MĚSÍC LEDEN A PRVNÍ ČÁST ÚNORA 2010. DOBA SLAVNÝCH VÍTĚZSTVÍ NAD SILAMI
ZLA NWO.
•

Motto 1: “If ye love wealth better than liberty, the tranquillity of servitude better than
the animating contest of freedom, go home from us in peace. We ask not your counsel or
your arms. Crouch down and lick the hands of those who feed you. May your chains set
lightly upon you. May posterity forget that ye were our countrymen.” "Jestliže milujete
bohatství více než svobodu, hrobový klid poddanství více než oživující svobodnou soutěž, tak
to od nás raději odejděte v pokoji do svých domovů. Nepotřebujeme již vašich rad nebo
pomoci. Jen se dále ponižujte před svými pány a líbejte ruce těch, kteří vás živí. Kéž vám
nejsou vaše otrocké okovy přílišnou zátěží. Kéž naši potomci raději zapomenou, že jste kdy
byli naši krajané.“
Otec zakladatel USA Samuel Adams (http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams)
Zdroj: http://prorev.com/quotes3.htm

•

Motto 2: „They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety
deserve neither liberty nor safety.“ „Ti, kteří se vzdají svých základních svobod výměnou za
získání dočasného bezpečí, si nezasluhují ani svobody, ani bezpečí.“
Otec zakladatel USA Benjamin Franklin (http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin)
Zdroj: http://en.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin

•

Motto 3: „The price of apathy towards public affairs is to be ruled by evil men.“ „Cenou za
apatii vůči veřejným záležitostem bývá vláda zlých lidí.“
Řecký filosof Platón (http://en.wikipedia.org/wiki/Plato)
Zdroj:http://thinkexist.com/quotation/the_price_of_apathy_towards_public_affairs_is_to/183
541.html

•

Motto 4: „Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function
as pain in the body. It calls attention to an unhealthy state of things.“ „Kritika nemusí být
příjemná, avšak je nutná. Plní stejnou funkci jako tělesná bolest. Upozorňuje na nezdravý stav
věcí.“
Britský premiér Winston Churchill (http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill)
Zdroj:http://thinkexist.com/quotation/criticism_may_not_be_agreeablebut_it_is/219095.html

•

Motto 5: (ve vztahu k bio-skenerům): „Blessed is he who stays awake and keeps his clothes
with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed.“ „Požehnaný ten, kdo
zůstává ve střehu a má u sebe stále své oblečení tak, aby nechodil nahý a nebyla ostudně vidět
jeho nahota.“ Zjevení 16:15
Slovo Boží (http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_revelation)
Zdroj: http://www.biblegateway.com

•

Motto 6: (nárůst moci NWO v současnosti): „First they came for the communists, and I did
not speak out—because I was not a communist; Then they came for the trade unionists,
and I did not speak out—because I was not a trade unionist; Then they came for the Jews,
and I did not speak out—because I was not a Jew; Then they came for me—and there was
no one left to speak out for me.“ „Nejprve si přišli pro komunisty, a já jsem mlčel, protože
jsem nebyl komunistou; Pak si přišli pro odboráře a já jsem opět mlčel, protože jsem přece
nebyl odborář; Když pak přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem přece Žid; Když nakonec přišli
také pro mne, nebyl už nikdo, kdo by se mne mohl zastat.“
Pastor Martin Niemöller (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Niemöller)
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came...

•

Motto 7: (o boji s agendou NWO prostřednictvím každého jednotlivého občana): „Ukazujte a
rozkrývejte skutečnou agendu vlády svým přátelům a známým. Vyučujte každého.“ „Bůh,
který nám dal život, nám dal také svobodu. Miluje nás. Chvalte jej odevšad a proste ho,
ať nás zachrání před naší vládou, která je již bez kontroly lidu.“
Soudce Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano)
Zdroj: Glenn Beck Show, 8.1.2010

V lednu a v první části února 2010 došlo k mnoha velmi radostným vítězstvím
hodných lidí nad zlou agendou NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)). Řadu z těchto
úspěchů si popíšeme dále v textu. Patří mezi ně bezesporu:
•
•

•

•

•
•

celosvětová medializace a vysvětlení porážky NWO při pokusu o vytvoření
globální vlády v Kodani (http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Conference)
„Climate Gate“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_gate) - pokračování
dalších odhalení vědeckých manipulací, podvodů a neseriózností ve věci tzv.
globálního oteplování
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy)
v reakci na „Climate Gate“ nyní následuje pokus o záchranu situace ze strany
tzv. pro-oteplovacích vědců, kteří nyní rychle - za všeobecného odporu
veřejnosti - zase přišli s tezemi o globálním ochlazování
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_cooling), tedy v době, když mrzne až
praští
„H1N1 Gate“ - oficiální vyšetřování EU
(http://www.bmj.com/cgi/content/extract/340/feb01_2/c641) ve věci
spuštění a realizace úkonů souvisejících s kampaněmi ve věci tzv. prasečí
chřipky (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009) a s nákupem obrovských
zásob vakcín za peníze daňových poplatníků. Občanům byla posléze vakcinace
v některých státech násilím vnucována pod pohrůžkou perzekucí dle platného
zákona (viz. Česko, USA aj.).
dočasná porážka totalitářů v Česku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) z hlediska pokusu o prosazení
povinné vakcinace (http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_vaccination)
„Geithner Gate“ (http://www.sherdog.net/forums/f54/banker-gate-ron-paulsays-geithner-should-fired-over-fed-aig-scandal-1131365) - odhalení bankovní
aféry v USA kolem financování institucí postižených tzv. ekonomickou krizí

•
•
•

•

(http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_crisis_of_2008). To vše z peněz
daňových poplatníků, které ve skutečnosti šly na podporu jiných nebo dosud
neznámých aktivit a institucí, než se oficiálně deklarovalo v rámci tzv. státní
pomoci (http://en.wikipedia.org/wiki/Bailout_of_the_U.S._financial_system)
oficiální rozkrývání zrežírovaného pokusu o atentát ala „Underwear
Bomber“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_bomber)
vysvětlení veřejnosti pravého účelu bio-skenerů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Backscatter_X-ray)
zveřejnění machinací kolem obchodů s emisními povolenkami (vysvětlení
principu povolenek:
http://www.mzp.cz/www/klima.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/fd2
a734b07153d4ec1256d8f00484008?OpenDocument)
překvapivé vítězství Scotta Browna (http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Brown)
v Massachussets (http://en.wikipedia.org/wiki/Massachussets) atd.
Výborná zpráva přátelé: NWO agenda ustupovala na všech frontách!

Velmi potěšitelný fakt však představuje také to, že otázka NWO agendy
konečně začíná pronikat mezi české politiky a média. Novináři v České republice
dokonce již velmi aktivně píší o dané agendě, čímž potvrzují svou nezávislost,
svobodu, věrnost svému etickému kodexu. Společně s některými politiky vidí totiž
význam, nebezpečí NWO pro zdravý, svobodný život lidí na Zemi. Mezi vrcholovými
ústavními činiteli autor zaznamenal již tradičně pozitivní činnost presidenta Klause
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus), jenž se vyznamenal jasným, odvážným
bojem proti povinnému očkování populace a vystoupil důrazně proti naplnění
zkušebních plánů NWO z hlediska vyhlášení možného výjimečného stavu, na které
upozorňoval autor v souvislosti s platnou legislativou v Česku a tzv. prasečí chřipkou
již loni v září: http://www.sky-tech.cz/ceniky/orangewars--9-9-2009.pdf. Bylo také
zajímavé sledovat, jak se boj proti povinnému očkování stal zásadním politickým
tématem a konečně mu byla věnována spravedlivá pozornost. Poslanecká sněmovna
(http://en.wikipedia.org/wiki/Poslanecká_sněmovna) Parlamentu České republiky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic) jakoby poznala
zázračnou proměnu a vykouzlila mnoho bojovníků za svobodu rozhodování občanů a
pacientů proti totalitním rozkazům, které umožňuje zastaralá legislativa. Vynikajícím
způsobem pak shrnul zlou agendu NWO např. mladý český politik a předseda krajské
organizace Strany svobodných občanů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) v Hradci Králové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Králové) pan Vít Jedlička
(http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf). Jeho článek publikovaný na
serveru Reformy.cz vzbudil mezi odbornou veřejností značný zájem:
www.reformy.cz/malthus/sbornik.pdf. Je pozoruhodné: jakým silným volebním
tématem se otázka boje občanů proti agendě NWO nyní stává v Americe a předně v
Česku, když vyplývají na povrch ve zprávách předních světových médií doslova
manipulace s penězi daňových poplatníků, záměrně šířený strach z nejrůznějších krizí
za účelem dosažení finančního prospěchu, větší moci a posléze genocidní plány elitářů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elitists) napojených přes skupinu nejmocnějších lidí
planety tzv. „Bilderberg Group“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg) na globální
organizace jakými jsou např. OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations), EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_union), WHO
(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organisation), MMF
(http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund) aj., jejichž cílem je
především dosažení více moci za cenu potlačení svobod voličů a hlavně snížení

světové populace. Dle některých údajů např. na 500.000.000 lidí (viz. ostentativní
plán progresivců a elitářů vytesaný do kamene na památníku v Georgii
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones).
Vít Jedlička v Česku, slavný rozhlasový komentátor a producent Alex Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) s někdejším guvernérem
státu Minnesota (http://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota) Jesse Venturou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ventura) v USA, tak patří společně s dalšími
osobnostmi mezi přední vůdce celosvětového hnutí svobodných a hodných lidí proti zlé
agendě NWO na naší planetě. Podle Alexe Jonese tkví podstata NWO v tom, že jde o
„společnou platformu nejrůznějších skupin a organizací. Je to jméno pro jejich
agendu, pro ideály globálních elit určené naší planetě. Je to pekelná vize naší
Země jakožto jednoho velkého vězení a tato vize je zaměřená proti bezbranné
veřejnosti.“ NWO je však také: „věda o kontrole populace, o kontrole toku
informací a o formování lidské mysli.“ Lidé napojení na NWO se snaží ovlivňovat
veřejnost „skrze kulturu, skrze různé mediální finty“ a takto vytvářejí „systém“, díky
kterému řídí „další vývoj lidstva“. „Bilderberg Group“ je vlastně takové „velké
setkání mafiánských bosů“. „Každý z nich již přeci řídí své vlastní společnosti a
setkávají se každoročně proto, aby rozhodli hlavní otázky dalšího vývoje planety,
nebo aby změnili některé záležitosti dosavadního vývoje.“ „Jejich politikou je
zřízení celoplanetární vlády s cílem exterminace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Extermination), vyvraždění nejméně 80% světové
populace. A oni to veřejně přiznávají. Jsou již tak arogantní, že si myslí, že
veřejnost je příliš hloupá na to, aby zjistila, co vlastně dělají a co mají ve
skutečnosti za lubem. Chtějí vás prostě zabít /.../. Jsou to elitáři toužící mít
bezpečně zajištěnou pouze svou vlastní budoucnost /.../ chtějí řídit osudy lidstva a
dovolit jen své vlastní krvi a svým vlastním rodinám šťastnou budoucnost např.
pomocí umělého prodlužování života.“ Přitom běžným lidem se snaží doporučovat
euthanasii (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) a obecně předčasnou smrt.
Tihle lidé napojení na NWO se právě teď „domlouvají“, „jak to udělat, jestli zvolí
metodu pomalého vraždění populace tzv. v rukavičkách nebo na to půjdou tvrdě a ve
velkém rovnou zabijí nejméně 4,5 bilionů lidí.“ (Zdroj: VENTURA, Jesse: CONSPIRACY
THEORY WITH JESSE VENTURA: THE BILDERBERGS, GLOBAL DEATH PLOT, I, 5, truTV,
USA, 2009, 44 minut.)
Přitom cesta záchrany proti těmto zákeřným plánům Bilderbergu je jasná a
jednoduchá. Sami elitáři se jí samozřejmě velmi bojí. Proto se snaží ostatní lidi
zastrašovat, vnucovat jim např. povinné vakcíny, ničit jejich sebevědomí, svobodu.
Světoznámá bojovnice za zdravý lidský život, svobodu rozhodování v medicíně a
vytrvalá odpůrkyně povinné vakcinace populace Dr. Rima Laibowová
(http://www.healthfreedomusa.org/aboutcodex/additionalinfo/resume.pdf) si myslí,
že lidé kolem NWO „nejsou tak mocní jako my běžní lidé, pokud je nás hodně“ a
spojuje nás společný ideál. Když se jako občané nedáme manipulovat a rozdělovat,
pokud ukážeme jednotně náš nesouhlas, tak posléze tito elitáři „vždycky v každém
známém případě nakonec ustoupili“ (viz. dále situace v Česku povinnou vakcinací).
Musíme si uvědomit „to malé tajemství, že my lidé, my voliči, máme onu moc a
elitáři nechtějí, abychom si tuto naši moc uvědomili.“ (Zdroj: VENTURA, Jesse:
CONSPIRACY THEORY WITH JESSE VENTURA: THE BILDERBERGS, GLOBAL DEATH PLOT,
I, 5, truTV, USA, 2009, 44 minut.)
Populární americký televizní a rozhlasový komentátor Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) s milióny diváků a posluchačů mediálního

gigantu FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news) rozhodně není daleko od
pravdy, když rozumně uvažuje dále a říká: „Co když má ten šílený chlapík
pravdu?“ „Jak přežijeme?“ „Co uděláme?“ „První věcí je to, že se musíme přestat
cítit bezmocní, protože to my přeci nejsme. My lidé jsme silnější než jsou oni. Vždyť
oni se potřebují bát nás, ne my jich a na to vezměte jed, že oni se nás již brzo bát
budou.“ „Velké celospolečenské hnutí právě začalo. Já to cítím.“ (Zdroj: Glenn
Beck Show, 18.11.2009.) Musíme se navrátit k věcem, „kterým nás učili naši dědové a
babičky“. Jako občané, bližní si „navzájem pomůžeme a to ne proto, že nám to
přikáže vláda, nýbrž proto, že jsme Američané (občané Česka) a dobří
sousedé.“ „Když lidé vedou, vůdcové následují!“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
17.11.2009.) Dosavadní stará politika a její představitelé spolupracující s NWO se
zdiskreditovali. Většině lidí je jasné, že „tihleti politici potřebují pouze nějaký
funkční rámec k tomu, aby vás mohli lépe kontrolovat a aby vám mohli přidělovat po
kapkách všechno, co jste doposud ještě svobodně měli. Elektrickou energii (souvislost
se zelenými reformami a zdražováním el. proudu v EU), zdravotní péči (souvislost
s nárůstem důchodců a rostoucími výdaji na zdravotnictví + nehorázná podpora
euthanasie), teplo, živobytí, bydlení. Oni si prostě politici potřebují vybudovat svou
novou řídící strukturu na tom, když zničí náš starý svět a to, co zbude, tak mohou
jednoduše kontrolovat.“ Chtějí vás zdanit, přiškrtit kohoutky svobody až
k neúnosnosti. Proto lidé hledají tak zoufale nové politiky „prostě kohokoliv“, kdo
„není jako ti dosavadní“. Politiky, kteří „myslí jinak než je zvykem - ´Think out
of the Box´-“ a mají v prvé řadě na mysli „poctivost, čestnost a vůli dělat
správné věci bez ohledu na to, co to bude pro ně osobně znamenat.“ (Zdroj:
Glenn Beck Show, 23.11.2009.)
Přesně o tom to ale je. Zatím ještě stále mohou občané alespoň o něčem
rozhodovat. Zatím to ještě jde. Zatím ještě nejsou všude dosazení občany
neodvolatelní úředníci z EU. Jak dlouho to ale ještě vydrží? Již dnes je v Česku skoro
rok nevolená úřednická vláda, která se na vše musí poníženě dotazovat Bruselu.
„Vláda program po schválení pošle do Bruselu“, aby „se zjistilo, jestli je
důvěryhodný.“ (Zdroj: Radiožurnál, 25.1.2010.) Naštěstí, když jde do tuhého (viz.
vakcíny), tak vyslyší hlas veřejnosti. Zatím se lidí ještě bojí. Zatím! Elitáři již však
plánují masivní zvyšování daní, vyvolání a režírování nových ekonomických aj. předně
bezpečnostních krizí.
Ústavní právník Gary Fielder to výborně vystihl při své přednášce na Coloradské
universitě (http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_School_of_Law)
„Dámy a pánové, jsme součástí bitvy, která trvá již po staletí. Je to bitva o
svobodu, kterou naše veřejnost nyní bohužel prohrává díky své neznalosti
dějin.“ „Dobrou zprávou však je to, že ještě stále bojujeme dobrý boj za naše
životy, svobodu a právo na štěstí.“ „Základem tohoto boje jsou peníze, jejich
tvorba a prostřednictvím peněz kontrola nás samých.“ (Zdroj: FIELDER, Gary: THE
GIG IS UP: MONEY, THE FEDERAL RESERVE AND YOU, LIVE FROM WOLFE HALL AT THE
UNIVERSITY OF COLORADO SCHOOL OF LAW, USA, DECEMBER 4, 2008, 84 minut.
http://video.google.com/videoplay?docid=-4020719354420953428&ei=mlSGScqnHoT0wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up+-+Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.)
Nynější totalitní trend ve světové a v české politice vychází přesně z představ
NWO. Má samozřejmě své hluboké kořeny. Velmi rád hledá své spojence v příznivcích
socialistů (http://en.wikipedia.org/wiki/Socialists), fašistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fascist), komunistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Communism), enviromentalistů

(http://en.wikipedia.org/wiki/Enviromentalism) atd. Aby se podařilo zakrýt negativní
konotace z minulosti: nazývají se nyní příznivci NWO a kdejací totalitáři tzv.
Progresivci, či NEO-PROGRESIVCI (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism),
nebo-li pokrokáři.
Když se řekne slovo pokrok (http://en.wikipedia.org/wiki/Progress), většině
českých spoluobčanů se vybaví něco dobrého a mají toto slovo spojeno s pozitivním
významem ve smyslu postupu od horšího k lepšímu. Ve skutečnosti bychom si ale měli
uvědomit a připomenout tolik zprofanovaný smysl tohoto slova za dob těžké totality
v Československé socialistické republice
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Socialist_Republic). Pokrok totiž neznamená
vždy postup k lepšímu, nýbrž naopak více totality k lepšímu ovládání voličů, kterým se
musí nejprve pokrokově vnutit nové myšlenky a musí být přinuceni k poslušnosti.
Takový pokrok rozhodně nechceme. Progresivci - nebo-li pokrokáři - mají mezi sebou
historicky vzato některá slavná jména, části z nich dokonce vděčíme za svou státní
samostatnost. Stačí si připomenout např. amerického presidenta Wilsona
(http://en.wikipedia.org/wiki/President_wilson). Mnoho z nich však bylo velmi
nebezpečnými. Mezi pokrokáře se totiž velmi rádi řadili lidé jako Mao
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse_Tung), Che Guevarra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara), Castro
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro), Stalin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin), Hitler (http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler),
Pol Pot (http://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot) a další. Tito Progresivci mají na
svědomí milióny zničených lidských životů díky prosazování svých pokrokářských idejí
ve smyslu sociálního inženýrství
(http://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(political_science)), vynucované
poslušnosti společnosti, násilí apod.
Každého rozumného člověka tak musí jímat úzkost, když slyší z úst
nejvlivnějších poradců presidenta Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama),
kterak obdivují právě výše zmíněné progresivce a jak je jimi Obamova administrativa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) inspirována. Vždyť pan Obama
„vyučoval“ své studenty radikálním principům politického boje, které načerpal z knih
„Saula Alinského“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky): viz. např. Rules for
Radicals (http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals). (Zdroj: Glenn Beck Show
4.1.2010.) Alinský se např. domnívá ve shodě s nacisty a komunisty: „In war the end
justifies almost any means“. (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals)
Tedy ve válce omlouvá vítězný konec všechny předcházející kroky. Včetně těch
neetických. Něco jako víra nebo slušnost, čestnost atd. není možné v politickém boji
akceptovat. Rozhodují pouze výsledky. Inu progresivní politika.
Jaký je tedy onen progresivní tah na branku? Lze jej odvodit ze symboliky,
která je pro vrcholové politiky velmi důležitá? Určitě ano. Zatímco tedy loni president
Obama nechal zakrýt při svém projevu všechny křesťanské symboly, tak naopak správa
Bílého domu (http://en.wikipedia.org/wiki/White_house) dokonce povolila na vánoce
roku 2009 výzdobu v podobě vánočních ozdob s vyobrazením Mao Tse Tunga! Občan se
ptá: to již brzy budou vánoční stromečky amerického presidenta vyzdobeny také
baňkami s obrázky Hitlera, Stalina, Pol Pota? Jaké jsou vlastně pravé cíle Obamovy
politiky?
Naprosto šokující návrh vzešel z úst Obamovy náměstkyně Ministerstva
energetiky (http://en.wikipedia.org/wiki/USDOE) USA Cathy Zoi

(http://en.wikipedia.org/wiki/Cathy_Zoi), která je známá jakožto velmi aktivní
enviromentalistka a zastánkyně násilné progresivní agendy NWO. Důrazně před
novináři prohlásila: „Doslovně S.W.A.T. (http://en.wikipedia.org/wiki/SWAT) týmy
budou vysílány do vašeho nejbližšího okolí a budou ekologicky usměrňovat každý
dům, každé svobodné podnikání“. Ne nadarmo její manžel získal od Obamovy vlády
milióny dolarů státní pomoci pro výrobu energeticky úsporných oken. Přitom firma
manžela paní Zoiové nenabízela ty nejlepší ekologické produkty na trhu. Známý
novinář John Stossel (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stossel) to natvrdo nazval
„cronyism“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism), tedy nadržování spřáteleným
firmám v rámci rodinných vazeb na nejvyšší státní úrovni za peníze daňových
poplatníků.
Glenn Beck velmi správně poznamenal: americký „president je obklopen mnoha
radikály“ mj. z „extrémní levice“ a tito totalitáři představují reálné, „opravdové
nebezpečí pro naši republiku.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 20.1.2010.)
Seznam desítek radikálů v Obamově administrativě (ke stažení zde http://www.lc.org/media/9980/attachments/obama_appointees_nominees_011910.p
df) s mnoha základními životopisnými daty uveřejnil v poslední době mj. např.
profesor Mathew D. Staver (http://law.liberty.edu/index.cfm?PID=11575), zakladatel
a předseda Liberty Counsel (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Counsel) z Liberty
University School of Law
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University_School_of_Law) ve Virginii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia). Mnoho z těchto lidí se řídí radikálními tezemi
zmiňovaného Saula Alinského. Díky neomezeným finančním prostředkům si mohli
dovolit oprášit tzv. Permanentní politickou kampaň ze 70. let. 20. století
(http://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_campaign), které má být nyní využito
k dosažení politického vítězství v rámci agendy NWO. Řídí se mj. důležitou tezí:
„Abychom vyhráli, tak musíme nejen vygenerovat porozumění dané věci, nýbrž také
emocionální strach, prudký odpor, doslova zhnusení, zlobu a znechucení“ našimi
oponenty nebo daným tématem protistrany. (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.12.2009.)
Pravda toto umění propagandy a politického marketingu je nyní používáno většinou
politických stran, tu s větším, tu s menším úspěchem.
Tady lze jasně vidět na jednom z desítek příkladů, kam směřují Progresivci na
celém světě dle své enviromentalistické agendy NWO. Chytře skryjí své pravé záměry
pod pláštík tzv. vědeckého pokroku, ochrany planety nebo veřejného zdraví a když
získají volné pole působnosti, tzv. se pustí ze řetězu, pak budou speciální jednotky
vnikat do vašich domovů a budou zde „ekologicky usměrňovat“ vaše chování. Občan
říká: No to snad ne! Jenže stačí se podívat třeba do Austrálie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Australia). Agenda NWO zde stojí za zákonem o
možnosti prodeje a pronajímání každého domu pouze pod podmínkou stanovení jeho
energeticko-ekologické náročnosti vůči životnímu prostředí. Žádný dům nesmí být bez
tohoto posudku prodán. Inu tak to je přátelé. Samozřejmě občané za to ještě musí
navíc podle zákona platit! Připravuje se také legislativa na omezení produkce CO2
(http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide), který každý člověk vydechuje. Počet
občanů každého státu tak bude prý muset být zredukován. Zatím se ještě otevřeně
nehovoří o tom, jakými prostředky. „ALL Australian homes will have to undergo a
mandatory energy-efficiency assessment - costing up to $1500 per property before they can be sold or rented under new laws to tackle carbon emissions.The
mandatory assessment - being drafted into law by the federal and state governments
- will rate homes by an energy efficiency star system, similar to the ratings given to

fridges and washing machines.It will apply to all commercial properties from later
this year and to all residential properties from May 2011, Adelaide Now reports.A
spokesman for State Energy Minister Pat Conlon said the ratings would inform
prospective owners or tenants of a building's energy use, so they could factor it in to
their buying or rental decision.The spokesman said details of the "Mandatory
Disclosure" scheme - including who would carry out the assessments and how much
they would cost - were yet to be decided. Energy efficiency expert Arthur
Grammatopoulos, of Helica Architecture, said rating properties could cost up to
$1500 per house."I think this is a positive move for the industry but the question has
to be asked, will there be enough experts to cope with demand when the law is
introduced?" he said.A similar scheme with a six-star rating has been operating in the
Australian Capital Territory's property market for several years.Queensland's State
Government introduced a mandatory Sustainability Declaration form on January 1,
requiring homeowners to declare their property's green credentials to prospective
buyers or risk a $2000 fine.Mandatory disclosure has been criticised by property
experts as an unwarranted expense that will not influence purchasing decisions or
cut household pollution. The Real Estate Institute of SA said governments were
playing environmentally "popular politics" by introducing a law that they say will
simply add to the cost of selling and renting a home."I think they are patronising
people who are making the biggest purchase decision of their life by thinking a rating
system will influence that decision," REISA chief executive Greg Troughton said."It's
already hard enough to buy and sell a home and this is just another financial impost
that also has the potential to delay the sale of a property." While Mr Troughton said
vendors would bear the cost of having their home rated by a licensed expert,
independent SA MLC and former Valuer-General John Darley said landlords would
look to pass the cost on to tenants."This will be an extra cost to working families who
have to rent because they can't afford a mortgage," he said."And we need this like a
hole in the head unless the governments can convince us there is a definite benefit,
like a reduction in household pollution." The Council of Australian Government's
National Strategy on Energy Efficiency says Mandatory Disclosure will "help
households and businesses prepare for the introduction of the Carbon Pollution
Reduction Scheme".“ (Zdroj: http://www.news.com.au/breaking-news/switched-onenergy-move/story-e6frfku0-1225827485044.)
EU pokračuje v rámci NWO agendy v zákazech užívání věcí, které slouží k běžné
občanské potřebě. Podle nových směrnic budou úředníci regulovat a zakazovat tzv.
neekologické dveře ve vašich domech a totéž se týká sprch, vodovodních kohoutků,
oken, dokonce postupně přikáží maximální povolenou spotřebu vody na osobu
v domácnosti. Blížíme se tak stavu, který panoval v době druhé světové války v rámci
přídělového hospodářství (http://en.wikipedia.org/wiki/Ration_stamp) „Experti z
Evropské unie už chystají nové předpisy, které mají omezit spotřebu energie
evropských občanů," zjistil německý zpravodajský server Spiegel Online. "EU chce ve
skutečnosti mnohem víc než jen regulovat svícení v domácnostech. Žárovky byly
teprve začátek." "Podle Spiegelu Evropská komise třeba chce, aby se ve všech
koupelnách v budoucnu používaly výhradně úsporné sprchové hlavice s minimálním
průtokem vody." "Totéž platí o kohoutcích, oknech, dveřích i už zmiňovaných - a
spotřebiteli tolik oblíbených - plazmových televizorech." (Zdroj:
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropska-unie/clanek.phtml?id=660034;
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,674834,00.html.)
NWO ENVIROMENTAL AGENDA IN EU. "Experts from the European Union was preparing
new regulations to reduce energy consumption of European citizens," found the

German news site Spiegel Online. "The EU wants, in fact, much more than just
regulate the lighting in the home. Bulbs are just the beginning." "According to Der
Spiegel the European Commission should want to regulate in all bathrooms showers
and flow of water." "The same applies to taps, windows, doors etc. and many
consumer favorites - Plasma TVs." Totalitarian style is here! STOP NWO AGENDA!
Snažme se díky našemu hlasitému nesouhlasu s NWO postupovat tak, abychom
nemuseli protestovat proti enviromentální totalitě díky nečinnosti našich politiků
podobně, jako australský farmář Peter Spencer, jenž se rozhodl za pomocí médií
hrdinně hájit svá ústavní práva pomocí hladovky, posléze pomocí tisícovek svých
přesvědčených podporovatelů. „"As much as the nation is concerned about me, my
concerns are directed at the families of the hundreds of farmers who have
suicided and the politicians who have failed to show any concern, compassion or
morality for what the government has done to these families and the nation's
Constitution. My committed stance on the tower was to press the point," Mr Spencer
said.” (Zdroj: http://www.theaustralian.com.au/news/peter-spencer-ends-hungerstrike-protest/story-e6frg6xf-1225818713137.)
Myslí - li si však někdo: tato agenda v Česku nehrozí, to je „pouze“ daleké
zahraničí, měl by si najít plánovaný legislativní návrh „oranžových hochů“ z Ostravy o
ochraně ovzduší nebo někdejší „zelenou“ legislativu vzniklou ve spolupráci s EU na
českém ministerstvu životního prostředí za doby vlády mj. pana Bursíka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bursik). Odstrašujícím příkladem progresivní agendy
NWO byl návrh na detailní kontroly topenišť v domech svobodných lidí, vzešlý z dílny
Moravskoslezského kraje (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezský_kraj). Inu
stará dobrá totalita se v myslích mnoha zastupitelů opět vrátila. Když to nejde podle
jejich, tak se to nařídí a nejlépe také za účasti ´speciálních ekologicko-oranžových
jednotek´. Jaj: to už si lecjaký totalitář představoval se slastným pomlaskáváním ty
razie, vystrašené občany, hrozby pokut, pláč malých dětí bojících se těch oranžových
kontrolorů, vytváření stohů foto dokumentace každých kamen, komínů a samozřejmě
přilehlých domovních místností, přehrabávání se v popelu a radostné vzpomínání na
doby své hrr aktivity před rokem 1989 v pomocné stráži VB
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocná_stráž_Veřejné_bezpečnosti). Už se těšil: jak
se opět budou špehovat sousedé a jak radostně se budou navzájem udávat. Nemáš
správný kotel? Nehodláš topit tím, co ti nařídíme za drsné peníze? Pak si na to musíš
vypůjčit, nechat se pravidelně kontrolovat ekologickými komandy. Nepoznáš dne ani
minuty klidu. Konec domovní svobody garantované ústavou a platným zákonem č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=178).
DOSUD PLATNÝ STAV VE SHODĚ S ÚSTAVNÍMI SVOBODAMI: „Zhodnocení
platného právního stavu: Současný zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), definuje ve svém § 12 povinnosti
provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Podle stanovených
povinností lze tyto provozovatele rozdělit do dvou skupin. První kategorie
nepřipouští žádné výjimky a týká se právnických osob a fyzických osob podnikajících.
Další kategorie se týká fyzických osob a je specifická v tom, že stanovuje tuto
výjimku: provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci
nejsou povinni podle tohoto zákona: a) umožnit osobám pověřeným obcí a České
inspekci životního prostředí přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření
kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho

technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady,“(Zdroj:
http://www.tretiruka.cz/news/navrh-zastupitelstva-moravskoslezskeho-kraje-nazmenu-zakona-o-ovzdusi.)
NAVRHOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA VYCHÁZEJÍCÍ Z PROGRESÍVNĚ-TOTALITNÍ AGENDY
NWO V ROZPORU S ÚSTAVNÍMI SVOBODAMI: „Moravskoslezský kraj navrhuje, aby
úředníci mohli přímo v domech a bytech soukromých osob kontrolovat, čím lidé
topí. Podle dnešní zprávy ČTK Kraj tento návrh novely zákona o ochraně ovzduší
předložil i sněmovně. „Kontrola toho, čím kdo zatápí je v současnosti skutečně velice
problematická, zejména proto, že kontrolor nemůže vstoupit jen tak do něčí
domácnosti (na rozdíl od budov právnických osob),“ uvedla Vendula Krčmářová z
Arniky. „Nedotknutelnost příbytku je zakotvena v ústavě i Listině základních
práv a svobod.“ (Zdroj: http://www.odpady.arnika.org/aktuality/moravskoslezskykraj-chce-prosadit-prime-kontroly-topenist-v-domacnostech.)
„Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo poslanecké sněmovně návrh
změny zákona o ovzduší dne 22. 12. 2009. Cílem navrhované novely je umožnit
orgánům ochrany ovzduší - obecním úřadům přístup do objektů a to zejména do
rodinných domů fyzických osob za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění
množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu. V souladu s
rozšířením této kompetence, tj. o vstup do objektů rodinných domů fyzických osob,
je umožněno obecnímu úřadu kontrolovat typ spalovaného paliva, tj. zda není
spalované palivo v rozporu s palivy určenými výrobci spalovacích zařízení (§ 3 odst. 4
zákona o ochraně ovzduší). Zákon nově stanoví povinnost fyzickým osobám, které
provozují zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW nebo
spalující plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW,
spočívající v provedení měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných
látek a kontroly stavu spalinových cest prostřednictvím oprávněné osoby, a to do
dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona a následně nejméně jednou za dva roky.
Výše předpokládaného výdaje na jedno měření činí cca 1.000 Kč. Konkrétní změny
zákona o ochraně ovzduší: 1. V § 12 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 5
se označují jako odstavce 2 až 4. 2. V § 12 odst. 3 se slova „v odstavci 1 písm. e) a
g)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. b), d), e), f) a g)“. 3. V § 46 odst. 2 se na
konci textu písmene h) doplňují slova „s výjimkou dodržování povinností podle § 3
odst. 4 u malých stacionárních zdrojů,“. 4. V § 50 odst. 2 písm. d) se za slovo
„podle“ vkládají slova „§ 3 odst. 4 u malých stacionárních zdrojů a podle“. Čl. II
Přechodné ustanovení. Fyzické osoby provozující malé stacionární zdroje znečišťování
splní povinnosti podle § 12 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů, nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona. Čl. III
Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Komentář
navrhovatele k článku I. Tímto ustanovením se umožňuje orgánům ochrany ovzduší
- obecním úřadům přístup do objektů (zejména rodinných domů fyzických osob)
za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a
kontroly jeho technického stavu. V souladu s rozšířením této kompetence, tj. o
vstup do objektů rodinných domů fyzických osob, je umožněno obecnímu úřadu
kontrolovat typ spalovaného paliva, tj. zda není spalované palivo v rozporu s
palivy určenými výrobci spalovacích zařízení (§ 3 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší).
Přístup do objektu bude prováděn na základě ohlášení o zahájení kontroly a musí mít
procesně všechny náležitosti stanovené zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem kontroly bude protokol o kontrole.
Posuzování kategorizace zdroje u fyzických osob bude především formální, neboť se

zpravidla bude jednat o malé spalovací zdroje umístěné zejména v rodinných domech.
Zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu u „lokálních
topenišť“ fyzických osob bude založeno na pravidelném měření. První měření bude
provedeno do dvou let od účinnosti navrhovaného zákona a následující nejméně
jednou za 2 roky. Bude se měřit účinnost spalování a množství vypouštěných
látek a kontrolovat stav spalinových cest, a to oprávněnými osobami v oboru
kominictví. Tuto povinnost budou mít všichni provozovatelé zdrojů spalujících tuhá
paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW nebo spalujících plynná nebo kapalná
paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW bez ohledu na to, zda se jedná o
právnické nebo fyzické osoby. Na základě revizní zprávy oprávněné osoby v oboru
kominictví, ve které bude uvedeno, zda jsou kouřové cesty v pořádku či nikoli, bude
moci orgán ochrany ovzduší zahájit kontrolu u dané fyzické osoby a stanovit
nápravná opatření v souladu s touto revizní zprávou. Kontrolu typu spalovaného
paliva (§ 3 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší) bude možné provést zejména
vizuálně, tzn. bude nutné posoudit zásoby paliva ve vztahu k palivům schváleným
výrobcem daného spalovacího zařízení. Všechny ostatní materiály nazývané
provozovatelem „paliva“ by neměly být skladovány vedle paliv stanovených
výrobcem daného spalovacího zařízení. Následně bude vizuálně posouzen popel z
daného spalovacího zařízení. Prvním důkazem, že nebylo spalováno palivo
schválené výrobcem spalovacího zařízení, bude přítomnost hřebíků, šroubů,
zbytků plastů, lepenek, apod. Jako důkazní materiál bude pořízena
fotodokumentace. V případech, kdy je znám výrobce spalovacího zařízení, bude
nezbytné požádat výrobce o fotodokumentaci popela v případě spalování
předepsaného paliva v daném typu spalovacího zdroje. Při porovnání obou
fotodokumentací musí být vizuálně patrný rozdíl, který bude důkazním materiálem
pro zahájení řízení o uložení sankce. V případech, kdy není znám výrobce spalovacího
zařízení, nelze daný způsob využít. Tímto ustanovením je také nově umožněn České
inspekci životního prostředí přístup do objektů (zejména rodinných domů
fyzických osob) za účelem ověření kategorizace zdroje. V pochybnostech, zda jde o
stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů,
rozhoduje Česká inspekce životního prostředí v souladu s § 4 odst. 10 zákona o
ochraně ovzduší. Komentář navrhovatele k bodu 2: Ustanovení bylo oproti
dosavadnímu znění rozšířeno o písmena b), d) a f) v § 12 odst. 1, a to s ohledem na
zrušení § 12 odst. 2. Tímto se nedodržení povinností fyzických osob stanovených v
§ 12 odst. 1 písm. b), d) a f) stává přestupkem podle zvláštního právního
předpisu, tj. § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.“ (Zdroj: http://www.tretiruka.cz/news/navrh-zastupitelstvamoravskoslezskeho-kraje-na-zmenu-zakona-o-ovzdusi.)
Chceme takový svět nové totality přátelé? NECHCEME! Je čas jasně říci ve volbách
NE!
Naštěstí vlna odporu obyvatel z celé České republiky byla tak silná, že vláda
musela překvapivě smést tento totalitní zákon ze stolu. „Inspekce kontrolující čím
topí domácnosti, by neměly moci vstoupit do domu. Tak se k návrhu
Moravskoslezského kraje, který se změnou kontroly domácích topenišť počítal,
postavila vláda. Podle vedení Moravskoslezského kraje by kontroly přímo v
kotelnách domů i bez souhlasu majitele byly účinnější než současná praxe.
Ministři ale s tímto postupem nesouhlasí. Podle premiéra Jana Fischera
kontroloři nesmí narušovat soukromí majitelů domů, vláda tak návrh
zamítla.“ (Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/689396.) Český
premiér Fischer se dokonce nechal slyšet - jakkoliv je to právě z jeho úst překvapivě

pozitivní, že žádná totalitní komanda nepřipustí; jakýkoliv neautorizovaný „vstup
do obydlí“ je nežádoucí „invazí do soukromí“ a „vláda si to nemůže osvojit“.
Topeniště lze kontrolovat také jiným způsobem i „bez vstupu do domácností“.
Bylo by to „porušení Listiny práv a svobod
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms)
“. (Zdroj: ČT24, 1.2.2010.)
A tak zatímco milióny hodných a svobodomyslných lidí slavily v celém Česku
díky pozitivnímu přístupu pana Fischera vítězství svobody, uhájení zase kousku práv
garantovaných zmíněnou Listinou, tak pan Ing. Jaroslav Palas
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Palas), hejtman Moravskoslezského kraje,
neskrýval své „zklamání“. Podle něj stejně „kontroly lze provádět“ a je prý i nadále
nutné „nějakým způsobem zvednout prst“, ikdyž pak sám přiznal: „my víme, že tímto
zákonem“ stejně nic „nevyřešíme“. Pan hejtman: „jsem přesvědčen“: kontroly
(razie) v domácnostech svobodných voličů by „nebyly“ porušením Listiny práv a
svobod. (Zdroj: Radiožurnál, 1.2.2010.)
Inu: co k tomu dodat? Nezbývá, než se modlit a bojovat proti totalitní podstatě
zákonů, které nám někteří představitelé neustále předkládají. Nutí nás nakupovat si
drahé, často nesmyslné ekologické výrobky, zdaňují nás, chtějí nám brát naše
základní svobody, čtyřiadvacet hodin vkuse nás kontrolovat a vytvářet k obrazu svému
novou totalitu ve shodě s přáním NWO. Je naší povinností hájit základní lidské
svobody, za které umírali zakladatelé naší republiky v minulém století. Je to velmi
aktuální právě v době všeobecného nástupu agendy NWO na celém světě. Smutným
faktem ovšem zůstává: za touto agendou stojí také část našich spoluobčanů, neřku-li
někteří námi zvolení zastupitelé. Vždyť již Bible (http://en.wikipedia.org/wiki/Bible)
nám jasně ukládá důležitost boje se zlými záměry, zákony, vyhláškami apod., které
produkují pod vlivem duchovních sil zla vlády, světovládci a spol. Není to boj proti
lidem ani boj proti systému vládnutí jako takovému, neboť ten je vždy nutný, je od
Boha, nýbrž proti zlu obsaženému např. v legislativě, v idejích, v činech jednotlivých
papalášů (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/papalas): „Náš zápas totiž
není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné
temnoty, proti duchovním silám zla /.../“. (Zdroj: BIBLE : PŘEKLAD 21. STOLETÍ,
Efeským, 6:12, Biblion, Praha, 2009, s.1481.)
Slavná Manhattanská deklarace se stovkami tisíc podpisů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Declaration:_A_Call_of_Christian_Conscien
ce) hovoří stejně: My „nenecháme umlčet, podrobit nebo znásilnit svá svědomí
jakoukoliv pozemskou mocností, ať již kulturní či politickou, a to bez ohledu na
důsledky, které by to pro nás mohlo mít. Pokoušíme se probudit hnutí - stovky
tisíc, možná milióny křesťanů, kteří stojí pospolu společně s dalšími muži a
ženami dobré vůle v obraně základních principů spravedlnosti a obecného dobra
/.../. Slibujeme si navzájem a svým souvěrcům, že nás žádná síla na zemi, ať
kulturní, nebo politická, nezastraší k mlčení nebo souhlasu. /.../ Uznáváme
povinnost jednat v souladu se zákony, ať se nám to líbí, nebo ne, pokud tyto
zákony nejsou hrubě nespravedlivé nebo nemravné věci. /.../ Po staletí
křesťanství učilo, že občanská neposlušnost je nejen dovolena, ale někdy je i
nutná.“ (Zdroj: MANHATTANSKÁ DEKLARACE: HLAS KŘESŤANSKÉHO SVĚDOMÍ, IN:
KONZERVATIVNÍ LISTY, II, 2, Konzervativní klub, o.s., Ostrava, s.13-14, 16;
http://res.claritatis.cz/zpravy/severni-amerika/kompletni-text-manhattanskedeklarace-hlasu-krestanskeho-svedomi/3564.)

Nicméně totalitáři se přirozeně pořád nevzdávají. Lze očekávat jejich další
postup ve shodě s agendou NWO. Budou i nadále znepříjemňovat lidem život. Český
ministr životního prostředí Jan Dusík (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Dus%C3%ADk)
již hrozí všem lidem: Použijeme na vás jeho slovy „cukr“ a „bič“. (Zdroj: ČT24,
14.2.2010.) To ale byla mj. Heydrichova
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich) politika dámy a pánové: „Jako
říšský protektor prosazoval politiku cukru a biče – sociální výhody dělníkům
versus brutální perzekuce vůči neloajálním a nepřátelským živlům.“ (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich.). Pan Dusík se ironicky vyjadřuje o
dodržování ústavních svobod občanů stylem „nějakou osobní svobodu“ vám
nenecháme, protože my chceme prostě prosadit naše „cíle“, především „vliv na
změnu klimatu“ a tzv. ochranu zdraví populace (viz. agenda NWO s povinným
očkováním - zase ta totalita, tentokrát v zeleném hávu). Pan Dusík sdělil, že veškerý
odpor zadusí, jelikož „není možné“ přeci „dosáhnout výsledků“ pouze „pozitivními
stimuly“. Tedy vyslovil se pro totalitní akci, pro likvidaci ústavou garantovaných
svobod. Ministr Dusík dokonce vyzval soukromé firmy ke kolaboraci s NWO, když sdělil:
„business by měl být partnerem regulátorovi“. (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.) Tedy
pomáhat rozšiřovat totalitní agendu NWO: za to by zřejmě business obdržel tučné
zakázky z peněz daňových poplatníků - viz. již výše zmiňovaný případ z USA v oblasti
ekologických oken. Je to děs přátelé. Naštěstí ministr průmyslu pan Vladimír Tošovský
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_To%C5%A1ovsk%C3%BD) vpustil
konečně do dusných návrhů trochu kyslíku. Zcela správně zmínil: „Regulace nic
neřeší“; My se musíme naopak snažit, „aby lidé využívali čisté zdroje dobrovolně a
rádi“, aby byly tyto zdroje „nejpřístupnější, nejlevnější a nejrozumněji
dosažitelné a to se obávám, že prostě regulací nejde“. Vždyť již dnes máme
zákony o ochraně ovzduší „přísnější než je úroveň EU“. Ministr Dusík to přiznává:
„Máme přísnější předpisy v životním prostředí, než nám ukládá EU: To je bezesporu
pravda.“ (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.)
Inu totalitáři chtějí vždycky všechno zpřísňovat, utahovat smyčky kolem vás
více a více, až se stanete otroky. Je tedy důležité, aby nevyhráli nadcházející volby.
Opět se nám ukazuje jako nejlepší cesta: volte ty lidi, za nimiž stojí jejich životní
příběh, nikoliv pouze přání dané politické strany. Volte lidi, kteří se velmi blíží svými
postoji tomu, čemu v životě věříte, co obdivujete. Volte kandidáty s pevnými
životními zásadami, pro něž nejsou peníze nebo posty nejdůležitější, nýbrž čestné
prosazení či zachování dané dobré myšlenky ve společnosti. Hlavně nevolme lidi typu
pana Clintona (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton;
http://www.apfn.org/apfn/clintons.htm), kteří jsou schopni jít s kamennou tváří
smutku na pohřeb svého kolegy, aby se mu za rohem posmívali a ihned, když by to
zachytily televizní kamery, tak zase rychle nasadili slzy.
Již američtí otcové zakladatelé
(http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States) včetně
Jeffersona (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson) „dobře věděli, že když
se stane vláda příliš velkou a příliš mimo naši kontrolu, politici si začnou myslet, že
si mohou zaplatit cokoliv k dosažení větší moci.“
Glenn Beck dále nadšeně hřímá z televizní obrazovky FOX NEWS: „Jděte nám
z cesty elitáři! Jděte nám z cesty zkorumpovaní politici! Nastal čas pro lid, aby
vyšel do ulic a napravil to, co jste vy zpackali.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
26.1.2010.)

Někdejší člen demokratické strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)), poradce
amerického presidenta Cartera (http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_carter) a v 80.
letech 20. století spolupracovník Joe Bidena (současný vice president USA http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden) jménem Patrick Caddell
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Caddell) ovšem též pravdivě vystihl situaci
v Česku a v USA, kde spolu také zřejmě opět budou soupeřit hlavně dvě nejsilnější
strany. Podle něj: „Nyní máme naši zemi názorově rozdělenou na lid a vůdce země
/.../ lidé jsou frustrováni tím, že je politici neposlouchají, díky tomu už pak
neposlouchají své někdejší politické vůdce /.../.“; „Američané“ a (Češi) naštěstí
ještě stále „vědí, kdo jsou, vědí, o čem to celé je /.../ musíme jim znovu
připomenout jejich kořeny a úspěchy Ameriky.“ (Česka, Československa); lidem by
mělo být znovu připomenuto, „že oni sami mají sílu věci změnit, a že oni sami
mají zodpovědnost.“; „Musíme učit lidi, jak se co nejlépe bránit“ v každodenním
životě; k tomu musíme znát své dějiny; my dneska bohužel již „neučíme lidi dějinám“;
musíme si stále uvědomovat: „Lidé jsou svobodní pouze, pokud vědí, kdo jsou,
odkud přišli a pokud chápou své dějiny.“. Glenn Beck: „To je jeden z hlavních
důvodů, proč dnešní elitáři chtějí, abychom byli jako otroci
(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery) kdysi dávno v minulosti“, neboť
„znalosti Vám totiž dají svobodu a pak již nikdy nebudete chtít být
otrokem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 11.1.2010.)
Americká konzervativní politička Sarah Palinová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_palin), jejíž obliba v Americe neustále roste,
poskytla pro televizní stanici FOX News rozhovor, kde velmi upřímně popsala tristní
situaci současného politického sytému. Načrtla také možné řešení situace vhodné jak
pro USA, tak pro Českou republiku. Sarah se domnívá, že nynější politická scéna se
bohužel chová velmi nevhodně. Je zde na nejvyšších místech většina bezcharakterních
lidí tzv. politických „žraloků“. Naštěstí onen ohrožený druh, menšina v politice, praví
gentlemani, ještě přežívají. Tyto lidské bytosti zachránily její „zdravý rozum“, jelikož
jinak by „ztratila veškerou naději v dosavadní politický systém“. Dnešní voliči „se
dívají na kampaň, na kandidáty politických stran“ a vidí jednu velkou
„přetvářku“, „vidí porušené sliby“ a „vidí, že už možná není jiná možnost, že už
to ani jiné nebude“ a „přesně tohle musíme změnit“. Uděláme to tak, že do
politiky přijdou „na všech úrovních opravdoví a normální lidé“. „Lidé, jejichž
hlavním cílem je sloužit ostatním, pak s tímto svým hlavním cílem se budou moci
ucházet o funkci a dají vždy na první místo službu vlasti a svému
společenství.“ „Je mnoho z nás, kteří chceme přežít a být úspěšní, aniž bychom
se museli stát součástí toho celého systému kolem nás“, navíc „chceme vidět
všude kolem úspěšné lidi a ne jen přežívající trosky“. (Zdroj: Glenn Beck Show,
13.1.2010.)
Kolegové z American Freedom Radio
(http://www.americanfreedomradio.com/AmFreeReport_10.html) by určitě dodali,
že za to může také „nedostatek naděje“ jakožto „hlavní rakovinotvorný nádor v naší
společnosti“, který se snaží mnohdy masivně podporovat „mainstreamová
média“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream). (Zdroj: American Freedom Radio,
26.1.2010.)
Palinová, jako registrovaná členka republikánské strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)) v USA, nicméně
také ještě stále věří v možnost změny uvažování svých politických kolegů. Je

přesvědčena o možnosti reformy republikánů, o jejich odstoupení od progresivní
agendy, a o „změně“. Jako příklad uvádí známého kandidáta na amerického
presidenta Johna McCaina (http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain) z roku 2008,
jenž se podle Sarah sice chová jako progresivec, nicméně ona doufá: nakonec bude
společně s ostatními republikány poslouchat potřeby lidí, jejich myšlenky, změní se.
Nicméně přiznala své „pokušení“ ze strany odejít. (Zdroj: Glenn Beck Show,
13.1.2010.)
Za největší chybu amerického presidenta Obamy považuje Sarah reformu
zdravotnictví. „Univerzální zdravotnictví porušuje X. dodatek k americké
ústavě“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Xth_Amendment) a je to „nejvíce špatná“ věc,
kterou Obamova administrativa vyprodukovala. „Pořád nechápu, že ti na Kapitolu
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol) neslyší hlasy lidí a jejich
protesty.“ „Vidím v naší kultuře a ve společnosti tolik jedinců, kterým již nemůžeme
absolutně důvěřovat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)
Sarah neopomněla zdůraznit roli Boha v životě celé republiky. „Nic v mém
životě není důležitější než Bůh a má víra.“ „Mnohokrát jsem se modlila na kolenou
k Bohu a prosila ho o moudrost a sílu.“ Nikdy nebudu druhému nařizovat, jak by se
měl v tomto smyslu chovat, ale ráda bych viděla více Američanů, aby to zkusili a
hledali toho průvodce, kterého měli naši „otcové zakladatelé“, protože Bůh nás opět
přivede k naší velikosti a k úspěchu. „Máme dnes k dispozici mnoho historických
dokumentů, svědčících o tom, že tato země byla věnována Bohu.“ „Já nebudu
součástí politického systému, kterému již tolik lidí nedůvěřuje.“ (Zdroj: Glenn
Beck Show, 13.1.2010.)
Glenn Beck posléze Sarah položil velmi důležitou otázku: Kterak chcete
„obnovit důvěru a čestnost“ v politice? Palinová popravdě odpověděla: „Já na to nyní
nemám odpověď. Kladu si stejnou otázku.“ Beck: Vždycky, když těm politikům
uvěříme, tak nás zklamou a podvedou. Sarah souhlasí: „Vždycky, když už jim uvěříme,
tak nás potopí.“ „Je to proto, že náš svět a lidstvo jsou v úpadku.“ „Nemyslím si, že
bychom měli vkládat tolik důvěry do nějaké jedné osoby a už rozhodně ne do
politika.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)
Pokud se však progresivní vzory chování a jednání dostávají do současné
praktické politiky, nelze se divit, že musíme zvonit na poplach. Lidé prosazující tyto
totalitní ideály si o sobě myslí přesně ve shodě s agendou NWO, že vždycky vědí
všechno lépe než běžní občané. Ústava, svoboda, pro ně nejsou důležité a tzv. etické
chování si chtějí vynucovat násilím a zákony, zdaňováním, namísto třeba propagací
prevence, školením, pozitivními vzory, zpřístupňováním nových technologií, podporou
křesťanských sborů apod. Oni jsou přeci ta novodobá šlechta. Vyžadují
bezpodmínečnou poslušnost stejně jako Hitler často pod záminkou tzv. vědeckého
pokroku (viz. např. povinná vakcinace populace). Chtějí přerozdělovat násilím to, co
vy pracně vyděláte nebo uspoříte. Oni vědí prý nejlépe, co dělat s vašimi korunkami,
kam je přeposlat. K tomu samozřejmě potřebují vysoké zdanění, silný stát. Ano, tak
to vždycky začíná, dokud se my lidé neozveme: NE! Vždyť my - dobří lidé - chceme
dávat svobodně „potřebným proto, že to tak cítíme jako správné, nikoliv proto, že
nám naše peníze někdo násilím vezme“ třeba pomocí vynuceného zvýšení daní nebo
zásahových jednotek pod tzv. honosnými fanfárami enviromentalismu. (Zdroj: Glenn
Beck Show, 25.11.2009.) Tolik bychom si přáli, aby naši občané konečně pochopili
svou sílu, sílu svého hlasu: ZATAVILI TUTO NOVOU TOTALITU!

Mimo volební období však samozřejmě vždycky existují naštěstí další cesty boje
s agendou NWO. Kromě spolupráce s doposud svobodnými a nezastrašenými médií, s
různými občanskými aktivitami, je zde ještě vždycky mj. Ústavní soud
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_the_Czech_Republic) nebo
Veřejný ochránce lidských práv (http://www.ochrance.cz/en/ombudsman/). Známý
komentátor a americký soudce Andrew Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) vyzývá voliče, aby hájili svá práva
proti duchu totality, zla, který se nalézá v nové legislativě a postupuje proti ústavním
svobodám: „Doufám, že lidé povstanou a uvědomí si, že vláda je už mimo jejich
kontrolu.“ Napolitano volá ke svobodným občanům, aby se nebáli hájit svá ústavní
práva vůči zlovůli NWO. Ukazuje na příkladu známé kauzy Elliota Ashtona Welshe
(http://www.oyez.org/cases/1960-1969/1969/1969_76) u Nejvyššího soudu Spojených
států amerických(http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States)
z 15. června 1970, že občané budou vyslyšeni ve svých nezadatelných ústavních
právech, svobodách, a že mají právo na odpor, nicméně musí si za všech okolností
stát za svým přesvědčením. Musí jít o myšlení podobné víře. Lidé se pak ale nesmí
nechat zviklat ve svých ideálech o svobodě. „Bylo by však mnohem lepší, kdyby nás
vláda nechala být a my jsme nemuseli využívat těchto výjimek.“, dodává soudce
Napolitano. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15.1.2010.)
Podle progresivců prostě něco jako základní, nezadatelná práva, nebo svobody
pocházející od Stvořitele (http://en.wikipedia.org/wiki/God) neexistují. Ústavu je
prý možno neustále měnit. Navíc jde podle nich o přežitek, který je třeba upravovat
k aktuální politické potřebě. V souladu s agendou NWO totiž „Bůh není“ a existuje
jako nejvyšší instance pouze „vláda“, od které se musí „vše“ odvozovat, včetně
nových, nadiktovaných potřeb enviromentálně uvědomělého občana. Odtud je již
ovšem jen kousek k tyranii. Glen Beck: „Neposlušnost vůči tyranii je poslušnost
vůči Bohu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.1.2010.)
Celosvětový zájem, neskutečné množství otázek, posléze také odpor svobodné
veřejnosti vůči tyranii, především vzbudila obrovská bezpečnostní aféra z dílny NWO s
následným pokusem o zavedení bio-skenerů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Backscatter_X-ray) na letištích, pak ve všech
významných světových institucích, budovách. Již v minulém díle oranžové války
poukazoval autor na problém těchto různých uměle konstruovaných krizí. Bohužel se
tato skutečnost naplno potvrdila též díky neprofesionalitě části slovenských a
britských bezpečnostních složek (viz. dále). Na veřejnost, do sdělovacích prostředků,
totiž unikly informace o používaných metodách v rámci agendy NWO v těchto složkách.
Jednotliví ministři vnitra (slovenský, český, irský, britský atd.) pak museli sáhodlouze
vysvětlovat všechny události, přičemž takto sami často při svých vyjádřeních odhalili
mnoho ze skutečné podstaty současných bezpečnostních opatření, včetně toho, že již
vlastně pouze akceptují pokyny ze zahraničí a tomu podřizují své konání, předávání
dat o svých občanech cizím vládám apod.
Všechno začalo díky odhalení tzv. „Underwear
bombera“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_bomber) jménem Umar Farouk
Abdulmutallab. Tento dvaceti čtyřletý občan Nigérie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria), synek bohatého bankéře, byl přesvědčen podle neustále měněné oficiální verze - příslušníky teroristické sítě al-Kajdá
(http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Kaida), aby vyhodil do povětří letadlo na cestě z
Amsterdamu (http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam) do Detroitu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit) ve státě Michigan

(http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan). Mladý terorista umně skryl ve svém spodním
prádle součásti plastické trhaviny
(http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefa_underwearbomb.pdf), které
posléze smíchal dohromady tak, že vytvořil použitelnou bombu. Naštěstí se mu celá
operace nepovedla. Byl samotnými pasažéry letadla zneškodněn. Al-Kajdá se přihlásila
k odpovědnosti za pokus o tento atentát. Nicméně celá řada svědků začala po čase
vypovídat o nejrůznějších podivných událostech, které předcházely tomu, jak se
vůbec tento terorista dostal na palubu letadla. Pomiňme nyní samotné napojení alKájdy na nejrůznější bezpečnostní služby, které mají velký podíl na vzniku této sítě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_assistance_to_Osama_bin_Laden).
Nevšímejme si raději speciálního zacházení s mladým teroristou Umarem tak, aby se
mermomocí dostal bez problémů do letadla i bez pasu a to dokonce navzdory jeho
zařazení již dlouho před vlastním útokem do databází potenciálně nebezpečných lidí.
Nechejme bez povšimnutí zatajování přímo bezpečnostními složkami dalších účastníků,
kompliců, pomocníků v celé operaci. Nelze však přehlédnout veřejné prohlášení
samotného presidenta Obamy (viz. dále), kde nakonec musel přiznat pochybení. Je
tedy zřejmé, že za oficiální verzí o údajném atentátu připraveném al-Kájdou vězí
něco jiného. Ve velmi krátké době po zveřejnění pokusu o atentát se totiž ihned
vynořily již hotové plány na globální zavedení zmíněných bio-skenerů (podobně jako
minulý rok v případě vakcín proti tzv. prasečí chřipce). Nikdo se tehdy ještě nechtěl
zabývat jejich zdravotní nebezpečností nebo navíc ohrožením osobní důstojnosti
pasažérů či poskytnutím jiné a adekvátní možnosti kontroly. Skenery totiž snímají
přes šaty daného pasažéra nahé tělo se všemi detaily a nikdo přesně neví, kam pak
získané údaje putují. Samozřejmě: všechny patřičné orgány veřejnosti tvrdí, že jsou
snímky obnažených těl pasažérů se všemi genitáliemi
(http://en.wikipedia.org/wiki/Genitals) ze skenerů v případě negativního nálezu
(rozuměj - nenajdou žádné nebezpečné látky, výbušniny, zbraně atd.) ihned namístě
zničeny. Samozřejmě případy z praxe hovoří přesně opačně (viz. dále). Znenadání se
pak též rychle vynořily velké kontrakty podporované předními vůdci světových vlád
s cílem zabezpečit pomocí bio-skenerů nejprve všechna letiště, posléze také veškeré
důležité budovy. Skenero-mánie tak začala bubnovat na televizní obrazovky podobně
jako loni tzv. prasečí chřipka (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009). Vzrůstala
celá řada otázek, včetně odporu veřejnosti vůči takto drakonickým opatřením. Někteří
politici se pokoušeli opět rozehrávat notu masivní teroristické hrozby a neoprávněné
nenávisti vůči muslimům (http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim). Další upozorňovali
na nebezpečí pro občanské svobody. Z celé situace samozřejmě velmi těžily firmy,
vyrábějící dané bio-skenery.
Do toho se najednou objevilo senzační odhalení, že slovenské bezpečnostní a
další složky z ostatních států EU běžně nacvičují anti-teroristické zátahy na nic
netušících lidech, kterým dokonce vkládají do jejich zavazadel části výbušnin. Vlivem
chyby a opomenutí jednoho příslušníka slovenských bezpečnostních sil se tak mohla
celosvětová veřejnost seznámit s touto běžnou agendou NWO. Nastala celá řada mírně
řečeno zapeklitých vysvětlování a dokonce omluv vrcholových představitelů
patřičných orgánů. Na Facebooku (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) vznikly
skupiny desítek tisíc rozhořčených lidí, kteří protestovali proti těmto manipulacím
NWO (např. „Obťažuje ma, keď mi slovenská polícia dáva výbušniny do batožiny“ se
čtyřiceti třemi tisíci členů). Lidé se ptali: jak můžeme ještě někdy věřit naší vlastní
vládě, která cvičí bez našeho souhlasu na nás, nevinných občanech a nikdy vlastně
nevíme, z koho kdy udělají nějakým tzv. omylem teroristu. Důležité však bylo poznání:
tyto věci dnes a denně probíhají; jsou řízeny ze zahraničí v rámci jednotné NWO
agendy. Chyby se samozřejmě stávají každému, jsou pochopitelné, jenže tady vypluly

na povrch postupy, celá hluboká agenda NWO a toto poznání právě vzbudilo takové
rozhořčení světové veřejnosti. Uvědomme si: sám president Obama na tiskové
konferenci jasně prohlásil: americké bezpečnostní služby „měly dostatek
informací“ k tomu, aby atentátníka „odhalily“ včas. (Zdroj: Glenn Beck Show,
5.1.2010.) Předně dokonce zástupce americké vlády Patrick_F._Kennedy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_F._Kennedy) sdělil při slyšení v americkém
Kongresu: Umar Farouk Abdulmutallab byl vpuštěn na území USA díky výslovnému
přání bezpečnostních složek, předně proto, aby se zabránilo podrobnějšímu
vyšetřování al-Kájdy: „Undersecretary for management at the State Department,
Patrick F. Kennedy, told Congress that the State Department wanted to keep crotch
bomber Umar Farouk Abdulmutallab out of the U.S., but that intelligence agencies
insisted that Abdulmutallab be let into the country. Specifically, on January 27th,
Kennedy told the House Committee on Homeland Security that intelligence agencies
blocked revocation of Abdulmutallab’s visa because it would have foiled a “larger
investigation” into Al Qaeda. As noted by The Detroit News: The State Department
didn’t revoke the visa of foiled terrorism suspect Umar Farouk Abdulmutallab
because federal counterterrorism officials had begged off revocation, a top State
Department official revealed Wednesday. Patrick F. Kennedy, an undersecretary for
management at the State Department, said Abdulmutallab’s visa wasn’t taken away
because intelligence officials asked his agency not to deny a visa to the suspected
terrorist over concerns that a denial would’ve foiled a larger investigation into alQaida threats against the United States. “Revocation action would’ve disclosed what
they were doing,” Kennedy said in testimony before the House Committee on
Homeland Security. Allowing Adbulmutallab to keep the visa increased chances
federal investigators would be able to get closer to apprehending the terror network
he is accused of working with, “rather than simply knocking out one solider in that
effort.” (Zdroj: http://www.infowars.com/u-s-counterterrorism-officials-insistedthat-crotch-bomber-be-let-into-country.) PROČ ALE PAK ZAVÁDĚT ONY SKENERY, ŽE?
Pokud měli někteří čtenáři možnost studovat postupy bezpečnostních složek nebo
přímo jisté věci konzultovat s některými operativci, pak jim musí být jasné hluboké
poznání Glenna Becka, jemuž pravidelně posílají tipy kolegové konzervativci z FBI
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fbi) a CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA):
„Nevěřím na náhody.“ „Všechno, co tito lidé ve Washingtonu dělají, má nějaký
daleko hlubší důvod.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.12.2009.)
Slovak agents gave an innocent man to his bag explosives (cyklonit - RDX
http://en.wikipedia.org/wiki/RDX) and then he was flying to Ireland
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland). Irish police on Tuesday arrested a Slovak,
who unknowingly transported to Ireland 90 grams of explosives. But he was
immediately released. There were another 7 people tested via similar way and
without their knowledge. This manipulation of the free citizens caused Slovak security
forces. They wanted to test the airport scanners. Slovak Interior Minister Robert
Kalinak officially apologized. The event attracted considerable public outrage in
Central Europe and Ireland. People protesting against the NWO manipulation and
exploitation of innocent people. (Zdroj:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/188413-slovensti-agenti-dali-nicnetusicimu-muzi-do-letadla-vybusninu.html.)
Inu opět: děje se to nejen ve Washingtonu. Stačí si jen uvědomit: letadlo, ve
kterém proběhl celý incident s nastrčenou výbušninou slovenských bezpečnostních
složek v tašce nic netušícího pasažéra „bylo“ předně „české letadlo s českou
posádkou“ a podle pana Moravce (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Moravec)

patřilo „ČSA“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Airlines). Arogance některých lidí
spolupracujících a podřizujících se bez námitek agendě NWO pak šla tak daleko, že
např. český ministr vnitra pan Pecina (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Pecina)
původně prohlašoval: „necítil jsem po něm potřebu vyžadovat omluvu“, tedy po
slovenském ministrovi vnitra (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kaliňák), jelikož
přiznal, že tato agenda, tyto postupy, „tato cvičení“ na nevinných lidech, se totiž
„používají“ pravidelně a „obecně i v EU“. Nechtěl však již o tom dále hovořit
z hlediska utajení informací. Inu agenda NWO je zde totiž někomu přednější než
vlastní občané, neřku-li slušné chování vzhledem k vlastním voličům. Z hlediska
tělesných skenerů pak radostně pan ministr prohlásil: „asi by se to muselo pořídit pro
všechny zaměstnance“ aerolinek, „je nutné skenovat i zaměstnance, ne jen pasažéry“,
„přál bych si, aby ty skenery byly zaváděny postupně třeba jenom“ při letech do USA
a do Izraele (http://en.wikipedia.org/wiki/Izrael_(state)), tedy „ze začátku ne
plošně“, nicméně budu požadovat tato opatření. Budu chtít, ať „jdeme dopředu“ (a
už je to tady: rozuměj progres - pokrok). Jsem pro „skenery
(http://www.novinky.cz/domaci/188795-pecina-je-pro-nainstalovani-telesnychskeneru-na-problematicke-lety.html)“. Navíc pan ministr neprozřetelně přiznal, že již
existuje direktiva EU používat „na všech letištích“ skenery povinně, což bude
vyžadovat investice „v řádu miliard“. Pan Moravec následně zjistil, že jeden skener
stojí přibližně „5.000.000 korun“. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)
Rozhořčená veřejnost však požadovala zastavení vkládání výbušnin do svých
zavazadel a ukončení této agendy NWO. Slovenský ministr vnitra byl nakonec nucen
přiznat: „zastavil jsem tento typ aktivačních činností“ a došlo i na odškodnění
(http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/189510-slovensko-odskodni-muze-kterynechte-prevezl-vybusninu-do-irska.html). Na ostatním území EU však samozřejmě tato
´cvičení´ dále pokračují. Díky profesionalitě jiných bezpečnostních složek se o nich
však nic moc neví.
Velmi rozumně, vzhledem k občanům vstřícně, informativně a naopak v jistých
ohledech zamítavě vůči agendě NWO hovořil naopak pan český policejní president:
generál policie Oldřich Martinů (http://www.policie.cz/clanek/genmjr-mgr-oldrichmartinu.aspx). Nevidí potřebu instalovat nové skenery ani vzhledem k nařízením EU,
jelikož u nás v Česku převažují v tomto ohledu z bezpečnostního hlediska
„bagatelní“ záležitosti. Nicméně připustil za celou mánií kolem bio-skenerů zásahy ze
zahraničí, jelikož vše vychází z požadavků americké strany (požadavek US ministerstva
vnitra na mezinárodní kontroly všech letišť: http://thehill.com/blogs/blog-briefingroom/news/74041-homeland-security-dept-to-launch-international-airport-securitycampaign). Pan Martinů velmi správně poznamenal: nechceme „obtěžovat cestující“;
existují přece daleko lepší metody, třeba tzv.
„profilování“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Offender_profiling); za českou policii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Police_of_the_Czech_Republic) „naprosto vylučuji“,
že bychom prováděli podobná cvičení tak, jako na Slovensku; nic takového v případě
naší české policie (tedy nikoliv v případě všech bezpečnostních složek) „neprobíhá“;
pokud já budu policejním presidentem, tak „nikdy probíhat nebude“; „my toto
neprovádíme“; naprosto to „vylučuji“. Generál policie Martinů dále popsal existenci
tzv. Národního kontaktního bodu pro terorismus - NKBT
(http://www.policie.cz/clanek/nkbt.aspx, http://www.policie.cz/clanek/narodnikontaktni-bod-pro-terorismus.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D) s přímým napojením
online na FBI, na Centrum monitorování terorismu - TSC
(http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_Screening_Center) včetně intranetu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet) provozovatelů letišť a dalších bezpečnostních

služeb. Upozornil na skutečnost: Francie chce nyní monitorovat už při nákupu letenky
„všechny cestující“ a „finanční toky“. Mají být prověřována, shromážděna všechna
osobní data každého pasažéra. Přesně tohle by mělo být na „pořadu dne“ jednání při
španělském předsednictví EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_European_Union). My v Česku
„disponujeme informacemi“ o teroristech a máme svůj vlastní „Black
List“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_list). Pan Martinů vyzdvihl, že otázka
civilního letectví bude „patřit mezi priority“ stejně tak, jako zavádění biometrických
údajů (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) do osobních dokladů občanů (to
samozřejmě předpokládá mj. očipování každého voliče pro jeho snadnější kontrolu).
Prostě „je tady poptávka po vyšší bezpečnosti“ a navíc „tlak výrobců“ daných
zařízení. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)
Prostě pokud chce člověk žít opravdu svobodně, tak to už asi opravdu mu
nezbude nic jiného, než založit vlastní stát nebo emigrovat někam na jinou planetu,
kde se ho nikdo nebude snažit monitorovat, pronikat násilím do jeho obydlí, zdaňovat
všechno co se ještě hýbe a očipovávat každou lidskou osobnost po vzoru tetování a
nošení žlutých hvězd z nacistických dob
(http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_in_Nazi_camps). Česko ještě stále těmto
tlakům na očipování populace v jistých fázích odolává. Pak však stačí výměna
patřičných lidí a „bye bye“ svobodná společnosti. Je třeba jasně říci: TAKOVÉ
POŘÁDKY DLE AGENDY NWO NECHCEME! Ještě stále můžeme svobodně říci NE!
Ing. Miroslav Dvořák jakožto předseda představenstva ČSA prostě říká, že „lidé
si zvyknou“ na omezování svých svobod a vždyť přeci „terorismus je součástí života“.
Podle něj „nejvíce trpí komfort“. Už ale neřekl: nejvíce ve skutečnosti trpí ústavou
garantovaná svoboda každého voliče. Připustil však: „musím odmítnout, že ne
vlastnictvím takového zařízení“, bio-skeneru, bychom patřili ke „slabým
článkům“ světové bezpečnosti leteckého provozu. Avšak když to bude potřeba:
„přizpůsobíme“ se této agendě. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)
Ano: přizpůsobit se agendě NWO. Jak příznačné. Předávat si navzájem
soukromá data o voličích daných států bez jejich souhlasu. To je přesně to, co se
některým pokrokářům velice líbí. Přizpůsobit se a hlavně být nekonfliktní. Vždyť český
volič a ústava snesou všechno: „Toledo – Členské státy Evropské unie si budou
vyměňovat informace kvůli boji proti terorismu. Ve španělském Toledu se na tom
dnes shodli ministři vnitra a spravedlnosti evropské sedmadvacítky.“ Pan ministr
vnitra Pecina opět se vším souhlasil a chce předávat data českých občanů ze skenerů
do zahraničí: „Jednání bylo nekonfliktní, všichni na to mají stejný názor," popsal
atmosféru na zasedání český ministr vnitra Martin Pecina. Ten dodal, že Česko
případnou výměnu informací podporuje.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/svet/78619staty-eu-si-budou-kvuli-boji-proti-terorismu-vymenovat-informace.)
Jiří Růžek (http://respekt.ihned.cz/respekt-in-english/c1-36325300committed-friend-of-the-chief-of-bis) jako bývalý ředitel BIS
(http://www.bis.cz/index_en.html) si uvědomuje především nebezpečí, když bychom
přistoupili na hru teroristů a sami sebe začali připravovat o naše svobody. Kdybychom
začali žít v jednom velkém vězení našich tzv. svobodných životů, pod neustálou
hrozbou terorismu, za pořád utužovaných bezpečnostních opatření. Vždyť mezi hlavní
cíle teroristů patří právě „rozleptávat a naleptávat vědomí“ svých protivníků,
upoutávat nejrůznějšími provokacemi „na sebe pozornost“. Někdejší ředitel BIS si
myslí o celé operaci ´Underwear Bomber´, že zde „pravděpodobně došlo

k pochybení“ a „tady zřejmě selhal lidský faktor“. Proto též varuje před plošným
zaváděním bio-skenerů. „Velmi dobře bych se tázal“, zda „jsou pro to důvody“ a zda
ta „rizika jsou oprávněná“. Nejprve musí být připraveny ke schválení vědecké studie.
Je třeba si říci, čeho chceme dosáhnout. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)
Příjemným překvapením byl v této souvislosti rozhovor české předsedkyně
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (http://www.sujb.cz/?r_id=26) Dany Drábové
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/envi/20000620/413248_en.d
oc). Tato dáma začala vehementně obhajovat základní svobody občanů garantované
ústavou a důrazně upozorňovala na možná zdravotní rizika bio-skenerů. Je velmi
sympatické, když v současnosti dokáže takto vysoce postavený člověk jasně a vědecky
hovořit proti agendě NWO. Drábová vyzvala k tomu, aby každý člověk měl „možnost
to odmítnout“ a „podrobit se jiné proceduře“. Upozornila: my rentgenový skener na
česká letiště nepustíme bez náležitých specifikací, bez zkoušek. „Švýcarsko“ se
vyslovilo podobně zamítavě jako my. „Bez řádného zdůvodnění“ směřujícího
k „obecnému dobru“ a nebo bez vědeckého zdůvodnění, že nelze použít jinou
„alternativu“, pak „setrváme na svém“ zamítavém „stanovisku“. Dávka záření při
opakovaném užití skeneru „není triviální“. Nebezpečí je již zřejmé, když daným
zařízením projde člověk 1000 krát za rok. Ohrožení zdraví však hrozí vždy: při
jakémkoliv vystavení buněk poškozujícímu záření. Navíc jsou známy jiné metody a ty
dokáží skenery „nahradit“. Samozřejmě „pak je třeba se tomu vyhnout“. Přece i
„malá dávka ionizujícího záření“ může způsobit rakovinotvorné bujení. „Neexistuje
bezpečná dávka záření.“ „Změna informace v jedné jediné buňce“ totiž
„znamená pravděpodobnost zhoubného bujení.“ (Zdroj: Radiožurnál, 18.1.2010.)
Zdravotní rizika citovaná předsedkyní Drábovou se plně shodují s varováním
mezinárodní organizace „Inter-Agency Committee on Radiation Safety“ - IACRS
(http://www.iacrs-rp.org). Navíc není možné omezovat nevinným občanům svobodu
pohybu a podrobovat je tělesným prohlídkám v tak masovém měřítku jen na základě
neprokázaného podezření. Například americké soudy již v minulosti zakázaly tělesné
prohlídky na nevinných lidech. „An influential international radiation safety
organization has warned that the naked body scanners currently being rolled out in
airports across the world increase the risk of cancer and birth defects and should
not be used on pregnant women or children. Despite governments claiming that
backscatter x-ray systems produce radiation too low to pose a threat, the InterAgency Committee on Radiation Safety concluded in their report that governments
must justify the use of the scanners and that a more accurate assessment of the
health risks is needed. Pregnant women and children should not be subject to
scanning, according to the report, adding that governments should consider “other
techniques to achieve the same end without the use of ionizing radiation.” “The
Committee cited the IAEA’s 1996 Basic Safety Standards agreement, drafted over
three decades, that protects people from radiation. Frequent exposure to low doses
of radiation can lead to cancer and birth defects, according to the U.S.
Environmental Protection Agency,” reports Bloomberg. Despite the fact that the
level of radiation the passenger is exposed to is relatively low, repeated exposure for
frequent flyers would undoubtedly increase cancer risks. The report issued by the
IACRS encompasses the work of the European Commission, International Atomic
Energy Agency, Nuclear Energy Agency and the World Health Organization. As we
have highlighted, not only do the body scanners pose health risks but they also
violate the fundamental human right of the innocent to be protected against stripsearches. Despite official denials that the images produced by the devices show
details of genitalia, journalists who have investigated trials of the technology have

reported that details of sexual organs are “eerily visible”. Indeed, as we have
previously highlighted, when the scanners were first introduced at Australian
airports in 2008 it was admitted that the X-ray backscatter devices don’t work
properly unless the genitals of people going through them are visible. “It will show
the private parts of people, but what we’ve decided is that we’re not going to blur
those out, because it severely limits the detection capabilities,” said Melbourne
Airport’s Office of Transport Security manager Cheryl Johnson. Attempts to keep this
under wraps by lying about the images produced are an effort to head off challenges
to the legality of the devices. Historically, civil lawsuits where an individual has
been strip searched by a member of the opposite sex have proven to be successful in
North America. Courts have consistently found that strip searches are only legal
when performed on a person who has already been found guilty of a crime or on
arrestees pending trial where a reasonable suspicion has to exist that they are
carrying a weapon. Subjecting masses of people to blanket strip searches in
airports reverses the very notion of innocent until proven guilty. Barring people
from flying and essentially treating them like terrorists for refusing to be
humiliated by the virtual strip search is a clear breach of the basic human right
of freedom of movement.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/radiation-safetygroup-says-naked-body-scanners-increase-risk-of-cancer.)
Britský list „The Independent“ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Independent)
navíc upozorňuje: současná technologie skenerů není plně funkční. Všechny skryté
bomby stejně neodhalí. Vždyť teroristé jsou vždy o krok napřed. „The explosive
device smuggled in the clothing of the Detroit bomb suspect would not have been
detected by body-scanners set to be introduced in British airports, an expert on the
technology warned last night.The claim severely undermines Gordon Brown's focus on
hi-tech scanners for airline passengers as part of his review into airport security
after the attempted attack on Flight 253 on Christmas Day. The Independent on
Sunday has also heard authoritative claims that officials at the Department for
Transport (DfT) and the Home Office have already tested the scanners and were not
persuaded that they would work comprehensively against terrorist threats to
aviation.“ (Zdroj: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/are-plannedairport-scanners-just-a-scam-1856175.html.)
Přes všechna ujištění britských bezpečnostních složek o utajení osobních dat
z letištních skeneru proběhl globálními médii šokující únik fotek nahatého indického
herce Khana (http://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khan) z doby jeho kontroly
na letišti Heathrow v Londýně (http://en.wikipedia.org/wiki/Heathrow). Pořad BBC
(http://en.wikipedia.org/wiki/BBC) Jonathana Rosse
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Ross) celou kauzu zmínil v humorném duchu
veřejnosti: „Claims on behalf of authorities that naked body scanner images are
immediately destroyed after passengers pass through new x-ray backscatter devices
have been proven fraudulent after it was revealed that naked images of Indian film
star Shahrukh Khan were printed out and circulated by airport staff at Heathrow in
London. UK Transport Secretary Lord Adonis said last week that the images produced
by the scanners were deleted “immediately” and airport staff carrying out the
procedure are fully trained and supervised. “It is very important to stress that the
images which are captured by body scanners are immediately deleted after the
passenger has gone through the body scanner,” Adonis told the London Evening
Standard. Adonis was forced to address privacy concerns following reports that the
images produced by the scanners broke child pornography laws in the UK. When the
scanners were first introduced, it was also speculated that images of famous people

would be ripe for abuse as the pictures produced by the devices make genitals
“eerily visible” according to journalists who have investigated trials of the
technology. However, the Transport Secretary’s assurances were demolished after it
was revealed on the BBC’s Jonathan Ross show Friday that Indian actor Shahrukh
Khan had passed through a body scan and later had the image of his naked body
printed out and circulated by Heathrow security staff. “I was in London recently
going through the airport and these new machines have come up, the body scans.
You’ve got to see them. It makes you embarrassed – if you’re not well endowed,”
said Khan, referring to how the scans produce clear images of a person’s genitals.
“You walk into the machine and everything – the whole outline of your body –
comes out,” he said. “I was a little scared. Something happens [inside the scans],
and I came out. Then I saw these girls – they had these printouts. I looked at them.
I thought they were some forms you had to fill. I said ‘give them to me’ – and you
could see everything inside. So I autographed them for them,” stated Khan.“ /.../
The revelation that airport security staff are completely abusing any notion of
the professionalism promised by authorities by printing out and circulating
images of naked body scans should set alarm bells ringing, especially in light of
the fact that such images of minors break child pornography laws. British
authorities have made it mandatory for travelers to submit to the naked body
scanners when asked and have overturned previous rules that prevented under
18’s from passing through the devices. Within days of the devices being
introduced at Heathrow, staff have abused their professionalism and printed out
naked scans of a famous actor for their own titillation. We were promised all
along that the body scanners “increased privacy” because they were only
accessible to a single staff member who had no personal contact with the
passenger taking the scan, in addition to the assurance that the images could not
be saved and were instantly deleted. It in fact turns out that airport staff have
been saving, printing and circulating naked body scans in complete violation of
these supposed guarantees. Furthermore, we were told that the identity of the
person undergoing the virtual strip search would also be kept private. The fact that
Heathrow employees must have known that the actor was about to take the body
scan in order to print out copies of the image also proves this claim to be a total
fallacy. The abuse of the naked body scan images in this instance is a total violation
of every data protection law in the UK. Far from treating the story in a comical
manner, Khan should be filing a very expensive lawsuit and preparing for a successful
and lucrative outcome. In the meantime, the revelation that the naked body scanner
images are being freely printed out and circulated by airport security staff should
prove to be the death knell for plans on behalf of governments worldwide to
institute the scanners on a widespread basis.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/exposed-naked-body-scanner-images-of-film-star-printedcirculated-by-airport-staff.)
Zástupci Heathrow sice všechno popírali a bránili se vyšetřování, nicméně bioskenery umožňují daleko větší množství transferů informací, než se o nich oficiálně
tvrdí. „Heathrow are trying to avoid any investigation into the incident by claiming it
“simply could not be true”. However, leaked government documents obtained by the
Electronic Privacy Information Center and confirmed as authentic by CNN show that
the devices must have the ability to store and send images when in “test mode.”
“That requirement leaves open the possibility the machines — which can see
beneath people’s clothing — can be abused by TSA insiders and hacked by
outsiders, said EPIC Executive Director Marc Rotenberg,” according to the report.
“If you look at the actual technical specifications and you read the vendor contracts,

you come to understand that these machines are capable of doing far more than the
TSA has let on,” added Rotenberg. Indeed, if there is no capability for the devices to
save, distribute and print images, then how on earth have news organizations
obtained print outs of such images like the one below? This picture is a print out of a
naked body scanner image taken at an airport. How can Heathrow deny this? Clearly
the images produced by the scanners can be saved, distributed and printed. The
public has been completely mislead about the fact that this represents a total
violation of privacy and a system open to frightening levels of abuse, especially
considering the fact that children are being forced to pass through the scanners.
Just like the government claimed the scanner images did not show details of
genitalia, they have been caught again in another example of deception. Journalists
who researched trials of the technology reported that the images made genitals
“eerily visible”. German Security advisor Hans-Detlef Dau, a representative for a
company that sells the scanners, admits that the machines, “show intimate
piercings, catheters and the form of breasts and penises”. Images on the TSA’s
own website produced by backscatter devices also show that genitals are visible.
Indeed, when they were first being installed, Australian authorities admitted that
the machines don’t work properly if sensitive areas of the body are blurred out – and
yet the British government still denies that the scanner pictures show details of
genitalia – an obvious attempt to skirt child pornography laws which have been
violated with the introduction of the scanners. With plans being readied by the Home
Office in the UK as well as authorities in Europe to introduce mobile naked scanners
as well as street scanners attached to lamp posts, it won’t be long before we are
naked body scanned to get into public buildings, shopping malls, sports events,
and even minding our own business walking down the street. Naked body scanners
are already being used in courthouses across America. It seems the only way to make
this scandal go away will be for the authorities to convince Shahrukh Khan to retract
his story or say it was all a joke – warning him that he might end up on a no fly list
could achieve that objective. People who work in airport security have been caught
abusing their power on an almost weekly basis over the last few years. To believe
that they will act with the utmost professionalism in dealing with images of our
naked bodies is completely asinine. We read horror story after horror story about
TSA agents and others acting like thugs on power trips, thinking they can treat
the public like animals just because they hold a petty position of authority.
However, unless we vehemently debunk the denials by emphasizing that the scanners
do show details of genitalia and such images can be saved, distributed and printed,
our daily lives will soon begin to resemble a nightmare that far outstrips anything
George Orwell could have predicted.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/heathrowdenial-of-naked-scanner-controversy-doesnt-add-up.)
Občan se ptá: proč pokračují obrovské investice do bio-skenerů. Obamova
administrativa plánuje dát na jejich pořízení stovky miliónů dolarů a chce k tomu
nutit také ostatní světové vlády, včetně soukromých společností. „The Obama
administration has announced that a further $215 million dollars will be spent on
installing virtual strip search naked body scanners, meaning the devices will be in no
less than half the nation’s airports by next year, but the historical record clearly
shows that the scanners are a completely illegal violation of human rights. “The $215
million proposal to acquire 500 scanners next year, combined with the 450 to be
bought this year, marks the largest addition of airport-security equipment since
immediately after the 9/11 attacks. There are only 40 body scanners in a total of 19
airports now,” reports USA Today. Privacy advocate Marc Rotenberg pointed out that
the scanners were yet another expensive instrument of the war on terror being used

against the American people. “We’ll have another Homeland Security Department
program for the war on terror used almost exclusively on Americans,” said Rotenberg,
executive director of the Electronic Privacy Information Center.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/obama-pledges-another-215-million-for-virtual-stripsearch-scanners.)
Michael Chertoff (http://en.wikipedia.org/wiki/Chertoff), zastávající v letech
2005 - 2009 v americké administrativě
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Homeland_Security)
obdobnou funkci jako český ministr vnitra Pecina, přiznal zcela otevřeně, že nyní hájí
zájmy firem, vyrábějící bio-skenery a využívá k tomu všechny své znalosti, kontakty.
„CHERTOFF: Well, Campbell, the strategy recognizes that there's always going to be
human error in any system. You can't count on perfection. And that's why we built a
strategy at the Department of Homeland Security of what we call "layered security" - a number of different layers, so that even if one fails, another one gets picked up.
It's complicated here, of course, because the actual screening took place overseas,
where the U.S. ability to control what goes on is obviously not the same as it is here.
But there are a few things we could do to make things better. First, we could deploy
the scanning machines that we currently are beginning to deploy in the U.S., that
will give us the ability to see what someone has concealed underneath their clothing.
That has been vigorously opposed by the ACLU and privacy advocates. The House of
Representatives voted to prevent us from using it. But I think now there's been a very
vivid lesson in the value of that machinery. BROWN: OK. Can I stop you there for a
second? CHERTOFF: Yes. BROWN: I know you've been an advocate of this technology
for a long time. CHERTOFF: Correct. BROWN: But just, in the interest of full
disclosure, I also want to point out, in your current role as a security consultant,
you are representing some of the companies who manufacture that technology.
Correct? CHERTOFF: Absolutely correct, yes.“ (Zdroj:
http://videocafe.crooksandliars.com/heather/michael-chertoffs-conflict-interest.)
Přesně tak: bio-skenery se nyní mají zavádět povinně na většině světových
letišť i přes všechny pochybnosti předně o jejich účinnosti. Lidem bude odepřena
možnost letu, pokud se skenovací proceduře nepodrobí. Odmítnutí skenování znamená
zařazení na seznam potenciálních teroristů, přičemž nějaké ústavní svobody nebo
otázky víry či svědomí nikoho nezajímají. My si tě naskenujeme nebo jeď lodí, říkají
kolegové z NWO. „Naked body scanning will now be compulsory at two of Britain’s
biggest airports after the government announced people who refuse to let security
thugs ogle their genitalia will be treated like terrorists and barred from flying. “It is
now compulsory for people selected for a scan to take part, or they will not be
allowed to fly,” reports the BBC. That’s right – no optional pat down as we were
told, if you think that having trangers leer over your naked body is an invasion of
privacy and refuse, you’ll be treated the same way as a suspected terrorist.
Manchester Airport’s head of customer experience, Sarah Barrett, told the BBC that
the scanners do not allow security staff to see passengers naked. This of course is a
complete lie. The images produced by the scanners provide high resolution crisp
images of your genitalia. This was confirmed by London Guardian writer Helen Carter
who investigated trials of the scanners at Manchester Airport and said genitals were
“eerily visible” in the images.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/naked-bodyscanning-now-compulsory-at-britains-largest-airports.)
Navíc jsou též zaznamenány případy, kdy zaměstnanci bezpečnostních služeb
zneužívají svého dominantního postavení a dělají si z pasažérů na letištích legraci,

nebo se je snaží dostat do psychologických problémů s fingovaným nálezem něčeho,
co by mohlo připomínat bombu. Viz. například simulace, kterou připravil zaměstnanec
bezpečnostní služby na dva a dvacetileté studentce Rebecce Solomonové 5. ledna
2010. „In the tense new world of air travel, we're stripped of shoes, told not to take
too much shampoo on board, frowned on if we crack a smile. The last thing we
expect is a joke from a Transportation Security Administration screener - particularly
one this stupid. Rebecca Solomon is 22 and a student at the University of Michigan,
and on Jan. 5 she was flying back to school after holiday break. She made sure she
arrived at Philadelphia International Airport 90 minutes before takeoff, given the
new regulations. She would be flying into Detroit on Northwest Airlines, the same
city and carrier involved in the attempted bombing on Christmas, just 10 days before.
She was tense. What happened to her lasted only 20 seconds, but she says they were
the longest 20 seconds of her life. After pulling her laptop out of her carry-on bag,
sliding the items through the scanning machines, and walking through a detector, she
went to collect her things. A TSA worker was staring at her. He motioned her
toward him. Then he pulled a small, clear plastic bag from her carry-on - the sort
of baggie that a pair of earrings might come in. Inside the bag was fine, white
powder. She remembers his words: "Where did you get it?" Two thoughts came to
her in a jumble: A terrorist was using her to sneak bomb-detonating materials on
the plane. Or a drug dealer had made her an unwitting mule, planting coke or
some other trouble in her bag while she wasn't looking. She'd left her carry-on by
her feet as she handed her license and boarding pass to a security agent at the
beginning of the line. Answer truthfully, the TSA worker informed her, and
everything will be OK. Solomon, 5-foot-3 and traveling alone, looked up at the
man in the black shirt and fought back tears. Put yourself in her place and count
out 20 seconds. Her heart pounded. She started to sweat. She panicked at having
to explain something she couldn't. Now picture her expression as the TSA
employee started to smile. Just kidding, he said. He waved the baggie. It was his.
And so she collected her things, stunned, and the tears began to fall. Another
passenger, a woman traveling to Colorado, consoled her as others who had witnessed
the confrontation went about their business. Solomon and the woman walked to their
gates, where each called for security and reported what had happened. A joke?
You're not serious. Was he hitting on her? Was he flexing his muscle? Who at a time
of heightened security and rattled nerves would play so cavalierly with a passenger's
emotions? When someone is trying to blow planes out of the sky, what is a TSA
employee doing with his eyes off the ball? When she complained to airport security,
Solomon said, she was told the TSA worker had been training the staff to detect
contraband. She was shocked that no one took him off the floor, she said. "It was
such a violation," the Wynnewood native told me by phone. "I'd come early. I'd done
everything right. And they were kidding about it." I ran her story past Ann Davis,
regional TSA spokeswoman, who said she knew nothing to contradict the young
traveler's account. Davis said privacy law prevents her from identifying the TSA
employee. The law prevents her from disclosing what sort of discipline he might have
received. "The TSA views this employee's behavior to be highly inappropriate and
unprofessional," she wrote. "We can assure travelers this employee has been
disciplined by TSA management at Philadelphia International Airport, and he has
expressed remorse for his actions." Maybe he's been punished enough. That Solomon's
father, Jeffrey, is a Center City litigator might mean this story isn't over. In the
meantime, I think the TSA worker should spend time following passengers through
the scanners, handing them their shoes. Maybe he could tie them, too. Update: Ann
Davis, the TSA spokeswoman, said this afternoon that the worker is no longer
employed by the agency as of today. She said privacy laws prevented her from saying

if he was fired or left on his own.“ (Zdroj:
http://www.philly.com/philly/news/local/20100121_Daniel_Rubin__It_was_no_joke_
at_security_gate.html.)
Příslušníci ostrahy kanadského letiště v Ottawě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ottawa) si psychologicky pohrávali s 85-ti pětiletou
důchodkyni a testovali, co všechno si ještě nechá líbit v rámci tzv. teroristické hrozby.
„An 85-year-old woman who was terrorized by airport security thugs at Ottawa
Airport yesterday got little sympathy from Canadian transport minister John Baird,
who refused to apologize, warning that disabled grandmas will continue to be
treated as possible Al-Qaeda suicide bombers. “Baird was asked by media Sunday
about the treatment of the four-foot-10, 90-pound woman who was travelling from
Ottawa to Toronto on Dec. 28. The woman was asked to remove her boots and then
unzip her pants. A female inspection officer then poked at her abdomen,” reports
the Montreal Gazette. These are the same thugs who will be sitting in back rooms
enjoying high resolution naked images of your children once full body scanners
are rolled out nationwide. The woman’s niece, Cynthia Sutcliffe, said that the
former federal public servant is now “terrified” of airport security and that the
search was “extreme.” Baird’s reaction was a striking reminder of the fact that even
if there were hoards of terrorists itching to blow themselves up, as western
governments constantly claim, our illustrious airport security officials have been told
to specifically target geriatric pensioners with incontinence bags and people in
wheelchairs. “The reality is, as we’ve seen in Iraq, the al-Qaida network has put
explosive devices on developmentally disabled adults and then sent them into
marketplaces where their bombs were detonated,” Baird said on the Sunday TV show
Question Period. Obviously we have to deal with every concern. I think we should use
common sense.” Apparently, Baird thinks it was an act of “common sense” for
airport gestapo to single out the old woman for extra screening even after they
were told that her protruding stomach was a result of her suffering from
osteoporosis. He also seemingly sees logic in making a connection between the
activities of Middle Eastern insurgents and your grandma’s vacation. “I want them to
catch the bad guys, don’t kid yourself,” said Sutcliffe. “But if it’s your grandmother
or grandfather who is going to be wearing those undergarments for personal
incontinence and things, and then they start saying, ‘Well the guy that blew up the
plane had the stuff in his underwear,’ where do we stop?”“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/85-year-old-woman-terrorized-by-airport-security-thugs.)
Již výše zmiňovaný ústavní právník Gary Fielder se pokusil přijít za svým
klientem do budovy amerického federálního soudu. Zatímco v minulosti se ještě dalo
s ochrankou dohodnout na jiné formě kontroly než jsou bio-skenery před vstupem do
soudní síně, nyní již s tím byl problém. Fielder však odmítl projít skenerem s odkazem
na svá ústavní práva. Nyní radí lidem, jak se mohou dostat svobodní lidé do veřejných
budov bez ztráty své důstojnosti nebo porušení zásad své víry, přesvědčení. Může se
totiž také stát, že vás v budoucnu nepustí bez bio-skeningu ani do volební místnosti a
bude vám tak odepřeno dokonce volební právo. Fielder navrhuje argumentovat při své
obraně jednoznačně ústavou; přitom je to mnohokráte o prvním dojmu: „vystupujte
profesionálně“, „dívejte se jim (zaměstnancům ochranky) zpříma do očí“,
„nenechejte se oklamat jejich psychologickými fintami“, „pozicí těla“, „tónem jejich
hlasu“, „vždycky je slušně oslovujte pane“, nicméně trvejte na jiné formě prohlídky a
neustále jim slušně opakujte „ne pane, raději ne“. Alex Jones souhlasí: řekněte jim
také slušně: „Pane, jste zde ve službách veřejnosti. Já vám prokazuji náležitý respekt,
zacházejte se mnou také s náležitým respektem.“. Gary: přesně tak, „Prokazujte mi

stejnou úroveň respektu, jakou já prokazuji vám“. Jones vysvětluje: proč je to velmi
důležité hájit svou osobní důstojnost, jelikož jedinou formou opravdu toho, „co ještě
máme, jsou naše svobody, naše práva, a to je nyní všechno podrobeno nehoráznému
útoku. Vše je nyní popíráno.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 8.2.2010.) „Gary D. Fielder is
a constitutional and criminal lawyer of 20 years. Mr. Fielder has conducted over 350
jury trials, appeared in Federal District Court, and argued before the Colorado Court
of Appeals and Supreme Court. After graduating from the University of Texas at
Austin, Mr. Fielder earned his Juris Doctorate at the University of San Diego in 1990.
Mr. Fielder grew up in Eagle River, Alaska, and now lives in Denver. /.../ Gary was
mandated by the court to represent his client in the courthouse but he refused to be
scanned by a body scanner under constitutional grounds that since he was not leaving
the city and traveling between jurisdictions and since he had not violated any laws
he had a right to not be scanned. The court deputies were surprised to see any
dissident reaction since most people mindlessly follow orders and assume that it is
legal. It isn’t. It was not approved by the people and Mr. Fielder demanded that they
allow him to enter the courthouse.He was told by deputies that he had a “choice”
not to be scanned and could leave but the truth of the matter is he didn’t have a
choice, it was mandatory to be scanned in order to enter the courthouse. Mr. Fielder
believes his right to privacy was more important and that consent must be given
by the person being scanned since it stores nude photographs of the people who
enter the machine. Since consent was not given, the deputies had no right to scan
the attorney but unlike travel situations where jurisdiction falls into the hands of
the Federal Authorities, they had to let Mr. Fielder into the courthouse. The
deputies don’t realize that it is not a choice to go to court, it is required. They
were to comply with his request, not the other way around. This police state style
event is exactly what Mr. Fielder specializes in as a constitutional lawyer and he
believes his interpretation of the situation should be thoroughly examined. Others
are urged to do the same as Mr. Fielder.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/hiddenvideo-constitutional-lawyer-refuses-body-scanner-at-federal-courthouse;
http://www.youtube.com/watch?v=WnlLwWKvQlM.)
Kdo je ale tedy skutečným cílem bio-skenerů? Překvapivě otevřenou odpověď
dal na tuto otázku Obamův kandidát na funkci šéfa federální bezpečnostní služby
v dopravě TSA (http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration):
Pan Erroll Southers (http://en.wikipedia.org/wiki/Erroll_Southers). Prohlásil velmi
jasně, že hlavním cílem je kontrola všech lidí nesouhlasících s vládou. Bio-skenery
by tedy měly sloužit v politickém boji s vnitřní opozicí. Nejde tedy v první řadě o
zahraniční teroristy, nýbrž právě o „proti vládní, proti potratově zaměřené
osoby“, navíc se znalostmi a uměním přežít v těžkých podmínkách budoucího chaosu
„survivalist types“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism). Mezi hlavní cíle pak
měli patřit „křesťansky orientovaní jedinci“ „Southers states the the government
and the TSA has to “pay attention” not to Muslim terrorists but to “anti-government,
anti-abortion, survivalist types” who are “christian identity oriented, /.../.” (Zdroj:
http://www.prisonplanet.com/obamas-tsa-nominee-targets-anti-governmentchristians.html.)
Zatím již britská bezpečnostní služba přišla s fantastickou vizí, že noví útočníci
budou využívat sebevražedné atentátnice s vypracovanými prsními silikonovými
implantáty, ve kterých budou schované bomby. Tato nová informace má opět zmást
veřejné mínění a podpořit masové zavádění bio-skenerů. Navíc mnoho agentů už se
prý těší na zajímavé obrázky a tělesné prohlídky krásných občanek s bujným poprsím.
„“Agents for Britain’s MI5 intelligence service have discovered that Muslim doctors

trained at some of Britain’s leading teaching hospitals have returned to their own
countries to fit surgical implants filled with explosives, according to a report from
Joseph Farah’s G2 Bulletin,” WND reported on February 1. “Women suicide bombers
recruited by al-Qaida are known to have had the explosives inserted in their
breasts under techniques similar to breast enhancing surgery. The lethal explosives –
usually PETN (pentaerythritol Tetrabitrate) – are inserted during the operation inside
the plastic shapes. The breast is then sewn up.”“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/the-next-absurd-terror-ruse-muslim-women-withexploding-breasts.)
Mnoho svobodomyslných lidí samozřejmě vtipně poznamenalo, že když ty
skenery tak mermomocí lidem tlačí, bylo by asi tedy bylo nejlepší, kdyby šla
příkladem žena pana presidenta Obamy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Obama) i s celou rodinou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_family), všichni by se nechali oskenovat a pak
by zveřejnili své hanbaté fotky na internetu proto, aby lidem dokázali, že vlastně o
nic nejde. Prostě NWO boys and girls by měli jít lidu příkladem. Podobně jako
s vakcínami proti tzv. prasečí chřipce.
„Evropská komise do dubna vypracuje zprávu o dopadu používání tělesných
skenerů na letištích, co se týče zdraví, soukromí a bezpečnosti. Oznámil to komisař
pro dopravu Siim Kallas (http://en.wikipedia.org/wiki/Siim_Kallas). Zpráva má
vytvořit základ pro rozhodnutí zavádějící evropská pravidla pro užívání skenerů.
Komisař dále zdůraznil, že skenery nejsou všelékem a boj proti terorismu vyžaduje
koordinovaná opatření v oblasti zpravodajských služeb, metod vyhledávání teroristů
a mezinárodní spolupráce. Kallas nastolil zejména otázku, nakolik je zavádění dalších
prostředků narušujích soukromí ospravedlnitelné bez ohledu na to, že Nizozemsko a
Velká Británie skenery už zavedly a další státy o tom uvažují. /.../ „Kdybych to
téma trochu odlehčil, tak když některé z nás v té frontě před skenery vidím, tak to
těm úředníkům ani moc nezávidím. Nemyslím si, že tato opatření zvýší naší
bezpečnost. Spíše si myslím, že jsme stále více pod dohledem různých nástrojů,
které nás mají monitorovat a špehovat a které se vlamují do našeho soukromí. A
stejně to nakonec k ničemu nevede. Do letadla se nakonec vždy může někdo
dostat a může nějakým způsobem vpašovat to, co potřebuje,“ řekl Euro.cz
europoslanec ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) Ivo
Strejček (http://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Strejček).“ (Zdroj:
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21763&s=newsletter.)
Nicméně dívejme se dále s otevřenýma očima na současné dění. Vzpomeňme na
slova českého historika Jaroslava Šebka
(http://www.hiu.cas.cz/en/membership/members/sebek-jaroslav.ep): Je zapotřebí
„číst fakta z kontextů“, rozeznat je mezi řádky a „vidět fakta v širších kontextech“.
(Zdroj: Radiožurnál, 9.1.2010.) Patrick Buchanan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Buchanan), někdejší ředitel komunikačního
odboru presidenta Ronalda Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan)
tyto širší kontexty vidí. Pro něj samozřejmě nekončí současná agenda NWO pouze u
skenerů. Všechny ty tzv. krize, enviromentalistické totalitní návrhy, zvyšování
daní apod. nesmysly pokládá za „podfuk, podvod, které jsou připraveny tak, aby
odčerpaly bohatství a moc ze soukromého sektoru do vládního sektoru a posléze
od vlády“ je přesunuly ještě výše na „globální vládu“ NWO. (Zdroj: JONES, Alex:
FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA, Alex Jones Production,
USA, 2009, 144 minut.)

Z hlediska bezpečnostních otázek bychom pak měli všichni jít daleko, daleko za
hranice dosud platných norem a stylu uvažování. Například finanční otázky státního
dluhu představují nejen v USA důležitý bezpečnostně-nestabilní prvek. Musíme si
uvědomit, že 97% peněz pohybujících se v celosvětové ekonomice již nemá žádné
krytí např. drahými kovy, ale závisí na dobrém jménu a důvěře investorů, kteří jsou
ochotni půjčovat daným státům a předně na schopnosti centrálních bank generovat
(zpravidla v rozumné míře) digitální peníze. Je to vlastně geniální nápad, kdy je
většina současné ekonomiky a její růst je založen na vytváření dluhu. Říká se tomu
odborně FRACTIONAL RESERVE BANKING - FRB
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking). Vytváří se tak „dluhové
otroctví“, které již nemá „nic společného se svobodným trhem“. Základním pilířem
tohoto systému je americký FED
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System). „Většina peněz vytvořených
FEDem je v digitální podobě“ a „pouze 3% peněz jsou ve fyzické podobě“. (Zdroj:
FIELDER, Gary: THE GIG IS UP: MONEY, THE FEDERAL RESERVE AND YOU, LIVE FROM
WOLFE HALL AT THE UNIVERSITY OF COLORADO SCHOOL OF LAW, USA, DECEMBER 4,
2008, 84 minut; http://video.google.com/videoplay?docid=4020719354420953428&ei=mlSGScqnHoT0-wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up++Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.) Čistě teoreticky může tento systém
fungovat donekonečna, jelikož dluh není nutné nikdy splatit. Vždycky se dá jednoduše
vygenerovat více peněz nebo přesvědčit velké investory o nutnosti nakoupit s velkým
ziskem cenné papíry nabízené FEDem. Problémy nastávají v momentě, když vlastníci
těchto cenných papírů požadují po vládě nějaké skryté protislužby, nebo když by
chtěli najednou všechny své cenné papíry proplatit. V ten moment by došlo ke
zhroucení daného státu a FEDem rychle vygenerované digitální peníze na proplacení
těchto papírů by zapříčinily hyperinflaci a samozřejmě občanské nepokoje, výjimečný
stav apod. Patrioti na celém světě proto volají k návratu např. ke zlatému standardu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard) a k ukončení FRB, k otevření účetních
knih FEDu a dalších centrálních bank veřejnosti. Pak by se totiž zjistilo, kdo ve
skutečnosti ovládá danou zemi. Znamenalo by to návrat ke skutečně svobodnému trhu,
jenže v první fázi určitě obrovský, možná i desetiletí trvající pokles životní úrovně
obyvatel. Jenže Obamův „car“ pro otázky výroby Ron Bloom
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Bloom) deklaroval: „My víme, že svobodný trh je
nesmysl“ a „my vlastně souhlasíme se soudruhem Maem, že politická moc pochází ve
velké míře především z hlavní pušek.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 19.11.2009.) Proto se
k tomuto kroku nikomu zatím moc nechce a jsou zde také další důvody, o kterých
zatím pomlčíme. Nicméně k dispozici jsou již dnes zajímavé informace o velkých
hráčích ve světové ekonomice s držením obrovského množství jednotlivých cenných
papírů státu, a díky těmto hráčům již v mnoha případech neexistuje něco takového
jako státní samostatnost, či svrchovanost, jelikož tito hráči mají páky a informace,
jak ovlivnit situaci v daném státě právě prostřednictvím držení a skupování státního
dluhu. Samozřejmě FED se také snaží situaci neustále zachránit. Díky utajení svých
finančních transakcí (zatím ještě nikdy nebyl auditován) se zatím např. daří skupovat
část státního dluhu USA zpět FEDem a tento tzv. dluh rozpustit díky sofistikovaným
transferům, navyšování finančních operací, generování většího množství digitálních
prostředků a zajišťování smluvních institucí, které by byly ochotny státní dluh
rozpouštět za patřičný podíl ze zisku. Nicméně již to tedy nejsou voliči, kdo rozhodují,
ale tito velcí hráči světové ekonomiky včetně FEDu. Volič jako takový může být
samozřejmě ovlivněn marketingovými kampaněmi, které stojí pro tyto velké hráče
pakatel v porovnání s výnosy, které následně obdrží díky propojení svých zájmů a
zájmů jistých politiků v dané vládě. V konečném důsledků je to vlastně již pak jen hra

na demokracii. Podívejme se dále na některé zajímavé příklady konkrétního
ovlivňování vlád ze strany majitelů veřejných dluhů.
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Z prostředí CIA unikly informace, že president Obama vydal pokyn k omezení
zpravodajské činnosti vůči Číně (http://en.wikipedia.org/wiki/China), jelikož
panuje obava ze situace, kdy by ´rudá ekonomika´ přestala nakupovat
americké cenné papíry, čímž by došlo k obrovské finanční krizi. (Zdroj: Glenn
Beck Show, 3.2.2010.)
Podobně byla veřejnost informována o zásahu čínské vlády do záležitostí
Austrálie (http://en.wikipedia.org/wiki/Australia). Zdejší politici chtěli
zastavit nebezpečný nárůst inflace pomocí zvýšení sazeb na mezibankovním
trhu. Čínským představitelům se to však nelíbilo a australská vláda se podřídila,
aby svého velkého ´rudého bratra´ náhodou nenaštvala. Bohužel: „Austrálie již
není suverénním státem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3.2.2010.)
Demokratická
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) senátorka
Mary Landrieuová (http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Landrieu) z amerického
státu Louisana (http://en.wikipedia.org/wiki/Louisana) se stavěla nejprve
rázně vůči Obamově reformě zdravotnictví
(http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Panel#Arguments_regarding_rationing_of
_care). Zčista jasna pak změnila svůj postoj a najednou dokonce veřejně
přiznala, že její „hlas byl koupen“ za „300 miliónů dolarů“ pro vykrytí dluhu
jejího státu ze strany federální vlády USA. (Zdroj: Glenn Beck Show,
23.11.2009.)
Česko je samozřejmě na tom podobně. Devatenáctého ledna 2010 byl český
president Klaus hlavním řečníkem konference Central & Eastern European
Forum ve Vídni, kde pronesl tato památná slova: „“Na jedné straně sem
přicházím jako prezident České republiky, na druhé straně podpisem
Lisabonské smlouvy Česká republika přestala být nezávislým státem. Jsem
pouze prezidentem konstitutivní části nedávno formovaného evropského
státu,” podotknul smutně Klaus.“ (Zdroj:
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21044&s=newsletter;
http://www.euromoneyconferences.com/EventDetails/0/1010/The-CentralEastern-European-Forum.html.) (Czech President Klaus against NWO policy: On
the one hand, I come here as president of the Czech Republic, on the other
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hand, via signing of the Lisbon Treaty: Czech Republic ceased to be an
independent state. I am now only recently president of the constitutive shaped
European country, Klaus remarked sadly.)
President EU pan Van Rompuy (http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Rompuy)
plánuje podle agendy NWO prostřednictvím využití ekonomických krizí likvidaci
národní ekonomické samostatnosti jednotlivých zemí. Nyní již se má přesně
podle varování Patricka Buchanana bohatství transportovat výše a výše až
k vytvoření celoplanetárního NWO: „On the one hand, as we noted in an earlier
post, EU president Herman Van Rompuy has made no bones about his view that
the EU needs to have more clout in economic affairs. Per the Telegraph:
Herman Van Rompuy, the EU’s new president, has submitted a text calling for
the creation of an “economic government” that shifts responsibility for
economic planning from national authorities to the “EU level” But the
Independent has a story up, “EU President’s secret bid for economic power,”
that makes this effort sound more like a land grab:The new President of the
European Council, Herman Van Rompuy, is using the financial crisis sweeping
the eurozone to launch an audacious grab for power over national budgets,
leaked documents reveal.The Independent has seen a secret annexe to the
letter being sent by Mr Van Rompuy to European Union heads of government
inviting them to the summit to be held tomorrow in Brussels. In an early and
muscular assertion of authority over national governments and over the EU
Commission, the Van Rompuy note states: “Members of the European Council
are responsible for the economic strategy in their government. They should do
the same at EU level. Whether it is called co-ordination of policies or
economic government, only the European Council is capable of delivering and
sustaining a common European strategy for more growth and more jobs.” Mr
Van Rompuy states that “the crisis has revealed our weaknesses”, adding:
“Budgetary plans, structural reform programmes and climate change reporting
should be presented simultaneously to the Commission [his italics]. This will
provide a comprehensive overview.”“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/herman-van-rompuy-seeks-to-consolidateeconomic-power.)
Šéf financí amerického státu Kalifornie
(http://en.wikipedia.org/wiki/California) Michael Genest
(http://www.dof.ca.gov/about_finance/staff/michael_genest) navrhuje:
jednotlivé státy by se měly změnit na pouhá území se zvláštním statutem
(regiony dle agendy EU) proto, aby mohly jednoduše vyřešit své finanční
problémy a dostat patřičné peněžní injekce. (Zdroj: Glenn Beck Show,
18.11.2009.) Finta je ovšem podle Alexe Jonese v tom, že světové vlády ve
shodě s agendou NWO „chtějí také zavést nové daně“. Dané státy přijdou o
svoji samostatnost a ještě to všechno zaplatí občané na daních. Dokonce se
nyní tvrdí: prý je to moderní a světe div se „konzervativní“ přístup proto, aby
se „zaplatilo zahraničním bankám“. Ale to přece „není náš dluh“. „To je dluh
vlády a nikoliv náš.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 20.11.2009.)
Obamova administrativa zakázala rozvojovým zemím používat v rámci
enviromentalistické totality výstavbu nových uhelných elektráren. Tyto země
tak musí i nadále zůstat v chudobě. "Under the provably fraudulent and
completely corrupted justification of fighting global warming, the Obama
administration has ordered the World Bank to keep “developing” countries
underdeveloped by blocking them from building coal-fired power plants,
ensuring that poorer countries remain in poverty as a result of energy
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demands not being met." (Zdroj: http://www.infowars.com/obamaadministration-orders-world-bank-to-keep-third-world-in-poverty.)
V Česku se stačí podívat na ty nesmyslné stohy nových daní, které se zdejší
vláda snaží mermomocí prosadit a částečně se jí to již povedlo. Chtějí zdanit
všechno, co se ještě hýbe a zničit kompletně poslední prosperující podniky,
které vytvářejí pracovní místa. Největší pobouření vyvolala nová daň pro
všechny řidiče (http://www.novinky.cz/ekonomika/189581-ministerstvonavrhuje-silnicni-dan-pro-vsechny-ridice.html) a návrh na zavedení 25% daně
z příjmu (http://www.novinky.cz/ekonomika/189671-ministerstvo-planujezvysit-lidem-dan-z-prijmu-na-25-procent.html). Glenn Beck si klade velmi
správně důležitou otázku: „Jak nám ty nové daně pomůžou právě v recesi?
No jak nám to pomůže?!“ „Oni tím prostě chtějí zničit celý systém!“ (Zdroj:
Glenn Beck, 19.11.2009.) Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy
ekonomické v Praze Jiří Schwarz (http://www.vse.cz/vedeni/schwarz_cv.php3)
se přitom postavil proti zvyšování daní a proti snaze některých lidí z „mise
MMF“ (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund) o
doporučování nárůstu daně z příjmu „právnických osob“. „Pro mne je
podstatné, aby daně byly nízké.“ „Myslím, si, že je třeba nezvyšovat
daně.“ „Není nic jednoduššího, než že s pomocí státního aparátu budete
zvyšovat daně.“ Já bych to ale řešil „úsporami“. (Zdroj: Radiožurnál,
11.2.2010.) Kandidátka na guvernérku amerického státu Texas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) Debra Medina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Debra_Medina_(politician)), která se účastnila
mnoha televizních debat mj. se současným úspěšným guvernérem Texasu
Rickem Perrym (http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry) a byla členkou
kampaně Rona Paula (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul), konstatovala
jasně: Současné politické elity nechtějí vidět svobodné občany a to, jak se
jim daří a jak doslova „rostou“. Oni chtějí „sluhy“, kteří „posluhují“ jejich
„politické skupině“ a sami politici si přitom budují vlastní „královskou
třídu“. My naopak musíme osvobodit lidi od státní zátěže. „Musíme úplně
zrušit daň z nemovitostí.“ To, jak by měla vláda získávat peníze, jde kromě
úspor maximálně tím, že se použijí „daně z prodeje“ (DPH http://en.wikipedia.org/wiki/VAT) (Zdroj: Alex Jones Show, 15.1.2010.)

Velký a těžko kontrolovatelný bod představuje pro progresivce samozřejmě
svobodný internet. Neustále se snaží pod vlivem agendy NWO na jedné straně
pozitivně šířit přístup k internetu, nicméně na druhé straně omezují svobodu slova
pod tzv. hrozbami terorismu. Ve skutečnosti nejde o nějakou ochranu proti kyber
útokům (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_attack), které si navíc sami simulují (viz
dále akce 16.2.2010), nýbrž jde hlavně o propagandu a cenzuru. V minulých dílech
oranžové války jsme již o tomto fenoménu hovořili. Pod pláštíkem šíření tzv.
svobodného internetu se na webech totiž mají v budoucnu povolit jen některé
informace. Přístup k těm ostatním se zablokuje nebo omezí. Pod hrozbou
nejrůznějšího ´sporného´ chování online budou pak daní uživatelé s jinými názory než
mají síly NWO perzekuováni. Internet je tedy všude, ale budou na něm dostupné
pouze povolené informace, pomáhající samozřejmě v propagaci NWO. V neposlední
řadě je již dnes internet rájem pro činnost každého zpravodajce nebo NWO kontrolora
svobodných občanů.
Prosím analyzujme situaci přesně podle toho, jak to výše řekl pan doc. Šebek o
čtení fakt z kontextů. Pak pochopíme mj. Obamův záměr, když navrhl zavedení
starého totalitního ideálu o postihování tzv.

„Precrime“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime), tedy pouze myšlenky na
nějakou trestnou činnost ještě vůbec před tím, než se daný čin mohl uskutečnit.
Podobná legislativa představuje ráj každého totalitáře - především na internetu.
Americký president doslova chce: postihovat svobodné voliče za ´zločiny´, „které
ještě nespáchali“. (Zdroj: JONES, Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF
BARACK OBAMA, Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.) Přesně jako z filmu
Minority Report (http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Report_(film)).
Pokud tedy budeme číst mezi řádky projev Hillary Clintonové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton) z 21. ledna 2010 na
konferenci o svobodě internetu, pak pochopíme, že podle ní se vytvářejí nové železné
opony (http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_curtain): nyní s názvem „internetové
opony“. Nicméně paní Clintonová jde dál. Říká: pro nás je „internet to samé, co
zelená revoluce.“ (http://wparks.myweb.uga.edu/ppt/green). My však víme o
„temných záměrech“ některých uživatelů internetu, o jejich „úkladech“; známe
dobře tyto „extrémisty“, kteří „narušují“, co se dá; „musíme bojovat proti těm,
kteří zneužívají internet“, proti „těmto manipulátorům online“; povedeme proti
takovým útokům „koordinovanou odpověď“ ve spolupráci stát + soukromý +
občanský sektor; zamezíme „kybernetické zločinnosti“ a „zdvojnásobíme naše
úsilí“; půjde o novou „celosvětově-bezpečnostní a kybernetickou agendu“ (NWO);
internet bude již napříště využíván pouze pro „dobro společnosti“. (Zdroj: FOX
News Live Stream, 21.1.2010.) Přátelé, trochu by vás tedy všechny měl jímat při
těchto slovech paní Clintonové strach. Nepatříte také náhodou k potenciálním
extrémistům s „jinými názory“ než jsou ty oficiálně povolené? Samozřejmě manželka
od pana Billa Clintona (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton) vyjadřovala také
celou řadu velmi pozitivních myšlenek o svobodě internetu, ovšem jak již bylo řečeno:
tyto proslovy je třeba číst mezi řádky, obzvláště při znalosti agendy a dalších kroků
NWO - viz. níže.
•

16. února 2010 proběhlo v USA vojensko-bezpečnostní cvičení mj. za ´nucené
spolupráce´ nevinné veřejnosti. Šlo o pokus o kybernetický útok a simulaci
internetové války. Získané poznatky se mají vyhodnotit. Budou sloužit pro další
rozvoj strategických her v kyberprostoru. Cílem této simulace za účasti
významných postav americké politiky (mj. již zmíněného Michaela Chertoffa)
měla být příprava na skutečný útok. Zajímavou shodou náhod (kdo ještě na
nějaké náhody věří, když jde o bezpečnostní otázky, že) pronikla na veřejnost
15.2.2010, tedy jen pár hodin před začátkem výše uvedená simulace, tato
zpráva: „Tým bezpečnostních expertů ministerstva obrany a brněnské
Masarykovy univerzity narazil na dosud neznámou a celosvětově rozprostřenou
síť zařízení, takzvaný botnet, který byl účelově a skrytě napaden
nebezpečnými viry. Síť, která napadá zařízení sloužící k připojení k internetu,
je podle ministerstva zřejmě připravena k hromadnému útoku. Čeští odborníci
ji pojmenovali Chuck Norris (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris) podle
známého amerického herce. Pravděpodobně se jedná o velmi nebezpečnou
kybernetickou hrozbu, jejímž cílem se staly modemy v domácnostech a malých
firmách. „Útočníci využili skutečnosti, že na rozdíl od osobních počítačů
nemají tato zařízení antivirovou ochranu a běžný uživatel nemá šanci jejich
napadení a zneužití zjistit. Prolomili výrobcem přednastavená hesla a jsou
připraveni provádět libovolnou manipulaci s daty uživatelů, která přes tato
zařízení protečou,“ sdělila mluvčí ministerstva obrany Lucie Kubovičová. Hrozí
tak, že se hackeři dostanou třeba k přístupovým údajům k bankovním účtům,
e-mailovým schránkám nebo sociálním sítím. Internetová komunikace uživatelů

je totiž přesměrována na předem připravené servery, které data uživatelů
odposlouchávají.“ (Zdroj:http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21865&s=newslett
er.) Čeští armádní experti spolupracující běžně s Pentagonem
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) a s dalšími americkými
bezpečnostními složkami pojmenovali danou síť po známém konzervativci,
křesťanovi a bojovníkovi proti NWO. Opět náhoda? Otázkou samozřejmě je, jak
dalece lze tyto neustálé hry prováděné často za nedobrovolné spoluúčasti
občanů ještě tolerovat (viz. slovenský případ výše). Jak dalece si lze pohrávat
s našimi životy a co se stane, když opět „soudruzi udělají někde chybu“, nebo
když se hra změní v realitu. „The Bipartisan Policy Center (BPC) plans to
simulate a cyber attack on America’s infrastructure on February 16, 2010.
Dubbed Cyber ShockWave, the simulation “will provide an unprecedented
look at how the government would develop a real-time response to a largescale cyber crisis affecting much of the nation,” according to a BPC press
release issued today. The “cyber attack is going to be war-gamed, in public,
for all the country to see. It will be quite realistic, featuring senior
intelligence and national security officials, including former directors of
intelligence agencies and combatant commands and homeland security
advisers,” writes Marc Ambinder for The Atlantic. Ambinder continues: The
sponsors of the event include companies with financial stakes in the future of
cyber defense — General Dynamics is one — but also companies whose
transactions are the lifeblood to the American economy, and who want to
foster a greater sense of urgency among the public and policymakers. In other
words, a handful of well-placed corporations stand to make a fortune on the
prospect of a cyber attack. In addition, a message will be sent to the Senate
warning that it should pass “cybersecurity” legislation (a 2009 Senate bill
would have given Obama the authority to shut down the internet). General
Dynamics is a leading death merchant at the very heart of the military
industrial complex Eisenhower warned us about a few decades ago during the
contrived so-called Cold War. “When it comes to military spending, the
tradition of the ‘iron triangle’ — Congress, the Pentagon, and defense
industries — joining to push costly weaponry is nothing new,” Brad
Knickerbocker wrote for The Christian Science Monitor. BPC directors hail
from Lockheed Martin, L-3 Communications (a spook merchant), JPMorgan
Securities, and the Rockefeller connected Aspen Institute. The BPC effort to
scare the American people and Congress into accepting the unlikely threat
of cyber enemies taking down the country is part of an ignoble tradition
consisting primarily of frightening taxpayers out of their hard-earned
dollars. Instead of Osama bin Laden and the CIA-created al-Qaeda, this time
around the culprits are Russia and China. “Participants include John
Negroponte, the first DNI, who will be the fictional Secretary of State. (Intel
insiders will enjoy this role change.) Ex-DHS Secretary Michael Chertoff will
be the National Security Adviser. Fran Townsend, the former White House
Homeland Security Adviser, will be the secretary of DHS. Former CIA deputy
director John McLaughlin will be the Director of National Intelligence. Other
big-name participants include Jamie Gorelick, Stewart Baker, Joe Lockhart and
Bennet Johnson,” writes Ambinder. The BPC advisory board consists of
seasoned establishment insiders, including Howard Baker, Tom Daschle,
Bob Dole, and George Mitchell. In short, a mix of neocons and neolibs at the
very epicenter of the establishment. Last July, the BPC, “[b]uilding on the [sic]
highly acclaimed work of the 9/11 Commission,” announced the launch of the
National Security Preparedness Group “to further examine the changing

threats to the United States.” Under the leadership of “9/11 Commission Chair,
Thomas H. Kean, and Vice Chair, Lee H. Hamilton, the NSPG will focus its
efforts on national intelligence, terrorism, and security issues, continuing the
work of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States
(9/11 Commission) and its successor, the 9/11 Public Discourse Project,”
according to a BPC press release published by PR Newswire. The above BPC
promotion video insinuates that the cyber threat will likely come from China
and Russia. China’s alleged cyber attack last month was blown out of
proportion by Google, the government, and the corporate media. The
mischaracterized attack against Google went down a few weeks before the
search engine corporation announced plans to merge with the NSA, aka “No
Such Agency.”. “The attack on Google involved attempts to access the Gmail
accounts of Chinese human rights activists, but only two accounts were
accessed and the contents of e-mails were not exposed — only account
information like the date the account was created, Google said,” Elinor Mills
wrote for CNet News on January 13. “Separately, Google discovered that
accounts of dozens of Gmail users in the U.S., China, and Europe who are
human rights advocates “appear to have been routinely accessed by third
parties,” not through a security breach at Google, but most likely as a result
of phishing scams or malware placed on the users’ computers, the company
said.” Google later admitted its products and customer data were not affected
by the attack. The planned BPC simulated attack will be staged less than
two weeks after the House overwhelmingly passed The Cybersecurity
Enhancement Act (H.R. 4061). “The bill, which passed 422-5, requires the
Obama administration to conduct an agency-by-agency assessment of
cybersecurity workforce skills and establishes a scholarship program for
undergraduate and graduate students who agree to work as cybersecurity
specialists for the government after graduation,” The New York Times
reported at the time. The bill is now in the Senate for consideration. In March
of 2009, Infowars.com reported on comments made by senator Jay Rockefeller,
the great-grandson of John D. Rockefeller, nephew of banker David
Rockefeller, and former Senate Intelligence Committee Chairman. Rockefeller
said the internet represents a serious threat to national security.
Rockefeller was not alone in this assessment. His belief that the internet is
the “number one national hazard” to national security is shared by the
former Director of National Intelligence Mike McConnell and Obama’s
current director Admiral Dennis C. Blair. “It really almost makes you ask
the question would it have been better if we had never invented the
internet,” said Rockefeller. Rockefeller’s bills introduced in the Senate —
known as the Cybersecurity Act of 2009 — would create yet another
government bureaucracy, the Office of the National Cybersecurity Advisor. It
would report directly to Obama. Rockefeller’s legislation would grant “the
Secretary of Commerce access to all privately owned information networks
deemed to be critical to the nation’s infrastructure “without regard to any
provision of law, regulation, rule or policy restricting such access” (see a
working draft of the legislation here). In fact, these supposed threats are
wildly exaggerated. “It is alarming that so many people have accepted the
White House’s assertions about cyber-security as a key national security
problem without demanding further evidence. Have we learned nothing from
the WMD debacle? The administration’s claims could lead to policies with
serious, long-term, troubling consequences for network openness and personal
privacy,” writes Evgeny Morozov for The Boston Review. “Much of the data are
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gathered by ultra-secretive government agencies — which need to justify their
own existence — and cyber-security companies — which derive commercial
benefits from popular anxiety. Journalists do not help. Gloomy scenarios and
speculations about cyber-Armageddon draw attention, even if they are
relatively short on facts.” It is business as usual — the government and large
corporations setting off fire alarms in order to stampede the American people
into the government’s high-tech surveillance and control grid, an operation
that will reward the likes of General Dynamics and L-3 Communications
handsomely. The BPC’s Cyber ShockWave will take place on February 16, 2010
at the Mandarin Oriental Hotel in Washington, DC. The simulation will begin at
10:00AM followed by a question and answer session with the participants, the
audience and media. Concerned citizens may want to attend and ask why
the government and an insider think-tank stacked with neocons, neolibs,
death merchants, and spook corporations are pushing a largely contrived
threat on the American people.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/insidersneocons-plan-simulated-cyber-attack.)
Itálie plánuje cenzuru části běžně vkládaných dat na internet a jejich
schvalování pomocí státních úředníků podle agendy NWO a EU: „Italy To
Require Anyone Who Uploads Video To The Internet To Obtain Government
Authorization“ „New rules to be introduced by government decree will
require people who upload videos onto the Internet to obtain authorization
from the Communications Ministry similar to that required by television
broadcasters, drastically reducing freedom to communicate over the Web,
opposition lawmakers have warned. The decree is ostensibly an enactment of a
European Union (EU) directive on product placement and is due to go into
effect at the end of January after being subjected to a nonbinding appraisal
by parliament. /.../ Article 4 of the decree specifies that the dissemination
over the Internet “of moving pictures, whether or not accompanied by sound,”
requires ministerial authorization. Critics say it will therefore apply to the
Web sites of newspapers, to IPTV and to mobile TV, obliging them to take on
the same status as television broadcasters. “Italy joins the club of the censors,
together with China, Iran and North Korea,” said Gentiloni’s party colleague
Vincenzo Vita. /.../ Paolo Romani (http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Romani),
the deputy minister responsible for drafting the decree, insisted the text
simply adopted the recommendations of the EU directive but said the
government was prepared to discuss modifications.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/italy-to-require-anyone-who-uploads-video-to-theinternet-to-obtain-government-authorization.)
FBI chce po poskytovatelích internetového připojení, aby povinně
shromažďovali data o svých zákaznících, o každém svobodném občanovi,
doslova každý klik jeho myši, každou jím navštívenou webovou stránku a to
minimálně po dva roky: „WASHINGTON - The FBI is pressing Internet service
providers to record which Web sites customers visit and retain those logs for
two years, /.../ "Eighteen million hits an hour would have to have been
logged," a staggering amount of data to sort through, Seiver said. The purpose
of the FBI's request was to identify visitors to two URLs, "to try to find
out...who's going to them."“ (Zdroj: http://news.cnet.com/8301-13578_310448060-38.html?tag=newsLeadStoriesArea.1.)
Podobně v Česku pan Kocáb (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Kocáb;
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/michael-kocab-52614;
http://www.vlada.cz/en/clenove-vlady/ministerstva/default.htm) již natvrdo
realizuje progresivní program ve shodě s výše citovanou agendou NWO paní
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Clintonové. Zavedl velmi nebezpečnou aplikaci tzv. „červené
tlačítko“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Červené_tlačítko), která se sice tváří
jako ochrana nebohých dětí, nicméně ve skutečnosti jde po vzoru totalitních
států o vyzvu ke vzájemnému špehování, k potlačování svobody slova a
vyjadřování na internetu (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zdomova/kocabovo-rude-tlacitko-neni-bezpecne--spehuje). Naštěstí například
čeští Svobodní (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) Petra
Macha (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach) se proti tomuto projektu
rázně postavili. Česká republika tak má v této straně organizované zastání pro
všechny hodné lidi vůči zlé agendě NWO: „Svobodní odmítají, aby stát využíval
své autority a peněz daňových poplatníků a prosazoval systém tzv. "červeného
tlačítka", které představil ministr Kocáb a které dotuje Úřad vlády
prostřednictvím Kocábova ministerstva. /.../ Systém se tváří jako anonymní
bezpečnostní opatření, ve skutečnosti odesílá historii návštěv uživatelů
internetu soukromé společnosti, která žije z peněz daňových poplatníků. "Akce
připomíná Orwellova Velkého bratra. Začíná to nenápadně dobrovolným
nahlašováním xenofobie, může to končit stíháním politicky nekorektních
názorů. Akci je třeba odvolat, peníze daňových poplatníků vrátit a Kocábovo
ministerstvo jednou pro vždy zrušit.", uvedl Petr Mach, předseda
Svobodných.“ (Zdroj: http://www.svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/787svobodni-kocabovo-cervene-tlacitko-zavani-velkym-bratrem.)
Firmy napojené na NWO a podporované některými médii chtějí zavést tzv.
„řidičské průkazy na internet“. Nikdo by bez tohoto oprávnění například
nemohl psát svobodný blog nebo komentovat v online diskusích. Každý uživatel
internetu by musel být přesně identifikovatelný. Tak by se do budoucna např.
zabránilo vzniku nějaké další „Climate Gate“. Jedná se o super totalitní návrh.
Vždyť i komunisté v Číně si uvědomili přílišnou drakoničnost tohoto opatření a
nakonec od něj sami zatím ustoupili. Nyní se jej lidé napojení na NWO agendu
pokoušejí zavést v naší civilizaci. „The American blogosphere is going
increasingly “viral” about a proposal advanced at the recent meeting of the
Davos Economic Forum by Craig Mundie, chief research and strategy officer for
Microsoft, that an equivalent of a “driver’s licence” should be introduced
for access to the web. This totalitarian call has been backed by articles and
blogs in Time magazine and the New York Times. As bloggers have not been
slow to point out, the system being proposed is very similar to one that the
government of Red China reluctantly abandoned as too repressive. It was
inevitable that, sooner or later, the usual unholy alliance of government
totalitarians and big business would attempt to end the democratic free-forall that is the blogosphere. The United Nations is showing similar interest in
moving to eliminate free speech.The recent uprising in the blogosphere that
resulted in the overturning of the Global Warming consensus can only have
focused our rulers’ attention more acutely on this infuriating challenge to
their totalitarian control. “What will go next?” they must be asking
themselves. Unrestricted immigration? Punitive taxation? Even the European
Union? With the helots exploiting a loophole in the PC Curtain that has
otherwise been so remorselessly drawn down over freedom of expression, the
internet represents a dangerously subversive force, fulfilling the role in the
West that was formerly performed by samizdat publications inside the Soviet
Union. American protesters are most vociferous in defence of their rights
because that is their culture. Some of them claim that British people are being
dangerously indifferent to the long-term potential for censorship of the socalled Digital Economy Bill being slithered through Parliament by Lord
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Mandelson. The inference they draw is that, just as Britons supinely submitted
to firearms legislation that has led to a situation where “only the bad guys
have guns”, we may be sleepwalking into internet slavery. The technique is
familiar. The powers-that-be allow a scandalous situation to develop whereby
no serious attempt is made to police paedophile, pornographic and criminal
activity on the web. Then the authorities use the excuse of public concern to
overreact and impose Draconian controls that police ordinary citizens but are
usually circumvented by criminals. It is a familiar scenario, offline as well as
in cyberspace. A “driver’s licence” for the web would be Christmas every day
of the year for the control freaks. One can all too easily imagine the criteria
applied to licence applications. (“Name? Delingpole…? You wot! ’Ere, I’ve got
your number, mate – you’re that bloke wot feeds polar-bear steaks to kids
innit. Internet licence? I should coco! On yer bike, mate, it’s more than my
job’s worth to be seen talking to you…”) Without the internet, the
completely fictitious global warming “consensus” would still be
unchallenged, state power massively enlarged, $54 trillion of Western
taxpayers’ money flooding into the coffers of carbon companies and
people’s lives made miserable by totalitarian restrictions imposed to
counter a non-existent threat. I forecast that the right to anonymity on the
internet will become one of the most fiercely contested issues over the coming
decade. Be very afraid…“ (Zdroj:
http://blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100025849/control-freakswant-web-licences-to-end-bloggers-anonymity-be-very-afraid.)
Světová zdravotnická organizace WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/WHO)
chce zavést novou globální daň z internetu, z každé online bankovní operace
aj.: „The World Health Organization (WHO) is considering a plan to ask
governments to impose a global consumer tax on such things as Internet
activity or everyday financial transactions like paying bills online.“ (Zdroj:
http://www.foxnews.com/story/0,2933,583127,00.html.)
Německo zavedlo elektronický systém evidence zaměstnanců podobný
„otrockým známkám“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Slave_trade). Od prvního
ledna 2010 se musí povinně každý zaměstnanec hlásit a měsíčně aktualizovat
své údaje v systému ELENA: „On the 1st of January this year German
employers became subject to a new legal requirement, one that has their own
Data Protection Authorities, Trade Unions and Civil Rights groups appalled.
ELENA knows where you live. From the beginning of 2010 every German
employer must now submit detailed information on a monthly basis to the
so-called ELENA database, ELENA is an acronym for Eleketronischer
Entgeltnachweis which loosely translates to Electronic Payslip. This sounds
innocent enough until you consider exactly what information employers are
obliged to provide. The information will cover every worker’s salary, all
absenteeism and their participation in strike action whether legal or
illegal. This data is to be submitted to a central hub and from 2012 it will
be used to determine whether to pay out or refuse social benefits. Plans
are in place to relieve employers of the necessity of printing paper-based pay
statements for their employees and instead issuing each worker with a plastic
“jobcard” again by 2012. This card would then need to be produced should the
holder ever need to apply for benefits allowing for data retrieval to determine
eligibility. Peter Schaar, the German Information Commissioner is reported as
saying “I’ve got a big problem with this. Until now, such information on
salary declarations has not appeared, and their general storage in a
central file is not legally nor constitutionally allowed.” My own (German)
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wife’s reaction to this news was more succinct “I thought these people had
agreed that the Stasi was a bad thing?”. The German blogs I could find seemed
to be equally opposed to the idea. For now though, the legislation has entered
into force and the reporting has begun. We can only hope that appropriate
measures have been taken to store the data in a secure location, using
appropriate encryption, that the data entry and retrieval mechanisms are
protected with strong encryption and multi-factor authentication and that the
appropriate organisational policies and procedures have been put in place to
protect this highly sensitive data. It is an absolute certainty that a centralised
data repository of this size and significance will attract the hacking and
cracking attentions of criminals, script-kiddies and “hobbyists” alike.“ (Zdroj:
http://countermeasures.trendmicro.eu/move-over-big-brother-sister-elena-ishere.)
Policejní složky v Británii chtějí monitorovat své občany pomocí vojenských
bezpilotních letounů, které se používají proti teroristům v Afghánistánu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan): „Police in the UK are planning to
use unmanned spy drones, controversially deployed in Afghanistan, for the
"routine" monitoring of antisocial motorists, protesters, agricultural thieves
and fly-tippers, in a significant expansion of covert state surveillance.“ (Zdroj:
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/23/cctv-sky-police-plan-drones.)
Cass Sunstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein), Obamův car pro
informace a regulaci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Information_and_Regulatory_Affairs),
požaduje infiltraci všech politických oponentů, politických skupin a jejich
likvidaci za použití bezpečnostních složek, nových státních nebo též civilních
zaměstnanců. Velmi se to celé podobá činnosti komunistů např. v letech 19451948 v Československu, když bylo tzv. zapotřebí rozložit politickou opozici.
Sustain navrhuje všechny metody od infiltrace až pod vytváření umělého násilí
a zločinů. Státní bezpečnostní složky a státní finance tak mají být použity
v politickém boji nikoliv např. proti dealerům drog, překupníkům se ženami,
proti vrahům, ale na běžné občany, kteří prostě nesdílí názory pana Obamy a
jeho vlády. Má tak být zabráněno volební prohře Obamova týmu. „Harvard law
professor Cass Sunstein, Obama’s appointee to head the Office of Information
and Regulatory Affairs, outlined a plan for the government to infiltrate
conspiracy groups in order to undermine them via postings on chat rooms and
social networks, as well as real meetings, according to a recently uncovered
article Sunstein wrote for the Journal of Political Philosophy. As we have
often warned, chat rooms, social networks and particularly article comment
sections are routinely “gamed” by trolls, many of whom pose as numerous
different people in order to create a fake consensus, who attempt to debunk
whatever information is being discussed, no matter how credible and well
documented. We have seen this on our own websites for years and although
some of those individuals were acting of their own accord, a significant
number appeared to be working in shifts, routinely posting the same talking
points over and over again. It is a firmly established fact that the militaryindustrial complex which also owns the corporate media networks in the
United States has numerous programs aimed at infiltrating prominent Internet
sites and spreading propaganda to counter the truth about the misdeeds of the
government and the occupations of Iraq and Afghanistan. In 2006 CENTCOM,
the United States Central Command, announced that a team of employees
would be hired to engage “bloggers who are posting inaccurate or untrue
information, as well as bloggers who are posting incomplete information,”

about the so-called war on terror. In May 2008, it was revealed that the
Pentagon was expanding “Information Operations” on the Internet by setting
up fake foreign news websites, designed to look like independent media
sources but in reality carrying direct military propaganda. Countries like Israel
have also admitted to creating an army of online trolls whose job it is to
infiltrate anti-war websites and act as apologists for the Zionist state’s war
crimes. In January last year, the US Air Force announced a “counter-blog”
response plan aimed at fielding and reacting to material from bloggers who
have “negative opinions about the US government and the Air Force.” The plan,
created by the public affairs arm of the Air Force, includes a detailed twelvepoint “counter blogging” flow-chart that dictates how officers should tackle
what are described as “trolls,” “ragers,” and “misguided” online writers. New
revelations highlight the fact that the Obama administration is deliberately
targeting “conspiracy groups” as part of a Cointelpro style effort to
silence what have become the government’s most vociferous and
influential critics. In a 2008 article published in the Journal of Political
Philosophy, Obama information czar Cass Sunstein outlined a plan for the
government to stealthily infiltrate groups that pose alternative theories on
historical events via “chat rooms, online social networks, or even real-space
groups and attempt to undermine” those groups. The aim of the program
would be to “(break) up the hard core of extremists who supply conspiracy
theories,” wrote Sunstein, with particular reference to 9/11 truth
organizations. Sunstein pointed out that simply having people in government
refute conspiracy theories wouldn’t work because they are inherently
untrustworthy, making it necessary to “Enlist nongovernmental officials in the
effort to rebut the theories. It might ensure that credible independent
experts offer the rebuttal, rather than government officials themselves. There
is a tradeoff between credibility and control, however. The price of credibility
is that government cannot be seen to control the independent experts,” he
wrote. “Put into English, what Sunstein is proposing is government infiltration
of groups opposing prevailing policy,” writes Marc Estrin. “It’s easy to destroy
groups with “cognitive diversity.” You just take up meeting time with
arguments to the point where people don’t come back. You make protest signs
which alienate 90% of colleagues. You demand revolutionary violence from
pacifist groups.” This is what Sunstein is advocating when he writes of the
need to infiltrate conspiracy groups and sow seeds of distrust amongst
members in order to stifle the number of new recruits. This is classic
“provocateur” style infiltration that came to the fore during the Cointelpro
years, an FBI program from 1956-1971 that was focused around disrupting,
marginalizing and neutralizing political dissidents. “Sunstein argued that
“government might undertake (legal) tactics for breaking up the tight
cognitive clusters of extremist theories.” He suggested that “government
agents (and their allies) might enter chat rooms, online social networks, or
even real-space groups and attempt to undermine percolating conspiracy
theories by raising doubts about their factual premises, causal logic or
implications for political action,” reports Raw Story. Sunstein has also called
for making websites liable for comments posted in response to articles. His
book, On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be
Done, was criticized by some as “a blueprint for online censorship.” The
Infowars office has been visited on numerous occasions by the FBI as a result
of people posting violent comments in response to articles. Since the
government now employs people to post such comments in an attempt to
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undermine conspiracy websites, if a law were passed making websites
accountable, Sunstein’s program would allow the government to obliterate
such sites from the web merely by having their own hired goons post threats
against public figures. The fact that the government is being forced to hire
armies of trolls in an effort to silence the truth shows how worried they are
about the effect we are having in waking up millions of people to their
tyranny.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/obama-information-czar-outlinedplan-for-government-to-infiltrate-conspiracy-groups.)
Odebírání DNA (http://en.wikipedia.org/wiki/DNA) dětem bez souhlasů rodičů
a uchovávání vzorků v centrálních databázích mj. pro účely experimentů: „It's
simple, the pediatrician answered: Newborn babies in the United States are
routinely screened for a panel of genetic diseases. Since the testing is
mandated by the government, it's often done without the parents' consent,
according to Brad Therrell, director of the National Newborn Screening &
Genetics Resource Center. /.../ In many states, such as Florida, where Isabel
was born, babies' DNA is stored indefinitely, according to the resource center.
Many parents don't realize their baby's DNA is being stored in a government lab,
but sometimes when they find out, as the Browns did, they take action.
Parents in Texas, and Minnesota have filed lawsuits, and these parents'
concerns are sparking a new debate about whether it's appropriate for a baby's
genetic blueprint to be in the government's possession. "We were appalled
when we found out," says Brown, who's a registered nurse. "Why do they need
to store my baby's DNA indefinitely? Something on there could affect her
ability to get a job later on, or get health insurance. /.../ Scientists have
heralded this enormous collection of DNA samples as a "gold mine" for
doing research, according to Gaviglio. "This sample population would be
virtually impossible to get otherwise," says Gaviglio, a genetic counselor for
the Minnesota Department of Health. "Researchers go through a very stringent
process to obtain the samples. States certainly don't provide samples to just
anyone."" (Zdroj: CNN, 6.2.2010 http://www.cnn.com/2010/HEALTH/02/04/baby.dna.government/index.html?
hpt=Sbin.)
NWO agenda a její lidé neustále testují reakce veřejnosti na možné zavedení
euthanasie (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasy), zatímco elitáři hledají
za použití nejmodernějších prostředků cestu pro sebe a své rodiny
k dlouhověkosti, k maximalizaci svého vlastního přežití. „Now 60, Amis
(http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Amis) has picked a fight with the grey
power of Britain's ageing population, calling for euthanasia "booths" on
street corners where they can terminate their lives with "a martini and a
medal". The author of Time's Arrow and London Fields said in an interview at
the weekend that he believes Britain faces a "civil war" between young and old,
as a "silver tsunami" of increasingly ageing people puts pressure on society.
"They'll be a population of demented very old people, like an invasion of
terrible immigrants, stinking out the restaurants and cafes and shops," he said.
"I can imagine a sort of civil war between the old and the young in 10 or 15
years' time. "There should be a booth on every corner where you could get a
martini and a medal," he added. His comments were immediately condemned
as "glib" and "offensive" by anti-euthanasia groups and those caring for the
elderly and infirm. Supporters of assisted suicide, meanwhile, insisted that a
dignified and compassionate end should be on offer to those who are dying.
Alistair Thompson, from the Care Not Killing Alliance, said Amis's views were
"very worrying". "We are extremely disappointed that people are

advocating death booths for the elderly and the disabled. How on earth
can we pretend to be a civilised society if people are giving the oxygen of
publicity to such proposals? "What are these death booths? Are they going to
be a kind of superloo where you put in a couple of quid and get a lethal
cocktail?"“ (Zdroj: http://www.guardian.co.uk/books/2010/jan/24/martinamis-euthanasia-booths-alzheimers.)
STOP NWO agenda - THEY ARE NOW TESTING OUR REACTIONS TO EUTHANASIA
AGAIN - JUST LIKE Mr. OBAMA IN HIS "DEATH CARE" in the USA. Your
grandmother will be facing this problem maybe in the future and she will be
sent via some of EU burecrats to death! STOP THIS NWO evil!
•

•

Úředníci spolupracující s NWO odebírají svobodným lidem v EU dle svého
uvážení děti a zakazují sňatky. Velmi podobné tragické životní příběhy se dály
v Československu před rokem 1990. „A heavily pregnant woman and her fiance
have gone on the run after social workers threatened to take away their
baby at birth. Kerry Robertson, 17, and Mark McDougall, 25, had been told
that she was not bright enough to raise their child and that they would have
to give him up. It was another blow for the couple, whose wedding this year
was halted just 48 hours before the ceremony in a row over whether Miss
Robertson was intelligent enough to marry. Miss Robertson, who is 29 weeks
pregnant, has since been told the couple will be allowed only a few hours with
their baby – a boy they have already named Ben – before he is taken into care
and placed with foster parents. Desperate to keep their family together, the
pair fled their home yesterday for a secret safe house.“ (Zdroj:
http://www.novinky.cz/koktejl/189915-urady-odebraly-divce-dite-pry-nenidost-chytra-aby-ho-vychovala.html; http://www.lite-news.com/uk-coupleflee-to-save-unborn-baby-from-social-workers.)
NWO agenda a zákaz uctívání Boha napříč Evropou. „Rakouský publicista Udo
Ulfkotte (http://en.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte) shromáždil fakta o tom,
jak v adventu a o Vánocích r. 2009 musely v řadě zemí zmizet všechny
křesťanské symboly a výrazy. V holandském Amsterodamu např. Mikuláš
nesměl mít podle nařízení úřadů na mitře kříž. V Německu musely být tradiční
křesťanské Martinské slavnosti přejmenovány na „slavnosti světla“ nebo
„slavnosti brambor“. Ve Vídni nesměl Mikuláš přijít do tamních mateřských
škol. V britském Oxfordu vydaly městské orgány nařízení, že v pouličních
plakátech a veřejných vystoupeních nesmí být použito slovo „Vánoce“. V jedné
škole v britském Nottinghamu se poprvé v dějinách nesmělo hrát drama o
narození Ježíše Krista – prý by to „uráželo“ muslimské přistěhovalce. V
justičním paláci belgického Bruselu bylo zaměstnancům zakázáno mít v
kanceláři vánoční výzdobu.“ (Zdroj: Glaube und Kirche, 12/2009,
http://www.euportal.cz/Articles/5541-krestanske-symboly-se-v-demokratickeevrope-nesmeji-pouzivat.aspx.)

Podle bezpečnostní analýzy připravené týmem Alexe Jonese, se kterým
spolupracuje řada patriotů v bezpečnostních službách na celém světě, dostaly síly
NWO v lednu značně „na frak“, jak již autor podotkl v úvodu tohoto textu. NWO nyní
ustupuje na všech frontách. Je to ovšem ale zároveň paradoxně velké nebezpečí,
neboť mnoho amerických bezpečnostních expertů predikuje: budou se tedy muset
vytvořit nějaké jiné krize. Jelikož marketingové a fiktivní manipulace s veřejným
míněním nezabraly, budou muset nastoupit opravdu nebezpečné, tentokrát reálné
hrozby, které již nebude možné odvrátit jenom na základě svobodného odmítnutí,

dostatku informací apod. Varování ze strany patriotických členů CIA, FBI a tlumočené
Jonesem hovoří o tom, že „další útok“ zřejmě „přijde“ v rozmezí „3 - 6 měsíců“.
Jedním z možných cílů by mohly být mj. zimní olympijské hry ve Vancouveru
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver_Olympics), klasicky vyostřená krize
s válečnou operací vůči Íránu (http://en.wikipedia.org/wiki/Iran), Izraeli
(http://en.wikipedia.org/wiki/Israel) nebo atomová krize lokálního dopadu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gun-type_fission_weapon) nastavená podobně jako
9/11 (http://en.wikipedia.org/wiki/9/11) atd. Musíme se snažit, aby bezpečnost
občanů nebyla ohrožena žádnými uměle vyvolávanými krizemi. Našim přesvědčením a
posláním v rámci bezpečnostních sil by mělo být: „My nevystavujeme civilisty
žádným rizikovým situacím, dokonce ani těm pouze potenciálně nebezpečným a
to ani proto, abychom zachránili sami sebe. Někdy to znamená, že prohrajeme
bitvu a někdy budeme dokonce muset obětovat naše vlastní životy. Ale pokud
nejste schopni učinit toto rozhodnutí, pak nemůžete nosit svou uniformu.“ „We
don't put civilians at risk or even potentially at risk to save ourselves. Sometimes
that means we lose a battle and sometimes we lose our lives. But if you can't make
that choice, you can't wear that uniform.“ (Zdroj:
http://www.twiztv.com/scripts/ds9/season4/ds9-418.txt; kapitán Sisko http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Sisko - k Worfovi http://en.wikipedia.org/wiki/Worf - podle Deep Space Nine http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, IV,18.)
Jones pokračuje a důrazně varuje před nebezpečím vzniku nové války, pomocí
které by se podařilo odvrátit hrozící porážku sil NWO včetně zamezení informačnímu
probouzení miliónů svobodných lidí. Válečný stav by samozřejmě vyžadoval speciální
opatření včetně potlačení svobod a mohl by být velmi dlouho prodlužován bez
možnosti vrátit posléze lidem ztracené svobody zpět. Tento fakt by se samozřejmě
také dotkl legálně vlastněných zbraní na celém světě. Jonesův team varuje: „Nejprve
nás odzbrojí a pak nás domestikují.“ „Vláda vás chce totiž vždycky chránit, ale
málokdy vám dovolí, abyste se chránili sami.“ „Žádná vláda se nemá co vlamovat do
našeho ústavního práva na nošení zbraně.“ Je to podobné, jako kdyby chtěli
„regulovat nošení bot.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010.) Některá americká města
již v minulosti tato opatření zavedla
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_politics_in_the_United_States).
Zmiňovaná kandidátka na guvernérku Texasu Debra Medina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Debra_Medina_(politician)) má na danou otázku
podobný názor. Sama je vlastníkem ruční palné zbraně. Umí s ní velmi dobře zacházet.
Zná patřičné zákony Texasu, federální zákony a přesně podle toho se zodpovědně
chová. Opět nicméně rostou snahy o omezení lidí, kteří se chovají zodpovědně a
chápou vlastnictví střelné zbraně jako důležitou součást ústavní svobody. Je to
„klasický příklad“ rozdílu mezi někým, kdo „rozumí“ pojetí „konstituční republiky“,
kdo „rozumí americké ústavě“ a snahou o likvidaci svobodných občanů. Prožili jsme si
již „příliš mnoho tragédií“ jako např. „Virginia attack
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_massacre), 9/11, Fort hood
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Hood_shooting)“ a vždycky, když nás potkaly tyto
katastrofy, tak „odpověď silné vlády zní: odzbrojte občany“. Ale to je zásadní chyba,
protože už naši „otcové zakladatelé chápali význam vlastnictví střelné zbraně jako
základní prvek svobody“. Je to „nezbytná součást svobodné společnosti“. Musíme
zabránit povinné registraci všech zbraní. „Registrace zbraní byla v dějinách využívána
vždy především k jejich konfiskaci.“ Alex Jones se s Debrou shodli na tom, že
svobodní občané by měli být vždy z hlediska ručních palných zbraní „lépe vyzbrojeni

než vláda“ proto, aby se zabránilo vzniku tyranie. „Limity pro držení zbraní mohou
stanovit svobodně pouze občané a zastupitelé daného státu.“ Nelze lidem
„zakazovat to, aby bránili sami sebe a své rodiny.“ „Nesmíme občanům
přikazovat, jak mají žít, jaké mají mít svobody a majetek.“ (Zdroj: Alex Jones
Show, 15.1.2010.)
V tomto textu již mnohokrát zmiňovaný soudce Andrew Napolitano jakožto
všeobecně respektovaná a uznávaná autorita
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) jasně deklaruje: „Jsou to pořád ty
falešné argumenty o souboji mezi svobodou a bezpečností“, kdy se nám Progresivci
snaží namluvit, že vláda nám „musí sebrat naší svobodu proto, aby zajistila naši
bezpečnost“. „Svoboda je naším právem od narození, tu nám nedává vláda, je
součástí naší lidskosti.“ „Jakou hodnotu má bezpečnost, když nejsme
svobodní?“ „Neexistuje nic takového jako vyvažování svobody“, nicméně
progresivní agenda NWO se nám to snaží vnutit. My ale „nebudeme se svobodou
obchodovat, ani ji za nic jiného nevyměníme“. „Může nás vláda 100% ochránit?
Nemyslím si to.“ Letadla jsou dnes bezpečnější kvůli krokům „soukromého sektoru a
lidí, nikoliv vlády“. „Vidíte, co se děje, když spoléháte příliš na vládu /.../. Vláda
dokáže být strašný a velmi nedůvěryhodný panovník /.../ a nechce nám dát
pokoj.“ „Zvyšuje daně.“ „Zachází s námi jako s nesvéprávnými dětmi nebo
důchodci.“ „Co s tím? Nenechejte si to líbit.“ „Ukazujte a rozkrývejte skutečnou
agendu vlády svým přátelům a známým. Vyučujte každého.“ „Bůh, který nám dal
život, nám dal také svobodu. Miluje nás. Chvalte jej odevšad a proste ho, ať nás
zachrání před naší vládou, která je již bez kontroly lidu.“ (Zdroj: Glenn Beck
Show, 8.1.2010.)
Alex Jones nazývá budoucnost naší Země při pokračování této veškeré zlé NWO
agendy jedním velkým vězením. Prostě buď se podřídíte a stanete se členy
nejrůznějších organizací NWO, přestanete svobodně uvažovat, stanete se jen
vykonavateli cizí vůle tak, jako za dob nacismu, nebo Vás zničí. Proč ale neexistuje
možnost nechat prostě lidi na pokoji? Nedělat jim problémy, nezvyšovat daně,
nechat je žít svobodně jejich životy, přestat se jim hrabat v soukromí a neustále
je sledovat, vymýšlet nové regulace, krize, zkoušet jejich rekce, házet jim klacky
pod nohy a neustále na ně něco vymýšlet. Řekněme společně NWO DOST! NECHTE
NÁS BÝT! Zazpívejme společně NWO tak, jako jsme to udělali v roce 1968
(http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Spring): „BĚŽ DOMŮ IVANE (Hermane http://cs.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy, Baracku http://cs.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama), ČEKÁ TĚ NATAŠA (Geertrui http://www.humo.be/tws/deze-week/18397/geertrui-windels-mevrouw-herman-vanrompuy.html, Michelle - http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Obama). A UŽ SE
NEVRACEJ! NIKDY!“
„Jediným důvodem, kvůli kterému jsem vás kontaktoval, bylo to, abych vám
řekl: nechte nás být. /.../ Nechte nás na pokoji a já vám mohu slíbit, že už nikdy o
odbojářích neuslyšíte. /.../ Byl jsem kdysi jako vy, ale pak jsem otevřel oči. Otevřete
své oči také /.../. Proč je Federace
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Federation_of_Planets - rozuměj EU a NWO)
tak posedlá zničením veškerého odboje. Nikdy jsme vám fyzicky neublížili a přesto
jsme neustále zatýkáni a obviňováni z terorismu. /.../ naši příznivci jsou neustále
pronásledování a zesměšňováni. Proč? Protože jsme opustili Federaci (EU a NWO) a to
je prostě skutečnost, kterou nedokážete akceptovat. Nikdo přece dobrovolně
neopouští ráj. Každý přeci chce být součástí Federace (EU a NWO). K čertu, vždyť vy

už chcete dokonce připojit také Kardassiany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cardassians - rozuměj například v přeneseném smyslu
z hlediska rozdílnosti kultur Turky - http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_people).
/.../ Víte, v jistém smyslu jste horší než Borgové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Borgs - rozuměj např. nacisti http://en.wikipedia.org/wiki/Nazism). Ti vám alespoň řeknou o svých plánech na vaší
asimilaci(http://en.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(Star_Trek)#Assimilation). Vy
jste ale zákeřnější. Vy asimilujete lidi a oni to ani nevědí.“ „The only reason I've
contacted you is to ask you to leave us alone. /.../ Leave us alone and I can promise
you you'll never hear from the Maquis again. /.../ I was like you once, but then I
opened my eyes. Open your eyes /.../. Why is the Federation so obsessed about the
Maquis? We've never harmed you, and yet we're constantly arrested and charged with
terrorism. /.../ our supporters are harassed and ridiculed. Why? Because we've left
the Federation, and that's the one thing you can't accept. Nobody leaves paradise.
Everyone should want to be in the Federation. Hell, you even want the Cardassians to
join. /.../ You know, in some ways you're worse than the Borg. At least they tell you
about their plans for assimilation. You're more insidious. You assimilate people and
they don't even know it.“ (Zdroj: http://www.chakoteya.net/DS9/494.htm; Lt.
Commander Michael Eddington http://www.startrek.com/startrek/view/series/DS9/character/1116097.html - k
Siskovi - http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Sisko - podle Deep Space Nine http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, IV,22.)
Zajímavý výrok pronesl okupační velitel Gul Dukat
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gul_Dukat), který se dá výborně použít ve smyslu
pravého a plíživého pokusu o vítězství agendy NWO, předně EU v Česku, na celém
světě: „Opravdové vítězství znamená přesvědčit vaše nepřátele, že vlastně
chybovali, když vám nejprve odporovali. Posléze je přinutíte, aby uznali váš
význam pro ně samotné.“ „A true victory is to make your enemy see they were
wrong to oppose you in the first place. To force them to acknowledge your
greatness.“ (Zdroj: http://www.chakoteya.net/DS9/530.htm; Deep Space Nine http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, VI,6.)
Tento výše uvedený citát by sklidil obrovský potlesk na interním zasedání
Bilderberg Group. Je to totiž naprosto „geniálně“ zlá strategie, které bylo použito
například při vytvoření a spuštění tzv. ekonomické krize v roce 2008, při propagaci
globálního oteplování, tzv. prasečí chřipky, režírovaných teroristických útoků apod.
Vždyť jen např. díky masivnímu simulování negativních zpráv s vlivem na běžné
investory došlo loni k pohádkovým ziskům. Česká burza
(http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Stock_Exchange) nakonec prožila mimořádně
úspěšný rok 2009, když rostla „přes 30%“ a chytří velcí hráči na tom profitovali.
Vzpomeňme za desítky úspěšných výsledků např. společnost Philip Morris
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris_International) a dále předně NWR
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Resources), které rostlo až o „121%“.
Podle analytiků ČT24 (http://en.wikipedia.org/wiki/ČT24) byla celkově tzv. krize tedy ve skutečnosti tato uměle vytvořená „ekonomická bublina“ s režírovaným
propadem - připravena tak, aby se pak mohlo právě pohádkově vydělat (další dopady
předně na státní samostatnost, suverenitu, jsme si již popisovali). To vše samozřejmě
za předpokladu, že psychologicky budou trhy neustále reagovat v návaznosti na Wall
Street (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street) a posléze rychle porostou díky
znenadání vytvářeným pozitivním zprávám, státní podpoře (tu zaplatí daňoví
poplatníci pomocí zvýšených daní a ztráty svých svobod, dojde k navýšení veřejného

dluhu apod.). A tento záměr se povedl báječně. (Zdroj: ČT24, 17.1.2010.)
Vzpomeňme též: Česko mělo minulý rok neskutečně krásný výsledek zahraničního
obchodu. Ten „skončil loni v rekordním přebytku 153,2 miliardy korun, což je
meziročně o 85,9 miliardy víc.“ (Zdroj:
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21613&s=newsletter.)
Vynikající zprávu přinesla světová média z amerického Utahu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Utah). Zdejší parlament vyslal do celého světa báječný
signál odporu agendě NWO, když odhlasoval rezoluci o prospěšnosti CO2 pro rostliny a
život člověka. Vyzval Obamovu vládu včetně všech enviromentalistů k zastavení jejich
totalitní agendy. Republikán Mike Noel (http://www.mikenoel.com) také statečně
konstatoval: Enviromentalisté stojí ve skutečnosti za spiknutím, jehož účelem je
dosažení kontroly světové populace pomocí sterilizace obyvatel naší planety a
podpory potratové politiky. Vždyť již americký filosof a spisovatel Harry Binswanger
(http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Binswanger) to řekl velmi dobře: „Neměli
bychom dovolit, aby bylo s našimi občany zacházeno jako s dobytkem.“ (Zdroj:
Glenn Beck Show, 8.1.2010.) „Rep. Mike Noel, the Legislature's chief climate-change
skeptic, declared Thursday that global warming is a conspiracy to control world
population. The House Natural Resources Committee then approved a resolution that
expresses the Utah Legislature's belief that "climate alarmists' carbon dioxide-related
global warming hypothesis is unable to account for the current downturn in global
temperatures." The resolution, sent to the House on a 10-1 vote, would urge the
Environmental Protection Agency to drop plans to regulate the pollution blamed for
climate change "until a full and independent investigation of the climate data
conspiracy and global warming science can be substantiated." "We're at the breaking
point," said Rep. Kerry Gibson, the resolution's sponsor, who warned that the supply
of safe and affordable food is already threatened by over-regulation.“
(Zdroj: http://www.sltrib.com/ci_14337716?source=most_viewed.) „Utah delivers
vote of no confidence for 'climate alarmists'. The US's most Republican state passes
bill disputing science of climate change, claiming emissions are 'essentially
harmless'. Carbon dioxide is "essentially harmless" to human beings and good for
plants. So now will you stop worrying about global warming? Utah's House of
Representatives apparently has at least. Officially the most Republican state in
America, its political masters have adopted a resolution condemning "climate
alarmists", and disputing any scientific basis for global warming. The measure, which
passed by 56-17, has no legal force, though it was predictably claimed by climate
change sceptics as a great victory in the wake of the controversy caused by a mistake
over Himalayan glaciers in the UN's landmark report on global warming. But it does
offer a view of state politicians' concerns in Utah which is a major oil and coal
producing state. The original version of the bill dismissed climate science as a "well
organised and ongoing effort to manipulate and incorporate "tricks" related to global
temperature data in order to produce a global warming outcome". It accused those
seeking action on climate change of riding a "gravy train" and their efforts would
"ultimately lock billions of human beings into long-term poverty". In the heat of the
debate, the representative Mike Noel said environmentalists were part of a vast
conspiracy to destroy the American way of life and control world population
through forced sterilisation and abortion. By the time the final version of the bill
came to a vote, cooler heats apparently prevailed. The bill dropped the word
"conspiracy", and described climate science as "questionable" rather than "flawed".
However, it insisted – against all evidence – that the hockey stick graph of changing
temperatures was discredited. It also called on the federal government's
Environmental Protection Agency to order an immediate halt in its moves to

regulate greenhouse gas emissions "until a full and independent investigation of
climate data and global warming science can be substantiated". As Noel explained:
"Sometimes ... we need to have the courage to do nothing."“ (Zdroj:
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/12/utah-climate-alarmists.)
Dokonce i tak mocná ekologická platforma jakou je IPCC,
(http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change) se
musela omluvit za tzv. vědecké falšování dat o globálním oteplování a podléhání
politickým tlakům NWO ve smyslu zastrašování světových vlád katastrofickými vizemi
budoucnosti. Předseda IPCC pan Rajendra Pachauri
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_K._Pachauri) nejprve přiznal jednu chybu ve
výsledcích vědecké práce svého týmu a posléze musel potvrdit a omluvit se za mnoho
dalších. Velký etický problém však představuje to, že o závažných pochybeních a
manipulacích věděl v době před konáním Kodaňské konference minulý rok v prosinci,
nicméně se vše snažil utajit jen proto, aby zde mohla byl podepsána pod nátlakem
smlouva o vytvoření globální vlády NWO. Tento cíl stejně naštěstí nebyl dosažen.
„BREAKING NEWS: UN Climate Con is Ending! Shock Revelation: UN scientist
admits fake data was used in IPCC report 'purely to put political pressure on
world leaders „The scientist behind the bogus claim in a Nobel Prize-winning UN
report that Himalayan glaciers will have melted by 2035 last night admitted it was
included purely to put political pressure on world leaders. Dr Murari Lal also said he
was well aware the statement, in the 2007 report by the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), did not rest on peer-reviewed scientific research. In an
interview with The Mail on Sunday, Dr Lal, the co-ordinating lead author of the
report’s chapter on Asia, said: ‘It related to several countries in this region and their
water sources. We thought that if we can highlight it, it will impact policy-makers
and politicians and encourage them to take some concrete action. ‘It had importance
for the region, so we thought we should put it in.’ Dr Lal’s admission will only add to
the mounting furore over the melting glaciers assertion, which the IPCC was last
week forced to withdraw because it has no scientific foundation. According to the
IPCC’s statement of principles, its role is ‘to assess on a comprehensive, objective,
open and transparent basis, scientific, technical and socio-economic information –
IPCC reports should be neutral with respect to policy’. The claim that Himalayan
glaciers are set to disappear by 2035 rests on two 1999 magazine interviews with
glaciologist Syed Hasnain, which were then recycled without any further
investigation in a 2005 report by the environmental campaign group WWF. /.../
Having been forced to apologise over the 2035 claim, Dr Pachauri blamed Dr Lal,
saying his team had failed to apply IPCC procedures.“ (Zdroj:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1245636/Glacier-scientists-says-knew-dataverified.html.) „The chairman of the leading climate change watchdog was informed
that claims about melting Himalayan glaciers were false before the Copenhagen
summit, The Times has learnt. Rajendra Pachauri was told that the
Intergovernmental Panel on Climate Change assessment that the glaciers would
disappear by 2035 was wrong, but he waited two months to correct it. He failed to
act despite learning that the claim had been refuted by several leading glaciologists.
The IPCC’s report underpinned the proposals at Copenhagen for drastic cuts in global
emissions.Dr Pachauri, who played a leading role at the summit, corrected the error
last week after coming under media pressure. He told The Times on January 22 that
he had only known about the error for a few days. He said: “I became aware of this
when it was reported in the media about ten days ago. Before that, it was really not
made known. Nobody brought it to my attention. There were statements, but we

never looked at this 2035 number.”“ (Zdroj:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7009081.ece.)
Světová kapacita v oboru klimatologie profesor Phil Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Jones_(climatologist)), jenž byl až do svého
spojení s aférou „Climate Gate“ považován za jednoho z největších zastánců
globálního oteplování, nyní vystoupil se senzačním tvrzením: Svět byl zřejmě daleko
teplejší ve středověku (http://en.wikipedia.org/wiki/MiddleAges) než je tomu nyní
a podle něj je najednou možné, že za oteplováním nestojí člověk. Nejdůležitější
však bylo, když prohlásil: POSLEDNÍCH PATNÁCT LET TADY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU
„STATISTICKY SIGNIFIKANTNÍMU“ OTEPLOVÁNÍ. „Professor Jones also conceded
the possibility that the world was warmer in medieval times than now –
suggesting global warming may not be a man-made phenomenon. And he said that
for the past 15 years there has been no ‘statistically significant’
warming.“ (Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/ClimategateU-turn-Astonishment-scientist-centre-global-warming-email-row-admits-dataorganised.html?ITO=1490.)
Ve světle těchto odhalení je naprosto nepřípustné, když se tzv. vědci pokoušejí
zničit ještě dokonce i to, na co se tolik lidí těší: krásné sluneční dny plné pohody,
radosti, štěstí. Plánují pro tento účel dokonce vědecké konference na nejvyšší úrovni
(http://www.infowars.com/geoengineering-conference-to-discuss-blocking-sun).
V rámci tzv. boje s globálním oteplováním nám chtějí vědecké kapacity blokovat
slunce mj. pomocí erupcí vulkánů. Tento projekt opět silně podporuje Obamova
administrativa, další síly kolem NWO. Chtějí tak vytvořit opravdovou ´dobu temna´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_ages). Nestačí jim zotročení lidí novými daněmi,
zlikvidování ústavních svobod, ale podle nich je nutné ještě zdrtit i to poslední, co
ještě může dělat svobodnému člověku radost: západ, východ slunce, krásný den.
„Even as the very foundation of the global warming fraud collapses as a result of
scandal after scandal, and the manufactured link between CO2 emissions and
temperature increases is vehemently debunked, mad scientists with sympathetic
allies in the White House are proposing to simulate volcanoes in order to block out
the sun. Despite the fact that Climategate, Glaciergate, Amazongate, and a host of
other mammoth, caught red-handed examples of global warming alarmists engaging
in outright fraud to manufacture a link between CO2 emissions and climate change
have been exposed over the last two months, geoengineering nuts are still insisting
on the necessity of carrying out their own man-made climate change by loading the
atmosphere with sulphuric particles in an effort to block the very source of all life
on earth – the sun. “A geoengineering project to block the sun by simulating
volcanic eruptions would be 100 times cheaper than cutting greenhouse gas
emissions, climate change scientists said,” reports the Telegraph. “The
environmental scientists, David Keith of the University of Calgary in Canada, Edward
Parson of the University of Michigan and Granger Morgan of Carnegie Mellon
University, were writing an editorial in the journal, Nature.” “They called for
governments to establish a multimillion-pound fund for research into the simulated
volcanoes and other solar-radiation management techniques for shielding the Earth
against sunlight.” No, this isn’t a script from V or some tacky alien invasion B movie –
esteemed scientists are really proposing to treat the sun – without which all life on
earth would perish – as a mortal enemy to the environment. With no justification
whatsoever, and with scant regard for the health consequences, these lunatics
actually want to create artificial volcanoes in an attempt to produce global dimming.
No doubt the following benefits that are associated with exposure to sulphur will be

enjoyed as an added bonus by the same kind of people who advocate genocidal
measures of population reduction.
- Neurological effects and behavioral changes
– Disturbance of blood circulation
– Heart damage
– Effects on eyes and eyesight
– Reproductive failure
– Damage to immune systems
– Stomach and gastrointestinal disorder
– Damage to liver and kidney functions
– Hearing defects
– Disturbance of the hormonal metabolism
– Dermatological effects
– Suffocation and lung embolism
As we have previously highlighted, a prominent supporter of geoengineering
proposals is none other than White House science czar John P. Holdren
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren), a key Obama advisor who infamously
co-authored a book in which he called for a “planetary regime” to enforce
draconian population control measures such as forced abortion, infanticide and
mandatory sterilization, as well as poisoning the water supply. In April last year,
Holdren revealed that high-level talks had already taken place to explore the
possibility of “geoengineering” the environment by “shooting pollution particles
into the upper atmosphere to reflect the sun’s rays”. “It’s got to be looked at,”
Holdren was quoted as saying, “We don’t have the luxury of taking any approach
off the table.” The AP also reported that Holdren said he had raised the concept in
administration discussions. But for some, simply launching gargantuan atmospheric
experiments to block out the sun doesn’t go far enough. A new book staunchly
advocated by none other than NASA’s James Hansen calls for cities to be razed to the
ground, industrial civilization to be destroyed, and acts of sabotage and ecoterrorism in the name of halting whatever invented environmental catastrophe
alarmists are threatening this week.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/madscientists-want-to-simulate-volcanoes-to-block-sun.)
Pomatení špičkoví vědci jako Dr. James Hansen
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen) nebo hlasatelé enviromentální
propagandy NWO (Keith Farnish http://www.thesietch.org/memberpages/keith/index.htm) s vlivem na vedoucí
světové politiky volají po zničení naší civilizace. Rádi by viděli vymazání měst z mapy
a oslavují drakonickou redukci populace. Dokonce veřejně hlásají nutnost sabotáží
včetně eko-teroristických útoků. „The only way to prevent global ecological collapse
and thus ensure the survival of humanity is to rid the world of Industrial
Civilization,” writes author Keith Farnish, adding that “people will die in huge
numbers when civilization collapses”. As we have repeatedly stressed, the
innumerable scandals currently rocking the global warming establishment are eating
away at whatever credibility the climate change authodoxy had left, but unless we
follow through and weed out the systemized detritus that already infests every level
of our society in the name of climate change, these sophisticated crackpots are just
going to keep pushing ahead with their lunacy. This starts with a wholesale rejection
and noncompliance with any policy, regulation, or mandate instituted in the name of
stopping the manufactured fraud that is man-made global warming.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/mad-scientists-want-to-simulate-volcanoes-to-block-sun.)

„"Prominent NASA global warming alarmist Dr. James Hansen has endorsed an ecofascist book that calls for cities to be razed to the ground, industrial civilization
to be destroyed and genocidal population reduction measures to be implemented
in the name of preventing climate change." "“The only way to prevent global
ecological collapse and thus ensure the survival of humanity is to rid the world of
Industrial Civilization,” writes Farnish, adding that “people will die in huge numbers
when civilization collapses”.“ „That is one reason for there to be fewer people,” he
writes. And how is the collapse of industrial civilization to be achieved? By
indiscriminate acts of sabotage and eco-terrorism.“ „“Unloading essentially
means the removal of an existing burden: for instance, removing grazing
domesticated animals, razing cities to the ground, blowing up dams and
switching off the greenhouse gas emissions machine. The process of ecological
unloading is an accumulation of many of the things I have already explained in
this chapter, along with an (almost certainly necessary) element of sabotage,”
writes Farnish.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/nasa-global-warming-alarmistendorses-book-that-calls-for-mass-genocide.)
Jedno z největších vítězství nad zločinnou agendou NWO se podařilo dosáhnout
- byť dočasně - v bitvě proti povinnému očkování právě v České republice. Na tomto
případě se jasně ukázalo: pravice i levice se dokáží spojit proti NWO a postupovat
jednotně v době nejvyššího ohrožení naší země. Velmi pozitivní zjištění přátelé,
jelikož cílem NWO je rozdělit občany na atomizované jedince s nemožností se na
ničem shodnout z hlediska odporu vůči agendě NWO. Obrovskou zásluhu na tomto
skvělém vývoji mají kromě pana presidenta Klause předně čestní lékaři, nebojácní
občané a média. Důvěra v českou novinářskou obec tak byla alespoň pro tento případ
obnovena. Čeští politici se museli tedy konečně projevit před svými voliči buď jako
ochránci demokracie, ústavních svobod, svobody volby zdravotní péče nebo jako
totalitáři podporující NWO agendu, vystavující stovky tisíc (byly připraveny plány na
další rozšiřování) našich spoluobčanů povinně zdraví nebezpečné životní situaci. Inu
stalo se. Karty byly rozdány. Totalitáři naštěstí zatím ustoupili. Nyní je jasné, komu
ještě snad můžeme věřit. Připomeňme si:
Lékař Wolfgang Wodarg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg),
jakožto někdejší předseda zdravotního podvýboru Parlamentního shromáždění Rady
Evropy(http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_Assembly_of_the_Council_of_Eur
ope), vystoupil odhodlaně s požadavkem na oficiální vyšetřování všech záležitostí
kolem tzv. prasečí chřipky: uměle stanovované limity
(http://www.cnsnews.com/news/article/48316) pro vyhlašování pandemie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic) ze strany WHO, strašení lidí připravenými
mediálnímu kampaněmi, především nucení světových vlád k nakupování ohromných
množství neprověřených a nikým negarantovaných vakcín za tučné peníze daňových
poplatníků apod. Doktor Wodarg deklaroval před milióny posluchačů v pořadu Alexe
Jonese: Dlouhé roky jsem studoval „chřipková onemocnění“ a zjistil jsem, že chřipkou
onemocnění „každým rokem zhruba 10% populace“. „Takže když jsem slyšel o tom, co
se stalo loni“ v „Mexiko City“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City), byl jsem
nesmírně „šokován, že někteří mluvili o pandemii“ již v době, „kdy bylo jen 200
nakažených“. Když si uvědomíte, že hlavní město Mexika
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico) má přibližně 9.000.000 obyvatel, tak určitě
musel někdo s tím vyhlašováním pandemie přehánět. Vždyť jen v mém malém
městečku (německý Flensburg má přibližně 89.000 obyvatel http://de.wikipedia.org/wiki/Flensburg) bylo nakaženo každý rok běžnou chřipkou
více lidí v průběhu 2-3 týdnů než v celém Mexiku: tak jsme to začali „vyšetřovat“.

„Přišel jsem na to, že se tak stalo díky změně definice pandemie ze strany
WHO.“ „Jelikož chřipka se rozšiřuje každý rok a to takovou rychlostí jako třeba létá
letadlo“, pak mi nebyla jasná ta náhlá změna definice pandemie právě ze strany WHO:
„nedávalo to totiž smysl“. „Na Mexiku nebylo nic extra speciálního“ a „prostě nevím,
proč změnili tu stupnici a podmínky“ pro vyhlašování pandemie. Rozhodli jsme se
tedy „v polovině prosince 2009“ celou záležitost vyšetřit. „Chtěli jsme opět obnovit
důvěru ve WHO, jelikož obyvatelé Evropy jsou nyní neskutečně naštváni na tuto
organizaci.“ Musíte si uvědomit, že farmaceutické firmy měly „přímo ve smluvních
kontraktech paragrafy“, které se odkazovaly na WHO a čekalo se, že pokud
„WHO“ vyhlásí „pandemii“, tak se to celé spustí. Začnou obrovské zakázky z hlediska
výroby vakcín proti tzv. prasečí chřipce. „Lidé byli naštěstí více chytřejší než
vláda“ a nebrali ty vakcíny. Zajímali se: co se děje. „Nyní již totiž je normální
chřipková sezóna nazývána pandemií a to je totiž ten důvod, proč mají vlastně
farmaceutické společnosti svůj business zajištěn donekonečna.“ „Byl to prostě
marketingový trik“ velkých farmaceutických společností jak rychle dostat
nevyzkoušenou látku na trh a jak ji rychle a s velkým ziskem prodat. „Hlavním
problémem je nyní to, co budou vlády dělat s těmi milióny vakcín.“ „Tyto vakcíny
jsou otestovány jen na starých lidech“. Navíc tento typ pandemické vakcíny H1N1 s
„adjuvanty“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Immunologic_adjuvant#Controversy)
prostě „není dostatečně otestován především na dětech“ a proto nebyly některé typy
vakcíny proti prasečí chřipce vůbec „puštěny do USA“. „My v Evropě jsme to prostě
pustili do oběhu pro většinu dětí, na těhotné ženy a nebyly tady v tomto ohledu
učiněny žádné klinické testy na dětech“ a navíc „jsou zde také jiné typy vakcín,
o kterých jsme hovořili vzhledem k vojákům“; „tyto vakcíny jsou silnější,
obsahují kompletní virus a tedy je předpoklad daleko větších vedlejších účinků“.
„Adjuvanty“ obsažené ve vakcínách „jsou samozřejmě velmi nebezpečné pro
imunitní systém člověka.“ „Vypadá to, jako kdyby se to někomu velmi, velmi
hodilo“, že byly redefinovány podmínky pandemie ze strany WHO a ten někdo byl na
to rychle připraven. „Musíme si být jisti, jak to celé bylo.“ Již dnes máme důkazy:
mnoho poradců, politiků, lidí z farmaceutického průmyslu, byli společně domluveni,
nebo pro sebe navzájem dokonce pracovali. Vyšetřování ještě pokračuje, takže se
máme na co těšit. Já jsem přesvědčen: nelze podrobovat milióny lidí
„nepotřebným vakcinacím“. Zasadím se o to, aby došlo k „obvinění WHO“, která
náhle změnila onu dotyčnou klasifikaci pandemie. My „musíme zastavit tuto invazi
soukromých farmaceutických firem do veřejného sektoru“. Tyto společnosti by
„neměly mít žádnou moc nad rozhodováním veřejných orgánů zdravotní péče“,
„protože tyto orgány rozhodují a chrání nás občany“. Těm by nemělo jít o zisk, ale o
princip, proto si je lidé platí. Musíme požadovat po „WHO“ daleko více
„transparentnosti“. Alex Jones podotkl: tyto praktiky přece musí být zastaveny nebo
to „bude pokračovat donekonečna“. Doktor Wodarg: „Ano a to je úloha vlád, které
definují úlohu WHO.“ Obrovský problém představuje právě teď to, jak se vyvázat
z těch utajených kontraktů na nákup vakcín. Částečně se to podařilo v Německu a ve
Francii. (Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010; http://www.infowars.com/investigationchief-swine-flu-pandemic-was-a-hoax; http://www.infowars.com/dr-wolfgangwodarg-on-alex-jones-tv-whos-2009-swine-flu-threat-now-exposed-as-a-hoax.)
„Hearing on "The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed?
Strasbourg, 26 January 2010. Social, Health and Family Affairs Committee of the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe Statement presented by Dr.
Wolfgang Wodarg, a medical expert and former Chair of the Sub-committee on
Health of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Thank you very much
Madam Chair, Ladies and Gentlemen, I would like to give you a brief status report of
what has occurred over the past years and what the situation is today. We see that

the population is exposed to a mild flu. People get sick as they usually do in winter
season. Some have even respiratory symptoms. But the extent of all this is
considerably less than in most of the previous years. Before this evelopment and
these subjective experiences within the population, we saw that last April there
were very intense reports about a flu spreading in Mexico City and its region, a
region with about 20 million inhabitants, i.e. a very densely populated area. Given
the fact that the influenza is always a very contagious disease which spreads very
rapidly and leads to a great number of cases, it was surprising to see the extent to
which attention was focussed on that flu already after the reporting of only
hundreds of cases. After a mere 1 000 of cases, the word ‘pandemic’ already began
to be used by scientists collaborating with the administrations in charge. I would like
to give you a report on the situation of a town where I established a sentinel a few
years ago, which was Flensburg, a town of less than 100 000 inhabitants. Here we
were able to observe regularly how many people went to the doctor’s and had typical
flu symptoms. In winter season at least 10% of the population got sick, so more than
ten thousand people normally developed flu symptoms within two weeks time and
among them up to 30% with an Influenza variety. In such a region -according to WHOnormally the seasonal flu goes along with 10 to 13 deadly cases attributable to
influenza. In Mexico 2009 there were not even 1000 persons who had contracted the
disease and about 11 attributable deaths when the panic broke out over this new flu
infection. (At the beginning the administration shocked with higher death rates,
which some weeks showed out to be overestimated.) Those who are over 60 years of
age hardly contracted the flu. It has become clear in the meantime that the current
influenza affects young people most. There is a relatively higher number of young
people who contracted this flu which is not surprising at all. Usually, when we
observe a flu coming, one of the factors, which helps us determine if it is already
known or not is the occurrence amongst the elderly. If they do not get sick they seem
to already have immunity against the virus, may be by former infections, may be
because of former vaccinations. However, despite all this, at the end of April 2009,
there were heavy discussions as to whether the pandemic plans, which had already
been developed, should be implemented and at what level, because the levels of
"pandemic preparedness” each have their specific consequences attached to them.
Associated Press reported on May 19, 2009, that China, Britain, Japan and a dozen of
other countries had urged the WHO not to use the proposed new definition of a
"pandemic” and to "be very cautious about declaring the arrival of a swine flu
pandemic, fearing that a premature announcement could cause worldwide panic and
confusion." In regard to this, I have to remind, that there were doubts already about
WHO’s alarm on the avian flu in 2005/2006, a bird disease which in fact has never
been transmitted between humans. There had only been observed singular individual
‘zoonotic’ cases, cumulating to not even 500 worldwide. These cases were found
amongst humans, who were very intensely exposed to avian flu while being in contact
with sick animals. It was then officially stated by the WHO, in panic-stricken terms,
that this flu could threaten mankind and that a great number of humans could fall ill
and die. This is why medication worth billions of dollars was bought and stocked at
the time. From a scientific view, this medication had never been clinically tested for
the disease for which it was marketed, given that the avian flu had never become
contagious among human beings and thus those medicines could not be tested
because the disease they should be provided for did never exist. This made me quite
sceptical at the time. Since then I observed, how pandemic plans were developed in
many countries and how "pandemic preparedness” was formulated and inaugurated.
As a consequence of this avian flu hype many contracts between national states and
pharmaceutical manufacturers were signed so as to ensure the availability of

relevant vaccines in case of a real future pandemic. The pharmaceutical companies
then started to establish a second line of flu vaccines for pandemic use. They
developed their new vaccines by using specific patented adjuvants or breeding layers
for the virus antigen to come. This was the reason, why the resulting vaccines could
be monopolised by a few companies and marketed for a much higher price than those
seasonal vaccines, which are traditionally produced in chicken eggs and which could
be provided parallely and thus very fast by many laboratories all over the world
using non-patented procedures. It seems, that the indication for the new, patented
vaccines primarily followed economical strategies and was not necessary to optimise
public health needs. But this should be scientifically inquired. The supply with
pandemic vaccines on the national levels was contracted in many countries including
a take-over of accountability for side effects by the customer state. These contracts
and marketing commitments were to take effect when a global flu pandemic was
declared by the WHO. So the WHO basically held the trigger for the implementation
of the pandemic preparedness plans and with this for high revenues for the involved
producers of pandemic vaccines and some antiviral drugs. The contracts signed
between states and pharmaceutical companies were for their majority secret
because the pharmaceutical companies insisted on their non-publication. Only
recently some of them were made public by whistleblowers. The WHO by its decision
to announce the pandemic therefore had a key role to play. By its announcement, it
also decided on expenditures to be made from national budgets worldwide, which,
according to analysts, amount to 18 billion USD. This is a lot of money which could
have been used for many other health issues. Every day there are 26 000 children
worldwide who die of avoidable diseases and undernourishment! This is something we
need to consider when we look at the allocation of health expenditures. On 11th
June 2009, the WHO raised the level of influenza pandemic alert from phase 5 to 6
and declared a global flu pandemic. Therefore the contracts established were to take
effect. The pharmaceutical companies must have been waiting for this announcement,
which was made even though the flu was relatively mild. This was possible because a
new definition of pandemic levels had been adopted just beforehand. I will give you
the old definition of a pandemic, or of what used to be considered a pandemic,
which is quoted from the National Pandemic Plan of Germany. The same criteria
were used in several publications of the WHO and used to be international standard.
The definition, which was used by the German health authorities in May 2007, reads
as follows: "An influenza pandemic is a worldwide epidemic caused by a new strain of
virus which leads to infection rates and mortality rates which exceed seasonal but
similarly heavy waves of influenza by several orders of magnitude. A precondition for
an influenza pandemic is the appearance of a viral subtype which had not yet
circulated amongst the human population or which had occurred so long ago that no
residual immunity remains amongst the population and which is capable of provoking
severe illness and of disseminating effectively from one human to another.” These
various criteria did not apply to the flu that we observed arising last year. Therefore,
the current "pandemic” could only be launched by changing the definition of a
pandemic and by lowering the threshold for its declaration. The discussion about
changing the definition along with the WHO pandemic preparedness agenda came to
a head last May, when dozens of member states asked the organization to withdraw
it because they were afraid of this new definition to raise panic and to lead to
unjustified high expenses. It is only this change that made it possible to transform a
relatively mild flu into a worldwide pandemic, to implement relevant plans, which
allowed pharmaceutical companies to transform their contracts with many
governments all over the world into cash. Therefore millions of people were
vaccinated for no good reason, and children were vaccinated whereas it was not

even clear, if the vaccine had a positive effect on them because this was never
clinically tested and proven. The so-called "pandemic” vaccines were used. They
involved higher risks than usual vaccines against seasonal flu: in some adjuvants
were added and injected of which we know, that they stimulate the immune
system manifold, which means that they could possibly lead to autoimmune
diseases (such as multiple sclerosis) and immunological complications and stroger
local side effects. New procedures were allowed onto the markets to produce
vaccine products including bio-reactors using fast growing cancer-like cells. The
possibility that their proteins could induce cancer when injected involuntarily as
impurities to the patient has never been excluded by clinical testing, that needs
a much longer observation period than excluding other side effects like allergic
and acute toxic ones. So we can see that the WHO undertook an incomprehensible
action, which up to now was never justified by any scientific evidence. WHO
‘gambled away’ public confidence. It does therefore seem right that we investigate
this matter within the Council of Europe to find out how the WHO could undertake
such risky action in spite of lots of warning and protesting voices from scientists and
national Governments. It did so in the case of the avian flu and again for the swine
flu. The main questions to investigate are: Why has this been done, who is behind
this, what is the core of this public-private-partnership which was introduced ten
years ago, what is the role of the enterprises, who participates in relevant decisionmaking processes and who takes the overall responsibility?“ (Zdroj:
http://www.wodarg.de/show/3067977.html.)
Pan Wodarg je ukázkou toho, že občas se v některých důležitých věcech najdou
i v případě „oranžových hochů“ rozumní jedinci a bojovníci s NWO. Kéž by takových
kladných hrdinů bylo v tomto smyslu více.
Ze stovek dalších předních kapacit uveďme dále např. profesora Ulrich Keila
(http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100126_ContributionKeil.pdf),
jenž jako odborný poradce WHO důrazně doporučoval změnu strategie a zamezení
obrovských, zbytečných investic z peněz daňových poplatníků do nejrůznějších
pandemických scénářů, založených na chabých důkazech. České veřejnosti
samozřejmě tato fakta minulý rok oficiální domáčí činitelé většinou nesdělovali. „Also
giving evidence, Professor Ulrich Keil, a WHO adviser on heart disease, said the
decision had led to a 'gigantic misallocation' of health budgets.'We know the great
killers are hypertension, smoking, high cholesterol, high body mass index, physical
inactivity and low fruit and vegetable intake,' he said.'In spite of all these facts,
governments instead wasted huge amounts of money by investing in pandemic
scenarios whose evidence base is weak.'“ (Zdroj:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1246370/Drug-firms-drove-swine-flupandemic-warning-recoup-billions-spent-research.html.)
Paradoxní je, že ačkoliv se síly NWO obecně snaží vakcíny vnucovat povinně
zatím hlavně státním zaměstnancům (na ně mají silné páky skrze legislativu a smluvní
vztah), tak přejmout zodpovědnost za toto své jednání posléze většinou odmítají.
Protest dvou set postižených britských pracovníků ve státním sektoru je jen jedním
z tisíců případů neblahých účinků některých vakcín. Pro totalitáře vydávající rozkazy
k povinnému očkování je však každý zničený lidský život pouze zanedbatelnou setinou
procenta v jejich výkazu. Pro postižené lidí díky akceptaci povinné vakcinace nikoliv.
Nežádoucí účinky se totiž projeví až za mnoho let, když je už většinou těžké
požadovat nápravu a zničené zdraví samozřejmě nelze vyčíslit penězi. „HUNDREDS of
public sector workers who claim their lives have been wrecked by vaccines say

the Government has abandoned them. Up to 200 doctors, nurses, firefighters,
prison officers, police officers, forensic scientists and binmen say they have
developed serious physical and mental health problems after injections essential for
their work over the past 10 years. All have given up their jobs and some are now 60
per cent disabled. Last night it emerged they are to miss out on payouts, prompting
furore among campaigners. More than 150 MPs have lent their support to demands
for a better deal for the victims. Olivia Price, of the Vaccine Victim Support Group,
said: “These people have given their lives in the service of looking after others and
this is how they’re repaid. They’ve lost their careers and are a burden to their
families. It is very degrading.” Frontline health workers, social workers, prison
officers and binmen have to be vaccinated against hepatitis B as a condition of their
employment. This is to protect them from contracting potentially fatal conditions
from infected blood through needle injuries or physical assaults. Although they are
not legally forced to have the vaccinations, without them they are not allowed to
work. Experts believe the injections caused the health problems, which include
chronic fatigue, muscle pain, weakness and cognitive problems, because illnesses
developed soon after vaccination. In one case Steve Robinson, a previously fit 43year-old father of three, was vaccinated six years ago against hepatitis A, B and polio,
tetanus and diphtheria as part of his work as a forensic specialist. Two days later he
became ill and developed muscle weakness and chronic fatigue. Mr Robinson, from
Morpeth, Northumberland, is now 60 per cent disabled, which an industrial injuries
tribunal put down to the vaccinations. He has also been diagnosed with macrophagic
myofascitis, a disabling condition which may be caused by the aluminum in vaccines.
He also suffers from problems that cause him to fall with no warning. He said:
“Before I had the vaccinations I was very healthy, a keen mountain biker and enjoyed
walking and keeping fit. “Now I have very poor mobility and walk with sticks, I am
constantly tired.” In up to 10 of the 200 cases, Government officials have already
ruled, on the balance of probabilities, that the vaccines caused the damage.
Campaigners say these victims should be entitled to payouts of up to £120,000
through the Government’s Vaccine Damage Payment Scheme, like other people who
have suffered side effects, but the hepatitis B vaccine is excluded so they get
nothing. Payouts are restricted to the industrial injuries scheme but this is a long
and difficult process and, according to campaigners, results in “paltry” sums. So far,
fewer than 10 have successfully claimed this money. Ian Stewart, Labour MP for
Eccles, has tabled an Early Day Motion on the scandal which has been backed by more
than 150 MPs of all political parties. He said: “These casualties are completely
innocent. Their lives, and those of their families, have been sadly diminished
through no fault of their own. “The difficult truth is that what we have in the UK is
not fit for purpose.” A spokesman for the Payment Scheme, said: “Adults who suffer
adverse reactions to vaccines given as a requirement of their employment can claim
compensation through Industrial Injuries Disablement Benefit or private schemes
through their terms of employment.” (Zdroj:
http://www.express.co.uk/posts/view/150804/Fury-at-vaccine-scandal.)
Na české politické scéně se velmi důrazně postavili proti agendě NWO
z hlediska odmítnutí povinného očkování, hájení svobody volby zdravého občana a
pacienta například:
•

český president Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus)

„Vetuji možnost, že by se kvůli této potencionální chřipce mělo něco
někomu nařizovat. To je pošlapávání elementární lidské svobody. Není to

potřeba dělat.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/79652-o-povinnemockovani-rozhodne-hlavni-hygienik.)
„Václav Klaus: "V této chřipce vidím stejnou bublinu jako v různých
globálních oteplováních. Abych já se stal pokusným králíkem, to není
potřeba."“ „"Než se vláda odváží komukoli přikázat, aby byl povinně očkován,
tak by tady před vašima očima a televizními obrazovkami mělo být napřed
očkováno všech 17 členů vlády. To by byl eventuální důkaz, že to ta vláda bere
vážně. Pokud se nenechá přeočkovat, tak já si myslím, že to nemá sama nikomu
nařizovat," vysvětlil prezident.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/79433fischer-naockujeme-8000-vojaku/.)
„Proti povinnému očkování se dnes ohradil prezident Klaus, který je
vrchním velitelem armády. Klaus vakcinace označil za sporné a vyzval ministra
obrany Martina Bartáka a Picka, aby povinnost očkování zvážili. Zmínil také
údajná zdravotní rizika očkování. Policisté se proti prasečí chřipce povinně
nechat naočkovat nemusí, pokud chtějí, mohou. "Vojáci nemohou být
považováni za pokusný vzorek, na němž se bude – bez jejich souhlasu – vakcína
v praxi zkoušet," prohlásil Klaus.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/79208klaus-kritizoval-ockovani-vojaku-armada-to-prehodnoti/video/1/.)
Czech President Klaus is speaking against mandatory vaccination and
against NWO agenda: I am vetoing that due to the potential danger of pig flu,
would have to be something to someone dictate. This is trampling on
fundamental human freedom. It is not necessary to do it.
•

místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czech_Republic)
Boris Šťastný (http://www.snemovna.cz/cgi-bin/eng/sqw/detail.sqw?id=5512)
z ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party)
„/.../ budu všemi prostředky bojovat za to, aby očkování proti této
banální chorobě bylo dobrovolné,“ a „Já bych se nenechal očkovat proti viru
A/H1N1, ani kdyby to bylo povinné. Každý občan má podle Listiny základních
práv a svobod i mezinárodní úmluvy právo odmítnout poskytnutí lékařského
výkonu, takže já bych to považoval jako zásah do svých práv,“ a „Vláda podobně
jako vlády v ostatních zemích podlehla falešné panice a nakoupila milióny vakcín.
Problém je teď v tom, že naše vláda se je snaží podle mě mermomocí upotřebit
a často i takovýmito nevhodnými způsoby,“. (Zdroj: Právo, 3.2.2010.)

•

místopředseda téhož zdravotního výboru Jozef Kochan
(http://www.snemovna.cz/cgi-bin/eng/sqw/detail.sqw?id=5375) z ODS

•

Dagmar Císařová (http://www.prf.cuni.cz/clovek.php?id_clovek=1127) z pražské
Právnické fakulty UK (http://www.prf.cuni.cz)
„/.../ nelze povinné očkování nařídit ani vojákům.“ „Je to součást
lidských práv. Pokud by se jich někdo chtěl domoci, může jít přes správní
soudnictví až k Ústavnímu soudu, případně k soudu pro lidská práva ve
Štrasburku.“ (Zdroj: Právo, 3.2.2010.)

•

šéf Poslanecké sněmovny ČR Miloslav Vlček (http://www.snemovna.cz/cgibin/eng/sqw/detail.sqw?id=250) z ČSSD (http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD)
„Nenechám se očkovat na nějakou chorobu, která by mi mohla vyvolat
nepředvídanou reakci mé slinivky.“ „A nenechám se, ani kdyby mě nutili. I když
se dopustím přestupku, protože mé zdraví je mi přednější než nějaké nařízení
od zeleného stolu.“ (Zdroj: Právo, 3.2.2010.)

•

hejtman kraje Středočeského kraje
(http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bohemian_Region) a poslanec parlamentu
ČR David Rath (http://www.snemovna.cz/cgi-bin/eng/sqw/detail.sqw?id=5406)
Prasečí chřipka „odpovídá“ svým rozsahem „běžné sezónní chřipce“.
Prosazováním povinné vakcinace populace „ministerstvo nejspíše zešílelo“.
Nelze přece „nutit povinně celý český národ“, aby se nechal naočkovat. Je to
něco „neuvěřitelného“. (Zdroj: ČT24, 31.1.2010.)

•

přední česká a evropská kapacita v oboru očkování Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
(http://www.vakcinace.cz/zivotopis.htm)
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. (http://www.vakcinace.cz/zivotopis.htm),
přední česká a evropská kapacita v oboru očkování požaduje, aby se již konečně
„povinné očkování“ z našeho právního řádu „vymýtilo“ a bylo pouze dobrovolné.
Všechny povinné příkazy a nařízení totiž jen „určitě“ posílí odpor veřejnosti.
Vždyť v EU je očkování většinou „dobrovolné“. „Povinnost očkovat v podstatě
v Evropě neexistuje.“ (Zdroj: Radiožurnál, 1.2.2010;
http://media.rozhlas.cz/_audio/01085496.mp3.)

•

přední český komentátor Ivan Hoffman
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Hoffman)
„Pan president nepotěšil vládu zveřejněním svých pochybností o smyslu
očkování proti prasečí chřipce. Je už totiž jasné, že smysl nemá, respektive, že
jeho jediným smyslem je zisk farmaceutických firem. Politici na celém světě se
teď brání vlně kritiky, že hloupě naletěli zlobované či rovnou zkorumpované
WHO a že obrovské množství veřejných peněz vyhodili oknem. Nejen politici, ale
i zdravotníci či novináři se přirozeně stydí, že tady šířili bludy a hysterii a byli
by rádi, kdyby se ten trapas co nejrychleji ututlal. Václav Klaus jde na to chytře.
Je vrchním velitelem armády a bere se za své vojáky, ze kterých nenechá vládu
dělat pokusné králíky. Ať si ministři experimentují sami na sobě. Než obdivovat
císařovy nové šaty, je třeba osvěty, že král je nahý. Pan president sice není tím
dítětem, které se ozvalo první, ale slouží mu ke cti, že nemíní přitakávat
evidentnímu nesmyslu. Znepokojivější než to, čeho se zmanipulovaná veřejnost
dosud zbytečně bála, tedy smrtící epidemie, je skutečnost, že takovouto
epidemiologickou bublinu lze vymyslet, naplánovat a nafouknout. V
globalizovaném světě stojíme před hrozbou, že nás budou vodit za nos globální
byrokrati, respektive obchodníci, co je vodí jako loutky. Obrana proti nim je ale
stejná jako při manipulaci místními papaláši. Používat mozek. Tak to udělali v
sousedním Polsku, kde žádnou vakcínu nenakoupili a tím pádem neřeší, jak se jí
zbavit. Kdyby pan president protestoval dříve, třeba bychom ušetřili nějaké
milióny. Hlavní ale je, že konečně ústavní činitel apeluje na používání mozku.

Díky pane presidente!“ (Zdroj: Radiožurnál, 29.1.2010;
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01084412.mp3)
a desítky dalších
Vláda ČR (http://www.vlada.cz/en/urad-vlady/default.htm) vydala k otázce
celé kauzy tzv. prasečí chřipky toto shrnující prohlášení: „15. 2. 2010, 11:58. Tisková
zpráva k nákupu vakcín proti chřipce. /.../ Poprvé projednávala případný nákup
protipandemické vakcíny vláda Mirka Topolánka 4. května 2009 a přijala usnesení č.
620/V. Již 6. května se k projednání návrhu vrátila a usnesením č. 633/2009 své
rozhodnutí zrušila. Dne 11.6.2009 generální ředitelka Světové zdravotnické
organizace MUDr. Margareta Chan vyhlásila na základě analýzy šíření onemocnění
novým chřipkovým virem A/H1N1 6. stupeň pandemické pohotovosti. Vláda Jana
Fischera projednala 22. června 2009 materiál Ministerstva zdravotnictví „ Změna
usnesení ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271“ a přijala k němu usnesení č. 829, v němž
kabinet ukládá ministryni zdravotnictví uzavřít s výrobci vakcín smlouvu o zajištění
připravenosti výroby a dodání 5 mil. dávek očkovací látky proti pandemickému viru
chřipky, uzavřít kupní smlouvu na 500 tis. balení antivirotika a uzavřít kupní smlouvu
na 5 mil. injekčních stříkaček a jehel. Dále ministru financí vláda uložila navýšit
kapitolu Ministerstva zdravotnictví o 128 mil. Kč pro 2009 a o 238 mil. Kč pro rok
2010. Znovu se vláda pandemickou situací zabývala na mimořádném zasedání 21.
srpna 2009 a přijala usnesení č. 1053, v němž snížila množství protipandemické
vakcíny na jeden milion dávek, stejný počet injekčních stříkaček a jehel a uložila
zajistit finanční prostředky pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví ve výši 161,8 mil.
Kč pro rok 2009 a ve výši 291,8 mil. Kč pro rok 2010.“ (Zdroj:
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-k-nakupuvakcin-proti-chripce-68295.)
Mezi spolupracovníky NWO a propagátory povinného očkování, využívající stále
platné totalitní legislativy, se bohužel zařadila také celá plejáda vysokých činitelů ČR.
Řada z nich byla posléze nucena své názory přehodnotit nebo se stáhnout do ústraní.
Byli mezi nimi např.:
•

Český hlavní hygienik a náměstek ministryně zdravotnictví ČR pan Michael Vít
(http://www.oecd.org/speaker/0,2879,en_21571361_30968861_31642245_1_1_
1_1,00.html)
Odmítl nechat se očkovat proti tzv. prasečí chřipce. Českému národu
však chtěl vakcíny povinně vnutit a za neuposlechnutí by rád lidi trestal dle
platného zákona. Sám si u sebe posléze diagnostikoval tzv. prasečí chřipku a
nyní už se naočkovat zřejmě vůbec nenechá. Ponechal si tak svou vlastní
svobodu volby, zatímco ostatním by jí v případě potřeby rád odebral.
Je tedy jasné, že „když rozhodne Michael Vít“, tak naočkují
„povinně“ 200.000 lidí. (Zdroj: ČT24, 31.1.2010.)
"King of kings" of NWO agenda in the Czech Republic - Czech chief of
health Mr. Vit
(http://www.oecd.org/speaker/0,2879,en_21571361_30968861_31642245_1_1_
1_1,00.html) was diagnosed via himself as a so-called „swine flu patient“. He
wants and has the power as one person and one mighty ruler to force millions
of innocent Czech people into mandatory vaccination. He can literally push the

"red button" and bring forces of NWO into our country and to our lives. He is
"the king" - he is "the ruler". No president, no "we the people", no elected
government (which we do not have in the Czech republic), but only him as one
man and one dictatorial power. Well, it is our Czech democracy and our law my
friends. He may start changing everything in our Czech state. Via his mind can
be easily done dictatorship and declared state of emergency in our country.
But our Czech "king of kings" of NWO agenda is very clever, because he has said:
his body is now able to develop antibodies against „pig flu“ alone without
vaccination. Now he even stated that vaccinations against seasonal flu do not
protect you. What a surprise. We wish to our "King of Kings" of NWO agenda and
"king" of political manipulation - of course as Christians and people of good will
- healing of his body, but especially to his mind. But as citizens we ask - how is
it possible that may have in a democracy one man such power over all the
inhabitants of our country? We, as the people, demands change of this law
about mandatory vaccination and an end of this manipulation of elites behind
NWO agenda in the Czech Republic!
•

Ministryně zdravotnictví paní Dana Jurásková
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková)
V zoufalství podlehla nátlaku a nechala sama sebe naočkovat proti tzv.
prasečí chřipce. Snažila se takto čestně jít příkladem. Ostatním občanům však
vakcíny chtěla vnutit povinně a za neuposlechnutí lidi trestat.
„Jurásková doufá, že k povinnému očkování, které kritizuje prezident
Václav Klaus, vůbec nedojde. Zákony podle ní ale na situaci pamatují, očkování
se nařizuje fyzickým osobám v nezbytně nutném rozsahu. Osoby jsou povinny
se tomuto mimořádnému očkování podrobit. Ten kdo tak neučiní, dopustí se
přestupku se sankcí až 10 tisíc korun. Ve chvíli, kdy by bylo očkování povinné,
prezident spadne do okruhu těchto osob, zopakovala Jurásková.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/domaci/79652-o-povinnem-ockovani-rozhodne-hlavnihygienik.)
„Nechápu“, proč president odporuje. „Ano, samozřejmě“: vláda bude
povinně očkována včetně presidenta. (Zdroj: ČT24, 31.1.2010.)

•

český premiér pan Jan Fischer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer_(Czech_politician))
Odmítl očkování proti prasečí chřipce sám na sobě, nicméně proti
povinnému očkování lidí nic moc nenamítal.
"Dnešní situace svědčí o tom, že svěříme do rukou hlavního hygienika,
aby Bezpečnostní radu státu a Vládu ČR včas informoval o tom, … že očkování
bude povinné," uvedl Fischer.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/79433fischer-naockujeme-8000-vojaku/.)

•

RNDr. Helena Jiřincová pochází z Prahy, kde též absolvovala UK
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_University_in_Prague), obor
molekulární biologie a genetika. Je spojena s Národní referenční laboratoří pro
chřipku (http://www.szu.cz/narodni-referencni-laborator-pro-chripku?lred=1)

Státního zdravotního ústavu Praha (http://www.szu.cz/the-aims-of-theinstitute).
Povinné očkování: „rozhodně je“ dobré a „je to rozumné“.
„Nemůžeme“ však „nikdy říct“, zda to vždycky zabere. (Zdroj: Radiožurnál,
1.2.2010.)
•

šéf generálního štábu armády ČR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_the_Czech_Republic) pan Vlastimil
Picek (http://en.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Picek)
Vystoupil s ráznou podporou povinného očkování vojáků podle veškeré
platné legislativy.
„Povinnou vakcinaci zhruba poloviny příslušníků obranných sil nejprve
nařídil náčelník generálního štábu Vlastimil Picek.“ „Picek vydal rozkaz k
povinnému očkování svých podřízených v návaznosti na rozhodnutí vlády z 11.
ledna. Ta rozhodla o očkování pracovníků nezbytných veřejných služeb, jako
jsou policisté, hasiči a právě vojáci. Armáda obdržela 16.000 vakcín,
zaměstnává přitom asi 32.000 lidí.“ „Já jsem státní úředník, který plní
rozkazy.“ „V případě, že voják i přes všechny informace, které od lékařů
obdrží, odmítne očkování, je upozorněn na porušení mého nařízení, porušil by
tím také plnění základní povinnosti vojáka," vysvětlil náčelník.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/domaci/79208-klaus-kritizoval-ockovani-vojaku-armadato-prehodnoti/video/1/.)
Shocking INFORMATION - CZECH REPUBLIC - NWO AGENDA BEHIND
mandatory vaccination of CZECH SOLDIERS AGAINST SWINE flu. Chief of Czech
military Staff Mr. Vlastimil Picek ordered to all soldiers a vaccination against
swine flu, found MF DNES news agency. Who does not obey: punishment awaits
him and may be temporarily reduced of salary. Among the soldiers rose a
strong backlash. Lieutenant MK says: "We are not guinea pigs. We have right to
decide if we want to be vaccinated or not." The next step is to justify
controversial orders. "Something you do not like? Shut up, up and complete the
order," promote the many masters of the highest military command posts.

Všichni občané Česka by nyní měli jasně požadovat změnu patřičné
legislativy o povinném očkování populace včetně vyhlašování pandemií a dalších
výjimečných nebo krizových stavů, kdy lze potlačit ústavou dané občanské
svobody. Ukazuje se jasně, že jeden člověk - hlavní hygienik - nemůže mít
v demokracii, která je postavená klasicky na dělbě moci, v rukou osud celého
národa. Je třeba vrátit rozhodování zpět do rukou české vlády! Přehled důležité
legislativy s vyznačením problematických pasáží již autor dostatečně nastínil mj. ve
svém zmiňovaném článku ze září 2009 (http://www.sky-tech.cz/ceniky/orangewars-9-9-2009.pdf).
Blíží se opět volby a pokud nechceme povinné očkování, pokuty za odmítnutí
nebezpečných injekcí nebo vyhazov z práce, posléze deportace do speciálních
sběrných táborů, pak je načase přátelé: změnit zákony. Volejte, pište svým
poslancům, senátorům, krajským zastupitelům: požadujte masivně zrušení
totalitní legislativy o povinném očkování nebo jakékoliv nové zásahy do vašich
ústavou garantovaných svobod. Udělejme z toho velké předvolební téma. Jde o

budoucnost nejen nás a našich dětí, nýbrž celého našeho státu! Tento stav již
nelze nadále tolerovat, jestliže bude využíván ku prospěchu agendy NWO. A
minulé týdny jasně ukázaly, že v Česku je celá řada totalitářů, která by stále platné
zákony velmi ráda naplno rozvinula ke zničení občanských svobod a všeho pozitivního,
čeho bylo od roku 1989 dosaženo.
Politici hájící zájmy NWO jako např. pan Obama dostali jasný signál ve
svobodných volbách do senátu: lidé vaši smrtonosnou a zotročující agendu nechtějí.
Nedávné senzační vítězství republikánského kandidáta Scotta Browna
(http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Brown) v americkém Massachusetts
(http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts), ve státě „patřícím“ demokratické
straně (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)), bylo
výbornou zprávou a voličským referendem proti agendě NWO. Pan Obama objížděl se
svým týmem Massachusetts a snažil se podpořit svoji agendu. Neuspěl však. Stává se
to již v poslední době pravidlem: koho Obama osobně podpoří, ten ve volbách
prohraje. Scott Brown následně ve svém vítězném projevu řekl: „Po každý den, kdy
budu zastávat tento úřad, vám budu ze všech sil dobře sloužit tak, aby jste na
mne mohli být hrdí. Především si ale budu pamatovat, že ačkoliv pocty nyní
náleží mně, tak toto senátorské křeslo nepatří žádné osobě, ani politické partaji
- a jak jsem již řekl předtím, a vy jste to hlasitě a jasně řekli také, je to
především místo vás lidí.“ Musíme „snižovat daně“ a tím „vytvářet nová
pracovní místa“. To, co se dnes podařilo nám všem, se „může podařit v celé
Americe“. Společně jsme zažili, že „ideály a tvrdá práce a síla v našich srdcích
mohou porazit jakoukoliv politickou mašinérii“. Já nebudu zastupovat žádné
„frakce“ nebo „zájmy“, neboť já se zodpovídám pouze svému „svědomí“ a „vám
lidem“. „Every day I hold this office, I will give all that is in me to serve you well
and make you proud. Most of all, I will remember that while the honor is mine,
this Senate seat belongs to no one person and no political party - and as I have
said before, and you said loud and clear today, it is the people’s seat. /.../ I said
at the very beginning, when I sat down at the dinner table with my family, that win
or lose we would run a race which would make us all proud. I kept my word and we
ran a clean, issues oriented, upbeat campaign - and I wouldn’t trade that for
anything. /.../ In every corner of our state, I met with people, looked them in the
eye, shook their hand, and asked them for their vote. I didn’t worry about their
party affiliation, and they didn’t worry about mine. It was simply shared conviction
that brought us all together. One thing is clear, voters do not want the trillion-dollar
health care bill that is being forced on the American people. This bill is not being
debated openly and fairly. It will raise taxes, hurt Medicare, destroy jobs, and run
our nation deeper into debt. It is not in the interest of our state or country - we can
do better. /.../ I will work in the Senate to put government back on the side of
people who create jobs, and the millions of people who need jobs - and as President
John F. Kennedy taught us, that starts with an across the board tax cut for
individuals and businesses that will create jobs and stimulate the economy. It's
that simple! /.../ Fellow citizens, what happened in this election can happen all
over America. We are witnesses, you and I, to the truth that ideals, hard work,
and strength of heart can overcome any political machine. We ran a campaign
never to be forgotten, and led a cause that deserved and received all that we
could give it. /.../ As I proudly take up the duty you have given me, I promise to do
my best for Massachusetts and America every time the roll is called. I go to
Washington as the representative of no faction or interest, answering only to my
conscience and to the people. I’ve got a lot to learn in the Senate, but I know who I
am and I know who I serve. I’m Scott Brown, I'm from Wrentham, I drive a truck, and

I am nobody’s senator but yours. Thank you very much.“ (Zdroj:
http://www.nytimes.com/2010/01/20/us/politics/20text-brown.html?pagewanted=2;
http://www.nytimes.com/2010/01/20/us/politics/20text-brown.html?pagewanted=1.)
Alex Jones Brownovo vítězství radostně komentoval: „Ta záležitost
v Massachusetts je naprosto perfektní.“ „Voliči si uvědomili, že je Obama a
demokraté zradili.“ Víte: „jenže demokratům je to stejně jedno, protože už mají
tučné zakázky a nová místa v soukromém sektoru.“ Jones si klade otázku: Kam jít
dále, vždyť „Republikánská strana najednou nyní zní jako Alex Jones.“ Podívejte se
na to a „Glenn Beck to samé.“ Nyní je třeba si uvědomit velmi silně a pořád na to
pamatovat: „Jedna čestná osoba v politice může sabotovat celou korupční síť
dosavadních politiků.“ A to je tedy cesta. Je nutné se angažovat. „Brownovo
vítězství je nesmírně pozitivní zpráva.“ Ale my voliči to „musíme korigovat“ také
v budoucnu, jinak to dopadne podobně jako s Obamou. (Zdroj: Alex Jones Show,
20.1.2010.)
Soudce Andrew Napolitano: „Očividně jsme vytvořili v Bílém domě knížectví.
Nezačalo to až nyní za Baracka Obamy, ale už za Abrahama Lincolna
(http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln) /.../.“ Obama již „neuznává žádné
zvykové právo, americké hodnoty nebo ústavní omezení na cokoliv, co chce
dělat.“ Soudce zdůraznil, že díky nekonečnému množství peněz, které mají Obamovi
spolupracovníci k dispozici, mohou mít také neomezenou moc. Státní podpora na
řešení tzv. ekonomické krize šla v mnoha případech úplně jinam, než jak bylo
deklarováno a dnes se to již týká stovek biliónů dolarů. Stáli za tím především lidé
z okolí presidenta Obamy v čele s Timothy Geithnerem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Geithner) a někdejšími finančními institucemi, které
se tzv. dostaly do problémů, protože mělo být utajeno, že např. Goldman Sachs
(http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs) přímo podporuje AIG
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_International_Group). Tato a další transakce
měly být „utajeny do roku 2016“ díky lidem z SEC
(http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission), kteří
takto ovšem porušili zákony naší země a ty měli přeci jako zodpovědný orgán chránit.
Napolitano dále říká: oni se nyní brání tím, že jim „vláda řekla, aby to udělali“. Prý
museli. Ale podle soudce „tohle není žádná obrana“. Většina americké justice „vám
vůbec nedovolí se takto před soudem hájit“, ale „to je přesně to, co se nyní teď
děje“. Jde o „grandiózní spiknutí vlády“, kdy „zodpovědní představitelé
vlády“ přímo „lhali“ daňovým poplatníkům v tom, co se „bude dělat“ s těmi
penězi, které šly na podporu americké ekonomiky. Dneska již jdou lidé z Obamovy
administrativy tak daleko, že např. Cass Sustein
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein) chce vybudovat síť provokatérů, kteří
vytvoří informační bubliny, napadnou danou vládě politicky nepříjemnou skupinu a
díky tomu se ji podaří zlikvidovat. Napolitano: „Samozřejmě, že je to
ilegální.“ Takové chování vlády je nepřijatelné. „Lidé by si měli uvědomit, co se
blíží.“ Potřebují si vzpomenout: jak to všechno začalo. Mluvím zde o „Patriot
Actu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act), který byl schválen „bez náležité
debaty“ a „přečetlo ho jen několik členů kongresu“. (Zdroj: Alex Jones Show,
14.1.2010; http://www.infowars.com/bankergate-emails-expose-criminal-financialdictatorship-at-work/; http://www.infowars.com/bankstergate-and-business-asusual-geithners-cover-up-of-the-aig-bailout/.)
Britský poslanec Evropského parlamentu za stranu UKIP
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_Independence_Party) pan Godfrey

Bloom (http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Bloom) vnímá stejné problémy jako my
tady doma. Boj s agendou NWO probíhá nyní na celé planetě. Bloom říká: „je to
fascinující, jak máme nyní stejné problémy“ a proti čemu nyní „společně stojíme“,
jak my tady v EU (i v Česku), tak vy v Americe. Je to jako „paralelní svět“. „Co
bychom s tím měli dělat? Měli bychom najít novou politickou stranu, každý ve své
zemi.“ „Měli bychom se rozhlédnout po nějaké straně, která hájí ústavu. To
doporučuji.“ Co se týká Brownova vítězství: lidé by měli začít masově „psát
demokratické
straně“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) a
zdůvodňovat: proč zvolili Browna, „proč se tak rozhodli“ a prostě jim ukázat, že
Obamova politika je špatná. Z hlediska tzv. prasečí chřipky: „V Anglii stále ještě
propagují očkování proti prasečí chřipce,“ ačkoliv všichni už „vědí, že je to špatné,
podvodné, a že se to neuskuteční“. Novináři se o tom báli psát, když to ještě nikdo
nevěděl, jak to dopadne, takže „lidé neměli dostatek informací“, že „prasečí chřipka
je podvod“. A to je ten problém, že prostě „průměrný člověk“ jednoduše „čte běžné
noviny, nebo poslouchá rádio jako je třeba BBC“ (http://en.wikipedia.org/wiki/BBC)
a „žádné z těchto informací tam prostě neuslyší“. Byl jsem nedávno ve „Francii“ a
tam také pořád jede „kampaň na očkování“ tzv. „na plné pecky“. Dokonce vám říkají:
pokud „nenecháte naočkovat své dítě, tak jste špatný rodič“. „Britský časopis Medical
Journal (http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_journal) takové počínání odsoudil“ a
popsal tzv. prasečí chřipku jako velký podvod. Vždyť i „já jsem v tomto smyslu
dokonce interpeloval v parlamentu“. My „v Británii totiž nemáme ani jeden smrtelný
případ prasečí chřipky, který by mohl být spojován pouze s touto chřipkou“. Prostě
celé „je to velký job pro farmaceutické firmy“. V otázce ztráty naší britské
samostatnosti: totalitáři na to šli chytře již od roku „1975“, kdy postupně předkládali
lidu k hlasování různé „dohody o svobodném trhu“, které posléze potřebovaly
upřesnění, zákonný rámec. Začaly se vršit další a další dohody, až jsme nakonec
skončili v náručí toho ´dobra´ v EU. Víte: EU jsme nejprve chtěli pouze jako „zónu
volného obchodu“. No a jak to dopadlo, to vidíme nyní. „Politici si myslí, že jsme
banda hlupáků právě proto, že nejsme sami jako občané v politice aktivní.“ My
„jim to ale musíme dát jasně na vědomí, že hlupáci nejsme.“ Godfrey Bloom také
potvrzuje „infiltraci“ NWO v různých britských „charitativních organizacích“, které
disponují velkým množstvím peněz. „Každá charitativní organizace je infiltrována“ a
pokud víte, kdo je financuje, tak to jasně vidíte. Tyto různé nadace se využívají např.
na podporu NWO přijatelné agendy. Vždyť EU již např. uznala Tibet
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tibet) jako “Čínskou provincii“. (Zdroj: Alex Jones
Show, 20.1.2010.)
Alex Jones uzavírá tento text následující výzvou: „Pokud zasvětíte svůj život
boji proti tyranii, tak zvítězíme.“ NWO agendu se nepodaří prosadit a naše děti i my
sami budeme mít alespoň nějakou naději na to, že když už nic, tak budeme moci žít
jako svobodní lidé, nikoliv jako otroci. „Bůh je na naší straně a my
vyhráváme.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010.)
S přáním Božího požehnání Váš Mgr. Radek Přepiora

