
Prisluhni.si / Aktualno-plandemija 

V zvezi z aktualno plandemijo je tule spisek kazalcev na 

verodostojne vire, ki so vredni pozornosti. 

1. Pomembne informacije o c-virusu: portal 

Ninamvseeno.org 

2. Nemški zdravnik Klaus Koenlein o coroni 
3. S konference ameriških zdravnikov o plandemiji 

4. Judy Mikovicz o ozadju plandemije  
5. Rosa Koire: UN agenda 2030 exposed 

6. Anita Šupe: Kraj igre i početak kraja lažne pandemije  
7. O financiranju plandemije (FES TV) 

8. O finančnih operacijah Billa Gatesa 

9. Agenda 21: Veliki reset 

10. Kako so pri španski gripi neuspešno skušali dokazati 

prenosljivost s človeka na človeka 

11. Dr. Montanari o cepivih in še čem  
12. V zvezi z gibanjem Q (Q Anon), za katerim se baje skriva 

Kennedy mlajši 

13. Daljši film o gibanju Q in padcu kabale 

14. O načrtu za digitalno identiteto, ki bo povezana s 

cepljenjem  
15. Spletna stran, ki podaja korelacijo med tehnologijo 5G 

in kovidom-19 

16. Tožba proti Obami, Clintonu, Gatesu, Sorošu 

17. O Trumpovi vojni s satanisti, koncu trgovine z ljudmi, 

adrenochromu in še čem 

18. Italijanska TV je objavila resnico o cepljenju in koroni 
19. Razgaljena pandemija: bogastvo informacij in virov 

20. Italijanski zdravnik svari: Nikar se ne testirajte! 
Posnetek je bil že odstranjen! 

21. Odličen govor Richarda Grenella na konvenciji 

republikancev 

22. Film Plandemija II. – indoktrinacija  
23. Govor Roberta F. Kennedyja jr v Berlinu 28.8.2020 

(vklopite angl. podnapise!) 

24. Yuri Yatsko: Ali bomo obstajali kot civilizacija ali pa 
bomo izginili 

25. Mednarodno sodišče za človekove pravice: Prekinite 
vse ukrepe!  

26. O projektu za rešitev sveta – GESARA, aktualnem 
dogajanju… (intervju z Aleksandrom Nogom) 

27. Dr. Lidija Gajski: Čas je, da javni mediji prenehajo lagati 
javnosti 

28. Testi za covid 19 so bili nabavljeni že v letu 2018! 
29. Semir Osmanagič: Do kdaj bo to trajalo? 

30. Dr. Vladimir Pirnat o covid-19 

31. Združeni narodi priznali: cepivo Gatesa povzročilo 
izbruh paralize 

32. Dr. Andraž Teršek: Pravna ničnost vladnega odloka o 
nošenju mask 

33. Raziskava v ZDA: možnosti, da umrete za covidom so 1 : 
19,1 miliona! 

34. Medicinske maske v Gvantanamu: sredstvo za psihično 
mučenje 

35. Helmut Pilhar: Kochovi postulati ne podpirajo sedanjih 
medicinskih stališč 

36. Dr. Uroš Dobnikar: Javni poziv zdravnikom in zdravniški 
zbornici Slovenije 

37. Trumpov pohod za osvoboditev človeštva od 2017 

38. Rdeči oktober – resetiranje civilizacije in sveta 

39. Virus ni vzrok pandemije, krivi so toksini! 
40. Prof. Karina Reiss: razgaljena pandemija – odličen 

video, ki pove vse 

41. Dr. Rainer Fuellmich: covid-19 je zločin proti človeštvu; 
možnost tožbe in odškodnine 

42. Zakaj maske ne delujejo in so škodljive 

43. Nemški ARD končno o koronaprevari 
44. Ernst Wolff: Korona kriza, finančni zlom, profitarji, SZO 

in vloga Billa Gatesa 

45. Rothschildi patentirali covid-19 biometrične teste že 
leta 2015 in 2017! 

46. Marko Potrč: Zapiranje države; katera faza norosti je 
pred nami? (na FB) 

47. Kdo se zares bori za ljudstvo? Kako razmišlja Donald 
Trump? 

48. Javno pismo dr. Vladimirja Pirnata Zdravniški zbornici 
in vladi 

49. Robert F. Kennedy jr.: Globalni odpor Posnetek je bil 
zbrisan! 

50. World Doctors Alliance: Odprto pismo svetovni javnosti 
51. Ernst Wolff: Razpad finančnega sistema se rešuje z 

aktualno krizo 

52. Boris Vene: Čas največjih sprememb v zgodovini 
človeštva 

53. Stop World Control: Vesti, ki pomirjajo in vlivajo pogum 

54. Stop World Control: Razkrivanje obsežne volilne 
prevare v ZDA 

55. Stop World Control: Urgentno sporočilo o cepivu za 
covid 

56. S tiskovne konference o volitvah 19.11.2020 

57. Mednarodni zakon ne dovoljuje prisilnega cepljenja 

58. Medicinske zablode-1: So cepiva in antibiotiki res 
največji dosežek sodobne medicine? 

59. Kaj se dogaja na projektih NESARA/GESARA; dnevno 
dogajanje 

60. Film Nevidni imperij: Nov svetovni red definiran 
(slovenski podnapisi) 

61. Gibanje Triglav: tiskovna konferenca in film o ozadju 
plandemije 

62. Udarni francoski dokumentarec HOLD-UP (hrvatska 

verzija) 

63. CocaCola je pozitivna na corono – pričanje iz 

avstrijskega parlamenta 

64. Resnica o virusih – dr. Robert Young in dr. Larry 
Palevsky – vredno ogleda! 

65. Kaj se nam obeta z (raziskovalnim) cepivom. Alarmni 
klic! 

66. Karel Gržan o aktualni p(l)andemiji: Uvrščen bom med 
teoretike zarote! 

67. Claire Edvards: Izčrpno o covid-19 genocidu (hrvaški 

podnapisi) 

68. Svarilo zdravnikov glede cepiva; skušajo utišati 
strokovnjake 

69. Kako se splanira pandemijo – seminar 

70. Škandalozno: NASA vojni dokument o depopulciji 
človeštva 

71. Reiner Fuellmich: Pred nami je največji Nurmberški 
proces vseh časov! 

72. V domovih za ostarele v Berlinu umiranje po cepljenju 

73. Simulacijske igre plandemije – priprava nove ere 

74. Anton Komat: Smrtnost ne opravičuje pandemičnih 
ukrepov 

75. Kako je WHO postala instrument enega posameznika za 
obvladovanje sveta 

76. Nacistična epidemija nekoč in danes 

77. Pekel v Izraelu – prihodnost, ki nam jo pripravljajo-1. 

del 

78. Pekel v Izraelu – prihodnost, ki nam jo pripravljajo-2. 

del 

79. WHO zavrača uvedbo cepilnih potnih listov 

80. Andreas Kalcker: Kako so se v Boliviji na mah znebili 
korone 

81. Dvignili so se slovenski odvetniki – obširno poročanje o 
številnih vprašanjih 



82. 33 razlogov, zakaj se ne smete cepiti, testirati ali nositi 
masko 

83. Resnica iz ust mag. Blaža Kavčiča, nekdanjega 
predsednika državnega zbora 

84. Freedom Airlines: brez testiranja, mask, cepljenja in 
cepilnih potnih listov 

85. Nujni poziv človeštvu s strani enega največjih 
strokovjakov za cepiva- Geerta Van den Boosche 

86. ZELO POMEMBNO! Pričanje Michaela Yeadona, bivšega 
podpredsednika Pfizerja 

87. Odličen govor v nemškem parlamentu –  razgaljanje 
laži, ki nas vodijo v katastrofo 

88. Nova normalnost – dokumentarni film o kapitalskih 
interesih v ozadju svetovnega dogajanja 

89. Reiner Fuellmich: Imamo dokaze! (intervju) 
90. WHO potrjuje, da so PCR testi neveljavni! 
91. Dr. Jerneja Tomšič po 25 letih izkušenj o PCR testih in 

mRNA cepivih 

92. Dr. Mateja Černič: Ideološki konstrukti o cepljenju 

93. Kopica dokazov, da je bila plandemija načrtovana z 
namenom 

94. Zakaj je po vsem svetu medicinska stroka cenzorirana 
in utišana? 

95. Celovito poročilo: Načrt za popoln svetovni nadzor 

96. Memorandum dr. Andraža Terška, predlog za 
spremembo ustave 

97. Mila Alečković: Ne bo milosti, globalistične zlikovce 
bodo doletele posledice 

98. Dr. James Hildreth, dr. Stefan Lanka: Virusologija je 
lažna znanost; virusi so egzozomi 

99. Iniciativa slovenskih zdravnikov; Osemnajst razlogov, 
zakaj se ne bom cepil 

100. Karel Gržan: Vstanimo v suženjstvo zakleti – 
dokumentarni film 

101. Obsežen prispevek, kako novinarji in mediji lažejo in 
prikrivajo resnico 

102. Kdor je prebolel covid je zaščiten vse življenje! 
103. Mila Alečkovič o številnih pomembnih vprašanjih 

104. Nova normalnost-dokumentarni film; kaj nas čaka po 
velikem resetu 

105. Mediji v Nemčiji se prebujajo 

106. Cepivo mRNA povzroča miokarditis – to so vedeli že 
decembra 2020 … 

107. Zakaj nas tako posiljujejo s cepljenjem? – dr. Peter 
McCullough 

108. Republikanski senatorji v ZDA zahtevajo preiskavo o 
c0vidu 

109. Raziskovalci: “Pri cepivih za c0vid smo napravili veliko 
napako” 

110. Presenetljiv intervju z dr. Astrid Stuckelberger – 
žvižgačico iz SZO 

111. Zadnje sporočilo Reinerja Fuelmicha (29.6.2021) 
112. Zakoniti zbor Slovenije o ugotovitvi znanstvenikov: 

grafenov oksid povzroča cov1d  
113. Kaj se zares dogaja in kaj nas čaka na zimo 

114. Dr. Charles Hoffe o poškodbah v telesu zaradi spike 
proteina 

115. Ivan Soče: Zamolčano o ce pivih 

116. Stop Wold Control: Neizpodbitni dokazi, da je bila 
epidemija načrtovana 

117. Vpletenost Googla v posle v zvezi s cepivi 
118. Zamolčano s cepivom povezano pospeševanje bolezni 

(VAED) 
119. Agenda za kontrolo človeštva – N. Grabovac – vredno 

ogleda! 

120. Uganite, kdo je razvil spike proteine za uporabo v 
cepivih (angl) 

121. Kaj se skriva za odpravo ukrepov v Angliji 

122. Katastrofalne posledice grafenovega oksida v cepivih 

123. Zelo direktno in brez olepševanja povedano – načrt je 
treba preprečiti! 

124. Smrtonosne brizge – razkrite sestavine cep1v – (v 

angleščini) 

125. Razkritje španskih raziskovalcev: ključ uganke je 
grafen0v oksid 

126. GO v brizgah spreminja ljudi v hodeče tempirane 
bombe 

127. Vera Kanalec: Povejmo resnico, dovolj je laži! 
128. V teku sodni proces zločincem proti človeštvu v 

aktualni svetovni prevari 
129. Prisluhnimo uglednim strokovnjakom z vsega sveta 

130. Nemški glavni patolog opozarja na smrtne poškodbe 
zaradi ce piva  

131. Anton Komat: Zamrznitev civilizacije 

132. Steffen Rowe – posebno poročilo o kovidu 

133. Aktualno: zakaj se magneti lepijo na kožo cepljenih? 

134. Karin Rižnar: Ruska ruleta s cepcenjem 

135. Dr. Milan Hosta: Kaj delajo našim otrokom 

136. Dr. Mila Alečković: Ne ce pite svojih otrok! 
137. Blaž Kavčič: Si človek ali naložba? – intervju 

138. Miguel Escobar – Zdravniki učiteljem – prepričljivo 
poročilo o dogajanju na terenu 

139. Poziv zdravnika staršem, preden se zgodi najhujše (FB) 

140. Pričanje dr. Vladimirja Zelenka pred izraelskim 
sodiščem 

141. Miran Rubin slovenceljem brez dlake na jeziku (FB) 
142. Zdravstveno osebje odkrito o c0roni – dovolj laži! 
143. Železen dokaz o nelegalnosti cep ljenja (angl.) 

144. Žvižgačica Celeste Solum: P.C.R testi niso testi! (angl.) 

145. Kanadski patolog o zastrašujočih posledicah cep ljenja 
(FB, hrv. podn.) 

146. Pravica prihaja (več prispevkov o dogajanjih po svetu…) 
(angl.) 

147. Favlasti Anton – morilec, psihopat in prevarant brez 
primere (angl.) 

148. POMEMBNO: Neresnice, ki usodno krojijo našo 
stvarnost 

149. Največje demonstracije v zgodovini Nizozemske 

150. Drastičen porast umiranja cepljenih v Virginiji, ZDA 

151. Obsežne demonstracije v Parizu 11.9.2021 

152. Bill Gates obsojen na smrt; izvršitev obsodbe 5.10.2021 

153. Semir Osmanagič: Primer Izrael – popoln polom 

154. Zmaga na Danskem: ljudstvo po 9 dneh protestov 
zrušilo epidemiološke ukrepe 

155. POMEMBNO: Nova poročila o smrtonosni vsebini cep1v 
in razlaga njihovega delovanja 

156. Ali so cepiva z grafenom in 5G tehnologija pot v 
elektronski totalitarizem? 

157. Odgovor hrvaškega zdravnika ministru Berošu 

158. Obsežen članek o vsebini cov1d cep1v 

159. Sporočilo Mislava Kolakušića, neodvisnega zastopnika v 
Evropskem parlamentu 

160. Odpriteoci.si – Blaž Kavčič in Srečko Šorli: Kaj je prava 
grožnja? 

161. Redukcija prebivalstva je resnična (slov. podnapisi) 
162. Nemški mikrobiolog dr. Sucharit Bhakdi: Nujno 

opozorilo! (hrvaški prevod) 

163. Sledimo znanosti? – Kako so zdravi ljudje postali 
največja zdravstvena grožnja (slo. podnapisi) 

164. Izrael – poročila posameznikov o posledicah cepljenja 
(angl.) 

165. Celovito poročilo o smrtnih žrtvah in drugih posledicah 
cep ljenja (angl.) 

166. Alessandro Meluzzi: Elita, politiki in VIP osebe prejmejo 
imitacijo ce piva (hrv.) 

167. David Martin: Patenti dokazujejo ko vid prevaro (angl.) 



168. Dokazi o načrtovani plandemiji – Slovenija je že leta 
2017 kupovala PCR teste in ostalo! 

169. Karin rižner: Soočanje z realnostjo: cep ljene osebe 
postanejo superprenašalci! 

170. Tri stvari za čiščenje telesa po cep ljenju 

171. Šokantno poročlu o poslabšanju imunskega sistema cep 
ljenih oseb (IIDS sindrom) 

172. Napačno zdravljenje ko vida – kako ubiti pacienta 

173. Kako je Moskva premagala ce pilni potni list 

174. Dr. Sucharid Bhakdi: odlična razlaga pravega 
strokovnjaka- vredno ogleda 

175. Grafenov oksid v cepivih- neodvisne raziskave 
odkrivajo zaskrbljujoče stvari 

176. Dr. Mike Yeadon: Bližamo se peti fazi, večina pa še 
vedno misli, da se bomo vrnili v normalnost 

177. V teku sodni proces zločincem proti človeštvu v 
aktualni svetovni prevari 

178. Resnica o virusih – so čistilci telesa in ne povzročitelji 
bolezni! 

179. Mislav Kolakušić: Resnica o co vidu in špikanju – 
številke in podatki 

180. Iniciativa slovenskih zdravnikov – odprto pismo 
6.11.2021 

181. Ruski akademik Aleksandar Aleksievič o co vidu in 
manipulaciji z ljudmi 

182. Sodišče Evropske unije je odločilo: digitalno zeleno 
potrdilo je nezakonito 

183. Kdo polni bolnišnice po svetu? (Poročilo iz Avstralije – 

FB objava) 

184. Mike Yeadon: Timetable to tyranny – naslednji koraki v 
načrtu 

185. 5G tehnologija in induciranje ko rona virusa v kožnih 
celicah (angl.) 

186. Vrhovno sodišče: Ce pljeni z mRNA niso več ljudje in 
nimajo več človeških pravic ! (angl.) 

187. Ruski predstavnik o pandemiji in ce pivih (hrv. podn.) 

188. V ZDA FDA prepovedala Pfizer ce pivo. Ce pljenje ubija 
več ljudi kot jih rešuje (hrv. podn.) 

189. Švedska prekinila ce pljenje zaradi številnih težkih 
stranskih učinkov 

190. Alarmantno poročanje v avstrijskem parlamentu (FB 

objava) 

191. Načrt in pogodba z državami za realizacijo plan demije: 
do leta 2025  

192. Dr. Ryan Cole: (v 6 minutah:) Kaj se dogaja glede cepiv 
in smrti 

193. Ne borimo se proti nekomu iz krvi in mesa 

194. Dr. Carrie Madej izčrpno o dogajanju in njegovem 
ozadju 

195. Dr. Noack: Grafen v ce pivih so ostra nano rezila, 
vbrizgana v naša telesa (angl. podn.) 

196. Teolog msgr. Robert Šreter: Bobu bob o dogajanju (FB, 

hrv.) 

197. Otroci nam ne bodo oprostili! 
198. Dr. Nada Jurinčič fenomenalno razkrinkala protagoniste 

– vredno ogleda! 
199. Resnica je prehuda; WHO priznala: pandemije ni; 

milioni mrtvih 

200. Prof. Tomislav Domazet: Pogubni vpliv mRNA ce piv 

Portali z dnevnimi informacijami ali komentarji: 

1. Odprite oči 
2. Logično.com 

3. Prebujeni.com 

4. Zdravo Slovenija 

5. ResnicaX 

6. Publishwall/ Dajana Babič 

7. Stop World Control 
8. Provjeri.hr 

9. Beforeitsnews.com 

10. Simon Parks – poročila neodvisnega 

poročevalca 

11. Triglav media 

12. Kdo-kaj-zakaj.si 

 

Pomembno in koristno v cepijadi 

Pravne podlage in napotki za obrambo človekovih pravic 

• Pomembne informacije Civilne iniciative slovenskih 

pravnikov (CISP) 

• Evropska konvencija – Varuh človekovih pravic 

• Oviedska konvencija– kratko 

• Maske so nezakonite! 

• Iniciativa slovenskih zdravnikov 06-11-2021 – odprto 

pismo 

• Dr. Andraž Teršek: nihče ni dolžan upoštevati PCT-ja! 

• Dr. Andraž Teršek: Kršitev pravic do zbiranja in dela – s 

PCT pogojevanjem 

• BELIS: Pravne podlage za primere v nastali situaciji 

Druge koristne informacije: 

• Dostop do zdravstvenih storitev brez izpolnjevanja 

pogoja PCT 

• Karel Gržan: Prebuditi moramo misel, da gre za veliko 

manipulacijo 

• Zakaj maske ne delujejo in so škodljive 

• Preko 500 organizacij po svetu je že vstalo za svobodo 

(angl.) 

• Kako so v BIH uspeli zrušiti co vid ukrepe 

Pomembne spletne strani, portali in organizacije: 

• Gibanje Zdrava družba 

• Ozaveščeni.si 

• Zdravo-Slovenija 

• Ninamvseeno.org 

• Društvo za kakovost zdravja 

• Za Slovenijo brez 5G 

Kaj se nam obeta: 

• Melissa Ciummei: “Krasni novi svet”, ki ga napovedujejo 

Pobude za spremembe: 

• Svoboda je najdragocenejše, kar imamo 

• Mimi Zajc: Gremo pa mi po svoje 

• Naša rešitev – premagati svoj strah! 

 


