
Brzmi znajomo? W 2012 roku opublikowano 12-minutowy film, na którym przedstawiono plan zniewolenia ludz-
kości w trzech etapach. Roześlij go znajomym i nieznajomym! Poniżej transkrypcja filmu.

Adres filmu: https://wolnemedia.net/szach-mat-dla-ludzkosci/
Plik tej ulotki do wydruku: https://wolnemedia.net/iskra-nadziei.pdf

Od tysięcy lat, Ziemia jest naszym domem, ale wkrótce stanie się naszym więzieniem. Przestępcza elita potęż-
nych bankierów i właścicieli wielkich korporacji rządzi światem z ukrycia i jest o krok od osiągnięcia swych mrocznych
fantazji.

Ich cele
1. Stworzyć światowy rząd zdominowany przez oligarchiczną elitę.
2. Ustanowić globalną elektroniczną walutę, by podzielić świat na dwa rodzaje ludzi: panów i niewolników.
3. Zaszczepić w każdym człowieku elektroniczny czip z jego informacjami biometrycznymi, jego danymi osobo-

wymi i elektronicznymi pieniędzmi, które posiada, w celu uzyskania absolutnej kontroli nad populacją.
4. Ograniczyć liczbę populacji, żeby łatwiej kontrolować masy i lepiej zarządzać zasobami naturalnymi.
Elita jest w punkcie realizacji tego marzenia. Ci wielcy kryminaliści stworzyli tę historię aby: uzyskać absolutną

władzę na świecie… NA ZAWSZE. Szach-mat dla ludzkości. Jak chcą to zrobić? Trzema ruchami strategicznymi.

Ruch pierwszy: Załamanie gospodarcze, epidemia i wojny regionalne
Elita wytworzy wielki, międzynarodowy kryzys finansowy, który ma się zakończyć zapaścią gospodarczą, upad-

kiem euro i dolara. Wtedy, wiele osób straci pracę i oszczędności w Europie i w USA. W miarę wzrastających prote-
stów, elita stworzy fałszywe antysystemowe grupy, które powodować będą epizody chaosu i wzrost przestępczości,
aby ludzkość zażądała ustanowienia władzy silnej ręki. Ewolucja upadku w Europie i USA, będzie przebiegać inaczej.

W Europie: elita generuje pogląd, że każdy samotny kraj nie może przezwyciężyć kryzysu narodzi się scentrali-
zowany rząd europejski i suwerenność narodowa ograniczona będzie do minimum. Własność państwowa ulega pry-
watyzowaniu, wielkie korporacje zostają włączone do rządzenia państwem. Klasa polityczna jest skompromitowana.
Niektórzy politycy i bankierzy będą się procesować, ale to tylko sztuczka. Elita promuje liderów manipulatorów, wyła-
niających się z protestujących, do kierowania protestującymi i zapewnienia iluzji, demokratycznej odnowy i nadziei.
Europejski rząd jest zajęty przez technokratów, którzy zastąpią starych, niesprawnych i skorumpowanych polityków.
Pozornie demokratyczne państwo europejskie ma swoją siedzibę, ale rządzi przez nietykalne elity.

W USA: kryzys wywołuje poważne zamieszki. Uzbrojone grupy staną do walki przeciwko państwu manipulowa-
ne przez elity. Jest dużo przestępstw i niewinnych ofiar. Rząd federalny wprowadza stan wyjątkowy, aby odzyskać
kontrolę. Budowane od lat obozy FEMA zaczynają działać. Dysydenci i protestujący są więzieni, oskarżani o terroryzm
i działalność antypatriotyczną. Aresztowania i masowe represje są przeprowadzane w imię bezpieczeństwa.

Strategia załamania gospodarczego kulminuje się z wprowadzeniem obowiązkowej służby dla państwa, w USA
i w Europie. Tłumy ludzi żyjących w nędzy, są zmuszone do pracy dla państwa, w zamian za zakwaterowanie i wyży-
wienie. Najbardziej antyspołeczne osoby są wybierane do sprawowania kontroli nad społeczeństwem, poprzez policję
lub żołnierzy i represje. Rząd promuje składanie donosów wśród obywateli w zamian za korzyści i uznanie. W pew-
nym momencie, podczas procesu upadku gospodarczego, zaczyna drugi strategiczny manewr: kryzys zdrowotny.

Epidemia jest podnoszona do umocnienia procesu masowej kontroli populacji. Media wyolbrzymiają sytuację
i sieją panikę. Demonstracje są zabronione pod pretekstem pomocy w rozpowszechnieniu epidemii. Epidemia służy
do cichego eliminowania przeciwników politycznych. W trakcie zaawansowanej epidemii, organy władzy ustalają, że
jedynym sposobem, aby ją kontrolować, jest wdrożenie czipa do monitoringu każdego obywatela, aby szybko wykryć



nowe ogniska epidemii. Mikroczip jest również używany do przechowywania wszystkich danych osobowych. Służy też
jako pieniądz elektroniczny. Fizyczny pieniądz znika, uznany jako niehigieniczny, niebezpieczny i niewygodny. Te po-
mysły są wszczepiane w pamięć obywatela: czip = pieniądze, czip = leki, brak czipa = śmierć. Podłączenie czipa
internetu i systemu przetwarzania danych będzie podstawą kontroli masowej. Wszystkie informacje będą zapisywane
na serwerach, z dala od kontroli obywatelskiej. Powiązanie internetu z czipem staje się Wielkim Bratem.

Trzeci strategiczny manewr: wojny regionalne. Podczas upadku gospodarczego i realizacji metod kontroli popu-
lacji, regionalne wojny będą wywoływane na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Konflikty te mogą się
zacząć prowokacjami fałszywej flagi. Wywołają spadki akcji na giełdach i będą ostatecznym bodźcem do załamania
gospodarczego, a nawet początku epidemii, jeśli będzie to atak biologiczny. W tej fazie wielkie mocarstwa nie wcho-
dzą w bezpośredni konflikt między sobą, jak było to w Wietnamie, Korei czy Afganistanie.

Ruch drugi: III wojna światowa
Po kilku latach wojen regionalnych osiągnięto całkowitą kontrolę populacji. Wielka wojna wybuchła pomiędzy

siłami wielkiej masy ludności rekrutowanych przez działania zbrojne, są wysyłane do chaotycznej i pustoszącej wojny.
Taktyki broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej i klimatycznej są wykorzystywane w kilku dużych miastach, aby
wyeliminować cześć ludności świata.

Ruch trzeci: Pokój
Wojna skończy się, gdy charyzmatyczni przywódcy kontrolowani przez elity ukażą się jako zbawiciele świata

i zawrą układ pokojowy w oparciu i jedność wszystkich narodów pod jednym światowym rządem. Ocaleni wyczerpani
i podporządkowani przyjmują ostateczną władzę opartą o jeden rząd światowy, kontrolowaną przez nietykalną elitę.
Panowie  świata  posiadają  już  uległe  masy  niewolników  kontrolowane  przez  najnowocześniejsze  techniki,  dzięki
czemu nikt nigdy więcej im się nie przeciwstawi. Całkowity czas trwania procesu może potrwać od 10 do 30 lat.

Nasz świat jest na krawędzi niewoli i zniszczenia. Rządzi nami elitarna grupa psychopatów bez szacunku dla
życia  ludzkiego.  Na swoich  usługach mają armię bezdusznych i  skorumpowanych popleczników zdolnych zrobić
wszystko, aby utrzymać swój status.

Jak z nimi walczyć?
Czy mamy zamiar pozwolić, aby ci dranie wyeliminowali nas, czy będziemy walczyć o nasze przetrwanie?
Jeśli chcemy, aby zatrzymali swoje plany, musimy ustalić cztery bezpośrednie cele:
1. Przekonać siły bezpieczeństwa, aby zaczęły chronić ludzi i przestały być posłuszne elicie.
2. Zaatakować i skompromitować środki masowego przekazu odpowiedzialne za rozpowszechnianie kłamstw

elit rządzących.
3. Ściganie i ciężkie karanie klasy politycznej, która służyła tym przestępcom. Wszystkich z nich. Powinni bać

się ludzi. Na zawsze!
4. Zapobiec wprowadzeniu czipowania. Jest to kluczowy punkt.

Co można zrobić na poziomie osobistym?
1. Informowanie maksymalnej liczby ludzi, jak to tylko możliwe o planach elity.
2. Potępić manipulacje mediów. Wykorzystywać swoje niezależne media.
3. Poświęćcie godzinę dziennie, aby walczyć przeciwko elitarnym planom architektów.
4. Oczyść swój umysł z fałszywych wartości, które zaszczepił ci system.
5. Przestań kroczyć ślepo za każdym liderem, nawet gdy budzi Twoje zaufanie. Bądź sobą, swoim przywódcą!
6. Przestań popadać w nienawiści rasowe, etniczne, polityczne i inne. To pułapka by dzielić ludzi.
7. Nie pozwól im wysyłać innych do ich brudnych wojen. Mówią, że masz złapać za broń? Zrób to przeciw nim!
8. W tym momencie wszyscy władcy na świecie są bezprawni. Dlatego, bądź nieposłuszny tym gnijącym wła-

dzom, tak bardzo jak tylko można!!! Obywatelskie nieposłuszeństwo!

Epilog
Sprawili, że uwierzyłeś, iż jesteś malutkim, nieistotnym ziarenkiem piasku, samotną mrówką w ludzkim mro-

wisku. Sprawili, że nie wierzysz, że może być inaczej, że nie powinno się podejmować samemu decyzji, bez pytania
o zgodę, że nie można się bronić. Sprawili, że uważasz, że można żyć tylko swoim małym życiem, w małym śnie,
zakupionym w jednym z ich sklepów, że czas na Ziemi nie pozostawia żadnych śladów, że wszechświat jest obojętny
na to, co się dzieje z Tobą, że jesteś tylko statystyką, liczbą, ale to nieprawda! Jeśli jesteś w stanie kochać i walczyć.

Nie ma żadnych wątpliwości: żyjesz najważniejszą chwilą swojego życia w historii  ludzkości. Zdecyduj, czy
jesteś zwykłą owcą prowadzoną na rzeź, czy jedną z osób, które walczą do ostatniego tchu,  by ocalić ludzkość
z niewoli i zniszczenia. Teraz jest czas, aby udowodnić swoją prawdziwą wartość!!!
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