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k zhlédnutí na jejich internetové adrese. Jedná se o PDF dokument a toto je jeho znění. 
Představujeme si celosvětovou nákazu. Potřebné kroky – časový rozvrh a očekáváné 
výsledky: Rockefeller Lockstep 2010, Vytvořte velice nakažlivý virus s velmi nízkou 
úmrtností, aby byl použitelný pro náš plán, něco jako SARS/HIV hybrid. Takže vidíte, není 
to čistě jen virus. Něco takového bylo vyvinuto ve Fort Detrick a ve čtyřech dalších 
laboratořích v období 2008-2013, jako součást výzkumu proč se Korona snadno rozšiřuje 
mezi netopýry, ale je skoro nemožné, aby nakazila člověka. Proto k ní přidávají HIV, což je 
známo jako chybějící část za účelem nakažení člověka, což je jeho „Skutečný cíl“. Dále 
vezměte zezbraněnou verzi tohoto viru s mnohem vyšší úmrtností jako druhou možnost, 
která bude použita ve 3. fázi, pokud bude třeba. A zde je SARS/HIV/MERS, neboli 
Středovýchodní chřipku. Dále zezbraněný tribrid, rovněž vytvořený ve Fort Detrick což je 
laboratoř 4. třídy, v r. 2015. Přemístěte tento výzkum do jiné laboratoře 4. třídy, do 
národní Mikrobiologické laboratoře ve Winnipegu v Kanadě a zařiďte, aby byl ukraden a 
propašován Čínou ze státu. Schválně! Nechte to doručit do čínské laboratoře 4. třídy, ve 
Wuhanu, Institut virologie, Wuhan, Čína za účelem věrohodného důvodu pro popření a 
taky jako pravděpodobné vysvětlení pro veřejnost, kdyby bylo potřeba. Ten hlavní důvod je 
přirozeně to, že Čína s tímto virem pracovala a omylem se dostal ven. Proto říkáme 
„Plandemie“, neboli omyl, přesně podle plánu. Ze všech těch řečí, ti mluvkové jako Fauci, 
Gates a agentury WHO,NID,CDC,UN které se budou zaobírat reakci na pandemii ještě 
před tím, než podle plánu vypustíme virus za účelem dohledu nad tím, co bude vydáváno 
ven během celé záležitosti. Zajistěte výrobu očkování a zařiďte, abychom s ním mohli přijít 
celosvětově. Použijte Gatesovy zkušenosti s očkováním, které získal za minulé desetiletí. 
Vytvořte a podporujte vzdělávání v souvislosti s ověřováním očkování pomocí digitálního 
ID za účelem prosazení programu na očkování poté, co je budete mít. Gatesovo ID2020( 
asi patent). Podobně jako čelní úvaha jak vypustit tento virus za použití skutečného 
nácviku vojenských sil za účelem zjištění očekávaného vlivu a výsledků. Gates a jeho Event 
201 v Říjnu 2019. Doručte výsledky výzkumu do Institutu virologie ve Wuhanu a potom 
tento virus vypusťte na samozřejmého „Obětního beránka“, přesně podle původního plánu, 
na trh ve Wuhanu, v Listopadu 2019. Vidíte jak přesně to splnili? Toto je vrchol 
nesprávnosti a krutosti prováděné v tajnosti. Snižujte možnost přenosu z člověka na 
člověka jak nejdéle to půjde, aby se virus mohl rozšířit celosvětově ještě předtím než 
kterákoliv země rozhodne uzavřít hranice, nebo jinak reagovat, za účelem zabránění 
infekci. To je co dělala WHO. Snožujte možnost přenosu z člověka na člověka jak nejdéle to 
půjde, aby se virus mohl rozšířit celosvětově ještě předtím, než se kterákoliv země 
rozhodne uzavřít hranice, nebo jinak reagovat, za účelem zabránění infekci. Jakmile má 
kterákoliv země zárodky této infekce uvnitř, uzamkněte hranice, ale udržujte rozšiřování 
infekcí v zemi samotné jak nejdéle to půjde. Jakmile bude dost lidí v zemi infikováno, pak 
zaveďte v té části karanténu a postupně ji pomalu rozšiřujte i dále. Přehánějte úmrtností 
tím, že budete onemocnění koronavirem spojovat s úmrtími, které mají velmi málo 
společného, nebo skoro noc, se skutečnou chřipkou, za účelem udržování strachu a 
poslušnosti na maximum. Když kdokoliv zemře na cokoliv jiného a bude zjištěno, že měl 
COVID, pak měl COVID. Považujte to za úmrtí na koronavirus a kdyby někdo pochyboval, 
tak měl COVID  a je to úmrtí na COVID. A  to je co slyšíme odevšad a hodně z těchto úmrtí 
jsou špatně diagnozována. Proto Američané obviňují Číňany. Ale Číňané měli pravdu, 
dodávali správné informace. Jenže tahle záležitost byla vyvinuta a vyrobena Američany v 
Americe. Vyvinula ji agenda na depopulaci, Bill Gates, Anthony Faucim a Rockefellerova 
nadace. Takže co hlásí z Ameriky, velká část toho nemá s COVIDem nic společného. 
Američané umírají na úplně jiné nemoci, které nemají s COVIDem nic společného, ale mají 
některé příznaky a tito všichni jsou považováni za oběti COVIDu – 19. Proto může Dr.Fauci 
říct s jistotou, že bude 200 tisíc mrtvých. Měl by se stydět. Udržujte veřejnost v karanténě 
jak nejdéle to půjde, za účelem zničení jejich ekonomie. Vidíte!? Zničit ekonomii, navodit 



nespokojenost obyvatel a zničit výrobu a dodávky a začít období hromadného nedostatku 
potravin. Zároveň způsobíme oslabení imunitního systému všech lidí tím, že se nedostanou 
do styku s bakteriemi druhých lidí a s venkovním světem, což všechno udržuje imunní 
systém v činnosti a v pohotovosti. Takže to, co dělají nás ve skutečnosti dělá náchylné k 
nemocem a oslabuje náš imunní systém. Proto musíme všichni ven. Dělají si z nás legraci. 
Ponižujte účinnost a útočte na kteroukoliv možnou léčbu a pokračujte v opakování toho, že 
jediná léčba, schopná tento virus zarazit je očkování. Protahujte karanténu do nekonečna, 
vždy po dvou týdnech, což postupně způsobí, že se víc a více lidí proti tomu postaví a 
budou protestovat a bojovat. Postupně – Bůh s námi - postupně ukončete karanténu, až 
dojde k dostatečnému odporu obyvatelstva, což bude kolem Června 2020. Veřejně 
prohlašujte, že je příliš brzy karanténu skončit, ale že to přesto uděláte. Jakmile se všecko 
vrátí do starých kolejí, počkejte pár týdnů a pokračujte s přeháněním množství úmrtí, 
někdy v srpnu až září 2020. Spojte tato úmrtí se všemi ostatními, kdy lidé umírají na jiné 
běžné nemoci a to více než jindy, protože měli značně oslabený imunní systém kvůli 
měsícům izolace. Zveličte množství úmrtí, aby nebyl odpor proti další karanténě. Takže to 
je snaha o zničení planety. Postupně zaveďte další karanténu v říjnu až listopadu 2020, 
která bude ještě extrémnější, navzdory protestům. Protestovat budou ti, kteří už vládě 
nevěří. Během trvání druhé, ještě větší vlny, opakujte: „Říkali jsme Vám, že to bylo moc 
brzy všecko otevřít - je to Vaše vina - jistě, potřebovali jste ostříhat vlasy- takže Vaše 
volnost má následky. A nadále trvejte na karanténě ještě horšího druhu, zvyšováním pokut 
za neuposlechnutí. Považujte veškerá cestování za nedůležité. Zaveďte hlídky na cestách i s 
použitím armády. Zvyšte sledování populace (track and trace) s použitím povinných apps 
na telefony, kontrolujte potraviny a benzin, způsobte mohutné nedostatky, aby lidé mohli 
sehnat jen ty naprosto nejnutnější potraviny a služby, pokud k tomu napřed dostanou 
povolení. Udržujte karanténu mnohem déle než předtím. Tímto způsobem část č.1, což je 
karanténa bude pokračovat ve zničení globální ekonomie, v narušení dodávek, což ještě 
zvýší nedostatek potravin a jiného zboží. Potlačte veškerý odpor veřejnosti s použitím 
extrémního úsilí a moci a označení každého, kdo by se jim postavil jako veřejného nepřítele 
číslo jedna pro ty, kteří jsou ochotni se podrobit. Po velmi dlouhé době této karantény, šest 
a více měsíců zavedeme očkovací program, ověření očkování, což bude pro všechny 
povinné. Přednost budou mít ti, kteří se od začátku podrobili. A ti, co budou oponovat, 
budou prohlášeni za strašpytle, že se bojí. Život se nemůže vrátit do starých kolejí, pokud 
nebudou všichni očkováni. Ti, kteří budou proti tomu protestovat jdou proti našemu 
způsobu života a jsou tím pádem nepřátelé. Dovedete si něco takového představit? Jestliže 
se většina lidí přizpůsobí, pak tito půjdou dále do nového systému, do nového normálu. Ta 
menšina, která bude proti nám, bude limitována a nebudou moci pracovat ani cestovat. 
Jestliže ale většina bude proti tomuto plánu, pak vypusťte zezbraněný SARS/HIV/MERS/  
tribridge virus, který má více než 30% úmrtnost, jako konečnou hrozbu. Toto by mělo onu 
menšinu rychle přiřadit k většině. Pak říkejte: „Však jsme Vám to říkali, ale vy jste 
neposlouchali“. Pak přijde nový ekonomický model, patent Microsoftu číslo 060606 na 
systém kryptoměny, který používá informace, dané tělesnou činností, na základě lidského 
chování a ochoty podřídit se. Pak přijde přidání „Blackberries“ (program na hlídaní a 
kontrolu), 15 milionů jednotek, které bude používat potraviny, vodu, přístřeší a jiné životní 
nutnosti jako donucovací zbraň nového ekonomického systému. Jinými slovy, dělejte to, co 
chceme a budete odměněni, což vám vynese dostupnost všeho potřebného k přežití. Anebo 
běžte proti tomu, co chceme a budete potrestání tím, že nezískáte zápočty a tím pádem 
nebudete mít přístup k životním potřebám. Teď je to nahráno. Milí Ghaňané, vše co jsem 
Vám teď četl je o tom, co pro nás plánují. A já to vydávám ven za tím účelem, aby každý 
kdo to slyší to dal dál, aby všichni věděli, co je pro nás naplánováno. Můžete vidět, že 
všecko, co se doposud stalo je v tomto dokumentu Rockefellerovy nadace, který nám někdo 
dokázal obstarat. A já jsem to přečetl, protože je to přímo z jejich internetové stránky, takže 
to mohou odstranit a pak si tu už nikdo nebude moci přečíst. Proto jsem to teď nahrál, 
abychom si to všichni mohli znovu poslechnout a předat dále, aby všichni ti, kteří říkají, že 



to všecko jsou spiklenecké teorie viděli, o co jde. To je, co říká Bible, „Záhada zločinnosti, v 
tajnosti domluvená“  a my se modlíme za to, aby letos, ještě před koncem roku, boží vůle 
odhalila všecky tyto zločinné činy, které jsou tajně domlouvány a které zkoušejí nás všecky 
dostat na kolena a mít nás očkované. To je jejich cíl. Ať Bůh žehná naší domovině, Ghaně a 
udělá náš národ mocný a silný, povolaný k tomu, aby obhajoval svobodu. Naplň naše srdce 
skutečnou pokorou a pomoz nám vážit si upřímnosti a odporovat vládě nátlaku. Stavíme se 
proti nátlaku Billa Gatese, Anthony Fauciho, George Sorose a proti jejich agendě na 
vyhubení lidstva. Stavíme se proti nim a Bůh je náš pomocník. Nikdy neuspějí, to Vám 
říkám ve jménu pána Ježíše Krista. Ať bůh sám rozhodne mezi nimi a mezi námi. Jejich 
cílem je zničit lidstvo a uvrhnout nás do paniky, obelstít nás a obrátit celý svět naruby. Svět 
těmto zločinným lidem nepatří. Proto nikdy nedocílí svého. Bůh se prosadí. A co teď dělám 
je to, co má správně dělat církev: Postavit se proti nim. Bylo řečeno, že poslání těch, kteří 
jsou v základě zlí bude pokračovat tak dlouho, až dojde k jejích odstranění. Pokud zde bude 
církev pána Ježíše Krista, tak neuspějí. Amen. 
 
Další výpověď: 
Toto je snaha americké vlády, nazývá se „Kissingerova zpráva“, která byla napsána v 
polovině 70. let, kdy Henri Kissinger byl součástí vlády. A tento dokument přímo říká, což 
až do dnešního dne zůstává oficiálním záměrem americké vlády a nikdy to nebylo 
změněno. Nebylo to nikdy uvedeno v činnost presidentem Trumpem, ale přesto to zůstává 
platné, že ten záměr zahraničních vztahů v Africe byl snížit množství lidí. Bylo plánováno 
dát jim nějaké prostředky – ne čistou pitnou vodu a školství a podobné věci, ale ochrany 
proti početí a potraty za účelem snížení populace, protože tito lidé mají velké minerální 
zdroje. To zní ďábelsky. Ano. Je to něco, na co by přišla Margaret Sanger pozn. Americká 
propagátorka potratů. Ano Přesně. Takže v té době Kissinger a jiní Carterově vládě chtěli 
snížit populaci a zajistit, že Afričané se nebudou dále vyvíjet a nepoužití toto minerální 
bohatství pro sebe protože my, ve Spojených státech, my je potřebujeme. Je to sjednocená 
snaha západních mocností kontrolovat africkou populaci. Afrika je obrovský kontinent, 
který by uživili mnohem více lidí, ale zájmy Západu, hlavně v Evropě na příklad, mezi 
1999-2000, Spojené státy, Kanada a Evropa přispěli 6 miliard dolarů na ochranu proti 
početí. Nezkoušejí pomoct lidem. Nemají zájem jim poskytovat čistou vodu, kvalitní 
potraviny, léky proti malárii. Ne, v žádném případě, nikdy. Chtějí, aby vymřeli, to je všecko. 
Takže naše snaha je odhalit tyto lži, se kterými nesouhlasíme a uvědomovat Afričany, že se 
musí bránit vlivu cizích mocností.  
 


