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V nejbližší době nás čeká velké rozuzlení (a pro mnohé i kruté rozčarování),
týkající se nedávno minulých dob a neblahých dědictví souvisejících s takzvanou
Elitou a jejich přisluhovači z řad Výkonné elity, zde tedy aristokratických rodů a
celkově vládní garnitury. Jde o odhalení jejich zločinů všeho druhu, někdy dost
hrozných pro slabé žaludky. V této souvislosti jsem byl i já tázán, jak bych s
machinátory všech zdokumentovaných zločinů naložil. Ač si nemohu činit nároky na
soudce z lidu, jistou představu pro ty nejhorší elementy mám. Takže tento poněkud
cynický článek berte jako mou i tak ještě pořád humánní představu řešení toho, s
čím se budou zanedlouho potýkat i větší morální géniové, než jsem já.
Témata, která budou u těchto skupin osob k řešení jsou přibližně tato:
- velezrada a bioterorismus v souvislosti s tzv. Koronakrizí
- zločiny proti lidskosti z téhož titulu
- velezrada v souvislosti s volebními podvody a porušováním ústavy
- zločiny genocidy
- zločiny střetu zájmů, triviální zlodějiny a korupce
- zločiny proti lidskosti v souvislosti se satanskými praktikami, mučením, kanibalizmem a pedofilními praktikami, a z toho vyplývajícími kšefty s bílým masem a
drogami
- zločiny pokusu o nastolení fašistické diktatury, včetně masívní a všudypřítomné
cenzury a totalitního pronásledování osob s jinými, než lepšolidmi schválenými a
"jedině správnými" názory
Na síti je možno už dnes číst reakce informovaných lidí ohledně toho, jak s
těmito zločinci naložit. V USA v tom mají jasno; stále používají trest smrti, a i u nás
mnoho lidí volá po přísných trestech, po spravedlnosti. Je zřejmé, že pokud dojde k
zásahu nadnárodních vojenských jednotek, tak mnohé z řad našich politiků a
veřejných činitelů čeká druhý Norimberk, a s ním tresty smrti. Protože ale u nás
nemáme v civilním sektoru trest smrti, přinejmenším pro většinu grázlíků menšího
kalibru, naskýtá se otázka, jak tyto exemplární a zvláštní případy řešit. Použít
běžný trestní rejstřík, nebo aplikovat spektakulárnější formy trestů?
Tady je můj návrh:
- Pro všechny darebáky usvědčené v kauze Koronavirus tolik let vězení, kolik týdnů
nám ordinovali náhubky a lockdowny, s tím, že po příchodu do NVÚ je čeká
povinná vakcinace přípravky, které chtěli vnutit naší populaci. Myslím, že tím se u
většiny z nich v podstatě doživotí scvrkne na pár let. Protože nás chtěli přinutit
doživotně nosit náhubky, budou i oni po celou dobu výkonu trestu nosit náhubky takové, jaké nosili otroci v minulých dobách. Tyto kovové náhubky mohou otevřít
jen pro jídlo a podobné příležitosti. (viz ilustrativní obrázek na další straně)

Zároveň propadnutí všech akademických a vysokoškolských titulů, a propadnutí
veškerého majetku, včetně toho, který si ulili někde bokem, u příbuzných, či na
skrytých kontech. S příchodem Kvantového finančního systému nebudou moci
legalizovat tyto černé účty. Výtěžek z těchto konfiskátů bude pečlivě zaznamenán a
kontrolován proti rozkradení, a využit pro ekonomickou podporu jimi poškozených
osob a firem. U masmediálních kriminálníků doživotní zákaz jakékoliv politické a
publikační činnosti. Tyto tresty nemají alternativu, a možnost amnestie či prominutí
trestu.

Maska pro otroky v minulosti
- Pro další skupinu, usvědčenou navíc ze zvěrstev a satanistických praktik všeho
druhu navrhuji toto:
Jako u předchozích náhubky a očkování a konfiskace majetku, a navíc, protože
rezignovali na lidskost, považujíc se za nad-lidi, a pokud neprokázali účinnou lítost,
bude jim v NVÚ přisouzen status zvířat:
- zákaz používat řeč a jiné formy komunikace, jen posunky - zvláště a všeobecně u psychopatických kriminálníků z řad masmediální garnitury
- zákaz vzpřímené chůze, takže klece a výběhy bez možnosti se postavit. Tedy podmínky, v kterých žili jejich dětští i dospělí vězni - klece s výškou max.
60 cm
- zákaz nošení šatů - zvířata nepotřebují oblečení
- nucená sterilizace - tito elementi nemají právo se dále rozmnožovat a obcovat mezi sebou
- on-line kamerový dohled na těmito elementy a jejich výběhy, ze strany veřejnosti
- probační dohled nad potomky těchto elementů, pokud jsou mimo výkon
trestu; zvrhlost může být dědičná (zde možná i terapie v případě zmrzačení
jejich osobností drezúrou výše zmíněnými osobami)
- u klinicky prokázaných psychopatů lobotomie, případně zostřený režim

Smrtí provinilce nikomu život nevrátíme. Nicméně, pro takové případy jsou nutná
spektakulární a dostatečně výmluvná opatření. Tedy přinejmenším jako výstrahu
pro ostatní, kteří unikli pozornosti, nebo se teprve profilují. Je samozřejmě možné
brát v úvahu, že celé tyto rodové linie praktikovaly podobné zvrhlosti i na svých
dětech – takže současní obvinění jsou sami produkty takových praktik. Otázkou
pak je, nakolik jsou vinni, a nakolik bezmocné oběti prostředí s pokřivenou
osobností, prostředí, kterému se nemohli vyhnout, a navzájem se pak drželi v
šachu, ve strachu jeden z druhého. Kdo to ale posoudí?
Coby prevence proti podobným elementům a jejich přisluhovačům, většinou
zblblým intelektuálům a užitečným kovid-iotům, však můžeme pečlivě rozebrat jak
mohlo k něčemu takovému vůbec dojít - na vině bude především vzdělávací
systém, a celkové pojetí výchovy mladých lidí, a zařazení nevyzrálých lidí (věkově
či morálně) do politického života. Bude nutná prevence a různé formy opatření k
důsledné selekci psychopatů a blbců z vyšších vzdělávacích systémů, a následně
tak i z důležitých společenských postů. Pak ani sebezvrhlejší věrchuška nebude mít
příliš velkou šanci.
Jako astrolog s dostatečně dlouhou praxí bych navíc navrhoval určité minimální
završené věkové hranice pro vstup do zodpovědných funkcí v komunální či vyšší
politice, jako základní premisu, mimo jiných podmínek, daných především praxí v
běžném životě, a samozřejmě dostatečnou morální úrovní:
komunální politika - min. 30 let (konec 1. saturnského cyklu)
regionální politika - min. 43 let (půlka uranského cyklu)
vyšší politika - min. 59 let (konec 2. saturnského cyklu)
Odbornost v rezortu je samozřejmě výhodou, ale po prožitých zkušenostech s
našimi "odborníky" v oblasti zdravotnictví a humanitních oborů, zvláště politologie a
novinařiny, musíme bohužel tyto požadavky na teoretickou odbornost brát sice jako
vítaný, nikoliv však nezbytně dostačující předpoklad. Myslím, že celá jedna
generace, která prošla novým vzdělávacím systémem od 90. let, je v tuto chvíli
relativně nepoužitelná. Někteří z nich budou zřejmě po zbytek života přesvědčeni,
že vše co k nám přišlo ze západu posledních 30 let bylo prostě supr. Včetně
korona-opatření. Demokracie "západního typu", rádoby křesťanské hodnoty a
pseudo-vyspělá západní civilizace - to jsou hesla, na kterých postavili svou často
velmi pochybnou kariéru, bez většího přínosu pro celek. Výsledek nás nenechal
dlouho čekat.
Výše uvedené tresty pro zločince jdou bohužel ruku v ruce s poškozenými
mezilidskými vztahy a pokřivenými hodnotami života, a to vše má na svědomí
právě naše inteligence. Můžeme to v tuto chvíli konstatovat bez nejmenších pochyb
– došlo k selhání na většině postů.
Jak z toho ven? Praxe a odbornost, ruku v ruce s lidskostí a moudrostí. Něco
můžeme hledat v generaci seniorů (možná), pokud tedy přežili (přežijí) současnou
genocidu, něco u nových dětí, myslím těch talentovaných a zároveň oduševnělých.
Bohužel, bude to běh na dlouhou trať, a odhaduji, že celá jedna generace (cca 25

let) je zatím mimo hru. Zatím můžeme alespoň začít vyhledávat učitele s
dostatečné otevřenou myslí a rozhledem. Tím bych začal. Od dětství. Forma
porodu (osvícené porodnictví), psychosomatické (kauzální) zdravotnictví pokud
možno bez chemie, osvícená výchova a vzdělání typu Waldorfské školství. A
hlavně de-ideologizace a de-politizace školství.
To je úplný základ. Dál se uvidí.

