
19. listopad 2009 - „Oranžová válka“: svět na cestě k ratifikaci smlouvy o 
vzniku celoplanetární vlády NWO - listopad 2009 jako začátek konce svobody 

každého člověka 
 
 
 

 Motto 1: „Chci Vám poděkovat za to, že upozorňujete na toto veliké téma. Bez 
lidí jako jste Vy, by společnost možná ani nepostřehla, že ztrácí podstatnou část své 
svobody.“(Zdroj: senátor Jiří Oberfalzer - 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Oberfalzer - 28. října 2009 v Praze na 
setkání bojovníků za svobodu D.O.S.T. - http://www.akce-dost.cz.) 
 
 „I want to thank you for that, you alerting us on this great subject. Without 
people like you would human society not be able to notice that is losing a substantial 
part of their freedom.“ (volný překlad) 
 
 Motto 2: „If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be 
led, like sheep to the slaughter.“ 
(Zdroj: George Washington - http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington - 
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/g/georgewash146824.html.) 
 
 Motto 3: „That whenever any Form of Government becomes destructive of 
these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new 
Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such 
form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.“ (Zdroj: 
IN CONGRESS, JULY 4, 1776 The unanimous Declaration of the thirteen united States of 
America, http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm.) 
 
 „Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji 
změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách 
a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro 
zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.“ 
(Zdroj: http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=6.) 
 
 Motto 4: „Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš /.../ více lidu, 
než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, /.../ Dnes jdete do boje proti 
svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste – nemějte z nich 
strach. Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat 
za vás a dá vám vítězství.“ (Zdroj: BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Deuteronomium, 20:1-
4, Biblion, Praha, 2009, s. 222.) 
 
 „When you go to war against your enemies and see /.../ an army greater than 
yours, do not be afraid of them, because the LORD your God /.../ will be with you. 
/.../ today you are going into battle against your enemies. Do not be fainthearted or 
afraid; do not be terrified or give way to panic before them. For the LORD your God is 
the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you 
victory.“ (Zdroj: www.biblegateway.com, Deuteronomy 20:1-4.) 
 
 Motto 5: „Je naší povinností probouzet lidi z apatie; ikdyby zde již byl konec 
světa.“ (Zdroj: Alex Jones - http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host) - 
Alex Jones Show, 13. října 2009.) 
 



 Listopad 2009 se stal po dvaceti letech tragickým začátkem konce svobody 

v České republice (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_republic) 

a byl ve znamení totálního vítězství NWO 

(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) 

na celém světě. Lisabonská smlouva (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) 

v Evropě prošla. Nyní se již čeká na její triumfální uvedení v život 1. prosince 2009 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ratification_of_the_Treaty_of_Lisbon). Kandidát na 

nového evropského presidenta (http://en.wikipedia.org/wiki/European_president) 

Herman Van Rompuy (http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy) 

ohlašuje ve spolupráci s kruhy kolem Sorose (http://en.wikipedia.org/wiki/Soros), 

Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama), Kissingera 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger), Bilderbergu 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group), celoevropské zvýšení daní, 

likvidaci občanských svobod, posílení nadnárodní moci. 

 „The man tipped to be Europe’s first president is already considering new 

EU taxes to fund the rising cost of Brussels and the welfare state. Herman Van 

Rompuy, the Belgian Prime Minister, broke his silence before Thursday’s summit 

to choose the president — but only at a meeting of the secretive Bilderberg group 

of top politicians, bankers and businessmen. Mr Van Rompuy’s contentious remarks 

were aired privately amid the grand surroundings of the Castle of the Valley of 

the Duchess near Brussels. The château hosted the talks on the Treaty of Rome in 

1957 that launched the European Union. His office released parts of his speech in 

which he talked of funding social welfare from new green taxes and went on to 

discuss “financing levies at European level”, which his spokesman said later was 

similar to Gordon Brown’s call for an international tax on financial transactions. 

The funding of the EU was discussed further after his speech, according to Flemish 

newspapers, but his office refused to give more details. Mr Van Rompuy remains 

the favourite for the position of president of the European Council — other 

contenders include Tony Blair — to be chosen when the 27 EU leaders meet in 

Brussels in two days’ time. Mr Van Rompuy’s Bilderberg intervention will alarm 

non-federalist countries such as Britain and Denmark, which have long opposed 

giving the EU tax-raising powers and breaking the link with national funding. 



Newer member states, already angry at the opaque process of choosing a president, 

are unlikely to be impressed at the secretive forum used by Mr Van Rompuy to talk 

about his European vision. “The financing of the welfare state, irrespective of the 

social reform we implement, will require new resources,” Mr Van Rompuy told 

European and American guests, who included Henry Kissinger. The former US 

Secretary of State is cited as the inspiration for an EU president following his 

reported remark: “Who do I call when I want to call Europe?” Mr Van Rompuy 

added: “The green fiscal instrument is one possibility although an ambiguous one: 

this type of regulatory tax should eventually become redundant. But the 

possibility of financial levies at European level needs to be seriously reviewed and 

for the first times ever, the big countries in the Union are open to this.” (Zdroj: 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6919380.ece.) 

 “In a shocking Op-Ed piece published Thursday on project-syndicate.org, 

globalist financier George Soros calls for a “New World Architecture”. In his essay, 

he states how international capitalism, led by the United States has “broken 

down” and how “A new multilateral system based on sounder principals must be 

invented” through the use of the IMF (International Monetary Fund). Soros goes on 

to recommend SDR’s (Special Drawing Rights), created by the IMF, as a 

replacement for the declining US Dollar, “The dollar no longer enjoys the trust 

and confidence that it once did… The US ought not to shy away from wider use of 

IMF Special Drawing Rights. Because SDRs are denominated in several national 

currencies, no single currency would enjoy an unfair advantage.” The issuance of 

SDR’s among the world economies would place all currencies on a level playing 

field, whose value would be determined by the international SDR. Soros also calls 

for the United Nations and its Security Council, currently led by President Barack 

Obama, in direct violation of the U.S, Constitution, to serve as the overseeing 

enforcement body for this new financial system, “Reorganizing the world order 

will need to extend beyond the financial system and involve the United Nations, 

especially membership of the Security Council. That process needs to be initiated 

by the US, but China and other developing countries ought to participate as 

equals…The system cannot survive in its present form, and the US has more to lose 

by not being in the forefront of reforming it.” In the most troubling part of this 

his article, Soros calls public outcry over the declining economy and outrage 



against globalism, “populist demagogy” and eludes to a new U.S. led war overseas 

stating, “In fact, democracy is in deep trouble in America. The financial crisis has 

inflicted hardship on a population that does not like to face harsh reality…If 

Obama fails, the next administration will be sorely tempted to create some 

diversion from troubles at home – at great peril to the world.”” (Zdroj: 

http://www.infowars.com/soros-calls-for-world-currency-and-new-world-

architecture/, http://www.project-syndicate.org/commentary/soros52.) 

 To však není vše. Sedmého až osmnáctého prosince 2009 má být kevšemu 

schválena smlouva, vytvářející pod záminkou globálního enviromentalismu 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Enviromentalism) celoplanetární vládu NWO. Tzv. 

Kodaňský protokol (http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_protocol; 

http://en.wikipedia.org/wiki/COP_15) se tak stane - pokud projde - posledním 

velkým hřebem zatlučeným v roce 2009 do rakve lidské svobody. Vytvoří hlavně 

důležitý pilíř nové světové vlády, podobně jako byly v minulosti připraveny základí 

kameny EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union). 

 Významný kritik Kodaňského protokolu (light verze 

http://assets.wwf.org.uk/downloads/final_treaty_legal_text_with_cover_2.pdf, 

http://assets.panda.org/downloads/treaty_vol2_web_compl.pdf), člen britského 

parlamentu a dlouholetý poradce premíérky Margarety Thatcherové 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher) Lord Christopher Monckton 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Christopher_Monckton) hovoří jasně: Podpisem 

Kodaňského protokolu vznikne „celosvětová vláda” s mocí „zasahovat přímo do 

ekonomiky a do záležitostí života jednotlivých národů“. „Vyjednával jsem mnoho 

mezinárodních smluv a ještě nikdy před tím jsem neviděl v žádné jiné smlouvě tak 

rozsáhlá práva, udělená nové mezinárodní vládě.“ „Oni prostě zničí svobodný 

trh.“ „Dává jim to sílu ovládnout finanční trhy na celém světě.“ „Dokonce budou 

zdaňovat 2% ze všech globálních finančních transakcí.“ Británie 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain) již „ztratila svou demokracii“ díky 

nevoleným úředníkům z EU, neboť nyní musí přijímat zákony, které jsou ji vnuceny. 

„90% zákonů“ je takových. Monckton tedy vyzývá k aktivitě, k tomu, abychom 

neseděli se založenýma rukama, ale protestovali. Zvýšení daní a cen v obchodech 

se totiž dotkne každého občana!  



Cituje dále Ronalda Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan), jenž odmítl 

podobný protokol podepsat. Clinton (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton) 

bohužel svůj podpis posléze připojil. Nicméně ratifikaci protokolu je nutno ještě 

dokončit v americkém senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Senate), 

který tak představuje poslední záchranu pro svobodný svět. Vždyť „abychom snížili 

teplotu na zemi jen o jeden stupeň Fahrenheita: zabere to 33 let.“  Proto je jasné: 

„nemůže to fungovat“, je to „marný pokus“. Vzpomeňme: jak nynější úzký 

spolupracovník amerického presidenta pan Holdren 

(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren) a další prohlašovali roku 1975, že 

nastává nová doba ledová (http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age), a že ledové kry 

budou tak veliké: zničí mnoho dosavadních států, civilizací. Musíme mít stále na 

zřeteli omezenost našeho vědeckého poznání. Lord Christopher Monckton též 

vyzýval opakovaně známého enviromentalistu jménem Albert Gore 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Gore) k veřejné debatě. Nicméně Monckton 

je proslulý svými mediálními schopnostmi a Gore nikdy na tuto výzvu zřejmě ze 

strachu neodpověděl. Monckton dokonce zcela popřel energetickou úspornost, 

prospěšnost zdraví nových typů žárovek - viz zákaz tzv. 

„Edisonek“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Edison_Bulb_Sizes) v EU 

(http://www.nytimes.com/2009/09/01/business/energy-environment/01iht-

bulb.html?_r=1). Dále připustil slovy: „je to možné“: OSN 

(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) spolupracuje na vytvoření NWO! 

(Zdroj: Glenn Beck Show, 30. října 2009.) 

 Američtí novináři informovali nedávno o tom, jaký je Al Gore ve skutečnosti 

ekolog, když poukázali na skutečnost, že Gore není vegetarián i při znalosti 

enviromentálních studií o „těžkém dopadu“ masného průmyslu na životní prostředí. 

Gorův dům spotřebovává tolik elektrické energie, jako několik amerických rodin 

dohromady. Je zde tedy opět vidět pokrytectví, pouze touha po moci, po 

mediálním zájmu při propagaci ekologie, nicméně bez osobního příkladu a činů. 

Presidentka organizace na ochranu zvířat PETA (http://en.wikipedia.org/wiki/PETA) 

Ingrid Newkirková (http://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Newkirk) se již dlouho 

snaží Gora přimět, aby přestal jíst maso, jestliže o sobě říká, že je 

enviromentalista: „Měl by se stát vegetariánem.“ Ikdyby se na hlavu stavěl, tak: 



„Je to všechno málo, pokud bude pokračovat v konzumaci masa“; „Měl by přestat 

být dítětem a rozhodnout se.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. listopadu 2009.) 

 Lorda Christophera Moncktona podpořili také australští novináři Janet 

Albrechtsenová (http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Albrechtsen), Andrew Bolt 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bolt), Alan Jones 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Jones_(radio_broadcaster)) nebo například 

americká celebrita Chuck Norris (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris), 

včetně dalších významných konzervativců a libertariánů z USA, Británie aj. zemí. 

Česká republika by proto neměla zůstat pozadu. Jde o naši svobodu a peníze nás 

všech! 

 „In October 2009, conservative commentators reacted critically to the draft 

Copenhagen treaty. Lord Christopher Monckton, a British parliamentarian, has 

alleged that a proposed Copenhagen agreement will create a World government, 

under the auspices of the United Nations, which will have "the power to directly 

intervene in the financial, economic, tax and environmental affairs of all the 

nations that sign the Copenhagen treaty." He warned that wealthy nations may be 

obliged under the treaty to pay an "adaptation debt" to developing nations and to 

surrender their sovereignty. Conservative journalists in Australia, including Janet 

Albrechtsen, Andrew Bolt and Alan Jones, have accused the Australian Government 

of intentionally concealing details of the proposed Copenhagen treaty from the 

Australian public because of its potential unpopularity with the electorate.” 

(Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/COP_15.) 

 Chuck Norris: “I really think he is going over there to try to create a one 

world order.” Norris said of president Obama during an appearance on the Fox 

News show Your World with Neil Cavuto.” (Zdroj: 

http://www.eyeblast.tv/public/checker.aspx?v=GdqGnzIr6U.) 

 

 Další ranou celosvětovému hnutí za svobodu proti NWO byl již zmiňovaný 

podpis presidenta Klause (http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus) na 

Lisabonské smlouvě. Tento tvrdý a pragmatický políček udělený všem idealistickým 

bojovníkům za svobodu se tak natrvalo zapsal do dějin a to i přes některá 



zajímavě-pozitivní prohlášení plynoucí v listopadu 2009 z Pražského hradu 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Castle) (připravované referendum o 

Lisabonu a o vystoupení z EU) ve snaze nějakým způsobem tento presidentův krok 

marketingově zmírnit. Nicméně president Klaus ještě stále zůstává alespoň v 

některých svých veřejných vyjádřeních důležitou postavou v ideovém boji proti 

NWO. Nelze jej již však považovat za vůdčí osobnost bojovníků za svobodu na 

území ČR, respektive do doby jeho konkrétních kroků vedoucích ke zrušení 

Lisabonské smlouvy nebo k vystoupení Česka z EU: nelze již pouze obdivně tleskat 

politickým proklamcím, ikdyž jsou ještě stále zajisté vždy velkým povzbuzením. 

 

 Vstupuje tak plně v platnost výrok pana senátora Oberfalzera, že si velké 

evropské státy: „/.../ nyní upravují Evropu ke své potřebě.“ a jestliže „I. 

republiku 

(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia_(1918%E2%80%931938)) 

ukončila Mnichovská smlouva (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich_treaty) /.../“, 

pak „Lisabonská smlouva“ prostě „ukončí“ tu naší současnou a svobodnou republiku; 

„Národů se nikdo nezeptal.“; „Jediný národ řekl ne. Musel se tedy opravit. 

Pojďme jim navrhnout, ať si udělají referendum ještě potřetí, protože zatím je to 

1:1. Co z toho tedy platí.“; „Demokracie pomalu umírá na úbytě.“ (Zdroj: Jiří 

Oberfalzer - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Oberfalzer - 28. 10. 

2009 v Praze na setkání bojovníků za svobodu D.O.S.T. - http://www.akce-dost.cz.) 

 

 Stejně tak prošel americkou sněmovnou reprezentantů 

(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) 7. 

listopadu 2009 o pouhých pět hlasů další záměr NWO. Jde o eugenickou 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics), totalitní 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) a zlotřilou reformu zdravotnictví 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Affordable_Health_Care_for_America_Act) s tvrdými 

dopady na každého občana USA. Celý zákon ještě musí naštěstí projít druhou 

komorou senátu, kde se jej snad podaří zrušit. 

 

 Populární americký soudce a politický komentátor Andrew P. Napolitano 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) hlasitě sděluje desítkám 



miliónů nadšených televizních diváků FOX News 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news): Vláda nemá co dělat ve vztazích mezi 

pacientem a lékařem. Jde o „privilegium pacienta a jeho lékaře“, „jde o to, že 

tento vztah by měl být co nejvíce důvěrný a nedotknutelný“. (Zdroj: Glenn Beck 

Show, 4. listopadu 2009.) 

 

 Tato Obamova reforma zdravotnictví v sobě dokonce nese např. hrozbu 

povinného mikročipování 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(human)) každého pacienta 

pomocí tzv. nanotechnologií (http://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology). 

Tento sen každého totalitáře je velmi nebezpečný z hlediska kontroly nad svobodou 

a informacemi o zdravotním stavu každého voliče v daném mikročipu. Pokud si 

představíme, že jednotlivá data tak budou moci být získávána např. na dálku, bez 

souhlasu pacienta čtena a předávaná dále, již asi chápeme dopad celé věci. 

 

 "Buried deep within the over 1,000 pages of the massive US Health Care Bill 

in a “non-discussed” section titled: Subtitle C-11 Sec. 2521— National Medical 

Device Registry, and which states its purpose as: “The Secretary shall establish a 

national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to 

facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data on each device that—

‘‘(A) is or has been used in or on a patient; and ‘‘(B) is a class III device; or ‘‘(ii) a 

class II device that is implantable.” In “real world speak”, according to this report, 

this new law, when fully implemented, provides the framework for making the 

United States the first Nation in the World to require each and every one of its 

citizens to have implanted in them a radio-frequency identification (RFID) 

microchip for the purpose of controlling who is, or isn’t, allowed medical care in 

their country.“ (Zdroj: http://www.dailypaul.com/node/105079.) 

 

 Patriotka a stále krásná členka americké sněmovny reprezentantů Michele 

Bachmannová (http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachman) Obamovu reformu 

zdravotnictví rozhodně nepodporuje. Podle ní to bude: „katastrofa“, „je to 

neústavní“,  „je to korunní klenot socialismu“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 4. 

listopadu 2009.) 



 

 Soudce Napolitano dále vysvětluje, že reforma zdravotnictví: „Zvedne daně, 

ukradne vaši svobodu, znesvětí vaše soukromí, a zavede přídělový systém zdravotní 

péče.“ S politováním pak prohlašuje: V USA již nemáme systém dvou stran, které si 

navzájem kontrují, nýbrž systém „jedné strany“, která se nazývá stranou „silné 

vlády“; „všechny strany mají rády moc a vůbec je nezajímají svobody občanů.“; 

„Vláda je negací svobody.“; „Vláda chce, abyste poslouchali příkazy beztvářných 

byrokratů.“ Když se pak Napolitano zeptal významného demokratického člena 

sněmovny reprezentantů Jamese Clyburna 

(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Clyburn): „Kde je v americké ústavě napsáno, 

že vláda může regulovat zdravotní péči?“ Clyburn odpověděl: „Většina toho, co 

vláda dělá, není autorizováno ústavou, ale oni to přesto dělají.“ Soudce 

Napolitano pokračuje: „Kongres již dnes neuznává žádné limity ve své moci a 

ústava jej ve skutečnosti vůbec nezajímá; nezajímají jej vaše základní práva, ani 

práva zaručená listinou svobod /.../.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 6. listopadu 2009.) 

 

 Historik a úspěšný publicista Thomas E. Woods 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_E._Woods) také neskrývá své roztrpčení nad 

kroky Obamovy administrativy 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration): my nesmíme mít jednotný 

a totalitní systém „pro 300 miliónů lidí“; to byl přesně jeden z důvodů, proč 

vznikly Spojené státy a proti čemu byla mj. naše první 

„revoluce“ (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolution). (Zdroj: Glenn 

Beck Show, 10. listopadu 2009.) 

 

 Mladí to finančně odnesou „nejvíce“. Ti budou platit na zdravotnictví 

povinně „největší pojištění“, dodává Michael Cannon 

(http://www.cato.org/people/michael-cannon) z The Cato Institute 

(http://en.wikipedia.org/wiki/CATO_Institute). (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 

listopadu 2009.) 

 

 Soudce Napolitano dále upozorňuje, že pokud definitivně projde Obamova 

zdravotnická reforma, tak vás federální vláda poprvé v americké historii „může 



přinutit k povinnému zdravotnímu pojištění, které nechcete, nepotřebujete nebo 

které si nemůžete dovolit“. (Viz. již dlouhé roky stále funkční stav v ČR.) Vláda vás 

bude od nynějška nutit k tomu, co si máte kupovat (např. vakcíny). „Pokud si 

nekoupíte to, co vám řeknou, že je pro vás správné, tak si vás najdou, budou vás 

trestat, a nebo vás rovnou zavřou.“ (Viz. situace se zdravotními zákony již 

existujícími v ČR.) „Svoboda volby a především kontrola nad vlastním tělem bude 

ztracena.“ „Soukromý a důvěrný vztah vzniklý mezi lékařem a vámi zmizí.“ „My, 

voliči jsme si zvolili naši vládu; vždyť ona má pracovat pro nás a ne my pro 

ni.“ „Jak můžou být tak arogantní, že nám přikazují: jak máme žít naše soukromé 

životy?“ Jak jsme se jen dostali od skromné vlády, která byla zapotřebí 

k zabezpečení mezinárodní politiky, nebo pošty, armády, námořnictva, obchodu, 

k takovým šílenostem jako je 4.000 nejrůznějších kriminálních zákonů nebo 40.000 

stran daňových předpisů a nařízení. Příliš jsme důvěřovali federální vládě (Stejně 

tak jako my v ČR podobně EU.). Dneska vidíme, kam to spěje. Ještě za 

Reaganových dob platilo: když jste nebyli spokojeni s jedním zákonem, v jednom 

státě, tak jste prostě „odešli“ na území jiného státu, ale nyní se začíná všechno a 

všude standardizovat. Vše musí být „stejné“: to je „nebezpečné“. Vidíme to také 

„v EU“. Vidíme tyto pokusy na „celém světe“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 

listopadu 2009.) 

 

 Americká ústava (http://en.wikipedia.org/wiki/American_constitution) zná 

naštěstí řešení. Spočívá mj. v jejím článku č. V a v X. dodatku, který umožňuje, 

aby si státy samy upravily zákony a odepřely poslušnost v tom, co chce dělat 

federální vláda a není to v souladu s ústavou. Tak je možné zabránit vládě NWO 

tvořit zákony: poškozující lidi. 

 

 „Amendment X. The powers not delegated to the United States by the 

Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states 

respectively, or to the people.“ (Zdroj: 

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html#amendme

ntx.) 

 



 Článek V: Americké státy mohou zabránit federální vládě v aplikaci zákona 

díky vytvoření nového dodatku k ústavě. Každý takový dodatek může navrhnout 

konvent svolaný dvěma třetinami států. Ten pak vstoupí v platnost díky jeho 

schválení alespoň třemi čtvrtinami dosavadních zástupců v kongresu nebo třemi 

čtvrtinami všech států. Tak lze konečně zastavit nástup NWO k moci a vyhlásit stop 

stav katastrofální politice „Obavlády“. 

 

 „Article V. The Congress, whenever two thirds of both houses shall deem it 

necessary, shall propose amendments to this Constitution, or, on the application 

of the legislatures of two thirds of the several states, shall call a convention for 

proposing amendments, which, in either case, shall be valid to all intents and 

purposes, as part of this Constitution, when ratified by the legislatures of three 

fourths of the several states, or by conventions in three fourths thereof, as the 

one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress; provided 

that no amendment which may be made prior to the year one thousand eight 

hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in the 

ninth section of the first article; and that no state, without its consent, shall be 

deprived of its equal suffrage in the Senate.“ (Zdroj: 

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.articlev.html.) 

 

 Abychom lépe pochopili pokračující neblahý vývoj v USA, v EU a na celém 

světě z hlediska snah NWO, bylo by vhodné si nyní připomenout některé základní 

metody, které totalitáři s oblibou používají. Inspirací jsou jim v tom přirozeně 

nejen např. historická díla Marxe (http://en.wikipedia.org/wiki/Marx), Maa 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse_Tung), Stalina 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin) nebo Hitlera 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler), nýbrž také přímo funkční postupy 

z jednotlivých totalit v novém, hezkém a „voňavě-marketingovém“ hávu. 

V minulých dílech „Oranžové války“ jsme již na tuto skutečnost nejednou 

upozorňovali (viz. třeba http://en.wikipedia.org/wiki/Cloward-Piven_Strategy aj.) 

 

 Mnoho lidí si jistě vzpomene na Karla Marxe. Všichni známe jeho 

nejproslulejší dílo Kapitál (http://en.wikipedia.org/wiki/Kapital), jehož první díl 



vyšel již roku 1867. Marx nastínil ve své knize mj. cestu likvidace svobodné 

společnosti. Pokud si dnes přečteme jeho texty znovu a porovnáme některé teze se 

současným vývojem, trendy, dostáváme se k nápadné podobnosti mezi postupy 

Marxe a elitářů z NWO při vytváření tzv. ekonomické krize 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_theory). 

 

 Všichni, kteří studovali alespoň rámcově metody KGB 

(http://en.wikipedia.org/wiki/KGB) v tzv. psychologické válce v 60. a 70. letech 

minulého století, jejímž cílem bylo zničit svobodný svět, si také musí všimnout 

následujících podobností při vytváření nejrůznějších umělých krizí a jejich 

dostávání do podvědomí lidí: 

 

PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA - IDEOLOGICKÁ SUBVEZRE - (AKTIVNÍ OPATŘENÍ) 

 

Cíl totalitářů:  zničení svobodné společnosti za pomocí změny vnímání reality 

 

 1/ DEMORALIZACE SPOLEČNOSTI - NÁRODA - tato fáze operace zpravidla 

trvá 15 - 20 let (viz. 20 let v České republice - listopad 1989 až listopad 2009); má 

za cíl ovlivnit novou a mladou generaci; velkým pomocníkem je k tomu všeobecná 

propagace a akceptace volné morálky (např. odpor k patriotismu a k radaru - 

http://en.wikipedia.org/wiki/US_missile_defense_complex_in_Poland, podpora 

drog, užívání si bez zábran - pohrdání mateřstvím, nenávist k víře v Boha, 

k hezkému manželství, k trvalým svazkům apod. - viz. např. vyjádření Obamy z 29. 

března 2008: nechci trestat své vlastní dcery: „Nechci je trestat tím, že by měly 

mít dítě.“ Zdroj: Glenn Beck Show, 26. října 2009; New York, Detroit, Ohio, 

zaplavily v říjnu 2009 falešné pověsti o penězích, kterými si chtěl Obama koupit své 

voliče a měly být přidělovány zdarma: shromáždily se obrovské davy lidí, kterých se 

reportéři ptali: kde ty peníze Obama vzal, nicméně všem to bylo jedno, neboť oni 

přeci volili Obamu právě pro ty peníze, proto: „Co mi Obama dá.“ Zdroj: Glenn 

Beck Show, 20. října 2009), neexistence etických standardů chování, vytváření 

umělých mediálních krizí, likvidace patriotismu. Ke konci dané fáze se její úspěch 

pozná tak, že demoralizovaným lidem již nic neříkají fakta (např. o NWO, EU, OSN, 



WHO http://en.wikipedia.org/wiki/WHO apod.) a teprve až na ně udeří tvrdá ruka 

nové totality fyzicky: pochopí svůj omyl. 

 

 2/ DESTABILIZACE - fáze trvající 2 - 5 let (viz. např. rozšíření platnosti 

celoplanetární pandemie tzv. prasečí chřipky na dva roky). Jejím základním 

působištěm jsou mezinárodní vztahy, ekonomika, obranné systémy. Jako pilíř jsou 

využívány různé skupiny hájící lidská práva (nově enviromentalisté). Tato fáze 

začne v ČR nejspíše v prosinci 2009, když vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. 

 

 3/ KRIZE - jde o reálnou krizi (nikoliv tedy o mediální bubliny tzv. 

ekonomické krize v letech 2008 - 2009, kterou EU oficiálně ukončila ve spolupráci 

s Bilderbergem, Obamou, v den přijetí LS v ČR - viz. minulé díly „Oranžové války“ - 

„Česko patří mezi dvanáct států, které finanční krize nepostihla vůbec.“, Zdroj: 

Radiožurnál, 22. října 2009) se všemi důsledky. Trvá zpravidla 6 týdnů a může 

v sobě kumulovat jak ekonomické sankce, tak nátlakové operace až válečný 

konflikt nebo invazi cizích, respektive „spřátelených“ vojsk. Výsledkem bývá 

kapitulace dosavadní vlády a nastolení nového režimu. 

 

 4/ NORMALIZACE - známé období ze 70. a 80. let 20. století z ČR. Vítězství 

totality. Paradoxně největšími nepřáteli se nyní stávají zmiňované skupiny bojující 

za lidská práva (moderně: enviromentalisté). Jelikož již nejsou zapotřebí: jsou bez 

milosti zlikvidováni nebo přecházejí do odbojové činnosti. 

 

 Američtí patrioti, konzervativci, libertariáni 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) a křesťané odhalují neustále vazby 

Obamovy administrativy na nejrůznější totalitní kruhy. Mj. díky činnosti politického 

komentátora Glenna Becka (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) musel 

rezignovat v září 2009 Obamův „rudý enviromentální poradce“ - tzv. „car“ Anthony 

Van Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Jones), když se prokázala jeho 

radikálně-komunistická minulost. Skupiny napojené na již zmiňovaného a velmi 

bohatého pana Sorose jsme si již popisovali v minulých dílech „Oranžové války“, 

včetně socialistů z bývalé Carterovy administrativy 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Carter_administration). Samozřejmě k nim přibývají 



desítky nových tváří, které jsou v dennodenním kontaktu s Obamou a přímo 

ovlivňují jeho kroky. Mezi takové lidi patří např. Andy Stern 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Stern). Tento radikál, požadující likvidaci 

současné americké demokracie a sjednocení dělnické třídy na celém světě za 

účelem změny společenského pořádku, patří k nejčastějším hostům amerického 

presidenta se svými zatím dva a dvaceti návštěvami v Bílém Domě 

(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House) v průběhu sledovaných devíti měsíců 

letošního roku. Jeho mohutná odborová organizace 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Employees_International_Union) totiž 

věnovala na demokratickou (http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) 

kampaň již přes 60.000.000 dolarů. (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. listopadu 2009.) 

 

 Novináři z týmu FOX News a komentátora Glenna Becka již dlouhou dobu 

poukazují ve spolupráci s americkými patrioty na to, že se Obama „obklopil mnoha 

marxisty, kteří obdivují Maa, Chaveze 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez) a Castra 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro)“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15. října 

2009.) „Barack Obama a jeho kamarádíčci prostě nemají rádi svobodný trh.“ (Zdroj: 

Glenn Beck Show, 23. října 2009.) 

 

 Ron Bloom (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Bloom) - poradce amerického 

presidenta pro výrobu - tzv. „manufacturing czar“ - popřel v únoru 2008 svobodný 

trh. Podle Blooma je to již přežitek a musí být nahrazen silným státem. Tento 

člověk si pochvaluje Maovu politiku: politická  moc musí být rázná, silná. (Zdroj: 

Glenn Beck Show, 22. října 2009.) 

 

 Mark Llloyd (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lloyd) - člen Federální 

komunikační komise jmenované americkým presidentem 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission) nadšeně 

oslavuje Chaveze, jeho režim, politiku, přístup k médiím (Zdroj: Glenn Beck Show, 

15. října 2009.) 

 



 Anita Dunn (http://en.wikipedia.org/wiki/Anita_Dunn) - ředitelka 

komunikace Bílého domu 

(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Communications_Director) - projevila 

veřejně svou lásku k masovému vrahovi Maovi, když mj. řekla: já ho „/.../ nejvíce 

obdivuji“. Stalo se tak nikoliv někde v soukromí, nýbrž před studenty střední školy 

5. června 2009 v Potomacu, Maryland 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Potomac,_Maryland). Toto zjištění ji zřejmě bude 

stát místo na konci listopadu 2009. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15. října 2009.) 

 

 Problém je opravdu v tom, že lidé z Obamovy administrativy obdivují 

totalitní vůdce, jejich principy, masové vrahy, radikály, kteří se neštítí v zájmu 

naplnění svého boje vraždit oponenty, prokazují svůj obdiv lidem, pro něž 

neexistuje něco jako gentlemanství nebo čest, Slovo Boží. Ptejme se: jak je něco 

takového možné přátelé. Proč je tedy pan Obama stále tak obdivován právě např. 

v Česku ? 

MONETARIZACE STÁTNÍHO DLUHU 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Monetization#Monetizing_debt) 

 

 Pro každého rozumného člověka je dluh velkou výzvou a nebezpečím. Jsou 

však období v životě lidském, kdy je prostě zadlužení nutné, kdy není jiné 

východisko. Ekonomičtí experti vědí, že rozumná výše státního dluhu se dá vždycky 

zlikvidovat a to jednoduše pomocí metod, které jsou známy již stovky let. Bohužel 

běžný občan k nim nemá přístup. Ten musí poctivě splácet. To je ta velká 

nespravedlnost! Jak se tedy hodlá současná Obamova administrativa zbavit svého 

dluhu? Využívají podobné metody, které zavedlo např. Německo ve 20. a 30. letech 

minulého století. Říká se jim monetarizace. Vláda potřebuje peníze na svůj provoz. 

Proto vydává cenné papíry, které si pak kupují občané nebo banky aj. instituce 

v důvěře ve stát a ve zhodnocení své investice, ale předně sám stát jakožto vlastník 

licence tiskne peníze. Jaj - potřebujete-li několik miliard, prostě si je natisknete a 

je vystaráno. Papír snese všechno, jak se kdysi říkalo. Můžete také zvýšit daně, což 

je ovšem značně nepopulární krok. Další možností jsou manipulace s bankovními 

úroky a inflací (http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation) vznikající při tištění peněz 

a pumpování finančních prostředků do ekonomiky, což se právě nyní děje na celém 



světě. Vlády se již poučily, že nemohou tento proces nechat bez kontroly. Proto 

instruují banky, aby neposkytovaly půjčky v tak velkém rozsahu jako dříve, nýbrž 

co nejdéle kumulovaly peníze a zvyšovaly úroky. Bankám přitom naopak za tuto 

službu centrální banky (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank) sníží jejich 

vlastní úroky tak, aby ony samy získaly levné úvěry a masivně vydělaly. Pokud se 

tedy někdo radoval, že tzv. krize sníží úroky pro běžného občana z jeho půjček: 

musel být na omylu. To se týká pouze elit, nikoliv normálního voliče. Elitáři si 

můžou natisknout nebo vygenerovat peněz tolik, kolik chtějí a to je vlastně ta celá 

finta. Pro ně vlastně dluh neexistuje. Nicméně inflace stejně jednou přijde. Zhruba 

to trvá 2 roky, než se projeví naplno i po jejím umělém zpomalování bankami. Ty 

drží peníze, které nyní mají a nechtějí moc půjčovat, když už, tak za vysoké úroky, 

čímž zase likvidují svoje dluhy, vydělávají a likvidují inflační peníze. Právě onen 

rozdíl mezi úroky před inflací a v jejím průběhu umožňuje „zničit“ inflační peníze, 

státní dluhy apod. Příklad: vláda si natiskla a pustila do oběhu 14% nových 

bankovek. Po započítání nákladů, zisku bank aj. musely být zvednuty úroky 

z poskytovaných úvěrů na 20%. Tady se schoval jak zisk bank, tak likvidace 

inflačních peněz. Je to všechno velmi dobře vymyšlené a jednoduché. Tiskneš, 

splácíš, financuješ a likviduješ svůj dluh - tedy pokud jsi elitář :). Problém 

představuje, když inflační peníze jsou již například na úrovni 30-40% původních 

hodnot. Pak musí být nastaveny opravdu vysoké úroky: jinak propukne inflace 

naplno. Ale opět, aby to všechno fungovalo, banky musí nabízet úvěry a o ty musí 

být ze strany lidí zájem. Nesmí proto vzniknout panika. Nicméně: když by vypukla 

opravdová hyperinflace (http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation), tak to pro 

vládu opět není žádný problém. Zase to odnese pouze běžný občan. Inflace Vám 

totiž umožní velmi jednoduše splatit staré dluhy. Příklad: státní organizace má 

půjčku 2.000.000 korun, nicméně její inflační příjem se ve sledovaném období 

„zvýšil“ z 1.000.000 na 3.000.000. Splacení starých dluhů, měsíční splátky, se tak 

stávají záležitostí vyřešenou tzv. „za jeden víkend“. Proto může být každý stát 

naprosto „vysmátý“ a „v pohodě“ především v době hyperinflace. Navíc vždycky 

existuje možnost znárodnění dané banky 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalisation), které stát dluží (z hlediska státu to 

však není již tak jednoduché v případě mezinárodních bank), nebo vytvoření a opět 

natištění nové měny s hodnotou, pomocí níž jsou prostě staré dluhy splaceny. 



Například 8 miliard staré měny je nahrazeno novým platidlem v kurzu 1:8. Tedy 

jedna miliarda nové měny splatí 8 miliard staré. Jak jednoduché :). Tak co občane, 

nechceš nyní také tisknout? Nikoliv: ty to musíš zaplatit, jelikož tebe tato politika 

vždycky zasáhne nejvíce. Podle profesora Davida Bucknera 

(http://education.academickeys.com/whoswho.php?dothis=display&folk[IDX]=3302

98) z Kolumbijské university (http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Columbia) 

je právě státní dluh a následná inflace skvělým nástrojem k ovládání občanů. 

Americký FED (http://en.wikipedia.org/wiki/Fed) zatím tlačí banky ke kumulaci 

peněz, k omezení půjček (viz. výše), nicméně to nemůže trvat věčně. Inflace se 

jednou projeví. Stát pak bude triumfálně zachráněn. Jenže to má nejednu 

podstatnou chybu: lidé budou zdrceni, budou se muset vydat na milost a nemilost 

státu: přijdou o své majetky, svobody, výměnou za almužny od státu. To se ale 

zase líbí totalitářům v Obamově administrativě. Buckner říká: proto pořád zvyšují 

počty natištěných peněz, vytvářejí nové podpůrné programy, režírují nové krize. Dá 

se na tom pohádkově vydělat pokud jste členy jejich „Obama klubu“. Zachrání se 

stát. Vyřeší se jeho dluhy, ale zruinuje to občany: konec svobod, konec nízkého 

zdanění běžných obyvatel. „Proč si myslíte, že tak utrácejí ? Vytvoří inflaci a dluh 

je pryč.“ „Nic sice nezůstane pro spotřebitele, ale vláda je bez dluhu.“ Díky 

vysokým úrokovým sazbám a zdanění se z občanů stanou do konce života „otroci 

systému“. Jediné zabezpečení představuje v současnosti investice do zlata, platiny, 

do nemovitostí, tedy do komodit nepodléhajících inflaci. „Vláda splatí své dluhy 

jednoduše díky inflaci, ale nikoliv lidé.“ Je to velmi „kruté k lidem“, likviduje to 

také doposud prosperující soukromé firmy, a vytváří mohutný „silný stát“ - 

„socialistický stát“ s novými regulacemi, omezením svobody. (Zdroj: Glenn Beck 

Show, 6. října 2009.) 

 

 Ekonom Jeffrey Miron (http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Miron) 

z Harvardské univerzity (http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University): „Více 

regulací nezmění situaci, pouze přeorganizuje místa na potápějícím se 

Titaniku.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu 2009.) 

 

 Také v Česku bychom si již konečně měli uvědomit: nepotřebujeme silný stát 

s jeho úředníky k tomu, aby přerozdělovali naše peníze. Pomoci si můžeme sami 



v rámci etiky, přátelství, tak, jak to vždycky fungovalo v minulosti. Kolega má 

firmu a může vás zaměstnat nebo doporučit vám job. Další vám může finančně 

vypomoci apod. Tím se dají snížit výdaje státu. Hlavně jak říká Glenn Beck: „Sami 

si rozhodujeme, komu pomůžeme.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 27. října 2009.) 

Příteli, potřebnému, bližnímu poradíš, pomůžeš a k tomu nepotřebuješ zbytnělý 

stát nebo státního úředníka, ale etiku, výchovu, křesťanství. Můžeme si tak pomoci 

navzájem: zároveň ušetříme obrovské prostředky, které si bere stát za své služby a 

ještě omezuje naši svobodu. Beck dále velmi trefně cituje nejrůznější ruské noviny 

„Pravda“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Pravda): USA nyní dělají „stejné 

chyby“ jako my za dob SSSR (http://en.wikipedia.org/wiki/SSSR). (Zdroj: Glenn 

Beck Show, 28. října 2009.) 

 

 Zajímavým faktem je také skutečnost: „Nebezpečí korupce a slušné chování 

jsou pro Američany více důležitějšími faktory než ekonomika.“; „Kapitalismus byl 

u nás bohužel zdiskreditován lidmi, kteří milují chamtivost, moc a jen sami sebe.“; 

„Přesto pevně věřím v americký sen  

(http://en.wikipedia.org/wiki/American_dream). Můžeme překonat všechny krize 

vždy, když budeme k sobě navzájem čestní, budeme si jeden druhému 

pomáhat.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 5. října 2009.) 

 

 „Thomas Jefferson once described his idea of good government this way: "A 

wise and frugal government, which shall restrain men from injuring one another, 

which shall leave them otherwise free to regulate their own pursuits of industry 

and improvement, shall not take from the mouth of labor the bread it has earned.  

This," Jefferson said, "is the sum of good government." (Zdroj: 

http://theconservatives.com/taxes-spending/2009/11/13/free-market-democracy-

at-risk---and-what-we-must-do-to-save-it.html.) 

 

 Populární ekonom z Reaganovy éry Arthur Betz Laffer 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Laffer) nadšeně hlásí: „Mohu napravit 

všechno zlo, co tihle Obamovi lidé udělali v rámci jednoho prodlouženého 

víkendu.“; „Všechny daně, které zvýšili, mohu snížit /.../.“; „Všechno se dá 

napravit, pokud změníme politiku a je třeba, aby to lidé věděli.“; vždyť s takovou 



by byl i demokrat „Jack Kennedy“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kennedy) 

dnes považován díky své politice snižování daní a prosazování svobody za tvrdého 

pravičáka (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. října 2009.) 

 

 Profesor Jan Švejnar (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vejnar): 

Zdaňování lidí: „není zrovna nejšťastnější řešení“; „Lidé s nižšími příjmy 

spotřebovávají více ze svého příjmu a tím podporují lokální ekonomiku.“ (Zdroj: 

Radiožurnál, 22. září 2009.) 

 

FALEŠNÁ SNAHA TOTALITÁŘŮ O INTERNETOVOU SVOBODU, KTEROU VŠAK POUŽÍVAJÍ 

JEN JAKO PROKLAMACI, KDYŽ VE SKUTEČNOSTI ZAKRÝVAJÍ SVOU SNAHU O 

KONTROLU SPOLEČNOSTI, ZÍSKÁNÍ CO NEJVĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OSOBNÍCH DAT 

 

 President Obama, Čína, 16. listopadu 2009 v obklopení mladých studentů: 

„Vždycky jsem prosazoval svobodné využívání internetu.“; „nechci cenzuru“; 

„Jeden z důvodů, díky kterým jsme vyhráli volby, bylo to, že jsme dokázali 

mobilizovat mladé lidi na internetu.“; „Jsem velký nadšenec pro svobodný 

internet.“ (Zdroj: FOX News, 16. listopad 2009.) 

 

 Je to ale pravda? V USA jsou nyní nebývalým způsobem posilována práva 

federálních úředníků vpadat do soukromí jednotlivých uživatelů internetu. „In 2008 

and again in 2009, Linda Sanchez introduced the "Megan Meier Cyberbullying 

Prevention Act," H.R. 1966, a bill which would criminalize the use of electronic 

communications if "the intent is to coerce, intimidate, harass, or cause substantial 

emotional distress to a person." /.../ The bill has drawn criticism from members 

of the on-line community, legal scholars, and others who have contended that the 

bill would infringe the constitutional right of freedom of speech.” (Zdroj: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linda_S%C3%A1nchez#Cyber-bullying_prevention.) 

„Obamovi hoši a slečny“ chtějí regulovat svobodu slova na síti, korigovat bloggery, 

odpojovat weby, blokovat IP adresy (http://en.wikipedia.org/wiki/IP_adress), 

které již mají být dokonce podle plánů NWO přidělovány každému globálně (viz. 

kroky EU, OSN, Británie aj.). Pomocí koncepce tzv. „neutrality 

internetu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_neutrality) má být regulován 



veškerý obsah na webu. Jakýkoliv diskutabilní výrok na osobním blogu nebo na 

sociálních sítích jako je např. Facebook (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) 

může být důvodem k odpojení uživatele od internetu a k trestnímu postihu. 

Svoboda slova? Ale kdeže. To se přeci líbí všem totalitářům. Jaká to lahodná hudba 

pro tyto lidi a obzvláště pro „marxisty, kteří pracují na tzv. neutralitě 

internetu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 2009.) Pod pláštíkem „svobodného 

přístupu“ masivně prosazují zavádění internetu zdarma do všech míst naší planety. 

Na první pohled to vypadá velmi chvályhodně. Nicméně již na ten druhý pohled 

chtějí tímto způsobem lépe kontrolovat lidi. A je to tady přátelé. Totalita do každé 

rodiny. Van Jones, Anita Dunn,  Mark Lloyd, Robert McChausney 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._McChesney), Susan P. Crawford 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_P._Crawford) aj. Kde je zakopaný pes? Finta 

je v tom: více zdaníte, omezíte, zregulujete např. licencemi, předpisy 

nejrůznějších telekomunikačních rad apod. poskytovatele internetu, ale státu a 

jeho úředníkům dáte samozřejmě volné pole působnosti ve všech službách 

spojených s internetem. Internet je pak sice zdarma, ovšem jeho obsah již není 

svobodný. Je omezený, kontrolovaný státem, NWO. Je to klasický model přechodu 

k totalitě. Politický analytik Phil Kerpen (http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Kerpen) 

tento model ve své kritice ještě dále rozvinul: Když už bude „všechno vlastnit 

vláda“, pak řeknou, že jsou to „peníze daňových poplatníků“ a dané médium musí 

zastupovat „všechny názory“, také minority, nicméně neopomenou dodat, že nelze 

dovolit „nevyvážené názory“. „Pak začnou regulovat obsah“; nastane tichá 

„cenzura“ zaobalena do tzv. „férového rámce“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 

2009.) „Domnívám se, že současná administrativa chce ovládnout všechny aspekty 

našeho života.“ „Nemůžete to udělat, pokud neovládne média.“ „Všechna média, 

internet, TV, rádio, a to je přesně to, co chtějí udělat.“ „/.../ nejvíce 

znepokojující není to, jak se snaží manipulovat s fakty díky svým mediálním 

schopnostem, nýbrž to, co nazývají „strukturální reforma“, tedy permanentní 

kontrola nad všemi médii.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 19. října 2009.) 

 

 Tzv. „strukturální reformu v médiích“ bohužel realizují také někteří 

konzervativci jako např. Rupert Murdoch 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch). V minulých dílech „Oranžové 



války“ jsme již o tomto faktu hovořili. Říjnové zrušení svobodného vysílání FOX 

News na internetu je toho příkladem. Pan Murdoch ohlásil rezolutně konec 

agenturních aj. informací zdarma. Postupně jsou odpojovány sesterské kanály FOXu 

např. na YouTube (http://en.wikipedia.org/wiki/You_Tube) a vše je centralizováno 

na hlavním webu FOX News s cílem postupného přechodu na placenou verzi 

veškerého zpravodajství. Tento model mají v blízké budoucnosti aplikovat také 

další zpravodajské stanice, agentury. Nepsaným cílem je posílení prodeje 

klasických papírových novin a časopisů, které dnes díky svobodným informacím 

z internetu „živoří“. Samozřejmě tato strategie nebude nejspíše úspěšná, neboť 

profesionální pracovníci-patrioti v médiích - jako např. Alex Jones - si zakoupí 

členství v těchto nejrůznějších placených zpravodajských agenturách, získají z nich 

informace, tyto pak dají zdarma (funguje zde klasický model internetové, televizní 

a rozhlasové reklamy) a přepracované k dispozici na své vlastní zpravodajské weby. 

Bude to znamenat nesmírný boom právě pro stále free a patriotické informační 

zdroje, které navíc vytvoří nová pracovní místa pro řadu redaktorů, fanoušků. 

Murdochův business model tak nejenže připraví klasická média o příznivce, o příjmy 

z prokliků na internetu, nýbrž ještě paradoxně posílí odbojové hnutí za svobodu 

proti NWO na celé Zemi. Papírové tiskoviny to rozhodně nezachrání a tzv. seriozní 

žurnalistiku už vůbec ne. Vzpomeňme jen na případ Londýnského Evening 

Standardu (http://en.wikipedia.org/wiki/Evening_Standard), který musel být 

přeměněn po sto osmdesáti letech z původně placené tiskoviny do října 2009 na 

noviny rozdávané lidem zdarma. 

 

 Doktor Tobe Berkovitz 

(http://www.bu.edu/com/about/faculty/tobe_berkovitz.shtml) z Bostonské 

university (http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University): „Dnes jsou pány 

čtenáři. /../ Oni si rozhodují, jaký druh informací chtějí a jak je získají. /.../ Je 

to jejich svobodná volba. /.../ Je to ale přirozeně velice těžké pro starý business, 

aby to celé kontroloval. /.../ Člověk je svým vlastním pánem, svým šéfem, 

programátorem, ředitelem zpravodajství a to vše několikati kliknutími 

myši.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18. září 2009.) 

 

 



MÉNĚ MEDIÁLNÍ VYUMĚLKOVANOSTI, MARKETINGU A NAOPAK VÍCE SRDCAŘINY 

 

 Všimli jste si někdy: jak funguje politický marketing amerického presidenta? 

Mrkněte: kterak jsou režírovány jeho tiskovky a veřejná vystoupení. Kamery mají 

přímo přidělená místa, kde jsou pak přesně rozvrženi jednotliví lidé (statisté) podle 

své barvy pleti, nebo tělesného postižení. Černoch vedle bělocha, vozíčkář vedle 

zdravého, Hispánec vedle blondýnky apod. Otázky jsou pečlivě vybírány. Je to 

všechno velmi vyumělkované. Jako bychom my občané nebyli ani lidské bytosti, ale 

jen propagační plakáty pro pány politiky: z toho je nám už „vážně špatně“; 

„Politici nás neustále jen využívají“ a „je mi z toho už vážně na blití. Předně, když 

se to týká armády, /.../.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 12. listopadu 

2009.) 

 

 V mediích, v politice: nepotřebujeme vnějškovou dokonalost stylu, nýbrž 

dokonalost témat, která půjdou od srdce: do nichž budeme vidět. Glenn Beck: 

„Nezajímej se o vyumělkovaný dojem; přikládej velkou váhu tomu, co je 

reálné.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13. října 2009.) Pak je jasné, že nestačí mít 

onen luxusní dům nebo automobil s temnými skly, která budou tzv. odrážet naši 

slavnou minulost, nicméně my neuvidíme ani naši současnost sedící uvnitř, 

natožpak naši budoucnost. Ta pověstná čirá skla: „Být čestný k voličům.“; „Být 

mužem říkajícím přesně to, co si myslím.“ se již nenosí. Potřebujeme lidi, kteří 

jdou sloužit lidu, nikoliv ty s touhou po moci, po penězích, po mediální slávě. Kde 

jsou lidé volící dobrá řešení: nikoliv pouze ta mediálně zajímavá. (Zdroj: Glenn 

Beck, Glenn Beck Show, 22. října 2009.) 

 

 Jako odstrašující případ politického marketingu bych uvedl rozhovor pana 

Pavla Teličky (http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Teli%C4%8Dka) na Radiožurnálu 

z 5. října 2009. Náruživě tehdy vysvětloval nesmírnou důležitost práce českého 

komisaře (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commissioner) v EU pro ČR a 

proč tohoto komisaře tolik potřebujeme - slovy: je důležitý k tomu, aby byla 

„reklama“ a „jak dokáže být zajímavý“; může přeci alespoň „tu a tam vypíchnout 

otázku“ nebo „nepřímo ovlivnit diskusi“; je tam od toho: „aby s ním komunikovali“. 

 



 Sám pan Vladimír Špidla 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%A0pidla) však charakterizoval 

svou roli na postu komisaře EU takto: Mým úkolem bylo „Pomáhat rozvíjet Evropu 

jako takovou /.../. Nemusíte nikoho poslouchat. /.../ Přísaháte, že budete 

zastávat evropský zájem a nic než evropský zájem, že nebudete přijímat žádné 

instrukce od žádné národní vlády, ani je nebudete vyžadovat. Tak já jsem nikdy 

žádné instrukce od nikoho nepřijímal. Já jsem jednal vždycky v souvislosti se svou 

přísahou /.../ a to je v zájmu České republiky (?). /.../ Vaše úloha není preferovat, 

podporovat svou vlastní zemi (?), /.../.“ (Zdroj: Radiožurnál, 12. listopadu 2009.) 

 

 Vidíte sami milí čtenáři. Zatímco první pán to má marketingově „zmáklé“, 

druhý pán jaksi již vůbec nemohl znát svou vlastní zemi a dokonce přísahal, že ji 

nebude podporovat a to je prý pro naši zemi vůbec to nejlepší !?. Inu: to jsou čeští 

patrioti v té EU, kterou někteří možná právem nazývají správněji Evropský svaz po 

vzoru Sovětského svazu, pomineme-li tedy nepříjemné konotace již jen se slovem 

„komisař“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Comissar), není-liž pravda. Naopak: my 

potřebujeme lidi s opravdovou vírou v to, co dělají a to nikoliv tzv. schopné 

úředníky nebo kádry vybrané podle stranického klíče - ten je z té nebo z jiné strany. 

My potřebujeme svobodné občany a patrioty oddané hodnotám, kterým věříme. Pak 

již nepůjde o „marketingové finty“, nýbrž bude se jednat o „srdcařinu“ zastupující 

vůli českých voličů. Není důvod přehnaně se bát těch několikati mocných stovek 

elitářů podporujících NWO. Patriotů jsou na celém světě stovky miliónů: „Můžeme 

se rozhodnout, zda budeme sedět na gauči a krčit se strachem, nebo se postavíme 

a řekneme hej, co se to děje, tohle je přece jenom jeden chlápek a nás je více než 

si on vůbec kdy dokáže představit.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 23. října 

2009.) 

 

 Ptejme se tedy a hledejme inspiraci též pro nás doma v ČR: 

 

 Glenn Beck: „Co se to děje s naší zemí?“, „Jak to všechno přečkáme?“ 

 Mary Bakerová (http://www.facebook.com/people/Mary-Baker/584814492) - 

matka sedmi dětí - odpovídá: „Chtěla bych zde říci: musíme se více učit našim 

národním dějinám. Napsala jsem článek "Proč už nejsem afroameričanka" a je to 



proto, že v těchto časech je to zapotřebí pro náš národ, kdy bychom měli být 

všichni jednotní. Měli bychom být všichni Američané. Nicméně vypadá to, jakoby 

nás stále rozdělovaly příliš velké bariéry.“ 

 Glenn Beck: „Kdo nás tedy tak rozděluje ?“ 

 Účastník diskuse: „Je to vláda. Jsou to určitě média.“ 

 Stephani Scruggs (http://www.meetup.com/lakeland912/members/9795441) 

- dobrovolnice z projektu 9-12 (http://en.wikipedia.org/wiki/9-12_Project) - 

Florida: „Teď už se nedívám vůbec na běžné televizní zprávy /.../ když mne 

nazvali rasistkou jen proto, že žiji na jihu USA a nevolila jsem Baracka Obamu. Tak 

to jistě musím být podle nich rasistka. Už je vůbec nesleduji.“ 

 Účastník diskuse: „Pokud neukážeme našim dětem, co s námi nyní naše vláda 

dělá, pak už nebudou mít naši potomci žádnou budoucnost: uvědomujete si to? 

Naše děti jsou naší budoucností, tak jak se to zpívá v našich národních písních, a 

jak naši předci bojovali a umírali za svobodu - za naší svobodu. Nyní je řada na nás 

udělat to samé pro naše děti tak, aby mohly vyrůstat v lepším světě než nám zde 

nyní zůstal.“ 

 Glenn Beck: „Kolik z Vás si myslí, že můžeme v současnosti náš boj vyhrát?“

 Frank Luntz (http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Luntz): „Ti hoši 

z Washingtonu tě znají Glenne. A  pěkně jsi je vystrašil. A to co jsme nyní zjistili 

je to, že dle našeho výzkumu chodilo diskutovat na setkání městských 

zastupitelstev v průměru 150 lidí a nyní se tam chodí ukázat 1.200 lidí. Poprvé se 

tady občané cítí být silní. Jsou nabiti pozitivní energií.“ (Přesně tohle 

potřebujeme v ČR - moderátory typu Glenn Beck a lidskou aktivitu.)                                      

 Dr. Keith Ablow (http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Ablow): „A Glenne, já 

se na to dívám z pohledu psychiatra. Lidé se stávají samostatnými osobnostmi a 

silnými jedinci v momentě, když poznají dějiny svého národa.“ „Většina lidí ke 

mně chodí protože nezná své osobní dějiny. A je to velmi nebezpečná věc zbavit 

někoho jeho dějin a duchovna.“ „Protože co s námi dělají naše dějiny a duchovno? 

Dávají nám pocit nezávislosti. Dávají nám naše sebevědomí a smysl naší 

budoucnosti, že jsme schopni přijímat vlastní rozhodnutí. Vezměte to lidem a co 

dostanete? Získáte úzkostné lidské bytosti, které přicházejí do mé ordinace. Mají 

pocit své slabosti. Pak potřebují podporu, že ano, dočasně ode mne, nicméně já se 

pak z nich opět snažím vytvořit nezávislé osobnosti. Nejsem si jistý, zda naše vláda 



chápe, do jaké míry se na ní lidé mohou stát závislými - závislými právě na vládě. 

Může to ovšem být také vládní záměr.“     

 Barbara Curtisová (http://barbaracurtis.com) - matka dvanácti dětí: 

„Domnívám se, že zde existovala po celé roky tendence vsugerovávat našim dětem, 

že za ně vláda vyřeší všechny jejich problémy. Nyní se to soustředilo na jednoho 

muže (Obamu). Myslím si, že mnoho z nás má z takového vývoje velké 

obavy.“ „Naše děti již nemohou mít svou víru. Nemohou mít své duchovno a jsou 

cvičeny k tomu, jak se stát vzornými spotřebiteli. A nyní, s posilováním 

globalizačních trendů, jsme nuceni podepisovat smlouvy s OSN, které nám berou 

naše rodičovská práva /.../.“        

 Účastník diskuse: „Nikita Chruščov 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchev) řekl /.../, nemusíme zničit 

Američany vojensky. Uděláme to skrze jejich děti. Sebereme jim Boha. Uděláme 

z nich komunisty /.../.“        

 Glenn Beck: „Kolik z vás je připraveno obětovat vše a začít úplně od začátku, 

úplně znovu, pokud by to vyžadovalo zachování svobody vašich dětí.“  

 Účastníci diskuse: (obrovský potlesk, všeobecný souhlas)   

 Glenn Beck: „Kolik z vás si myslí, že řešením (krize) jsou vládní opatření.“

 Účastníci diskuse: (ticho, nikdo)       

 Glenn Beck: „Kolik z vás si myslí, že řešením (krize) je práce v nejbližším 

okolí, v lepších vztazích s lidmi, se sousedy apod.“    

 Účastníci diskuse: (obrovský potlesk, všeobecný souhlas)  

 Glenn Beck: Musíme najít opravdové americké hrdiny, ne ty supermany 

z televizních filmů, nýbrž ty v každodenním životě, kteří řeknou: takhle tedy ne a 

dokáží si pak stát za svým názorem.      

 Účastníci diskuse: (souhlas)      

 Glenn Beck: „Měl bych dovolit vládě, aby mi povinně očkovala děti?“ 

 Účastníci diskuse: (ne, všeobecný nesouhlas)    

 Glenn Beck: „Kdo z vás to vládě dovolí?“    

 Účastníci diskuse: (mlčení, nikdo - všeobecný nesouhlas)   

 Glenn Beck: „Co uděláte, pokud vám řeknou: je to povinnost, musíte?“

 Účastníci diskuse: („Vezmeme děti ze školy, nedáme se.“)  

 (Zdroj: Glenn Beck Show, 25. září 2009.) 



 Ptejme se nejenom tedy: kolik mrtvých si tzv. prasečí chřipka 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu) vyžádala, ale také: kolik mrtvých zapříčinilo 

očkování proti chřipce (smrtelné případy jsou hlášeny z celého světa) a kolik lidí se 

uzdravilo bez očkování (minimálně jde o desítky tisíc lidí na celém světě). Budeme 

jistě zajímavě překvapeni (http://www.doktoriprolidi.cz/index.php?itemid=240). 

Všímejme si televizních pořadů typu Otázky Václava Moravce, které neustále pouze 

propagují očkování a smrtelné případy, nikoliv již výše nastíněné „nové otázky“. 

Ptejme se: proč to pan doktor Moravec 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Moravec), též ostatní dělají a jaké 

další masáže nás ještě ve spolupráci s vládou, EU, jejími úředníky čekají? Kdy se už 

také v ČR objeví komentátorská osobnost podobná Beckovi, Napolitanovi nebo 

Jonesovi? 

 

 Soudce Napolitano: „Co bychom měli dělat s vládou, která neuznává žádné 

limity své moci, která si myslí, že může regulovat veškeré lidské chování, zdaňovat 

všechno a kontrolovat všechny soukromé činnosti /.../?“ Historik Matthew Spalding 

(http://www.heritage.org/about/staff/matthewSpalding.cfm) z „The Heritage 

Foundation“ (http://www.heritage.org) odpovídá: „To, co potřebujeme, je nová 

americká revoluce. /.../ Musíme znovu obnovit limity vlády.“ (Zdroj: Glenn Beck 

Show, 4. listopadu 2009.) 

 

 Američanka Lisa Fritschová (http://www.lisafritsch.com): „Domnívám se, že 

dnes bojujeme za naše právo být sami sebou. To, co s námi dělá socialismus, je to, 

že zabíjí ducha osobní svobody a naše právo na sny.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13. 

listopadu 2009.) 

 

 Temné síly NWO slavily tedy v pochmurném, deštivém a depresivním 

listopadu 2009 své drtivé vítězství. Bude pokračovat ? V České republice se blíží 

další důležité události díky listopadovému kongresu ODS 

(http://www.ods.cz/kongres) o víkendu 21. a 22. listopadu v Clarion Congress 

Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany, http://www.cchp.cz), který bude 

pravděpodobně možné opět sledovat online. Tento velmi pozitivní krok ukáže, 



v jakém stavu jsou konzervativně-liberální síly v ČR, o které by se dalo opřít 

v pokračujícím boji za svobodu proti totalitářům z NWO. Inu - uvidíme. 

 

 Ptejme se: 

 

 1/ Odvážně a čestně 

 2/ Držme se pravdy bez ohledu na to, co najdeme 

 3/ Mluvme beze strachu 

 

 Legální recept na zastavení NWO podle Glenna Becka: „Politici Vás 

ignorovali. Nyní se Vás bojí. /.../ Přesně tak, jak to řekl George Washington. /.../ 

Ano, politici by se měli bát voličů, je to totiž zdravé pro naši republiku. My vás 

odvoláme pánové politici - tento druh strachu. Probouzíme se a sledujeme každý 

váš krok /.../. Odvoláme ty politiky, kteří nehájí ústavu. /.../ Potřebujeme nové 

otce zakladatele. Potřebujeme, abychom opět masově vyšli do ulic a 

demonstrovali.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 17. září 2009.) Vždyť: „Není to o straně, 

je to o naší zemi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 15. října 2009.) S přáním všeho 

dobrého a Božího požehnání Váš Mgr. Radek Přepiora :). 


