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(NE)SPREGLEDANO

ODGOVORI NA TRI NAJPOGOSTEJŠA
VPRAŠANJA GLEDE UKAZOV SVETOVNEGA
KONZORCIJA ZA ZDRAVJE IN VELNES

EKSKLUZIVNO
ZA REVIJO
5D

Članek Valentina Rozmana z naslovom »Izdani so ukazi za uničenje covid cepiv ter prenehanje nošenja mask«, ki smo
ga objavili v prejšnji številki, je med bralci naše revije dvignil veliko prahu. Bil je predmet polemike številnih objav na
Facebooku, pri čemer so se številni spraševali tudi, ali je to, o čemer članek govori, res. Za odgovore na tri največkrat zastavljena vprašanja, ki so si jih ljudje postavljali (nekaj smo jih prejeli tudi na naše uredništvo), smo zaprosili predsednika
Zakonitega zbora Slovenije, Blaža Cegnarja.
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Blaž Cegnar |
Zakoniti zbor Slovenije, predsednik

Če je res, kar je pisalo v članku - da so bili izdani
ukazi za uničenje covid cepiv in tudi za prenehanje
nošenja mask -, zakaj smo še vedno na isti točki in
se še nič konkretnega ni premaknilo?

Izdane listine z ukazi oziroma odredbami Svetovnega konzorcija za zdravje in velnes so bile ratificirane 31. avgusta 2021,
kar lahko bralci sami preverijo v svetovnem arhivu ratificiranih listin, dostopnem na spletni strani nationalarchives.global.
Kot je navedeno v samih listinah, bodo vsi kršitelji odredb za
to osebno in zasebno odgovarjali. Za ustrezno izvedbo sankcij
so zadolženi člani Svetovne obveščevalne službe (GIA) in Life
Force enot za kazenski pregon. Predstavniki držav po vsem svetu so tudi osebno prejeli obvestila o izdanih odredbah, nanje pa
so se odzvali različno. V poročilih UNN smo lahko zasledili,
da je na primer država Salvador iz Srednje Amerike kmalu po
tem družinam s člani, ki so oboleli za domnevno boleznijo COVID-19, že začela ponujati brezplačne pakete z zdravili, kot jih
priporoča konzorcij, ki med drugim vključujejo hidroksiklorokin, Ivermektin in vitamin D3. Ker pa se je večina držav odločila nadaljevati z zločini proti človeštvu, se že izvajajo dodatni
ukrepi za zaustavitev zločinov. Prejeli smo obvestilo, da je GIA
izdala opozorilo letalskim prevoznikom v ZDA, naj takoj prenehajo z obveznim cepljenjem zaposlenih, sicer bodo deležni
prisilnih sredstev. Po prvih podatkih so prevozniki 12 ur po tem
že zaustavili cepljenja. Časa, da Svetovni obveščevalni službi
predajo dokaze o spoštovanju ukazov, pa imajo 40 ur. V času
tega pisanja tega še niso storili.
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Trenutno stanje je videti prej obratno kot trdi vaš
članek - agenda ima že vse pripravljeno za novo
»bolezen« Marburg, ki ima »po naključju« prav
takšne simptome, kot so posledice cepljenja ... Kaj
se dogaja s to novo »epidemijo«, ki nam jo pripravljajo?
Člani globoke države, čeprav v vedno manjši zasedbi in s čedalje manj sredstev, še vedno poskušajo izvajati genocidni načrt
preko poslušnih ljudi in manipulacij množičnih medijev. Potrebno je razumeti, da so jim ti načrti v veliki večini preprečevani

s strani obrambnih sil Life Force, ki upravljajo z neprimerno
naprednejšo tehnologijo, kot je dostopna ostankom članov globoke države. Več o tem lahko izveste s spremljanjem tedenskih
Life Force sestankov. Člani globoke države kot orožje predvsem
uporabljajo medije, skozi katere nas skušajo strašiti in prepričati, da nam ni rešitve in da smo nemočni. Ali pa, naj počakamo na
odrešitelja, ki ga nikoli ne bo. Zato bi rad na tem mestu pozval
vse bralce, naj ne čakajo na odrešitelja, ker smo za zaustavitev
korona zločinov in vzpostavitev zdravorazumske družbe v končni fazi soodgovorni vsi. Če bi bilo kakorkoli drugače, bi znova
pristali pod vplivom in nadzorom nekakšnega monarha.
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Nekateri vam očitajo, da je članek in vse, kar v
njem piše, »fake«, torej, da gre za neresnične informacije. Kako lahko dokažete, da to ni res in da je
vse zapisano resnica?

Dvom je koristen, kadar je konstruktiven in nas ne ovira pri
tem, da tudi sami pomagamo pri uvajanju ustreznih rešitev za
korist vsega življenja. Očitno dejstvo je, da člani globoke države
nad nami izvajajo asimetrično vojno s ciljem genocida. Dejstvo
je tudi, da nas nihče ne more rešiti lastne brezbrižnosti. Po mojih
izkušnjah v dokaze in delo članov gibanja Life Force dvomijo
predvsem ljudje, ki ne ponudijo boljše rešitve za nastalo situacijo. Naj vsak razmišlja s svojo glavo in se zavzema za praktične
rešitve za korist vseh na čim bolj učinkovit način. Dejstvo pa je,
da smo ljudje neprimerno bolj učinkoviti, kadar sodelujemo za
skupno dobro, kar počnemo člani Zakonitega zbora Slovenije
in svetovnega gibanja Life Force. Kdo lahko resno trdi, da smo
člani samoupravnih zakonitih zborov prevara, če nas še ni osebno spoznal?

Aktivnostim Zakonitega zbora Slovenije v minulem mesecu lahko
sledite tudi v članku Valentina Rozmana na naslednji strani.
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LIFE FORCE ODLOČNO
ZAUSTAVLJA PLANDEMIJO

Svetovni konzorcij za zdravje in velnes (GHWC) je avgusta izdal ukaze za zaustavitev cepljenja. Rezultat je tudi to, da so poceni in učinkovita COVID zdravila
sedaj marsikje zopet na voljo. Ker določene vlade in organizacije še vedno izvajajo
represijo, Svetovna obveščevalna agencija (GIA) stopnjuje strogost ukazov in jih
naslavlja neposredno na kršitelje.
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družbenega sistema, usklajenega z
načrtom obnove tega sveta. Novost
je program Obnove otrok in družin
(CFR), ki bo nadomestil Centre za socialno delo, saj slednji ugrabljajo in tihotapijo otroke. O tem se pripravlja dokumentarec Pedo Files. Svetovni konzorcij
za mir in obnovo (GPRC) je nadomestil
UN. Za projekte obnove se pripravlja
nov monetarni sistem, ki bo zagotovil
potrebna finančna sredstva.

Piše: Valentin Rozman

Mednarodno gibanje Life Force, katerega del sta GHWC
in GIA, deluje v širokem spektru aktivnosti. Ključni del je odkrivanje dejstev, da
se lahko razumejo vzroki za trenutno stanje na svetu. Preko dnevnikov Live@5,
ki jih ustvarja njihova medijska hiša United Network News, ter Zoom poročanj
se lahko spozna širšo sliko dogajanj. Zato
pri Zakonitem zboru Slovenije redno
prevajamo oddaje v slovenski jezik.

SMO V VOJNI
COVID-19 je vojna, v kateri temne sile
želijo uvesti tehnološki nadzor in izvesti depopulacijo. Visok nadzor so doslej
uspeli uvesti na Kitajskem in sedaj ga širijo po svetu. Poizkus kitajskega napada
na ZDA z uporabo njihove mornarice ter
detoniranje jedrskih eksplozivov na tektonskih prelomnicah sta spodletela. Life
Force oborožene enote so s frekvenčnim
orožjem njihove poizkuse nevtralizirale.
Zato izvajajo napade, ki jih je težje
prepoznati kot sovražne. Države ekonomsko zasužnjijo s ponujanjem kreditov za sodobno različico Svilene ceste.
Na ta način si prilaščajo infrastrukturo
in naravne vire. Z umetno inteligenco
vohunijo, analizirajo in zasvajajo ljudi,

in modifikatorje DNK. Cilj je počasi
pobiti, zasužnjiti ter monetizirati vse
ljudi.

REŠITVE
Gibanje Life Force je odstranilo mnoge računalniške, frekvenčne, plazemske
in eterične sisteme, ki so nam zmanjševali sposobnosti ter ustvarjali škodljive
misli in bolezni. Zbrali so informacije
o protokolih in pripravkih, s katerimi si
lahko izboljšate zdravje ter omilite po-

Upravnica svetovne zakladnice Kimberly Ann Goguen je izčrpala globoko
državo in vlada ZDA je napovedala bankrot. Ljudje, ki še vedno vsiljujejo cepljenje, so ustrahovani ali podkupljeni.
Bill Gates in Donald Trump sta obljubljala visoka izplačila, vendar do njih že
več let ne prihaja. Sedaj je Trumpu obrnil
hrbet celo general Flynn. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo še ostali stopili na
svetlo stran. Ko bodo prenehali z blokiranjem sredstev svetovne zakladnice, se
bo vse skupaj zelo hitro obrnilo na bolje.

STARO SE NE BO VRNILO!

tudi preko aplikacije TikTok. V laboratorijih razvijajo patogene, ki jih spustijo
med ljudi, da zbolijo. Preko medijev
intenzivnost obolenj potencirajo, da
ustvarijo pandemijo. Kot rešitev ponudijo cepiva, ki vsebujejo parazite, strupe
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sledice cepljenja. Poleg tega se po vsem
svetu intenzivno razvija ljudska samouprava v obliki zakonitih zborov.
Podporna služba za ljudske uprave
(PGSD) koordinira gradnjo novega

Ljudje naj ne čakajo na odrešitelja in
povratek na stare tirnice. Vsak je soodgovoren za trenutno stanje. Od uličnih protestov in gledanja posnetkov na
TikToku ne bo izboljšav. Spremeniti
moramo vedenjske vzorce, premagati
zasvojenosti in pasivnost ter aktivno
soustvarjati želeno realnost. Zato se
tudi vi pridružite Zakonitemu zboru Slovenije z včlanitvijo preko spletne strani
> zbor.si.

