
jejich EFM vlny zabíjejí lidské buňky, otravují ty se slabým imunitním systémem, 
způsobují rakovinu, a nakonec je zabíjejí, ti, kteří mají schopný imunitní systém, 
bojují proti útoku a zotavují se, a to vše za cenu, že jsou COVIDováni. Další fází je 
řádná identifikace pozůstalých, a jejich sledování pomocí očipování. Jsme 
uzamčeni v našich domovech pod 5G EFM vlnami jako pacienti zotavující se z 
vyzařovaného záření. 
 
Je na čase, aby naše vláda ukončila tuto PAINemii tím, že nám řekne pravdu, 
namísto toho, aby si hráli na Boha. Můžete zabíjet lidi, ale nemůžete zabíjet pravdu. 
Všemohoucí Vám určitě ukáže, jak vypadá pandemie. 

 

 

 

COVID  =  COV = COVERED / UTAJENÉ  

    ID = IDENTITY / IDENTITA  

 


