
Řeč Iva Saska – Smrtelná ignorance nebo světové rozhodnutí 3.3.2023

To, co se děje každý den nejen v německém Bundestagu, se stalo symbolem celého 
světa. 
Ať už je to Alice Weidelová z AfD, která využívá Scholzova vládního prohlášení k 
bezpříkladnému útoku na vládní koalici (1), nebo zelený ministr hospodářství Habeck, 
který nejtvrdšími slovy obhajuje zavedení své daně z plynu (2) - jedno zůstává na všech 
stranách stejné: 

Ne jinak než u profaního stolu stálých hostů v restauraci se každá strana oddává pouze 
svému monologu a při každé příležitosti si aplauduje. 
Vlády se ujala naprostá vzájemná neúcta a ignorance.
Absolutní ignorance panuje nejen v prostorách federální vlády, ale všude, kam se 
podíváte, bez ohledu na závažnost problému. Nejúpornější ignorance však bují zejména 
mezi zástupci nejvyšších orgánů.
Lidé si už prostě navzájem nenaslouchají, bez ohledu na to, jak hlasitý, neodbytný nebo 
dokonce životu nebezpečný může být obsah námitek.

A má to své logické důvody; dva nejdůležitější zde vysvětlím na příkladu zatvrzelé 
ignorance mezi těmi, kdo jsou na odpovědných místech "věrni hlavnímu proudu", t.zv. 
mainstreamu a jejich oponenty, "svobodnými osvícenci".
Je to jednoduché: svobodní osvícenci už nemohou naslouchat takzvaným "politicky 
korektním" jednoduše proto, že mají po ruce tisíce důkazů toho, že všichni jejich vedoucí 
nositelé moci jsou pod bičem skrytých sil v pozadí.
Tato totální vázanost na příkazy je dělá hluchými. Ještě více o tom svědčí to, jak se mnozí
z těch politicky korektních rádi podílejí na velkém soustu tohoto tajného koruptního spolku.
To je konec. Ti, politicky korektní, se neustále dostávají do zločinného střetu zájmů.

(3) Na druhou stranu takzvaně politicky korektní spolu se svými nositeli moci a instancemi 
nemohou naslouchat ze stejných důvodů - protože je to opravdu tak, jak to svobodní 
osvícenci prezentují: Kla.TV to přesvědčivě dokázala téměř 20 000 náročnými pořady: 
Hlavní slovo mají teď jen a jen velcí podnikatelé. A ti operují v pozadí, ve všem a všude.
Takže už to nejsou takzvaní demokraticky volení zástupci lidu, kteří mají rozhodující slovo.
Přesto musí v našich rafinovaně předstíraných demokraciích stále ještě platit lidskost.

Proto je možno říci: nejde o konspirační teorii, ale o tvrdý konspirační fakt: mlčící 
ignorance zástupců lidu všech zemí je způsobena především tím, že tyto odpovědní 
zástupci lidu jsou manipulováni, donucováni nebo dokonce vydíráni nejrůznějšími 
mocnostmi tajných spolků. Nejzločinnější jsou však všechna záměrně sebeobohacující 
spojení našich nositelů moci s těmito po penězích a moci toužícími darebáky. Takových 
propletenců bohužel ve všech existenčních sférách života existují celé legie.

A právě proto je jejich ignorance, neřeknu-li rezistence k jakémukoli osvícení proti 
osvícencům tak absolutní - jinak by museli otevřeně přiznat své zlověstné machinace. 
Jejich nezákonné obchody a spojení by byly odhaleny a oni by byli pohnáni k 
odpovědnosti a náležitě potrestáni. Ale právě o to se společně snažíme. My nyní jednotně 
prosazujeme zásadní světová rozhodnutí.
 O tom tu mluvíme.

Zde je jen několik příkladů poměrně neznámých trestných činů politiků ve funkci z okruhu 
válečných a farmaceutických sítí: Italští vyšetřovatelé odhalili celoevropský obchod se 



zbraněmi mezi vládními úředníky a organizovaným zločinem. 

Již v 90. letech minulého století byl současný ukrajinský starosta Oděsy Gennadij 
Trukanov ve spojení s bossem drogové a zbrojní mafie Alexandrem Angertem.
Do kauzálního lexikonu je třeba zapsat i Nikolaje Fomičeva. Již tehdy společně řídili 
rozsáhlý systém obchodu s drogami a zbraněmi. Vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině je
pro mafii stále zlatým dolem, hraje Trukanov stále ještě ústřední roli. Trukanov absolvoval 
svého času výcvik jako dělostřelecký důstojník. To mu poskytlo nejlepší technické znalosti,
aby mohl obchodovat se všemi druhy zbraní na černém trhu. 

Právě teď se opět ve velkém obchoduje se zbraněmi ze západní vojenské pomoci. 
Obchoduje se jak se zbraněmi ukradenými, tak i s přivlastněnými. Organizovaný zločin 
doplňuje své vlastní zásoby zbraní a se zbytkem pak obchoduje. Pokud za kalašnikov 
zaplatíte kokainem, dostanete velké slevy. Kalábrijský státní zástupce potvrdil, že se tak 
děje již desítky let.
Dodnes se objevují zbraně a munice z bosenské války v letech 1992-95. Ze všech tehdy 
dodaných zbraní se prý k vojákům skutečně dostalo jen 10 %.

A zatímco v těchto dnech jsou pro Ukrajinu systematicky rabovány téměř všechny sklady 
zbraní a munice v Evropě, bylo opět zjištěno, že velká část slíbených zbraní a munice na 
ukrajinské cíle nikdy nedorazila. Místo toho se mnoho těchto zbraní znovu objevilo na 
černém trhu a obchoduje se s nimi od Afriky po Hindúkuš, dokonce i ve Švédsku a 
Nizozemsku.

Nejstrategičtější zradou však je, že naši politici, kteří jsou úzce spřízněni se zbrojařskou 
lobby, téměř naivně odzbrojují evropské armády. A činí tak prostřednictvím demokraticky 
maskovaných, ve skutečnosti však "lstivě plánovaných zbrojních darů" Ukrajině. Není 
náhodou, že se to vše děje právě nyní, v době před možným vypuknutím války v celé 
Evropě. Zjednodušeně řečeno to znamená, že Evropa by mohla být ze dne na den méně 
schopná odolat například rozsáhlé ruské ofenzívě. Dokonce i cíle NATO, které kdysi 
formuloval lord Ismay, první generální tajemník NATO, by se pak mohly ukázat jako 
zrádné; jeho otevřený motiv zněl: "Chceme udržet Američany uvnitř, Rusy venku a 
Němce dole".

Ve skutečnosti však Washington, ovládaný tajnými spolky, vždy chtěl udržet na vrcholu 
pouze sebe a všechny ostatní národy pod sebou! V případě vypuknutí celoevropské války 
by se tyto skryté mocnosti v pozadí spolu se svými nejvěrnějšími vazaly USA mohly opět 
radovat. Pak by totiž nebyly bývaly zbytečně ovlivňovaly všechny evropské státy.
Na závěr k tématu války bych rád uvedl několik čísel z humanitární pomoci Německa 
Ukrajině: V první polovině roku zmizelo beze stopy v širším okolí Kyjeva ne méně než 22 
lodních kontejnerů, 389 železničních vagonů a 220 nákladních aut s humanitární pomocí. 
Stejně tak zmizelo 55 darovaných milionů v eurech. Z původní čisté hodnoty zboží ve výši 
360 milionů eur tak bylo odcizeno celkem 342 milionů eur. To vše se rozhodně neděje bez
politiků propletených s mafií, rozumíte?

Nyní se podívejme na některé z odpovědných stran, zapletených s faramceutickým 
průmyslem a jejich plíživou genocidou v různých oblastech. Velká, celosvětová armáda 
nezávislých a věrných osvícenců již vynesla na světlo jména hlavních pachatelů a jejich 
vazalů; která byla všude uvedena, a proto je není třeba opakovat. Zde je jen další malý 
segment této v současnosti probíhající genocidy. 
Dnes se nezabýváme rostoucími masami obětí očkování, ani giganticky prosperujícím 
byznysem s pohřbíváním, ani stále probíhajícím miliardovým byznysem s nejrůznějšími 



covidovými produkty, přístroji, ochrannými oděvy, stříkačkami, maskami, dezinfekčními 
prostředky atd. Zabýváme se pouze skrytou genocidou. Podívejme se jen na skrytou 
genocidu PŘED porodem: to, před čím varovala gynekoložka Dr. Rebecca Leistová již 21. 
listopadu, se naplnilo: 80 % očkovaných těhotných žen mělo potrat.

V Austrálii se v roce 2022 narodilo o 63 % méně dětí! U nás ve Švýcarsku došlo k 
nejprudšímu poklesu porodnosti za posledních 150 let - to předčí obě světové války, 
světovou hospodářskou krizi a také zavedení kontroly porodnosti. Zda je tento drastický 
pokles porodnosti jen začátkem, nebo znamená nekonečný řetězec neplodnosti, nedokáže
v tuto chvíli nikdo s jistotou říci. Dr. Naomi Wolfová však již na počátku vypověděla, že 
společnost Pfizer a FDA dobře věděly, že experimentální falešná vakcína zničí plodnost 
žen a mužů. A tak přestože 80 % vyšetřovaných dětí zemřelo - genová terapie byla 
zavedena. Navíc přesně 9 měsíců po zavedení všeobecně nebezpečné experimentální 
vakcíny covid došlo v celé Evropě a mnoha dalších zemích k drastickému poklesu 
porodnosti. Přesně 9 měsíců po zahájení genové terapie covid byl zaznamenán masivní 
pokles porodnosti ve 13 z 19 evropských zemí, v Anglii a Walesu, Austrálii a na Tchaj-
wanu.

- V Německu klesla porodnost o 8,3 % za pouhé tři čtvrtletí roku 22. 
- V Anglii a Walesu došlo k poklesu o 12 % do 22. června - a to je přesně ten okamžik, kdy
  jejich vláda přestala tyto údaje zveřejňovat! 
- Besprostředně 9 měsíců po zahájení "očkování" došlo v západní Evropě a dalších 
  vyspělých zemích k dvoumistnému poklesu porodnosti. Tato čísla je jako vždy třeba 
  chápat bez statisticky nezachycených údajů.

Dr. Robert Chandler předložil všechny tyto údaje na základě své studie 55 000 dokumentů
společnosti Pfizer. Předtím chtěly farmaceutická společnost a FDA tyto dokumenty na 75 
let zapečetit, tj. záměrně je před celým lidstvem utajit. Ve své nedávno zveřejněné zprávě 
o společnosti Pfizer však přesto shrnul 50 studií se všemi těmito šokujícími výsledky. 
Samozřejmě i tato evidence byla opět přerušena a samozřejmě také mainstreamem před 
oklamaným lidstvem zatajena. Žádná konspirační teorie - samá tvrdá fakta! Přesto je 
genetické očkování těhotných žen nadále tvrdě doporučováno. Dr. Naomi Wolfová to 
shrnuje slovy: "Zabíjejí západní Evropu". 

(4) Všichni by se měli dovědět, že se blíží doba, kdy oklamané národy znovu objeví nejen 
svou politickou suverenitu, ale také nové soudy zmocní soudce, kteří všechny  tyto zločiny 
a zločince postaví před soud. Budou opět existovat spravedlivé soudy, které přinesou 
národům skutečnou spravedlnost.

Nikdo z těch zlořádných zástupců lidu, který je tajně napojen na tuto odhalenou válečnou 
nebo farmaceutickou mafii a obohacuje se na jejich obchodu se zbraněmi a drogami, 
nebude spuštěn z očí, dokud nebudou všechny jeho zločiny řádně vyšetřeny. Stejný osud 
postihne i každého dalšího zneuživatele moci, a to na celém světě! Totéž platí pro 
všechny, kdo se obohacují na záměrně řízených energetických krizích a podobně. 

Vyzývám tomto okamžiku všechny evropské armády: 

Nenechte se, dále zatahovat do této podloudné rusko-ukrajinské války vyprovokované 
Spojenými státy! Odmítněte jakoukoli podporu všem těm vysoce postaveným válečným 
zločincům, které s Kla.TV už léta odhalujeme! Řekněte hlasitě a jasně NE této 
podněcované agresivní válce! Především vy, německá armádo - odmítněte další 
zástupnou válku! Ať už kterákoli armáda povolá své vojáky vystavené smrtelnému 



nebezpečí k zásahu do této ukrajinsko-ruské války, povolává tím muže k agresivní válce, a
ne, jak tvrdí, k válce obranné! Evropa nemůže vyhrát třetí světovou válku! Byla by to totiž 
3. zástupná válka, válka agrese ďábelských válečných štváčů, která by Evropě přinesla 
jen prokletí. Proto nenásledujte své politiky sloužící zbraňové lobby, odmítněte služby celé
této válečnické mafii, abyste v důsledku jednání těchto zločinců neskončili v nesmyslné 
krvavé lázni! 

Svobodná osvícenecká scéna dokázala desítkami tisíc náročných masových studií a 
statisíci nezvratných individuálních příspěvků, že tuto hybridní válku proti zbytku světa 
vede relativně přehledná menšina spiklenců! 

Ty, ohrožené lidstvo - nezavazuj se těmto válečným štváčům, raději se v sebeobraně 
zavaž k tomu, že je spolu s námi tak důkladně odhalíš a od nich neupustíš, dokud 
nebudou všichni do posledního muže řádně pohnáni k odpovědnosti!

Ano, dokud nebudou zcela zbaveni své moci, spravedlivě potrestáni a také vyvlastněni. 
Nepolevíme, dokud nebudou jejich nelidsky nabyté krizové zisky, tyto biliony eur, biliony a 
biliony dolarů, vráceny oloupenému lidstvu, oloupeným národům. 
Protože my jsme v obrovské přesile! 
My, oloupené národy, se nyní postavíme a ukážeme těmto ničitelům lidstva, že můžeme 
být ve skutečnosti tím, co nám už dost dlouho předstírají - můžeme být skutečnou 
demokracií, tj. fungující vládou lidu! Světovou demokracií! Protože všichni představitelé 
soudní moci zatím dokázali, že již nesmějí udělovat spravedlnost lidem, ale pouze 
vládnoucím podnikatelským magnátům, zavázali tím nás všechny přímo k tomu, abychom 
v souladu s ústavou bránili své země sami. Proto budeme jako vláda lidu i nadále vynášet 
na světlo všechny důkazy, které justice přehlíží - a budeme tak činit tak dlouho, dokud 
nebudou lidstvu zcela odhaleny všechny vazby mezi jejich vládci, politiky, kontrolními 
orgány atd. a všemi mafiánskými tajnými organizacemi. Nepolevíme, dokud se se všemi 
těmito nešvary nevypořádá soud, okay?

Společně odhalíme všechny vazby mezi našimi politiky, zástupci naší ochrany, dalšími 
lidmi na odpovědných místech. Například zbrojní lobby a jejími spiklenci nebo 
farmaceutickou mafií a jejími bezohlednými vrahy očkování. Sestavíme obžalovací spisy 
jako encyklopedii pachatelů, v níž budou uvedeni všichni již odhalení zneuživatelé moci 
spolu s jejich zločinnými činy a korupcí. Všechny tyto zločince a pachatele genocidy 
nespustíme z očí, dokud nebudou jejich současné i budoucí zločiny, stejně jako ty desítky 
let minulých zločinů, ústavně a profesionálně vyřízeny! 

Všemi těmito poukazy jsem se dotkl jen malé špičky tohoto obrovského ledovce. Existují 
stovky dalších tematických a kriminálních obchodních zón, do kterých se zapletli naši 
politici a odpovědné osoby. Každému z nich jde pouze o rozšíření moci a získání osobního
kapitálu z krizí. Proto nemůžeme brát proklamovaný zákaz zisku z krizí dost vážně! 
Zaplňme společně stránky www.vetopedia.org, této encyklopedie kauz, a vyveďme na 
světlo všechny tyto mafiánsky propojené osoby i s jejich činy. Světové společenství nesmí 
ztratit ze zřetele celou uprchlickou mafii, mafii obchodu s orgány, mafii pornografie, mafii 
obchodu s dětmi a mafii obchodu se ženami. Nikdy také nepřehlédněte gigantické krizové 
zisky, které vznikají z podněcované klimatické mánie, a to prostřednictvím skutečných 
meteorologických zbraní nebo pak opět uměle vytvářených energetických krizí. 
Prostudujte si všechny tematické programové bloky na Kla.TV. Takto je najdete (...)

Celá kontrolní mafie generuje neustále vysoké zisky z vlastních vyvolaných krizí.Tyto zisky
musíme zakázat stejně jako zisky z vražedného genetického inženýrství, transhumanismu a



podobně. Nikdy také neztrácejme ze zřetele ty ničitele lidstva, kteří na nás v rozporu se 
všemi studijními důkazy míří své zbraňové technologie mobilních telefonů 4G, 5G atd. 
Zbraňové technologie mobilních telefonů míří na nás. Zatímco zákeřně ozařují lidstvo, 
generují ze svých smrtících technologií nezměrné zisky. Nenechte se unavit a plňte 
stránky hanby, dokud nebudou odhaleni všichni tito pachatelé i s jejich konexemi, všichni, 
kteří se na celém obchodu s adrenochromem podílejí. 

Na světlo se také nutně musí dostat všichni ti opravdu velcí zloději, kteří už dávno 
uzavírají pomocí umělé inteligence, zkráceně AI, tedy superpočítačů neuvěřitelně výnosné
černé sázky proti lidstvu. Neustále generují miliardy z předem vypočítaných a samozřejmě
záměrně zmanipulovaných ekonomických kolapsů. Záměrně také uměle vyvolávají 
finanční krize a na burzovních konkursech vydělávají další tisíce. Jejich nejnovější 
celosvětové lákadlo se nazývá ChatGPT. 

Stejně jako v případě mobilních telefonů i v případě této velmi fascinující umělé inteligence
nechávají jejich velcí investoři lidi, aby se na ní podíleli. Microsoft již na tuto nejrychleji 
rostoucí internetovou službu vsadil 2 miliardy a právě přidává dalších 10 miliard. Co však 
všichni uživatelé netuší: jako vždy pokulhávají desítky let za skutečným stavem vývoje. 
Svět se opět dostává do pasti velkých hráčů. Během pouhých dvou měsíců ChatGPT čítá 
již 100 milionů aktivních uživatelů. Ano, a kromě všech těchto krizových spekulantů 
existuje také mafie, která generuje obrovské zisky ze smrti, zejména z úmrtí na covid. Z 
pohřbů se téměř přes noc stal rozbujelý byznys. Již v letech 2019-2021 se zisk společnosti
SCI (vysvětlivka ke slovu: Service Corporation International, texaský pohřební ústav) na 
akcii více než zdvojnásobil: z 1,90 na 4,57 dolaru. 

Společnost US Service Corporation International nedávno oznámila svá jarní čísla - 
další nejlepší čtvrtletí s obratem téměř jedné miliardy dolarů a ziskem 135 milionů dolarů. 
Tom Ryan, generální ředitel společnosti, si lámal před investory a analytiky z Wall Street 
hlavu: "Zajímalo by mě, co může být příčinou všech úmrtí, ke kterým došlo v posledních 
dvanácti měsících nejen ve Spojených státech, ale i v celé západní Evropě a Austrálii? 

Pokračujme ve vytahování všech politických velkokorupcí na světlo! 

Protože velkokapitalisté, jako magnát Nevládní organizace (NGO) George Soros, mohou 
dokonce přes noc destabilizovat národní měny - vždy s tragickými důsledky pro obyčejné, 
vydělávající lidi. Koneckonců Soros se proslavil již v roce 1992 svou sázkou proti britské 
libře.
Za jediný den vydělal na jediné sázce jako krizový profit celou miliardu dolarů! 

Mimochodem, stále se zabýváme pouze špičkou této obrovské hory podvodů. Protože 
zatímco média povinných odvodů nadále denně vyvolávají paniku a malují nám před 
očima energetickou beznaděj, celá patentová mafie musí konečně vyjít na světlo. I zde po 
celém světě existují rozvětvětvené tajnspolkařské struktury.

Bez nich by se na trhu už dávno objevil nespočet vysoce kvalitních energetických 
vynálezů. Všichni bychom se mohli zadarmo a bezuzdně koupat v záplavě energie, nebýt 
zločineckých spolků s jejich koruptními politiky, kteří zajišťují zpronevěru všemožných 
vynálezů - vždy pod super záminkami a osobně lukrativními krizovými zisky.

Celkově vše směřuje k velkému resetu-Great Reset, který vyhlásil WEF: 

To znamená, že už nebudeme nic vlastnit a budeme s tím spokojeni. Z druhé strany si 



máme nechat znovu a znovu píchat injekce a boostry a neptat se jak je to se zdravím a 
přežitím. Máme se nechat sledovat od úsvitu do soumraku ve všech oblastech našeho 
života, a to až do nejmenších detailů - a nechovat žádné podezření ani obavy. Máme 
nadále platit všemožné povinné daně - nejen stále vyšší odvody na zdravotní pojištění, ale
také za předražená masová média - a vůbec si nestěžovat a nechat si do sebe bez odporu
lít 
ejich toxiny - den za dnem. Je nejvyšší čas, aby si světové společenství s těmito 
nejhoršími přisluhovači zločinců konečně vyřídilo účty.

Víte co? Hned teď učiním několik návrhů, které se mohou proměnit v rozhodnutí na celém 
světě. A prosím, nepřestaňte číst, jakmile uslyšíte první polovinu věty, protože ta věta 
pokračuje - a její pokračování bude dobré.

Řekněme jako celosvětové obyvatelstvo hlasitě a jasně "ano" k Velkému resetu Klause 
Schwaba a jeho strůjcům: 
Jako světová demokracie se však nejprve rozhodněme, že tento Velký reset vyzkoušíme 
alespoň na 20 let na všech jeho vynálezcích a propagandistech: tedy na Klausi Schwabovi
a všech jeho spolupracovnících z WEF, jakož i na všech mocnostech v pozadí, které na 
něj jistě sázejí, jako jsou BlackRock, Vanguard a spol.
Samozřejmě musí být Velký reset-Great Reset nejprve po dobu 20 let testován na všech 
těch soukromých vládcích peněz, jako je Federal Reserve, City of London nebo Stát 
Vatikán. Stručně řečeno: v první řadě ve všech těch známých kruzích, které po staletí 
vydělávaly na světových krizích: například na rodech Rothschildů, Rockefellerů a spol. Ale
Velký reset musí být vyzkoušen také na všech současných multimiliardářích, Jeffu 
Bezosovi, Bomu Kimovi, Anthonym Woodovi, Ernestu Garciovi II, Jacku Dorseyovi, Marku 
Zuckerbergovi, Brianu Armstrongovi, Georgi Sorosovi, Billu Gatesovi, Bobbym Murphym, 
Evanu Spiegelovi, Danu Gilbertovi, Jeffu Greenovi a tak dále (5). 

Neboť pouze v případě, že se tyto mocenské elity a nejbohatší lidé na světě budou zdát 
šťastní i po 20 letech Velkého resetu, můžeme jim tak říkajíc ten Velký reset odkoupit. 
Zjednodušeně řečeno: Světová demokracie nejprve otestuje vhodnost deklarovaného 
Velkého resetu na 1 % superbohatých, kteří vlastní více peněz než zbylých 99 % 
světového obyvatelstva dohromady. Jako světová demokracie se rozhodneme, že trvalá 
spokojenost všech multimiliardářů a multimiliardářek tohoto světa musí být prokázána po 
dobu nejméně 20 let, než bude možné tento Velký reset aplikovat na nás, zbytek lidstva - 
ale ne dříve! Pokud Velký reset udělá radost takovému druhu lidí, kteří ho vymysleli a 
vyhlásili nad celým světem, pak budeme-z hlediska světové demokracie-vidět dále.

Nyní řeknu jednoduše a s důrazem, co my, lidé, celou dobu děláme špatně: Necháváme 
se znovu a znovu vést a určovat politiky a lidmi na odpovědných místech, kteří vlastním 
životem nijak nedokázali, že jejich vznešené teorie a politické ideály vůbec fungují. Také 
jsme dovolili vzdělávací mafii, aby nám přerostla přes hlavu. Tato mafie nás stále více 
zahrnuje svými ideologiemi a teoriemi od zeleného stolu. Dnes už ani s jistotou nevíme, 
zda jsme muž nebo žena, tak daleko jsme došli. Necháváme se ovládat silami, které nám 
nikdy nebyly schopny dokázat, že jejich teorie skutečně přinášejí dobré ovoce. A pokud na
tomto místě řeknete, že by něco takového nebylo vůbec možné, pak vám odpovím - a 
jestli je to možné! 

Každého, kdo pochybuje o možnosti takové zkušební fáze či zkušební praxe, odkazuji na 
svou vlastní životní cestu:
Než jsem začal mluvit k veřejnosti a pracovat v širší komunitě, nejprve jsem si dobrých 30 
let na vlastní kůži ověřoval, co mám říkat a nabízet - společně se svým týmem, s nímž 



mimochodem pracuji už více než 30 let. Jinými slovy, všechny naše služby, práce a 
produkty jsme nabízeli již od roku 1979 zdarma. Než jsme přišli se sloganem "Nový svět je
bez peněz", realizovali jsme tento koncept v nejdražší zemi na světě, ve Švýcarsku. 
Mezitím uplynulo již hodně přes 40 let. Samozřejmě víme, že na všechno jsou potřeba 
peníze. 

Bez peněz v první řadě znamená, že vše, co je možné, by se už nemělo dělat za peníze. 
Skutečnost, že nyní můžeš zdarma sledovat 20 000 pořadů z Kla.TV, že můžeš zdarma 
získat a sledovat mých devět hlavních celovečerních filmů, je důkazem, že moje teorie v 
praxi funguje - spolu s tisíci lidí, kteří žijí ve stejných zeměpisných šířkách jako já zde se 
svými týmy. To, že můžeš zdarma získat 2000 mých výukových přednášek v písemné i 
zvukové podobě, je toho dalším důkazem. Všech 18 velkých pořadů AZK, kterých se 
mohly zdarma zúčastnit desetitisíce lidí, kterým byly zdarma poskytnuty veškeré výukové 
materiály a dokonce i to nejlepší jídlo, je důkazem, že moje teorie v praxi funguje 
(www.anti-zensur.info). 

Společně jsme veřejnosti nepřinesli nic, co bychom předtím po desetiletí netestovali na 
sobě. Za desítky let jsme také dokázali, že nový svět bez peněz může fungovat tak, že 
jsme poskytovali bezplatnou terapii tisícům lidí, hostili je zdarma a místo toho, abychom od
nich brali peníze, jsme je živili. A pokud se teď zděšeně ptáš, jak má něco takového 
fungovat, když jsou na všechno potřeba peníze a peníze přece z nebe neprší, pak ti 
odpovím jediné: Je to tak, peníze z nebe neprší, ale kdykoli děláme opravdu dobrou práci, 
služby, které vycházejí ze srdce, služby bez postranních úmyslů a motivů zisku, pak nebe 
zajistí, že nás lidé za naše dobré služby odmění - automaticky!

Ti pak mají sami nutkání naši věc finančně podpořit. A ne, po výzvách k darům a 
prosebných dopisech! Nejen poté, co jsme prošli řady se sbírkovým košem; také ne tehdy,
když jsme zveřejnili čísla našich účtů a neustále upozorňujeme, že by nám lidé měli 
prosím přispět, protože jinak nemáme žádné příjmy. Žádnou z těchto možností jsme 
nevyužili už celá desetiletí! Místo toho jsme bez váhání sloužili desítkám tisíc lidí, kteří 
nám za to nikdy nedali ani cent.

Tuto zkušenost jsme také dobrovolně testovali po desetiletí na sobě a svém životě, tj. v 
osobní praxi, než jsme vyhlásili: "nový svět je bez peněz". Skutečnost je taková, že jsme 
nikdy v žádnou hodinu nepoznali nedostatek a dodnes známe pouze rostoucí hojnost - a 
to v rozdávání! Dnes již spolu s tisíci dobrovolnými přispěvateli pravidelně sloužím 
milionům lidí. A všichni tvrdě pracujeme - ve dne v noci. A víte co? Kromě všech 
dobrovolných služeb všichni tvrdě pracujeme i na svůj vlastní chléb. 

Přitom neustále vkládáme značné části našich vydělaných peněz zpět do naší dobrovolné 
činnosti, abychom vám mohli sloužit zdarma! Založil jsem ne méně než tři vlastní podniky, 
abych vám mohl bezplatně sloužit. To znamená, že mně ani nám všem opravdu nejde o 
vaše peníze. Mnohem raději vám sloužíme za své vlastní peníze a dáváme vám znovu a 
znovu k dispozici sebe. Tak, jak jsem to dělal od roku 1979 já, děláme to i dnes jako 
vedoucí týmy Kla.TV, AZK, S&G, OCG atd. Naše přebytky necháváme znovu a znovu 
plynout do společného koloběhu: na vzdělávací práci, na rehabilitační práci, na práci pro 
lidi hledající pomoc všeho druhu, na pomoc rodinám a mnoho dalšího.

Proto věřím, že jsem kompetentní, když navrhnu: od nynějška říkáme "ano" ke všem 
očkováním na přikázání farmaceutického průmyslu, včetně očkování mRNA …  
… ale s jedinou podmínkou, že všechny tyto přípravky budeme předem testovat nejméně 
20 let na jejich vlastních výrobcích a také na všech politicích, kteří takové experimentální 



akce podporují. Tento dvacetiletý test však musí být nejprve úspěšně proveden také na 
všech spolupachatelích a spoluúčinkujících z řad zdravotních úřadů apod. A my zřídíme 
světově demokratické, zcela nezávislé kontrolní orgány, které budou tyto vakcíny neustále
zkoumat, aby se zajistilo, že místo nich nebude aplikován žádný fyziologický roztok 
jakéhokoli druhu. 

Každý, kdo je pro očkování tohoto druhu, se musí vzdát dát k dispozici jako pokusný 
subjekt nejméně na 20 let, než se světové obyvatelstvo bude moci dostat do kontaktu s 
těmito jedy. V souhrnu se musíme jako světová demokracie zasadit o celosvětové 
rozhodnutí, že na celé lidstvo nesmí být použito nic, co nebylo nejprve dostatečně 
vyzkoušeno na samotných vynálezcích.
Nejdříve bychom rádi viděli, jak se vede po 20 letech injekcí mRNA Bill Gatesovi, Karl 
Lauterbachovi, Drostenovi a jim podobným. 

Proto dále navrhuji, abychom dokonce řekli "ano" k plánovanému totálnímu sledování, 
také "ano" ke zrušení hotovosti … 
… ale pouze pod podmínkou, že celosvětové obyvatelstvo bude moci sledovat všechny 
výše zmíněné elity těmito jejich vlastními technologiemi po dobu nejméně 20 let. Jako 
světová demokracie takříkajíc obracíme kartu a uvádíme v život jakousi obří Trumanovu 
show. 
→ Nejprve všichni společně vyneseme všechny tyto skryté mocnosti na světlo, dokud 
nezaznamenáme nejposlednější jméno do našeho lexikonu pachatelů.

→ Pak vytřídíme všechny tyto tajné aliance a vybavíme je právě tou sledovací technologií,
kterou právě plánují implantovat pod kůži celosvětovému obyvatelstvu. I zde bychom měli 
sledovat každý krok těchto tajemných elit po dobu nejméně 20 let. Večer místo sledování 
televize budou moci všechny oči světa sledovat, co tito lidé celý den dělají. Pracujeme 
přitom se systémem rozpoznávání obličejů a GPS, abychom vždy věděli, kde se nachází 
Klaus Schwab, Elon Mask, Bill Gates, George Soros a všichni ostatní velcí funkcionáři. 
Chceme být schopni rekonstruovat a sledovat každou jejich transakci, každý dolar, který 
vydělají. 

Podle jejich plánu budou sami žít v systému sociálního kreditu. Jakmile nebudou 
hospodařit přesně tak, jak my jako slušné světové obyvatelstvo uznáme za vhodné, dojde 
k okamžitým srážkám, omezením cestování a automatickým sankcím. Chceme se předem
naučit rozumět každé sázce, kterou tito velcí spekulanti předtím uzavřeli na to, že se 
zřítíme. Chceme na příkladu těchto lidí vychovávat světové obyvatelstvo, aby se naučilo 
přesně chápat, ano, aby nakonec každé dítě mohlo posoudit, do jaké míry tito spekulanti 
prospívají nebo škodí světovému společenství. 

Chceme také vědět o každém spojení, kdo přesně je s kým spojen a co dělá během dne - 
a když už jsme u toho, tak samozřejmě i v noci. Chceme přesně vidět, co takový člověk, 
který nás chce totálně sledovat, jí a pije, které léky bere a které odmítá. Neměli by mít na 
sobě ani kousek materiálu, o kterém bychom nevěděli. Minimálně dvacet let chceme 
sledovat každý jejich krok a střídavě se po celém světě si vyměňovat svá pozorování, aby 
nám neunikl jediný okamžik. 

Pokud se světovému společenství bude zdát, že elity, jsoucí pod jejím dohledem jsou 
šťastné, může přijmout jejich technologie a nechat se sledovat - ale samozřejmě až po 
demokratickém rozhodnutí na celosvětové úrovni, a ani o hodinu dříve. A v žádném 
případě, když nás spokojenost těchto sledovaných elit zcela nepřesvědčila.



Než skončím, rád bych předložil celosvětový demokratický návrh na vstup do "nového 
světa bez peněz". 
Neboť "svět bez peněz" nelze zavést ze dne na den. Musí se vyvíjet, člověk si na něj musí
nejprve postupně zvykat. A můj návrh zní takto: 
Použiji přirovnání: Žádný obyčejný a zdravý občan zeměkoule by nikdy nedal své peníze 
například nějakým zjevným teroristům, jako jsou třeba pohlaváři IS, aby mohli dál 
nejrůznější lidi, kteří se jim nehodí zkrátit o hlavu. Jistě si vzpomínáte, jak před kamerou 
utínali hlavy lidem, kteří se jim nelíbili, nebo jak je stříleli a bodali.

V tuto chvíli se však ptám světového společenství na následující: 
→ Proč stále dáváme své peníze - teď mluvím symbolicky – vlastně nadále nějakým 
mainstreamovým individuům, která nás zabíjejí? 
Podívejte se na Kla.TV, jak se dá profesionální televizní práce dělat bokem, bez jediného 
povinného poplatku. Proč by měl mainstream nadále požadovat miliardy povinných 
odvodů od všech, které denně obelhává, jim škodí a je klame? Dospějme i zde k 
celosvětovému rozhodnutí: Ať je jim dovoleno nadále vytvářet veřejné mínění, ale pouze 
na vlastní náklady, za poctivě vydělané peníze. Konec s nuceným financováním.

→ Proč stále dáváme své peníze Big Pharma, válečným štváčům, banksterům, 
klimatické mafii, všemožným pojišťovacím mafiím a krizovým spekulantům? 

→ Proč z našich peněz nadále financujeme všechny ty bezhotovostní systémy, 
naletíme na všechny ty vymoženosti, jako je QR kód atd.? 
Víte, proč je pro stále vládnoucí elity tak důležitá bezhotovost? Protože dobře vědí, že 
přišla a ještě přijde doba, kdy najednou budete od všech takových zločinců vybírat, 
zadržovat své peníze – a sice protože vám to svědomí říká! Proto oni spěchají, aby mohli 
ovládat vaše peněžní toky a majetek ve svých digitálních systémech pouhým stisknutím 
tlačítka. 
Proto pokud se jako celosvětové obyvatelstvo hned teď nepostavíme a včas jim 
neuděláme absolutní přítrž, brzy to těmto chlípníkům, kteří ovládají svět, bude jedno. 
Stisknutím tlačítka totiž budou moci vaše peníze jednoduše zmrazit a vy už žádné 
nebudete mít. A tím pádem už nemáte možnost se bránit, nemáte žádný hlas, nemáte 
svobodu pohybu. Držme se tedy spolu a pokračujme v práci na tom, aby se stále více 
whistleblowerů ze všech oblastí postavilo a odhalilo tyto mafiánské struktury. Pokračujme 
v práci na tom, aby se všichni myslitelní odborníci, specialisté, vojáci, a osvícenci ze všech
oblastí postavili a vystoupili z těchto spojejí. Kéž by také existoval lexikon osvobození, kde
by se mohli registrovat všichni ti, kteří se ze všech těchto nezákonných, lidstvu škodících 
koruptních spojení zavčas osvobodí.

Ať jsou pak tito lidé věnčeni, ať jsou oslavováni jako odvážní hrdinové této doby, protože 
ještě zavčas změnili stranu. Především však jako celosvětová vláda lidu vznést veto proti 
každé válce. Vyhlašujeme: 
"Je konec s válkam: My nechceme války, jsme vládnoucí lid - mírumilovný lid!
Dostali jsme se na konec tohoto projevu. Doporučuji vám mantru, kterou stále dokola 
vyslovuji nahlas se všemi našimi spolupracovníci dohromady. To znamená - a platí to i pro
vás:

"Ne lidskou mocí, ne lidskou silou to bude.
Prostřednictvím nebeských sil v nás se nepřítel nyní zcela vloudí."

Jiná cesta neexistuje.

Jsem Ivo Sasek, který stojí před Bohem už 46 let.


