15. FELVONÁS

„VESZÉLY ÉS LEHETÔSÉG”
– avagy Az Élet által kényszerűségből lediktált
rendkívüli felvonás

„Amit erőszakkal terjesztenek, az nem lehet sem igaz, sem jó, sem szép.”
„Tudott dolog, hogy amit a műveletlen vagy félrevezetett tömegnek sokszor elismételnek,
az a legtöbb agyban hamarosan az axióma, a bizonyításra nem szoruló alapigazság
körvonalait ölti.”
(Nemere István)

79.
TECHNOFASIZMUS
– avagy Az „Éhezők viadala-társadalom”
„Ha a tudomány lehetővé teszi egy eszköz elkészítését, akkor az az
eszköz el is készül, legyen bármilyen veszélyes az emberiségre nézve.”
(Nemere István)

K

étségkívül az Élet a legnagyobb rendező. De talán még ennél is nagyobb forgatókönyvíró. A legváratlanabb pillanatokban születnek a
legváratlanabb helyzetek. Olyan váratlanok, hogy ilyeneket még a
tudatipar legfőbb székhelyének számító Hollywood élményfarigcsálói sem
tudnának kiizzadni magukból.
Betűpüfölgetési munkásságom során először fordult elő velem, hogy egy
már teljesen elkészült és lezárt könyvemet újra meg kellett nyitnom, és az
Élet által diktált szükségszerűség kényszere miatt, ki kell egészítenem. Egész
egyszerűen nem tehettem meg, hogy ne tegyem oda a könyv végére azt, ami
most következik.
Amikor először hallottam arról, ami most fog következni, anélkül, hogy
ismertem volna az interjú tartalmát, azonnal erősen gondolkodóba estem.
Ez a tevékenység – mármint a gondolkodás – úgy egyébiránt manapság az
emberiség egyre kisebb részére jellemző.
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Amikor aztán végre hozzájutottam (nem volt könnyű) és sikerült végre
meg is néznem Brian Rose, a London Real csatorna riporterének David Ickekal rögzített, a koronavírus-helyzettel kapcsolatos, sorrendben második beszélgetését, még jobban gondolkodóba estem.
Az történt ugyanis, hogy ezt a beszélgetést szinte azonnal eltávolították a
világ legnagyobb, a Te Kanálisod nevű videó-megosztó oldaláról.
Nem vagyok orvos, a dolog egészségügyi részéhez nem értek. Ami igazán
árulkodó és engem elgondolkodtatott, hogy a diskurzustér közösségi szegleteiben a közlésrendszerek tulajdonosai letiltották ezt az anyagot, megtiltották a nyilvános eszmecserét a videóban elhangzó gondolatokról!
Vajon miért?
Nem szabad beszélni róla, nem szabad megvitatni a videóban elhangzó
gondolatokat! Legalábbis a közösség nagy nyilvánossága előtt egészen biztosan nem. Maga az ügykezelés az, ami nagyon árulkodó, túlontúl árulkodó.
Ilyen van? Vedd már észre, itt csak ilyen van!
Túl sok a ... és itt gondban vagyok, mert már félve merem leírni, hogy
véletlen, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy ezek nem véletlenek sorozatai.
Különösen akkor nem, ha napvilágra kerülnek céghálók, támogatások, fel480
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menők és egyéb más, mondjuk a különböző országok politikai osztályait
érintő viselkedésmintázatok, melyek valahogyan kísértetiesen hasonlítanak
egymáshoz, bárhol is nézünk körül a bolygón.
Száz szónak is egy a vége, én azt mondom, hogy erre már nem szabad
csak úgy, könnyedén legyinteni, mondván, hogy összeesküvés-elmélet!
Most először az emberiség írott történelmében, szinte gombnyomásra
lezártak egy egész bolygót! Méghozzá egyetlen puskalövés nélkül! Vezényszóra otthonaikba parancsolták a munkaerő-haszonállatok (népiesen: jószágok) milliárdjait. És azok azonnal be is zárkóztak! Önként! (Néhol még
dalolva is! Lásd a derék taljánokat!) Mintha csak valamilyen gigantikus globális távvezérlőn afféle kézi vezérelt gombnyomásra jól nevelten és azonnal
elkushadna a gazda parancsára a mediatizált tömegemberek engedelmes
siserehada.
Egyre inkább olyan érzésem van, hogy itt nem is a dolog orvosi része a
legérdekesebb, hanem az, ahogyan ezt felhasználják bizonyos célok elérése
érdekében. Egy biztos, ilyent senki nem talál ki csak úgy a hasára csapva.
Ami igazán elgondolkodtatja az embert, az ügykezelés módja! Főként
olyan témáknál – és ilyen téma az orvoslás, az egészségügy, no meg persze
a távközlés is – melyekben a hétköznapi ember járatlan, hiszen különleges
szaktudás és ismeretanyag kell hozzá. Ilyen esetekben a külső szemlélő azt
várná – természetesen szigorúan tudományos alapon –, hogy megcáfolják
az elsőre, másodikra, harmadik, de talán még sokadikra is összeesküvés-elméletnek tűnő, nem az adott szakterületeken tevékenykedőktől érkező, és
a fősodorba nem éppen beleillő – sokszor ex katedra – kijelentéseket. De
nem ez történik! Azonnal tiltanak, törölnek, elhallgatnak, eltűntetnek, elérhetetlenné tesznek!
Kendtek értik ezt? Miért teszik ezt?
Nem merik, nem akarják, vagy esetleg nem tudják cáfolni?
Arra kérem a tisztelt Olvasót, nagyon figyelmesen olvassa el azt, ami
most következik! Mindent lehet, csak egyet nem szabad, nem elgondolkodni azon, ami most következik!
A felvételt végül a videa.hu weboldalán tudtam megnézni. A felvétel linkjét az interjú végén megtalálod.
A közzététel dátuma: 2020.04.22.
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A videó alatt a következő bejegyzés olvasható:
Eredeti cim: „The Coronavirus Conspiracy: How COVID-19 Will Seize
Your Rights And Destroy Our Economy”. Magyar felirattal, a teljes es vagatlan verzio. Brian Rose ujsagiro „London Real” elnevezesu TV musoraban
elhangzott interju masodik resze, amely David Icke tarsadalom kutatoval
keszult 2020. aprilis 6-an hetfon. Magyar felirat: sym.first. Eredeti forras:
londonreal.tv Link: https://londonreal.tv/the-coronavirus-conspiracyhow-covid-19-will-seize-your-rights-destroy-our-economy-david-icke/
INTERJÚ A VILÁGJÁRVÁNYRÓL DAVID ICKE-KAL 2.
Brian Rose: A London Real-t láthatják. Brian Rose vagyok. A mai vendégem
David Icke, az angol író, előadó. 1990-től ismert, mint professzionális konspiráció-kutató, aki úgy jellemzi magát, hogy ő egy olyan kutató, aki mindig
azon dolgozik, hogy kiderítse, ki és mi irányítja a világot. Szerzője 21 könyvnek, 10 DVD-nek. 25 országban tartott előadásokat, akár tíz órás hosszban,
hatalmas közönség előtt, akár stadionokat megtöltve, mint például a londoni Wembley Stadion.
Most van itt második alkalommal, hogy beszéljen a koronavírus 19 világjárványról és a globális lezárásokról. A jól látható gazdasági visszaesésről,
az 5G technológia hatásáról és a jogaink megsértéséről, a szabad beszéd
megakadályozásáról.
David, üdvözlünk újra a London Real adásában.
David Icke: Köszönöm, Brian.
Brian Rose: 19 napja volt, hogy itt volt a stúdióban. Azóta azt mondták
nekünk, hogy emberek milliói fertőződtek meg világszerte. A halálozások
száma közelít a 100 ezerhez. Közel 3 milliárd ember él bezárva az otthonába. A piac 30%-ot vesztett az értékéből. Globális visszaesés várható.
Az utolsó beszélgetésünk futótűzként terjedt, David. Több mint 7 milliós nézettség, ami példátlan a London Real történetében, ami egy dolgot
mond nekem: az emberek hallani akarják a véleményét. Az emberek hallani
akarják az igazságot. David, mint tudja, nem értek egyet mindennel, amit
mond, de az életem árán is védeni fogom a jogát, hogy elmondja, ebben az
időszakban, amikor a médiahatóság (Offcom) megtiltja a médiáknak, hogy
beszéljenek az 5G-koronavírus konspirációs teóriákról.
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Brian Rose és David Icke a London Ral adásában

Emiatt nagyon aggódom. Rengetegen mondták, hogy ne csináljam meg
újra ezt az interjút, azonban Amerikában – ahonnan jöttem – az Alkotmányban az első alapjogunk a szabad beszédhez és a szabad sajtóhoz való jogunk.
Ezt a jogot sértik meg most, ebben a pillanatban is, amikor beszélgetünk.
George Orwell mondta híres könyvében (az 1984-ben):
„Az univerzális csalás/hamisság idején elmondani az igazságot forradalmi tett.”
David, ezt fogjuk ma tenni. Őszintén, nem voltam benne biztos, hogy
eljutunk ma eddig a pillanatig. Úgy éreztem, hogy talán le is tiltanak minket
a mai nap folyamán.
Hol kezdjük? Van vírus?
David Icke: Brian, azóta, hogy utoljára beszéltünk, minden egyes ébren
töltött pillanatomat azzal töltöttem – szinte a nap 24 órájában – hogy a világ
minden tájékáról felkutassam a vírusszakértőktől, specialistáktól és orvosoktól származó információkat. Amerikából, Németországból, Ausztriából,
Olaszországból. Olyanoktól, akiket sosem engednének közel a BBC-hez vagy
a CNN-hez. Azért, mert megsemmisítik a történetét ennek az átverésnek.
És ha a beszélgetésünk megtekintése után az emberek felkeresik a davidicke.
com weboldalt, felteszek egy speciális oldalt, egy sor videóval a London
Real nézői számára. Videókat ezektől a doktoroktól és másoktól, akik kü483
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lönböző módon támogatják minden elemét annak, amit mondani fogok.
Szóval ezeket az infókat nem én találtam ki. Ennek semmi értelme sem lenne. Vagy tényekkel foglalkozol és azzal, amit olyanok mondanak, akiknek
értenie kellene hozzá, vagy véged van.
Szóval ez a szalagcím, amivel kezdünk, ami biztos vagyok benne, hogy
sok embert sokkolni fog:
NINCS COVID 19! NEM LÉTEZIK!
És ma el fogom magyarázni, miért van ez így, és hogyan lehetett egy
globális járvány képzetét létrehozni.
Az egyik doktor, akit tanulmányoztam, Andrew Corfman. Ő egy egészségügyben dolgozó orvos Amerikában. A pszichiátrián dolgozik – és hasonlóan más orvosokhoz, akiket sosem látsz a BBC-n (az angol köztévében) –
elkezdte végignézni az események láncolatát, ami odavezetett, ahol most
vagyunk.
Kínában, valamilyen okból kifolyólag, az emberek elkezdtek megbetegedni. A kínai hatóságok genetikai anyagot vettek a tüdőfolyadékából azoknak, akik megbetegedtek. Csak néhányuktól, nagyon kevés betegtől. Amit
találtak – amit úgy nevezünk: genetikai anyag – ez nem volt egy izolált vírus.
Genetikai anyag volt, ami ezerféle okból lehetett ott, akár például tüdőrák
miatt. Úgy döntöttek, ami a betegséget okozza, az egy vírus, amit elneveztek
COVID-19-nek, de sosem különítették el ezt az ún. „vírust” a többi genetikai
anyagtól, aminek a legnagyobb hányada a legtöbb emberben megtalálható.
Szóval így kezdték. Mielőtt elkezdtek tesztelni. Diagnózisokat állítottak
fel Kínában, tünetek alapján. Ezt a folyamatosan ismétlődő mintát fogod
hallani a koronavírussal, vagy a COVID-19-cel kapcsolatban, mert sok fajta
koronavírus van. COVID-19 tünetek. És ezt az ismétlődő leírást is hallani
fogod: influenzaszerű tünetek.
Nos, ezeket az influenzaszerű tüneteket rengeteg dolog okozhatja. De
a tünetek alapján – amiket sok minden okozhat – elhatározták, hogy ezek
a tünetek most azt jelentik, hogy a COVID-19 okozza ezeket. Így, ha influenzaszerű tüneteid vannak, akkor COVID-19 pozitív vagy. Köhögtél egyet –
COVID-19. És így egyre nagyobb és nagyobb számokat kapsz.
Amikor az 5G-ről beszélünk – ennek van egy másik aspektusa, amiről
szeretnék beszélni Kínához és a Nyugathoz kapcsolódóan.
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Azonban ezek után kifejlesztették ezt a tesztet, vagyis elkezdték használni arra, hogy teszteljék a COVID-19 jelenlétét. Ezt úgy nevezik, hogy RT
PCR teszt, és ha hiszed, ha nem, nem a COVID-19-et teszteli! A genetikus
anyagot teszteli, aminek sokféle tartalma van, melyek különféle okokból kifolyólag lehetnek jelen. Ha pedig teszt-pozitív vagy a genetikus anyag miatt,
nem a COVID-19 miatt, akkor COVID-19-cel diagnosztizálnak téged, és ha
meghalsz, akkor azt mondják, attól haltál meg.
Most nézzük ezt az RT PCR tesztet! Ezt fejlesztették. 1984-ben egy amerikai biokémikus, Kary Banks Mullis1 készítette el. Ezt próbálják használni
sok fajta dolog diagnosztizálására. Ugyanazt a tesztet használják például
arra, hogy megpróbáljanak tüdőrákot diagnosztizálni. Ugyanez a teszt a genetikus anyagra, ha pozitív vagy, akkor azt mondják COVID-19-ed van.
Nos, mit mondott Kary Banks Mullis, a teszt készítője? „Oh, minél több
embert kell tesztelnünk COVID-19 fertőzésre!” A teszt kifejlesztője mit
mondott? Ezt a tesztet nem szabad használni fertőző betegség diagnosztizálására! A teszt fejlesztője mondta. És mit csinálnak ők, hogy megmondják, ki fertőződött meg COVID-19-cel? A tesztet, amit nem lenne szabad
használni erre a célra.
Szóval, tesztelnek erre a genetikus anyagra, és neked COVID-19-ed van.
De van egy másik oldala is a dolognak. Ez a teszt felerősíti/felnagyítja a
mintát. Más szavakkal, nagyobbá teszi, egyszerűbben mondva. és ahogy
nagyobbá válik a nagyítás ciklusain keresztül az, amiről azt mondod, hogy
a betegséget okozza, nagyobbá válik, és egyre inkább láthatóvá válik, vagy
mondjuk úgy, hogy így van, de erre nemsokára visszatérünk. De a genetikus
anyagban található minden más tartalom szintén nagyobb lesz. És nagy ré1 Kary Banks Mullis (1944. december 28. - 2019. augusztus 7.) egy amerikai biokémikus volt, aki 1983-ban feltalálta a polimeráz láncreakció (PCR) technikát, amelyért
Michael Smithgel együtt megosztotta az 1993. évi Nobel-díjat, Michael Smith-szel és
ugyanebben az évben elnyerte a Japán-díjat. Találmánya a biokémiában és a molekuláris
biológia központi technikájává vált , amelyet a The New York Times úgy jellemez, mint
„rendkívül eredeti és jelentős, a biológiát gyakorlatilag felosztva a PCR előtti és utáni két
korszakba”. És egy érdekesség róla, egy a sok közül de a végső: Mullis tüdőgyulladásban 2019. augusztus 7-én 74 éves korában halt meg a kaliforniai Newport Beach partján
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kary_Banks_Mullis)
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sze ennek a genetikus anyagnak már szinte mindenkiben ott van. Így működik a teszt. Így könnyedén tudod manipulálni a statisztikákat.
Azt mondod, 30–35 nagyítási ciklust csinálsz. Ezt behozod a pozitív tesztek közé. Sok dolog láthatóvá válik a genetikus anyagból a nagyításnak ezen
a szintjén. Így lesz néhány pozitív teszted, amit COVID-19-nek neveznek. De
lesz néhány negatív, mivel nem vontad be az összes anyagot a teszt eljárásba.
De mondjuk, felnagyítod a genetikus anyagot hatvanszorosan. Olyan nagy részét hoztad be a genetikus anyagnak – bevonva a teszteljárásba – hogy ezen
a nagyítási szinten gyakorlatilag mindenki teszt-pozitív. Mivel ez genetikus
anyag, amely jelen van szinte mindenki testében, teszt-pozitív lesz ezen a
nagyítási szinten. Ez azt jelenti, hogy a nagyítási ciklusok számának függvényében – mondjuk különböző országokban – meghatározza, mennyi pozitív
teszted lesz. Így nem kell mást tenned, mint megnövelni a nagyítást és egyre
több pozitív tesztet kapsz, amit COVID-19-nek neveznek majd.
Brian Rose: És a nagyítás ugye azt mondja meg, mennyire érzékeny a
teszt?
David Icke: Képzeld el, hogy van valamid, ami akkora, mint egy tű. Jelképesen. Egy tű hegye. Nem tudod igazán megérteni, mert annyira kicsi.
Felnagyítod, és sokkal nagyobb lesz, és így meg tudod vizsgálni a különböző
összetevőit.
Brian Rose: Akkor ez az, amit a teszt csinál. Felnagyítja?
David Icke: Nagyítás. Felnagyítja.
És egy másik dolog. 1890-ben Robert Koch, aki bakteriológus és orvos
volt, kidolgozott egy módszertant, amit ma Koch-posztulátumként2 isme2 A Koch-féle posztulátumok a betegségek mikrobiális eredetére vonatkozó követelmények. Robert Koch és Friedrich Loeffler bakteriológusok dolgozták ki 1884-ben, Koch
publikálta 1890-ben. A követelmények: (1). A mikroorganizmus az adott betegség minden esetében jelen kell legyen, hiányozzon az egészségeseknél. (2.) A mikroorganizmus
színtenyészetben kimutatható legyen. (3.) A kitenyésztett mikroorganizmust érzékeny
állatba oltva ki lehessen váltani a betegséget. (4.) A mikroorganizmus színtenyészetben
kitenyészthető legyen a kísérleti állatból. Koch később maga is eltekintett az első feltétel
általános érvényességétől, miután a kolera, később pedig a hastífusz esetén találtak tünetmentes, illetve szubklinikus fertőzött személyeket is. (Forrás: https://hu.wikipedia.
org/wiki/Koch-féle_posztulátumok)
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rünk. És ezek mind kritériumok voltak, amelyek bizonyítják, hogy egy bizonyos anyag/tényező (ágens) – ebben az esetben a fertőző – az oka annak,
amiről azt állítjuk, hogy az az oka.
A Koch-posztulátum szerint mindenki, aki alanya volt ennek az anyagnak, ugyanazokat a tüneteket produkálja.
A másik fontos szabály, hogy ha elkülöníted ezt az anyagot (tehát az
ágenst) – mindegy hogy ez egy vírus, egy baktérium, vagy bármi – tehát
elkülönítetted, nincs más anyag, csak az az egy, szóval nincs szennyeződés,
nincs hamis pozitív eredmény, olyan, amit a korábbiakban már említettem,
tehát elkülönítetted azt az egy anyagot, amikor fogod ezt az elkülönített
anyagot és befecskendezed egy élő tesztalanyba, az a tesztalany abba az
állapotba kerül, amit mondtál, hogy az az anyag azt az állapotot okozza.
És amikor fogod ezt a tesztalanyt, képes leszel arra (negyedik pont), hogy
fogod ezt az anyagot, amiről azt állítod, hogy ezt a betegséget okozza, a
fertőző betegséget, kiveszed a személyből és befecskendezed valaki másba,
és akkor az illető megkapja a betegséget.
A Koch-posztulátum 1890 óta világszerte részét képezi a modern orvostudománynak. A COVID-19 esetében a négy Koch-féle posztulátum közül
egyetlen egyet sem használtak! Nem bizonyították azt, hogy ez a valami
fertőz és okozza azt a betegséget! Egyiket sem használták! És egyiket sem
teljesítették! Egyet sem! Így eljutunk valami máshoz.
Andrew Kaufman azonosított, ami rengeteg megfigyelés és kutatás –
megnézheted a davidicke.com oldalon az interjú után…
Mi történik, amikor egy sejtet megmérgeznek? Kibocsát valamit, amit úgy
nevezünk: exosome. Ez része a természetes, mindennapi immunrendszer válaszának mérgezett sejtek esetében. És ahogy ezeket az exosome-okat kibocsátja a sejt, és csak akkor bocsátja ki, amikor mérgezett… A mérgezés oka
sokféle lehet. Valamilyen méreg, és figyeld ezt, lehet mérgezés akár stressz és
félelem miatt, képzeld el, a stresszt és félelmet, ami a mai világban van ezalatt
a bezárás alatt, lehet betegség, fertőzés miatt, és okozhatja elektromágneses
mező, ami egy nagyon fontos pont lesz, amikor majd az 5G-ről beszélünk.
Szóval, ezeket az exosome-okat kibocsátják. Az egyik szerepük ezeknek
az exosome-oknak, a megmérgezett sejtek figyelmeztetik a többi sejtet
amint körbeutaznak, hogy probléma van. Készüljetek fel, van itt egy prob487
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léma! Szóval, az egyetlen dolog, amire szükséged van, hogy exosome-okat
bocsássanak ki a mérgezett sejtek.
Amit Kaufman elkezdett vizsgálni mikroszkóp alatt, hogyan néznek ki az
exosome-ok. És megvizsgálta annak a képét is, amiről azt állították, hogy
COVID-19. Ez a kettő pontosan ugyanaz volt. Ezután elkezdte vizsgálni az
exosome-ok genetikai összetételét, amit megtalálsz a tüdőfolyadékban
azoknál, akiknek van valamilyen tüdő problémájuk. Mivel ezek a problémák
előidézik az exosome-ok kibocsátását. És megvizsgálta a genetikus összetételt, amiről azt állították, hogy COVID-19. Pontosan ugyanazok. Mindenféle
releváns módon ugyanazok. Egy exosome és az ún. COVID-19, tovább mindkettő ugyanahhoz a sejt-receptorhoz kapcsolódik. A kettő ugyanaz, amint
azt Kaufman egyértelműen mutatja.
Szóval, mi folyik itt? Fogták a test egy természetes válaszreakcióját, az
immunrendszerét sejtmérgezés esetére, és átnevezték COVID-19-nek.
Nos, ez az anyag, amit az emberek tüdejéből vesznek, és ami az alapja ennek
a tesztnek, tartalmazni fogja a természeténél fogva ezeket az exesome-okat.
Szóval, találtak egy természetes emberi immunrendszer reakciót, mechanizmust, anyag kibocsátást a mérgezett sejtből, és ezt COVID-19-nek nevezik.
És mivel mindenki, akinek van bármilyen sejtszintű mérgezése, produkálja ezeket az exosome-okat, így a potenciál a pozitív tesztek – „Igen, COVID-19, ez egy járvány!” – vonatkozásában végtelen.
Szóval, mi történt? Eldöntötték Kínában?
Azonban, ha mélyebbre megyünk, remélem később fogunk! De miért
csinálták ezt?
Ez a globális szekta, melyet leleplezek már 30 éve, amely a világot egy
globális fasiszta, orwelli irányba tereli, amelyet 30 éve mondok, hogy történni fog. Halló! Itt vagyunk, most! Ennek a világnak nincsenek határai.
Minden országban így működnek, az árnyékban. A politikusok itt vannak
ma, aztán távoznak másnap, de ők mindig itt vannak. Kína az egyik legnagyobb központjuk. Párhuzamban Amerikával, Izraellel, Angliával, Németországgal, Olaszországgal.
Kövessük az események láncolatát!
Már az elején elhatározták Kínában – és ennek van egy 5G vonatkozása, beszélünk majd róla később – hogy ez egy vírus. Nem különítették el a
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vírust. Tesztelték, vagyis először csak diagnosztizálták tünetek alapján, aztán elkezdték tesztelni és használták ezt a tesztet, amely genetikus anyagot tesztel és nem COVID-19-et. És aztán ez átment Nyugatra. és a nyugati
orvosoknak, nővéreknek, egészségügyi dolgozóknak és a többieknek azt
mondták, hogy ez a COVID-19 terjed.
Az Egészségügyi Világszervezet – „Ez egy világjárvány!” – Később kitérünk, kinek a kezében van az Egészségügyi Világszervezet. És ezek a tünetek.
Szóval, mit kezdtek el csinálni? Bárki, megfázásszerű tünetekkel azt a diagnózist kapja, hogy ő COVID-19 eset. Tisztán a kicseszett tünetek alapján.
Így a számok elkezdtek emelkedni.
Az a probléma, hogy ennek egy halálos vírusnak kellett volna lennie, de
nem hal meg elég ember, hogy igazolja ezt a leírást! Így ezt kezdték el csinálni. Bárki, aki megbetegszik, bármilyen ok miatt, akár amiatt, hogy leesik
a kicseszett lépcsőn és bemegy a kórházba, letesztelik COVID-19-re, és mivel a genetikus mintára tesztelnek, ami sok-sok emberben ott van, így sok
pozitív tesztet kapnak. És annak ellenére, hogy esetleg kórházban vannak
kései állapotú rák miatt, szívbetegség, szívelégtelenség miatt és egyéb más
okok miatt, ami influenzaszerű tüneteket okoz, ha pozitív a tesztjük COVID19-re, ha meghalnak, akkor hivatalosan azt mondják, hogy COVID-19 miatt
haltak meg.
Ez az, amiért egyre több ember, családok, szeretteik mondják, hogy a
családtagom, vagy valaki diagnosztizálva lett és meghalt COVID-19-cel. De
nem! Meghaltak ettől vagy attól, ami a betegségük volt már régóta.
Remek példa az embereknek, akik nézik ezt a világban. Volt egy valaha híres humorista, Eddie Large. Egy komédiás páros „Kicsi és Nagy” (Little
and Large). Eddie Largenak volt egy szívproblémája már jó ideje. Bement
a kórházba a szívproblémájával. Amikor bent volt a kórházban, diagnosztizálták COVID-19-cel, mivel tesztelték. Amikor meghalt, a szóhasználat – az
újságokban és a médiában – az volt, hogy Eddie Large meghalt a kórházban
és COVID-19 teszt-pozitív volt. Meghalt a tönkrement szíve miatt, de COVID-19 a diagnózis, és a számok mennek felfelé.
Brian Rose: Szóval azt mondja, hogy a globális halálozási számok nem
változtak jelentősen? Csupán átminősítették őket COVID-19-re, mert
teszt-pozitívak voltak? mondta, hogy a nyelvhasználat érdekes. Mivel nem
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mondták, hogy COVID-19 miatt halt meg. Meghaltak, miután teszt-pozitívak lettek a COVID-19-re.
David Icke: Ez érdekes. Már több napja kifejtettem ezt a pontot. Figyelj
a média nyelvhasználatára! Mint ahogyan tették Eddie Large esetében is.
Általában nem mondják, hogy ez az ember, vagy ennyi ember meghalt a
COVID-19 miatt. Nehéz meghalni valami miatt, amit bizonyítani sem tudsz,
hogy létezik. Azt mondják, ez a szóhasználat, és ezt látod, ezt ismétlik mindig: „Ez az ember, vagy ennyien meghaltak a teszt-pozitív COVID-19-esek
közül. Nem emiatt haltak meg, de figyeld a rejtett tartalmat! „Óh, Eddie
Large meghalt a COVID-19 miatt!” „Óh mindenki beveszi!” Így irányítani
tudod a statisztikákat. Így át tudsz irányítani más tüneteket COVID-19-re.
Irányítani tudod a statisztikákat azzal, ahogy tesztelsz. Nem COVID-19-re
tesztelsz, hanem a genetikai mintára, és ezzel irányítod a halálozási statisztikákat azzal, hogy definiálod, kik azok, akik COVID-19 miatt haltak meg.
Miközben más miatt haltak meg. Emberekre, akik kései állapotú rák miatt
haltak meg, azt mondják, hogy COVID-19 miatt haltak meg.
És itt van egy statisztika számodra Brian. Ezek hivatalos statisztikák a
hivatalos olasz orvosi rendszertől, amit úgy hívnak Angliában, a Nemzeti
Egészségügyi Szolgálat (közegészségügy). 99%-a az embereknek, akik COVID-19-ben haltak meg Olaszországban, 99%-uknak egy, kettő vagy több
egyéb más egészségügyi problémája is volt, ami miatt kórházban voltak,
vagy amivel küszködtek. Ez olyan könnyű, hogy fogsz embereket, akik meghalnak más okokból és utána azt mondod, hogy COVID-19-ben haltak meg.
Ez nem azt jelenti, hogy minden nővér és orvos benne van. Csupán egy hierarchiára van szükséged, ami megmondja, mit kell tenned. És ők megteszik.
Így működik ez.
És említettél valami nagyon fontosat. Az utolsó alkalommal, amikor
megnéztem a halálozási statisztikákat, bármilyen halálokkal, egész Európára vonatkozóan, és az Egyesült Királyságban, nem emelkedtek, például a
tavalyi évhez és a többihez képest. Még ahhoz a mértékhez képest sem,
ahonnan indultunk, nemhogy benne legyenek azok az emberek, akik meghaltak a COVID-19 miatt. És az az oka – de ez változhat, amikor visszatérünk
az 5G-hez – az az oka, hogy sokkal több ember nem hal meg. Azt mondják,
hogy COVID-19-ben haltak meg, amikor más miatt haltak meg.
490

Technofasizmus

Nos, nézzük Lombardiát, ami az olasz járvány központja, ami a figyelem
központjában van! Európa többi része és a nyugati világ halálra van rémülve, hogy mi lehetünk a következő Olaszország. Lombardia, ami magában
foglalja Milánót, hírhedt arról, hogy a levegője mérgező, szennyezett. Csakúgy, mint Wuhan és Kína. Így Lombardiában sokkal több ember hal meg
tüdő problémák miatt minden évben, mint Olaszország többi részében.
Az utolsó statisztikák szerint, amiket láttam, csupán nagyon kevés, százezer ember halt meg egy évben Lombardiában. A következő, a második
olasz terület a statisztikában Lazio, 57 ezer volt. Szóval van egy területünk
Olaszországban, ahol rengeteg ember meghal, nem utolsósorban tüdőbetegségben. Így hatalmas potenciál van arra, hogy ezt a diagnózisok megugrasztására használják. Veszik azokat az embereket, akik meghaltak más
okból és úgy mutatják, mintha COVID-19 miatt haltak volna meg. És így irányításod alatt tartod a számokat.
Amit megtehetsz, hogy bizonyos módon tesztelsz és diagnosztizálhatsz,
melynek következményeként a számok emelkednek. Amikor pedig más módon diagnosztizálsz és tesztelsz, esetleg lecsökkentheted a tesztben használt genetikus anyagnak a nagyítási lépéseit, a statisztikák számai is csökkennek.
Talán észrevettél valamit? Van ez a felfokozott válaszreakció Kínában.
A lezárás. Új kórházakat építettek 7–10 napon belül, hogy válaszoljanak erre
a totálisan pusztító krízisre. Erre a vírusra. Igaz? És egyszer csak hirtelen, ahhoz képest, ahol korábban voltak, ezeket a kórházakat bezárták. A számok
lezuhantak. Ezt mondják. Most elindították a légi járatokat. Újraindították
a gazdaságot. Az emberek kimennek az utcára. Mi? Mi történt? Hirtelen
mindent megváltoztattak. Mert ez hirtelen történt!
Azonban, ha egy bizonyos módon teszteled és diagnosztizálod az embereket – és behozzuk majd az 5G-t is később ebbe – amikor megváltoztatod a
diagnosztizálás, a tesztelés módját. És mi történik a számokkal? Kicseszettül
leesnek.
Nos, egy másik aspektusa ennek Brian – amely betegesen hihetetlen, de
elegendő bizonyítékot láttam, hogy igaznak gondoljam, emberektől, akik
felvették velem a kapcsolatot, és emberektől, akik küldtek nekem infókat
a közösségi oldalakon arról, hogy mi történt a szeretteikkel – azt akarják,
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akarom mondani ez a szekta, ezek, akik kontrollálják a válaszreakciók piramisát, nyilvánvalóan annyi halottat akarnak, amennyi csak lehetséges. Amit
COVID-19-ként lehet elkönyvelni, mert így ez hozzájárul ehhez az egész járványhoz.
Brian Rose: És beszélünk az okról később?
David Icke: Beszélünk róla, mert az oka nagyon nagy és nagyon egyszerű, hogy miért. És ez kapcsolódik ahhoz, hogy miért hozták a lezárási
szabályokat.
Azonban, ami nyilvánvalóan történik. Az idős emberek kórházakban
bármilyen ok miatt… Először is tesztelik őket COVID-19-re, erre a genetikus
anyagra, és az okok miatt, melyeket kifejtettem, sokuk pozitív lesz. Nem a
vírusra, hanem a genetikus anyagra. Elmennek hozzájuk – és a szeretteik, a
családjuk elmondása alapján, az emberek a kórtermekben és egyéb helyeken azt mondják, hogy ez kormányzati irányelv – és megpróbálják rávenni
ezeket az idős embereket arra… Tudod, azokat az idős embereket, akikről
azt mondják, hogy miattuk van a lezárás, hogy megvédjük őket. Igen, így!
Megpróbálják rávenni őket arra, hogy aláírjanak egy újraélesztést tiltó
nyilatkozatot. Ami azt jelenti, hogy meghalhatnak és nincs újraélesztési kísérlet (nem próbálják meg megmenteni őket). És amikor meghalnak újraélesztési kísérlet nélkül, COVID-19-nek könyvelik el őket.
Észrevetted, hogy ez mostanában terjed? „Óh, lehet, hogy döntéseket
kell hoznunk!”
Brian Rose: Igen.
David Icke: Arról.
Brian Rose: Betegosztályozás.
David Icke: Arról, hogy kit kezelünk. Tudod, és az idős emberek, hoznunk
kell nehéz döntéseket. És az idős emberek, nekik mondod, hogy ne élesszék
újra… írjanak alá újraélesztést tiltó nyilatkozatot. Igaz? Szóval. Aljas módon
visszaélnek azokkal az idős emberekkel, akikről azt állítják, hogy a lezárás az
ő védelmükben van.
Az egyik családtag, aki felvette velem a kapcsolatot, beszélt nekem a 83
éves anyjáról, aki kórházban volt egy ortopédiai (mozgásszervi) probléma
miatt. Nem valamiféle átkozott vírus miatt! És az orvos odament hozzá, és
megpróbálta aláíratni vele az újraélesztést tiltó nyilatkozatot. Miért? Moz492
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gásszervi betegsége volt! Észnél volt, és visszautasította. De sok ember, sok
idős ember nem fogja, nem tudják, mi zajlik.
Brian Rose: És akkor ők megpróbálják rávenni a nyilatkozatra, hogy ezzel
mentsenek másokat.
David Icke: Ez az, amit mondanak, de orwelli nyelven, Brian. Mindent
meg kell fordítanod!
Ráveszik őket a nyilatkozatra, és hagyják őket meghalni. És mindenki,
aki meghal, COVID-19, mert tesztelték őket. Ez az átverés, ami itt folyik, és
ez azt jelenti, hogy ők befolyásolják a számokat azzal, ahogyan tesztelnek,
ahogyan diagnosztizálnak, és ahogy számolják őket. És így a statisztikákat
feljebb és feljebb tudják tornászni, hogy igazolják a további lezárásokat.
És amikor úgy gondolják – ahogy néhány hete az előző interjú vége felé
mondtam – amikor vége lesz, azért lesz vége – valójában ideiglenesen, de
erre még visszatérünk később – amikor úgy gondolják, hogy elérte azt a
helyzetet, amelyben minden, amit ebből ki akartak hozni, ami egy teljesen
tönkretett világgazdaság. Hatalmas számú ember elvesztette a saját független megélhetését és bevételét, és így függővé válik az államtól. És ha
szeretnéd megkapni az alamizsnát minden hónapban, azt csinálod, amit az
állam mond. Véget fognak vetni ennek. És le fogják vinni a számokat. „Óh,
túl vagyunk a nehezén!”
És ekkor, amikor majd úgy gondolják, hogy elég messze jutottak, mindent kihoztak belőle, amit akartak, nézd csak meg Kínát! Kína. Pontosan
ugyanezt csinálták. „Óh, ez borzalom, borzalmas! Óh.” kész, vége. Hogy lehetett vége Kínában? Hogyan lehetett vége?
Brian Rose: Egy milliárdnál több ember.
David Icke: Igen, teljesen logikátlan.
Brian Rose: Értelmetlen. Fertőzés, városi környezet, ott vannak mindenhol. Azt mondják az emberek, hogy hazudnak a számokkal kapcsolatban.
David Icke: Amit elmondhatsz, újra nyitottak, Kína. Újranyitják a gazdaságot, az emberek kimennek az utcára és nyitnak ki. A légi közlekedés. Újra.
Mindenesetre a teljes kép azt mutatja, hogy a hivatalok irányítják a statisztikákat. Szóval irányítják… és van egy másik módja is, ahogy kontrollálják a statisztikákat, majd amikor kitérünk az 5g-re. És így el tudják dönteni,
mikor menjen ez a dolog le. Bármikor, amikor csak szeretnék, csupán meg493
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változtatják a módját annak, hogyan számolnak. Megváltoztatva azt, hogy
hogyan tesztelnek.
Most nézd meg az események láncolatát! Nincs elég halott ember emiatt a vírus miatt ahhoz, hogy végzetesnek nevezzék. Az emberek hatalmas
többsége tünetmentes, vagy nagyon enyhe tünetei vannak.
Mielőtt erre kitérnénk, valamit még hozzá kell tennem. Ez az RT PCR
teszt nem tudja és nem is teszteli azt, hogy mennyi van jelen ebből az ún.
„vírusból”. És most én itt ülök, te is itt ülsz, ha néznék ezt a programot, akkor
ott ülnénk, és ott vannak a mindenféle, amit az emberek vírusoknak hívnak.
Valójában része a természetes immunrendszernek, de benne van a testünkben, és egy bizonyos szinten van jelen rengeteg, egy olyan szinten, ami sosem zavarja őket. Ez az, amiért pozitív lehet a teszted, de nincs tüneted,
mert olyan kevés van jelen, hogy nem okoz problémát. Az immunrendszer
gondoskodik róla, mindent rendben tart.
Szóval, amit nem tehetsz meg ezzel a teszttel, nem tudod tesztelni a
mennyiséget, hogy ebből a „vírusból” mennyi van jelen. És a doktor tudós
szavaival, akitől mostanában idéztem, masszív mennyiségre van szükség
ahhoz, hogy beteg legyél. Még csak azt sem tudják neked megmondani,
hogy a betegséged valamilyen vírus miatt van, vagy valami más miatt. Anélkül, hogy tudnák tesztelni a mennyiséget. És ez a teszt nem teszteli a men�nyiséget.
Szóval, nincs elég halott ember ahhoz, hogy igazolják, hogy ez egy végzetes járvány. De akarod a lezárásokat. Akarod a lezárásokat valami sokkal
fontosabb ok miatt, amire ki fogunk térni. Mit teszel? „Óh, eddig nem halt
meg túl sok ember, de ami majd jönni fog!” Észrevetted, a világon mindenhol ez az, amit hallasz. „Óh, várj csak a nagy hullámra!” Nos, a hullám jöhet bármikor, amikor megnövelik a módját, ahogyan tesztelik. Megnövelik,
ahogy számolják az eseteket. Szóval, tudnak egy hullámot csinálni, az nem
probléma. Vagyis az illúzióját egynek. De az majd valamikor később lesz.
Szóval egyszer csak jön, ebben az országban (Anglia) és Amerikában
szintén tanácsolták és más országoknak ugyanazon a módon. Így érkezik,
miközben Boris Johnson az angol miniszterelnök azt mondja: „Óh, nincs
szükség erre. Nem kell a futballmérkőzéseket leállítani. nem kell az iskolákat bezárni.” Emlékszel rá? És akkor itt jön az Imperial College (Angol Tu494
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dományegyetem)3. Ez az egyetem specializálódott egy abszolút hulladék
számítógépes modellezésre. Katasztrofális előéletük, hírnevük van benne.
Éveken keresztül. Tudod, mint a számítógépes modell, ami szerint a jégsapkáknak már el kellett volna olvadniuk. „Mert mi mindannyian meghalunk a
globális felmelegedés miatt.” Honnan tudod? „mert a számítógépes modell
azt mondja.” Igaz?
Szóval, modellezték a COVID-19-et. Egy idióta fickó Neil Ferguson társprofesszor, akinek sosem szabadna, soha többé egész életében tanácsot
adnia egyetlenegy kormánynak sem. És ő azt mondja: Mr. Johnson, 250
000 és 500 000 közötti számú ember halhat meg Angliában emiatt a vírus
miatt. Így most Johnson bezárkózik – mert azt mondta nekem, az emberek
mondják, hallgass rám Boris (az angol miniszterelnök) – tudod, ez történhet. Igaz? Ha nem csinálsz lezárást, ha nem vezetsz be közösségi távoltartást (social distancing) és hasonlókat, akkor azt mondhatják, hogy te vagy a
felelős érte. Masszívan taktikaváltás. És mindebből… zárjuk be az iskolákat,
tudod, zárjuk le a futballt. A futballt nem Johnson záratta le. A futballt a
hatóságok záratták be.
Hirtelen lezárták, és amit csinálnak mindenhol a világban, fokozatosan.
egy kicsit most, még egy kicsit, és amikor az emberek hozzászoktak, még
egy kicsi. Fokozatosan csinálják és tervezik, ha hagyjuk, erről majd szintén
beszélünk. Tervezik, hogy még extrémebb irányba viszik el a dolgokat. Így
amikor a lezárás történik és gyakorlatilag mindenki egy kicseszett házi őrizetben van, azt mondta Ferguson, egymillió, két millió, akármennyi is volt,
amerikai fog meghalni.
Brian Rose: 2,1 millió.
David Icke: Igen. Úgy van.
Brian Rose: 500 ezer Angliában.

3 Az Imperial College London (teljes nevén Imperial College of Science, Technology
and Medicine) Londonban található tudományegyetem. 1907-ben alapították, meglévő
londoni egyetemek összevonásával. 2007-ig a University of London részeként működött, azóta önálló. Négy kara van: természettudományi, mérnöki tudományi, orvostudományi, valamint üzleti. (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Imperial_College_
London)
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David Icke: Igen, pontosan. Amikor a lezárás történik, ő egyszer csak
visszakozik. Igaz? „Óh, kevesebb, mint 20 000.” Valaki más az Imperial College-ről – amely egyébként szorosan kötődik a szabadkőművességhez (freemansory)… Mellesleg az egyetemnek az a része, ahol Ferguson dolgozik,
támogatást kap a Bill és Melinda Gates Alapítványtól, amire komolyan ki
fogunk térni később. Mert Gates teljes mértékben, mint egy gazdag, része
ennek a szektának, ő ebben teljes mértékben benne van, hogy milyen módokon, arról beszélni fogunk.
Szóval ő (Ferguson) most visszakozott. És most valaki más az Imperial College-ről hirtelen azt mondja: „Óh, lehet, hogy 7500-an fognak meghalni.”
Brian Rose: Igen, vagy még kevesebben, hallottam 5700-at is.
David Icke: Igen, de a lezárás megtörtént, és a lezárás alapja az volt,
hogy 250 000 és 500 000 között lesz a halottak száma. Rendben.
Most képzeld el Brian, hogy jön egy másik számítógépes modellező. Megérkezik. Kormánytanácsadó. Nos, az én modellem azt mondja, nem fog ilyen
történni. Nem, nem, nem kell semmit lezárnunk, nem fog megtörténni.
Nem tudom, ilyen lehet egy kormányzati tanácsadó? Igen, 30 másodperc. Megkapták, amit akartak. Megcsinálták, amit akartak. És így mi most
benne vagyunk ebben a lezárásban és napokon vagy maximum heteken belül átmentünk egy világból, amit az emberek szabad világnak tekintettek,
egy globális fasizmusba, globális zsarnoki uralomba, melyben csupán egy
maréknyi ember tart több milliárdnyi embert, a föld lakóinak a felét házi
őrizetben. És ezt, ezzel az egész COVID-19 szélhámossággal tették meg, ami
elvisz engem az 5G-hez.
Brian Rose: Mielőtt áttérünk az 5G-re, van egy kérdésem.
David Icke: Kérlek!
Brian Rose: Figyelem Trump élő konferenciáit minden este és ott van Dr.
Fauci és Dr. Biry. Tudatában van annak, hogy ez a teszt nem pontos? Részei
ennek, vagy ők csak követik a számokat? „Óh, téged teszteltek, oké. Óh,
téged teszteltek és ez egy haláleset.” Ők részei ennek, vagy csak úgy reagálnak, mint orvosi szakértők és tudósok?
David Icke: Ehhez komoly kutatást kell végezni, hogy ezt a kérdést meg
lehessen válaszolni, azonban ez az, ahogyan ez az egész rendszer működik.
Van egy piramis. Ez az, ahogyan ez a szekta működik. Van egy piramisod,
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és a teteje, vagy máshogyan fogalmazva, a szekta belső köre irányítja ezt
globálisan, és ahogy jössz lefelé a piramis csúcsától, egyre több és több
emberrel találkozol, de minden egyes lépéssel lejjebb egyre kevesebbet és
kevesebbet tudnak a felettük lévőkhöz képest.
Mert az egyetlen módja, hogy néhány ember manipulálja a világot,
ahogy ők teszik, erőszakkal, megosztással, ahol az emberek csak azt a részt
ismerik, amelyet ismerniük kell ahhoz, hogy elvégezzék a saját részüket.
Anélkül, hogy tudnák, hogy az ő hozzájárulásuk hogyan kapcsolódik valaki máséhoz. Így kreálnak egy egészen más képzetet bennük a szerepükről,
mint aminek a valóságban a részeik.
Szóval, ahogyan jössz lefelé… A piramis tetején teljesen világosan tudják, hogy manipulálnak, hogy ez egy átverés, de te mondjuk az orvosi szakmában vagy és neked azt mondják, hogy ezek a tünetek, és amikor ezeket
a tüneteket látod, akkor COVID-19-et diagnosztizálsz. Amikor bárki bemegy
a kórházba, akkor teszteled COVID-19-re. Ha bármi miatt meghalnak, akkor
COVID-19-et írsz a halotti anyakönyvi bizonyítványba.
Szóval, mi ez a nagyszerű társaság? Bent és kint minden zsarnokságban.
Én csak parancsokat követtem. Ez így működik.
De némelyik nővér és némelyik egészségügyi dolgozó – erre rövidesen
kitérünk az 5G-nél – kiáll és azt mondja, hogy ez hazugság. COVID-19-ként
diagnosztizálunk embereket, akik meghaltak, akik nem amiatt haltak meg
és hasonlók. Szintén azt kérték tőlünk, hogy írassunk alá idősekkel újraélesztést tiltó nyilatkozatot. Szóval, néhányuk kiáll az igazsággal. A többségük viszont csak megy tovább, talán panaszkodik, morgolódik magában, de
megcsinálja, ez így működik.
Szóval, itt van ez a WHO (World Health Organization) – az ENSZ Egészségügyi Világszervezete. Ki a második legnagyobb befizetője az Egészségügyi Világszervezetnek? Második az Egyesült Államok kormánya után? Bill
Gates. Az övé.
Ez a Tedros. Ez a fickó Etiópiából. Az emberi jogokat sárba tipró, marxista
kormányzatú Etiópiából. Ő volt az egészségügyi miniszter. Már háromszor
szólították fel, mivel kolera-járványt tussolt el. Ő a vezetője az Egészségügyi Világszervezetnek. Nem más okból kifolyólag, minthogy azt csinálja,
amit mondanak neki. Szóval, az Egészségügyi Világszervezet működteti ezt
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az irányelvet. Erről jut eszembe, ez Egészségügyi Világszervezetet a Rockefellerek alapították.
Brian Rose: Folyamatosan tévedésekben vannak az elmúlt hónapokban.
David Icke: Igen. a tévedések jók a szektának, rosszak az emberiség számára.
Szóval, ebből az Egészségügyi Világszervezetből kapod az irányelvet és
azt, mit, hogyan csinálj. És te csak követed azt. Követed a protokollt. Mondok erre egy remek példát rövidesen, amikor áttérünk az 5g-re.
Szóval, mivel Kína bevezette ezt a gonosz drákói lezárást, és akkor a számok elkezdtek csökkenni. Mit eredményezett ez? Mintát mutatott a soron
következő országoknak. A módja, ahogyan ezt kezelni kell, ahogy Kína is
tette. Lezárás, és távol kell tartani az embereket egymástól. Ez egy átverés,
és a szekta vezényli. Miközben…
Feltettem egy mémet két hete. Egy kép a Földről. Pszichopaták által irányított, idióták által üzemeltetett. És ez az a mozgatórugó, ahogy ez működik. Ott vannak a pszichopaták a háttérben, akik irányítják. Aztán ott vannak
a tudatlanok. Ki vagyok? Hol vagyok? Mi folyik itt emberek? A politikában
és máshol. Azok, akik reagálnak ezekre az irányelvekre. „Óh, mindenki meg
fog halni! Óh, akkor jobban tesszük, ha lezárunk.” Olyanok, akik valójában
tudatlanok azzal kapcsolatban, hogy mi is történik valójában.
David Icke: Nem érzem úgy, hogy Trump és Boris része lenne ennek a nagy
volumenű átverésnek. Úgy néz ki, mintha reagálnának a helyzetre és próbálnák magukat politikailag megmenteni. És talán még próbálnak embereket is
megmenteni ezekkel a megszorításokkal vagy az ezekben való hittel.
David Icke: Ránézel Boris Johnsonra (a brit miniszterelnök) – amikor
most beszélgetünk, ő kórházban van, eltávolították az útból, igazából. Legalábbis lenyűgöző, az a sok ember a sajtótájékoztatón minden egyes nap.
COVID-19. COVID-19 lezárás. Ugyanakkor, kinek van COVID-19-e? Ez nagyon furcsa, de mindegy.
Ránézel Boris Johnson arcára. Zavarban lévő, elveszett embernek tűnik.
Ha nem kezdeményez, akkor őt fogják okolni érte. De nem ő irányít. A tanácsadói irányítanak. Ezek azok, amik mozgatják a dolgokat. Az árnyak határozzák meg az irányelveket. Ez az, amiért ugyanazokat az irányelveket alkalmazzák minden országban. Mert ezt alapvetően globálisan megszabják.
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Trump megpróbálta, tudod… Nincs problémám Trumppal, de Trump
megpróbálta, legalábbis nyilvánosan visszaszorítani ezt. Mert tudják, hogy
saját politikai pályafutásuk, miniszterelnökként és elnökként teljes mértékben meg lesz semmisítve emiatt a gazdasági armageddon miatt, amit ez a
lezárás generált.
Mi alapján?! Kicseszett komputermodellek, és egy nyavalyás vírus miatt,
ami nem létezik, és sosem bizonyították, hogy létezne!
Szóval, próbálják visszaszorítani a dolgokat, de nézd meg mekkora a
nyomás! „Mr. Trump. Két millió amerikai meg fog halni, ha nem zárja le az
országot.” Igaz?
Szóval, ha rátérünk az 5G-re. Ez vicces, mert amikor először itt voltam és
beszélgettünk… Mikor is volt? 2018-ban volt?
Brian Rose: Igen, két éve. Több mint két éve.
David Icke: Annak a beszélgetésnek egy része az 5G-vel kapcsolatos véleményemről szólt, és néhányan elkezdték azokat a klipeket kitenni a netre.
Mivel rámutattam, hogy az 5G egy jelentősen nagyobb elektromágneses
erőt használ, mint amit valaha láttunk korábban. Ez nemcsak egy kis fejlesztés a 4G-n. A 4G már így is elég rossz. A 3g is elég rossz már. Ez nemcsak
egy csekély kis fejlesztés a 4G-n. Ez egy teljesen új része az elektromágneses spektrumnak. Milliméteres hullámok, és hatalmas mértékben erősebb,
mint amit korábban láttunk.
Nos, az emberi test egy elektromágneses mező. Az agy kommunikál a test
többi részével és a sejtekkel is elektromos jelek segítségével. Gondolatokat,
információkat dolgoz fel elektromosan. Egy bizonyos szinten mi elektromos,
elektromágneses szervezetek, lények vagyunk. Amikor ez az elektromágneses mező egyensúlyban van, akkor egészségesek vagyunk. Amikor nincs
egyensúlyban, vagy diszharmóniában van, akkor megbetegedünk (dis-ease,
angolul a gondtalanság, a jólét hiánya). Betegség. Diszharmónia, aminek a
megjelenése, amit mi fizikai betegségnek nevezünk és lelki/elmebeli betegség, azon keresztül, ahogy az információfeldolgozás az agy által érintett.
Most már a nap minden órájában, a hét minden napján bombáznak
minket elektromágneses technológiák által létrehozott elektromágneses
és WIFI-jelekkel. És ebben az időszakban, ebben a vírus felhajtásban egyre
több és több helyen vezetik be az 5G-t.
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Nos, van egy könyv „A láthatatlan szivárvány” (The Invisible Rainbow),
Arthur Firstenberg írta. Ő kutatta az elektromágneses erőterek hatását az
egészségre. Erőterekét, amelyeket technológiailag generálunk hosszú ideig (mesterségesen létrehozott erőterek). Ebben a könyvben dokumentálja,
hogy minden alkalommal, amikor van egy nagyobb „járványunk”, globális
járványunk – visszatekintve egészen a spanyolnátháig, aminek semmi köze
sem volt Spanyolországhoz, katonai bázisokról indult – azonban minden alkalommal, amikor ilyen járvány helyzetbe kerülünk, gyakran influenzaszerű
tünetekkel, ezeket megelőzte egy újabb erőszintű sugárzásnak a bevezetése. Technológiailag generált sugárzásé.
És Firstenberg azt mondta 2018-ban – az 5G előtt, és a COVID-19 előtt
– hogy a technológiailag generált sugárzás minden egyes jelentős növekedése hatással van a Föld mágneses terére, amellyel mindannyian kapcsolatban vagyunk és ez komoly egészségügyi problémákat okozott az emberiség
számára.
Ezt ő 2018-ban mondta. 2019-ben bevezették az 5G-t.
Ami miatt néhányunk és sok orvos felszólalt, hogy állítsák le, mert nem
volt tesztelve. Elismerték.
Mi a hatása pszichikailag és az emberi egészségére?
Brian Rose: Van bármilyen független teszt?
David Icke: Nincs! Az egyetlen független teszt, ami létezik, amit igazán
független emberek készítettek, akik nem részei a telekommunikációs iparágnak, azt mondják, hogy ez egy katasztrófa lehet az emberi egészségre és
azt mondták, hogy le kell állítani. Orvosok, tudósok 41 országból petíciót
írtak, hogy ezt le kell állítani. Természetesen nem állították le, és az ok, ami
miatt tesztelés nélkül vezetik be, amit elismernek…
Capitol Hill-ben egy szenátor megkérdezte a telekommunikációs iparág
képviselőit – ez tavaly történt – hogy mennyi tesztet csináltak. Mennyi pénzt
költöttek tesztelésre? Az 5G emberi egészségre gyakorolt hatásáról szóló
tesztekre? És azt mondták: semennyit. És az oka ennek, mert ha megtették
volna, és ez a teszt publikálva lett volna, akkor az 5G-t sosem engedték volna.
Szóval....
Brian Rose: A telekommunikációs cégek nem akarnak nekünk ártani az
5G-vel. Nem ők specifikusan.
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David Icke: Visszamegyünk a piramishoz.
Végső soron a telekommunikációs iparágat ez a szekta irányítja, mert
az, amit a telekommunikációs iparág csinál mindezekkel az okos technológiákkal és műholdakkal – mindjárt kitérünk erre is – besugározva minden
egyes sarkát a Földnek, ez teljes mértékben nélkülözhetetlen az emberiség
mesterséges intelligenciával történő teljes irányításához. A telekommunikációs iparág piramisában sok-sok ember lesz itt, akinek fogalma sincsen a
hatásáról, és igazából nem is akarja látni, mert a pénzt nézi, ami elérhető.
Amikor eljutsz erre a szintre a telekommunikációs iparágban, az irányítás
fókuszpontjába, ők már teljes mértékben tisztában vannak vele, mi lesz a
hatása. Miért? Mert azt akarják, hogy meg legyen. Mert azt, a hatást akarják, hogy megtörténjen az emberiségen. Megvan a képességük, hogy manipulálják az embereket lélektanilag. És az 5G-vel alapvetően tudnak csinálni
egy tömeges hívást.
Szóval. Mit csinál az 5G? Mit csinál a 4G: De az 5G még inkább? Megmérgezi a sejteket, amely mérgezés technológiailag létrehozott elektromágneses mező sugárzása által jön létre. A sejtek tehát megmérgeződnek.
Exosome-okat bocsátanak ki magukból, mint egy immun válaszreakció. És
COVID-19-re tesztelnek.
Melyik volt az első kínai város, ahol bevezették az 5G-t? Pont azelőtt,
hogy a „vírus” megjelent!
Wuhan.
Itt van egy másik forgatókönyv, amit az emberek megfontolhatnak és
elgondolkodhatnak rajta.
Igaz is, mielőtt ezt elmondom. Mialatt ez a lezárás folyik – tudom a davidicke.com oldalon keresztül hozzám érkező információkból, tudom a sok
internetes közzétételből, nemcsak Angliában – hogy miközben ez a lezárás
folyamatban van, tömegesen vezetik be az 5G-t, méghozzá nagyon gyors
ütemben. Ugyanebben az időszakban, a lezárás alatt további 21 kisebb-nagyobb városban bevezették az 5G Angliában. 5G-t vezetnek be mindenfelé
a világban, méghozzá nagyon gyors ütemben.
Brian Rose: Ez az az időszak, amikor mindennek le kellett volna állnia.
David Icke: Igen.
Brian Rose: De ők még mindig tornyokat építenek egyik napról a másikra.
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David Icke: Igen, mert ezt alapvető fontosságú munkának tekintik. És ez
a szektának alapvető, mert 5G-t akarnak mindenhol.
Ugyanekkor, miközben ez történik a tornyokkal, a világon mindenfelé
bevezetik az 5G-t. Az emberek természetesen nem tudnak tiltakozni, mert
el vannak különítve egymástól. Házi őrizetben vannak. Ezért csinálják.
Elon Musk, aki egy… nem hívnám pszichopatának, mert ez nem volna
elégséges, ez az ember egy szuper pszichopata! Hogy miért? Mert tudja, mi
lesz a hatása. Felküld hétről hétre egyre több és több műholdat, alacsony
pályára, 5G-t sugározva a Földre, és van már engedélye talán több tízezerre,
és haladnak a felé a szám felé. Amit ő akar az 42 000.
Mármost, azzal, ami már fent van, a csillagász közösség panaszkodik
mindenfelé a világban, hogy már nem látják a kicseszett éjszakai égboltot
ezek miatt a műholdak miatt, amelyek 5G-t sugároznak a Földre.
A lezárás alatt engedélyt kapott a Szövetségi Kommunikációs Hatóságtól
(Federal Communications Commission) – amely megengedi az 5G bevezetését tesztelés nélkül, mert ez a szekta birtokolja – engedélyt kapott 1 millió
földi antennára Amerikában, amelyek elektromágneses erőterek segítségével kapcsolódnak a műholdakhoz.
Mert amin dolgoznak – erről írok évtizedek óta – hogy csinálnak egy másodlagos, technológiai valóságot 5G-vel, amit ők okos hálónak (smart grid)
neveznek. Körbeveszik a Földet műholdakkal és lesugározzák ezt a vackot.
Mert egy másik valóságot kreálnak, amihez majd az emberi elme mesterséges intelligencián keresztül fog kapcsolódni. És még meg is mondják, mikor
fog ez megtörténni. Komolyan. 2030. Egy év, amely folyton előjön mindenféle ok miatt. Szóval ez az, ami folyik most.
Brian Rose: És ezt az engedélyt a lezárás alatt kapta?
David Icke: Igen. A lezárás alatt.
Nos, nézzük meg ezt alaposabban! Vegyük a kínai helyzetet! De előbb
el kell mondanom! Az 5G nem egy fix frekvencia, hanem egy frekvenciatartomány. Most itt kezdődik, és oda akarnak eljutni. Már most is el tudnak
oda menni. És amikor odamennek, ennek súlyos következményei vannak.
Ahogy azt most el fogom mondani.
Ha megnézik a London Real nézői számára összeállított csomagot a weboldalamon, látni fognak egy sor videót. Egy New York-i orvos. Ez egy New
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York-i orvos, aki annyira kiakadt, csinált egy videót – ő igazán kiállt a sorból. Kiált. És ő egy New York-i kórház sürgősségi intenzív osztályán dolgozik.
Amit ő mond ezen a videón: Nézzétek, ez nem COVID-19, nekünk nem ezt
mondták. Azt mondta, hogy nekünk azt mondták… Nézd a piramist! Igaz?
És mindenki azt csinálja, amit mondanak neki.
Nekünk azt mondták, azokat, akik tüdő problémával érkeznek, kezeljük
úgy, mintha fertőző betegségük lenne, COVID-19. Azt mondta, ez nem az,
amit mi látunk. Az interjú után nézzék meg, mit mond a videón! – Nem ezt
látjuk. – ezt mondta. Azt mondta: – Sosem láttam ilyesmit. Azt, amit látok
ezeknek az embereknek a tüdejében, és amitől ezek az emberek szenvednek és meghalnak. Ez az, amit ő mondott.
Úgy nézett ki a tüdejük, mint aki 30000 láb4 (9144 méter) magasan repül, és megszűnik a nyomás a repülőn, az oxigén pedig eltűnik, és lassan
meghal az oxigén hiánya miatt. Mondott egy másik hasonlatot is. A tüdejük
úgy nézett ki, mintha fognál valakit, kitennéd a Mount Everest csúcsára légzőkészülék nélkül, és anélkül, hogy lenne ideje akklimatizálódni. Az ő tüdejük nézne ki így.
Azt mondta: Nem tudom, mi folyik itt! De ez nem COVID-19! Ez nem
fertőző betegség! Én sosem láttam ilyesmit. És ezt elismerték.
A telekommunikációs iparág, az 5G 60 GHz-en – ahova el akarják vinni,
és azt mondom, hogy irtóra meg is tették már titokban – megakadályozza
az emberi testet és a vért, hogy felvegye az oxigént. Ha valakit megbombáznak 60 GHz-es frekvenciával, 5G-vel, nem fog tudni felvenni elegendő
oxigént. Csak simán összeesik az utcán.
Ezek a tünetek, ezek a következmények annyira egyeznek azokkal a tünetekkel, amit ez az orvos látott és leírt, de azt mondja: Nem tudom, mi
folyik itt, sosem láttam hasonlót.
Járjuk csak ezt körbe!
4 A láb elavult hosszúság-mértékegység. Latinul pes. Nemzetközi jelölése: ft, vagy ‚
(=aposztróf jel). Az Egyesült Államokban a mai napig használatban van, kétféle verzióban, az egyik a nemzetközi láb (international foot), ami pontosan 0,3048 m (1959ben határozták meg), és a survey foot, ami pontosan 1200⁄3937 méter (megközelítőleg
0,304800609601 m) (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Láb_(mértékegység)
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Nem volt elegendő halott. annak ellenére, hogy manipulálták a statisztikákat, hogy annyi ember haljon meg COVID-19-ben, amennyi csak lehetséges. Igazolandó ezt a mérhetetlenül halálos vírust. Azonban ugyanekkor az
összesített halálozási statisztikák (minden egyéb más halálok) számadatai
nem emelkednek. Hullaházakat építenek. Hullaházakat alakítanak ki futballpályákból. Sok-sok országban csinálják. Előkészülnek sok-sok halott emberre. Nem stimmel. Kivéve.
Csupán a statisztikák manipulálásával nem lehet igazolni ezeknek a megtöltését. Mert ezt sosem tudják megtenni. És ha felépítik ezeket az óriási
halottasházakat és hasonlókat, és ha a számok lemennek, mint Kínában –
„Óh, túl vagyunk rajta.” – teljesen idiótának tűnnek majd, amiért ezt csinálják. Nem mondom, hogy ez meg fog történni, de azt mondom, erre oda kell
figyelnünk!
Minél több – ezért csinálják ezt most, építik mindenfelé az 5G-tornyokat,
meg hasonlókat, ezeket a műholdakat – minél jobban kiterjesztik az 5G-t,
annál inkább hatással lesz az 5G a lakosság egészségére. És minél nagyobb
a hatása a lakosság egészségére, annál inkább tudják mondani, hogy ez a
COVID-19 miatt van. És ha elkezdik kilőni az 5G-t 60 GHz-en, akkor rengeteg
ember lesz, aki meghal, mert nem tudnak oxigént felvenni.
Ha ezt megteszik, akkor el kell kezdenünk alaposan kutakodni és levonni
a nyilvánvaló következtetéseket, hogy fel fogják tölteni a hullaházakat. És
azt mondhatják, ez a vírus. Mit csinál? Még több lezárásra van szükség. Tovább és tovább kell folytatódnia. Szóval, erre oda kell figyelnünk!
Tekintve az eddigi statisztikákat és számokat, ha az emberek elkezdenek
nagy számban meghalni bárhol a világon, ahol van 5G, és kikötnek ezekben
a hullaházakban, el kell kezdenünk! Mert ha ez történik, akkor az a mostani
statisztikák alapján nem magyarázható. Kivéve, ha kiveszik a légkörből az
oxigént. És ezt meg tudják tenni egy nagyon kicsi területen. Például meg
tudsz célozni egy öregek otthonát és ki tudod venni az oxigént 5G-vel. És az
emberek meg fognak halni. És azt fogod mondani: COVID-19. És tudod, mi
történik? Vannak… Én városi riportereknek mondanám, az emberek kimennek a kameráikkal, a mobiltelefonjaikkal és felvesznek dolgokat.
Mit csinálnak? Miközben az iskolák zárva vannak, miközben az emberek
zárva vannak, 5G-t telepítenek iskolákba. Tudod, hova tesznek még 5G-t? A ki504
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cseszett kórházakba. 5G-t telepítenek mindenhová. Szóval, amikor ezt felállították, meg lesz az a képességük, hogy manipulálják az embereket lélektanilag és
testileg is. És mindez ahova vezet, részben ahova ez vezet, az oltásokhoz.
Brian Rose: Mielőtt áttérnék az oltásokra. Vannak kórházak, amelyeket
láttunk és üresek.
David Icke: Igen.
Brian Rose: Szintén vannak ezek a szükséghelyek, amelyek üresek. És
a görbék egy része, azt mondták, kezd ellaposodni. Ami azt jelenti, mint
ahogy mondta, hogy nem lesznek használva
David Icke: Nem.
Brian Rose: Ami ezt az egészet úgy mutatja, mint egy nagy túlreagálást,
amely mindezt a lezárási hatalmat könnyen visszafordíthatóvá teszi.
David Icke: Igen. pontosan. A kérdés, hogy megengedik-e, hogy ez így
történjen? És csak azt mondják: „Óh nem.” Mert ez a kulcs, ez az átverés.
Amikor ezek a statisztikák, amiket az Imperial College és ez az idióta Neil
Ferguson állítottak össze nem valósulnak meg, mit fognak mondani? A lezárás volt az oka, ami miatt nem teljesültek a becslések. Szóval, alapvetően
nem veszthetnek.
De lezárták Olaszországot. Március 9-én, és a számok csak mentek felfelé
hétről hétre. Miközben Kínában pedig lementek. Szóval, megengedik, hogy
lemenjenek, és vége? Vagy? Felépítik ezeket a nagymértékben túlreagált hullaházakat és egyebeket valamilyen oknál fogva, mert teljesen igazad van.
Azt mondják nekünk a médiában – és média alatt itt most nem újságírót
értek, ők sosem voltak újságírók – háborús övezeti kórházakról beszélünk.
Most, ha elkezdik használni a 60 GHz-es 5G-t, megakadályozva az emberek oxigénfelvételét, így ebben az esetben indokolttá válnak az ún. háborús
övezeti kórházak és azok alkalmazása. De ahogy most állnak a dolgok, nincsenek háborús övezeti kórházak.
Az emberek járnak mindenfelé a világban, pontosan úgy, ahogy mondtad.
Elmennek ezekhez a háborús övezeti kórházakhoz, amik kicseszettül üresek.
Üresek. Az egyik fickó körbe járta az egyik ilyen kórházat Stoke Mandewilleben. Két órán keresztül mindent felvett. Az a nyavalyás hely teljesen üres volt.
Mit csináltak? Azt mondták? Jó, jól csináltad. Miért üres ez a kórház? Háborús
övezetnek kellene lennie?! Bebörtönözték, amiért ezt csinálta.
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És ha megnézed – említetted korábban, ez egy nagyon fontos dolog! – ebben az országban van egy kormányzati hivatalunk, egy kormányzati cenzor, az
Offcom. Kommunikáció Hivatala (Offcom – Office of Communication), amely
az angol távközlési adókat szabályozza. Ezt a hivatalt egy nő, Melanie Dawes
vezeti. Meg kell jegyeznünk ezeket a neveket, hölgyeim és uraim, és amikor
túl leszünk ezen, bizonyos szinten, ezeket az embereket számon kell kérni!
Egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ez a nő és a szervezete, amely egy
kormányzati egység, azt mondta az angol távközlési adóknak, és ők természetesen gerinctelenül behódoltak, ahogy szoktak, hogy súlyos szankciók
elé néznek, ha engednek bármilyen beszélgetést a TV-, vagy a rádióadóikon
az 5G és az ún. „COVID-19” bármilyen összefüggéséről.
A brit kormány, ez a másik idióta, az egészségügyi titkár, Matt Hancock.
Tudod, az emberek otthon ülnek, 66 millióan ebben az országban. „Óh igen,
bent vagyok a házban, ahogy mondták nekem.” Mert ez a fickó, akinek nem
engednéd meg, hogy egy Lego-házat igazgasson, Hancock, azt mondja,
mindenkinek ezt kell csinálnia. Ezt akarjuk csinálni.
Az emberek, mint ő, most azt mondják, a Szilícium-völgy nagyjainak – itt
van Zuckerberg, Facebook, Brian és Page, Google és Wojcicki a Google-é
és a Youtube és mások. Ki kellene tiltaniuk azokat, akik kapcsolatot vélnek
felfedezni az 5g és e között a COVID-19 krízis között.
Szóval, ez elmond neked egy dolgot: a legkevésbé sem érdekli őket a
szabadság, és a jog a szabad vitához! Ilyen módon semmi keresnivalójuk
sincs a kormányzásban és semmilyen joguk sincs, hogy egy adásszabályozó
hatóságot működtessenek.
De ez elmond neked még valamit. A kettes számú. Elmondja, hogy
kapcsolat van az 5G és e között az egészségügyi krízis között. A COVID-19,
ahogy ők nevezik. Van kapcsolat. Egyetlen oka van, amiért azt akarják, hogy
ne beszéljenek róla. Mert van kapcsolat.
És ki promótálja az 5G-t és az 5G bevezetését? Aki kiadja az engedélyeket az 5G-re. Offcom. Ugyanez a nő.
Szóval van egy kapcsolat az 5G és az ún. „COVID-19” között. A helyzet,
amivel most szembesülünk, ezért akarják megtiltani, ha nem tudsz megnyerni egy vitát, és ezt nem tudod, akkor ne legyen. Az emberiség ismert
történelmében ez a mottója minden zsarnokságnak.
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Brian Rose: Így ez az egyetlen dolog, amit mondanak ezeknek az adóknak, hogy ne beszéljenek róla.
David Icke: Igen.
Brian Rose: Nem mondják, hogy ne beszéljenek az oltásokról, ne beszéljenek erről, specifikusan ezt a dolgot tiltják.
David Icke: Igen.
Brian Rose: És utána mennek. Ha mi most egy rádióadó vagy TV-állomás
lennénk, akkor valószínűleg letartóztatnának minket és leállítanák az adót.
David Icke: Igen.
Brian Rose: De mi nem azok vagyunk. Mert mindent ők szabályoznak.
Legalábbis most nem.
David Icke: Most nem, de cenzúrát akarnak minden áron.
Látod, amikor együttműködsz, akkor ez befolyásolja a nézeteidet, ami
befolyásolja a viselkedésedet. Érted? A nézet irányítása, van egy vírus és
veszélyes. Ez ahhoz a viselkedéshez vezet, hogy elfogadod a házi őrizetet (együttműködsz). Ha az emberek felismerik, hogy ez a kicseszett vírus
nem létezik, és hogy ez az egész egy totális átverés, akkor a hajlandóságuk, a beletörődésük kevesebb, mert a nézőpontjuk más, így a viselkedésük is más.
Honnan jön ez a nézőpont? Ez a nézőpont abból az információból táplálkozik, amit kapunk. Ezért akarják dominálni, irányítani az információt.
Csak tegyük fel ezt a kérdést! Tételezzük fel, hogy nincs kapcsolat, semmilyen az 5G és a COVID-19 között. Úgynevezett járvány. Tegyük fel, hogy
nincs kapcsolat. Milyen kárt okoz, ha egy TV-, vagy rádióadón megbeszéljük, hogy van-e kapcsolat a kettő között? Semmilyen kárt nem okoz. Szóval
az ok, amiért nem akarják, hogy beszéljünk róla, mert létezik közöttük a
kicseszett kapcsolat.
És a tény, hogy az adók… igen hölgyem, bocsánat hölgyem… Mutatja,
hogy szinte teljesen haszontalanok.
Weboldalak, mint az enyém, a London Real és hasonló szervezetek a
világban, ahol az igazi újságírás folyik, és a valódi információk elérhetők az
emberek számára. Ne kérd a közmédiát, hogy elmondja neked!
Például a BBC (a brit köztelevízió). A BBC nem egy hír tv, hanem egy kormányzati részleg. Amit ők újságírásnak neveznek… valójában hivatalnokok.
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Újságírónak nevezik magukat, de valójában nem azok. Ha bármit nézel a
BBC a szervezeti vonalat követi és semmi mást és sohasem engedi ennek
a megkérdőjelezését. A BBC már régen túllépte a határt, amikor bármilyen
hasznára lehet bárkinek. Kivéve a kormányzatot.
Szóval eljutunk az oltásokhoz.
Brian Rose: Először is az 5G-tornyok. Belfastban, Liverpoolban, Birminghamben a múlt héten felgyújtották őket az éjszaka folyamán, mert az emberek reagálnak. És a Facebookon is mennek ezek a dolgok. Mit gondolsz
erről? És tudom, hogy a vége felé beszélni fogsz nekünk arról, hogy mit
kellene tennünk. Mit gondolsz erről a cselekedetről?
David Icke: Nem az én dolgom bárkinek is megmondani, hogy mit csináljon, mert ez az ő joguk, hogy eldöntsék. De ha megnézed a helyzetet, és
ha az 5G folytatódik, és elviszik oda, ahová szeretnék, az emberi életnek,
ahogy mi ismerjük, vége.
Oly régóta mondom ezt. „Óh, te őrült vagy! Őrült!” Oké. Most nem nevetünk, ugye?
Az embereknek döntést kell hozniuk! Én személy szerint teljes mértékben ellene vagyok az emberek iránti erőszaknak. Én azt látom, hogy az emberek elleni erőszak sehova nem vezet. Ha erőszakot alkalmazol az emberek ellen valaminek a nevében, úgy gondolod, hogy az helyes, akkor csak
tükörképe vagy annak, ami ellen harcolsz. Ismered ezt a mondást: Azzá,
olyanná válsz, ami ellen harcolsz.
De az embereknek meg kell hozniuk a saját döntésüket. Amit mindig
mondok és elismétlek! Ha ez az 5G és ez a telepítés folytatódik, akkor ennyi
volt, vége.
Szóval, hogy döntenek ezzel kapcsolatban az emberek? Ez rajtuk múlik.
De ami nagyon világos, ami történt, hogy az embereket házi őrizetbe zárták
ezeken a hamis alapokon. nincsenek összejövetelek, nincs lehetőség tüntetésre, így szabad útjuk van, hogy gyorsan telepítsék és kiterjesszék az 5G-t.
Miközben sok ember munkáját, megélhetését vagy vállalkozását tönkretették, mert a kormányzat nem szükségszerűnek minősítette azokat.
Miközben gyors ütemben 5G-tornyokat telepítenek – a testi-lelki károsító hatásaikkal együtt –, ezt viszont szükségszerű munkának, feladatnak
tekintik. Na, most ha ezeket összerakod, láthatod, hogy egy hatalmas ös�508
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szeesküvés folyik itt, hogy tiltakozások nélkül bevezessék az 5G-t. Ez nem jó
az emberiségnek.
Elon Musk, ez a Szilikon-völgyi celeb… „Nézd csak, Elon Musk!” Ő is
olyan, mint a többiek, akik benne vannak. Szuper pszichopata. Börtönben
lenne a helye a maradék életére. És remélem, ugyanabba a cellába kerül,
mint Bill Gates, mert megérdemlik egymást!
Egyre több és több műholdat küld fel, sugározva a Földre ezt az iszonyúan romboló 5G-t.
Amikor építesz egy technológiai valóságot, amihez minden emberi lény
kapcsolódik, egy mesterséges intelligenciához az agyán keresztül, akkor készítened kell, mondjuk úgy, hogy egy WIFI-hálót a Föld minden részén. Ennek egyetlen módja, hogy az űrből készíted el. Ezt csinálják. És Elon Musk
tudja ezt. És ez az, amiért ő egy pszichopata.
Miről is beszéltünk? Áttérhetünk…
Brian Rose: Az oltás. Bill Gates. És beszélni a lelki oldaláról, hogy ez az
egész mit is tesz velünk.
David Icke: Pontosan. Ez vezet el minket az oltáshoz.
És ebben az oltásban lesz egy csomó genetikai anyag, amelyek kiváltják
a sejtek mérgezését, amelyek így kibocsájtanak exesome-okat, ami maga
a „vírus”. De szintén ebben az oltásban lesz nanotechnológiás mikrochip.
Említettem pár perce, hogy Elon Musk engedélyt kapott egymillió földi
antenna telepítésére, hogy kapcsolódjanak a műholdakhoz. Ezek a nano mikrochipek, amelyeket sokfajta módon tehetnek belénk, de most beszéljünk az
oltásokról, messze vannak attól, hogy az emberi szem számára láthatóak legyenek. Ezért nevezzük ezeket nano-nak. Úgy ismerjük őket, hogy „okosak”,
ez ma a módi. Minden „okos”. Úgy ismertek, mint nano-bot-ok. Neuro-botok. Sok különböző elnevezést adnak nekik. Okos por, ez megfelelő lesz. És az
elgondolás, hogy ezeket bejuttatjuk a testbe, és úgy fognak működni az emberi testben, ahogyan a földi antenna kapcsolatba lép a műholdakkal. Hozzákapcsolják az embereket ehhez a hálóhoz, ehhez a technológiai virtuális valósághoz, ehhez a mesterséges intelligencia által felügyelt virtuális valósághoz.
Alapvetően számítógép terminálokká válunk. Ez az elgondolás.
Elmondok egy rövid történetet, ami elvezet az oltásokban elhelyezett
nano-chipekig. A kései 1990-es években megkértek, hogy keressek fel egy
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CIA-tudóst Kaliforniában, mert el akar mondani dolgokat, hogy mi zajlik. De
nem tudta. Hogy miért? Mindjárt nyilvánvaló lesz.
Elmentem találkozni vele a házához Dél-Kaliforniába. Ott volt a családja,
a gyerekei. Ettünk valamit, és volt egy hosszú beszélgetésünk. És el akarta
nekem mondani, hogy mik történnek, mert nem tudta. Csatlakozott a CIAhez, tudós volt. Mert azt gondolta, a hazáját szolgálja. Azt mondta, hogy
amikor bekerült, felismerte, hogy az összeesküvés, amit 30 éve leleplezek,
valójában ez történik. Ezért fordult hozzám. És azt mondta: nem csinálom.
Nem, nem, én nem csinálom, nem veszek részt ebben. És kilépett.
Azt mondta, következő alkalommal a következő dolgot vette észre. Elment otthonról, miután kilépett. Kiesett neki az idő. Azt mondta, nem tudom, mi történt ezután. A következő dolog, amire emlékszem, miután elmentem otthonról, egy orvosi ágyszerűségen ébredtem egy szobában. és
egyedül volt. És feküdt ott. Kezdte visszanyerni az érzékeit, és észrevette,
hogy van valami a mellkasán. Miközben mesélte a történetét, kinyitotta az
ingét és megmutatta.
Elmondhatom neked, hogy nagyon nem számítottam ilyesmire. És ami
történik. Ahogy kinyitotta az ingét, a mellkasán volt egy átlátszó műanyag
valami. Belül volt valami narancsszínű, aranyszerű folyadék. És azt mondta
– mert megkérdeztem, mielőtt ezt csinálta – miért csinálod, amit csinálsz?
Tudtam mi lesz a válasz, de szerettem volna, ha a saját szavaival mondja el.
Miért dolgozol még mindig nekik? Azt mondta, emiatt.
A CIA-nál ezeket „foltoknak” (patches) nevezik. Valakit megfoltoztak.
És amit ebben a kieső időben csináltak, manipulálták a testét. Azt mondta, volt minimum vagy ezer tudós, akiket „megfoltoztak” abban az időben.
A kései ’90-es évekről beszélünk. Talán ´97.
Mindjárt eljutok a mikró chipekhez és az oltásokhoz.
Azt mondta, hogy ebben a kieső időben, amit ekkor csináltak, manipulálták a testét, hogy szüksége legyen a „foltban” lévő gyógyszerre a túléléshez. Hogyan csinálják? nem tudom, de csinálják. Ezt a „foltot” 72 óránként
cserélni kell. És ha nem vagy „újra foltozva”, akkor azonnal meghalsz, méghozzá igen fájdalmas módon. Azt mondta, egyszer rajtakapta őket, hogy
blöfföltek, hogy lássa, hogy esetleg csak megpróbálják-e átverni. De nem
vicceltek. Ez történt.
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Ha nem azt teszi és használja a tudását, és támogatja a CIA-t és ezt az
egész globális szektát és ezt az összeesküvést, akkor nem „foltozzák” újra.
És valójában el is mondta nekem. Visszatartok olyan tudást, amire szükségük van, mert tudom másoktól, akikkel ez megtörtént, amikor megkaptak
tőled mindent, amire szükségük volt, akkor egyszerűen nem „foltoznak”
újra téged. Mert akkor nem tudsz elmenni senkihez elmondani, hogy mi
folyik. Szóval sok erő és elszántság kellett ahhoz, hogy beszéljen velem.
Mindenesetre – ez az, amit szintén elmondott nekem, most vedd figyelembe, hogy ez 1997 körül volt, senki sem beszélt még nanotechnológiáról
igazából. Később, most, mindenhol ott van, az ételekben is, de akkoriban
nem beszéltek róla. Tudod, a hétköznapi életben.
Azt mondta, amit ők csinálnak, befecskendeznek az emberekbe apró
mikróchipeket, amiket nem látsz, oltási programokban. Elmondta, hogy
mire valók ezek a chipek. És ez a ’90-es évek. Szóval ezek az oltások, amelyeket Bill Gates népszerűsít és pénzel oly mértékben, amint a világon senki
más – nem utolsósorban egy szervezeten keresztül, ez a Gavi. Bill Gates és
a Gavi mindenkit be akarnak oltani. És akarnak valami mást is.
Bill Gates szervezete a Gavi, fejleszt. Akarnak – és ezt a nevet adták neki
– egy kvantum tetoválást. Mindenkin, akit beoltottak. Így digitálisan meg
tudják mondani, hogy be lettél-e oltva, vagy nem.
Nos, hova vezet ez? Ez a COVID-19 átverés.
A statisztikák le fognak esni végül, és könnyítenek a lezárásokon majd
valamikor, de azt tervezik, hogy majd újabb hullámok lesznek. És mivel a
lezárás precedenst teremtett, nem lesz semmilyen késlekedés, azonnali lezárás lesz majd bármelyik jövőbeni hullámnál. Ez erről szól! Így befolyásolják az embereket lelkileg. Behódolnak neki és azt fogják mondani, ha megkaptad az oltást… És jelenleg hét fajta oltás van, amiről azt mondják, hogy
fejlesztés alatt áll a COVID-19-re, mindegyiket Bill Gates pénzeli.
Ez ugyanaz a Bill Gates, aki érintett volt a Bill & Melinda Gates Alapítványban a 201-es eseményben, amely egy szimulációja volt egy koronavírus-járványnak. És hogy a hatóságok hogyan reagálnak? Pontosan, ahogy
csinálták. hat héttel azelőtt, mielőtt ez a dolog figyelmet kapott Kínában.
Szintén, amikor eljátszották a 201-es eseményt – szimulációja egy koronavírus-járványnak – ekkor volt a világgazdasági fórum, amelyben Gates erő511
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sen benne van, ez az 1%. És egy szervezet, a John Hopkins Egyetem Orvosi
Ügyek Amerikában nevű. A Johnson & Johnson – egyike azoknak, akik fejlesztik a COVID-19-re az oltást.
A John Hopkins-szervezet, amely részt vett ebben a szimulációban, ami
aztán a valóságban pontosan így történt. Úgyszintén csináltak egy szimulációt 2018-ban, hasonló módszert követve.
Ki gyűjti össze a globális statisztikákat, amiket a médiában használnak
a COVID-19 esetén? Fertőzések és halálozás. A John Hopkins-szervezet,
amely ezekben a szimulációkban részt vett.
Az az elgondolás, azt mondják, ha ki akarsz jönni a lezárásokból, és nem
akarsz folyamatos lezárásokat, akkor kell az oltás, amit mondunk, hogy neked kell. Így te nem vagy veszélyes a többiekre.
Brian Rose: És ez jogokat ad neked.
David Icke: Igen.
Brian Rose: Ez az útlevél, amiről Bill Gates beszélt.
David Icke: Igen. Bill Gates az egyike a Föld legnagyobb bűnöseinek. Istenemre, pedig van konkurenciája. Így előállt egy helyzet, ez az, ahová ez a
játszma tart.
Van ez az oltás, tele minden szarral, hogy irányítson téged, és hogy tönkre tegye az egészséged, hogy legyen még több járványunk. Vagy, nem lehetsz a többiek közelében. Nem repülhetsz és hasonlók. Ez az igazi ok, hogy
miért.
Gates és a Gavi – ez az oltásszövetség. Kifejlesztették ezt a kvantumtetoválást. Meg tudják mondani, ki kapta meg az oltást és ki nem. És lesz technológia, amin keresztül mész, ami érzékelni fogja, hogy kiderüljön, felszállhatsz-e
a repülőre, vagy nem, mert nincsen oltásod. Olyan ez, mint egy chip benned?
Igen, mondhatjuk, egyszerűen mondva alapvetően az lesz. Hogy pontosan
milyen technológiával fognak előjönni, majd meglátjuk, de ez az alapelv.
És amikor átmész ezen az érzékelőn, bizonyos pontokon a hőmérsékleted is ellenőrizni fogják. Ezt meg kell értenünk! Akik a Szilikon-völgyet futtatják, olyan kedves emberek, annyira aggódnak az emberiségért.
Először is, amin dolgoznak – most publikálták (lásd Google) – kiadják a
kormányzatok számára a mobilok nyomkövetési információit. Így a kormányok láthatják, hogy a lezárás ideje alatt van-e valamilyen összejövetel.
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Brian Rose: Igen. Megtaláltak egy csoport gyereket, akik lementek a
partra, tavaszi szünet partit tartottak hetvenen és lenyomozták őket 40 különböző államban az USA-ban.
Azt gondoltam illegális kiadni az adatokat, de ők megteszik.
David Icke: Amikor elrendeled a lezárást és felfüggeszted a demokráciát – ez az, ami történit – és belépsz a zsarnokságba, amelyet csak úgy
lehet jellemezni, hogy fasiszta, az embereknek többé nincsenek jogai,
mert a kormány azt csinál, amit akar. És nem a politikusok! Ők tudatlanok.
A sötét öltönyösök a kormány mögött. Ők irányítanak. Így ez csak egyetlen
lépésre van a mikróchiptől, ahova el akarnak jutni, mellyel követni fognak
téged, bárhová is menjél. Valós időben! És azt fogják mondani: folyamatban van.
Csak egy meghatározott számú ember találkozhat, mert nem akarnak
tömegtüntetést. És tudni fogják, mert nyomkövetnek téged.
Most térjünk át Kínára!
Erről beszélek a könyvekben és az előadásokban évtizedek óta. Ha látni
akarod, mit terveznek a Nyugatnak, akkor nézd meg, mi folyik Kínában ma!
Kínában van egy helyzet. Ez az, amiről beszéltünk, hogy a terveik szerint
hova szeretnének eljutni a Nyugaton. Milliónyi arcfelismerő kamera van.
A Brit parlament épp most vezetett be arcfelismerő kamerákat. Kínában
van nyíltan egy zsarnokságod. Ez történik.
A Nyugaton: „Óh nem! Ez nem zsarnokság, csak azért csináljuk meg,
mert jó.” Igaz? lassan kell csinálniuk. De most, hogy beszüntették a demokráciát, most gyorsabban tudják csinálni. Így például bevezetik az
5G-t.
Kínában több millió arcfelismerő kamera van, amely valós időben nyomon követi a lakosságot. Te egy szám vagy. Brackett látta, George Orwell
látta, Aldous Huxley.
Láttam dokumentumfilmeket, ahol kiküldtek valakit az utcára Kínában,
hogy kiderítsék, mennyi ideig tart megtalálni. Percek alatt megvagy.
Ezek az arcfelismerő kamerák mindenhol mesterséges intelligencián keresztül figyelik a viselkedésedet. Társadalmi pontokat kapsz. Jó kisfiú, vagy
kislány voltál, ha úgy viselkedsz, ahogy a kormányzat szeretné. Ha nem,
akkor elveszik a jó pontodat. Amikor elérsz egy bizonyos szintet az elvett
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pontokkal, akkor belefutsz a következményekbe. Sok-sok millióan vannak
Kínában akik, mivel nem úgy viselkedtek, ahogy a kormányzat szeretné, le
vannak tiltva a repülésről, vagy még esetleg a vonatról is.
És ez a terv! Teljes és abszolút irányítás!
És ez a COVID-19 átverés. Csalás. Úgy tervezték, hogy nagyon gyorsan
létrehozza a hatalom globális központosítását. Amit, ami van, vagyis volt,
amire rávilágítottam immár harminc éve, hogy ez várható.
Honnan tudtam ezt?
Mert ha hajlandó vagy belefektetni az idődet és az erőfeszítésedet napról napra, és elnyomod az „ez nem lehet igaz” elmédet, le tudod leplezni
ezt az összeesküvést és le tudod leplezni, mit terveztek. Ez még csak nem is
azon múlik, hogy összerakod a napokat, vagy akár az évtizedeket.
Kérdés. Aldous Huxley 1932-ben a Szép új világban hogyan, miért látta annyira pontosan, hogy hova tart a világ? Miért látta olyan pontosan
George Orwell az 1948-ban megjelent 1984 című könyvében? Miközben
hasonlóan, mint Huxley a maga módján, leírta a technológiát, mint a teleképernyő, amit ma okostévének nevezünk. Bár az okostévék manapság egyáltalán nem olyanok, mint a teleképernyők lettek volna, ami folyamatosan
figyelne az otthonodban.
Hogyan tudták emberek, mint például Orwell – Eric Blair volt az igazi
neve – honnan tudták, hogy ez a technológia érkezni fog, amikor még nem
létezett? Hogyan?
Egy ember, akit Dr. Richard Day-nek hívtak, aki az Eugenics (emberi
fajnemesítési) mozgalomból induló Planned Parenthood5 nevű Rockefeller-szervezet igazgatója volt, honnan tudta 1969-ben, hogy jön az internet?
Megnézed, amit ez a Dr. Richard Day egy 1969-ben a pennsylvaniai
Pittsburgben dietetikusoknak tartott előadásában mondott, hogy mi fog
történni a világban. És kiemelkedően, nem csak nagy vonalakban, hanem
részletekbe menően. Az egyik dolog, amit mondott azon az estén: a lányokat és a fiúkat ugyanolyanná tesszük.
Ezek a dolgok nem véletlenül történtek. Ez mind előre eltervezett. És
leírta, milyen az internet, amit elvileg az 1980-as években alkottak meg.
5 Abortuszklinika az USA-ban.
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Ő 1969-ben leírta milyen. Beszélt óriási tömegek bevándorlásáról Európába, 1969-ben. Jönni fognak, és hogy miért. Szóval, honnan tudták ők ezt?
Mert van egy régóta tervezett forgatókönyv az emberiség számára,
amely egy totális, abszolút kontrollhoz vezet. Mesterséges intelligenciával
és az emberi elme és érzékelés kontrollálásával. És ez így megy, lépésről lépésre, amit én úgy hívok, hogy a diktatórikus csendes léptek (lábujjhegyen
járás). Lépésekben haladsz, és minden lépés úgy van prezentálva, mintha
nem lenne köze az előzőhöz. Mindaddig, amíg el nem jutsz oda, hogy vis�szanézel, és akkor látod, hogy nyilvánvaló és nem független lépések juttattak el oda, egy nagyon világos és nyilvánvaló irányba.
Szóval, ha bennfentes vagy, ahogy ők is voltak… Azonban, mielőtt rátérünk valami másra. Ő volt az egyik vezetője a Planned Parenthoodnak
(amerikai abortusz klinika), amely az Eugenika (emberi fajnemesítés) mozgalomból indult és a Rockefeller család alapította. Bill Gates apja a Planned
Parenthood igazgatója volt. És Malthus, az eugenetikus támogatója. Amint
volt, ő maga ismerte el. Korábban… Persze úgy. Bill Gates. És ezek a szervezetek újra és újra előjönnek ezekkel az emberekkel kapcsolatban, mert
mindannyian fenemód kapcsolatban vannak.
Szóval, ha te bennfentes vagy, mint ők is, tudod, hogy mi fog történni.
És ha kidolgozod a beled, hogy felfedd, akkor meg tudod mondani, hogy mi
fog következni. Ez az, amiért a könyveim az utolsó 30 évben – ahogy most
elkezdik felismerni az emberek – rendkívüli módon előremutatóak a jövőt
illetően abban, ami most történik. Miért? Mert ha van egy forgatókönyv a
világ számára, és nincs, ami megállítsa – ez az életem célja, megpróbálom
ezt elérni – akkor megtörténik. És a forgatókönyv leleplezése és kimondása,
hogy ez a terv, ha nem avatkozunk közbe, akkor a jövőt fogod előrevetíteni.
És amiért a könyveim oly pontosan előremutatják a jövőt, mert leírják, mi
a terv.
Nos, tudod, a kínaiaknak van egy szavuk, aminek kettős jelentése van:
veszély és lehetőség. Mi, hölgyeim és uraim, az emberiség tagjai, eljutottunk ehhez a ponthoz, veszély és lehetőség. Ha az emberek tovább ülnek a
seggükön és engedelmeskednek: „Igen uram.”… Ha az emberek azt gondolják hogy most rossz… Mit? Még el sem kezdték! És erről beszélek 30 éve az
embereknek, akik az arcomba nevetnek!
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Nézz a gyermeked és az unokád szemébe és magyarázd meg nekik, hogy
miért nem teszel semmit! Mert ha azt gondolod, hogy ez rossz neked, próbáld meg elképzelni, és lásd a világot totális, teljes kontroll alatt! Disztópia
(negatív jövőkép, negatív utópia), amiben a gyermekeid és az unokáid fognak élni! És akkor azzal jössz, hogy nem vagy felkészülve arra, hogy felkelj a
seggedről, és gondolj a következményekre?!
Elmondom neked a fészkes következményeket és hogy hova tartunk! Ha
nem tesszük félre… „Igen, de mi lesz velem?” Mi lesz, ha nem teszed meg?!
Abba kell hagynunk a behódolást ennek a szektának!
Hadd tegyem ezt érthetővé! Van egy egészségügyi titkárunk! Nem látok
rá semmi bizonyítékot, hogy van egy csepp esze is! Valójában valaki másnak
a titkára. nem ő hozza a döntést, ő csak egy kirakati ember. Az igazi irányítók
a háttérből tanácsadók és hasonlók, de Matt Hancock azt mondja: „Ezt kell
csinálnunk!” és 66 millió gondolkodás nélkül megteszi. És mi ücsörgünk,
főzőcskézünk a folyamatosan bővülő 5G-ben. Felmegy 60 GHz-re és nem
fogunk tudni lélegezni. És az amberek csak ott ülnek. „Nem lehet, a Kormány mondja.”
Egy kulcsfontosságú ponthoz érkeztünk el az emberiség történelmében.
Szó szerint! Mert – ahogy most ismerjük – nem lesz emberiség, ha nem
emeljük fel a seggünket! Most és világszerte!
Az emberek azt mondták nekem az évek folyamán, Brian, „néhány ember nem irányíthatja a világot! Ez hülyeség! Leállították a kicseszett világot, házi őrizetben vagyunk! Néhány ember! Hetek alatt! Hogy érted, hogy
nem? Megcsinálták!
Szóval, meddig tűrjük? Mert a következő dolog, amit csinálni fognak, az
élelmiszer fog következni. Mi az, ami nagyobb függőséget okozhatna, mint
hogyha az állam rendelkezne az élelmiszer felett?
Elmondom neked, hova megyünk. Elmondtam korábban, de ez az, ahova
tartunk. El fogunk jutni végül oda, hogy nem lesz étel, ahogy ma ismerjük.
Szintetikus étel lesz. A húst ért támadás és hasonlók, ezek mind lépések ebbe
az irányba. Ez része a diktatúra csendes lépéseinek (lábujjhegyen járásának).
Melyik az az iparág, amelyet a leginkább tönkretettek a lezárás alatt?
Az éttermek és a vendéglátóipar. Hosszútávon nem szabad létezniük, mert
irányítani akarják az ételt. Mert ha irányításuk alatt van az étel, akkor irá516
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nyítanak téged is. Mert ha nem azt csinálod, amit mondanak neked, nem
kapsz ételt. Ez az, ahová tartunk.
És végül, az emberi agy összekapcsolása mesterséges intelligenciával,
amikor már nem is lesznek többé saját gondolataink. A mesterséges intelligencia fog gondolkodni helyettünk.
Brian Rose: Ez a nanotechnológia az oltásban?
David Icke: Igen. Elmondják nekünk, Brian. Ez a fickó, Ray Kurzweil, egy
másik átkozott pszichopata a Szilikon-völgyben. Google-vezető. Azt mondta
2030-ra elkezdik az emberek agyát hozzákapcsolni mesterséges intelligenciához. És ezek az ő szavai, nem az enyémek.
Amikor ez megtörténik, a mesterséges intelligencia egyre több és több
emberi gondolkodást fog átvenni, és végül, az emberi gondolkodás, ahogy
ma ismerjük, elhanyagolható tényezővé válik. Ezek az ő szavai, én csak ös�szefoglaltam.
Nos, van ez a fickó, Elon Musk. Említettem, hogy egy pszichopata? Nem?
Néhány éve előállt azzal, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség végét jelentheti. Igen, így van. És te tudod! Te tudod! Mit csinált? Alapított egy
céget, ez a Neuralink (Idegsejt Kapcsolat). Hozzákapcsolni az emberi agyat
a számítógéphez, igaz? És szintén ő foglalkozik ezzel a SpaceX szervezettel,
ami felküldi a műholdakat. De szintén ő viszi a Tesla-t, a Tesla autókat, igaz?
És ezek elektromos autók, igaz? Elektromos autók. Miért?
A brit kormány pont megtette. Miért vezetik ki a benzines autókat? És a
dízel autókat? Mert ahova haladnak, az önvezető autók, ahol a számítógép
fogja megmondani, hova mehetsz. A benzines autóba beülsz, oda mész,
ahova akarsz. Amikor egy önvezető autóban vagy, csak odáig tudsz elmenni,
ameddig a számítógép elvisz. És azok a számítógépek kódolva lesznek, így
nem mész sehova, ahova a kormány nem szeretné, hogy elmenj. És most,
ezek az önvezető autók, és tudod, ezek az okos autópályák, amiket Angliában építenek, okos autópályának nevezik. Nagyon veszélyes. Rengeteg embert megölnek, de nem foglalkoznak vele, pszichopaták. Az önvezető autók
miatt építik ezeket az okos autópályákat.
Az Uber – egy másik Szilikon-völgyi cég – hatalmas összegeket veszít a
globális taxi üzletén, mert a pénz nem számít. A pénz nem számított az
Amazonnak, amikor hihetetlen összegeket veszített, ahogy egyre nagyobb
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és nagyobb monopóliummá vált. Természetesen a lezárás eredményeként
a piaci részesedése hatalmasat nőtt. A sok vállalkozás tönkretételével, nagyobbá vált a részesedésük, mint korábban.
Az Uber üzleti modellje… önvezető autók, önvezető taxik. Szóval az a
sok pénz belement, a pénz nem számít. Nem érdekes, mennyit veszít. Amit
csinálnak, hogy megszerezzék a monopóliumot, tönkreteszik a taxi-társaságokat mindenhol a világon, így megszerzik a monopóliumot.
Mit tett ez a lezárás? Elpusztította a taxi üzletágat, de az Ubert nem!
Nem lehetnek együtt önvezető autók, benzines és dízel autók. Kivezetik a
benzineseket és a dízeleket azon a nevetséges alapon, hogy az emberek klímaváltozást okoznak, ami egy másik átverése az 1%-nak. Számítógépes modellek alapján. Ugyanazok, akik az ún. „vírust” is számítógépen modellezték.
Az önvezető autókat elektromosan hajtják. Tehát az elektromos autók
fogják megmenteni a környezetet, miközben ez egy lépés az elektronikus
önvezető autók felé. És Musk tudja ezt.
Leírtam ezt a társadalmat, amit ilyen sebtében kreálnak éppen. Ez az
Éhezők viadala-társadalom. Ebben a társadalomban van egy kisebbség, 1%,
aki mindent irányít, a lakosság többi része pedig szolgaságban él és az 1%tól való függőségben.
Mit csinál ez az egész világon folyó lezárás? Pontosan ezt. Céltudatosan.
Pontosan ezért csinálják. És középen, van egy rendőri, katonai állam, hogy
fenntartsa ezt az állapotot.
Brian Rose: Ez megmagyarázza, hogyan csatlakozik ehhez gazdaságilag
az általános (vagy feltétel nélküli) alapjövedelem.
David Icke: Igen. Ez az Éhezők viadala-társadalom, amit most leírtam. Ez
nem lehetséges, ha a lakosság többségének van saját jövedelme. Nem tudod
összezúzni az embereket nyomor sújtotta, elnyomott tömegekbe, amilyennek lennie kellene ennek az Éhezők viadala-társadalomnak. Ha az embereknek van önálló bevételük, vállalkozások és hasonlók, mert van pénzük, hogy
lezuhanjanak ide. Mit csináltak? Tönkretették mindezeket a vállalkozásokat
és a foglalkoztatást. sokan közülük sosem fognak újra kinyitni.
Mit csináltak? Egy hatalmas globális függőséget hoztak létre az állam
felé. És ha veszed ezt az állapotot, meg az összes többit, és mész a következő szintre, akkor megvan a szekta, aki vezényli ezt az egész kicseszett dolgot.
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Brian Rose: A gazdaságélénkítő csomagok – az USA-ban kibocsátott csomag 2-3 billió USD – mások másokat fognak, és még újabbakat.
David Icke: Ez azt eredményezi, hogy anyagilag tönkreteszi a kormányzást. És ekkor azt fogják mondani, a gazdasági rendszer, ahogy most ismerjük, nem fenntartható többé. Többé nem lehetséges, hogy fennmaradjon.
Szóval, azt fogjuk tenni, mert mi annyira mélyen gondoskodók vagyunk az
emberi faj felé, hogy behozunk egy teljesen új gazdasági rendszert, ami teljes mértékben a digitális pénzen fog alapulni – amit a könyveimben már
1993 óta előrevetítettem.
Minden, amit teszel, minden, amit vásárolsz, a mesterséges intelligencia
tudni fog róla. És mi, eldönthetjük bármikor, hogy vásárolhatsz-e, vagy sem.
A következők miatt!
Ha most elmész egy boltba – vagyis sokkal inkább pár héttel korábban
– odaadod a kártyádat. Digitális pénz. Megpróbálják használni. „Bocsánat,
nem fogadja el a kártyáját.” Nem fogadja el a kártyádat. „Oké, akkor fizetek
készpénzzel.”
Amikor nincs készpénz és nincsenek bankjegyek, mert ez a vírus átverés,
mindent a szekta kezébe helyez. Mindent akarnak, amit mondtam. Ezzel
igazolják, ami történt. Azt mondják, a pénz veszélyes, mert elkaphatod tőle
a vírust. Zárójelben, hazugság. Az emberek, akik eddig készpénzt használtak, nem használják többé, mert elkaphatom a vírust. Igaz? És akkor azok
a cégek, akik az ATM-eket üzemeltetik, néhány napja kijöttek azzal, hogy a
nyár végére vége lehet a készpénznek. Tudod, a vírus miatt.
Brian Rose: És erre Nagy-Britannia bevezette a műanyag pénzt, ami valószínűleg tovább életben tartja a vírust.
David Icke: Igen. Itt semmi sem szól az egészségről, itt minden kontroll.
Akarom mondani, az egész egy nagy baromság!
Mindenesetre, amikor nincs készpénz – ez az elgondolás – és digitális
pénzed van, és a terv, hogy minden a mikró chipen van –csendes diktatórikus lépések – most átmentek a telefonodra. Kiindultak a készpénzből,
most pedig átálltak a kártyáról a telefonra. Így most ez digitális. Minden a
telefonon van. És ez a telefon, ez válik mikró chippé.
Csak egy lépésre vagyunk – ez mind benne van a könyveimben a 90-es
évekből.
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Tehát bemész egy boltba, és fizetsz a chipeddel, vagy akármivel. „Bocsánat, a komputer nem fogadja el a kártyáját. Nem fogadja el a digitális
pénzét.” Most akkor hogyan fogsz vásárolni? Nem fogsz.
Digitális. És a rendszer szakadárjai. Én leszek az egyik. Az utolsó kicseszett
leheletemig.
Levadásszuk a karácsonyi kártyák listáját a komputerben. Nemsokára. Ez
mind a teljes és totális kontrollról szól.
Brian Rose: Ez az, amit Kínában csinálnak most.
David Icke: Igen. És mint ahogy mondtam, ennek az Éhezők viadal-társadalomnak valamilyennek lennie kellene. Ez fasizmus. Kommunizmus, ami
csak egy másik név ugyanarra a zsarnokságra. A hatalom központosítása
egy kis csoport kezébe. De az igaz nevük, annak ellenére, hogy a fasizmus és
a kommunizmus igazából végül ugyanaz, de a módszer más. Technokráciát
készítenek. Globális technokráciát.
A technokráciát úgy határozzuk meg, mint egy társadalom, amelynek
az irányítását bürokraták, végzik. Nem választott politikusok, ők nincsenek
többé, ez a terv, ők nem lesznek. Minél inkább elhiteltelenítik a politikusokat az emberek fejében, annál inkább azt fogják mondani, amúgy is haszontalanok voltak. Gyerünk, csináljunk technokráciát!
Szóval bürokraták, tudósok, mérnökök, technokraták irányítják. Mindezek az emberek a Szilícium-völgyben technokraták. És már most a Szilícium-völgyi technokraták – és nem szabad elfeledkeznünk Izraelről sem,
mert az most a második Szilícium-völgy a világon, hihetetlennek tűnik, de
nézz utána – a technokraták már most is irányítják a világot.
A politikusok. A legtöbb politikusnak fogalma sincs, mi folyik a Szilícium-völgyben. Ugyan nem tudják, de törvényeket alkotnak nekik. Ők futtatják. Gates-ek irányítják az egész oltás akciót. Ők futtatják az Egészségügyi
Világszervezetet. A technokraták már elkezdték átvenni. És minél inkább
átmész ebbe a technológiai, technokratikus társadalomba mesterséges intelligenciával, a technokraták átveszik, mert a politikusok jelentéktelenné
válnak.
Nos, kinek a nagyapja volt a technokrata párt feje Kanadában a „30-as
években? A technokrata párté, amelyik egy ilyen társadalomért kampányolt!
Elon Musk nagyapja.
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Nem lehet, hogy amit tesz, azt véletlenül teszi. És tudja, hogy mit csinál.
És ezeket az embereket nem ünnepelni kell! Gates-ek és a kicseszett Muskok meg Bezos-ok, egy másik hasonló, és a Brin-ek és Page-ek a Google-nél,
és Wojcicki a Youtube-nál. Nem ünneplés kell nekik! Fel kell szólítani őket,
nyilvánosságra kell hozni, mit csinálnak, hogy ezt a technokrata, rémálom
disztópikus társadalmat építik, mesterséges intelligenciára és totális cenzúrára építve minden más nézettel vagy információval kapcsolatban, amely
eltér a hivatalos iránytól. Ez az, amiért az Offcom (brit médiahatóság) és
Melanie kicseszett Dawes (az Offcom vezetője) letiltják az 5G és a COVID-19
kapcsolatának megvitatását az angol adásokban.
Ezt a TV, rádió adóknak üzenem! Inkább mindenkinek üzenem, aki elfogadja ezt! Üzenem a törvény őreinek!
Apa! Mit csináltál, amikor a globális fasiszták bejöttek? És amikor lerombolták a gazdaságot? És most mindent meg kell tennünk, amit az állam
mond, vagy nem kapjuk meg minden hónapban az alamizsnánkat. Mit csináltál, apa?
A lakosság: Csak ücsörögtem, drágaságom.
Újságíró: Segítettem, hogy bejöjjenek, azzal, hogy hazudtam az embereknek, drágaságom.
Törvényőrök: Kierőszakoltam, drágaságom.
Átkozottul a legjobbakat, amikor ezt a beszélgetést lefolytatod a gyermekeiddel és az unokáiddal, amikor szembenézel a tényekkel és azzal, hogy
mi folyik itt!
És tudod, mit? Ezt a törvény őreinek mondom! Nagyon sok az intelligens,
hiteles, rendes ember a bűnüldözésben, de ugyanakkor van néhány hatalmas idióta és néhány súlyos pszichopata, aki ezt a helyzetet most nagyon
élvezi. A Darbyshire-i rendőrség nagyon élvezi ezt! Extrém módon betartják
a szabályokat. Fekete tintát öntenek a Kék Lagúnába (turista látványosság),
hogy ne menjenek oda az emberek.
Azt mondták a fiamnak, Jaymie-nek, hogy figyelik, mert kiment a kicseszett semmi közepére a kutyájával, nem látsz ott senkit, mert szükségtelen utazás volt.
A Darbyshire-i rendőrséget egy rendőrfőnök irányítja, talán Peter Gordon,
vagy valami hasonló, akinek olyan hihetetlen intelligenciája van, hogy lecsat521
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lakoztatta a Darbyshire-i Közösségi Férfi Kórust a rendőrségtől, mert nem vettek fel női tagokat. Férfi kórus, bocsánat, férfi kórus! Visszautasították, ezért
leválasztotta őket a rendőrségről. És ő igazgatja a Darbyshire-i rendőrséget,
aki extrém mértékben kényszeríti ki ezt a lezárást az intézkedései folytán.
Azt mondom a tisztességes, intelligens, hiteles rendőröknek ebben az
országban, gyermekeidnek és az unokáidnak kell majd abban a világban élniük, amit most kikényszerítesz! Ugyanezt üzenem a katonaságnak! „Óh,
gyere, harcolj a hazádért! Hátrahagyjuk a családod brit kaszárnyákban durva, szar körülmények között élve, mert mi gondoskodunk rólad!” Kikényszerítesz szabályokat nem az emberek védelmében, hanem egy szekta védelmében, és az ő akaratuk kikényszerítéséért, akikhez képest egy pszichopata
Teréz Anyának tűnik.
Mit csinálsz? Nézz bele a gyermeked szemébe! Nézz bele az unokád szemébe és mondd azt nekem ezek után, hogy ránk kényszerítesz egy fasiszta
zsarnokságot, amely ugyanúgy tőrbe ejti azokat a gyerekeket, mint bárki
másét. Vesd le az egyenruhádat, hagyd el a rendőrséget, és mond el nekem,
most hogyan érzel azzal kapcsolatban, amit korábban tettél! Most te vagy
annak a tárgya, amit korábban te tettél. Nem fordulhatsz egy pszichopatához, egy idiótához egyenruhában, de fordulhatunk a többiekhez, a rendes,
törődő, egyenes emberekhez a rendőrségen.
Amit csinálsz az, hogy fasizmust kényszerítesz ki.
Itt vagyunk ezen az úton.
Brian Rose: Mit csináljanak a többiek? Mit csináljunk?
David Icke: Az nem az én feladatom, hogy megmondjam az embereknek, mit kell tenni. Számomra az, hogy rámutassak a következményekre,
ha a seggeden ücsörögsz és megengeded egy maréknyi pszichopatának és
idiótának – mert ez van mögötte – hogy tönkretegye a jövődet, tönkretegye a megélhetésedet, tönkretegyék a gyermekeid és az unokáid jövőjét.
A seggeden ücsörögsz, és ez egy abszolút szemfényvesztés.
Mi vesztenivalód van? A legtöbb ember már így is elvesztette mindenét.
Mit veszíthetsz?
Ha szemben állsz egy hadsereggel, érted jönnek, ha van hova elfutnod,
akkor valószínűleg elfutsz. A hadsereg most jelképesen értendő. ez a kicseszett szekta és az ügynökeik.
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De ha egy kanyonban vagy és csak egyetlen kiút van, a hadsereg pedig
pont abból az irányból jön, mit fogsz csinálni? Nincs hova futnod. Felállsz,
és azt mondod, ezt nem fogadjuk el. Máskor meg ezt csinálod, azt csinálod.
Miért csinálod?
Mert amikor nincs hova futnod, akkor nincs mit vesztened. És tudod mi
történt emiatt a lezárás miatt?
Az emberiségnek nincs hova futnia többé.
Mit fogsz tenni? Csak simán elfogadod? Engeded, hogy ez a néhány ezt
csinálja veled? Vagy azt mondod, hogy ezt nem fogadod el.
Elmondom neked, én mit csinálok.
Kimegyek, amikor csak szeretnék. Rendben? Bármikor. Nem megyek közel senkihez. Mert annak ellenére, hogy tudom, hogy elfogadtak egy monumentális hazugságot, tiszteletben tartom a jogukat és a hitüket, hogy azt
gondolják, van valami kicseszett veszély. Szóval, nem megyek közel. Általában szeretek egyedül lenni. Kisétálok a házból. Nem látok senkit. Beülök
az autóba és kimegyek a városból és sétálok. Nem látok senkit, senki nincs
a közelemben. Visszasétálok, beszállok az autóba, haza hajtok, kiszállok az
autóból és visszamegyek a lakásomba. Nem látok senkit.
Nos, elvileg ezt naponta egyszer megtehetem ezen pszichopaták és idióták szerint. Nos, én azt mondtam nekik, küldjetek egy egyenruhást, nem
érdekel a rangja, küldjetek nekem egy sötét öltönyöst, és ha el tudják nekem magyarázni, miért ártana bárkinek – még akár a nevetséges feltételeikkel – ha naponta ugyanezt akár tízszer megteszem, ha el tudják magyarázni nekem, akkor nem teszem többé. De sosem fogják tudni ezt megtenni,
mert ez természetesen egy totális kicseszett hülyeség. És a tény, hogy ez
egy hülyeség, távol mindenkitől, ha egyszer, vagy tízszer mész ki naponta,
nem számít, nem ártasz senkinek. Még akkor sem, ha figyelembe vesszük a
nevetséges kritériumaikat.
De csak egyszer mehetsz ki! Ez elmondja, hogy miről szól! Ez nem az
egészségről szól! Az irányításról szól! Egy irányítási forgatókönyvről szól,
amely nagyon régre nyúlik vissza, és most ért be a gyümölcse. Ez mind benne van a könyveimben részletesen. Az ősi és modern vonatkozása ennek,
mert ez nem valami új dolog. Ez valami olyan, ami most éri el a végjátékát
és közel 8 milliárd ember, 66 millió Nagy-Britanniában…
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Hányan zárták le a világot? Nagyon kevesen vannak. Úgy hiszem, látok
ebből kiutat.
Brian Rose: Mi az út, David? Mi a kiút ebből? Nekünk kell döntenünk a
saját tudásunk alapján! A saját kutatásunk alapján és a saját érzésünk alapján, hogy mi a helyes.
David Icke: Úgy kerültünk ebbe a kicseszett borzalomba, hogy behódoltunk az erőnek. Ennek az erőnek a nagy része, az összes, egyszerűen csak
a mi nézetünk, hogy van ott erő. 66 millió, egy maréknyi. Szerintem nincs.
Szóval, ha bekerültünk ebbe a szemétbe, behódoltunk az erő illúziójának, mi a kicseszett válasz? Hagyd abba!
És akkor meglátjuk, hol van igazából az erő. És az nem a kevésnél van.
Brian Rose: David! milyen azt látni, hogy amin 30 éve dolgozol, az összes
jóslás, jövendölés, három héten belül valósággá válik? Milyen érzés ez?
David Icke: Nem hagytam magamnak arra időt, hogy frusztrált legyek,
mert ez csak elvinné az energiádat. Így csak egyszerűen folytattam. És én
minden felhőben látok reményt. Tudatában voltam Brian, mind a harminc
éven keresztül. Kinevettek, kigúnyoltak, gyaláztak. Tudtam, hogy a dolgoknak igazán rosszra kell fordulniuk, mielőtt elegendő eleme összpontosít
arra a tényre, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyennek gondolták és nem
azok az erők irányítják, akikről azt gondolták, hogy irányítják.
Szóval, én ezt nem csak veszélyként látom. Biztosan az, veszély. Egy
fantasztikus lehetőségnek látom. Mert az emberek, lesznek köztük néhányan – mert megengedik, nem kellene, de megengedik, hogy szoftverprogramokká váljanak, mint egy Enter (új-sor billentyű a billentyűzeten)
nyomogató – akik egyszerűen megtagadják maguktól a szabad gondolkodást.6 Azonban nagyon sokan vannak, akiknek a világról alkotott nézőpontja megváltozott az elmúlt három hétben. Felismerték, hogy nem tehetik meg, hogy csak legyintenek egyet a gondolatra, hogy néhány ember
egy nagyon ellenséges végbe vezeti a világot. Mert itt történik a szemünk
előtt. És meglátjuk az elkövetkezendő hetekben, milyen hatása lesz ennek
a tömeges felismerésnek, hogy mivel van dolgunk, és milyen ez a világ.
Hatással lesz arra, hogy mit tesznek az emberek, és hogyan viszonyulnak,
6 Ugye emlékszünk még Cypher karakterére a Mátrix című filmből?
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beletörődnek-e, behódolnak-e az erőnek? Vagyis az erő látszatának, mert
csupán az.
Egy olyan helyzetben vagyunk, amely lehet akár fordulópont is. Amikor
az emberiség feláll a kicseszett térdéről.
Brian Rose: 7 millióan nézték az előző interjúnkat, David. Biztos vagyok
benne, hogy több tíz millióan fogják ezt is megnézni. Kétségtelenül, az utolsó beszélgetésünket leadták a televízióban, ebben az országban és népszerűsítették egy hagyományos újságban, közel 1 milliós példányszámmal közkézen. Az emberek figyelnek, becsatlakoznak. Reményt ad ez neked?
David Icke: Természetesen. De ez nem rólam szól. Ez a füst és illúzió
mögötti információról, az általunk érzékelt valóság felismeréséről szól. Ezt
táplálták belénk, ezt mondták nekünk, hogy elhiggyük.
Tudod, a régi sárgaköves út. Óz a csodák csodája. Úgy tűnt, mintha egy
mindenható hatalmas erővel lett volna dolgunk, és amikor a függöny mögé
néztek, egy átlagos öregembert találtak, akinek igazából egyáltalán nem
volt hatalma. És ez a szekta úgy mutatja az erejét, hogy meggyőzi a célba
vett lakosságot arról, hogy van ereje.
Az ő erejük a mi behódolásunkban van, az erő illúziójában. Most van esélyünk, hogy megtörjük a varázst, hogy megtörjük az átkot és a függöny mögé
nézzünk. És amit találni fogunk, valamit, aminek egyáltalán nincs hatalma.
Amikor megszűnünk behódolni neki. És ez az, ahova szeretném, ha eljutnánk.
De szintén ez az, ahová tudom, hogy eljuthatunk, mert az elmúlt néhány hétben világszerte, ezt a varázst megtörtük. És ugyanakkor ez a szekta felfedte
magát. Bejött a szobába, ahol látjuk. És tudod, mi történt? Az a kicseszett ajtó
bezáródott mögötte. És mi most egy másik játszmában vagyunk.
Azt kell, hogy mondjam neked, követtem ezeket az embereket, ezt a
szektát, 30 éven keresztül folyamatosan. Láttam mit csináltak. Láttam, hogyan cselekszenek. Láttam a megrázó, sokkoló háborodottságukat. És tudod mit? Nem félek tőlük egy cseppet sem. Mert én erősebb vagyok mint
ők. És ők ezt kicseszettül tudják.
Nem azért jöttem ide, hogy elbukjak. És kicseszettül nem fogok.
Brian Rose: Miért vagy erősebb, mint ők, David? Miért?
David Icke: Mivel egy olyan tudatossági szinten vagyok. Mindenki, aki
nézi ezt a műsort, ugyanezen a szinten van, ha kinyitja az elméjét felé. Ott
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van. Ez a jussuk. Az igazi önmaguk. Ahol ez a szekta annyira korlátolt. A felfogásukban, a képességükben, hogy megtegyenek dolgokat.
Látod, amit csináltak, mert annyira korlátoltak, ígérem, annyira korlátozottak. Az egyetlen mód, ahogy irányítani tudják az emberiséget, hogy az
emberiséget beleteszik egy kisebb skatulyába, mint amiben ők vannak. Így
csinálják. Amikor az emberiség kilép a dobozból és felismeri a valódi azonosságát, amely egy határtalan tudatosság – ezek a bolondok, nem? – egy
dobozban vannak. Mi egy kiterjedt tudatosság vagyunk, jóval a skatulyán
túl. És ezzel szemben tehetetlenek. Egy kisebb dobozba kell tenniük minket,
és ezt csinálták. És enélkül képtelenek lennének megtenni.
Amikor kinyitjuk a szemünket, kinyitjuk az elménket, kinyitjuk a szívünket, a börtön falai, a buborék burka, a doboz falai – bárhogy is fogalmazod
– eltűnnek. Igazi erővé válunk. Ami igazából vagyunk. Mindannyian. Igen,
te is, Etelka a pénztárnál, te is, mindannyian. És ahogy irányítottak minket, megakadályozták a valódi éned kiterjedését és elzártak egy buborékba,
melyben mindent csak az öt érzéken keresztül érzékelünk.
Címkékkel, az élettörténetünkkel, fajunkkal, szexualitásunkkal és effélékkel azonosítjuk magunkat. Ezek csak tapasztalások. A buborékban tartanak bennünket, ahol azt gondoljuk, ez a szem. benne vagyunk ebben a
buborékban, ők egy kicsit nagyobban, így irányítanak. Amikor felismerjük a
valódi magunkat, ami tudatosság, örök, örökké kutató tudatosság, emberi
létünk egy rövid tapasztalás. És belépünk ebbe a határtalan kreativitásba,
erőbe, és kinyitjuk a szívünket, és amikor kinyitod a szíved, és nemcsak a
szeretet, nem csak annyi, hogy szeretlek kedvesem és annyi. Nem ezt hívjuk
szeretetnek. Az igazi szeretetre gondolok. Határtalan, feltétel nélküli.
Belépsz egy tudatossági szintre, amiben nincs valami, ami az abszolút
alapja az emberi kontrollnak. Nincs félelem.
Én egy egyedi kifejezése vagyok mindannak, ami valaha volt és lehet a
jövőben. Örökkön-örökké kutatok, ez csak egy rövid tapasztalás. Mitől félnék? Semmitől. És amikor elveszted a félelmedet, akkor azt teszed, amiről
tudod, hogy helyes. Anélkül, hogy feltennéd a kérdést – ami a félelem, feltenni a kérdést – ez az, amit tudok, hogy tennem kell. De mik a következmények
részemre? kérdés a következményekről. Ami a félelem maga, kérdezni, ami
odavezet, hogy az emberek nem teszik azt, amiről tudják, hogy helyes lenne.
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Amikor ezt kinyitod, és túllépsz a félelmen, akkor nem kérdezel a következményekről, akkor csak megteszed, amiről tudod, hogy helyes. És tudod
mit? Ez a szekta retteg ettől. Retteg a félelem nélküli emberektől. mert a félelem az irányításuk valutája. És ha az emberek nem félnek, akkor elvesztik
az irányításuk valutáját. Ezért vagyok én erősebb, mint ők. Mert tudod, felemészti őket a félelem. A legnagyobb félelmük az – mert akkor vége – hogy
az emberek rájönnek arra, hogy mi a kicseszett pokol folyik itt valójában. És
ki is az, aki valójában irányít. Ők csak akkor tudnak irányítani, ha a célba vett
lakosságuk ennek nincs tudatában. Amint erre mind rájövünk, a játéknak
vége. Ezért van nekem több erőm, mint nekik. És ők ezt kicseszettül tudják.
És mindannyian erősebbek vagyunk, mint ők.
Tegyétek félre a félelmeiteket! Ne kérdezzétek, mi lesz a következmény,
és meglátod, hol van az igazi erő! Nem ezekkel a pszichopatákkal.
Brian Rose: Ez mind olyan egyszerű és tiszta, amit mondtál, David, de a
félelem olyan sok embert lebénít, mert aggódnak a következmények miatt.
Ez a hozzáállás, hogy azzal foglalkozol, mi lesz a folytatás, amiről 30 éve
beszélsz és így mindazon okok miatt nem teszik meg, amit meg kellene tenniük. És ez megállít egyeseket. De ilyen közel vannak.
David Icke: Olyan közel.
Brian Rose: Ahhoz, hogy felálljanak, s azt mondják, mid van? Nincs semmid. Nincs semmi félnivalód, mert én itt vagyok egy végtelen lényként, végtelen tudatosságként. Lássuk! És fel fogjuk ismerni, hogy nincs erejük.
David Icke: Kérdezz meg egy dolgot! Ha szükséges, a félelem megkérdezi. Mi a következménye annak, ha szart sem csinálok? Oké. Tegyél fel egy
másik kérdést! Mi a következménye annak, ha teszek? És elmondom neked,
a következménye annak, ha teszek, végtelenszer nagyobbak, mintha nem
tennél semmit.
Szóval, amikor az emberek elengedik a félelmeiket, beleértve ebbe a halálfélelmet, amely oly sok embert lebénít. Félelem a haláltól? Nincs halál.
Ez csupán a figyelmi pont áthelyeződése. Ez a halál. Mi végtelen tudatosság
vagyunk. Amikor elengeded a félelmet, mi az, ami megállíthat, vagy irányíthat, vagy rád kényszerítheti az akaratát? Mert ezt félelmen keresztül teszik.
Ha nincs félelelm, akkor nem tudják megtenni. Így, gyere csak! Nem tudsz
megfélemlíteni! És tudod mit, kicseszettül soha nem is fogsz.
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Brian Rose: Ez emlékeztet engem egy régi Star Trek epizódra, David. Az
eredetire, William Shatner-rel. Ott volt az az idegen lény, aki terrorizálta az
Enterprise hajót és a saját utálatukból táplálkozott. És az egymás iránti félelmükből. Amikor Kirk kapitány rájött erre a legutolsó jelenetben, akkor ezt
mondta: „Óh, ez az, ami élteti őket?” Hirtelen mindenki elkezdett nevetni
és örülni. és az idegenek szó szerint meghaltak a szemünk előtt. És látták
ezeket a pici, jelentéktelen bogarakat, amelyek szanaszét szaladtak.
David Icke: Nos, ha az emberek elolvassák a könyveimet, a mélyére
megyek, hogy mi van e mögött a szekta mögött. Ez annyira közel van az
igazsághoz, ami mélyebben történik. Pontosan ez történik. És a legnagyobb dolog a félelem mellett, meg kell osztaniuk minket és uralkodni
rajtunk.
Szóval, megosztanak bennünket a faj, a nemiség alapján, politikai nézetek és mindenféle ok miatt. Ha meg tudjuk találni a békét, hogy békében
legyünk másokkal, akiknek más nézeteik vannak, akkor ezek a törésvonalak
eltűnnek, és elkezdjük látni – akár zsidó vagy, akár muszlim, vagy egy nemet
váltó (transgender), vagy fekete, vagy fehér, akármi. Ezek csupán különböző
tapasztalatok. Ugyanannak a határtalan állapotú tudatosságnak a tapasztalatai. Csupán különböző figyelmi pontok. Ugyanabban a tudatossági állapotban. Egyek vagyunk.
A kulcs pedig, abban hiszel, amiben csak szeretnél, azonban ne keresd
a dját, hogy ezt ráerőszakold bárki másra! nem foglalkozom azzal, hogy miben hisznek az emberek. nem foglalkozom azzal, mit gondolnak, milyen nézeteket vallanak. Csak akkor foglalkozom ezzel, ha megpróbálják másokra
ráerőltetni. Ez az, amikor a probléma kezdődik. Szóval, miért ne ülhetnék
le egy muszlimmal és egy zsidóval, egy kereszténnyel és egy hinduval? És
egyet nem érteni a hitvilágukkal, mert egyiket sem fogadom el, mégis lehet
egy barátságos beszélgetésünk. Nincs szükségünk ellentétekre. Nincs szükség csatára.
„Nem értek egyet, nagyon érdekes, amit mondasz. Vannak dolgok, tudod, amivel egyet értek.” Csupán azt mondod, hogy nem fogadod el az
egész hitvilágot. „De mindenesetre, igyunk egy teát és beszélgessünk!
Rendben? Jó volt veled találkozni. Beszélgessünk majd máskor is!” Nincs
szükség ellentétekre.
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Amikor az ellentét jön, és érkeznek a megosztó szabályok, amikor ezek
mindannyian megpróbálják a másikra vagy rám ráerőszakolni a hitüket, innen jön az ellentét.
Egy nagyszerű dolog, ami velünk történt, hogy összehozott minket. Békét
kell találniuk az embereknek! Másokkal is, akiknek más a véleményük. Mert
mi egy kifejezései vagyunk mindannak, ami valaha volt, és ami valaha lehet.
Mit mondok ilyenkor, amikor erről beszélek? Mi a kifejeződései vagyunk minden lehetőségnek. Minden lehetőségnek. Szóval, mi a fenét
csinálunk, amikor ragaszkodunk valamihez? Mindenkinek közös az érzése
a lehetőségnek, ami bennünk is megvan. Sokféleséggel van dolgunk, ünnepelnünk kellene. Sokfélék vagyunk, nemcsak a kicseszett illúziója annak, a társadalmi igazságosság látszatával. ünnepelnünk kellene a valódi
sokféleséget és az egyediséget, a spontaneitást! Azt, hogy másként látjuk
a dolgokat más-más nézőpontból. Ünnepelnünk kellene ezt, így tanulhatnánk egymástól!
De mikor azt mondod „Nekem van igazam!”, ez a „társadalmi igazságosság” (Social Justis Warrior) hozzáállás, melyet amúgy az 1% vezényel, ez az,
amiért milliárdosok pénzelik, mint például Soros. „Igazam van!” és így a jelentés által, Brian, ha nekem igazam van és te valami mást mondasz, akkor
neked nincs igazad. És ha nincs igazad – mit számít, ha nincs jogod a szabad
beszédhez – nincs igazad. Igaz?
De amikor azt mondjuk, mindenkinek joga van a véleményéhez és a nézetéhez, és nincs senki, akinek mindenben igaza van és nincs senki, aki mindenben téved – ez csak fokozat kérdése – amikor ezt mondjuk, ezzel több
békesség jön. Eltérhet a véleményünk arról, ahogy a világot látjuk, és mégis
tökéletes harmóniában lehetünk, mert nem számít, milyen címkét viselünk.
És a törésvonalak mentén előálló különbségek, melyeket arra használtak,
hogy megosszanak bennünket, eltűnnek.
Mindannyian ennek a szektának a célkeresztjében vagyunk. Látod most
már? Bezárták a hindukat, a keresztényeket, a zsidókat! Helló! Legyen ez az
az idő, amikor látjuk a csalást és a nevetségességét annak, hogy megengedtük a megosztást, amely lehetővé tette, hogy uralkodhassanak felettünk.
Az ő hitükkel és a mi hitünkkel, hogy „Igazam van!” így nem lehet másnak
más véleménye, mint nekem. Mert ez az, ahogyan a szekta működik. Cso529
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portokat játszik ki egymás ellen. Háborúba hajszolja őket egymás ellen. És
ha csak felnéznének, észre vennék, hogy ugyanaz a kéz tartja a szálakat,
miközben harcolunk idelent.
Egyesüljünk, ismerjük fel, mi folyik itt, és hova tartanak a dolgok! Szüntessük meg az oszd meg és uralkodj hatását! Együtt vagyunk benne és
együtt is fogunk kijutni belőle.
Brian Rose: A kedvenc részem a múltkori, három héttel ezelőtti beszélgetésünknél a vége volt, amikor azt mondtad: „Mindenkinek döntenie kell
és azt tennie, amit érez!”
David Icke: Pontosan.
Brian Rose: És ez az ellenkezője annak, amit bárki egy mögöttes szándékkal bármelyik szekta, bármelyik kormány, bármelyik cég mond. Mindannyian megmondják, mit kell tenned. Csináld ezt, mert ez az, amiért, mert
igazam van!
David Icke: Igen.
Brian Rose: És David Icke a végén azt mondja: „Tedd azt, amit a szíved
diktál!”
David Icke: Tedd azt, amit helyesnek érzel! Tedd azt, amiről tudod, hogy
helyes! És akkor tenni fogsz egy egyedi hozzájárulást, mert ez az, ami vagy,
egyedi. A hozzájárulásod, hogy kikeveredjünk ebből. De a behódolás nem
opció, mert ez az, ahogy idejutottunk.
Brian Rose: Valaki felhívott a hétvégén és megkérdezte, milyen volt David. Megálltam és azt mondtam, David egy nagyszerű ember és úgy gondolom, nagyszerű ember vagy David.
David Icke: Ez nagyon kedves, de mindannyian nagyszerűek vagyunk.
Brian Rose: Mindannyian nagyszerűek vagyunk.
David Icke: Csak a legtöbb ember elfelejtette és azt gondolják, Etelka
az árukiadóban, Bill a pénztárnál, nem, nem azok, ez csak egy tapasztalás.
Te vagy minden, ami volt, és minden, ami valaha lehet. És mindaz az erő,
kreativitás, mindaz az intuíció, tudás, csak arra vár, hogy kinyisd az elméd
felé, hogy kitörj az öt érzékszerv buborék illúziójából. És rájössz, hogy te nem
Etelka vagy az árukiadóban és nem Bill vagy a pénztárnál. Ez az a pont, ahol a
világ megváltozik. olyannyira, amit el sem tudunk képzelni, hogy lehetséges.
Brian Rose: Azt hiszem ez a megfelelő pont az interjú végére.
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David Icke: Megrázom a kezed. (Kezet fognak.) Hogy merészelsz megfertőzni a COVID-19-el, ami nemlétezik?
Brian Rose: Ez jelképes. David, kérlek, vigyázz magadra! Folytasd, amit
csinálsz!
Ha az emberek meg akarják találni a lejátszási listát az orvosokról, akkor elmehetnek a davidicke.com weboldalra. ha meg akarják nézni az előző
négy beszélgetésünket, elmehetnek a londonreal.tv oldalra, és megnézhetik azokat.
Ahogy mondtam, vigyázz magadra! Kérlek, terjeszd ezeket az üzeneteket továbbra is!
David Icke: Ez nem lehet másképp. Még ha visznek is kifele, én még
mindig mondani fogom. Senki sem fog leállítani.
Brian Rose: Valami végszó?
David Icke: Mindössze annyi, hogy ez egy fantasztikus lehetőség, hogy
ránézzünk, milyen értelmetlen, hogy ide jutottunk, és hogy felismerjük, az
egyetlen dolog, amit tennünk kell, visszafordítani! és kint vagyunk. Látod?
Az emberek szokták kérdezni, mi a megoldás? Belefulladunk a megoldásokba. A megoldások további problémákhoz vezetnek a későbbiekben.
A legjobb módja a probléma megoldásának, ha megszüntetjük az okot. Találhatsz megoldást egy problémára, és az utána behúz egy újabb problémát,
vagy megnézheted, miért történik a probléma, és megszünteted a probléma okát. És amikor megszünteted a probléma okát, akkor a problémának el
kell tűnnie! Mert ha az ok megszűnt, akkor a probléma is megszűnik.
A behódolás a hatalomnak, a hatalom illúziójának, így kerültünk ide.
A megoldás nem az, hogy tudod, tedd ezt, tedd azt, harcolj ezzel, harcolj azzal. Hagyd abba a behódolást a hatalom illúziójának! Ne hagyd, hogy megmondják, mit tegyél, amikor tudod, hogy nem ezt kellene tenned a hatalom
illúziója által! És ezután, a probléma, ami az illúziója mások hatalmának, eltűnik. És a világ megváltozik, mert a világ ma a hatalom felé való behódolás
eredménye. Ez a világ ma. Sosem volt ennyire extrém, mint most. Szüntesd
meg ezt az okot, és a probléma megszűnik! És a szekta lesz az, aki sorban
fog állni tömegével WC papírért.
Brian Rose: Alig várom, hogy ez megtörténjen! David, látjuk egymást
legközelebb. Ki tudja, előbb vagy utóbb.
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David Icke: Igen.
Brian Rose: Nagyon köszönöm.
David Icke: Bármikor.
Brian Rose: Köszönöm a figyelmet a nézőknek. Találkozunk a legközelebb. Köszönöm ezt az újabb fantasztikus beszélgetést.
David Icke: Köszönöm Brian. Remek vagy. Remek interjút csináltál velem.
Brian Rose: Köszönöm David. Rendben, végeztünk.
Forrás: https://videa.hu/videok/film-animacio/interju-a-vilagjarvanyrol-david-icke-5g-covid-19-EQsUnuzl8JkaL9xt

Mindeközben a hazai teszteléses reprezentatív felmérésben a nyolcezer
körüli vizsgált személyből mindösszesen kettő pozitív eredményt találtak.
Ez lenne a pusztító világjárvány?
Az ember ilyenkor is csak egy dolgot tehet, elgondolkodik. Tulajdonképpen ez a legideálisabb helyzet, ami csak előállhatott. Gondolj bele! Mindenki azt mond(hat), amit csak akar!
Az ún. összeesküvés-elmélet hívők mondhatják: dejszen nem is volt
járvány! Az eredményekből is jól látszik!
A hatalmon lévők minden további nélkül mondhatják: azért nincs nagyszámú pozitív eredmény, mert a vezetésünkkel a lehető legjobban kezeltük
a járványt!
Mindaddig, amíg az egyes embernek semmilyen rálátása, ráhatása, ellenőrzési jogosultsága nincs az őt érő hírek és közlések hitelességére nézvést,
addig a messziről jött emberek, vagy az ő küldötteik, továbbra is azt mondanak, amit akarnak, mi pedig kénytelenek vagyunk hinni nekik.
Vagy nem? Vagy nem!
Itt is, ezúttal is, mint már annyiszor, az igazi gondok és problémák akkor
kezdődnek, amikor bennfentesek – akiknek elegük lesz abból, hogy az igazság helyett mindig valami más kerül az első helyre a fontossági sorrendben
– kibeszélnek.
2020.05.11. dátummal a világháló mélységes mély bugyraiból landolt a
villanypostafiókomban Ernst Wolff német újságíró koronavírus-helyzettel
kapcsolatos hozzászólása. Ahogyan David Icke esetében, Ernst Wolff hoz532
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zászólásában, gondolatmenetében sem az egészségühyi, vagy orvosi rész az,
ami igazán fontos, lélnyeges és elgondolkodtató. Sokkal inkább a folyamat,
melynek során a politikai osztály – a tudatipar és a közvetítő hatalom (média) hathatós együttműködésével – elveszi, kiveszi az önrendelkezést a polgárok, a nép, a nemzet, a társadalom, az emberiség kezéből.
KORONAPOLITIKA AVAGY ... VÉGE A KIRAKATDEMOKRÁCIÁNAK
Ernst Wolff - német újságíró kommentárja.
Sok ember úgy gondolja, hogy manapság a bejelentett, és egyes esetekben
már kezdeményezett enyhüléssel járó korona-krízis hamarosan véget ér, és
a világ visszatér a normális életbe.
Hatalmas tévedés!!!
Ha politikusaink, akik ebbe a helyzetbe vezettek bennünket, továbbra is
hatalmon maradnak, akkor a jövőben is olyan államban élünk majd, melyben az önkényes hatalomnak, a teljes felügyeletnek, és fokozatos társadalmi valamint gazdasági szenvedéseknek leszünk kitéve és alávetve.
Már láthatjuk, hogy a politika a cinkos közmédia segítségével mindent
megtesz a – fennálló félelem, illetve a pánik és tömeges hisztéria – folyamatos fenntartása érdekében. Mégpediglen azon okból kifolyólag, hogy a
bevezetett kényszerítő intézkedések közül majd sok a lehető leghosszabban
– időtlen időkig – hatályban is maradjanak.
A második hullám, egy még veszélyesebb koronavírus-szál lesz!
Így a további megbetegedések fenyegetés általi rémének fenntartása a
Koronavírussal (Covid-19), ezen kívül elképesztően hatalmas összegeknek,
úgy: 7,4 milliárd eurónak a mobilizálása a pandémia (járvány) elleni védőoltás fejlesztésére – amely nyilvánvalóan túlhaladta már a csúcspontját.
Mindezek egy olyan társadalomba való áttérés hírnökei, amelynek szabadsághiánya meghaladja majd a nemzetiszocialistáknak még az 1933-as legmerészebb álmait is.
Hogyan lehetséges ez? Hogyan történhetett ez meg, hogy a parlamenti
demokrácia alapján megválasztott politikusaink, például autokratákká vagy
fasisztákká váljanak?
A válasz erre a kérdésre egyszerűen az hogy: hazugságban élünk!
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A parlamenti DEMOKRÁCIA, amint azt mindannyiunkkal gyermekkorunktól fogva tanítják, az bizony a valóságban NEM A NÉP URALMÁRÓL
SZÓL. Az a tény maga, hogy négyévente a közvélemény-kutatásokra és az
állítólagos „népképviselőink” melletti vagy elleni szavazatokra figyelünk,
tehát mindez úgy tünteti fel a dolgot, hogy polgárainknak joguk van a vélemény kinyilvánításra, vagy akár döntéshozatalra is.
De! Ezt hinni viszont, igen NAGY HIBA!
A parlamenti demokrácia valójában nem más, mint egy történelmileg
egyedi ócska megtévesztés, amely az igazság rendkívül kifinomult sunyi torzításán alapul.
Lássuk tehát ezt a hátteret!
A parlamenti demokrácia az. amely az alkotmányokon alapul, amelynek
passzusai meghatározzák az állam alapelveit és formáját, valamint a polgárok jogait és kötelezettségeit. Az összes parlamenti-demokratikus alkotmány az egyenlőség elvén alapul, amely azt a csalóka üzenetet közvetíti
az állampolgároknak, hogy nemcsak ugyanazokat a jogokat élvezik mint az
elit, hanem még egyenlő és ugyanolyan bánásmódban is részesülnek is a
törvény előtt, tehát a törvény előtt mindenki egyforma és egyformán felelős is.
De ez a gyakorlatban sajnos nem igaz. Egy olyan társadalomban, amelyben a pénz uralja a miénket, az emberek pénzügyi helyzetük miatt valójában
nem lehetnek azonosak. Azok, akiknek sok pénzük van és nagy vagyonuk,
nemcsak gazdagabbak, hanem gazdasági fölényük miatt meg is haladhatják azokat, akik kevesebbet birtokolnak! Függővé teszik magukat, és szélsőséges esetekben akár teljes mértékben ellenőrizhetik is őket gazdagabb
polgártársaik. Az egyén pénzügyi helyzete tehát nemcsak azt dönti el, hogy
ki gazdag és ki szegény. Mindenek előtt azt dönti el, ki gyakorolhatja a hatalmat, és milyen mértékben valamint azt, hogy milyen társadalmi hierarchiák
alakulnak ki az idők múlásával.
Ebben az egyenlőtlenség által jellemzett világban – az egyenlőség alkotmányos elvvé tételével egy hamis, tulajdonképpen egy kirakat-társadalom
jött létre a parlamenti demokráciával, amely mögött a tényleges hatalmi
struktúrák nemcsak, hogy kitűnően el vannak rejtve, hanem akadály nélkül
ki is bővíthetőek. (Puff! Nesze neked demokrácia! – MÖ)
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Pontosan ez történt az elmúlt évtizedekben. Valójában egy gazdag kisebbség diktatúrája alatt éltünk és élünk, akik a lopott pénzükkel irányítják
a társadalmunkat, és akiknek gazdagsága és hatalma folyamatosan növekszik, tehát ezek a primitív lények a mi zsírjainkon hizlalják fel magukat.
Azokban az időkben, amikor a gazdaság netalán tán, esetleg valamelyest jól működik, ezt a helyzetet jól elrejthetik ők a népességnek tett
alkalmi „nesze semmi fogd meg jól” engedményeikkel. Bonyolulttá válik
viszont már a helyzet akkor, amikor a gazdasági és pénzügyi feltételek
drasztikusan megromlanak - mint például 1933-ban vagy itt most korunkban. Aztán a parlamenti demokráciáról egy szempillantás alatt lehullik a
lepel! Tehát, megvillantja – valódi szörnyű és igazi – ordas arcát: A Nagy
Pénz Diktatúráját!
(lejegyezte ERNST WOLFF nyomán: Mindszenti Öcsi)
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„VESZÉLY ÉS LEHETÔSÉG”!

