
3. listopad 2009 - 15:00hod. SEČ - Vítězství NWO v České republice - konec české 
národní samostatnosti - plynulý přechod do IV. (myšlenkového) odboje 

 
Motto 1: „/.../ vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost, navzdory politickému názoru 
Ústavního soudu, Česká republika přestane být suverénním státem. Tato změna – pro dnešek 
i pro budoucnost – legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, které není věc naší národní a 
státní existence lhostejná a která se s tímto výsledkem nechce smiřovat.“ (Zdroj: pan 
president Václav Klaus - www.ct24.cz.) 
 
Motto 2: „The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the 
Lord and against his Anointed One.“ (Zdroj: www.thebiblegateway.org, Acts 4:26.) 
 
Motto 3: „A v jeho jménu bude naděje národů.“ (Zdroj: BIBLE : PŘEKLAD 21. STOLETÍ: 
Matouš 12:21, Biblion, Praha, 2009, s. 1269, dále jen Bible.) 
 
Motto 4: „Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, 
jako pastýř odděluje ovce od kozlů.“ (Zdroj: Bible, Matouš 25:32, s. 1288.) 

 
 Dnešního pamětihodného dne 3. listopadu 2009 - ratifikací Lisabonské smlouvy 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) - fakticky skončily dvacetileté dějiny svobody 
Čechů, Moravanů a Slezanů (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia). Byl to 
vlastně snadno predikovatelný vývoj, když si opět uvědomíme ona historická data: 1918, 
1919, 1938, 1939, 1948, 1968, 1969, 1989, 2009. Zase jsme se nezmohli na nic jiného, než na 
„úspěšné pokračování“ v tradicích roku 1939 a 1969. Letošní listopad 2009 tedy vstoupí do 
dějin nikoliv jako výročí dvacetiletého výročí získání svobody, ale jako začátek nové, 
rafinované a plíživé totality. Biblické proroctví (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatology) o 
vytvoření zlého evropského superstátu se tak zcela naplnilo a to podobně jako celá řada 
dalších, která nás ještě čekají. V historických knihách příštích desítek let bude náležet tragické 
místo (zpočátku nejspíše naopak oslavované) nejenom českému Ústavnímu soudu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_constitutional_court), nýbrž též bohužel Václavu 
Klausovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus). Ústavní soud a český president 
společně - byť zřejmě ze zcela opačných důvodů - otevřeli cestu k plné „super 
nadvládě“ globálních elit a cizích sil z mocného, zdánlivě neporazitelného, tábora NWO 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),http://en.wikipedia.org/wiki/New_
World_Order_(conspiracy_theory)) v ČR. Zatímco první zmíněná instituce to učinila na 
základě svého „zdůvodnění“ o nutnosti tzv. „přizpůsobení se“ ostatní Evropě, nicméně bez 
důkladného a opravdu podrobného přezkumu dané problematiky (viz. vyjádření pana 
Rychetského - http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rychetský -, že Ti, kteří si snad mysleli, že 
když všechny státy Evropy rozhodly ano ve věci nutné ratifikace Lisabonské smlouvy, pak 
přeci nemůžeme najednou my tady v Česku: zamítnout LS pro rozpor s českou ústavou - to by 
se přeci nehodilo; zdroj: 3. listopadu 2009, Radiožurnál), tak president Klaus ustoupil pod 
nátlakem ze strany evropských elit především proto, že si uvědomoval potenciální 
katastrofu v ekonomice a obrovské utrpení, jež by NWO způsobil občanům ČR - viz. 
Island nebo Estonsko aj. Český president měl na vybranou jako jeho předchůdci pánové 
presidenti: 
 
 Beneš (http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Benes), 
 Hácha (http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Hacha), 
 Svoboda (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvík_Svoboda). 
 



 Tedy: Podepiš, nebo zničíme lid Tvé země! Jelikož moderními zbraněmi již nejsou 
tanky, nýbrž peníze, pak tedy „musel“ pan Klaus údajně opět kapitulovat. Musel ale opravdu 
kapitulovat? Beneš si alespoň zachoval tvář a odstoupil (ikdyž pak bohužel uprchl ze své 
vlasti a nesdílel těžký osud svých spoluobčanů). Hácha zůstal a z něj si pak vzaly vzor další 
generace podobně uvažujících vrcholových představitelů jako např. již zmíněný Svoboda 
nebo Dubček (http://en.wikipedia.org/wiki/Dubček), kteří také tzv. „zůstali“. Jejich podpisy 
na důležitých dokumentech bohužel vstoupily do síně tradic neblahých dějin ČR. Tito pánové 
dokonce pokračovali po nějakou dobu ve svých funkcích a pomáhali naplňovat nejen literu, 
ale také ducha totalitních sil. Jakým způsobem se nyní bude vyvíjet osobnost a politická 
strategie pana presidenta Klause?  Jak nyní zdůvodníme před celým svobodným světem jeho 
podání ruky silám NWO? Jak budou nyní vypadat jeho projevy? Pro presidentovy nejbližší 
poradce, politology aj. to nejspíše není žádné překvapení, nicméně pro běžné lidi se špetkou 
idealismu, férovosti, to zatím zklamání je. Pokud je tedy politika umění možného, pak 
rozhodně ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti. Pak se ovšem nelze divit tomu, když lidé 
ztrácejí iluze o jakémkoliv politikovi, kterému ještě byli ochotni v současném marasmu věřit. 
Inu je to opět velké, tragické, přehořké zklamání plynoucí přímo z vlastních řad. Jak to mírně 
vyjádřil pan senátor Obelfalzer (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Oberfalzer): pan president 
„překvapil“. (Zdroj: 3. listopad 2009, Radiožurnál.) Jsou chvíle, kdy pragmatismus nesmí 
zvítězit, neboť pak zasazujeme drsnou ránu všemu, čemu jsme předtím věřili a hlavně lidem, 
kteří NÁM VĚŘILI. Bohužel opět jsme se jako národ připojili k oné neblahé tradici našich 
dějin: slabost našich vlastních lídrů. Česká republika tak přišla o „opravdového“, tolik 
obdivovaného bojovníka, kterým pan Klaus byl. Bohužel jsme též ztratili poslední kousky cti 
jako národ, které jsme měli vybudovány napříč celosvětovým hnutím stovek miliónů lidí ze 
svobodomyslných sil bojujících proti NWO, včetně amerických, irských, britských, indických, 
polských, italských, německých, španělských aj. patriotů, konzervativců, křesťanů. Nyní se 
nezbývá než modlit, aby se pan president Klaus dále nezaplétal do dalších kroků na podporu 
NWO tak, jako to posléze udělal Hácha. Inu - uvidíme :(. 
 
 Není vůbec náhodou: 3. listopadu 2009 - zcela jedinečná časová shoda že :) - 
vyhlásila Evropská komise - (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Comission): 
 
OFICIÁLNÍ KONEC EKONOMICKÉ KRIZE a najednou už hned  vyšla najevo 
pozitivní a dokonce velmi růstová čísla v predikcích ekonomického vývoje ČR, celé EU 
pro rok 2010, další rok apod. Nyní musí již vidět i slepý, k čemu slouží uměle vytvářené 
krize, marketingové manipulace s veřejným míněním, nátlakové operace elit. (Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/652985) Jejich tristní výsledky, 
k čemu to vede, vidíme každý den právě na běžných lidech. 
 
 Biblické proroctví o zvolení nového vůdce NWO - evropského presidenta - 
(http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Union, „In turn, this "prince" will 
stand up "against the Prince of princes" and destroy many "by peace" (Dan 8:25); and will be 
responsible for the false "peace and safety" that will precede the destructive day of the Lord 
(1 Thess 5:2–3).“ - Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism#World_politics) - 
tak tedy bude již brzy naplněno. Jakmile se tak stane, měli by sledovat všichni svobodomyslní, 
hodní lidé, s maximální silou situaci v Izraeli, v Jeruzalémě a znovu si projít biblická 
proroctví, která jsou již dnes přeložena do běžnému občanovi srozumitelné řeči s mnoha 
vysvětlujícími komentáři. Dojde-li následně k podpisu nové mírové smlouvy mezi Izraelem a 
celým muslimským světem, včetně obnovení třetího Božího chrámu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple): máme se na co těšit - je to tady přátelé.  
 



 „Many Evangelical Christians believe that New Testament prophecies associated with 
the Jewish Temple, such as Matthew 24-25 and 2 Thessalonians 2:1-12, were not completely 
fulfilled during the Roman destruction of Jerusalem in 70 A.D. and that these prophecies refer 
to a future temple. This view is a core part of Dispensationalism, an interpretative framework 
of the Bible that stresses Biblical literalism and asserts that the Jews remain God's chosen 
people. According to Dispensationalist theologians, such as Hal Lindsey and Tim LaHaye, 
the Third Temple will be rebuilt when the Anti-Christ, often identified as the political leader 
of a trans-national alliance such as the European Union or the United Nations, secures a 
peace treaty between the modern nation of Israel and its Muslim neighbors following a war in 
which Russia and the United States are destroyed or crippled as the result of a nuclear war 
and/or the Rapture. The Anti-Christ later uses the temple as a venue for proclaiming himself 
as God and the long-awaited Messiah, demanding worship from humanity.“ (Zdroj: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple.) 
 
 Naděje a plynulý přechod do IV. odboje: na celém světě se každý den probouzejí 
tisíce lidí, kteří si uvědomují potenciální nebezpečí spojené s nárůstem a koncentrací moci: 
 
NWO, 
EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union), 
WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization), 
OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) atd. 
 
 Vítězství NWO je naštěstí pouze dočasným jevem, který nebude trvat dlouho a žádná 
tisíciletá IV. říše opravdu nehrozí - od zvolení evropského presidenta a podpisu mírové 
smlouvy mezi Izraelem, celým muslimským světem - to nebude trvat déle než „7 let“. (Zdroj: 
WIERSBE, Warren: THE BIBLE EXPOSITION COMMENTARY, NEW TESTAMENT, díl 
2, Cook Communications Minisries, Colorado Springs, Colorado, USA, 2001, s. 198.) Je 
velmi důležité zůstat stát pevně i v těchto těžkých dobách, které se budou zdánlivě jevit jako 
ty nejúžasnější časy, které kdy vůbec lidstvo potkalo. Skutečnost bude však jiná. Osobní 
touha po moci, prestiži, bohatství, opět přivedou Zemi na pokraj takového zničení a tak 
strašné války, jakou jsme ještě doposud nezažili. Dojde k finálnímu střetu, kdy ti, kteří 
vytrvají ve svém odporu vůči NWO, nakonec zvítězí, neboť na jejich straně bude bojovat ta 
nejmocnější síla - síla Boží. Elity jsou - zdá se - nepoučitelné. Nuže tedy dobrá: přechod do 
IV. (myšlenkového) odboje se stal nutností a dle presidenta Klause je zcela legitimní (viz. 
motto č.1). Nuže tedy vpřed přátelé :). S přáním všeho dobrého a Božího požehnání Váš Mgr. 
Radek Přepiora :). 


