
Bilancování roku 2009; připomenutí některých důležitých mezníků 
Oranžové války; pozitivní výhledy do budoucna. 

 

Motto 1: Mark Twain - http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_twain  

“Na počátku změny je patriot osamoceným mužem a statečným a nenáviděným a 
opovrhovaným. Když však jeho věc uspěje, též zbabělec se k němu přidá, protože 
pak již to nic nestojí být patriotem.” "In the beginning of a change the PATRIOT is 
a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the 
timid join him, for then it costs nothing to be a patriot."  

(Zdroj: http://en.wikiquote.org/wiki/Mark_Twain.) 

 

Motto 2: Abraham Lincoln - http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln  

„Tato země, včetně svých institucí, patří lidem, kteří ji obývají. Kdykoliv by se jim 
stávající vláda zprotivila, mohou uplatnit své ústavní právo na změnu vlády nebo 
uplatnit své revoluční právo na její svržení.“ “This country, with its institutions, 
belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the 
existing government, they can exercise their constitutional right of amending it, 
or exercise their revolutionary right to overthrow it.”  

(Zdroj: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/abrahamlin101160.html.) 

 

Motto 3: Dwight Eisenhower - http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower 

 „Pokud chceš mít totální bezpečnost, jdi do vězení. Tam tě nakrmí, oblečou, 
poskytnou ti zdravotní péči a tak dále. Jediné, co ti tam bude chybět ... je 
svoboda.“ "If you want total security, go to prison. There you're fed, clothed, 
given medical care and so on. The only thing lacking... is freedom." 

(Zdroj: http://www.quotedb.com/quotes/418.) 

 

Motto 4: Slovo Boží - http://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Christianity - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_revelation#In_Christianity 

„Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude 
pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh 
jim setře každou slzu z očí. /.../ Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim 
setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy 
nebude; neboť minulé věci pominuly.“  

(Zdroj: BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 7:16-17, 21:3-4, Praha, Biblion, 2009, 
s.1549, 1562.) 



 Máme tady nový rok 2010. S důvěrou se obracíme k Bohu a věříme, že nám 
všem přinese požehnání. Pro některé je to zdraví, pro některé láska, pro mnoho 
občanů nová práce, která nebude otročinou, nýbrž bude přínosná jak pro 
zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Víme, že díky vzájemné ochotě si 
naslouchat a pomáhat: je to velmi snadno realizovatelné. Žádného státního 
úředníka k tomu nepotřebujeme.  

 „Co potřebujeme, je pevný, dlouhodobě stabilní a velmi praktický kompas 
kudy a jak dál jít. Ten musí být založen na víře v rozumnost chování skutečně 
svobodných občanů a nikoli na důvěře ve spásnou roli státu. Dělejme proto 
každý z nás to, co umíme, co děláme rádi, co můžeme nabídnout ostatním. 
Nenechme si od nikoho přikazovat, co máme dělat. Věřme své vlastní intuici, 
svým přirozeným zájmům a motivům, a podle nich jednejme. Dělejme to, co je v 
souladu s naším vědomím toho, že existuje cosi, co nás přesahuje a čeho jsme 
součástí./.../ Pomáhejme potřebným, ale hlavně pomáhejme tam, kde to má 
smysl a kam dohlédneme. To je většinou nedaleko od nás. Dříve než pošleme 
peníze na konto nějaké organizace, která jich část přepošle do zahraničí, 
podívejme se, jak žijí naši sousedé, jak žijí lidé v našem domě, v naší vesnici, v 
našem městě. Rozhlížejme se kolem sebe.“  (Zdroj: Václav Klaus - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus - ČT24, 1.1.2010.) 

 Víme však také: někteří lidé a část elitářů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elitist) úzce spolupracujících se zlými silami NWO 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics); 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) slavili roku 
2009 mnohá vítězství. Předně prošla Lisabonská smlouva 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_treaty) a ve stejný den již Evropská unie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union) vyhlásila oficiální konec uměle 
režírované tzv. hospodářské krize: sloužila mj. právě jako nástroj pro vyvolání 
pocitu nutnosti schválení Lisabonské smlouvy, zřeknutí se národní samostatnosti 
nebo třeba jako cesta k moci pro oranžové hochy, včetně pana Obamy 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama). Dobří lidé však nakonec přeci jen měli také 
své vítězství. Pokus o smluvní vytvoření totalitní a nevolené celoplanetární vlády 
v Kodani (http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_summit) naštěstí zatím 
neuspěl. Odhalení vědeckého podvodu v rámci Klimatické aféry („Climategate“ - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Climategate), které se účastnili též kolegové 
presidenta Obamy (viz. např. pan Holdren 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren), představovalo další z porážek NWO. 
Nebezpečná a schválně rozdmýchávaná hysterie kolem onemocnění tzv. prasečí 
chřipky (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009) a sporné vakcíny proti ní 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic_vaccine) vyústily naštěstí také 
v neúspěch NWO. Masový odpor českých lékařů a rozumných lidí proti povinnému 
očkování zafungoval i přes neskutečnou zastrašovací mediální masáž na celém světě: 
tzv. pro-vakcinaci. Občané se byli schopni chránit sami, uzdravit se i bez očkování 
a nebezpečných vedlejších účinků s tím spojených. Příběhy sedmdesáti lidí, kterým 
vakcíny zničily život, byly zveřejněny na internetu třeba zde: 
http://organichealthadviser.com. Není tajemstvím: např. Obamova 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) nevlastní sestra byla též postižena 
nežádoucími účinky očkování: „Zeituni Onyango, the half sister of Obama’s late 
father, has lived in the United States illegally in public housing for years and 
suffers from Guillain-Barre Syndrome, a neurological disorder connected to 



vaccinations.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/obamas-illegal-alien-aunt-has-
guillain-barre-syndrome/.) 

 Britský konzervativní politik Nigel Farage  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage), jenž je poslancem Evropského 
parlamentu (http://en.wikipedia.org/wiki/European_parliament), velmi správně 
poznamenal v pořadu Alexe Jonese 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) 17. prosince 2009 o 
elitářích a NWO: „/.../ snaží se využít jakoukoliv krizi, ať už je reálná nebo ta, 
kterou vytvoří“, aby zdůvodnili tzv. nutnou ztrátu  „demokracie“ a „svobody“ k 
posílení nové „globální vlády“. Využívají toho jako „omluvu pro získání více moci“. 
V klasické demokracii může být jakékoliv rozhodnutí opět demokraticky „zrušeno“. 
Nyní ale existuje EU, která přišla s jiným konceptem, naprosto odlišným od 
demokracie. Vytvořila „masivní množství regulací“ a tuto masu my „nemůžeme 
demokraticky nijak korigovat“. Náš parlament se tak stává pouze „šarádou“ a 
jakýmsi ceremoniálním místem. „Být členem EU, této EU, to znamená smrt 
demokracie.“ „Nic je nezastaví“ , protože „jsou to fanatici“. Samozřejmě, že se 
„bojí“ lidí, jakmile by si snad mohla opravdu většina občanů uvědomit to, o co jde, 
probudit se. Lidé z NWO se nás snaží „urážet“ a my musíme s nimi bojovat „fakty“. 
„Domnívám se, že Obama je opravdu velmi nebezpečný muž, který ve skutečnosti 
upřímně nevěří v demokracii.“ „V dějinách není příklad, kdy by se nějaký národ 
dobrovolně a sám od sebe vzdal svého práva sám si vládnout.“ „Myslím si, že jde o 
velkou dějinnou bitvu a my ji vyhrajeme.“   

 Podobně poslanec Evropského parlamentu Godfrey Bloom 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Bloom) důrazně varuje všechny hodné a 
svobodné lidi před systémem zákonů a nařízení z EU, které jsou přísně 
„preskriptivní“.  Svobodná Amerika a Británie totiž vybudovaly své úspěšné 
civilizace v posledních dvou stech letech na přesvědčení, že zákon má zakazovat 
pouze to špatné a jinak má ponechat lidem svobodu. Nyní však: „Systém vlády, 
který k nám přichází z Evropy“, obrací celou naši civilizaci naruby, ničí národní 
hodnoty a říká Vám přesně „co můžete dělat“. Náš britský a americký právní 
systém jsou naopak založeny na spravedlivějším přístupu: ten Vám říká „co 
nemůžete dělat“ a ostatní je na vaší svobodě, na etice společnosti. Nový systém EU 
je „extrémně nebezpečný a zlý“. „My nechceme vládu, aby nám přikazovala 
všechno dopodrobna“, my chceme pouze „malý kodex zákonů“, protože když tomu 
tak nebude, pak „ztratíte svobodu v rámci zákona“, tedy onen západní systém 
svobodného světa, který si tolik „ceníme“, a za který tolik mladých mužů 
„umíralo“ posledních 100 let. Nyní vidíme díky politice EU vytváření mocných 
skupin elit, propojených vzájemně rodinnými vztahy. Tito „evropští byrokrati“ - 
moderní šlechta - jdou dokonce tak daleko, že zatímco sami ordinují občanům EU 
zvyšování daní, oni platí minimální daně a dokonce „neplatí daň z prodeje“ (DPH - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_Added_Tax), tedy např. nakupují luxusní auta 
třeba s 20% slevou. My v Británii jsme již podobnou chybu jednou udělali ve 
zdravotnictví. Staletími prověřený systém osobních lékařů jsme po druhé světové 
válce nahradili obrovským a byrokratickým molochem tzv. všeobecné zdravotní 
péče (http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_the_United_Kingdom), kde se 
vynakládá přes 50% všech finančních prostředků jen na udržování celého soukolí 
v chodu a zbytek jde ve skutečnosti opravdu na lékařskou péči. Tak jsme se dostali 
do situace, kdy „nic v tomto systému všeobecné zdravotní péče nefunguje“. 
Chceme tedy opravdu žít v takto koncipované EU? Když víme: „EU je založena na 



modelu sovětského totalitního systému“ a mlčící většina občanů s tím nic nedělá? 
(Zdroj: Alex Jones Show, 28.12.2009.) 

 

 V celém seriálu o tzv. Oranžové válce v roce 2009, která vlastně začala 
v Česku (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_republic) sjezdem oranžových hochů 
(http://zpravy.idnes.cz/sjezd-cssd-mistopredsedkyni-nevybral-rozhodne-o-ni-
ustredni-vybor-1pd-/domaci.asp?c=A090322_092032_domaci_lpo) ještě před pádem 
české vlády v březnu téhož roku, jsme si podrobně vysvětlovali zásady 
konzervativně-liberální politiky, nebezpečí NWO a všech s ním spojených totalitních 
ideologií, hrozeb pro život každého občana. Český politolog-historik Marek Skřipský 
a Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) označili společně 
s americkými a britskými konzervativci hrozby plynoucí z myšlení a uvažování lidí 
napojených na NWO jako: velmi nebezpečné. Marek vysvětlil jasně podstatu NWO 
takto: „V obecném významu to znamená vytváření a posilování nadnárodních 
struktur vládnutí na úkor národních států a tradičního parlamentarismu. A tento 
trend kritizuji rovněž. Potřebu vytvoření NWO poprvé veřejně požadoval ve svém 
projevu z roku 1992 prezident Bush starší 
(http://en.wikipedia.org/wiki/George_Bush_Sr.). Tradiční konzervativci typu Pata 
Buchanana (http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan) nebo Alana Keyese 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Keyes) ho za tento koncept kritizovali. Stalo 
se to i tématem republikánských primárek, kdy vlivný pravicový list National 
Review (http://en.wikipedia.org/wiki/National_Review), právě kvůli konceptu 
NWO a zvyšování daní doporučil nevolit Bushe a upřednostnil právě 
Buchanana.“ (Zdroj: Facebook, 28. října 2009.) Český president Klaus hovoří takto: 
„Nemyslím si, že opravdovým problémem je např. teplota na Zemi nebo CO2, tím 
opravdovým problémem je nová utopická vize světa.”, NWO. (Zdroj: ENGLISH 
PAGES Speech at the Washington Times Climate Change Policy Conference, 
4.11.2009 - http://klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=G2mBVPC6Q3ik) 

 V současnosti vidíme další uměle režírované krize lidmi z NWO, které mají 
krůček po krůčku přispět ke konečnému cíli: vytvoření totalitní vlády na celé 
planetě. K tomu je samozřejmě zapotřebí jednotná měna, jednotné bezpečnostní 
složky, globální kontrola nad všemi informacemi o každém člověku, nová armáda, 
nová víra apod. Podle „NWO Boys“ je zapotřebí zlikvidovat národní státy, zničit 
prosperující regionální ekonomiky (tzv. krize, tzv. pomoc, vytvoření dluhu), 
odstranit svobodomyslné a nezávislé jedince (včetně těch bohatých lidí, kteří 
odmítnou s NWO spolupracovat; zničit je samozřejmě prý také třeba svobodný tisk); 
a úplně nejlepší by prý bylo, kdyby si to tak lidé pod vlivem PR kampaní sami přáli; 
kdyby si to takto sami odhlasovali, třeba i několikrát po sobě (Irsko). Pokud se 
voliči dobrovolně vzdají svých svobod, pak je to podle „NWO Boys“ naprosto 
vynikající. Tak se třeba nastrčení provokatéři NWO 
(http://www.infowars.com/exclusive-fbi-silent-on-plane-bombers-accomplice)  
snaží přesvědčit veřejnost o nutnosti používání bio skenerů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Security_scan) na letištích a ve všech dalších 
důležitých místech. Pomocí obvyklé finty se simulacemi tzv. teroristického útoku 
(http://www.truthdig.com/report/item/one_day_well_all_be_terrorists_20091228
/) a s využitím silné medializace se má zatlačit na světové politiky, na veřejné 
mínění, aby vyslovili souhlas s dalším omezením svobody. Kde však jsou ony 
pomyslné hranice tzv. bezpečnosti občana? Kdy se toto nebetyčné vlamování do 
soukromí každého voliče podaří zastavit? Nebo se naplní pochmurná vize 



budoucnosti roku 2024 vytvořená tvůrci Star Treku Deep Space Nine 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine) ve třetí řadě a 
jedenáctém díle 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Past_Tense_(Star_Trek:_Deep_Space_Nine)): každý 
obyvatel Země musí mít vždy u sebe svou identifikační kartu s kompletními údaji; 
bez tohoto průkazu nelze vůbec nic dělat; všichni lidé bez práce nebo „nějak 
problémoví“, svobodní, nezávislí, s „jinými“ názory, tělesně postižení, nemocní 
apod. jedinci jsou soustředění ve speciálních ghettech 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ghettos_in_occupied_Europe_1939-1944 - viz též 
tzv. FEMA CAMPs v současnosti http://www.infowars.com/new-legislation-
authorizes-fema-camps-in-us/) bez možnosti dostat se na svobodu. Tato podivná 
snaha neustále trestat, omezovat běžné občany, pořád více a více utahovat smyčku 
jejich svobody, přece nemůže skončit jinak než novou totalitou. Nebudeme to 
nakonec my sami, kteří zničíme svou přehnanou touhou po bezpečnosti náš 
svobodný život, naše soukromí, naše životy, sami sebe? Co když: „Nakonec to bude 
váš vlastní strach, který vás zničí.“ (Zdroj: Chief O'Brien, Star Trek: Deep Space 
Nine, řada 4, díl 12.) Pokud má voličům nějaká síla ničit životy, tak by se k tomuto 
problému měly postavit patřičné orgány takto: Pokud nás chtějí teroristé zničit 
„tak to budou muset udělat oni, my to za ně sami dělat nebudeme.“ (Zdroj: 
Benjamin Sisko, Star Trek: Deep Space Nine, řada 4, díl 12.) Nejde totiž jen o 
ztrátu soukromí a osobní důstojnosti (např. zmíněný bio skener kompletně 
remoduluje i přes šaty dotyčné osoby veškeré tělesné proporce, nýbrž vytvoří také 
kompletní databázový údaj o vašem těle, jeho funkcích, pro účely bezpečnostních 
složek). Není třeba také tajemstvím, že například nadnárodní policejní složky 
dostaly plnou imunitu na svou činnost v USA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Interpol). Německo chce zavést naplno nebezpečnou 
technologii RFID čipů (http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid) přímo do identifikačních 
průkazů od 1. listopadu 2010.    

 „The German Interior Ministry confirmed on Monday that new identification 
cards containing radio-frequency (RFID) chips will be introduced starting November 
1, 2010 - but some data protection experts are critical of the decision. Privacy 
challenge to data-storage law reaches constitutional court - National (15 Dec 09) 
Online Advent calendars collecting children's personal information - Society (10 
Dec 09) Google's web analysis tools face German scrutiny - Science & Technology 
(26 Nov 09) “It’s smaller than the old one, but can do a lot more,” Interior 
Minister Thomas de Maizière said in a statement. The information on the card 
itself will be digitally stored on the RFID chip inside the card, in addition to two 
fingerprint scans that German citizens can choose to opt out of. The ID will also 
have a digital signature that can be used to complete official business with 
government offices and possibly beyond – accessed only by a six digit PIN number. 
“The citizens choose who they want to give what data to,” Interior Ministry 
official Hans Bernhard Beus said. But data protection advocates say the RFID chip, 
which can be detected via radio frequencies from about two metres away without 
the owner’s knowledge, is problematic despite the fact it has already been 
incorporated into German passports. Dr. Andreas Pfitzmann, head of the privacy 
and data security group at Technische Universität Dresden, told The Local on 
Monday that there is no reason to use RFID chips for identification cards, and that 
in the worst case scenario, the chips could be used to carry out such things as 
terrorist attacks. “An extreme example would be that assuming German passports 
react differently to the radio frequency than American passports, I could use this 
frequency to set off a bomb where I know there are only Americans or Germans,” 



he said.Pfitzmann, who specialises in privacy and identity management in Europe, 
spoke out against using RFID "e-passports" in parliamentary hearings during the 
late 1990s. He said the new ID cards raise similar concerns. “Unfortunately the 
technology tempts people to give personal information that shouldn’t be made 
public to dubious machines,” he told The Local, adding that there was no way to 
indicate whether a reading machine is officially authorised. “The new 
identification card has inherited many of the bad traits of the passport.”But the 
new Perso, as it’s known colloquially in German, also has some positive new 
additions such as the digital signature, which could help streamline Germany’s 
notoriously opaque bureaucracy, he said. “There is no easy answer. One could 
have done some things better, but I wouldn’t simply say that it’s only negative 
just because mistakes were made,” Pfitzmann said.All old identification cards will 
be valid until they expire, though German residents will have the option to trade 
up for the new ID early if they wish.“ (Zdroj: http://www.thelocal.de/sci-
tech/20091214-23931.html.) 

 „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát 
znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani 
prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména.“ (Zdroj: 
BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 13:16-17, Praha, Biblion, 2009, s. 1554.)  

 Ukázali jsme si již v minulých textech tzv. Oranžové války, že dokonce i 
Bible předpovídá vznik NWO, konec lidské svobody, poslední velký souboj mezi 
dobrem a zlem. S neúprosnou jistotu se nyní tyto skutečnosti více naplňují. 
Připomeňme si v této souvislosti dnes již slavnou přednášku Michala Semína 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Semín) z roku 2006 ze Španělska s názvem 
„Vzestup Antikrista: Odmítnutí Krista v moderním světě“, kde hovoří o známém 
vyjádření papeže Pia X. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pius_X) ve smyslu nutnosti 
boje každého hodného člověka se silami NWO: „Co je to duch Antikrista, o kterém 
tady papež mluví? Je to vzpoura proti Bohu. Je to pokus o nahrazení Bohem 
stvořeného řádu, řádem novým, jiným řádem věcí (v originále: to replace „God´s 
Created Order with a New Order“). (Zdroj: 
http://www.fatimaondemand.org/en/index.php/conferences/spain-2006/michal-
semin/209-antichrist-rising-the-rejection-of-christ-in-the-modern-world, minuta 
5:50 až 6:13.) Před NWO varoval také papež Lev XIII 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_XIII): "It is impossible to approve in Catholic 
publications a style inspired by unsound novelty which seems to deride the piety 
of the faithful and dwells on the introduction of a new order of Christian life, on 
new directions of the Church, on new aspirations of the modern soul, on a new 
social vocation of the clergy, on a new Christian civilization, and many other 
things of the same kind." (Zdroj: Instruction of the Sacred Congregation of 
Extraordinary Ecclesiastical Affairs, January 27, 1902. 
http://www.papalencyclicals.net/Pius10/p10pasce.htm, PASCENDI DOMINICI 
GREGIS ON THE DOCTRINE OF THE MODERNISTS - ENCYCLICAL OF POPE PIUS X, 
SEPTEMBER 8, 1907.) Podobně nynější papež Benedikt XVI. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Benedetto_XVI) hovoří jednoznačně o boji dobrých 
lidí se silami zla NWO: „The Pope actually speaks directly against a one-world 
government, and, as would be expected from those who have read his previous 
writings, calls for massive reform of the United Nations. /.../ Later in the 
encyclical (57) he speaks of the opposite concept to one- world government -
subsidiarity (the principle of Catholic social teaching which states that matters 
ought to be handled by the smallest, lowest or least centralized competent 



authority) – as being essential. “In order not to produce a dangerous universal 
power of a tyrannical nature, the governance of globalization must be marked by 
subsidiarity,” says the Pope. /.../ Since long before his papacy, Joseph Ratzinger 
has vigorously fought the United Nations’ vision of a ‘New World Order’.  As 
early as 1997, and repeated subsequently, Ratzinger took public aim at such a 
vision, noting that the philosophy coming from UN conferences and the Millennium 
Summit “proposes strategies to reduce the number of guests at the table of 
humanity, so that the presumed happiness [we] have attained will not be 
affected.” “At the base of this New World Order”, he said is the ideology of 
“women’s empowerment,” which erroneously sees “the principal obstacles to [a 
woman's] fulfillment [as] the family and maternity.” The then-cardinal advised 
that “at this stage of the development of the new image of the new world, 
Christians – and not just them but in any case they even more than others – 
have the duty to protest.” Benedict XVI in fact repeats those criticisms in the 
new encyclical. In Caritas in Veritate, the Pope slams “practices of demographic 
control, on the part of governments that often promote contraception and even go 
so far as to impose abortion.”  He also denounces international economic bodies 
such as the IMF and World Bank (without specifically naming them) for their 
lending practices which tie aid to so-called ‘family planning.’  “There is reason to 
suspect that development aid is sometimes linked to specific health-care policies 
which de facto involve the imposition of strong birth control measures,” says the 
encyclical.“ (Zdroj: http://www.prisonplanet.com/popes-new-encyclical-speaks-
against-not-for-one-world-government-and-new-world-order.html.)   

 Původní moderna (http://en.wikipedia.org/wiki/Modernity) však již 
postupně přerostla přes hlavu všem svým tvůrcům. Další roky přinesou opětovné 
střety mezi lidmi hájícími svobodu a totalitáři, bohužel také mezi svobodomyslnými 
a některými hodnými, leč zmanipulovanými lidmi, spolupracujícími s NWO. "Pravá 
víra tvoří základy každé skutečně lidské kultury. Odmítá všechny formy násilí a 
totalitarismu," prohlásil Benedikt XVI.“ (Zdroj: http://zahranicni.ihned.cz/c1-
35894400-papez-k-muslimum-prava-vira-odmita-nasili-a-totalitu.) Ano, mnoho lidí 
zvolí raději nové otroctví v rámci NWO proto, aby přežili. Zdánlivě jim totiž díky 
uměle vytvářeným ekonomickým aj. krizím všeho druhu nic jiného nezbude. Václav 
Klaus apeloval na všechny slušné a hodné lidi „odmítejme uměle vytvářenou 
hysterii“. (Zdroj: ČT24, 1.1.2010.) Proč to nechápeme a necháme „NWO 
Boys“ vyhrát? To je nám již vážně všechno jedno? Dovolíme prosadit NWO tuto vizi: 
Namísto větší pomoci v rámci daného lidského společenství, místo větší role 
křesťanské etiky v mezilidských vztazích, budou občané hledat spásu více a více 
v silném státu, v jeho zákazech, příkazech a přídělech. Budou moci sice přežívat, 
ale výsledkem již nebude svobodná lidská bytost, nýbrž závislý a totálně poslušný - 
robotický - občan. Všichni ostatní budou v novodobých ghettech, mrtví nebo 
v odboji. Nezačneme-li být vůči tomuto plánu NWO plně aktivní: naplní se.  

 A víra v Boha, která vlastně vytvořila celou západní civilizaci a umožnila mj. 
zkultivovat naše mezilidské vztahy? Ta musí podle NWO zmizet (podobné myšlenky 
jsme slyšeli od komunistů, socialistů, nacistů a dalších totalitářů). President Václav 
Klaus před tímto ďábelským plánem varuje. Je zděšen z pokusu o vytvoření nového 
a sebedestruktivního klimatického náboženství. „Je to druh nové ideologie nebo 
nového náboženství, náboženství klimatické změny nebo náboženství 
globálního oteplování. Je to náboženství, které říká, že lidé jsou odpovědni za 
současné velmi malé zvýšení teploty. A měli by být za to potrestáni. /.../ Budeme 
oběťmi iracionální ideologie. Budou nám diktovat, jak žít, co dělat, jak se 



chovat, co jíst a co mohou mít moje děti. Je to něco, co my, kdož jsme prožili 
v éře komunismu většinu života, pociťujeme velmi silně. Na to jsme velmi citliví. 
Žil jsem v komunismu, kde nám politici říkali, co dělat. Nemyslím si, že by politici 
nebo prezidenti měli firmám naznačovat, co mají dělat. To je vždy chyba.“ (Zdroj: 
http://www.foxnews.com/scitech/2009/12/18/czech-president-klaus-global-
warming-science-new-religion/.) 

 „As the Copenhagen climate conference drew to a close Friday, Czech 
President Vaclav Klaus, long a global warming skeptic, had a message for the 
world: do not dictate to humanity how to live based on an "irrational ideology," 
which he sees as the product of political correctness. Global warming is a "new 
religion," not a science, he said in an interview with FoxNews.com. "I'm convinced 
that after years of studying the phenomenon, global warming is not the real issue 
of temperature," said Klaus, an economist by training. "That is the issue of a new 
ideology or a new religion. A religion of climate change or a religion of global 
warming. This is a religion which tells us that the people are responsible for the 
current, very small increase in temperatures. And they should be punished." Klaus, 
the second president of the Czech Republic since the fall of communism, is often 
called the Margaret Thatcher of Central Europe. In the interview, he sounded 
more like Winston Churchill, vowing to defend liberty and freedom from those 
who would restrain global economic growth. "I'm absolutely convinced that the 
very small global warming we are experiencing is the result of natural causes," 
Klaus told FoxNews.com. "It's a cyclical phenomenon in the history of the Earth. 
The role of man is very small, almost negligible." Klaus believes man's natural 
ingenuity can create new technologies that will lessen any impact that mankind 
has had on the planet's environment. "I don't think the radical measures just now 
suggested in Copenhagen are necessary," said Klaus. "Politicians and their fellow 
travelers, the media and the business community, simply understood that this is a 
very good topic to take on. It's an excellent idea to escape from the current reality. 
Not to solve the crisis, but to talk about the world in 2050, 2080, 2200. This is for 
them an excellent job. They will not be punished by the voters for making a 
totally wrong decision, a wrong forecast." Klaus says that many interested parties 
get "a lot of money and influence" by backing the idea of global warming and 
organizing the Copenhagen conference, as well as its predecessor the Kyoto 
conference. "Some of them are really just rent seekers who hope to get some 
money either for their businesses or for their countries," says Klaus. "Some of 
them are really true believers." The president reckons that environmentalism, 
executed on the scale suggested by global warming adherents, is a "real way to 
stop progress, industrial progress…and this is something unfair." Klaus fears that 
turning global warming into binding law would impede civilization as we know it. 
"We'll be the victims of irrational ideology. They will try to dictate to us how to 
live, what to do, how to behave," Klaus said. "What to eat, travel, and what my 
children should have. This is something that we who lived in the communist era 
for most of our lives — we still feel very strongly about. We are very sensitive in 
this respect. And we feel various similarities in their way of arguing or not arguing. 
In the way of pushing ahead ideas regardless of rational counter-arguments." Klaus 
thinks that the world's "silent majority" would agree with his position on global 
warming. "I'm so sorry that Al Gore and others around the IPCC succeeded in 
influencing so many people," he said.Klaus, who graduated from the University of 
Economics in Prague, and also studied in the U.S. at Cornell University, worked in 
banking during the communist era. He was also an outspoken reformer during the 
"Prague Spring" in the late 1960s, a cultural revolt against totalitarian ideology. 



Klaus was previously prime minister of his country, has received more than 50 
honorary degrees and is colloquially known as "Mr. Professor" by his countrymen. 
He worries that schoolchildren around the world are being fed global warming 
ideology, and that this will give the ideology more power in the future. "We need 
to bring new arguments. The real problem isn't the arguments. The real problem is 
to motivate people to listen to other arguments against this. This is the missing 
link in the current debate." Klaus says that he is in favor of "green" technology, 
but cautions that he is not in favor of the government dictating the development 
of the technology. "I lived in a communist world where politicians told us what to 
do," Klaus said. "I don't think politicians or presidents should suggest to firms what 
to do. That has always been a mistake."“ (Zdroj: 
http://www.foxnews.com/scitech/2009/12/18/czech-president-klaus-global-
warming-science-new-religion/.) 

 Tady lze vidět jasně, jak „NWO Boys“ plánovitě likvidují Boha na celém 
světě mj. prostřednictvím OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations), EU 
a bohužel k tomu také využívají manipulaci s lidovým hlasováním - viz. nedávné 
události ve Švýcarsku (zákaz minaretů). V průběhu Kodaňské klimatické konference 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Climate_Summit) byly zakázány 
jakékoliv náboženské symboly. “Denmark's Foreign Ministry has banned Christmas 
and any symbols attached to the holiday during this weeks climate summit in 
Copenhagen.“ (Zdroj: http://www.digitaljournal.com/article/283383 12.) Týkalo 
se to samozřejmě nejen židovské Chanuky (http://en.wikipedia.org/wiki/Hannukah; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannukah_bush) a příprav na oslavy islámského 
nového roku 18. prosince nebo dozvuky Eid ul-Adha 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eid_ul-Adha) apod. Oficiálně byly zakázány všechny 
symboly mj. spřízněných semitských náboženství 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic#Religion): křesťanství, judaismus, islám. 
Bůh „musel být zničen“ proto, aby mohla nastoupit Bohyně Gaia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_(mythology)). Propagace nové zelené víry 
včetně nevázaných sexuálních služeb zdarma 
(http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,665182,00.html): to vše 
bylo samozřejmě masivně propagováno a povoleno. Vánoční stromečky však byly 
natvrdo zakázány. Uvažujme. “But Christmas is a religious holiday that has no 
place at a United Nations function, according to the Foreign Ministry’s Svend 
Olling, who is the head of practical planning for the climate summit. ‘We have to 
remember that this is a UN conference and, as the centre then becomes UN 
territory, there can be no Christmas trees in the decor, because the UN wishes to 
maintain neutrality,’ said Olling.!” (Zdroj:  http://www.cphpost.dk/climate/91-
climate/47679-christmas-trees-banned-for-climate-summit.html.) 

 Chceme tedy žít ve světě bez svobody pod neustálým dohledem slídivého oka 
Velkého Bratra (http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(Nineteen_Eighty-Four)), 
Saurona (http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Sauron#Eye_of_Sauron), kde vlivem 
NWO již nelze svobodně šířit informace a jiné názory než má mainstream 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_media)? A co když se to už dotýká 
dokonce našich dětí? NWO má již své PR kampaně 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations) dokonce v učebnicích historie a 
vyučuje se to povinně ve školách: http://www.youtube.com/watch?v=ZDu4H39lyC8 



 Podobných případů, jako ten níže, jsou dnes stovky, jenže lidé o nich ze 
strachu před NWO nemluví, stejně tak, jako kdysi ze strachu před nacisty nebo 
komunisty:  

 Student Robert Wanek byl fyzicky napaden svými učiteli a vyobcován ze školy 
za šíření pravdivých informací o možné škodlivostí vakcín proti prasečí chřipce. 
Šokující případ se odehrál 16. prosince 2009 na střední škole Breckenridge High 
School ve státě Minnesota v USA. Informace ve studentově letáku totiž odrazovaly 
již rozhodnuté studenty od probíhajícího očkování. Učitelé fyzicky napadli Waneka 
znovu a snažili se mu zabavit kameru, na kterou byl celý incident natáčen. Policie 
neshledala na studentově počínání nic nezákonného a předala celou záležitost na 
bedra učitelů. Robert Wanek byl suspendován za svobodné šíření pravdivých 
informací ze své střední školy na dva dny. Tím mohlo být dokončeno očkování a 
zabráněno šíření svobodných informací o možné škodlivostí vakcín. Našli by se mezi 
studenty v ČR také stateční jedinci bojující klidně a bez násilí za svobodu slova a 
zdraví svých kamarádů v případě podobných očkovacích kampaní v našich školách? 
Došlo by ze strany některých zfanatizovaných učitelů také k fyzickému násilí? 
Ptejme se a uvažujme. 

 Student Robert Wanek was physically assaulted by teachers and cut off from 
school for the dissemination of truthful information about the possible harmful 
effects of vaccines against swine flu. Shocking incident took place: 16th December 
2009 in Breckenridge High School in Minnesota in the USA. Student's information in 
the leaflet has decided to discourage other students from vaccination. Robert was 
physically attacked again by teachers. They tried to confiscate his camera, to 
which the entire incident was filmed. Police did not find anything on the student's 
actions illegal and gave the whole affair upon the shoulders of teachers. Robert 
Wanek was suspended for the free dissemination of truthful information from their 
high school for two days. This allows to complete the vaccination and to prevent 
the spread of free information on the possible harmful effects of vaccines. Would 
be the students in the Czech Republic as well as courageous individuals, fighting for 
the freedom of speech and the health of their comrades in the case of similar 
vaccination campaigns in our schools? And how should behave Czech teachers? Ask 
questions and think again. (http://www.infowars.com/student-suspended-and-
assaulted-for-handing-out-anti-vaccine-flyers/ 
http://www.youtube.com/watch?v=t3_wxy7wHac, 
http://www.youtube.com/watch?v=0f9N1LZnLrI) 

 Řádný občan, fotograf, byl vyslýchán policisty již jen pro, že si pořizoval dle 
jejich názoru „příliš mnoho“ fotografií vánoční atmosféry v Brightonu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brighton). Mnozí čtenáři si jistě vzpomenou na 
podobné věci před rokem 1989. (Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
1232513/Photographer-taking-pictures-Christmas-lights-questioned-police-anti-
terror-laws.html.) 

 Fanatismus se samozřejmě objevuje na všech stranách případného sporu. 
Neschopnost dohody nebo slušné nedohody, urážky a fyzické útoky rozhodně 
nepatří k tomu, na co by mohla být naše civilizace hrdá. Tento styl myšlení a 
jednání je bohužel podivným způsobem zakódován v našem podvědomí. Pokud 
s ním nedokážeme pracovat např. tím, že hledáme pozitivní řešení z nově vzniklé 
situace tak, abychom respektovali našeho protivníka a aby bylo možné dosáhnout 
oboustranně prospěšného řešení, případně abychom se rozešli jako slušní lidé, pak 



opravdu selhávají základní principy dobrých mezilidských vztahů, celé naší 
civilizace. Vždyť zfanatizovaní hoši z NWO se již neostýchají ani násilí na 
vrcholových politicích. Nedávný brutální fyzický útok z prosince 2009 na britského 
konzervativce a někdejšího poradce britské premiérky Thatcherové 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher) lorda Moncktona 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Monckton,_3rd_Viscount_Monckton_of_
Brenchley) v Kodani je důkazem toho, že už nejde jen o nebezpečí pro „normální 
občany“, nýbrž situace se stává hrozivou také pro lidi z nejvyšších kruhů, kteří 
nechtějí táhnout s „NWO Boys“ za jeden provaz. Lord Monckton popsal útok 
následovně: „One of them began the now familiar technique of manhandling me, 
in the same fashion as one of his colleagues had done the previous day. Once again, 
conscious that a police helicopter with a high-resolution camera was hovering 
overhead, I thrust my hands into my pockets in accordance with the St. John 
Ambulance crowd-control training, looked my assailant in the eye and told him, 
quietly but firmly, to take his hands off me. He complied, but then decided to 
have another go. I told him a second time, and he let go a second time. I turned to 
go and, after I had turned my back, he gave me a mighty shove that flung me to 
the ground and knocked me out. I came to some time later (not sure exactly how 
long), to find my head being cradled by my friends, some of whom were doing 
their best to keep the police thugs at bay while the volunteer ambulance-men 
attended to me. I was picked up and dusted me off. I could not remember where I 
had left my telephone, which had been in my hand at the time when I was 
assaulted. I rather fuzzily asked where it was, and one of the police goons shouted, 
“He alleges he had a mobile phone.” In fact, the phone was in my coat pocket, 
where my hand had been at the time of the assault. The ambulance crew led me 
away and laid me down under a blanket for 20 minutes to get warm, plying me 
with water and keeping me amused with some colorfully colloquial English that 
they had learned. I thanked them for their kindness, left them a donation for 
their splendid service, and rejoined my friends. A very senior police officer then 
came up and asked if I was all right. Yes, I said, but no thanks to one of his 
officers, who had pushed me hard from behind when my back was turned and had 
sent me flying. The police chief said that none of his officers would have done 
such a thing. I said that several witnesses had seen the incident, which I intended 
to report. I said I had hoped to receive an apology but had not received one, and 
would include that in my report. The policeman went off looking glum, and with 
good reason. To assault an accredited representative of a conference your nation 
is hosting, and to do it while your own police cameramen are filming from above, 
and to do it without any provocation except my polite, non-threatening request 
that I should not be manhandled, is not a career-enhancing move, as that police 
chief is about to discover to his cost. Nor does this incident, and far too many like 
it, reflect the slightest credit on Denmark.“ (Zdroj: http://sppiblog.org/news/is-
the-european-police-state-going-global#more-228.) 

 Nicméně přátelé: tyto fyzické útoky jsou vedeny také proti svobodnému tisku. 
V prosinci 2009 jsme jich byli v Kodani též svědky. 
(http://www.infowars.com/dictatorial-un-crushes-media-freedom-before-
copenhagen/) 

 “A Stanford Professor has used United Nation security officers to silence a 
journalist asking him “inconvenient questions” during a press briefing at the 
climate change conference in Copenhagen. Professor Stephen Schneider’s assistant 



requested armed UN security officers who held film maker Phelim McAleer, 
ordered him to stop filming and prevented further questioning after the press 
conference where the Stanford academic was launching a book. McAleer, a veteran 
journalist and film maker, has recently made a documentary “Not Evil Just Wrong’ 
which takes a sceptical look at the science and politics behind Global Warming 
concerns. He asked Professor Schneider about his opinions on Climategate – where 
leaked emails have revealed that a senior British professor deleted data and 
encouraged colleagues to do likewise if it contradicted their belief in Global 
Warming.” (Zdroj: Mike Flynn, Big Government, Saturday, Dec 12th, 2009.) 

 A o co jde obecně našim politikům? Šli by také mezi lidi bojovat s NWO a 
diskutovat o svých ideálech tak, jako lord Monckton v Kodani? Většina z nich těžko. 
Když publicista sleduje vyjádření a historii některých českých politiků, nemůže se 
zbavit dojmu, že tzv. úspěch v politice, tedy co to znamená „úspěch v politice“, je 
pro spoustu lidí post nebo zajímavá finanční zakázka, kterých dosáhli. Problémem 
je pak to, že již to není o ideálech, nýbrž o penězích, o kariéře apod. Ti politici, 
kteří postů nedosáhli, jelikož je již přetlak a další místa nejsou, jdou raději do jiné 
strany jen proto, že jim tam někdo nabídne funkci. O program nebo historii dané 
strany vlastně tristně ani tolik nejde. Pokud je však opravdu pro některé naše 
politiky spojen úspěch v politice jen s dosažením funkce: zde se asi shodneme 
s většinou občanů naší republiky, že „něco nefunguje“. Sám jsem si před lety na 
vlastní kůži vyzkoušel, jak jsou někteří lidé hákliví jen na pouhou zmínku o možné 
změně a jakými rafinovanými metodami jsou schopni jakoukoliv pozitivní změnu - 
většinou spojenou s byť by i jen virtuálním a zanedbatelným „ohrožením své 
funkce“ - zničit. Stačí jen vyslat zcela smyšlený signál a jeden se nestačí divit, 
čeho jsou někteří schopni na místo slušné diskuse, argumentace. Být politikem: to 
však přeci neznamená stát se šlechticem navěky a získat doživotní rentu (ikdyž se 
to již EU zřejmě povedlo). Mnohokrát je zapotřebí ustoupit, stáhnout se i na mnoho 
let a pak opět zazářit na výsluní. Winston Churchill 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill) by o tom mohl povídat a také o tom 
napsal mnoho knih. Potřebujeme politiky a mediální vzory, kteří se nebudou lidem 
stydět říkat: Nechci ty „peníze“ co má ten nebo onen; chci dělat „dobrou 
práci“ pro lidi a „změnit myšlení lidí“, pozitivně „změnit dějiny“, „zachovat 
svobody“ občanům, „zastavit enviromentalistické génie“, „zachránit naši 
zemi“ (Zdroj: Alex Jones Show, 21.11.2009.); vždyť „peníze v kampani“ a v životě 
„nejsou všechno“, orientace společnosti „na okamžitý konzum“ je negativní a 
tento trend je třeba změnit, řekněme jasné ne Obamově administrativě podporující 
NWO, neboť „toto není politika, která by nás mohla těšit“, politika by měla být 
realizací „idejí, nikoliv soukromých zájmů“, „pojďme společně“ za tímto cílem ke 
společnému vítězství dobra nad zlem (Zdroj: Mirek Topolánek - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirek_Topolanek - ČT24, 21.11.2009.) 

 Jsou snad před NWO ochráněni lidé z velkého businessu? Ředitelé firem nebo 
všichni čeští elitáři, dokonce čeští úředníci nebo česká média? Nikoliv. Na to, aby 
nemuseli být sami ohrožení bohužel nemají dostatek miliard. Není pak ale načase 
říci jasně také z jejich strany NWO: Dost!? Nedávné razie v ČEZu a dalších firmách 
jsou toho zajímavým důkazem (http://www.ct24.cz/ekonomika/73911-razie-v-
cezu-byla-nase-iniciativa-tvrdi-evropska-komise/). Mluvčí evropské komisařky 
Neelie Kroesové (http://en.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes) pro hospodářskou 
soutěž a elektronickou agendu Jonathan Todd 



(http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/czech/C9/key_policy_makers/) 
řekl: „V tomto konkrétním případě komise jedná na základě vlastní 
iniciativy.“ „Kromě komise o razii věděl jen český antimonopolní úřad.“ „Rozhodně 
ale budeme muset zahájit vyšetřování, jak se informace dostala do českých 
médií.“ Takže NWO bude už útočit též na svobodu tisku. Kdo si ještě vzpomíná, kdy 
byla naposledy nějakým státním úředníkem vyšetřována svobodná média? Ty doby 
ještě nejsou zase tak dávno přátelé. Představitelé NWO zcela otevřeně přiznávají, 
že šlo o jejich vlastní akci zaměřenou proti českým firmám, kterým se uměle 
režírovaná tzv. hospodářská krize vyhnula. Vyjádření „NWO Boys“ jdou však ještě 
dále. Oni otevřeně přiznávají, že jejich činnost (v jejich podání tzv. nedopatřením) 
může zruinovat doposud prosperující firmu. Jonathan Todd: „Komise si je vědoma 
že zahájení razií jako tato může mít vliv na cenu akcií.“ (Zdroj: ČT24, 29.11.2009.) 
Samozřejmě pokusy o zamaskování pravého cíle postupu lidí z NWO tzv. zájmem na 
snížení cen elektrické energie pro běžného občana: jsou nepodložené a jde o 
pouhou PR fintu. Ředitel divize Obchod společnosti ČEZ Alan Svoboda totiž jasně na 
kameru prohlásil: „V kufříku, který si odvezli, je“ ve skutečnosti „minimum“ údajů, 
které hovoří o ceně elektřiny. „Byl jsem překvapen, že toto je vůbec 
nezajímalo.“ Pan Svoboda zdůraznil, že z hlediska možných rizik pro hodnotu akcií 
dané společnosti na burze: „Dneska každá zpráva je mnohem citelnější než 
dříve.“ Vyšetřovací „komisi jsme nečekali, nevěděli jsme, kdy dorazí.“ (Zdroj: 
ČT24, 29.11.2009.) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odmítl jakékoliv 
pochybení na národní úrovni. Petr Rafaj (http://www.compet.cz/o-uradu/vedeni-
uradu/predseda/) přiznal, že nemohl nic dělat a musel bohužel poskytnout své lidi 
na celou operaci řízenou „NWO Boys“, když vysvětlil, že: „nám se fakta“ prostě 
„nesdělují“, my jen „poskytneme“ pracovníky a oni nás již instruují. (Zdroj: ČT24, 
29.11.2009.) Tedy ono pověstné: my jen plníme rozkazy (viz. druhá světová válka)? 
President Václav Klaus toto nebezpečí jasně vidí: „Na závěr nemohu nezmínit 
nedávnou akci bruselského úřadu pro hospodářskou soutěž v našem ČEZu. Nechci 
opakovat to, že si nepřeji, aby nám někdo z ciziny kontroloval naše notebooky a 
mobily. Ale možná, že už to není cizina a že to právě tak někteří lidé u nás svou 
apoteózou všezahrnující evropeizace chtěli a chtějí. /.../ Dojde tím k dalším 
zákazům a příkazům. Dojde k umělému zvyšování cen energií, ať se zvolí jakákoli 
metoda regulace. Děsí mne, že se některým z Vás líbí zdánlivě „tržní“ metoda 
obchodování s povolenkami. Ta je čistým státním intervencionismem, na němž nic 
tržního není. Někdo na ní – na náš účet – jistě vydělá.“ (Zdroj: 
http://www.euportal.cz/Articles/5407-klaus-20-let-pote-ocekavani-a-realita.aspx.) 
Nejvyšší vládní představitelé, kapitáni průmyslu a vzhledem k NWO rebelující vlivné 
osoby napříč společností mají být donuceni k poslušnosti a to „jakýmkoliv 
způsobem“. (Zdroj: Pavel Zámyslický, vedoucí české delegace v průběhu 
kodaňského summitu, Radiožurnál, 7.12.2009.) Čeští zelení Hoši v čele s panem 
Bursíkem (http://en.wikipedia.org/wiki/Bursik) budou také v budoucnu tlačit 
všemi možnými prostředky na zničení hodných lidí a každého občana pomocí 
zvyšování daní, novými požadavky na byrokratické zásahy do každodenních životů 
běžných občanů i ředitelů těch nejúspěšnějších firem, budou chtít zakázat 
využívání uhlí, nafty, dřeva apod. Důsledky těchto jejich opatření si dnes asi jen 
těžko dokážeme představit. Mohou vyvolat takovou katastrofu, tak zničit životy 
každého občana, že pak již nebude stát nové globální vládě NWO opravdu nic 
v cestě. Pan Bursík vyžadoval ještě 7. prosince 2009 ve shodě s „NWO 
Boys“ podepsání závazné smlouvy o vzniku celoplanetární vlády. Jeho vlastními 
slovy: „Není rozumné od toho očekávat, že to bude jalová deklarace.“; za několik 
desítek let my již „nebudeme používat naftu“; nelíbí se to „uhelným 
společnostem“ a „Čezu“; když se člověk baví s americkým ministrem energetiky 



panem „Chu“ (Pan Bursík konzultoval podrobně všechny své kroky s Obamovou 
administrativou, včetně zmiňovaného ministra z Obamovy administrativy jménem 
Steven Chu - http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Chu) tak je to jasné. (Zdroj: 
Radiožurnál, 7.12.2009.) 

 A tak zatímco umělé a ze strany „NWO Boys“ režírované krize slouží 
k nátlakovým operacím na jednotlivé národní vlády, na běžné voliče, česká vláda se 
radostně rozhoduje nespořit, ale naopak věnovat 300 miliónů korun na tzv. změnu 
klimatu. Desítky procent z této částky se k běžnému občanovi např. v Africe 
samozřejmě nikdy nedostanou. Kde je tedy chyba přátelé? Tady lze velmi dobře 
vidět, jaké se zde s námi hrají nečestné hry a k čemu tzv. krize slouží.   

 „Czech government pledges cash for developing countries to deal with 
climate change The Czech Republic is prepared to offer around 300 million 
crowns to poor countries to help them deal with climate change. The pledge was 
made by Prime Minister Jan Fischer at the start of a two-day meeting in Brussels 
on Thursday. He said the cash should come from funds already earmarked for 
development and should be made available from 2010 to 2012. European leaders 
agreed on Friday to set aside around 187 billion crowns, or around 7.2 billion euros, 
as short-term support for developing countries. The EU hopes that the cash pledge 
will help smooth a deal on climate change at the Copenhagen summit.“ (Zdroj: 
http://www.radio.cz.) 

 „NWO Boys“ totiž velmi dobře vědí: není třeba se ničeho obávat. Voliče to 
nezajímá, dokud jim to nevezme přímo z peněženky alespoň 30 korun (viz. 
poplatky ve zdravotnictví) a pod dojmem tzv. krize si lidé prý rádi nechají zvednout 
daně, zničit své svobody, dílo svých předků: český volič to dokonce údajně rád 
zaplatí. Je tomu ale opravdu tak? Alespoň nějaká jiskřička naděje se objevila. 
Česká vláda přeci jen řekla alespoň na něco konečně: NE! 

 „Evropská unie totiž vyzvala Mezinárodní měnový fond, aby zvážil 
možnost zavedení poplatků ze všech finančních transakcí, tedy takzvané 
Tobinovy daně. Na schůzce v Bruselu se na tom shodli lídři členských zemí 
sedmadvacítky. Tobinova daň (http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin_tax) podle 
zastánců vytvoří prostředky k budoucí pomoci bankám, pokud by znovu vypukla 
finanční krize. Bankovní domy by tak nemuseli zachraňovat daňoví poplatníci. 
Podle kritiků ale nový poplatek jen prodraží finanční operace, a to i pro běžné 
občany. Premiér Jan Fischer zdůraznil, že Česko Tobinovu daň nepodporuje. 
Britský premiér Gordon Brown zdůraznil, že nová daň může v Unii platit jen tehdy, 
když jí zavede celý svět.“ (Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/669453.) 

 Na druhé straně ovšem česká vláda neváhá zvyšovat daně vlastním občanům 
doma. Inu není totiž odpovědná voličům. Jsou to prý pouze byrokraté (nebo právě 
proto). Jakmile jim vyprší mandát: oni se pak prostě vrátí na své úřady. Zapomene 
se na ně a běžný občan to stejně odnese. Proč chtějí čeští úředníci trestat každého 
občana za to, že se v jejich tzv. krizi naši lidé a celá země statečně drží a vítězí? 
Proč ještě zhoršují situaci každého občana, malých i velkých podnikatelů a chtějí 
tak pomáhat NWO? Vždyť „Fischer´s Boys“ zavedli od prvního ledna 2010 vyšší daně 
např. z potravin, pohonných hmot, z vody, z tepla, z bydlení atd. 
(http://www.ct24.cz/domaci/76741-co-se-zmenilo-uderem-pulnoci-dph-materska-
i-novy-trestni-zakonik/) Je to naprostá nehoráznost! Zločin na každém občanovi 



této země. Namísto toho, aby daně snižovali a pomáhali tak lidem, když už prý 
tedy je nějaká ta jejich tzv. krize, tak oni daně zvýší a tím ještě zhorší situaci. Je 
to prostě neskutečné! Podle Václava Klause zvyšování daní v současné situaci 
rozhodně není dobrým krokem, „protože se tím krátkodobě nic neřeší a 
dlouhodobě to jen škodí“. (Zdroj: ČT24, 1.1.2010.) Naštěstí např. také ODS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) a nebo třeba mí oblíbení 
Svobodní (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) odmítli tato 
zavrženíhodná opatření české vlády dále podporovat. Mají za to můj obrovský 
respekt a uznání: „Občanská demokratická strana jim v tom pomáhat 
nebude.“ „Vidím v tom určité nakročení premiéra Fišera k sociálním demokratům a 
ke komunistům /.../. To poslední, co potřebuje naše republika, je zvyšování 
daní.“ (Zdroj: Petr Nečas - http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas - Radiožurnál, 
4.12.2009.) Proč se třeba česká vláda neinspiruje u našich západních sousedů. 
"Daňové úlevy ve výši celkem osmi a půl miliardy eur schválil německý 
Spolkový sněm. Cíl: zvýšení hospodářského růstu, zlepšení situace a svobody 
rodin s dětmi, dědiců a firem." (Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/666457.) Jděme jinou 
cestou než zvyšováním daní a zotročováním lidí! Vždyť ještě stále můžeme zastavit 
NWO také u nás doma. Vlastimil Tlustý 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Tlustý) prohlásil o záměru zvyšovat daně v 
recesi: „Zvyšování daní: to je zločin.“ Zároveň se vyslovil pro radikální úspory ve 
státních výdajích. Podle pana Tlustého dostal ČR do rozpočtových problémů 
především pan „Janota“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Janota), jenž je 
zodpovědný za všechny rozpočty od počátku 90. let minulého století. (Zdroj: 
Radiožurnál, 15.12.2009.) Bývalý viceguvernér České národní banky 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank) Luděk Niedermaier důrazně 
varoval před umělým zadlužováním České republiky, jelikož to může velmi 
nahrávat NWO. „Stát si bude půjčovat dráž“ a český bankovní sektor to již 
nepokryje: bude se muset hledat v zahraničí, což nejen podlomí ekonomiku, ale 
navíc na dlouhá desetiletí skončí finanční samostatnost ČR. Luděk Niedermaier také 
prohlásil, že tzv. ekonomická krize skončila: „Technicky ano.“ (Zdroj: Radiožurnál, 
1.12.2009.) 

 How to prevent boys from NWO in raising taxes and destruction of Czech 
citizens? We can not remove them. The only real hope is now, in this case, ODS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) and new elections! Disable 
officials! OFFICIALS WANT IN COOPERATION WITH NWO destroy our people! GOOD 
WAY: TAXES MUST BE REDUCED! (http://www.novinky.cz/domaci/186235-janota-
cesko-bude-muset-zavest-progresivni-zdaneni.html, 
http://www.novinky.cz/ekonomika/186088-vsechny-dane-se-budou-zvysovat-
pripustil-premier-fischer.html) And it's here - the non-elected officials in Czech 
Republic, which is difficult to remove, again want to raise taxes. European Union 
bade you guys: you have to end the artificial crisis, but you want to enhance it 
further! Why do you want to destroy the people of this country? Go to the hip - 
with increased taxes. Reduce taxes and help people! Look at the German example! 
"Tax relief in a total of eight and five hundred million euros approved by the 
German Bundestag. Objective: to increase economic growth, improve the situation 
and the freedom of families with children, heirs and companies." (Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/666457.) Let us go a 
different way than raising taxes and enslavement of people!  



 Rok 2010 může být tím doposud nejúspěšnějším obdobím pro nás, pro 
všechny. Stačí k tomu někdy opravdu jen málo: odpoutat se od mainstreamu, od 
„NWO Boys“, více pomáhat lidem kolem nás a dávat druhým - ne jen sobě - novou a 
reálnou naději v jejich životech; více se zajímat o potřebné, nikoliv jen o osobní 
prospěch. Přispějeme tím nejen našim bližním, sami sobě, nýbrž také celé naší 
zemi. Nechoďme daleko a začněme ještě dnes u svých nejbližších. Pak nás totiž ani 
ony ty další umělé krize, hysterie donekonečna omílané v médiích, nebudou tolik 
ovlivňovat. Nebudeme závislí na státu. Budeme vědět, že se můžeme vždycky opřít 
o Boha, o vlastní rodinu, své přátelé a známé, kteří vyznávají stejné společenské 
hodnoty jako my. Přál bych si, aby tomu tak bylo a zlé síly NWO nedokázaly nikdy 
ovládnout srdce, život a mysl většiny obyvatel České republiky. S Boží pomocí a 
díky našemu společnému odhodlání nebát se v této oblasti udělat jasné kroky: 
máme stále velkou naději na vítězství a na záchranu dobré budoucnosti nás všech. 
S přáním Božího požehnání Váš Mgr. Radek Přepiora :). 


