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Z začetkom koronskega cepljenja konec 
decembra 2020 se je v Sloveniji (in svetu) 
začela prikrita, večini Slovencev neopazna in 
neznana, a dejansko sistematična depopulaci-
ja našega (kakor tudi svetovnega) prebivalstva. 
Uradne statistike, ki beležijo zgolj splošno sm-
rtnost, to potrjujejo. Zaradi masovnega korons-
kega cepljenja imamo danes drastičen padec 
rojstev in  drastičen porast števila mrtvorojenih 
otrok. V letu 2023 smo daleč nad ravnjo števila 
smrti v letih 2015–2019. Na voljo so nespod-
bitni dokazi, da je smrtnost tistega dela popu-
lacije, ki se je cepil, za okoli 15% večja kot pri 
populaciji, ki se ni cepila. Uradna medicina to 
boleče dejstvo prikriva tako, da prikriva cepit-
veni status umrlih in bolnih. 

Depopulacija poteka povsod po svetu, vodi pa 
jo predvsem marionetna “Svetovna zdravstve-
na organizacija”, ki je v skoraj ekskluzivni lasti 
korporacijskega kapitala. Države so v izvajan-
je depopulacije prisiljene, ker jim drugače grozi 
finančni bankrot. Država, ki bi se uprla izvajan-
ju sistematične depopulacije, bi ostala brez fi-
nančnih pomoči Svetovne banke, katere lastniki 
so lastniki svetovnih korporacij. Usoda planeta 
je danes že v rokah najbolj bogatih Zemljanov 
s področja kemofarmacije, bankirstva, špeku-
lacijskih fondov, vojne industrije, agroindustrije 
itn. Politika je samo še izvajalka njihovih zahtev 
in pogubnih kapric. 

Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) je iz svojih pravnih aktov 

zbrisala tiste določbe, ki ljudem v 
zdravstvenih rečeh zagotavljajo 

človeško integriteto, dostojanstvo in 
svobodo. Prav zdaj pa se po hitri poti 
pripravlja sprejem nove pogodbe, ki 
daje SZO neomejena pooblastila in 

jemlje državam podpisnicam možnost 
upiranja. 

Za vodstvo Svetovne zdravstvene organizaci-
je smo ljudje le in samo odvečni biomaterial, 
ki ga je na planetu preveč in ga je potrebno 
drastično zmanjšati. V prvem valu depopulacije 
v koronski krizi je bil za sodelovanje še potre-
ben vaš podpis pred cepljenjem, v drugem, ki 
se pripravlja v naslednjih letih, ne bo več po-
treben. V naslednjih medijsko zrežiranih epi-
demijah bo cepljenje obvezno. Tisti, ki se bodo 
uprli, bodo internirani v koronska taborišča za 
neposlušne. SZO si po novi pogodbi, o kateri 
se bo odločalo čez nekaj mesecev, pridobiva 
pooblastila, da v primeru “izrednih razmer” (ki 
jih razglasi po svoji volji in sama) pošlje v drža-
vo podpisnico, ki ne bi želela sodelovati pri 
izvajanju ukrepov na svojih tleh, mednarodno 
vojsko (novi Umprofor) s pooblastili za upora-
bo sile.

Drage Slovenke, 
Dragi Slovenci. 



Edina pot, da se temu zločinskemu scenariju up-
remo, je, da nemudoma izstopimo iz Svetovne 
zdravstvene organizacije. Podpisovanje ka-
kršnekoli pogodbe s Svetovno zdravstveno or-
ganizacijo bi bil akt veleizdaje – države, njene 
Ustave, zdrave pameti, znanosti in slovenskega 
naroda. Od samega začetka koronske krize 
Svetovna zdravstvena organizacija ne sledi več 
doktrine medicinske znanosti, temveč doktrino 
depopulacije s prepovedovanjem priznanih, 
preverjenih in poceni zdravil (npr. hidroksik-
lorokin, ivermektin) in s predpisovanjem zdravil, 
ki so strupena, a draga (npr. remdesivir). 

Celotni protokol zdravljenja kovida-19, ki ga je 
predpisala WHO, je bil tak, da je smrt od kovi-
da lahko zadela maksimalno število ljudi: ko je 
kdo zbolel, ni smel do zdravnika oziroma je bil 
odslovljen z nasvetom, naj pije čajčke in poča-
ka, da se simptomčki poležejo; ko je doma 
nazadnje obležal, pa so ga odpeljali v bolnico 
na intenzivni oddelek in ga priklopili na zdaj že 
zloglasni respirator. Z zgodnjim zdravljenjem bi 
lahko rešili mnogo življenj, pa jih nalašč niso. 
Tako bo tudi v bodoče, samo da je načrt sedaj 
še dosti bolj peklenski. Po načrtih Svetovne 
zdravstvene organizacije bosta razglašanje 
bolezni za pandemične ter določanje pro-
tokolov zdravljenja in zadevnega cepljenja v 
naslednjih letih povsem v njenih rokah.

Temu zločinskemu scenariju se je treba 
pravočasno upreti. Naši dedje so v drugi 
svetovni darovali življenja za svobodno Slo-
venijo, naši očetje so se borili leta 1991 za 
svobodno Slovenijo, mi pa ne bomo dovolili, 
da bi nekaj globalističnih pogoltnežev, ki želi-
jo pridobiti popoln nadzor nad človeštvom, ga 
zredčiti in potem uživati v svojem zasebnem 
raju na “zelenem planetu”, vključiti v svoj načrt 
tudi našo domovino!

Kako je mogoče, da so predstavni-
ki ljudstva, ki ima po Ustavi v naši 
domovini oblast, tako odtujeni od 
realnosti, tako zasvojeni z global-

istično propagando, da se sploh ne 
zavedajo, kaj se nam pripravlja – 

nam in tudi njim? 

Vsak narod in vsak človek ima pravico do 
življenja in svobodnega govora. To nam hoče 
SZO vzeti. Zato, nima nihče v Sloveniji pravice 
podpisovati kakršnihkoli pogodb z SZO, ki 
že izvaja in načrtuje še ostrejšo depopulacijo 
svetovnega prebivalstva preko zdravstvenega 
sistema.

Za več informacij o uničevalnem delovanju 
SZO na svetovno javno zdravje v zadnjih dveh 
letih obiščite našo spletno stran. Za prejemanje 
obvestil o naših skupnih akcijah za izstop Slo-
venije iz SZO kliknite na NAROČITE SE NA 
OBVESTILA v spodnjem delu naslovne strani 
našega portala - www.triglavmedia.si.

Slovenci smo se stoletja borili za naš 
obstoj, smo kleni in veseli ljudje, ne bomo 
postali hlapci globalistov. Živel slovenski 
narod, živela suverena Slovenija.
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