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Zemědělci v Nizozemsku již několik týdnů ostře protestují proti vládnímu plánu snížit do
roku 2030 znečištění dusíkem a čpavkem v zemi na polovinu. Odhaduje se, že tento plán
– který v některých provinciích nařizuje snížení emisí o 95 % – bude vyžadovat 30%
snížení stavů hospodářských zvířat a vyřadí z podnikání mnoho farmářů v zemi.

Protesty jsou pozoruhodně bouřlivé, desetitisíce lidí vycházejí do ulic, blokují dálnice,
zapalují balíky sena a kydají hnůj kolem domů politiků. Při jednom incidentu nizozemská
policie skutečně vystřelila ostrými náboji na jednoho z protestujících, který se pokusil
prorazit policejní linii svým traktorem.

Ano, scény, které se odehrávají na obvykle klidném nizozemském venkově, jsou šokující.
Ale neměly by být. Jsou jen počáteční fází velké celosvětové bitvy, která se rýsuje mezi
svobodnými lidmi světa a technokraty, kteří je začínají svírat ve jménu Agendy 2030 pro
udržitelné zotročení.

Nenechte se mýlit: Ať jste kdokoli, ať žijete kdekoli, ať děláte cokoli, tito elitáři toužící po
moci vám příště půjdou po krku. Všichni jsme teď holandští farmáři.

Toto je příběh o tom, jak jsme se sem dostali, kam směřujeme a co to znamená.

BITVA ZAČALA

 

https://otevrisvoumysl.cz/corbettuv-report-vsichni-jsme-ted-holandsti-farmari/
https://corbettreport.substack.com/p/were-all-dutch-farmers-now
https://archive.ph/Shz0m
https://www.globalresearch.ca/dutch-farmers-rise-up-against-food-system-reset/5786521
https://thenewamerican.com/dutch-police-fire-live-rounds-at-farmers-protesting-extreme-climate-rules/?print=print
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Pamatujete si na hnutí žlutých vest? Vzpomínáte, jak se v roce 2018 ve Francii zvedlo
populistické hnutí, jehož občané si oblékli gilets jaunes, které musí mít řidiči podle
francouzských zákonů v autě a které musí mít na sobě při mimořádných situacích?
Vzpomínáte si, jak týden co týden vycházeli do ulic ve stupňující se sérii protestů, které
hrozily svržením Macronovy vlády? Jistěže si vzpomínáte.

Vzpomínáte si, proč toto hnutí vzniklo? Pravděpodobně ne, protože odpověď se do
propagandistického narativu MSM příliš nehodí. Uhlíkové daně. Původní protesty se
týkaly uhlíkových daní.

Konkrétně francouzské ministerstvo pro ekologickou transformaci (které zřejmě existuje)
ve své nekonečné moudrosti rozhodlo, že „ekologická daň“ na benzín a naftu (která,
nutno podotknout, také existuje) je příliš nízká, a tak ji zvýšilo. To vyvolalo hněv široké
veřejnosti, která už tak trpěla rostoucími cenami benzínu. A právě tak se zrodilo nové
celonárodní (a nakonec i celosvětové) protestní hnutí.

Většina těchto protestujících samozřejmě nezpochybňovala samotný Velký podvod s
globálním oteplováním. Nespojovali si souvislosti od podvodu se změnou klimatu přes
uhlíkovou eugeniku až po malthusiánské depopulační plány antihumánních elitářů.
Obávali se jen o své vlastní peněženky.

Ale možná právě o to jde. S tím, jak se zelená agenda zbavuje masky a lidé začínají
vidět, co je zač – útok na životy a živobytí průměrných pracujících občanů -, bude do
tohoto boje vtahováno stále více lidí, ať už chápou skutečnou povahu tohoto boje, nebo
ne.

Jak jsem již dříve zdokumentoval, tento velký boj mezi nemytými masami a jejich
budoucími neofeudálními vládci se blížil k vrcholu koncem roku 2019… ale tento velký
střet byl odvrácen podvodem s plandemií. Najednou byly miliony lidí, kteří by vyšli do ulic

https://climateandcapitalism.com/2018/12/14/a-lesson-from-the-yellow-vests-carbon-taxes-burn-workers/
https://web.archive.org/web/20181202202701/https:/www.thelocal.fr/20181030/french-drivers-plan-road-blocks-to-protest-fuel-prices-but-are-they-right-to
https://www.bitchute.com/video/i0mQ5mteZ05t/
https://www.corbettreport.com/climatequestions/
https://www.corbettreport.com/articles/20091211_carbon_eugenics.htm
https://www.corbettreport.com/limitstogrowth/
https://www.corbettreport.com/your-guide-to-a-world-on-fire/
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protestovat proti nejnovějším uhlíkovým daním a zeleným šílenostem, nyní svými vládami
zavřeny ve svých domovech – mnozí z nich dobrovolně. Ale teď, když už televize neříká
lidem, aby se zamykali doma ze smrtelného strachu z korony (pokud nežijete v Číně),
dočasné příměří skončilo. Další výstřely v této válce vypálí zemědělci v Nizozemsku.

Boj se samozřejmě nevede jen v Nizozemsku. V roce 2020 se Kanada zavázala k
podobnému programu snižování dusíku a slíbila, že do roku 2030 sníží emise oxidu
dusného z hnojiv o 30 %. A my už víme, jak bude kanadská vláda reagovat na
nevyhnutelné protesty farmářů v Kanadě. Stačí se podívat, co udělali řidičům kamionů.

Jak upozorňuje Kit Knightly na stránkách Off-Guardian, „Dánsko, Belgie a Německo již o
podobných politikách [snižování dusíku] uvažují“ a Spojené království i USA již zavedly
programy, které zemědělcům platí za to, že nebudou hospodařit.

Jak Kit správně uvádí:

Ve světě, který je kvůli sankcím proti Rusku a Bělorusku sužován nedostatkem
hnojiv, se zdá být téměř šílené stěžovat si na přebytek hnoje, natož se ho snažit
snížit. Jsme už dávno za bodem, kdy by se něco takového dalo považovat za
náhodu, že? Řekněme to takto – kdyby se kolektivní vlády západního světa snažily
ožebračit a vyhladovět své vlastní občany, co přesně by dělaly jinak?

V tuto chvíli není pochyb o tom, že budoucí světoví vládci svými uhlíkovými daněmi a
omezeními zemědělství záměrně rozbíjejí světovou ekonomiku. Plameny protestů jsou
pouze dokonale předvídatelným výsledkem této řízené demolice.

A i když je to všechno špatné, ještě jsme nic neviděli. . . .

KAM JEDEME

 

https://archive.ph/AeREr
https://thecountersignal.com/trudeau-nitrogen-policy-will-decimate-canadian-farming/
https://thecountersignal.com/trudeau-nitrogen-policy-will-decimate-canadian-farming/
https://www.corbettreport.com/emergency/
https://off-guardian.org/2022/07/02/the-dutch-farmers-protest-and-the-war-on-food/
https://www.politico.eu/article/livestock-netherlands-cows-pigs-chickens-farming-agriculture/
https://www.governing.com/now/the-biden-administration-will-pay-farmers-more-money-not-to-farm
https://www.gov.uk/government/news/government-commits-to-support-farmers-who-wish-to-leave-the-industry#:~:text=Government%20publishes%20response%20to%20the,delinked%20payments%20in%20England%20consultation.&text=Farmers%20who%20wish%20to%20leave%20the%20industry%20will%20be%20supported,sector%20in%20a%20managed%20way.
https://www.governing.com/now/the-biden-administration-will-pay-farmers-more-money-not-to-farm
https://www.corbettreport.com/the-controlled-demolition-of-the-economy/
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Na tomto střetu mezi elitáři a dělnickou třídou je zvláštní, že ti první, jakožto psychopatičtí
podvodníci, ani neskrývají, že mají radost z vyhlídky, že průměrného dělníka uvrhnou do
podřadného nevolnictví.

Svědčí o tom nedávné tvrzení kandidáta ontarijských liberálů Granvilla Andersona, že
rostoucí ceny benzínu vlastně přinášejí „světlou stránku“: méně přisluhovačů si bude
moci dovolit jezdit autem, což je donutí „najít si jiné způsoby dopravy“. (Jinými slovy: „Ať
sežerou elektromobily!“)

Nebo Světové ekonomické fórum (spolu s mnoha dalšími globalistickými subjekty)
prohlásilo, že lockdowny „nenápadně zlepšují města„, protože brání lidem v jejich
běžných každodenních činnostech. Průměrným pracujícím lidem je zřejmé, že lockdowny
jsou zbraní namířenou proti nim, která jim brání vydělávat si na živobytí, přispívá k
rostoucí chudobě, sociální izolaci a depresím a mnohé vede ke zneužívání návykových
látek nebo v některých případech k sebevraždě.

Opět je důležité připomenout, že tyto útoky na střední třídu a chudé pracující ani hněvivá
reakce, kterou vyvolávají, nejsou výsledkem nekompetentnosti nebo nedostatečné
informovanosti tvůrců agendy. Ne, je to součást plánu.

Vzpomínáte si na film „Absolutní nula“? To je název zprávy britské organizace FIRES –
„spolupráce univerzit v Cambridge, Oxfordu, Nottinghamu, Bathu a Imperial College
London“ -, jejímž cílem je „odhalit a stimulovat průmyslový růst ve Spojeném království

https://thecountersignal.com/ontario-liberal-candidate-wants-you-priced-out-of-driving/
https://www.rt.com/news/516767-world-economic-forum-tweet-deleted/
https://www.corbettreport.com/lockdowns/
https://publications.aap.org/aapnews/news/14022?autologincheck=redirected
https://web.archive.org/web/20210812151339/https:/www.ukfires.org/wp-content/uploads/2019/11/Absolute-Zero-online.pdf
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slučitelný s rychlým přechodem na nulové emise“. Jak si jistě vzpomínáte z mé zprávy na
toto téma, jejich plán předpokládá, že ve jménu této protilidské „zelené“ agendy bude do
roku 2050 eliminována letecká doprava, nákladní lodní doprava, stavebnictví a v podstatě
veškerá další produktivní lidská činnost.

Musíme si něco ujasnit: nejde o planou hrozbu. Pokud se eugenikům, kteří tahají za nitky
globálních záležitostí, podaří dosáhnout svého, vypustí své útočné psy – koupené a
zaplacené přisluhovače v byrokracii OSN a WEF a politické vůdce prakticky ve všech
zemích – aby tuto agendu naplnili.

Tento program zahrnuje zastavení produktivní ekonomiky (ve jménu záchrany Matky
Země) a snížení počtu obyvatel na světě. To, že se obyvatelstvo nakonec proti tomuto
ekonomickému útoku postaví, není žádným překvapením; proto vznikl v průběhu
posledních dvou desetiletí stát vnitřní bezpečnosti a stát biologické bezpečnosti. Nyní
jsme se dostali do bodu, kdy jakýkoli protest může být považován za „vzpouru“
„domácích teroristů“ a může ospravedlnit všechny druhy trestů, včetně úplného vyloučení
lidí z finančního systému.

Tlak se zvyšuje. Síť byla spuštěna. Boj začíná naostro. . . . Co bude následovat?

CO TO ZNAMENÁ

 

https://www.corbettreport.com/absolute-zero-the-global-agenda-revealed/
https://www.corbettreport.com/covid911/
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Ať už o tom víme, nebo ne, jsme ve válce. A ať už to víme, nebo ne, tato válka je bojem
mezi drtivou většinou lidské populace a hrstkou těch nahoře, kteří se snaží tuto populaci
ovládat (a zároveň snižovat). Bojová linie nemusí být vždy tak jasná – existuje mnoho
nevědomých dvojníků, kteří jednají, aby podpořili systémy technokratické kontroly, aniž by
věděli, co dělají. A jsou i tací, kteří stále věří v základní lži globalistů – například v hoax o
klimatických změnách – a nevědomky tak nahrávají jejich Agendě 2030.

Jak se však kola globálního finančního systému začínají hroutit a ekonomický nákladní
vlak začíná vykolejovat, stále více z nás si uvědomuje základní pravdu: jde o válku o
naše živobytí. Je to válka o právo žít svůj život podle svých představ, bez zásahů
samozvaných vládců, kteří se nám odvažují říkat, co smíme jíst, kam smíme cestovat a
zda smíme hospodařit. Je to válka za naši nezávislost na parazitických rádoby vládcích,
kteří se snaží odstavit ekonomiku a uvést nás do éry neofeudalismu.

Vzhledem k tomu, že se účastníme celosvětové války za nezávislost, zdá se být slavný
projev Patricka Henryho na druhém virginském sněmu stejně aktuální jako kdykoli
předtím.

Je marné, pane, tuto záležitost zlehčovat. Pánové mohou volat: Mír, mír, ale žádný
mír není. Válka skutečně začala! Příští vichřice, která se přežene od severu,
přinese k našim uším třesk zbraní! Naši bratři jsou již v poli! Proč tu nečinně
stojíme? Co si pánové přejí? Co by chtěli? Je život tak drahý a mír tak sladký, aby
se dal koupit za cenu řetězů a otroctví? Zakaž to, všemohoucí Bože! Nevím, jak se
zachovají jiní, ale co se týče mne, dejte mi svobodu, nebo smrt!

Pro náš dnešní boj je stejně důležitý jako pro bojovníky za americké revoluce jeden
důležitý postřeh týkající se všech podobných konfliktů: „Musíme viset všichni společně,
jinak budeme viset všichni zvlášť.“

Je samozřejmé, že vládnoucí třída investovala mnoho času a věnovala mnoho svých
značných prostředků na atomizaci společnosti. Tito psychopati a jejich přisluhovači
zaměřili pozornost na všechny možné rozdíly – třídní, rasové, genderové, náboženské,
politické a jakékoli jiné, na které si vzpomenete – jako součást vědomé strategie, jak
udržet masy navzájem pod krkem a zabránit jim povstat proti jejich skutečnému nepříteli:
samotným globalistům. Nelze také popřít, že tito rádoby vládci světa jsou v této strategii
„rozděl a panuj“ pozoruhodně úspěšní.

Z toho je zřejmé, že globalisté se nejvíce obávají masy obyčejných lidí, kteří se spojují v
odporu proti hluboce nepopulárním výrokům svých takzvaných vůdců. To je také důvod,
proč nyní pejsci establishmentu v mainstreamovém tisku a na akademické půdě věnují
tolik času a energie na deklasování „populismu“ současné doby. Pokud vám to ještě
nedošlo, všechny fráze, které politici pronášejí o „svobodě“ a „demokracii“, jsou jen
frázemi, které mají lidi přesvědčit, aby se shromáždili kolem jejich politické agendy. Když
lidé tento program odmítnou, ti samí politici slova „svoboda“ a „demokracie“ rychle
zavrhnou a překřtí je na „hrubý populismus“ a „vládu davu“.

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/patrick.asp
https://avalon.law.yale.edu/18th_century/patrick.asp
https://www.bartleby.com/73/395.html
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Ano, je čas odhodit hloupé, umělé rozdělení na levici a pravici a další klíny, které nás tak
dlouho rozdělovaly a ovládaly. Myšlenka, že se skupiny, které si nevidí do úst, mohou
sjednotit v otázce existenční hrozby, které čelí, není jen zbožným přáním. Například ve
Francii se nedávno spojily populistická pravice a populistická levice, aby porazily tamní
cestovní COVID pas.

Lze to udělat. Musí to jít. Není jiná možnost. Musíme začít budovat masové hnutí proti
Agendě 2030 dříve, než se nám kolem krku utáhne smyčka a my se ocitneme ve spárech
tohoto technokratického systému kontroly. Ať už se nás to zatím týká, nebo ne, musíme si
uvědomit, že to po nás půjde dost brzy, pokud se teď hromadně nepostavíme.

Naštěstí pro nás se přesně tohle děje.

V celé Evropě se lidé solidarizují s nizozemskými zemědělci. Němečtí zemědělci
pomáhají nizozemským zemědělcům blokovat německo-nizozemskou hranici. Italští
zemědělci pořádají demonstrace pod heslem „Nejsme otroci, jsme zemědělci!“. Polští
zemědělci se brání ve Varšavě. Dokonce i Kanaďané se zapojují do akce a na svých
vlastních shromážděních za svobodu nosí nápisy „Stojím s nizozemskými zemědělci“.

A právě tento týden se objevilo nové video, které vyzývá k celosvětovým protestům na
podporu nizozemských zemědělců. Video se sloganem „The World is Going Dutch“
přirovnává současné hnutí odporu k nenásilným hnutím odporu ve dvacátém století a
vyzývá lidi na celém světě, aby se 23. července solidarizovali s nizozemskými zemědělci
v rámci celosvětového dne protestu.

Dochází k velkému probuzení. Bariéry mezi lidmi padají, protože si uvědomujeme, že jde
o globální agendu a že nespravedlnost, kterou vidíme páchat na lidech na druhém konci
světa, si brzy přijde i pro nás. Mnozí si nyní uvědomují, že byla vytyčena hranice a nastal
čas se postavit.

Všichni jsme teď holandští farmáři.

Překlad: David Formánek
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