
 

 

Z planety Země udělali plynovou 
komoru. To nezvládli ani nacisti! 

 
CHEMTRAILSOVÁ CHŘIPKA: UŽ JI MÁTE? 

Je vám zle. Máte ucpaný nos. Bolí vás tělo.Potíte se, kašlete, kýcháte a nemáte energii na to, abyste vstali z 
postele?Podle Dr. Len Horowitze to není chřipka. Jeho zkušenost se neopírá o konspirační teorie ale o 
konspirační fakta. V posledních letech se dr. Horowitz stal nejkontroverznější medicínskou autoritou v USA. 
Medicínský výzkumník s univerzitním vzděláním, Horowitz, 48, tvrdí, že určité složky vlády USA se spikly s 
hlavními farmaceutickými společnostmi, aby nakazily velké části populace. 

Mainstreamová media ukazují, že nemocniční pohotovosti jsou přecpané pacienty s bizarní infekcí horních cest 
dýchacích, která nevypadá jako virus. Uvádějí, že je to „tajemná“ chřipka a že vakcíny proti chřipce na ni 
nefungují. 

Kdyby to byla skutečně virová nebo bakteriální infekce, způsobila by horečky, ale není tomu tak. Trvá to týdny, 
ne-li měsíce. Opuchlé ucpané dutiny, kašel, vyčerpání, nevolnost. Lidé se cítí na dně. 

Výzkumný armádní institut patologie si registroval patent na patogenní mykoplazmu, která způsobuje tuto 
epidemii. Zprávu o patentu najdete v knize Healing Codes for the Biblical Apocalypse. 

„Mykoplazma ve skutečnosti není houba ani bakterie ani virus. Nemá buněčnou stěnu. Dostává se hluboko do 
buněčného jádra, proto na ni imunitní systém jen těžko může zareagovat.Je to uměle vyrobená biologická zbraň. 
Zpráva o patentu vysvětluje, jakým způsobem způsobuje chronickou infekci HCD, což je identické s tím, co se 
děje právě nyní.“ 



CHEMTRAILS NIČÍ FUNKCE VAŠEHO IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

“Věřím tomu, že chemtrails způsobují chemickou intoxikaci lidstva, což by mohlo vést k obecné imunosupresi 
(omezení nebo potlačení činnosti imunitního systému), ve větší či menší míře v závislosti na vystavení jedince 
působení chemtrails. Dysfunkce imunitního systému způsobí, že lidé jsou náchylnější k oportunním infekcím, 
jako je mykoplazma a jiné”, říká Dr. Horowitz. 

“Poprvé jsem začal zkoumat chemtrails, když je začali sprejovat nad mým domem v severním Idahu. Fotil jsem 
je a pak jsem kontaktoval státní agenturu pro ochranu životního prostředí, ti neměli tušení a odkázali mě na 
letectvo. Ti mi dali kontakt na středisko pro kontrolu nemocí a toxikologii a asi po týdnu jsem od nich dostal 
dopis, ve kterém potvrdili, že v palivu skutečně bylo nějaké množství ethylen dibromidu. 

 Ethylen dibromid je známý karcinogen, který byl odstraněn z bezolovnatého benzínu právě proto, že má 
karcinogenní účinky. A teď najednou se objevil ve zplodinách vypouštěných vojenskými letadly ve velkých 
výškách!” 

Ethylen dibromid způsobuje imunosupresi a oslabení imunitního systému. Pak tady máme mykoplazmatické 
mikroby nebo houby, které způsobují nemoci HCD. A náhle se u vás vyvine sekundární bakteriální infekce. Tak 
dostanete antibiotika, která způsobují v organismu aciditu, takže se vám udělají vyrážky a podobně, vaše játra 
jsou plná toxinů, která vycházejí napovrch kůží jako vyrážky, které v kontaktu s dalšími chemikáliemi způsobí 
hyperalergickou reakci. Mám kolegy na Bahamách, Bermudách, v Torontu, Britské Kolumbii, všichni uvádějí 
stejné bizarní „osévání“ atmosféry. To, co se děje, je ohavné. 

 Najednou tu máme lidské bytosti kompletně rozhozené a nakažené dvěma, třemi nebo čtyřmi mikrobiálními ko-
faktory a také intoxikované nejrůznějšími chemikáliemi…a tito všichni budou chronicky nemocní. 

  

ČERNÝ ROZPOČET 

“…Vývoj a použití různých biologických zbraní na populaci je schováváno za černé operace, krycí operace, 
které jsou financovány, a politici v parlamentu nikdy nejsou skutečně informováni o tom, kam tyhle peníze jdou. 
Je to černý rozpočet”, říká Horowitz. 

“V současném válečném průmyslu, kde experti na biologicko chemickou válku diskutují o ideálních možnostech 
vedení válek, aby skutečně odrovnali nepřátele, nechcete lidi zabíjet, chcete produkovat lidi chronicky nemocné 
a závislé na systému a totálně podkopat státní zdroje. A pak tam můžete přijít se svým vojensko-medicínsko-
farmaceutickým komplexem a svým mezinárodním medicínsko-farmaceutickým kartelem. Pak prodáte těmto 
poraženým zemím všechna farmaceutika a chemikálie, které potřebují, aby udržely zdání zdravého fungování. 

Jsou totálně vyčerpané. Nejsou schopny dát dohromady vojsko. Vytváříte závislost a tím oslabujete populaci, a 
oslabená populace se snadno ovládá. Takže máte kontrolu obyvatelstva a velmi na tom vyděláváte, místo abyste 
použili jadernou zbraň a zničili jí infrastrukturu, kterou vlastníte. Vy a vaši kolegové vlastníte tu infrastrukturu. 
Chcete se zbavit lidí. Nechcete se zbavit infrastruktury.“ 

 

KDO JE ZA TO ZODPOVĚDNÝ? 

“Žádná spekulace – přečtěte si analýzu vojenství, včetně The Report From Iron Mountain – Rockefellerové jsou 
hlavními hráči v této konspiraci. Jsou hlavními hráči ve světové genocidě, redukci světové populace. To už není 
žádné tajemství. 

Když zkoumáte, kdo vlastní chemtrail palivo, kdo jsou ředitelé firem vyrábějících toto palivo, najednou se 
ocitnete v říši Rockefellerovy rodiny a královských rodin – Standard Oil and British Petroleum. A co dál mají na 
pořadu? Najdenou z jejich dokumentů zjistíte že už historicky financují, eugeniku, rasové čistky, genocidu, 
depopulaci, plánování rodiny, zdraví matky a dítěte – vyrábějí a dodávají vakcíny a kontaminované zásoby krve. 



To jsou ti banksteři, ti samí lidé, kteří mají pod palcem jak průmysl s krevními bankami tak s peněžní ústavy,“ 
říká Dr. Horowitz. 

“Doporučuji skvělou knihu Dr. Johna Colemana, který pracoval v britské tajné službě jako vysoký agent. A řekl 
velmi jasně, kdo vede tyto společnosti. Vede to zpět až k nejvyšší úrovni královské rodiny. Bushovy rodiny, 
Rothschildovy rodiny, Rockefellerovy peníze a celý Rockefellerův establishment stojí na Rothschildových 
penězích a královských rodinách.” 

 

AMERICKÁ ČTVRTÁ ŘÍŠE 

Vládnoucí zločinecké rodiny vydělávají obrovské jmění na utrpení lidstva. Rockefellerové monopolizovali 
americkou medicínu ve 20.letech 20. století. Spolu s I.G. Farben, německým hlavním průmyslovým koncernem 
měli monopol na světový chemický a farmaceutický průmysl. 

Rockefellerové a I.G. Farben spolupracovali před a během 2. světové války. Rockefellerové a I.G. Farben byli 
třetí říše. 

Kdo v tom ještě jede? Merck farmaceutická společnost. Její prezident, George W. Merck, byl ředitelem 
průmyslu amerických biologických zbraní během 2. světové války. Byl zvolen osobně prezidentem Rooseveltem 
a ministrem války Stimsonem. 

Nacisté plánovali nový světový řád, dokonce pro něj měli termín – “neue Ordnung,” což znamená nový řád, 
nový světový řád. Dnešní NWO je vzestup čtvrté říše. To je přesně to, co měli v plánu a potom prováděli v 
globálním měřítku. Cílem čtvrté říše je kontrola populace a genocida. 

99.99 procent zednářů nemá tušení, o co jde na nejvyšších stupních. Na každém dalším stupni svobodného 
zednářství dostanete další vědění. Když se dostanete za 33. stupeň, dostanete nejvyšší zasvěcení do něčeho, 
čemu se říká Starověká Arkána, starověké posvátné vědění, popsané v knize Healing Codes of the Biblical 
Apocalypse. Tam sídlí ti zločinci, kteří ovládají tuto planetu. 

Jak se člověk dostane tak vysoko v zednářské organizaci? Pokrevní linií. Musíte pocházet z hlavní 
královské rodiny, ideálně potomek, nebo musíte být někým, kdo je této rodině, této hlavní pokrevní linii 
velmi blízko. 

 

NA KOHO SE ZAMĚŘUJÍ? 

Na koho se v genocidě zaměřují? Existují-li pokusy redukovat populaci planety, proč se to neděje? 

“Podívejte se na země třeba v Africe, národy třetího světa, na které jse směrováno HIV/AIDS. A vemte v úvahu, 
že dnes 73 procent pacientů s HIV/AIDS v Americe jsou černí nebo hispánci. Statisticky je 55 procent gayů v 
Americe už po smrti. Vidíte teď, jak je depopulace směřována na minoritní skupiny populace? Samozřejmě. 
Děje se to právě teď. 

Nechtějí kompletně eliminovat populaci, jen určité skupiny populace. A není to, z jejich pohledu, úžasné? Mají 
zastřenou depopulační agendu, na kterou dosud nikdo nepoukázal. To je to, co chtějí. 

Není to jenom o penězích. Myslím, že existuje satanská nebo dábelská ideologie, protože sám Nixon řekl, a měl 
na mysli Rockefellery – pro tyto lidi to není o penězích, je to o moci. 

 

 



HRA MONOPOLY 

Co uděláte na konci hry Monopoly? Jeden člověk vyhraje, má všechny nemovitosti, má všechna aktiva, 
vyždímal všechny ostatní hráče a hra skončila. Můžete hru uložit do skříně. Ale na planetě Zemi to udělat 
nemůžete. 

Vyhraje hru Světové monopoly, přestaví herní plán. A přesně to jsme viděli. Neviděli jste největší rybu požírající 
největší rybu světového obchodu, viděli jste mega velryby požírající mega velryby v mega fúzích. Všechny ty 
malé společnosti, které vyrábějí vaše vitamíny jsou pod hlavním konglomerátem. Dnes Warner Lambert nebo 
Glaxo Wellcom, všechny tyto obrovské, obrovské korporace vlastní všechny malé ryby. Vyplatí je. Takže znovu, 
herní plán se nyní změní, jestli si to přejí, a evidentně je to to, co si přejí. Můžete vidět, že to je jejich agenda. 

Na denverském letišti v budově hlavního terminálu je velká barevná nástěnná malba věnovaná 
vyhynulým druhům lidí.  A v popředí, před obrazem destrukce a plameny, jsou tři otevřené rakve. 

 

 

 

VYTVOŘTE SI IMUNITNÍ SYSTÉM 

KROK JEDNA: Detoxikace. 

Protože všichni žijeme z „babylonské sklizně“ a jíme jedovaté odpady od Monsanta, Dow Chemical a Archer 
Daniel a všechny jejich geneticky modifikované potraviny a chemikálie a fluoridy a chlór, potřebujeme se 
detoxikovat. Snadný detoxikační program používá čerstvou limonádu vyrobenou z javorového sirupu a čerstvě 
vymačkanoé citronové šťávy a kayenského pepře. 

KROK DVA: Odkyselení 

Ke změně chemie v těle jej musíte alkalizovat. Pouze v kyselém prostředí rostou bakterie, viry, houby, plísně a 
rakovinné buňky bují. Nemohou žít v alkalickém prostředí. Co vaše tělo překyseluje ? Kofein, nikotin, cukr, 
rafinované karbohydráty, alkohol, léky včetně antibiotik, červené maso, stres. Eliminujte nebo redukujte je. 

Vymačkejte citron do vody. Citron má hodně vápníku a ve vodě se přemění na hydroxid vápenatý, a ten je 
alkalický. Zvedne ph vody ze 7 na cca 8. Ostrý kayenský pepř je jedna z nejvíce alkalizujících potravin, které 
můžete dostat do těla. Detoxikuje a současně odkyseluje. 

Dole ještě pár obrázků, aby jste viděli kdo za tím stojí a jak je letadlo dnes vybaveno: 









 

 


