
16. června 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: „STALINGRADSKÁ“ PORÁŽKA 
ORANŽOVÝCH A ŠANCE NA DLOUHODOBÝ ÚSTUP NWO Z CELÉ ČESKÉ 

REPUBLIKY 
 
 Motto 1: „Stát, který se chce starat o všechno, se nakonec stává byrokratickou instancí, 
která není s to zajistit to nejdůležitější, co trpící člověk a každý z nás potřebuje, tedy osobní 
láskyplnou pomoc. Nepotřebujeme stát, který by všechno reguloval a řídil, nýbrž takový stát, 
který by na základě principu subsidiarity velkodušně uznával a podporoval iniciativy 
vycházející z různých společenských sil a propojující bezprostřednost s blízkostí k lidem, kteří 
potřebují pomoc.“ Svatý otec Benedikt XVI. (http://en.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI) (Zdroj: 
http://www.vira.cz/index1.php?sel_id=1060.) „State, which wants to take care of everything, eventually 
becoming a bureaucratic body, which is not able to provide the most important thing for suffering person, 
and each one needs, that is a personal loving attention. We do not need state where everything would be 
regulated and controlled, but such a state that, upon the principle of subsidiarity, generously 
acknowledged and supported the initiative, based on the various social forces and the immediacy of 
connecting with the proximity to people who need help.“ 
 
 Motto 2: „/.../ státy, které představují Spojené státy americké (nebo EU, pozn. autora), 
nejsou spojeny na principu neomezené podřízenosti federální vládě (Evropské unie, pozn. 
autora), /.../.“ Otec zakladatel USA a americký president Thomas Jefferson 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson) (Source: http://www.constitution.org/cmt/tcooper/fcg-
cus.htm.) „/.../ states comprising the United states of America, are not united on the principle of 
unlimited submission to their general Government (of European Union), /.../.“  
 
 Motto 3: „Shovívavé používání síly je základním měřítkem při posuzování toho, jakým 
způsobem pak bude daný člověk přistupovat k nakládání se svou vlastní převahou nad jinými 
lidmi: jde zde o test opravdového gentlemana. Je to o schopnosti ovládat vlastní moc, kterou 
má silný nad slabým, zaměstnavatel nad zaměstnancem, vzdělaný nad negramotným, zkušený 
nad důvěřivcem, dokonce chytrý nad hlupákem; mírné nebo neškodné použití veškeré své síly 
nebo autority, nebo úplná abstinence od této moci nad druhými, pokud si toho daná situace 
žádá, to posléze ukáže pravou gentlemanovu tvář. Gentleman také neustále zbytečně a 
opakovaně nepřipomíná případnému provinilci všechno zlo, které by mu takový člověk mohl 
svým chováním způsobit. Gentleman by neměl jenom umět odpouštět, nýbrž také by mu měla 
být vlastní schopnost umět zapomenout; vždy velmi usiluje o šlechetnost a jemnost svého 
charakteru tak, aby dokázal mít dostatečnou sílu nechat to zlé z minula odplynout, aby se to 
již mohlo stát skutečnou minulostí a nikoliv stále živou současností. Opravdový muž cti 
zakouší ponížení, když sám nemůže pomáhat ponižovaným.“ Slavný americký generál Robert E. 
Lee (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee) (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Gentleman; 
http://xroads.virginia.edu/~CAP/LEE/gentdef.html.) „The forbearing use of power does not only form a 
touchstone, but the manner in which an individual enjoys certain advantages over others is a test of a 
true gentleman. The power which the strong have over the weak, the employer over the employed, the 
educated over the unlettered, the experienced over the confiding, even the clever over the silly - the 
forbearing or inoffensive use of all this power or authority, or a total abstinence from it when the case 
admits it, will show the gentleman in a plain light. The gentleman does not needlessly and unnecessarily 
remind an offender of a wrong he may have committed against him. He can not only forgive, he can 
forget; and he strives for that nobleness of self and mildness of character which impart sufficient 
strength to let the past be but the past. A true man of honor feels humbled himself when he cannot help 
humbling others.“  
 
 Motto 4: „Preventivní válku vynalezl Hitler. Upřímně řečeno, já bych se nikdy vážně 
nebavil s tím, kdo by ke mně přišel s myšlenkou na nějakou preventivní válku.“ „Když s vámi 
lidé mluví o preventivní válce, řekněte jim, aby si klidně šli a sami v ní bojovali. Mám rozsáhlé 
zkušenosti z druhé světové války a naučil jsem se válku nenávidět." „Nenávidím válku tak, jak 
jen je toho schopen voják, který ji přežil, který viděl na vlastní oči její brutalitu, marnost, 
hloupost." „Tento náš svět ... se musí vyvarovat toho, že by se snad stal děsivým 
společenstvím strachu a nenávisti, naopak měl by místo toho být hrdou konfederací (opak 
NWO federace - http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_ (conspiracy_theory), pozn. autora) 
vzájemné důvěry a respektu.“ Americký president Dwight D. Eisenhower 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower) (Source: 
http://www.pithypedia.com/?author=Dwight+D.+Eisenhower.) „Preventive war was an invention of 
Hitler. Frankly, I would not even listen to anyone seriously that came and talked about such a 
thing.“ „When people speak to you about a preventive war, you tell them to go and fight it. After my 
experience, I have come to hate war.“ „I hate war as only a soldier who has lived it can, only as one who 
has seen its brutality, its futility, its stupidity.“ „This world of ours...must avoid becoming a community of 
dreadful fear and hate, and be, instead, a proud confederation (not NWO Federation - 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) of mutual trust and respect.“  
 
  



 
 Česká republika (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) zažila 29. 
května 2010 drtivý volebně-oranžový Stalingrad (viz autorova predikce již 25. 5. 
2010 v minulých dílech Oranžové války). Překvapivé a výborné vítězství 
liberálně-konzervativních (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism) sil 
ve volbách do Poslanecké sněmovny 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czech_Republic) 
Parlamentu ČR (http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic) 
šokovalo především samotné politiky, agentury zabývající se průzkumy 
veřejného mínění (http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey) a způsobilo 
rezignaci jak velkého oranžového Vůdce 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek), tak šéfů dalších mnoha politických 
partají. Z dolní sněmovny byla poprvé od roku 1990 vytlačena nyní již příliš 
levicová KDU-ČSL (http://en.wikipedia.org/wiki/KDU-ČSL). Fakticky ovšem 
Oranžoví (http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD) i Modří 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) zaznamenali statisícové 
úbytky hlasů oproti posledním volbám z roku 2006: Staly se z nich již nikoliv 
velké, nýbrž v tomto smyslu střední strany (viz též biskupové: 
http://www.novinky.cz/domaci/198797-paroubek-kritizuje-biskupy-za-dopis-
ostatni-lidri-se-na-nej-sesypali.html; http://www.novinky.cz/domaci/198690-
biskupove-radi-nevolte-velke-strany.html; http://special.novinky.cz/files/CBK-
prohlaseni.pdf). Výrazně uspěla TOP09 (http://en.wikipedia.org/wiki/TOP_09). 
Nicméně reálným vítězem celých voleb se stal paradoxně i přes pokles 
odevzdaných hlasů křesťan Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas), 
se svou nyní již ´střední stranou ODS´ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party). Lídr občanských 
demokratů nakonec také dostal šanci na sestavení nové vlády 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_government). Pro většinu českých občanů 
šlo tedy o výrazně pozitivní zprávy v jinak tolik zamračené, povodněmi a 
problémy sužované ČR: 
 
 Naprosto skvělou zprávou a hlavními úkoly nové vlády by mělo být to, že: 
 
 1/ - nedojde ke zvyšování daní (pokud by k tomu přeci jen došlo, pak by 
se výsledek voleb obrátil ve skutečnosti proti nové vládě a vůči ODS); lidem se 
nebudou nakládat na bedra nové neúnosné povinnosti vzhledem ke státu a 
ekonomika tak bude moci růst bez zhoubného přiškrcování 
 
 2/ - budou zachráněny milióny malých podnikatelů a živnostníků díky 
přehnanému nezvyšování odvodů na nejrůznější státem povinně vyžadované 
poplatky; zjednoduší se soukromé podnikání, což velmi pozitivně podpoří 
zaměstnanost a růst HDP (http://en.wikipedia.org/wiki/GDP) 
 
 3/ - dojde k úsporným a kvalitativním opatřením v celé státní správě 
 
 4/ - vlivem politiky ODS se podaří zkrotit často až příliš radikální nápady 
ostatních koaličních partnerů, čímž se zachrání celá řada lidských životů tak, aby 
se z našich bližních nestali žebráci, ale si mohli zachovat svou lidskou důstojnost 
 

o Petr Nečas o politice Občanské demokratické strany: „Prý jsme 
stranou pro bohaté.“ „Není to pravda!“ (Zdroj: ČT24, 27. 5. 2010.)  

 



 5/ - české liberálně-konzervativní síly mohou konečně nastartovat novou 
zlatou éru pro všechny občany ČR díky vzájemné pozitivní spolupráci bez hádek, 
podrazů a dokonce za výrazné podpory české mediální scény 
 V případě: nová vláda nedodrží své předvolební sliby a předně bude např. 
chtít zvyšovat daně včetně nejrůznějších finančních odvodů, plateb pro 
živnostníky, podnikatele, kteří vytvářejí nová nebo těžce udržují stávající 
pracovní místa, jestliže bude necitlivě zacházeno s našimi staršími spoluobčany a 
rodinami s dětmi: tak pak je třeba vzít v potaz katastrofální následky 
v následujících volbách především pro ODS, která má nyní jedinečnou šanci na 
obnovu celého týmu ve vedení strany a na opětovné získání důvěry většiny 
liberálně-konzervativních voličů ještě před svým nadcházejícím kongresem 19. a 
20. června 2010.  
 
 Případným pánům daňovým zvyšovačům je třeba trochu osvěžit paměť. 
Pokud si někdo z nich ještě dnes myslí, že například Rooseveltův 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt) New Deal 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal) fungoval jako recept na Velkou 
ekonomickou krizi z 30. let 20. století 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression), pak by neměl zapomenout: 
jaké lidské tragédie ve skutečnosti způsobil, kolik soukromých firem zlikvidoval 
díky svým pokusům o regulaci trhu (dokonce zavírání podnikatelů za poskytnutí 
státem neschválené slevy z ceny zboží a služeb), kterak prodloužil lidské utrpení 
a že vyústil v potřebu nové války, druhé světové války 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Second_World_War). Americký ministr financí 
v letech 1934-1945 jménem Henry Morgenthau 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Jr.) tvrdě zkritizoval roku 
1939 doposud provedené Rooseveltovy reformy a neviděl do budoucna 
jakoukoliv naději na zlepšení stavu amerického hospodářství.   
 

 „Zkoušeli jsme utrácet peníze. 
Utrácíme více než kdykoliv předtím a 
nefunguje to. Nyní již mám pouze 
jedno velké přání a pokud se pletu ... 
tak ať dělá mou práci raději někdo jiný. 
Rád bych opět viděl Ameriku jako 
prosperující zemi. Chci, aby lidé měli 
práci. Chci, aby lidé měli dostatek jídla. 
Bohužel se nám nikdy nepodařilo 
naplnit naše sliby. ... Mohu si to dovolit 
říci po osmi letech vlády této 
administrativy, že máme bohužel 
přibližně stejně vysokou 
nezaměstnanost jako před těmi osmi 
lety. ... A navíc před sebou valíme 
ohromný státní dluh.“ „We have tried 
spending money. We are spending 
more than we have ever spent before 
and it does not work. And I have just 
one interest, and if I am wrong … 
somebody else can have my job. I 
want to see this country prosperous. I 

want to see people get a job. I want to see people get enough to eat. We have 
never made good on our promises. … I say after eight years of this 
Administration we have just as much unemployment as when we started. … And 

Henry Morgenthau, Jr.  



an enormous debt to boot." (Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Jr.)  
 
 Dlouhotrvající pokles ekonomiky ´vyřešila´ totiž až válka se svou: 
 

o obrovskou zbrojní výrobou 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Military_production_during_World_War_II
#endnote_USA),  

o poválečným ekonomickým vzestupem 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States#After_th
e_Great_Depression) 

o velmi úspěšným prodejem válečných dluhopisů 
(http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/warbonds.html): 
celkem osm emisí v letech 1942-1945 přineslo do státní pokladny 
zhruba 157 tisíc miliónů amerických dolarů.  
 

 Negativním faktorem však byla nejen drastická ztráta lidských životů 
v důsledku válečného konfliktu, ale také raketový vzestup státního dluhu USA po 
roce 1940 až zhruba do 70. let 20. století. Statistiky jasně ukazují, že Amerika 
překonala dlouhodobé hospodářské problémy teprve díky odhodlání Rooseveltovy 
administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_administration) vstoupit 
do války: 
 

o nejprve na základě tzv. úmluvy ´Dohoda: torpédoborce za námořní 
základny´ z 2. září 1940 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Destroyers_for_Bases_Agreement) 

o dále 11. března roku 1941 prostřednictvím ´Zákona o půjčce a 
pronájmu´ zbraní (http://en.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease) zemím 
válčícím s nacistickým Německem 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany) a Japonskem 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Empire) 

o posléze od prosince 1941 již pak přímo jako součást Spojenecké 
válečné koalice (http://en.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_II) 

 
 Následně jsme svědky dramatického růstu HDP. Konečně se začala velkou 
a trvalou měrou snižovat nezaměstnanost. Ekonomika Spojených států rostla 
průměrně v letech 1946 až 1973 o 3,8%. Dnes můžeme opravdu konstatovat, že 
pro Roosevelta byla vlastně válka ´velkým vykoupením´, pro většinu občanů 
USA naopak mohutným utrpením, nicméně ochota lidí, soukromých společností 
aj. nakupovat válečné dluhopisy USA pak zachránila na dlouhou dobu celé 
americké hospodářství. Počítalo se s tím: postupný poválečný růst HDP umožní 
zlikvidovat v dalších desetiletích většinu státních dluhů. Skutečně se tomu pak 
následující vývoj blížil.  
 
 Otázkou dnešních dnů je: Vydá se president Obama 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) také do nové války (Írán, Izrael, Korea aj.), 
aby zachránil americké hospodářství a odpoutal pozornost celého světa od otázek 
souvisejících s Agendou NWO? Je to velmi pravděpodobné. 
 
 Samozřejmě existuje daleko lepší řešení, které hlavně šetří lidské životy, 
nepočítá s novou válkou a je jednodušší, rychlejší, svobodnější, ikdyž zpočátku 
velmi krátce bolestivé: JMENUJE SE OMEZENÍ VŠUDYPŘÍTOMNÉ MOCI 
STÁTU, DRAMATICKÉ SNÍŽENÍ DAŇOVÉ ZÁTĚŽE A UVOLNĚNÍ 
SVOBODNÉHO TRHU. Dneska již o tom žádný ekonom raději moc nemluví ze 



strachu z EU (http://en.wikipedia.org/wiki/EUROPEAN_UNION), nicméně po první 
světové válce (http://en.wikipedia.org/wiki/First_World_War) řešily USA 
v některých ukazatelích daleko horší problémy než my dnes. Stačí se podívat na 
tzv. Americkou ekonomickou depresi z let 1920-1921 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_G._Harding#Depression_of_1920-1921). 
Dokážete si představit, že Spojené státy se svými tehdejšími přibližně sto deseti 
milióny obyvatel (http://www.demographia.com/db-uspop1900.htm) řešily roku 
1921 situaci, kdy bylo „20%“ občanů bez práce?! (Zdroj: Glenn Beck Show, 21. 5. 
2010.) Představme si to jako dvě celé České republiky nebo armádu v síle 
22.000.000 mužů. V Česku nepřesáhla nezaměstnanost v období 2008-2009 
nikdy 10%, tedy ani se nepřiblížila hranici šesti stům tisícům lidí 
(http://www2.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/5B003BE831/$File/311109a3.pdf; 
http://www.finance.cz/ekonomika/prace/nezamestnanost/), jakkoliv musíme 
samozřejmě pohlížet na každou těžkou životní situaci kteréhokoliv 
člověka s velkým porozuměním a odhodláním pomoci. Podívejme se však 
dále: Roku 1920 poklesly ceny amerických nemovitostí o „50%“ (v USA roku 
2009 o „19%“) a HDP zaznamenal v období 1920-1921 na dnešní dobu 
neuvěřitelný pokles o „24%“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) V Česku 
byl nejhorší pád HDP ve druhém čtvrtletí roku 2009 a to v hodnotě ´pouhých´ 
mínus 4,9% (http://www.finance.cz/ekonomika/hdp/vyvoj/). Dnes totiž stačí, 
když se něco pohne o pár procent nahoru nebo dolů a hned každý křičí: jaká je 
to hrozná krize. Není přátelé! Opravdové krize tu již totiž dávno byly. Jen my se 
neustále necháváme v tomto směru někým manipulovat. Pak bohužel může pan 
Obama (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) nesmyslně prohlašovat: „Můžeme 
zde dnes hrdě stát a říct, že jsme překonali další depresi. Zlomili jsme recesi vaz. 
Ekonomika, která se potápěla ještě loni o 6% HDP, dnes roste o 6% HDP. Takže 
to nejhorší z této bouře je již za námi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 4. 2010.) 
Jenže to správné řešení dokázali uvést v chod úplně jiní američtí presidenti. Byli 
to pánové: 
 

o Warren Gamaliel Harding 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_G._Harding) - president USA 
v letech 1921-1923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

o John Calvin Coolidge (http://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Coolidge) - 
president Spojených států v letech 1923-1929 

 

 
 
 A jejich výsledky? Teď se přátelé podržte: 
 

1. snížení všech vládních výdajů hned roku 1921 díky razantním úsporám až 
o „50%“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) 

2. zrušení velkého množství daní 
3. uvolnění ekonomiky od byrokratických omezení a zbytečných zákonů 
4. zastavení dalšího zadlužování USA 
5. posilování investic a obchodů na burze až „3X“ oproti původním hodnotám 

(Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) 
6. již roku 1922 nastalo oživění ekonomiky 
7. roku 1923 klesla míra nezaměstnanosti až na „2%“, roku 1926 pak 

na neuvěřitelných „1,8%“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.), 
načež se dařilo držet až do roku 1929 průměrnou nezaměstnanost na 
výborné úrovni 3,3% (http://www.calvin-
coolidge.org/html/the_harding_coolidge_prosperit.html)  

8. ceny nemovitostí vzrostly o „20%“ vzhledem k původním úrovním (Zdroj: 
Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) 

9. došlo k „dramatickému zvýšení životní úrovně střední třídy“ (Zdroj: 
Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) 

10. Spojené státy dosáhly za dob presidenta Coolidge nejnižšího Indexu 
chudoby (vztah mezi inflací a nezaměstnaností - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Misery_index_(economics)) v dějinách USA 
(nezaměstnanost „3,3%“ a inflace „1%“ - Zdroj: Glenn Beck Show, 21. 5. 
2010.) 

11. lidé se naučili žít s vidinou, že velmi „krátké krize“ patří k životu svobodné 
společnosti, ale jsou vždy zákonitě vykoupeny opět velkým a dlouhodobým 
rozkvětem, prosperitou a šancemi pro všechny občany. Díky umělému 



prodlužování nejrůznějších krizí se totiž z lidí stávají psychické trosky a 
dlouhodobě strádající osoby. (Zdroj: Glenn Beck Show, 21. 5. 2010.) 
Americká společnost poznala nutnost opravdově si navzájem pomáhat 
v rodině, v rámci přátel, církví a nesvalovat tuto zodpovědnost na státní 
úředníky, což mimochodem mohutně ničí lidskou solidaritu. Poprosil-li kdo 
o pomoc, bylo nekřesťanské mu nevyhovět např. při hledání práce a lidé 
se naučili odhlédnout od svého sobectví, protože věděli, že jednou mohou 
také sami potřebovat pomoc od svých bližních. 

 
 Nuže tedy pánové politici: račte se inspirovat. 
 
 Další důležitou oblastí bude po celou dobu působení nového 
českého kabinetu aktivní sledování jeho politiky vzhledem k nebezpečí 
prosazování NWO Agendy 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)). Předně 
bude nutné monitorovat kroky vedoucí k potenciálně většímu potlačení národní 
suverenity Česka, k vytváření nových nadnárodních struktur, které se budou 
snažit buď v rámci EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union) nebo OSN 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations), případně jiné instituce, likvidovat 
svobodnými občany zvolené pravomoci svých zastupitelů nebo české vlády. 
Pokud si ve volbách z roku 2010 a tím po absolvování oranžového Stalingradu 
všichni elitáři (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitist) uvědomili obrovskou sílu 
svobodného člověka, jeho hlasu, svobodných voleb, pokud si velmi dobře zapsali 
za uši, že ani stamiliónové částky věnované na mediální kampaně nemají 
v případě českých občanů zas až takový význam, pak lze po porážce oranžových 
hochů a celé Agendy NWO opět očekávat nárůst NWO chobotnice, tentokrát přes 
některé velké soukromé společnosti a vlivné jednotlivce v nové vládě. Tyto tlaky 
by měli novináři podrobně analyzovat, rozkrývat, publikovat: Což se jim od 
počátku roku 2010 velmi pozitivně dařilo (viz např. www.reformy.cz, 
www.prvnizpravy.cz, www.novinky.cz, Radiožurnál atd.). Nyní již média konečně 
rozsáhle informují o tématech z Agendy NWO, kterým se ještě v první polovině 
minulého roku raději zdaleka vyhýbala. Výborně přátelé: vždyť jde nyní o přežití 
nejen našeho národa, nýbrž celého lidstva. 
 

o Petr Nečas: „Já si to teď nedokáži představit“, že bychom šli nad rámec 
Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty). 
(Zdroj: ČT24, 27. 5. 2010.) 

 
 Nová vláda bude také prosazovat celou řadu populistických témat. 
Analytici znalí Agendy NWO ovšem například upozorňují, že tlak na omezení 
poslanecké imunity (http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_immunity) by 
neměl nikdy směřovat k potlačení její aplikace na svobodu slova, volby, 
vyjadřování nebo svobody pohybu např. v době hlasování Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Pamatujme také na historické zkušenosti z doby převratu 
v únoru 1948 (http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d'état_of_1948). 
Vždyť dobrý a správný záměr uskutečnit částečné oslabení imunity (tzv. likvidace 
polo-bohů) nebo zrušit poslanecké finanční náhrady: se nakonec ještě může 
vždycky zvrhnout v něco velmi nemilého. Diktaturu proletariátu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship_of_the_proletariat) či další 
pokračování oslabování role české demokracie na úkor EU a sil NWO si již 
doufám nikdo nepřeje. Snad také žádný soudný český občan by v této zemi 
nechtěl vidět zatýkáni vlastních poslanců např. za jejich projev nebo za 
vykonstruované obvinění těsně před důležitým hlasováním ve sněmovně apod. 
Přesně tohle totiž někteří vlivní představitelé NWO chtějí prosadit.  



 
 Dalším významným okruhem bude realizace tzv. ekologických 
opatření. Viděli jsme podobné snahy na Ostravsku (viz minulé díly Oranžové 
války). Některá občanská sdružení a iniciativy jistě v dobré víře organizují lidové 
petice na ochranu zdravého životního prostředí (všichni si samozřejmě takové 
přejeme mít), vyžadují aktivní a rázné kroky vlády, poslanců, dalších zastupitelů, 
jenže nevědí o lehké zneužitelnosti takových aktivit právě k potlačení Ústavou  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Czech_Republic) a Listinou 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedo
ms) garantovaných práv a svobod každého člověka. Jde nyní předně o zachování 
domovní svobody. Jde např. o některými totalitáři 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) navrhované razie v domácnostech 
svobodných lidí za účelem kontroly jejich topenišť a plnění enviromentálních 
předpisů EU. Přitom např. podle známého českého ekologického aktivisty Radima 
Chrápka se podílejí na znečištění ovzduší lokální topeniště pouze přibližně šesti 
procenty. „Radim CHRAPEK, občanské sdružení Vzduch:... lokální topeniště a 
doprava zhruba 6 procent každé z nich. Jan BUMBA, moderátor: Takže říkáte, že 
to průmyslové znečištění je podstatně významnější, než ty druhé dva zdroje, 
tedy to, čím lidé topí v kamnech a že jezdí auta? Radim CHRAPEK, občanské 
sdružení Vzduch: Přesně tak.“ (Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/697007.) Tyto pracně 
dosažené základní svobody nás všech dle přirozeného práva 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), které chtějí síly NWO zrušit 
předně z důvodů lepší kontroly populace a získání nových ekologických zakázek, 
by se tak již brzy (nebo např. pomocí klasicky-pomalé drobečkové politiky 
(http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=018&pod=5) mohly stát 
minulostí. Takovému vývoji je třeba samozřejmě důrazně bránit, jelikož občané 
již několik totalit (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) a otrockých 
systémů vlády zažili. Viz například povinnost nových certifikátů tzv. energetické 
náročnosti (http://www.euro.cz/detail.jsp?id=24685; 
http://www.arcadispm.cz/download/bw0703_arcadis.pdf) v případě nemovitostí, 
plánovaná povinná výměna starých oken, dveří, vodovodních baterií, elektrických 
spotřebičů, vynucované kontroly domácností, navrhované povinné přídělové 
hospodaření s energiemi, konec konců v rámci tzv. záchrany Země pak omezení 
počtu lidí, povinná vakcinace 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_vaccination) populace s látkami 
obsahujícími mj. sterilizanty 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_sterilization): to vše podle tzv. 
enviromentálních opatření aj. totalitních tendencí fungujících v EU, která plní 
záměry Agendy NWO.  
 
 President Obama to vážení ´enviromentální přátelé´ řekl velmi jasně: 
„Díky mému plánu na zavedení globálního obchodu s emisními povolenkami 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_trade) vzrostou nutně obrovským 
způsobem ceny za elektrickou energii.“ Příjmy z tohoto trhu vynášejí ročně jen v 
rámci americké ekonomiky 10 biliónů dolarů (deset na dvanáctou). Ptejme se: 
kam tyto peníze jdou a proč se v důsledku toho občanům neustále zdražuje 
elektrický proud, další energie, proč jsou jim zvyšovány daně nebo zaváděny 
nové!? Proč si společnosti jako je Chicago Climate Exchange 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Climate_Exchange; 
http://www.chicagoclimatex.com/) udělaly z obchodu s emisními povolenkami 
neskutečně výnosný business ve většině nejbohatších zemí naší planety? Proč na 
tom vydělává také pan Obama, Maurice Strong 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong), Al Gore 



(http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore), finanční instituce Goldman Sachs 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs), která se stala mj. banky 
nástrojem režírování umělé tzv. finanční krize z let 2008-2009 a spousty dalších 
vrcholových politiků, manažerů, umělců aj., kteří propagují NWO a zavádění 
nových daní, nejrůznějších zelených poplatků, enviromentálních opatření. (Zdroj: 
Glenn Beck Show, 26. 4. 2010.)  
 
 Například český president Václav Klaus 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) se již desítky let staví proti tomuto 
způsobu vytěžování daňových poplatníků a jak zdůrazňuje: pan Obama „je na 
jiné straně barikády“ než já. (Zdroj: TV Nova, 2. 3. 2010.)  
 
 Populární komentátor amerického mediálního gigantu Fox News 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Glenn Beck 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) s desítkami miliónů svých příznivců 
dále pokračuje: v důsledku rozkvětu trhu s emisními povolenkami opravdu 
„narostou obrovským způsobem ceny elektrické energie, ale také plynu“, 
„zbohatne Al Gore“, „Goldman Sachs“, 
„GE“ (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric), „president Obama získá 
více moci a kontroly“, no a pro chudáky lidi tam dole vzniknou jen nové 
„problémy“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 5. 5. 2010.) Bude se to týkat všech lidí. 
Vždyť už to má dokonce zasáhnout také trh s hypotékami. Americká federální 
společnost FNMA (http://en.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae) se připravuje 
k masivnímu „měření emisí skleníkových plynů“ přímo ve vašich „domech“, 
v bytech každého svobodného občana. Zakoupila již k tomu dokonce speciální 
patent č. 6904336 ze 7. června 2005 
(http://www.patentstorm.us/patents/6904336.html). Jakmile vás vláda přinutí 
mít povinně nainstalovány měřící přístroje na produkci CO2 ve vašem obydlí, pak 
vás samozřejmě o to lépe budou nutit k placení speciálních enviromentálních 
poplatků, nových daní. (Zdroj: Glenn Beck Show, 20. 5. 2010.) Čím více dětí 
máte, tím totiž více CO2 vaše rodina produkuje. Dokážete si představit, že už 
chtějí dokonce přinutit i pekaře k nákupu emisních povolenek? Vždyť nám takto 
zdraží i ten chleba a konečně také pivo! Pamatuje lidé: „Vláda si může kdykoliv 
natisknout peníze, ale vy ne!“ Tyhle emisní povolenky a celý ten nesmyslný trh 
s nimi slouží jen k „přerozdělování vašich peněz pro globální elity“ a k vytvoření 
„globální vlády“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 5. 2010.) Ještě jim naštěstí chybí 
onen globální jednotný zákon, který znamená „počátek globální vlády“, jak říká 
Glenn (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 4. 2010.) V Kodani se loni naštěstí nic 
takového nepodařilo prosadit 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009
). Není však všem dnům konec. Oficiální dokument OSN 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) ze 14. 12. 2009 (podle FOX News, 
s. 3, odstavec 8) již požaduje: prostřednictvím zelené ekonomiky 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy) přezkoumat roli dosavadních 
svobodných vlád a znovu se zamyslet nad vytvořením jiných struktur lehčího 
ovládání planety: “Moving towards a green economy would also provide an 
opportunity to re-examine national and global governance structures and 
consider whether such structures allow the international community to respond 
to current and future environmental and development challenges and to 
capitalize on emerging opportunities,” (Source: 
http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf; viz též 
http://www.prisonplanet.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-green-
world-order-by-2012.html.) Britský The Guardian navíc 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian) letos v dubnu zveřejnil koncept 



americké vlády z 11. března 2010, který přímo počítá s vytvořením nových 
globálních struktur v rámci tzv. boje s globálním oteplováním: „Reinforce the 
perception that the US is constructively engaged in UN negotiations in an effort 
to produce a global regime to combat climate change." (Source: 
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/12/us-document-strategy-
climate-talks.)  
 
 „A confidential U.S. government document obtained by the London 
Guardian highlights the ongoing agenda to create a structure of global 
governance in the name of combating climate change.“ Titled Strategic 
communications objectives and dated 11 March 2010, it outlines the key 
messages that the Obama administration wants to convey to its critics and to the 
world media in the run-up to the vital UN climate talks in Cancun, Mexico in 
November.” (Source: http://www.infowars.com/leaked-u-s-document-calls-for-
global-regime-to-tackle-climate-change/.)  
 
 „The UN Secretary General, Ban Ki-moon, has not been shy in proclaiming 
the unfolding agenda for a global governance structure to override national 
parliaments on the issue of climate change. In an October New York Times 
editorial entitled “We Can Do It,” Ki-moon wrote that efforts to impose 
restrictions on CO2 emissions “Must include an equitable global governance 
structure.” He re-iterated those sentiments in December following the 
Copenhagen summit, telling the LA Times “We will establish a global governance 
structure to monitor and manage the implementation of this.”  Last year at a 
forum in Oxford, England, Al Gore also called for global governance in order to 
implement global agreements on climate change. Globalists are persistent and 
they will continue hammering away until they get what they want, not because 
the environment is on the verge of collapse, but because their agenda for world 
government is stalling as more people find out the true agenda behind the global 
warming scam. Meanwhile, anyone who suggests global governance is on the 
agenda is derided as a conspiracy theorist, despite such open announcements of 
this very intention. Text of the leaked document: Strategic communications 
objectives 1) Reinforce the perception that the US is constructively engaged in 
UN negotiations in an effort to produce a global regime to combat climate change. 
This includes support for a symmetrical and legally binding treaty. 2) Manage 
expectations for Cancun – Without owning the message, advance the narrative 
that while a symmetrical legally binding treaty in Mexico is unlikely, solid 
progress can be made on the six or so main elements. 3) Create a clear 
understanding of the CA’s standing and the importance of operationalising ALL 
elements. 4) Build and maintain outside support for the administration’s 
commitment to meeting the climate and clean energy challenge despite an 
increasingly difficult political environment to pass legislation. 5) Deepen support 
and understanding from the developing world that advanced developing 
countries must be part of any meaningful solution to climate change including 
taking responsibilities under a legally binding treaty. Media outreach • Continue 
to conduct interviews with print, TV and radio outlets driving the climate change 
story. • Increase use of off-the-record conversations. • Strengthen presence in 
international media markets during trips abroad. Focus efforts on radio and 
television markets. • Take greater advantage of new media opportunities such as 
podcasts to advance US position in the field bypassing traditional media outlets. 
• Consider a series of policy speeches/public forums during trips abroad to make 
our case directly to the developing world. Key outreach efforts • Comprehensive 
and early outreach to policy makers, key stakeholders and validators is critical to 
broadening support for our positions in the coming year. • Prior to the 9-11 April 



meeting in Bonn it would be good for Todd to meet with leading NGOs. This 
should come in the form of 1:1s and small group sessions. • Larger group 
sessions, similar to the one held at CAP prior to Copenhagen, will be useful down 
the line, but more intimate meetings in the spring are essential to building the 
foundation of support. Or at the very least, disarming some of the harsher 
critics.“ (Source: http://www.infowars.com/leaked-u-s-document-calls-for-
global-regime-to-tackle-climate-change/; 
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/12/us-document-strategy-
climate-talks; http://www.prisonplanet.com/leaked-un-documents-reveal-plan-
for-green-world-order-by-2012.html.)  
 
 Nová vláda v ČR tak bude muset čelit nejen českým sympatizantům 
Agendy NWO, nýbrž také totalitářům z celého světa a jejich dalšímu pokusu o 
smluvní vytvoření NWO. Kodaňský neúspěch jim nestačil. Jejich nová sešlost má 
proběhnout roku 2012 v Brazílii, tentokráte v Riu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_janeiro). Podle kolegů z FOX News 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) půjde o vytvoření Zeleného 
světového pořádku (GWO - Green World Order) (Zdroj: 
http://www.earthsummit2012.org; 
http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf.) Starý svět 
prý skončil; nová zelená totalita začíná. Kdo nejde s nimi: jde proti nim. Podřiďte 
se: nebo s vámi zatočí z globální úrovně. Ekonomika již nesmí být svobodná, 
prosperující, radostná, nýbrž zelená. Musíte ´dobrovolně´ poslouchat zelené 
vyhlášky a nařízení, nebo vás ´dobrovolně´ zpacifikují zvýšením daní, kontrolami, 
nikdo vás nezaměstná. Vítejte ve světě velkého zeleného bratra.  
 
 „“The new Rio summit will end, according to U.N. documents obtained by 
Fox News, with a “focused political document” presumably laying out the 
framework and international commitments to a new Green World Order,” reports 
Fox News’ George Russell.“ „“Just exactly what that environmental order will look 
like, and the extent of the immense financial commitments needed to produce it, 
are under discussion this week at a special session in Bali, Indonesia, of the 
United Nations Environment Program’s 58-nation “Governing Council/Global 
Ministerial Environmental Forum,” which oversees UNEP’s operations.” The 
document outlines the globalist’s mission to enact a “radical transformation of 
the world economic and social order” by putting “a new treaty in place as the 
capstone of the Green World Order”. This system will be managed by “an 
additional governing structure composed of exactly those insiders,” writes 
Russell.“ (Source: http://www.infowars.com/leaked-un-documents-reveal-plan-
for-green-world-order-by-2012/.) 
 
 Každopádně naštěstí díky zveřejnění takových afér jako je Climategate 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Climategate) a přehodnocení tzv. jedině správných 
vědeckých poznatků o globálním oteplování: se daří přesvědčovat na celém světě 
politiky, aby ustupovali od zlého plánu na obchod s emisními povolenkami.  
 
 „WASHINGTON, Jan. 25 - After examining climate data extending back 
nearly 100 years, a team of Government scientists has concluded that there has 
been no significant change in average temperatures or rainfall in the United 
States over that entire period. While the nation's weather in individual years or 
even for periods of years has been hotter or cooler and drier or wetter than in 
other periods, the new study shows that over the last century there has been no 
trend in one direction or another. The study, made by scientists for the National 
Oceanic and Atmospheric Administration was published in the current issue of 



Geophysical Research Letters. It is based on temperature and precipitation 
readings taken at weather stations around the country from 1895 to 
1987.“ (Source: http://www.nytimes.com/1989/01/26/us/us-data-since-1895-
fail-to-show-warming-trend.html?pagewanted=1.) 
 
 “The UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change misled the press 
and public into believing that thousands of scientists backed its claims on 
manmade global warming, according to Mike Hulme, a prominent climate 
scientist and IPCC insider.  The actual number of scientists who backed that 
claim was “only a few dozen experts,” he states in a paper for Progress in 
Physical Geography, co-authored with student Martin Mahony. “Claims such as 
‘2,500 of the world’s leading scientists have reached a consensus that human 
activities are having a significant influence on the climate’ are disingenuous,” the 
paper states unambiguously, adding that they rendered “the IPCC vulnerable to 
outside criticism.” Hulme, Professor of Climate Change in the School of 
Environmental Sciences at the University of East Anglia –  the university of 
Climategate fame — is the founding Director of the Tyndall Centre for Climate 
Change Research and one of the UK’s most prominent climate scientists. Among 
his many roles in the climate change establishment, Hulme was the IPCC’s co-
ordinating Lead Author for its chapter on ‘Climate scenario development’ for its 
Third Assessment Report and a contributing author of several other chapters.” 
(Source: http://fullcomment.nationalpost.com/2010/06/13/the-ipcc-consensus-
on-climate-change-was-phoney-says-ipcc-insider/.) 
 
 „´Chladná´ data ze stanice v pražském Klementinu 
(http://www.chmi.cz/meteo/ok/klemhiste.html), druhá nejstarší teplotní data na 
světě, byla vyřazena z Global Historical Climatology Network (GHCN - 
http://en.wikipedia.org/wiki/GHCN). Důvody nejsou známy. Co je však jasné: 
tyto historické teplotní záznamy byly nahrazeny uměle upravenými (říká se tomu 
„homogenizovanými“) hodnotami z pražského letiště v Ruzyni 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ruzyně_Airport) - a jak správně hádáte, oba 
soubory dat říkají o změnách teplot něco zcela jiného.“ (Zdroj: 
http://www.scinet.cz/chladna-data-z-klementina-vyrazena-z-globalni-site-teplot-
jejich-analyza-ukazuje-ze-stredni-evropa-se-neotepluje-vubec.html.) 
 
 "CLIMATE GATE" - data from one of the oldest monitoring stations in 
Europe - the Czech Klementinum (http://www.chmi.cz/meteo/ok/klemhiste.html) 
- was purposely excluded from the work of some climate scientists cooperating 
with the NWO. They do not like facts from Klementinum that there is no 
temperature rising. According to the results of historical records from 
Klementinum there is no increase in temperature in Central Europe for over 200 
years. Some pro warming scientists even tried to fake the data from 
Klementinum. 
 
 Předně je nutné politikům s jejich vysokými platy vysvětlovat, aby kvůli 
tzv. změně klimatu nezdražovali energie a když už něco chtějí udělat pro dobrou 
věc, tak aby raději pomáhali velkým průmyslovým znečišťovatelům životního 
prostředí při modernizaci výrobních zařízení. Tím přeci dojde ke konkrétním a 
jasným krokům směrem ke zlepšení životního prostředí přímo v daných 
regionech. Každému je jasné, že továrna v jeho okolí by jinak´vesele čoudila 
dále´ a její majitelé by si jen koupili povolenky: Tím by se vůbec nic nezměnilo. 
Akorát by díky tomu zbohatlo pár papalášů, kteří si tenhle systém obchodování 
s emisemi vymysleli.  
 



 V Americe každopádně posléze představovala velké vítězství změna názoru 
na celý systém „Cap and Trade“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_trade) ze 
strany amerického senátora, hlavního spoluautora amerického zákona o emisních 
povolenkách 
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_Clean_Energy_and_Security_Act) a ještě 
v prosinci 2009 velkého nadšence pro celou zelenou ekonomiku (viz jeho dopis 
presidentu Obamovi) Lindseyho Grahama 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham): Vážení přátelé, je to sice 
neuvěřitelné, ale tento významný politik nyní přešel s velkou slávou na stranu 
odpůrců NWO. Ve svém červnovém vyjádření jasně uvádí, že bude hlasovat proti 
povinnému obchodování s emisními povolenkami na území USA. Podle něj se 
vědecký názor na tuto otázku jasně změnil a některé dřívější teorie značně 
přeháněly. Zelená ekonomika se neukazuje jako ta nejlepší cesta pro naši 
budoucnost. Také vnímání těchto otázek ze strany veřejnosti se radikálně 
změnilo. Tyto jasné signály nesmíme ignorovat. 
 
 „South Carolina Republican Graham told reporters that he would vote 
against the Kerry-Lieberman climate bill he helped author as a consequence of 
his reversal, meaning the package will fall short of the votes it needs to obtain 
passage, according to a Senate aide. In an October 2009 New York Times op-ed 
co-authored with Sen. John Kerry, Graham argued, that “climate change is real 
and threatens our economy and national security.” However, following the 
evisceration of trust in promoters of man-made global warming in the aftermath 
of the Climategate scandal, Graham has now sensationally reversed his position, 
stating, “The science about global warming has changed. I think they’ve oversold 
this stuff, quite frankly. I think they’ve been alarmist and the science is in 
question,” adding, “The whole movement has taken a giant step backward.” 
Answering a follow up question, Graham noted that, “The public acceptance 
about global warming has changed,” possibly referring to polls which now 
indicate that the majority of Americans do not believe in the reality of man-made 
climate change.“ (Source: http://www.infowars.com/carbon-tax-bill-may-be-
dead-after-shock-graham-reversal-on-climate-change/.) 
 
 „On December 10, 2009, Graham co-sponsored a letter to President 
Barack Obama along with Senators John Kerry and Joe Lieberman announcing 
their commitment to passing a climate change bill and outlining its framework. 
Graham has been identified as a leading supporter of passing a climate change 
bill and was thought to be a likely sponsor the final bill. The Senators have 
identified a green economy, clean air, energy independence, consumer protection, 
increasing nuclear power and regulating the world's carbon market as the key 
features to a successful climate change bill. In response to Senate Democrats 
shifting their priorities to immigration issues, a reaction to Arizona's passage of 
an anti-undocumented immigrant law, Senator Graham withdrew his support for 
the climate bill, leaving its passage in doubt. In June 2010, however, Graham 
told reporters that "The science about global warming has changed. I think 
they've oversold this stuff, quite frankly. I think they've been alarmist and the 
science is in question. The whole movement has taken a giant step backward." 
He also stated that he planned to vote against the climate bill that he had 
originally co-sponsored, citing further restriction of offshore drilling added to the 
bill and the bill's impact on transportation.“ (Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham#Climate_change.) 
 
 
 



 
 Obrovskou kapitolou pak bude boj o zachování svobody slova na 
internetu, v každodenním životě, zápas o svobodu shromažďování, 
zachování života starých a bezmocných lidí (anti-euthanasie - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) atd. v rámci Bohem daných přirozených 
práv (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), která budou vždy nad 
státem, EU nebo jakýmkoliv totalitářem, diktátorem nebo mezinárodní institucí.  
 
 Pokud se podařilo výše nastíněné negativní tendence alespoň na chvíli 
zastavit díky volebnímu vítězství českých liberálně-konzervativních sil na konci 
května 2010, pak je zde stále EU a její stohy nových nařízení, zákonů, předpisů, 
vyhlášek aj. břemen nepřetržitě směřujících do českého prostředí. Na toto 
autorovo varování bychom měli neustále pamatovat při posuzování kroků nové 
vlády z hlediska všech svobodných, hodných lidí v Česku. 
 
 Nepochybně zde vyvstanou opět velice silně staro-nové 
bezpečnostní otázky. Autor predikoval na základě informací Alexe Jonese 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) a amerických aj. 
bezpečnostních expertů již v minulých dílech Oranžové války vážné hrozby, nové 
krize, které se pokusí síly NWO vyvolat. Některé se již naplnily, jiné jsou teprve 
očekávány: 
 

• Hrozba vypuknutí války s Íránem (http://en.wikipedia.org/wiki/Iran), 
Izraelem (http://en.wikipedia.org/wiki/Izrael_(state)), případně 
v prostoru Korea (http://en.wikipedia.org/wiki/Korea) sloužící ku 
prospěchu Agendy NWO: je nyní z hlediska odpoutání pozornosti 
veřejnosti od jiných stěžejních otázek (např. listopadové volby v USA 
nebo obecně ekonomické problémy) nejaktuálnější za posledních 7 let. 
Nová bezpečnostní predikce hovoří v tomto smyslu o červnu - říjnu 2010. 
Americké ozbrojené síly totiž navýšily mj. na konci května 2010 počet 
svých letadlových aj. lodí v Perském zálivu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf) na stavy, které odpovídají 
historicky začátku II. války v zálivu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq). Při první válce 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf_War) v letech 1990-1991 to 
bylo 8 letadlových lodí a roku 2003 zpočátku 4 (včetně britské). Dále: 
Saudská Arábie (http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia) otevřela 
v červnu svůj letový prostor pro účely případného bombardování 
Íránského území izraelskými letadly. 
(http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article714855
5.ece) Skupina nejmocnějších elitářů celé planety Země s 
názvem´Bilderberg Group´ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group) podpořila většinou svých 
členů útok na Írán, ačkoli ještě stále zde nepanovala úplná shoda (předně 
ze strany některých účastníků z EU). 

 
 „As if uncontrollable economic contagion was not enough for the 
administration, Obama is now willing to add geopolitical risk to the current 
extremely precarious economic and financial situation. Over at Debkafile 
we read that the president has decided to "boost US military strength in 
the Mediterranean and Persian Gulf regions in the short term with an extra 
air and naval strike forces and 6,000 Marine and sea combatants." With 
just one aircraft carrier in proximity to Iran, the Nobel peace prize winner 
has decided to send a clear message that peace will no longer be tolerated, 



and has decided to increase the US aircraft carrier presence in the region 
by a 400-500% CAGR. From Debka: Carrier Strike Group 10, headed by 
the USS Harry S. Truman aircraft carrier, sails out of the US Navy base at 
Norfolk, Virginia Friday, May 21. On arrival, it will raise the number of US 
carriers off Iranian shores to two. Up until now, President Barack Obama 
kept just one aircraft carrier stationed off the coast of Iran, the USS 
Dwight D. Eisenhower in the Arabian Sea, in pursuit of his policy of 
diplomatic engagement with Tehran. For the first time, too, the US force 
opposite Iran will be joined by a German warship, the frigate FGS Hessen, 
operating under American command. It is also the first time that Obama, 
since taking office 14 months ago, is sending military reinforcements to 
the Persian Gulf. Our military sources have learned that the USS Truman 
is just the first element of the new buildup of US resources around Iran. It 
will take place over the next three months, reaching peak level in late July 
and early August. By then, the Pentagon plans to have at least 4 or 5 US 
aircraft carriers visible from Iranian shores. The USS Truman's 
accompanying Strike Group includes Carrier Air Wing Three (Battle Axe) - 
which has 7 squadrons - 4 of F/A-18 Super Hornet and F/A-18 Hornet 
bomber jets, as well as spy planes and early warning E-2 Hawkeyes that 
can operate in all weather conditions; the Electronic Attack Squadron 130 
for disrupting enemy radar systems; and Squadron 7 of helicopters for 
anti-submarine combat (In its big naval exercise last week, Iran exhibited 
the Velayat 89 long-range missile for striking US aircraft carriers and 
Israel warships from Iranian submarines.) Another four US warships will 
be making their way to the region to join the USS Truman and its Strike 
Group. They are the guided-missile cruiser USS Normandy and guided 
missile destroyers USS Winston S. Churchill, USS Oscar Austin and USS 
Ross. We can't wait for Iran to feel completely unthreatened by this 
escalation and to decide to take no action whatsoever as the Nobelists 
push it even more into a corner from which the only escape, to a rational 
player, would be outright aggression... Which begs the question just how 
an irrational player would react.“ (Source: 
http://www.zerohedge.com/article/us-begins-massive-military-build-
around-iran-sending-4-new-carrier-groups-region.)  
 
 Rok 2003: „/.../ авианосные ударные группы ВМС США 
(авианосцы «Линкольн», «Констеллейшн» и «Китти Хок» - более 200 
самолётов палубной авиации) и одна авианосная ударная группа ВМС 
Великобритании (АВЛ «Арк Ройял» - 16 боевых самолетов) 
/.../.“ (Source: http://ru.wikipedia.org/wiki/Вторжение_в_Ирак_(2003).) 
 
     „Turning to Iran, Tucker 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Tucker_(journalist)) said that many 
Bilderberg members, including Brzezinski, were in favor of U.S. air strikes 
on Iran and were “leaning towards war,” although 100 per cent of 
members were not supportive of an attack. “Some of them in Europe are 
saying no we shouldn’t do it but most of them are in favor of American air 
strikes on Iran,” said Tucker, adding, “They’re tilting heavily towards green 
lighting a U.S. attack on Iran.” An attack on Iran would provide a welcome 
distraction to the globalists’ failings in other areas and would also allow 
them to war profiteer, pointed out Tucker.“ (Source: 
http://www.infowars.com/bilderbergers-green-light-attack-on-iran/.) 
 



 „Saudi Arabia has conducted tests to stand down its air defences to 
enable Israeli jets to make a bombing raid on Iran’s nuclear 
facilities, The Times can reveal. In the week that the UN Security Council 
imposed a new round of sanctions on Tehran, defence sources in the Gulf 
say that Riyadh has agreed to allow Israel to use a narrow corridor 
of its airspace in the north of the country to shorten the distance 
for a bombing run on Iran. To ensure the Israeli bombers pass 
unmolested, Riyadh has carried out tests to make certain its own jets are 
not scrambled and missile defence systems not activated. Once the 
Israelis are through, the kingdom’s air defences will return to full alert. 
/.../ Military analysts doubt that an airstrike alone would be 
sufficient to knock out the key nuclear facilities, which are heavily 
fortified and deep underground or within mountains. However, if 
the latest sanctions prove ineffective the pressure from the 
Israelis on Washington to approve military action will intensify. 
/.../ Israel has sent missile-class warships and at least one submarine 
capable of launching a nuclear warhead through the Suez Canal for 
deployment in the Red Sea within the past year, as both a warning to Iran 
and in anticipation of a possible strike. Israeli newspapers reported last 
year that high-ranking officials, including the former Prime Minister Ehud 
Olmert, have met their Saudi Arabian counterparts to discuss the Iranian 
issue.“ (Source: 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article7148555.
ece.)  

 
• Podivné letecké katastrofy, neštěstí, přehnané blokování 

vzdušného prostoru a slunečního svitu využívané ve prospěch 
Agendy NWO: 

 
o 18. února 2010 náraz letadla pilotovaného J. Stackem 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Stack) do budovy, kde sídlila mj. 
pobočka místního amerického daňového úřadu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/IRS) v Texasu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) ve městě Austin 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas), které je navíc hlavním 
stanem bojovníka s NWO Alexe Jonese. Ještě před srážkou Stackova 
letounu s výše zmíněnou budovou byli již na místě připravené hasící 
vozy (http://www.infowars.com/eyewitness-hazmat-teams-in-place-
before-plane-crash/) a zaměstnanci FBI 
(http://en.wikipedia.org/wiki/FBI) varovali nejméně 24 hodin dopředu 
patřičné osoby v budově před možným nebezpečím: „A trusted source 
has told this office that the FBI knew Austin was going to be attacked 
today and had dispatched officers from its Dallas headquarters 
yesterday afternoon to be in place for today’s incident. The source 
claims that a confidential memo was circulated yesterday detailing that 
a building in Austin was going to be the target of an attack today. He 
was told this by an informant who works in the Dallas FBI office. Four 
FBI agents hurriedly left the Dallas office yesterday to be ready and on 
the scene for the aftermath of the incident, according to the informant, 
who was shaken when he saw events unfolding today and put two and 
two together. We cannot confirm the accuracy of the claim but the 
source is known to us and has no motivation for inventing the story. 
The fact that pilot Joe Stack changed his manifesto at least 27 times 
before the final version suggests that he had been writing it for days 



and this could have been what tipped off the FBI in the build up to the 
attack. The claim dovetails with reports we are receiving from Austin 
residents that the FBI were immediately on the scene after the plane 
crash and were filming both the building and eyewitnesses. A separate 
witness told KXAN News that there were Hazmat teams and fire trucks 
in place across the street before the plane struck the building. Infowars 
reporters who spoke to neighbors at Stack’s house, which he had 
burned down before crashing the plane, expressed surprise at how 
quick emergency services responded to the fire. One neighbor, named 
Elbert, said that emergency crews arrived five minutes after he made 
the 911 call. /.../ Of course, the previous staged terror attack, the 
Christmas Day underwear bomber incident, was proven to be a set-up 
and the authorities repeatedly had to change their cover story after 
eyewitness Kurt Haskell, who was initially derided by the media, was 
eventually proven right in the fact that the bomber was allowed to 
board Flight 253 by order of the State Department. Authorities were 
similarly prepared in advance of the 9/11 attacks in New York City. As 
part of the Tripod II exercise, FEMA deployed on September 10 to set 
up a command post at Pier 29 supposedly in preparation for a 
biowarfare exercise scheduled for September 12. We are providing the 
following tip line for people in Austin to send their eyewitness and news 
tips about this incident to us.“ (Source: 
http://www.infowars.com/source-fbi-knew-austin-attack-was-coming-
2/.)  
 

o 10. dubna 2010 smrt polského presidenta, někdejšího odpůrce EU a 
NWO Lecha Kaczyńského (http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczyński) 
s desítkami dalších nejvýznamnějších představitelů při leteckém 
neštěstí (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Polish_Air_Force_Tu-
154_crash) poblíž Katyně 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_(rural_locality)) u Smolenska 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Smolensk) v Rusku 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Russia). 
(http://birdflu666.wordpress.com/2010/04/16/polish-prosecutors-
examine-video-footage-of-crash-site-with-gunshots/; 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/198710-zabery-po-padu-
letadla-budi-spekulace-tajemnymi-postavami-vykriky-a-strelbou.html; 
http://dotsub.com/view/8fea1b04-3155-442b-889c-9fe18d9802e4; 
http://www.infowars.com/polands-leaders-move-to-weaken-currency-
then-die-in-plane-crash/; 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/201965-naberte-vysku-
varovaly-pristroje-polskou-posadku-minutu-pred-havarii.html) 

 
 To vše navíc v období smutného výročí Katyňského masakru 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre) z druhé světové války 
(http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II). Na pohřeb polského 
presidenta nepřijel 
(http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/134163/Jednou-skutecne-
uctime-pamatku-pana-Kaczynskeho-jak-si-zaslouzi.html) ani jeden 
vrcholový představitel EU, USA, Francie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/France), což také o mnohém svědčí 
v návaznosti na uvažování a chování lidí kolem Agendy NWO. Český 
president Václav Klaus však na pohřeb dorazil. Tuto podivnou ´ne-
solidaritu´ evropských státníků rázně zkritizoval. Když by tedy ještě 



někdo chtěl v budoucnosti z Bruselu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bruxelles) hovořit o tzv. solidaritě: šlo by 
podle Klause již jen o „pouhé fráze“. (Zdroj: Radiožurnál, 18. 4. 2010.) 
   

o 6. května 2010 havaroval v malém letounu 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8664549.stm; 
http://www.telegraph.co.uk/news/election-2010/7685912/General-
Election-2010-Ukips-Nigel-Farage-has-lucky-escape-after-election-
stunt-plane-crash.html) známý britský politik a bojovník s NWO Nigel 
Paul Farage (http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage) zrovna v den 
hlavních parlamentních voleb. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_general_election,_2010) 
Utrpěl vážná zranění, kterým naštěstí nepodlehl.  

 
 Nigel Farage však ještě před tím stihl popřát lidem České republiky 
zdar v bitvě s totalitními silami zla NWO. "Je mi líto, že s Vámi dnes 
nemohu být, tak Vám přátelé alespoň posílám tento vzkaz z Bruselu a 
věřte mi Česká republika tady v Bruselu moc přátel nemá, protože už 
je zřejmé, že teď, po tom, co byla schválena Lisabonská smlouva, a 
potom, co máme nového prezidenta Evropy a novou komisi, že 
skutečným cílem celého tohoto procesu je likvidace národních států, 
jak je známe. Cílem je odstranění demokracie. Cílem je vytvoření 
jedné celoevropské vlády. Jestli mi nevěříte, tak se podívejte, co se 
teď děje s Řeckem, ze kterého se stává protektorát EU a zatím co tu 
mluvím, tak tam probíhá generální stávka. Je velmi důležité, abyste 
ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky maximálně 
zabojovali, protože když se lidem vezme možnost rozhodovat o své 
vlastní budoucnosti ve volbách, pak jim nezbude nic jiného, než 
občanská neposlušnost. Ta se ale může snadno zvrhnout v občanské 
nepokoje. A to, se obávám, je budoucnost našeho kontinentu, pokud 
politici budou pokračovat v ignorování názoru občanů. Mám pro Vás 
ale jednu dobrou zprávu, a to, že občanům to začíná docházet - ve 
Velké Británii, Francii, Německu a České republice. Musíme tyto lidi (z 
NWO, pozn. autora) porazit ve volbách a já Vám v tom přeji mnoho 
sil." (Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=UnfIkpLSyrE.) 
 
 Farageova predikce o porážce NWO se zřejmě naštěstí naplnila 
právě díky oranžovému Stalingradu: viz volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR z konce května 2010. 
 

o Květen 2010 a zveřejnění nových důkazů o zavraždění makedonského 
presidenta jménem Boris Trajkovski 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Trajkovski) v důsledku leteckého 
neštěstí z 26. února 2004: „There is evidence indicating that the late 
Macedonian President Boris Trajkovski, who perished in a plane crash 
in 2004, might have been murdered, Andreas Gross, a Swiss member 
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE, told 
media. While refusing to disclose what exactly led him to this possible 
conclusion, Gross, who is preparing a PACE report on the accident, 
said for Deutsche Welle Macedonian language programme that this 
evidence will soon be made public. “It is my personal conviction, I am 
convinced that it is about a murder, and I base this on new 
information about which I do not want to speak about yet. This 
personal claim is based also on knowledge about unbelievable 



contradictions which logically lead to murder hypotheses,” Gross 
repeated, speaking at the latest session of PACE yesterday, 
Macedonian MIA news agency reported. Gross said he will soon visit 
Macedonia to consult with the individuals who found the new 
information. According to him, the blame for Trajkovski's death 
"should be sought in the West, not in the East". Gross also announced 
a new second report on the crash of the plane carrying President 
Boris Trajkovski. He added that if he fails to collect all evidence by 
June, when his mandate ends in PACE, he will request a continuation 
of the mandate. Trajovski and his entourage died in 2004 when the 
president's plane tried to land at the airport in Mostar in Bosnia and 
Herzegovina amid bad weather. Speculations about the cause of his 
death spread almost immediately after the tragedy. Some pointed to 
the extensive amount of time that was needed to find the wreckage, 
others suspected the Mostar control tower, which at the time was run 
by French military personnel, was to blame, and there were persons 
who suspected his rivals at home might have arranged his death. 
However, the official investigation showed that the aircraft 
prematurely descended from the standard landing path, causing it to 
crash in the nearby hills.“ (Source: 
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/27809.) 

 
o 12. ledna 2010 - zemětřesení na Haiti 

(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake). 
Pravděpodobně nejhorší tragédie spojená s otřesy Země od 23. ledna 
1556 (830.000 obětí zemětřesení v Shaanxi - Čína). Celkový počet 
mrtvých přesáhl 250.000 lidí (včetně případů smrtelných zranění, 
nezvěstných - 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll
#Earthquakes). Následovala další série velmi silných zemětřesení 
především 27. února 2010 v Chile 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Chile_earthquake) aj. 

 
o 14. dubna 2010 přešla do své druhé fáze erupce islandské sopky 

Eyjafjallajökull 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_eruptions_of_Eyjafjallajökull). 
V důsledku značného sopečného prachu nad Islandem 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland) byly uzavřeny letové prostory 
ve většině Evropy od 15. do 20. dubna 2010. Šlo o největší výpadek 
v letovém provozu od druhé světové války. Satelitní snímky však 
později ukázaly, že nebezpečný prach se většinou nacházel ve 
velkých koncentracích pouze v okolí Islandu a uzavírání letových 
prostorů bylo tedy nepřiměřeným krokem ze strany EU (viz 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1268794/Remember-ash-
cloud-It-didnt-exist-says-new-evidence.html).  

 
 „Nedávné uzavření vzdušného prostoru nad Velkou Británií kvůli 
sopečnému mraku z islandského vulkánu nebylo nutné, tvrdí Jim 
McKenna, šéf odboru letové způsobilosti britského Úřadu pro civilní 
letectví. V pondělí ho citoval server Daily Mail, podle kterého satelitní 
snímky dokazují, že nad britskými ostrovy nebyl žádný oblak 
sopečného prachu, kvůli němuž by musely být na šest dní přerušeny 
veškeré lety.“ (Zdroj: 



http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/198635-zadny-mrak-z-
islandske-sopky-nebyl-tvrdi-britove.html.)  
 
 „Jim McKenna, the Civil Aviation Authority’s head of airworthiness, 
strategy and policy, admitted: ‘It’s obvious that at the start of this 
crisis there was a lack of definitive data. False alarm? Satellite images 
have revealed there may never have been a doomsday volcanic ash 
cloud over the UK. ‘It’s also true that for some of the time, the 
density of ash above the UK was close to undetectable.’“ (Source: 
http://www.ktradionetwork.com/tag/jim-mckenna/.)  
 

o 20. dubna 2010 vypukla v Mexickém zálivu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Mexico) u pobřeží USA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/USA) katastrofa 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill) na plošině 
pro těžbu podmořské ropy britské společnosti BP (někdejší British 
Petroleum, dnes vůbec nejrozsáhlejší britsko-globální naftařská 
společnost - http://en.wikipedia.org/wiki/BP). Stovky tisíc barelů ropy 
vytékaly denně ještě v polovině června 2010 přímo do moře a ničily 
místní přírodu a živočichy. Navíc byly posléze v červnu objeveny další 
úniky ropy. Šlo o největší ekologické neštěstí svého druhu v USA 
(větší než Exxon Valdez z roku 1989 - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez_oil_spill). Letecké a 
satelitní snímky posléze odhalily mohutné, mnohdy krvavě-rudé 
ropné skvrny směřující k americkému pobřeží.  

 
 „Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina 
stvoření majících duši /.../.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 
8:8-9, Biblion, Praha, 2009, s. 1550.)  
 
 Ztráty na životech zvířat, planktonu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Plankton) atd. byly nedozírné. Někteří 
vědci se dokonce začali obávat přesunu ropné skvrny až k Evropě a to 
díky podmořským proudům (viz geograf a hydrolog Bohumír Janský z 
pražské přírodovědecké fakulty -
http://media.rozhlas.cz/_audio/02071985.mp3). Šéf společnosti BP 
jménem Tony Hayward (http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Hayward) 
prodal včas několik týdnů před vlastní katastrofou (prý zcela náhodou) 
jednu třetinu svých firemních akcií. (Source: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/
7804922/BP-chief-Tony-Hayward-sold-shares-weeks-before-oil-
spill.html; http://www.infowars.com/attorney-deepwater-horizon-
managers-knew-about-oil-rig-problem-before-explosion/.) Podobně 
učinil již v prvním čtvrtletí 2010 ´čistě náhodou´ jeden z největších 
akcionářů BP: společnost Goldman Sachs 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs). Opět ´pouze v rámci 
zachování tzv. náhodného jednání´ postupovali další velcí akcionáři 
BP a také stihli odprodat své akcie ještě před danou katastrofou.  
 
 „According to regulatory filings, RawStory.com has found that 
Goldman Sachs sold 4,680,822 shares of BP in the first quarter 
of 2010. Goldman's sales were the largest of any firm during that 
time. Goldman would have pocketed slightly more than $266 million if 
their holdings were sold at the average price of BP's stock during the 



quarter. If Goldman had sold these shares today, their investment 
would have lost 36 percent its value, or $96 million. The share sales 
represented 44 percent of Goldman's holdings -- meaning that 
Goldman's remaining holdings have still lost tens of millions in 
value.“ (Source: http://rawstory.com/rs/2010/0602/month-oil-spill-
goldman-sachs-sold-250-million-bp-stock/.) 
 
 „Other asset management firms also sold huge blocks of BP stock in 
the first quarter. Though the amounts pale in comparison to 
Goldman’s holdings, Wachovia, owned by Wells Fargo, sold 
98% of its shares in BP and Swiss bank UBS sold 97% of its 
BP shares.“ (Source: 
http://www.gcnlive.com/wp/2010/06/08/evidence-points-to-bp-oil-
spill-false-flag/.) 
 
 Síly NWO se zřejmě pokusí této tragédie (ať již vznikla jakýmkoliv 
způsobem) využít k posílení svých tlaků na regulace ropného 
průmyslu, ke zvýšení cen ropy a posilování zavádění role tzv. zelené 
ekonomiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy) se všemi 
negativními důsledky pro všechny spotřebitele. 
 

o Část června, květen 2010: syndrom tzv. globálního stmívání 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming). Neustále zatažená 
obloha, déšť, zima a následné povodně pořádně zatočily s lidskými 
životy. Nedostatek slunečních paprsků se negativně projevoval na 
úrodě a na lidské psychice, také na fyzickém zdravotním stavu. Lidé 
velmi často spekulovali, jak dalece za tuto situaci může letecký 
provoz a rozprašování chemických sloučenin v atmosféře (chemtrails 
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemtrail). 

 
• Teroristické útoky využívané ku prospěchu Agendy NWO: 

 
o 29. března 2010 - bombové útoky na civilisty v moskevském metru 

(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Moscow_Metro_bombings) mj. 
pod budovami ruské tajné služby FSB 
(http://en.wikipedia.org/wiki/FSB_(Russia)). K odpovědnosti se 
údajně přihlásil nejprve svržený čečenský president Doku Umarov 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Doku_Umarov), nicméně těsně po 
zveřejnění informací o atentátech uvedly česká a ruská televize také 
informace přesně opačné, kdy za těmito krvelačnými akcemi měly 
stát někteří lidé z bezpečnostních služeb, kteří spolupracovali se 
silami NWO. (http://www.ct24.cz/svet/85585-umarov-udajne-odmitl-
podil-na-moskevskych-atentatech/; http://www.1k-tv.com/index-3-
newsinfo-3733)  

 
o 1. května 2010: údajný - naštěstí neúspěšný - pokus o odpálení 

amatérské bomby 
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Times_Square_car_bombing_atte
mpt) na hlavní ulici Times Square 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Times_Square) v New Yorku 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City), kdy zde měly 
explodovat plynové lahve a běžně dostupná pyrotechnika, zapálená 
uvnitř zaparkovaného automobilu. Podivně kouřící vozidlo však bylo 
policií včas zajištěno. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/8656651.stm; 



http://www.ct24.cz/svet/88682-new-york-unikl-teroristickemu-
utoku/). K atentátu se přihlásil Faisal Shahzad 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Faisal_Shahzad). Zpravodajský tým 
Alexe Jonese označil za skutečné organizátory tohoto zmařeného 
útoku některé lidi z amerických a britských bezpečnostních služeb 
pracujících pro síly NWO: „A man arrested in Pakistan in connection 
with the Times Square car bombing attempt who had traveled with 
accused bomber Faisal Shahzad is a member of a terrorist 
organization that is controlled by British MI6 and the CIA.“ (Source: 
http://www.infowars.com/times-square-bomber-linked-with-cia-
controlled-terror-group/.)  

 
• Pokračující snahy Agendy NWO o likvidaci občanských svobod mj. 

díky zničení dosavadní neregulované podoby internetu, 
prostřednictvím vyššího zdanění všech elektronických úkonů a 
pokračujícím tlakům na státem zvýšené požadavky na 
shromažďování osobních dat, konání preventivních prohlídek bez 
reálného důvodu atd. 

 
o Uzavřením globální dohody o kontrole tzv. autorských práv ACTA 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement) 
skončí svobodný internet. Obsah nejsvobodnějšího média bude 
regulován, občané perzekuování a zavíráni do vězení za nejrůznější 
„prohřešky“ způsobené tzv. jedním klikem myši na pro některé elitáře 
nevhodný obsah webu. V první fázi půjde o skrytou regulaci 
prostřednictvím providerů a v té další již o konkrétní trestní postihy. 
S největší pravděpodobností to bude mj. znamenat konec svobodných 
bloggerů. (http://www.diit.cz/clanek/acta-oficialne-zverejnena-boj-o-
internetovou-svobodu-pokracuje/36083/; 
http://www.diit.cz/clanek/odhaleni-tajne-dohody-acta-jeste-vetsi-zlo-
nez-jsme-doufali/35943/; http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-
Counterfeiting_Trade_Agreement; 
http://www.abclinuxu.cz/clanky/analyza-unikleho-navrhu-tajne-
dohody-acta; http://balkin.blogspot.com/2010/03/anti-counterfeiting-
trade-agreement.html) 

 
o Konec svobodného internetu v Británii (http://www.infowars.com/the-

end-of-the-internet-as-we-know-it-in-britain/) 
 

o Na internetu se již budou zobrazovat převážně jen tzv. ´globálně 
vhodné´ a schválené texty. Společnost Google 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Google) nastavuje nové protokoly pro 
zobrazování tzv. ´vhodných zpráv´. President Obama tento plán 
společnosti Google podpořil a navíc sdělil, že v současnosti se již 
svobodné „informace stávají rušivým elementem“, dokonce 
„sabotáží“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Sabotage), vytvářejí na lidi 
zbytečný „tlak“, vnášejí do „naši země“ a „demokracie“ zbytečný 
neklid. Proč lidé potřebují „tolik nejrůznějších“ svobodných 
„hlasů vyžadujících jejich pozornost na blozích (Obama použil 
slovo blog na prvním místě před ostatními médii, pozn. autora), na 
kabelových televizích (narážka ne Fox News, pozn. autora), 
v rádiu (poukázání mj. na Alexe Jonese, pozn. autora)“. Přeci pro 
běžného občana „je tak těžké“ tím vším projít a zjistit „kdo říká 
pravdu a kdo ne“. Podle pana Obamy by tedy bylo prostě nejlepší 



zcenzurovat internet tak, aby jej řídila vláda nebo s NWO Agendou 
spřízněné soukromé společnosti. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 5. 
2010.)  

 
 „Drudge reports this morning that Google CEO Eric Schmidt wants 
Google’s machines to select what news you read on its website. 
“News sites should use technology to predict what a user wants to 
read by what they have already read, Schmidt told the American 
Society of News Editors, where a few humans still remained in the 
audience,” writes Drudge. Schmidt wants to be challenged through 
technology that “directs readers” to a story with an “opposing” view. 
Schmidt is a staunch Obama partisan. In 2008, at the Democratic 
National Convention in Denver, he took the stage and said the 
internet gave Obama the ability to bypass traditional media and claim 
the Democratic nomination. “I’m doing this personally,” Schmidt said. 
“Google is officially neutral.” „In December of last year, Obama 
personally selected Schmidt to be his cybersecurity coordinator. 
Schmidt was a cyber-adviser in the Bush administration. In January 
2006, Google confirmed its intent to filter keywords given to it by the 
government of the China. The restrictions apply to thousands of 
terms and websites. Chinese internet users have been critical of 
Google for assisting the Chinese government in repressing its own 
citizens, particularly those dissenting against the government and 
advocating for human rights. Schmidt’s plan to “direct readers” to 
news through technology strikes Drudge as odd. “An odd suggestion 
from the CEO of a company long accused of offering little to no 
conservative-leaning links on its news page, while aggressively 
promoting left-leaning hubs,” the popular web portal opines.“ (Source: 
http://www.infowars.com/google-ceo-and-obama-activist-wants-
machines-to-pick-news/.)  
 
 Naštěstí někteří američtí soudci již vystoupili proti takovým zásahům 
do svobody slova: „A US federal court today ruled that the FCC had 
overstepped its bounds in requiring Internet providers to avoid 
discriminating against particular kinds of traffic. A judge said that 
current rules didn’t give enough authority to change Comcast’s traffic 
management or otherwise dictate equal treatment, potentially letting 
Comcast revert back to its prior scheme without 
repercussions.“ (Source: http://www.infowars.com/court-rules-
against-fcc-net-neutrality-arguments/.)  
 
 „The Federal Communications Commission does not have the legal 
authority to slap Net neutrality regulations on Internet providers, a 
federal appeals court ruled Tuesday.“ (Source: 
http://www.infowars.com/court-fcc-has-no-power-to-regulate-net-
neutrality/.) 
 

o V Česku vstoupil v platnost od 1. června 2010 (na vyžádání Evropské 
unie) nový audiovizuální zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách, který výraznou měrou cenzuruje především 
videa svobodně šířená prostřednictvím internetu a dopadá předně 
(dle dosavadního právního výkladu, což se také může v budoucnu 
změnit) na podnikatele. (http://www.zive.cz/clanky/internetova-
videa-v-cr-budou-od-cervna-regulovana/sc-3-a-152477/default.aspx) 



 
o Každý uživatel Twitteru (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter) se nyní 

stává důležitým pilířem v monitorovacím programu vlády USA. 
Knihovna Kongresu (http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress) 
archivuje každý jednotlivý Tweet již od roku 2006.  

 
 „Get ready for fame, tweeters of the world: the Library of Congress 
is archiving for posterity every public tweet made since the service 
went live back in 2006. Every. Single. Tweet. The LOC announced the 
news, appropriately enough, on Twitter. Twitter isn't just about being 
pretentious and notifying the world about the contents of your lunch 
(though it's about those things too). Matt Raymond, one the Library's 
official bloggers, notes that "important tweets in the past few years 
include the first-ever tweet from Twitter co-founder Jack Dorsey, 
President Obama’s tweet about winning the 2008 election, and a set 
of two tweets from a photojournalist who was arrested in Egypt and 
then freed because of a series of events set into motion by his use of 
Twitter." But even those billions of other tweets and retweets, the 
ones about how you just got back from the worlds' most epic jog or 
how you're sick at home with the crocodile flu or how your crappy 
Internet connection just went down again and you can't take it any 
more - those matter too.“ (Source: http://arstechnica.com/tech-
policy/news/2010/04/library-of-congress-were-archiving-every-tweet-
ever-made.ars.) 
 

o Část poslanců Evropského parlamentu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Parliament) chce podpořit plán na 
zálohování a zpřístupnění po dobu nejméně dvou let každého 
vyhledávání na Google.com (http://en.wikipedia.org/wiki/Google). 
Státní aparát tak bude moci zpětně legálně dohledávat podrobnosti o 
činnosti každého občana na internetu, využívajícího služeb Google.  

 
 „Every Google search to be logged and saved for two years under 
new Euro MP plan. /.../ 'Once the proposal is in place, then 
governments and authorities will be able to use the information for 
any purpose they choose. 'It would also be unlawful from a privacy 
perspective. We have well established laws in Europe that protect 
private communications. The idea that governments can destroy that 
protection is unthinkable.'“ (Source: 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1284581/Every-
Google-search-logged-saved-2-years-Euro-MP-plan.html.) 
 

o Díky činnosti americké organizace EPIC 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Privacy_Information_Center) 
pronikly na veřejnost údaje o záměrném shromažďování fotek již přes 
dvou tisíc převážně nevinných cestujících z tzv. letištních bio-skenerů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Millimeter_wave_scanner). Tento trend 
´povinného odhalování tělesných proporcí a genitálií´ se má nadále 
zrychlovat, načež bio-skenery budou zaváděny ve většině jakýchkoliv 
státních nebo veřejných úřadů, institucí, na místech velkých 
koncentrací lidí apod.  

 
 „EPIC v. Homeland Security: Government has Over 2,000 Photos 
from Airport Body Scanners. As a result of a Freedom of Information 



Act lawsuit, EPIC has obtained hundreds of pages of documents from 
the Department of Homeland Security about the plan to deploy full 
body scanners in US airports. A letter to EPIC reveals that the 
government agency possesses about 2,000 body scanner photos from 
devices that the DHS said earlier "could not store or record images." 
EPIC has also obtained the most recent device procurement 
specifications, and several hundred new pages of traveler complaints. 
For more information, see EPIC: Whole Body Imaging and EPIC: EPIC 
v. Department of Homeland Security.“ (Source: 
http://epic.org/2010/04/epic-v-homeland-security-gover.html; dále 
viz http://www.infowars.com/tsa-incident-proves-authorities-are-
engaged-in-monumental-body-scanner-cover-up/.)  
 
 „Earlier this year, as the government began to roll out in force its 
dangerous and intrusive naked body scanners at airports around the 
country, we were told the machines are unable to save images. For 
instance, the claim is made in the Associated Press report below. As it 
turns out, the machines can save images. This was confirmed in a 
letter sent to Rep. Bennie G. Thompson, Chairman of the Committee 
on Homeland Security,  at approximately the same time the 
government claimed the machines are safe and cannot save images. 
In fact, this ability is a government requirement. “TSA requires AIT 
machines to have the capability to retain and export imagines (sic) 
only for testing, training, and evaluation purposes,” states a TSA 
letter dated February 24, 2010 and signed by Gale D. Rossides, 
Acting Administrator.“ (Source: http://www.infowars.com/tsa-letter-
confirms-naked-body-scanners-transmit-images/; 
http://www.infowars.com/media/tsadoc.pdf.)  
 
 Pokračují také pokusy o zavádění mobilních skenerů v rámci celého 
světa. Tato zařízení umožňují neustálý monitoring desítek tisíc občanů 
obzvláště v místech velkého počtu lidí. S přibývajícími stížnostmi 
svobodných občanů dochází naštěstí k dočasnému zpomalování 
nástupu této NWO Agendy.  
 
 „Despite establishment media spin that naked body scanners are 
being meekly accepted by a compliant public, documents released 
under the Freedom of Information Act reveal that there have been 
more than 600 formal complaints about the devices in the last year. 
Furthermore, the documents reveal anger at TSA officials for refusing 
to offer passengers a pat-down alternative, as well as forcing children 
to go through machines which provide crisp images of genitalia, a 
particularly outrageous scenario in light of last week’s story 
concerning a TSA worker who was charged with multiple child sex 
crimes having raped an underage girl. “Hundreds of U.S. air travelers 
have lodged complaints over use of full-body security scanners in the 
past year, charging they violate personal privacy and may be harmful 
to their health, documents released on Tuesday showed,” reports 
Reuters. The Reuters piece amounts to little more than another 
whitewash of the issue, claiming that privacy filters blur sensitive 
areas of the body, an assertion contradicted by other journalists who 
investigated trials of the technology, as well as readily available 
sample images which clearly show that the penis and testicles are 
visible. The Transportation Security Administration also downplayed 



the issue as insignificant, claiming that over 600 complaints about 
body scanners which are installed in just 21 airports in the U.S. was 
an “infinitesimally small” number. “I was not given an option to use 
the whole body screening device. Neither was anyone else. It 
appeared that everyone was being required to go through the devices, 
even children,” said one complaint from an unidentified traveler who 
flew through the Tulsa airport in May 2009. As we reported last 
month, airport staff have also been accused of printing out and 
circulating naked images of famous people, a complete abuse of the 
“professionalism” we were promised would be exercised by those in 
control of these systems. 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. Security experts 
agree that such scanners would not even have stopped the incident 
that has been exploited to justify their widespread introduction – the 
Christmas Day underwear bomber. Not only have the scanners 
proven to be a total violation of privacy, but major international 
radiation safety groups are now warning of the health risks they pose. 
Despite governments claiming that backscatter x-ray systems 
produce radiation too low to pose a threat, the Inter-Agency 
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,” reported Bloomberg. We are joining the hundreds of other 
Americans who protested naked body scanners as an affront to 
privacy, dignity, and a health risk, by launching our naked body 
scanner contest in an effort to focus public attention on how we must 
stop these machines now before they are installed in the streets and 
become another tool of control and oppression as part of the prison 
planet being constructed around us. Not only have authorities in 
Europe promised to roll out mobile body scanners on the streets to 
mass scan crowds of people, but Homeland Security has even gone a 
step further, developing Orwellian mind-reading devices that are set 
to be installed as part of unconstitutional checkpoints at public events. 
We are offering our biggest prize fund ever of $15,000 for the entries 
that most successfully highlight the true agenda behind naked body 
scanners and where this is all heading unless we put our foot down 
now and help to build momentum behind public pressure to remove 
the scanners from airports.“ (Source: 
http://www.infowars.com/hundreds-of-americans-file-complaints-
over-naked-body-scanners/.)  



 
 Americký úřad TSA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration) 
se dokonce pokusil zavést povinné skenování všech cestujících na 
letištích: „In a new attempt to curb terrorism on airplanes and in 
airports, the Transportation Security Administration (TSA) announced 
this week that they plan on making full body scanners mandatory. 
The full body scanners, which produce an image and show any object 
carried by an individual, are already in use at several airports across 
the country.“ (Source: 
http://www.ecanadanow.com/curiosity/2010/03/17/tsa-to-make-full-
body-scans-mandatory-at-us-airports/.)  
 
 Za příklad boje proti všeobecnému zavádění těchto skenerů do 
života lidské společnosti bývá často zmiňován velmi pozitivní příklad 
legislativců z amerického státu Idaho 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Idaho): „Idaho has set the example for 
others states to follow in the continuing revolt against naked body 
scanners, by passing a law that limits the use of the x-ray scanning 
devices in airports and government buildings and also forces 
Homeland Security to disprove health concerns. Athol Republican Rep. 
Phil Hart’s bill, which was passed 58-9 on Thursday by the Idaho 
state legislature, limits use of the scanners to people who have failed 
a prior security check, such as a metal detector. The bill also enforces 
by law the option to take a manual pat-down as an alternative to the 
body scan, a choice that was never available in other countries that 
have introduced the scanners and one that the TSA has made clear it 
seeks to abolish, forcing everyone to use the scanners. “Hart’s bill 
would also require the Idaho Department of Homeland Security to 
prove the scanners aren’t detrimental to health before any machine is 
allowed to operate in the state,” reports the Associated Press. Despite 
governments claiming that backscatter x-ray systems produce 
radiation too low to pose a threat, the Inter-Agency 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,” reported Bloomberg. 
Responding to questions about a potential battle between federal and 
state jurisdiction over the use of naked scanners in Idaho, Hart said 
that the state could use “police power” to regulate the machine’s 
usage if they are found to be harmful to humans. “Hart said that in 
his research and talking to professionals about the machines, he has 
been told that the machines irradiate people to the level which equals 
that person spending one full day in the sun,” according to the Idaho 
Reporter. “Hart said the science isn’t conclusive because long-term 
testing of the machines has yet to be done. Because of the radiation 
used to produce images, Hart is concerned that those who travel 
often would be adversely affected more than average Americans who 



travel only a few times each year. Under directives of Hart’s plan, the 
head of Homeland Security in Idaho would need to certify the safety 
of the machines prior to installation and use in public facilities in the 
state.” Hart highlighted the fact that the body scanners do produce 
naked images of the body, despite a propaganda campaign to 
convince Americans otherwise, and the bill addresses this by 
prohibiting the storage and transfer of the images produced by the 
scanners. Hart’s bill was supported by House Democrat, Rep. Shirley 
Ringo, who reminded lawmakers that the response to the 9/11 
attacks was supposed to be an attempt to preserve freedom and 
liberty, as well as Rep. Russ Matthews, R-Idaho Falls, who warned 
that the federal government should not be allowed “to pillage our 
freedom in the name of security.” The bill also attracted support from 
both sides of the political spectrum, enlisting endorsement from both 
the ACLU and Gun Owners of America. We are joining the hundreds of 
other Americans who have filed complaints in protesting naked body 
scanners as an affront to privacy, dignity, and a health risk, by 
launching our naked body scanner contest in an effort to focus public 
attention on how we must stop these machines now before they are 
installed in the streets and become another tool of control and 
oppression as part of the prison planet being constructed around us. 
Not only have authorities in Europe promised to roll out mobile body 
scanners on the streets to mass scan crowds of people, but Homeland 
Security has even gone a step further, developing Orwellian mind-
reading devices that are set to be installed as part of unconstitutional 
checkpoints at public events. We are offering our biggest prize fund 
ever of $15,000 for the entries that most successfully highlight the 
true agenda behind naked body scanners and where this is all 
heading unless we put our foot down now and help to build 
momentum behind public pressure to remove the scanners from 
airports. As the video below illustrates, the fact that naked body 
scanner machines in the U.S. are manned by TSA thugs who are 
routinely caught abusing their power in treating the public like prison 
inmates only heightens the danger posed by the use abuse of the new 
devices.“ (Source: http://www.infowars.com/idaho-leads-state-
revolt-against-naked-body-scanners/.)  
 
 Proti skenerům se také jasně postavil papež Benedikt XVI. Podle něj: 
Důstojnost lidského života musí zůstat zachována i na úkor 
bezpečnosti, jinak se stáváme opět barbary a jde o státní terorismus 
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism): „The head of the 
Roman Catholic Church spoke out against the use of body scanners at 
airports, saying human dignity must be preserved even as countries 
attempt to protect their citizens against acts of terrorism.“ „But he 
said that even when facing the threat of terrorism, airport security 
officials should not forget to respect "the primacy of the human 
person." "[With] every action, it is above all essential to protect and 
value the human person in their integrity," he told the representatives 
from the aviation industry.“ (Source: 
http://www.cbc.ca/world/story/2010/02/22/pope-body-scan.html.) 

 
 
 
 



o Čína obnovila povinné sterilizace svých občanů. Za neuposlechnutí 
hrozí pokuty a zatčení. 
(http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/198459-v-cine-se-musi-
nechat-sterilizovat-10-000-lidi-jinak-zatknou-jejich-rodice.html) 

  
o Austrálie (http://en.wikipedia.org/wiki/Australia) přemýšlí o zřízení 

nového ministerstva pro státní kontrolu lidské populace: „SYDNEY 
(Reuters) - Australia is to create a new government post of minister 
for population tasked of developing an official population strategy, 
Prime Minister Kevin Rudd said on Saturday. Tony Burke, currently 
minister for agriculture, forestry and fisheries, will add the new job to 
his current portfolio, Rudd said. The new strategy is expected to take 
12 months to develop. Recent estimates have suggested Australia's 
population could grow by more than 50 percent to around 35 million 
in the coming decades, from its current level of around 22 million, 
fuelled largely by immigration. This has prompted concerns about 
whether such an increase is sustainable in the world's driest continent. 
Rudd said the objective was to look at the challenges and 
opportunities population growth would bring, examine its likely 
trajectory, minimise the risks and consider what infrastructure would 
be needed. "The strategy will also seek to address the challenges 
associated with population growth, including the impact on the 
environment, water, and urban congestion," Rudd said. An election is 
due later this year, but Rudd said he hoped development of a 
population strategy would continue whether the Labour government 
or conservative opposition won it.“ (Source: 
http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-47418720100403.) 

 
o NWO Agenda postupovala dále Českou republikou. Jejím cílem bylo 

snížení populace na Zemi a ušetření peněz pomocí ukončení života 
rodičů, prarodičů, každého z nás. Průlomové doporučení vydala 
v únoru 2010 Česká lékařská komora 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_lékařská_komora). Tzv. 
nevyléčitelně nemocné máme nechat ´v klidu odejít´. Státní kasa na 
jejich léčbu prostě nemá (http://zpravy.idnes.cz/lekari-uz-nemaji-
lecit-nevylecitelne-schvalila-lekarska-komora-ps1-
/domaci.asp?c=A100226_134301_domaci_ban). Navíc někteří politici 
vytáhli do boje za legalizaci euthanasie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) přesně podle tzv. 
vědeckých poznatků Agendy NWO. Vaši prarodiče tak již brzy budou 
moci odejít ´v klidu ze světa´, aby tzv. ´nezatěžovali zbytečně´ 
státní pokladnu.  

 
 Možná tedy i dojde na predikci SOYLENT GREEN 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green), kterou ve 
stejnojmenném snímku tak varovně ukázal pro všechny budoucí 
generace držitel prestižní filmové ceny Oscar 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award) Charlton Heston 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charlton_Heston).  
 
 ZASTAVME NWO AGENDU PŘÁTELÉ. JEŠTĚ STÁLE JE ČAS PRO 
SLUŠNOST A SVOBODU. JEŠTĚ STÁLE MŮŽEME V DALŠÍCH VOLBÁCH 
SVOBODNĚ ROZHODNOUT! STOP NWO TOTALITĚ! 

 



 NWO Agenda in the Czech Republic and a decrease in the number of 
people on Earth - groundbreaking recommendation from the Czech 
Medical Chamber: the so-called incurable will be left untreated; now 
is the´time to let them die in peace´. Some Czech politicians support 
under the influence of so-called scientific views euthanasia by NWO 
Agenda and this situation also occurred in Czech Senate, where the 
criminal euthanasia law was presented. Your grandparents will soon 
have to ´leave in peace´. They are too expensive for the Czech state. 
STOP NWO AGENDA FRIENDS! THIS SHIT NWO AGENDA IS ALL OVER 
THE WORLD!  
 
 Varovné svědectví v Česku velmi populárního francouzského 
cestovatele, enviromentalisty a oceánografa o ´nutnosti vyvražďování 
lidí´ prostřednictvím OSN a agendy NWO: Jacques-Yves Cousteau 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau), French 
oceanographer, filmmaker and environmentalist revealing the 
misanthropic nature of the UN 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) and the radical 
environmentalist movement: "The United Nation's goal is to reduce 
population selectively by encouraging abortion, forced sterilization, 
and control human reproduction, and regards two-thirds of the 
human population as excess baggage, with 350,000 people to be 
eliminated per day…. It's terrible to have to say this. World 
Population must be stabilized and to do that we have to 
eliminate 350,000 people per day. In one year that would 
equal 128 million people." (Source: ELNADI, Bahgat; RIFAAT, Adel: 
INTERVIEW WITH JACQUES-YVES COUSTEAU, IN: The UNESCO 
Courier, 1. listopad, 1991, s. 13.) 
 
 Rath (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rath) pro euthanasii, 
Klener (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Klener) proti: „Klener: 
Pacientův přístup k životu je proměnlivý. Pavel Klener svůj záporný 
postoj k legalizaci eutanazie odůvodňuje i případy z praxe. 
"Opakovaně jsem zažil, že jeden den se pacient dožadoval ukončení 
svého života a druhý den lpěl na životě zcela neuvěřitelně," 
řekl.“ „Rath: Eutanazie zkvalitní péči. Podle Ratha je děsivých oborů v 
medicíně více a každý by měl zvážit, zda se na to cítí. Sám by 
zavedení eutanazie přivítal i proto, že by podle něj mohlo přispět ke 
zlepšení lékařské péče. "Už jen existence možnosti požádat o 
eutanazii a nechat si svůj případ zhodnotit nezávislými odborníky 
povede sama o sobě k postupnému zvyšování kvality péče a snižování 
počtu lidí, kteří trpí zbytečně," argumentoval. Eutanazie je legální 
například v Belgii nebo ve Švýcarsku. Podle Klenera ale v těchto 
státech není spolehlivě analyzován její dopad. "V některých státech se 
i uvažuje o změně pravidel," upozornil. "Pokud bude eutanazie možná 
i u nás, tak sám osobně počítám s tím, že učiním takové kroky, abych 
v případě nutnosti mohl tuto věc využít," řekl Rath. Návrh zákona o 
eutanazii předložila 20. července senátorka Václava Domšová (za SNK 
ED). Jak sama tvrdí, chce hlavně otevřít odbornou diskusi na toto 
téma ve výborech. "Zatím se o ničem nerozhoduje, do pléna to půjde 
až na podzim," sdělila iDNES.cz Domšová.“ (Zdroj: 
http://zpravy.idnes.cz/prerusit-lecbu-ano-ale-vrazdit-ne-oponoval-
klener-zastanci-eutanazie-rathovi-18y-
/domaci.asp?c=A080722_161851_domaci_pje.) 



 
 Velmi podnětná diskuse -  
http://media.rozhlas.cz/_audio/01095863.mp3 - na téma euthanasie 
proběhla 17. února 2010 v Radiožurnálu mezi Janem Paynem 
(http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/426483) a Borisem 
Šťastným (http://www.financnici.cz/boris-stastny). 
 

o Sledování občanů pomocí nové generace elektronických měřičů 
spotřeby elektrického proudu přímo ve vašem bytě. 
(http://bits.blogs.nytimes.com/2010/03/15/tracking-electric-use-
could-allow-utilities-to-track-you-too/) 

 
o Konec automobilové svobody. Již víte: proč Vám vláda doporučuje 

zlikvidovat Vaše staré auto? Aby Vás mohla lépe sledovat a 
monitorovat každý Vás krok. Zapomeňte na ekologické důvody. Další 
NWO zákon v akci: Nová auta budou muset mít tzv. ´černé skříňky´, 
které budou zaznamenávat podrobnosti o provozu vašeho vozu. 
Přístup k nim budou mít jak orgány veřejné správy, tak různé 
bezpečnostní složky nebo výrobci a to na dálku, bez nutnosti 
požadovat váš souhlas.  

 
 „All new cars would have to be equipped with "black boxes" that 
record performance data and federal safety regulators would be 
granted the authority to order immediate recalls under newly 
proposed auto-safety legislation being considered by 
Congress.“ (Source: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/04/29/AR2010042904700.html.)  
 
 Navíc GPS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System_navigation_
device) chytré čipy např. typu SiRFstar III 
(http://en.wikipedia.org/wiki/SiRFstar_III) zabudované v elektronice 
automobilu s cílem určovat jeho polohu, se již také s úspěchem 
využívají k monitoringu emisí skleníkových plynů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas) a dalších tzv. 
moderně-enviromentálních problémů, které můžete vy nebo váš vůz 
způsobovat. Pokud to zjistí zařízení vybavené patřičným čipem a 
umístěné již výrobcem ve vašem vozidle a vyšle tuto informaci na 
bezpečnostní ústředí: vaše cesta rychle skončí elektronickým 
zablokováním chodu auta nebo přivoláním policejních aj. ´jednotek 
enviromentální bdělosti´. Marná sláva, životní prostředí a vaše tzv. 
enviromentální chování mají přednost před např. odvozem manželky 
do porodnice. Vaše dítě přeci produkuje množství škodlivých emisí a 
je nebezpečím pro celou planetu. Samozřejmě tyto chytré čipy také 
umí zprostředkovat bez vašeho souhlasu odposlech kompletní 
komunikace uvnitř i vně kabiny vozidla např. při využití systému E911 
(http://en.wikipedia.org/wiki/E911) a VoIP 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol), mohou 
tak online upozornit patřičné orgány na vaše nevhodné výrazy, kritiku 
vlády nebo třeba na nesouhlas se zvyšováním daní atd. Při porušení 
některého předpisu může dojít k automatickému strhnutí dané 
finanční částky z vašich prostředků elektronického bankovnictví aj. 
Pro srovnání si např. stačí přečíst veřejně dostupné knížky od Ronalda 
Kesslera (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Kessler), 



renomovaného žurnalisty (Wall Street Journal, Washington Post) a 
držitele řady vysoce hodnocených novinářských cen (American 
Political Science Association - 1965, United Press International - 1967, 
Associated Press, Sevellon Brown Memorial award - 1967), který se 
zabýval mj. oborem bezpečnostních operací, abychom si uvědomili 
netušené možnosti nejrůznějších odposlechů. Níže uváděná citace je 
přitom již přes 15 let stará a technické prostředky za tu dobu opravdu 
neuvěřitelné pokročily. 
 
 „Každý reproduktor v rádiu nebo televizoru může být přeměněn na 
odposlouchávací zařízení, které vysílá signály do odloučeného 
poslechového místa. Elektrická zásuvka může být nahrazena jinou, 
která obsahuje odposlouchávací zařízení, jež vysílá signály vzduchem 
nebo po elektrickém vedení. Mikrofon v termostatu může přenášet 
signály do radiátoru, odkud může vysílačka předávat signály ven. 
Přepojením drátu v telefonu může být změněn v otevřený 
mikrofon přenášející zvuk z místnosti po telefonní lince, i když 
je sluchátko zavěšeno. Ani psací stroje nejsou imunní. Přívod 
proudu užívaný u psacího stroje IBM Selectric se dá využít ke zjištění 
toho, co se na stroji píše. Pokaždé, když se pohne psací jednotka, 
motor uvnitř stroje běží. Délka doby, kdy motor pracuje, záleží na 
tom, jak daleko se psací jednotka pohybuje. A tak délka pohybu se 
řídí podle toho, které písmeno se píše. Měřením množství okamžité 
spotřeby může tajné počítadlo určit, jak daleko se pohnula psací 
jednotka, a tak jaké písmeno bylo napsáno. Obrazovka počítače 
také vyzařuje signály, ze kterých se dá určit, které písmeno 
bylo napsáno. Mikrofon umístěný v místnosti se dá také 
používat k zachycení zvuků klávesnice. Každá klávesa má při 
úderu jiný zvuk. Tento zvuk může sloužit k určení, která 
klávesa byla stlačena. Podobně i jehličková tiskárna vydává 
zvuky, které se dají přeložit do textu, který právě tiskne. 
Pokud je zapnutý počítač vybaven modemem, může tajné 
slídidlo s pomocí obyčejné telefonní linky zaznamenat celý 
obsah pevného disku počítače.“ (Zdroj: KESSLER, Ronald: CIA, 
Eminent, Praha, 1997, s. 238-239.)  
 
 Tedy bezpečnost státu a Velký bratr 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarian_personality) především 
přátelé. Fakticky samozřejmě mohou také tyto systémy 
zachránit nejeden život díky včasnému příjezdu rychlé pomoci. 
Cena za konec automobilové svobody však může být v novém světě 
podle Agendy NWO až příliš vysoká.  
 
 „The proposed GPS road tax system could easily be programmed to 
listen to and record conversations inside any vehicle. It could stop a 
vehicle, lock the occupants inside and notify the 'jack boots' that the 
occupants were en route to a tea party," Lamb wrote. "We would 
hope that the federal government would never sink to the level of 
paranoia that gripped Nazi Germany. But then, we also hoped that 
the federal government would never sink to the level of labeling legal, 
peaceful assemblies, such as the recent tea parties, as gatherings of 
potential terrorists." (Source: http://www.wnd.com/?pageId=106056.) 
 



o Nové podmínky užívání Facebooku 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) umožňují strojově-
automatické vybírání klíčových slov 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Index_term) z vašich příspěvků, jejich 
hromadné vyhodnocování a umísťování na vládní aj. webové stránky, 
aplikace apod. 
(http://facebookiswatchingyou.blogspot.com/2010/04/what-you-say-
now-on-facebook-can-go-to.html). Většině z toho se dá ještě zatím 
zabránit pomocí zvýšeného nastavení vašeho soukromí. Pravdou však 
je, že veškeré informace, které o sobě uživatel Facebooku sdělí na 
svém profilu nebo obecně jinde na internetu: jsou využívány pro 
účely tzv. marketingového profilingu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_practices; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_targeting) za účelem 
obchodních nabídek přímo na míru vašim zájmům a představám. 
Navíc jsou mnohdy využívány také bezpečnostními službami pro 
vytváření osobnostních profilů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_profiling) a monitoring 
potenciálních extrémistů, teroristů apod. Sám zakladatel Facebooku 
Mark Zuckerberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg) 
označil lidi, kteří svěřují svá osobní data do prostoru sociálních sítí 
mírně řečeno za velké hlupáky: „Loveable Facebook founder Mark 
Zuckerberg called his first few thousand users “dumb fucks” for 
trusting him with their data, published IM transcripts show. Facebook 
hasn’t disputed the authenticity of the transcript. Zuckerberg was 
chatting with an unnamed friend, apparently in early 2004. Business 
Insider, which has a series of quite juicy anecdotes about Facebook’s 
early days, takes the credit for this one.“ (Source: 
http://www.infowars.com/facebook-founder-called-trusting-users-
dumb-fcks/.)  

 
 „Some of Britain’s biggest firms were last night accused of ‘spying’ 
on their customers after they admitted ‘listening in’ on disgruntled 
conversations on the internet. The companies include BT, which uses 
specially developed software to scan for negative comments about it 
on websites including Twitter, Facebook and YouTube. Budget airline 
easyJet, mobile-phone retailer Carphone Warehouse and banks 
including Lloyds TSB are also monitoring social networking sites to 
see what is being said about them. The firms claim there is nothing 
sinister about the practice, with BT insisting it is merely acting as ‘a 
fly on the wall’ to ‘listen and engage with our customers’. But privacy 
campaigners have accused them of ‘outright spying’ while legal 
experts have suggested that firms making unsolicited approaches to 
customers could fall foul of data protection laws. There are also fears 
the technique could be used to inundate customers with sales pitches 
and advertising,  or be used by political parties. Research published 
last year found that a negative review or comment by a frustrated 
customer on the internet can lose companies as many as 30 other 
customers. A negative comment from a celebrity can be even more 
damaging. Earlier this year, BT was forced to act quickly after singer 
Lily Allen wrote on her Twitter page: ‘Anyone know who the CEO of 
BT is? I’d find out myself but my internet connection is so bad I can’t 
even Google. Such bad service, awful.’ BT is using software called 
Debatescape, which trawls social networking sites for keywords to 



identify anyone making negative comments about the company. 
Angry customers are then contacted by email suggesting ways BT can 
help to solve the problem.“ (Source: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1284363/How-BT-Sarah-
spies-Facebook-account-secret-new-software-allows-BT-firms-trawl-
internet-looking-disgruntled-customers.html.) 
 

o Pro NWO Agendu, pro s ní sympatizující část médií, se stávají již delší 
dobu velmi nebezpeční aktivní a svobodní lidé působící v sociálních 
sítích jako je Facebook. Tento fakt přiznal v rámci celého světa - mj. 
země také pro Česko - šéf CNN Jonathan Klein 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Klein_(CNN)). Podle něj 
musíme (rozuměj my z NWO) lépe kontrolovat sociální sítě jako je 
svobodný Facebook a vymyslet způsob, kterak zastavit důvěru ve 
zpravodajství šířené zde vašimi přáteli. Ničí nám to přeci naše 
zakázky a oslabuje to naši moc (NWO). Tuto situaci již není možné 
nadále tolerovat: „CNN President "Really Afraid Of" Social Net. Over 
the years, there have been more than a few arguments about 
whether online news sites are killing newspapers.  Now, due to some 
almost startling comments made by the president of CNN, it looks like 
the next round of old media-new media disputes might concern social 
networks and cable news organizations. According to the AFP, 
Jonathan Klein's remarks on this subject were in no way ambiguous.  
He said at Bloomberg BusinessWeek's 2010 Media Summit New York, 
"The competition I'm really afraid of are social networking sites.  
That's an alternative that threatens to pull people away from us." 
Klein then explained, "The people you're friends with on Facebook or 
the people you follow on Twitter are trusted sources of 
information. . . .  Well, we want to be the most trusted name in news.  
We don't want the 1,000 people you follow in Twitter to be the most 
trusted sources for you. . . .  So I'm far more worried about the 500 
million people on Facebook than I am about two million people 
watching Fox." That's an interesting take on the power of social 
networks.  It implies - at the very least - that CNN anchors are going 
to spend a whole lot more time referencing Facebook and Twitter 
from now on.  An ad campaign and new apps could follow, too. On a 
broader scale, Klein seems to be saying that social networks' users 
can easily - even unwittingly - make or break major 
corporations.“ (Source: 
http://www.webpronews.com/topnews/2010/03/10/cnn-president-
really-afraid-of-social-networks.) 

 
o Představitelé českých oranžových hochů pravděpodobně neuspějí díky 

své volební porážce z května 2010 se svým záměrem na cenzuru 
svobodného internetu pomocí vytvoření speciálního úřadu dle záměru 
Agendy NWO (http://www.netzin.cz/clanky/svoboda-internetu-urad-
dohlizejici-na-internet) 

 
o Microsoft (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft) chce působit na 

vlády jednotlivých států - mj. v Česku - ve shodě s Agendou NWO tak, 
aby se zdařilo zavést nové daně pro každého uživatele internetu. Měl 
by být vytvořen fond finančních prostředků na tzv. ochranu proti tzv. 
kyber útokům (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_attack).  

 



 Microsoft wants in line with NWO Agenda tax each user of internet 
for example in the Czech Republic and in the USA etc.: in order to 
better tackle the so-called cyber war.  
 
 „A top Microsoft executive on Tuesday suggested a broad Internet 
tax to help defray the costs associated with computer security 
breaches and vast Internet attacks, according to reports. Speaking at 
a security conference in San Francisco, Microsoft Vice President for 
Trustworthy Computing Scott Charney pitched the Web usage fee as 
one way to subsidize efforts to combat emerging cyber threats -- a 
costly venture, he said, but one that had vast community benefits. 
"You could say it's a public safety issue and do it with general 
taxation," Charney noted.“ (Source: http://thehill.com/blogs/hillicon-
valley/technology/84717-microsoft-exec-pitches-internet-usage-tax-
to-pay-for-cybersecurity-programs.) 
 

o Bill Gates (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_gates) chce používat 
vakcíny a potraty k redukci lidské populace přesně podle záměrů 
NWO Agendy a usiluje o drastické zamezení produkce životadárného 
CO2 (http://en.wikipedia.org/wiki/CO2), což bude znamenat 
samozřejmě mj. především omezení lidského dýchání. Jeho nadace 
velmi aktivně propaguje šíření vakcín (údajně s obsaženými 
sterilizanty) po celém světě. (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-
zahranici/bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci/)  

 
 „Stating that the global population was heading towards 9 billion, 
Gates said, “If we do a really great job on new vaccines, health care, 
reproductive health services (abortion), we could lower that by 
perhaps 10 or 15 per cent.” Quite how an improvement in health care 
and vaccines that supposedly save lives would lead to a lowering in 
global population is an oxymoron, unless Gates is referring to 
vaccines that sterilize people, which is precisely the same method 
advocated in White House science advisor John P. Holdren’s 1977 
textbook Ecoscience, which calls for a dictatorial “planetary regime” 
to enforce draconian measures of population reduction via all manner 
of oppressive techniques, including sterilization.“ (Source: 
http://www.infowars.com/bill-gates-use-vaccines-to-lower-
population/.)  
 
 „Nadace Billa & Melindy Gatesových podpoří očkování částkou vyšší 
než 10 miliard dolarů. Bill Gates, předseda Nadace Billa & Melindy 
Gatesových, se nedávno zúčastnil Světového ekonomického fóra ve 
švýcarském Davosu, kde oznámil zvýšení finanční podpory na 
očkování. „Během tohoto desetiletí jsme utratili přes 4,5 milionu 
dolarů za výzkum a rozvoz očkovacích látek. A dnes bychom se chtěli 
zavázat, že v tom následujícím desetiletí, ve kterém podle nás 
očkovací látky sehrají velmi důležitou roli, podpoříme tyto produkty 
finanční částkou vyšší než 10 miliard dolarů. Chceme tak pomoci 
vynalézt nové látky a přispět k jejich rozšíření a pokrytí“, řekl Bill 
Gates ve svém projevu. Světové ekonomické fórum je každoročním 
shromážděním vysokých představitelů politiky a ekonomiky se 
zaměřením na problémy jako globální vývoj, a právě Gates je již 
několik let jeho stálým účastníkem.“ (Zdroj: 



http://pcworld.cz/Videos/vysedavani-u-facebooku-ma-vazny-vliv-na-
vase-zdravi-8855.)  
 
 „Soon into his talk he states that the world’s population is rapidly 
heading toward a staggering 9 billion and that, “if we do a good job 
on new vaccines, healthcare, and reproductive health services we 
could lower that by 10-15%.” Yes, you guessed it; Bill Gates is 
suggesting tried and tested Malthusian population manipulation to 
achieve the new world order’s nominal depopulation agenda.“ (Source: 
http://www.infowars.com/bill-gates-calls-for-population-reduction/.) 

 
 Bill Gates wants to use vaccines and abortions to reduce the 
population exactly via NWO Agenda objectives and seeks the 
complete eradication of CO2 production, which will mean among other 
things, of course, limitations of the human respiratory. STOP EVIL 
NWO AGENDA!   
 

o Snahy NWO kruhů v Česku nejprve o povinnou a ve druhé fázi pak o 
dobrovolnou vakcinaci proti tzv. prasečí chřipce 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu) vyšuměly naštěstí totálně bez 
úspěchu, tzv. doztracena. Pomyslnou tečkou bylo oficiální vyjádření 
české ministryně zdravotnictví jménem Dana Jurásková 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) z 11. 6. 2010, kdy 
jasně sdělila národu, že „vakcína bude stažena“ a „zlikvidována“. 
(Zdroj: Radiožurnál, 11. 6. 2010.). Tímto krokem se nepochybně 
podařilo zachránit mnoho lidských životů, které by vakcíny mohly 
ohrozit, nicméně peníze daňových poplatníků investované do nákupu 
statisíců dávek očkovací látky se již do státního rozpočtu bohužel 
nevrátí. Dobrovolně se totiž nenechala naočkovat dokonce ani drtivá 
většina ministrů české vlády (http://www.novinky.cz/domaci/192897-
nikdo-z-ministru-se-nenechal-ockovat-proti-praseci-chripce.html), 
neřku-li president ČR. WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/WHO) 
přiznala vážná pochybení při své přehnané propagaci daných vakcín. 
Významný expert a jeden z vedoucích představitelů Světové 
zdravotnické organizace Keiji Fukuda 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Keiji_Fukuda) prohlásil, že pandemická 
opatření a hysterie kolem loňské tzv. prasečí chřipky byly přehnané. 
Virus H1N1 (http://en.wikipedia.org/wiki/H1N1) byl méně 
nebezpečný než ptačí chřipka (http://en.wikipedia.org/wiki/Bird-flu). 
Některé studie již začaly také poukazovat na menší počty zemřelých 
v důsledku prasečí než díky běžným chřipkovým onemocněním. Tlaky 
farmaceutických firem na manipulaci s vyhlašováním pandemie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic) a odměňování členů WHO za 
prosazování jejich zájmů: bohužel naprosto zdiskreditovaly tuto 
mezinárodní organizaci, která měla hájit především lidské zdraví (viz 
článek z prestižního British Medical Journal ze 3. června 2010: 
http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2947) 
 Dnes je již každému jasné, že pro občana představuje v jeho 
vlastním zájmu o přežití v celosvětových tlacích zlé Agendy NWO 
jedinou cestu: svobodné, rozumné chování, vyhodnocování všech 
informací, nepodléhání mohutným mediálním a politickým 
manipulacím. ´Nejprve informace a potom možná vakcinace´, 
zní naše heslo. Není dobré lidem něco povinně vnucovat, pak se 
nestarat o postižení, která chybně konstruované vakcíny vyvolají a 



stejně tak je zde samozřejmě odpovědnost opačná. Farmaceutické 
firmy své závazky vůči postiženým a mrtvým lidem vždycky odmítnou, 
přenesou je na vlády a ty zase na chudáky praktické lékaře, kteří 
ovšem nesou v ČR paradoxně hlavní zodpovědnost za všechny 
negativní účinky vakcín díky neexistenci jasné legislativy na ochranu 
pacienta před závadným očkováním. Tedy: když se něco nepovede, 
tak to vždycky odnese lékař, pacient, naše děti. Když se občan 
nepodřídí, tak platí ´až zčerná´ a je popotahován po úřadech, stává 
se tzv. hrozbou společnosti. Když se chce člověk spravedlivě bránit: 
není pořádně podle čeho a u jakého soudu. Tuto katastrofální situaci 
a patřičnou legislativu je třeba změnit, přenést odpovědnost také na 
výrobce vakcín. Tedy povinné očkování nikoliv. Dostatek informací a 
jasné zákony ano, pak také kdo bude platit v případě, že vám vaše 
dítě (nikomu to nepřeji a modlím se za vaše zdravé děti) postihne 
třeba onemocnění Guillain-Barrého syndrom 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Guillain-Barr%C3%A9ho_syndrom), 
když vám budou vnucovat povinnou, závadnou vakcinaci. Nelze se 
totiž ptát jen jedním způsobem. Ta diskuse musí být obapolná. Pro 
vládu a pro farmaceutické firmy jste pouze zanedbatelný příklad, 
pokud se vám něco stane díky závadným vakcínám. Z celého světa 
existují tisíce případů, kdy někdo při výrobě, distribuci, v průběhu 
aplikace vakcín udělal chybu. Necháte tedy píchnout neznámou látku 
svému dítěti na základě zastaralé legislativy a pak budete důvěřovat, 
že to bude v pořádku? Co když nebude a jak se domůžete svých práv? 
Bude vám jedno, že bude vaše dítě postiženo a že vám nedali 
patřičné informace a nebyli ochotni diskutovat? Nikdo nezpochybňuje 
objev očkování, jeho význam, ale jste si jisti, že dnešní výrobci jsou 
vedeni snahou vám pomoci nebo zachránit vaše děti? Když víte mj. o 
čem byla tzv. prasečí chřipka a o dalších případech např. testování 
vakcín na živých lidech v minulých letech v Polsku aj.? Proč jdete jako 
ovce na porážku a nehájíte zdravý život svých dětí, nechce informace, 
pasivně se podřizujete v něčem, co může zničit život váš, vašeho 
dítěte. Když už nic: tak se zajímejte, studujte všechny argumenty a 
pak teprve přijměte adekvátní rozhodnutí. Vyžadujte od politiků, ať 
změní legislativu o povinné vakcinaci populace a raději se starají: jak 
vám dát šanci na všechny informace pro i proti, abyste se mohli 
svobodně rozhodnout (v případě, že jste zdraví a otevřeně nešíříte 
nákazu). President Václav Klaus zde uvažuje stejně: „Já bych zůstal u 
nepovinného očkování.“ „Já jsem se nikdy nenechal očkovat proti 
žádné chřipce.“ „Ať si o tom každý rozhodne sám.“ „Nechte to na 
každém jednotlivci.“ (Zdroj: TV Nova, 2. 3. 2010.) V obecném duchu 
zde paradoxně s českým presidentem souhlasila např. žena 
presidenta Obamy Michele 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Obama), když prohlásila 
v reakci na otázku, zda by měl lidem někdo z vlády říkat, jak se mají 
chovat: „Na naší planetě není žádný expert, který by měl říkat lidem, 
co by vláda měla občanům nařizovat, aby dělali. Ono to totiž pak 
nedělá dobrotu.“ „Bude to vyžadovat úsilí ze všech stran“ a zvláštní 
„přístup“. „Rodiče musí dostat ty správné informace a sami pak dělat 
dobrá rozhodnutí.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 2. 2010.)  
 
 „The mass vaccination program for swine flu has come under fire 
from an infectious disease expert who says the risk of serious side 
effects was greater than any potential benefit for half the Australian 



population. Writing in the latest issue of Australian Prescriber, 
Professor Peter Collignon, director of the Infectious Diseases Unit and 
Microbiology Department at The Canberra Hospital, said the 
Government's response to the virus was "inappropriate", fuelled by 
fears about its spread that were out of proportion to the real threat 
posed by the disease. "Overall, swine flu has been associated with 
fewer deaths than seasonal influenza and is of low virulence," he 
wrote. Professor Collignon said the risk of side effects from the 
vaccine was greater than any potential benefit for 50 per cent of the 
Australian population, who were likely already immune because of 
pre-existing immunity or recent infection. "In any mass vaccination 
campaign, those who are already immune are unlikely to get 
additional benefits from the vaccine, but remain at risk of adverse 
effects," he wrote. "In young people without risk factors, the rates of 
death and complications last winter from swine flu were very low and 
are similar to the risk of serious vaccine-associated adverse effects 
such as Guillain-Barré syndrome and anaphylaxis." According to Prof 
Collignon, around 50 per cent of people who received the H1N1 
vaccine in the Australian trial had mild to moderate systemic adverse 
effects and 1.7 per cent had adverse effects recorded as severe. In 
children, 20 per cent had moderate to severe systemic adverse 
effects after receiving a single 15 microgram dose of vaccine. "It is 
very important that we make sure we do more good than harm with 
any vaccine," Prof Collignon said, calling for large, prospective long-
term studies on the safety and efficacy of influenza vaccines before 
embarking on further mass immunisation programs. Prof Collignon 
also criticised the use of multidose vials in the vaccination program, 
saying it put patients at "needless additional risk" of contracting 
infections such as Staphylococcus aureus, hepatitis B and 
HIV.“ (Source: http://www.pharmacynews.com.au/article/mass-
h1n1-immunisation-inappropriate/514894.aspx.)  
 
 „Global health chiefs have finally admitted that they may have 
overreacted to the swine flu 'pandemic' - landing governments with 
millions of unused vaccines. The World Health Organisation has 
conceded that it may have been guilty of failing to communicate 
'uncertainties' about how virulent the new virus was.  Critics say the 
UN agency was too quick to designate the influenza a pandemic in 
June after it spread from Mexico. Keiji Fukuda (Assistant Director-
General for Health, Security and Environment ad interim for the World 
Health Organization), its top influenza expert, yesterday admitted a 
six-phase system for declaring this was confusing and the bug was 
not actually as deadly as bird flu. 'The reality is there is a huge 
amount of uncertainty (in a pandemic),' he said. 'I think we did not 
convey the uncertainty. That was interpreted by many as a non-
transparent process.'  He admitted the scale may be flawed as it 
takes into account the geographic spread of a virus but not its 
severity. 'Confusion about phases and level of severity remains a very 
vexing issue,' added Mr Fukuda. He was addressing a meeting of 
experts reviewing the WHO's handling of the first influenza pandemic 
in 40 years. Last week it emerged Britain wasted up to £300million on 
vaccines that will never be used. H1N1 has killed 17,770 people in 
213 countries, the WHO says.“ (Source: 



http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1265530/We-
blundered-swine-flu-admit-health-chiefs.html.)  
 
 „After asking additional questions and reviewing the evidence and 
holding extensive discussion, the Committee was of the view that 
there was mixed evidence showing declining or low pandemic activity 
in many countries, but new community level transmission activity in 
West Africa. /.../ The Committee advised that it was premature to 
conclude that all parts of the world have experienced peak 
transmission of the H1N1 pandemic influenza and that additional time 
and information was needed to provide expert advice on the status of 
the pandemic.“ (Source: 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/7th_meeting_ihr/en/index.h
tml.)  
 
 „A stunning new report reveals that top scientists who convinced the 
World Health Organization (WHO) to declare H1N1 a global pandemic 
held close financial ties to the drug companies that profited from the 
sale of those vaccines. This report, published in the British Medical 
Journal, exposes the hidden ties that drove WHO to declare a 
pandemic, resulting in billions of dollars in profits for vaccine 
manufacturers. Several key advisors who urged WHO to declare a 
pandemic received direct financial compensation from the very same 
vaccine manufacturers who received a windfall of profits from the 
pandemic announcement. During all this, WHO refused to disclose 
any conflicts of interests between its top advisors and the drug 
companies who would financially benefit from its decisions. All the 
kickbacks, in other words, were swept under the table and kept silent, 
and WHO somehow didn’t think it was important to let the world 
know that it was receiving policy advice from individuals who stood to 
make millions of dollars when a pandemic was declared. The report 
was authored by Deborah Cohen (BMJ features editor), and Philip 
Carter, a journalist who works for the Bureau of Investigative 
Journalism in London. In their report, Cohen states, “…our 
investigation has revealed damaging issues. If these are not 
addressed, H1N1 may yet claim its biggest victim — the credibility of 
the WHO and the trust in the global public health system.” In 
response to the report, WHO secretary-general Dr Margaret Chan 
defended the secrecy, saying that WHO intentionally kept the 
financial ties a secret in order to “…protect the integrity and 
independence of the members while doing this critical work… [and] 
also to ensure transparency.” Dr Chan apparently does not 
understand the meaning of the word “transparency.” Then again, 
WHO has always twisted reality in order to serve its corporate 
masters, the pharmaceutical giants who profit from disease. To say 
that they are keeping the financial ties a secret in order to “protect 
the integrity” of the members is like saying we’re all serving alcohol 
at tonight’s AA meeting in order to keep everybody off the bottle. It 
just flat out makes no sense. But since when did making sense have 
anything to do with WHO’s decision process anyway? Even Fiona 
Godlee, editor of the BMJ, had harsh words for the WHO, saying, 
“…its credibility has been badly damaged. WHO must act now to 
restore its credibility.” (Source: http://www.infowars.com/who-



scandal-exposed-advisors-received-kickbacks-from-h1n1-vaccine-
manufacturers/.)  
 
 Prestižní medicínský časopis Plosmedicine online srovnal výsledky 
čtyř kanadských vědeckých studií a ukázal na velkou 
pravděpodobnost, že očkování proti běžné chřipce zvyšuje šance na 
onemocnění tzv. prasečí chřipkou. Odborná studie s mnoha tabulkami 
je k dispozici níže.  

 
 Prestigeous Plosmedicine.org online: „Association between the 
2008–09 Seasonal Influenza Vaccine and Pandemic H1N1 Illness 
during Spring–Summer 2009“ „In summary, we report findings from 
four epidemiologic studies in Canada showing that prior receipt of 
2008–09 TIV was associated with increased risk of medically attended 
pH1N1 illness during the spring–summer 2009.“ (Source: 
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjour
nal.pmed.1000258#pmed-1000258-t003.)  
 
 „The four new studies conducted by Canadian researchers conclude 
that the traditional seasonal flu vaccine seems to have boosted the 
risk of infection with pandemic H1N1 swine flu by almost double. In 
one study, the researchers revealed to use ongoing sentinel 
monitoring system in order to assess the frequency of prior 
vaccination with the seasonal flu vaccine in people suffering from 
H1N1 swine flu in 2009 compared to people without swine flu. The 
study discovered that seasonal flu vaccination was linked with a 68 
percent boosted risk of falling in prey to swine flu. “I do think that 
they did the best they could with the data they had”, said Dr. Mark 
Loeb, an infectious diseases expert at McMaster University in 
Hamilton who was not part of the study and who seems to be 
sceptical about the study’s conclusion. The studies, published April 6 
in the online journal PLoS Medicine, attributed to the combined of 
over 40 researchers including many of Canada’s top influenza experts. 
The data is reported to be fetched from four studies that draw cases 
from British Columbia, Alberta, Ontario and Quebec. However, the 
studies failed to show the presence of a true cause-and-effect link 
between seasonal flu vaccination and subsequent swine flu illness, or 
it is due to presence of a common factor among the people in the 
study.“ (Source: http://www.infowars.com/h1n1-spread-linked-to-
seasonal-flu-shots/.)  
 
 „Up to £300million of taxpayers' money has been wasted on swine 
flu jabs that were never needed. Ministers ordered 90million doses of 
a vaccine last year at a cost of £540million as panic over the illness 
gripped the country. But as the 'pandemic' failed to materialise it 
soon became clear that the order was far too large. The Department 
of Health tried to get out of the enormous contract but the drug firm, 
GlaxoSmithKline, refused to back down. Yesterday the Government 
announced it had signed a compromise deal that caps the number of 
shots of Pandemrix at 34.8million - but, astonishingly, at twice the 
price first agreed.  It means the Government will pay for two-thirds of 
the original deal but only receive just over a third of the 
doses.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
1263975/Swine-flu--300m-squandered-jabs-didnt-need.html.)  



 
 Austrálie zaznamenala případ usmrceného dítěte po podání očkovací 
látky proti chřipce (http://www.couriermail.com.au/news/toddler-
ashley-jade-epapara-2-dies-after-flu-vaccination/story-e6freon6-
1225857803417)  
 
 Faktem je, že počty nemocných chřipkovými onemocněními se 
dostaly jen v USA v období února 2010 na svá historická minima. 
Odborné diagnostické ústavy hlásily nejmenší počty onemocnění 
populace respiračními problémy od roku 2005. Prestižní The Wall 
Street Journal: „Why is so little cases of influenza-like symptoms 
now ? "The percentage of all doctors' visits by patients with influenza-
like symptoms has dropped from a high of 7.8% in late October—the 
largest peak since the agency began surveillance in 1997—to 1.8% in 
late February, well below the norm for flu season." "It is not clear 
why there is so little flu, particularly swine flu, going around, experts 
say. "Surely there's a sufficient number of people who haven't been 
infected or vaccinated," said Michael Osterholm, director of the Center 
for Infectious Disease Research and Policy at the University of 
Minnesota." (Source: 
http://online.wsj.com/article/SB100014240527487034293045750957
43102260012.html?mod=mostpop.) 
    

o Vědecký tým ze Skotska (http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland) 
úspěšně zničil rakovinotvorné buňky díky manipulací s DNA. Tato 
metoda je nejen rychlá, nýbrž také v drtivé většině případů úspěšná. 
Vedlejší účinky zatím nejsou známy. Podle posledních zjištění tak 
existuje konečně šance na definitivní vymýcení rakoviny z povrchu 
zemského: „Scottish scientists have made cancer tumours vanish 
within 10 days by sending DNA to seek and destroy the 
cells.“ (Source: 
http://www.heraldscotland.com/news/health/scientists-make-cancer-
cells-vanish-1.1022114.) 
 

o Posilování požadavků na plošné zavádění biometrických 
identifikačních údajů (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) a 
technologie RFID čipů (http://en.wikipedia.org/wiki/RFID). Z hlediska 
každého českého občana to znamená nebezpečí zcizení osobních 
údajů nepovolanými osobami, sdělování těchto citlivých informací 
státním aj. institucím bez přiměřené nutnosti nebo vaší svobodné 
volby, omezení ústavou garantované svobodné komunikace, pohybu, 
přístupu do některých institucí, úřadů nebo k daným obchodním aj. 
službám: pokud tedy s tímto porušováním Bohem garantovaného a 
Ústavou chráněného přirozeného práva 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) nesouhlasíte. V blízké 
budoucnosti počítají dokonce někteří čeští bezpečnostní experti s 
implantací dálkově čtených RFID čipů již od narození vašim dětem 
v rámci prosazování totální kontroly nad životem každého člověka od 
narození do smrti - vše bude samozřejmě hezky marketingově 
zabaleno a zdůvodněno. 
(http://www.estat.cz/share/pdf/Elektronicka_identifikace_obcana.pdf; 
http://www.isvs.cz/bezpecnost/zijeme-v-orwellovskem-svete.html; 
http://www.euroskop.cz/38/8548/clanek/velky-bratr-nas-sleduje/)  

 



 „In a report on “the largest technology show on Earth, which runs 
from March 2nd to 6th in Hannover, Germany,” Fox News ran the 
following caption to the photo below: A new electronic personal 
identity card will be introduced in Germany on 1 November 2010. The 
complex overall system for managing the mandatory card and its 
contactless chip is on display at CeBIT 2010. The card has three 
functions: 1. biometric identity verification, 2. electronic identity 
verification, 3. authenticated electronic signature.“ (Source: 
http://www.infowars.com/germany-intorduces-biometric-id-card-at-
tech-show/.)  
 
 „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům 
nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude 
moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy 
nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, 
ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 
666.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 13:16-18, Biblion, 
Praha, 2009, s. 1554.) 

 
o Čeští občané získali důležitý odklad v povinném zavedení nových 

osobních dokladů s čipem, kde by měla být uložena důležitá osobní 
data všech obyvatel ČR s přímým napojením na centrální registry 
(spuštění v létě 2010 a kompletní zavedení do praxe roku 2012). 
Američané nyní čelí podobnému problému se zaváděním všeobecných 
identifikačních karet s biometrickými údaji. Pod rouškou boje 
s nelegální imigrací (http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration) 
by si totiž museli pořídit tyto sofistikované karty doposud všichni 
svobodní američtí občané. Politici v Česku si uvědomují, že lidé 
získávají povědomí o této nebezpečné špehovací Agendě NWO a tak 
přibrzdili zavádění těchto „evil“ nových průkazů. Stop NWO Agendě! 
(http://www.novinky.cz/domaci/195049-elektronicke-obcanske-
prukazy-pujdou-do-obehu-az-za-dva-roky.html) 

 
 Czech citizens have gained an important delay in the introduction of 
new personal documents with a chip, which should be kept important 
personal data. Americans are now facing a similar problem with the 
introduction of central ID. Politicians in the Czech Republic know that 
people get aware of this dangerous spyware Agenda NWO and thus 
slowing down the implementation of these „evil“ new licenses. Stop 
NWO Agenda! 
 

o Výborná snaha českých zákonodárců požadujících ochranu soukromí 
českých občanů proti bezdůvodnému špehování ze strany státní moci 
a NWO Agendy - proti tzv. česko-oranžovému Patriot Actu z roku 
2005 (Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 „Praha - Policie odešle denně až 500 žádostí mobilním operátorům, 
kteří jí musí sdělit, kdy a kam jejich klienti volali, komu psali SMSky a 
kde zrovna byli. Ročně je to přes sto tisíc žádostí. Policisté přitom 
využívají zákon, který měl původně pomáhat v boji proti terorismu. 
Podle něj musí telefonní operátoři tyto údaje skladovat půl roku. 
Skupina poslanců proto nyní chce, aby v případu zasáhl Ústavní soud. 
Jejich šance naznačuje podobný případ ze sousedního Německa, kde 



také zavedli monitorování telefonů před několika lety. Minulý týden 
ale ústavní soud v Karlsruhe zákon zrušil. Hromadnou stížnost k 
soudu podalo skoro 35 tisíc lidí a podle německých médií šlo o vůbec 
nejhromadnější ústavní stížnost v dějinách poválečného 
Německa.Monitorovat telefonní hovory a ukládat tyto údaje půl roku 
pro potřeby policie chtěla po Česku Evropská unie. Kromě telefonu a 
SMS se musí uchovávat dokonce i provoz na internetu. Policie 
konkrétní čísla komentovat nechce, neskrývá ale, že jí taková 
možnost vyhovuje: "Údaje o telekomunikačním provozu nám 
pomáhají při vyšetřování trestní činnosti a využíváme je," uvedla 
mluvčí kriminální policie Pavla Kopecká. Teď ale poslanci chtějí podat 
stížnost k Ústavnímu soudu, aby zákon zrušil. Zákonodárci paradoxně 
přiznávají, že je to i jejich chyba, sami totiž stejný zákon před 
několika lety schválili, dokonce do něj napsali, že musí stát za 
monitorování platit desítky milionů korun ročně, které jdou mobilním 
operátorům. "Po dvou letech jsme vyhodnotili, že to nefunguje jako 
boj proti terorismu, ale jako špiclování všech občanů," vysvětluje 
poslanec ODS Marek Benda.“ (Zdroj: 
http://www.ct24.cz/domaci/83489-masivni-sledovani-mobilnich-
telefonu-policie-posle-pres-100-tisic-zadosti-rocne/.)  
 
 „Poslanci ODS chtějí u Ústavního soudu zastavit šmírování. Německý 
ústavní soud nařídil okamžité vymazání všech dat shromážděných 
podle právních předpisů vycházejících z takzvané Data Retention 
směrnice, na jejímž základě dochází ke shromažďování údajů o 
telefonních hovorech a o pohybu a činnosti uživatelů na internetu. 
Tažení evropských ochránců soukromí proti špehování soukromé 
komunikace občanů, kterého se účastní také občanské sdružení IuRe, 
tak zaznamenalo velký úspěch. Rovněž Češi se v této věci obrátí na 
Ústavní soud. Čtyřicet čtyři poslanců ODS a poslankyně Strany 
zelených Kateřina Jacques podepsalo podání k Ústavnímu soudu. 
Hlavním propagátorem iniciativy mezi poslanci je Marek Benda. Na 
svém úterním jednání německý ústavní soud zrušil stávající 
německou úpravu Data Retention a nařídil likvidaci osobních údajů, 
které byly uchovávány na základě této úpravy. Pro příští zavedení 
Data Retention směrnice stanovil základní podmínky, které musí být 
splněny, aby byla právní úprava v souladu s německou ústavou. Data 
mohou být uchovávána maximálně po dobu šesti měsíců a musí být 
jasně vymezeno, při vyšetřování jakých trestných činů mohou být 
uchovávané údaje využity. Musí být zavedena velmi přísná pravidla 
ochrany shromažďovaných dat a lidé musí být informováni, pokud si 
úřady jejich data vyžádají. V určitých případech (například 
komunikace s advokátem nebo duchovním) bude využívání takto 
získaných dat v rozporu se zákonem i za splnění výše zmíněných 
podmínek. Také v České republice je už od roku 2005 preventivně 
„pro všechny případy“ po dobu šesti měsíců uchováván záznam o 
každém e-mailu, přístupu na web, telefonním hovoru i SMS. Do 
databází má přístup policie, zpravodajské služby a další. Slídění 
zavedl zákon o elektronických komunikacích z roku 2005, který 
předjímal výše zmíněnou evropskou směrnici. Přítrž šmírování 
soukromé komunikace lidí by mohl učinit ústavněprávní přezkum 
ustanovení zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí 
vyhlášky, který chce IuRe vyvolat. „Oslovili jsme zástupce politických 
klubů v poslanecké sněmovně, získali pro tuto iniciativu potřebný 



počet poslanců a očekáváme, že v nejbližší době bude příslušný návrh 
k Ústavnímu soudu podán,“ řekl právník IuReJan Vobořil. Podle 
zjištění Euro.cz je jedním z podporovatelů iniciativy poslanec ODS 
Marek Benda. Opatření mělo sloužit pro boj s terorismem a vážnou 
trestnou činností, ale podle Bendy se zneužívá pro prakticky 
neomezené sledování lidí. „Ústavní soud, když rozhodl, že Lisabonská 
smlouva je v souladu s českou ústavou, uvedl, že je výhradním 
strážcem naší ústavnosti, základních prvků suverenity a lidských práv. 
Nyní má možnost vymezit, kam až může do lidských práv a naší 
suverenity zasahovat evropské právo,“ řekl Euro.cz poslanec Benda. 
Návrh reaguje i na nejnovější vývoj v ústavněprávním přezkumu 
národních zákonů provádějících spornou směrnici EU. Na konci roku 
2008 a na počátku října 2009 zrušily dané části zákonů ústavní soudy 
v Bulharsku a Rumunsku. V souvislosti s praktickým dopadem Data 
Retention zahájilo IuRe v říjnu 2009 výzkum, který má ukázat 
reálnou praxi poskytovatelů internetových služeb (ISP) při práci s 
osobními údaji zákazníků. IuRe oslovilo poskytovatele zajišťující 
služby připojení k internetu a poskytovatele různých webových služeb. 
Výzkum je soustředěn na nejvýznamnější firmy v daném oboru, pro 
porovnání bylo zařazeno i několik malých subjektů. „Zajímaly nás 
hlavně otázky správy, zabezpečení a předávání údajů o zákaznících 
na základě vyžádání ze strany orgánů veřejné moci i pro komerční 
využití. Pozornost jsme věnovali i praxi informování zákazníků o 
nakládání s daty o jejich komunikaci a otevřenosti firem k otázkám a 
připomínkám zákazníků v oblasti soukromí,“ upřesnil rámec výzkumu 
IT expert IuRe Petr Kučera. Výsledky budou prezentovány na přelomu 
března a dubna 2010.“ (Zdroj: 
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=22348&s=newsletter.) 

 
 Czech party ODS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party): 
Against NWO Agenda. Great News friends! ODS MP deputies will sent 
to the Czech Constitutional Court a request to terminate the so-called 
Bohemian Patriot Act of 2005. This law was advocated previously by 
the Social Democrats (http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD), who 
through its executives openly reported to global NWO Agenda. 

 
o President Obama prodloužil o další rok platnost kontroverzního 

zákona Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_act). Chce mj. 
nadále uchovávat a vytvářet rozsáhlé databáze lidské DNA a to od 
jakéhokoliv občana zatčeného z jakéhokoliv důvodu (například 
v některých státech je jízda bez řidičského průkazu stále trestným 
činem). Občané mohou být monitorováni bez souhlasu soudu, 
zatýkáni a drženi ve vazbě. Amerika se nyní rychle mění 
z nejsvobodnější země na světě doslova v ´jedno velké vězení´.  

 
 „March 1, 2010, San Francisco. President Obama signed a one-year 
extension of three sections of the USA Patriot Act on Saturday without 
any new limits on the measures that many liberal groups and 
Democrats said were necessary to safeguard American civil liberties. 
The provisions allow the government, with permission from a special 
court, to obtain roving wiretaps over multiple communication devices, 
seize suspects’ records without their knowledge, and conduct 
surveillance of a so-called “lone wolf,” or someone deemed suspicious 



but without any known ties to an organized terrorist group.“ (Source: 
http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2010/0301/Obama-signs-
Patriot-Act-extension-without-reforms.)  
 
 „President Barack Obama’s embrace of a national database to store 
the DNA of people arrested but not necessarily convicted of a crime is 
heartening to backers of the policy but disappointing to criminal-
justice reformers, who view it as an invasion of privacy. Others also 
worry the practice would adversely affect minorities. In an interview 
aired Saturday on “America’s Most Wanted,” Obama expressed strong 
agreement as host John Walsh extolled the virtues of collecting DNA 
at the time of an arrest and putting it into a single, national database. 
“We have 18 states who are taking DNA upon arrest,” Walsh said. 
“It’s no different than fingerprinting or a booking photo. .../.../ “It’s 
the right thing to do,” Obama replied. “This is where the national 
registry becomes so important, because what you have is individual 
states — they may have a database, but if they’re not sharing it with 
the state next door, you’ve got a guy from Illinois driving over into 
Indiana, and they’re not talking to each other.” „“I’m actually 
surprised he would give an answer like that,” said Deborah Peterson 
Small of Break the Chains, which studies the impact of drug laws on 
minority groups. “I’d think he and people around him would know 
that collecting DNA samples from arrestees is more controversial than 
collecting it from people who’ve been convicted.” “It’s a horrible idea 
- tremendously invasive,” said Bill Quigley of the Center for 
Constitutional Rights, who also disputed Walsh’s claim that DNA is no 
different from fingerprints. “It’s like a hair sample, looking at your 
health care records and everything else,” Quigley said. “It’s like giving 
a blank check to the government - a blank check they can cash 
anytime they feel like it.”“ (Source: 
http://www.politico.com/news/stories/0310/34097.html; dále 
http://www.infowars.com/obama-supports-a-national-dna-database/.) 
 

o President Obama podpořil návrh nového zákona ze 4. března 2010, 
který směřuje k dalšímu potlačení práv občanů USA a všech tzv. ´pro 
stát nebezpečných lidí´. Současná podoba navrhované legislativy ´S. 
3081: Enemy Belligerent Interrogation, Detention, and 
Prosecution Act of 2010´ 
(http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-3081) tak 
připravuje Ameriku na velký válečný konflikt např. s Íránem a 
počítá s výslechem nebo zadržováním podezřelých osob po 
neomezenou dobu ve vojenských věznicích mj. na území USA 
bez rozhodnutí soudu nebo reálného důvodu. Hlavní výtka se 
týká dále toho, že tento zákon trestá americké občany a 
ostatní lidi za to, že nesouhlasí s politikou vlády nebo jejich 
spojenců a tento svůj názor projevují např. formou pokojně-
nenásilných demonstrací, blogování na internetu nebo třeba 
jen rozhovorem se sousedy a přáteli. V tomto smyslu 
podezřelé osobě může být odepřen právní zástupce, soudní 
proces, jakékoliv slušné a lidské zacházení. USA jsou nyní pod 
vedením Obamovy administrativy 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) již jen krůček 
k překročení hranice mezi tzv. ochranou svých občanů a přechodem 
k totalitě (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism).  



 
 Nebezpečí svobody slova pro vládnoucí elity kolem pana Obamy 
potvrdil významný americký bezpečnostní expert Robert David Steele 
Vivas (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Steele), jenž byl mj. 
funkce členem Námořní pěchoty Spojených států amerických 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps), pracoval 
pro americkou námořní zpravodajskou službu ´Marine Corps 
Intelligence Activity´ - MCIA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Corps_Intelligence_Activity) a 
pro CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA) v úseku utajovaných 
operací (http://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_operation). Dle 
jeho zkušeností jsou současní bloggeři velmi důležití pro národní 
bezpečnost USA a v podstatě každého státu díky obrovskému nárůstu 
jejich popularity a pro mohutné čerpání informací právě z jejich webů. 
Pokud lidé věří bloggerům a nikoliv vládou kontrolovaným médiím, 
pak totiž vzniká velký problém s predikovatelností chování 
svobodných občanů a celého politického systému. 

 
 „An individual, including a citizen of the United States, determined 
to be an unprivileged enemy belligerent under section 3(c)(2) in a 
manner which satisfies Article 5 of the Geneva Convention Relative to 
the Treatment of Prisoners of War may be detained without criminal 
charges and without trial for the duration of hostilities against the 
United States or its coalition partners in which the individual has 
engaged, or which the individual has purposely and materially 
supported, consistent with the law of war and any authorization for 
the use of military force provided by Congress pertaining to such 
hostilities. /.../ This Act shall take effect on the date of the enactment 
of this Act, and shall apply with respect to individuals who are 
captured or otherwise come into the custody or under the effective 
control of the United States on or after that date.“ (Source: 
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-3081.) 

 
 „Under S. 3081, an “individual” need only be suspected by 
Government of “suspicious activity” or “supporting hostilities” to be 
arrested, and held indefinitely in Military Custody! Our Government 
will have the power to detain and interrogate any individual without 
probable cause. They need only allege an individual kept in detention, 
is an “Unprivileged Enemy Belligerent” suspected of; having engaged 
in hostilities against the United States or its coalition partners; or has 
purposefully and materially supported hostilities against the United 
States or its coalition partners. This could include any person or group 
that spoke out or demonstrated disapproval against an agency of U.S. 
Government…, like you - I suppose. It is so loosely defined, that it is 
possible any “individual” who writes on the internet or verbally 
express an opinion against an entity of U.S. Government or its 
coalition partners might be detained on the basis he or she is an 
“supporting hostilities” and therefore an “unprivileged enemy 
belligerent”…, if passed it would eliminate several Constitutional 
protections allowing Government to target and detain patriotic 
Americans on mere suspicion, without probable cause! Like me - your 
political opinions and statements made against the U.S. Government 
could be used by Authorities to deem you a “hostile” an “Enemy 
Belligerent” to cause your arrest and indefinite detention. In fact 



under the Patriot Act, YOU had more rights protected! Law 
enforcement generally needed probable cause to detain a person 
indefinitely. Passage of S.3081 will permit government to use “mere 
suspicion” to suspend an individual’s Constitutional protections 
against unlawful arrest, detention and interrogation even without 
granting you legal counsel and trial. As contradictory as it sounds, in 
this Republican created ACT S.3081 The Government would not be 
required to provide detained citizens our US Miranda rights or even 
an attorney…!“ (Source: EDWARDS, Brandon: THE RAMROD REPORT, 
#14, June 3, 2010, p. 1-2.) 
 

o President Obama vydal 10. června 2010 nové exekutivní nařízení 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)) bez 
schválení Kongresu USA, ve kterém se zřizuje speciální rada pro 
zdravý životní styl amerických občanů. Tento orgán bude nyní mít 
pravomoci regulovat Obamovou administrativou 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) stanovené tzv. 
nezdravé životní standardy. Vláda se tak dalším krokem snaží 
vlamovat do soukromí každého svobodného občana Spojených států. 

 
 “President Obama on Thursday, June 10, quietly announced a new 
Executive Order establishing the “National Prevention, Health 
Promotion, and Public Health Council.” Claiming the “authority vested 
in me as President by the Constitution and the laws of the United 
States of America,” President Obama has truly gone off the deep end 
this time in his most atrocious attempt to date to control every aspect 
of Americans’ lives. According to Sec. 5. of the Executive Order that 
details the President’s “National Prevention and Health Promotion 
Strategy,” the Council will be charged with carrying out “lifestyle 
behavior modification” among American citizens that do not exhibit 
“healthy behavior.” (Source: http://www.infowars.com/obama-
issues-executive-order-mandating-lifestyle-behavior-modification/.) 
 

o Americký enviromentální úřad EPA (http://en.wikipedia.org/wiki/EPA) 
zastávající radikální názory Obamovy administrativy: se rozhodl 
zdanit občany za to, že jejich domy a majetek nezadrží všechnu 
dešťovou vodu a ta pak odtéká přes federální pozemky. Vytváří se tak 
další silný rozpor mezi vládnoucími elitami v Bílém domě 
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House), Bohem stvořenou 
přírodou a svobodnými občany, kteří se snaží přežít nezávisle na 
presidentu Obamovi nebo jeho státní byrokracii.  

 
 „By Dennis Cauchon, USA TODAY. New environmental regulations 
are prompting cities to impose fees on property owners for the cost of 
managing storm water runoff, the leading cause of water pollution in 
most of the nation. The Environmental Protection Agency (EPA) has 
started issuing a series of limits on storm water pollution that will 
require local governments to spend large amounts of money on water 
quality and soon start slowly reshaping America's roads, housing 
developments and even the traditional lawn. The EPA for the first 
time is placing specific limits on how much storm water pollution can 
flow into the nation's streams, rivers, lakes and bays. Federal courts 
have ruled that the Clean Water Act requires more stringent 



regulations.“ (Source: http://www.usatoday.com/tech/news/2010-
03-28-runoff-fees_N.htm.) 
 

o Banky zvyšují poplatky z uskutečněných elektronických peněžních 
transakcí každého klienta 
(http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=669795) 
a to pod hrozbou nových globálních daní 
(http://www.infowars.com/bilderbergers-green-light-attack-on-iran/), 
vytváření speciálních tzv. celosvětových záchranných fondů dle 
záměru Agendy NWO o nových umělých krizích 
(http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-
svete/clanek.phtml?id=663163) a vytvoření globálního ministerstva 
financí.  

 
 „Tucker (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Tucker_(journalist)) said 
hat Bilderberg were intent on mandating a bank tax paid directly to 
the IMF to fund global governance and a global treasury department 
under the IMF, and that this would then merely be passed on to the 
consumer.“ (Source: http://www.infowars.com/bilderbergers-green-
light-attack-on-iran/.)  
 
 Serióznější finanční instituce pak alespoň zároveň zlevňují nebo 
úplně ruší platby za vklady v hotovosti. Některé středoevropské 
banky oprávněně protestují: my jsme přeci tu tzv. krizi nezpůsobili a 
naopak jsme lidem pomáhali: „Walter Rothensteiner, head of 
Raiffeisen Zentralbank (RZB), meanwhile argued the country’s banks 
have always cooperated with the government. Rothensteiner claimed 
that Austrian banks were, in contrast to US investment bank houses, 
not responsible for the global financial crisis.“ (Source: 
http://www.austriantimes.at/news/Business/2010-02-
22/20869/Government_agrees_on_'bank_tax'.)  
 
 Především gigantické americké a francouzské banky, které si 
nechaly v minulých letech vyplatit státní pomoc, se zároveň musely 
v mnoha případech vzdát své nezávislosti a nyní povinně přeposílají 
údaje o osobních účtech vybraných občanů státní moci dle přání 
mocných elit z NWO (http://www.infowars.com/bailout-bill-would-
require-banks-to-track-and-report-personal-checking-accounts-to-
feds/). Navíc v USA již zřejmě brzy vstoupí v platnost zákon o 
permanentní státní pomoci finančním institucím 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Reform_and_Consumer_Pr
otection_Act) bez nutnosti dotazovat se daňových poplatníků 
prostřednictvím svých zvolených zástupců na výši poskytnutých 
finančních prostředků. Přátelé: Kdo z vás to má? 
 
 „The Senate passes the Wall Street Reform Bill (S. 3217) by a 59-39 
vote, if it passes the House it will kill jobs by making it difficult for 
small businesses to succeed and it will give permanent and unlimited 
bailout authority for the big banks on Wall Street. It would also do 
nothing to solve problems in the financial system and won’t prevent 
the next financial crisis.“ (Source: http://www.infowars.com/senate-
passes-wall-street-permanent-bailout-bill-its-a-job-killer/.)  
 



 Významní ekonomičtí experti a podnikatelé se přitom shodli, že 
v Česku žádná krize nebyla a šlo pouze o psychologickou bublinu: 
„Praha - Česko v uplynulém roce neprodělalo žádnou velkou 
ekonomickou krizi, o které se bouřlivě píše a hovoří. Spíše než 
ekonomickou krizí, prochází krizí morálky. V panelové diskusi při 
anketě Manažer roku 2009 se na tom dnes shodli vrcholní 
představitelé českého byznysu. Podle některých si nejen Česko, ale 
celý západní svět zvyklo na blahobyt a vysoký standard. V momentě, 
kdy z něj mají lidé jen o malinko slevit, se hned hovoří o krizi. /.../ 
"Už dva roky nemohu zaparkovat před žádným obchodním centrem, 
ani ve Slaném, kde máme čtyři pohromadě a je nás tam 17 tisíc 
obyvatel, takže z toho usuzuji, že až taková bída není," míní generální 
ředitel společnosti Linet a vítěz ankety Manažer roku 2009 Zbyněk 
Frolík. Stejného názoru je také generální ředitelka firmy CHOVSERVIS 
Petra Škopová. "Mnoho lidí si zvyklo, že může mít každé dva, tři roky 
nové auto. Když se musí trošku uskrovnit, tak to začnou vnímat, jako 
že je krize. V jižní Africe si určitě myslí, že krize je úplně něco jiného," 
podotkla. Lidé se podle ní měří a porovnávají podle bohatství a 
hmotných statků, které nashromáždili, nikoliv podle kvality svého 
ducha a osobnosti. Proto je potřeba spíše hovořit o krizi morálky, kdy 
nás korupce a honba za krátkodobým ziskem dostaly do 
problémů.“ „Výkyvy hospodářského cyklu se v české i světové 
ekonomice pravidelně opakují. Doposud nikdy se však o běžných 
výkyvech nehovořilo jako o krizi. Podle Ludmily Petráňové, 
předsedkyně představenstva Lumen Energy, není na vině ani tak 
strmý propad ekonomiky a oslabení poptávky, jako spíše to, že se 
firmy s nimi neumí vyrovnat. Ztratily totiž ostražitost. A zdaleka to 
není jen problém podniků, i na některých vyhláškách ministerstva 
průmyslu a obchodu je prý vidět, že netvoří záchrannou síť, že 
nepočítají s tím, co by se mohlo přihodit. "Já si myslím, že ztráta citu 
pro reálné nebezpečí je pro celé lidstvo nesmírně nebezpečná, 
protože všichni předpokládají, že to bude tak jako teď, všechno 
funguje a máme se dobře," uvedla Petráňová.“ „I když se o 
hospodářské krizi podle většiny manažerů nedá hovořit, problémy 
Česko ale přeci jen má. "Řadu problémů, které máme, jsme si zavinili 
sami a jsou spíše strukturálního charakteru, čehož důkazem je 
obrovským způsobem rostoucí veřejný dluh," zdůraznil Frolík. "Myslím 
si, že v 21. století jsme se dopracovali do situace, kdy si politici myslí, 
že mohou všechno ovládat, že mohou ovládat život ostatních. Možná 
přestali být skromní, možná přestali mít zpětnou vazbu a stát nohama 
na zemi," shledala Škopová. Na prvním místě je tak podle českých 
manažerů třeba vzdát se pýchy a představ o vlastní všemocnosti; 
vyvarovat se korupci a nemorálním praktikám. Jen tak se můžeme 
vrátit nohama zpět na zem a vymanit se z toho, čemu jsme si zvykli 
říkat hospodářská krize.“ (Zdroj: 
http://www.ct24.cz/ekonomika/87783-v-cesku-zadna-krize-nebyla-
shodli-se-cesti-top-manazeri/.) 
 

o Mojmír Hampl 
(https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rad
y/cnb_hampl.html) - dosavadní viceguvernér ČNB 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank) - se vyslovil 
s kritikou na adresu MMF (http://en.wikipedia.org/wiki/Imf): fond měl 
do značné míry přiživit umělou ekonomickou krizi ve spolupráci 



s některými dalšími institucemi 
(http://www.financninoviny.cz/zpravy/hampl-mmf-urychlil-financni-
krizi/458028; viz např. snaha o potopení eura a vytváření umělých 
krizí pomocí psychologie, publikací negativních zpráv atd. dle dohody 
mezi investičními fondy: http://www.novinky.cz/ekonomika/193820-
sazka-na-oslabeni-eura-spustila-v-usa-vysetrovani-financnich-
fondu.html) 

 
o Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) velmi 

správně vetoval na počátku června 2010 nový zákon o ČNB 
(http://en.wikipedia.org/wiki/ČNB), který by zrušil její suverenitu a 
udělal by z ní pouze podřadný útvar Evropské centrální banky 
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank): „Klaus také 
upozornil, že zákon by mohl být v rozporu s Ústavou. Ta totiž 
centrální bance dává za hlavní úkol bdít nad cenovou stabilitou. Po 
přijetí eura ale bude mít v tomto Česká národní banka v mnoha 
ohledech svázané ruce, bude se totiž muset vzdát části své 
suverenity ve prospěch Evropské centrální banky. Podle Klause je 
proto třeba zamyslet se nad tím, zda hlavní cíl ČNB nebude muset být 
z Ústavy vypuštěn nebo modifikován.“ (Zdroj: 
http://www.ct24.cz/ekonomika/91901-klaus-vetoval-zakon-o-
fungovani-cnb-v-eurozone/.) 

 
o Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD - 

http://en.wikipedia.org/wiki/OECD) chce zničit pod vlivem zlé Agendy 
NWO české chataře, chalupáře nebo malé majitele rodinných domků. 
To vše zavedením výrazně vyšších daní z nemovitostí, nového 
ekologického zdanění a zvýšením (rozuměj tzv. sjednocení) DPH 
(http://en.wikipedia.org/wiki/VAT). Poslední opora svobodných lidí, 
kterým ještě něco zbývá - chatičky a chalupy - tak bude zničena. Hoši 
z OECD říkají: "V České republice se využívá zdanění majetku méně 
než v kterékoliv jiné členské zemi OECD," upozorňuje zpráva. 
Organizaci by se také víc zamlouval systém jedné sazby DPH, 
současné oddělení na dvě považuje za neefektivní. Další reformy 
potřebují i ekologické daně, včetně zavedení daně z emisí 
skleníkových plynů.“ (Zdroj: 
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=6651
93; poslechněte si naprosto "nevídaný" názor pana Macháčka 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Macháček) z Reflexu na toto téma 
např. zde http://www2.rozhlas.cz/stream/02022620.mp3.)  

 
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
under the influence of evil NWO Agenda wants to destroy Czech 
cottages and small home owners via introduction of new higher 
property taxes, new environmental taxes and via increasing 
(unification) of VAT. Last hope of free people, their own small 
properties - huts and cottages - have thus been destroyed. The boys 
from the OECD say: "The Czech Republic uses the property tax less 
than in any other OECD country," warns the report. Organization 
would be more well liked one rate VAT system, the current separation 
into two considered inefficient. Further reforms needed as 
environmental taxes, including a tax on greenhouse gas emissions." 
STOP EVIL NWO AGENDA!!! 

 



o EU se pokouší zbavit jednotlivé státy jejich základního práva 
rozhodovat o penězích daňových poplatníků. Svobodně zvolení 
zastupitelé jednotlivých členských a přidružených států EU tak možná 
v budoucnu přijdou (v českém případě se ho pravděpodobně 
dobrovolně vzdají) o základní právo finanční nezávislosti každé země. 
Státní rozpočet by již měl být schvalován - podobně jako v případě 
kolonií (http://en.wikipedia.org/wiki/Colonies) - na úrovni vedení EU. 
Odstupující guvernér ČNB Zdeněk Tůma 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Tůma) vyslovil s tímto krokem 
EU ve vysílání ČT24 (http://en.wikipedia.org/wiki/ČT24) jasný 
nesouhlas a zkritizoval za odevzdávání státní nezávislosti na úroveň 
EU dosavadního ministra financí ČR pana Janotu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Janota) slovy: Já nad tím 
„pořád tou hlavou vrtím“. Neustále nám z EU předhazují nové 
omezování našich kompetencí také na úrovni ČNB. Mám velkou 
„obavu z těch nových regulací“. „Proč“ stále vymýšlejí „něco 
dalšího“ a nevyužijí „těch starých“ legislativních předpisů? Vždyť 
pánům z EU „chybí posuzování“ již fungujících regulačních 
mechanismů. Náš hlavní boj bude nyní o to, „jestli to půjde proti 
nezávislosti měnové politiky“ České republiky. Já musím varovat, aby 
to neznamenalo další „posun pravomocí na evropskou úroveň“. Oni 
totiž chtějí právo rozhodovat o našem rozpočtu, ale „když bude 
problém, tak to zůstává na úrovni našeho poplatníka“, který to stejně 
bude pak muset všechno zaplatit a už o tom navíc nebude moci ani 
rozhodovat prostřednictvím svobodných voleb, svých zastupitelů a 
své vlády. (Zdroj: ČT24, 13. 6. 2010.) Historik Thomas E. Woods 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_E._Woods) velmi správně 
poznamenal při rozhovoru s Glennem Beckem: elitáři typu vedoucích 
představitelů EU nebo Obamovy administrativy „vždycky tyto 
problémy sami vytvoří a pak se tváří, že oni jsou ti jediní správní, 
kteří je zase dokáží vyřešit“. No a „lidé jim to bohužel pokaždé zbaští“, 
zase jim odevzdají více svých pravomocí a svobod v domnění, že je tu 
již ta další katastrofální krize. Měli bychom více studovat dějiny a 
podívat se třeba na případ Kanady 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Canada), která zavedla pro své 
provincie první centrální banku 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Canada) teprve na politický 
nátlak mezi lety 1934-1935, dávno po nejtěžších dopadech Velké 
hospodářské krize (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression). 
Musíme si uvědomit: z kanadských bank se díky mohutně stabilnímu 
finančnímu sektoru (podobně jako v dnešní ČR) do té doby 
„nepoložila ani jediná“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 8. 6. 2010.) 

 
 „Canada did have some advantages over other countries, especially 
its extremely stable banking system that had no failures during the 
entire depression, compared to over 9,000 small banks that collapsed 
in the United States.“ (Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression_in_Canada.) 

 
 Žádný centrální dozor nebyl zapotřebí. Neměl by být zapotřebí ani 
v České republice vzhledem k EU.  

 
 „European leaders have launched an audacious bid to create an 
‘economic government of the EU’ – even as they were forced to go 



cap in hand to the International Monetary Fund for a £20 billion 
bailout of debt-stricken Greece. In an extraordinary joint statement 
the EU’s two powerhouses France and Germany called for the EU to 
be handed sweeping powers over economic policy. They called 
for ’strong co-ordination of economic policies’ across the EU – 
including countries like Britain which are not in the euro. And they 
suggested the creation of an ‘economic government of the EU’ headed 
by Herman Van Rompuy, the obscure Belgian federalist who was 
plucked from obscurity last year to become the EU’s first 
president.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
1260594/EU-summit-IMF-joint-plan-likely-Germany-set-Greece-debt-
victory.html.)  
 
 „Chairman of the European Union wants to drive national economy 
from Brussels The head of European bureaucrats yesterday triggered 
uproar via his statement that he will "use all means of the Lisbon 
Treaty to impose control over the economy of each EU country." 
(Source: http://www.zvedavec.org/komentare/2010/03/3570-sef-
evropske-unie-chce-ridit-ekonomiku-z-bruselu.htm.) 
 

o Ve Spojených státech amerických prošla bohužel na konci března 
2010 Obamova (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama) reforma 
zdravotnictví 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Care_and_Education_Reconciliat
ion_Act_of_2010). Bude mít za následek totální zničení doposud 
posledních zbytků svobodných USA a nejkvalitnějšího zdravotního 
systému na světě. Úředníci budou rozhodovat o životě (nyní již byla 
dokonce konečně přiznána také existence tzv. panelů smrti - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panels, viz níže 
http://www.infowars.com/obama-administration-admits-rationing-
panels-exist-in-obamacare/), zdraví každého obyvatele Spojených 
států amerických. Všichni občané budou muset odvádět zdravotní 
daně, které budou samozřejmě v prvních letech používány např. mj. 
na splácení amerického státního dluhu. Glenn Beck 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_beck): „Tyhle peníze budou 
použity na všechno možné, ale ne na zdravotní péči.“ Tím si můžete 
být jisti. (Zdroj: Glenn Beck Show, 17. 3. 2010.) Podle populárního 
černošského kazatele a občanského aktivisty Ala Sharptona mladšího 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sharpton) k tomu muselo dojít, když 
„Americká veřejnost velkou měrou hlasovala pro socialismus, když 
zvolila presidenta Obamu presidentem USA.“ Beck také hovoří o tom, 
že nyní se ukáže, kdo je opravdový patriot „do nepohody“. Je to 
„konec Demokratické strany 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)), jak 
jsme ji doposud znali.“ Její zástupci v Senátu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_the_United_States) a 
Sněmovně reprezentantů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representativ
es) „prodali své duše Ďáblu“, když hlasovali tak, jak hlasovali: pro 
tuto reformu. „Mí rodiče by dnešní demokraty již nepoznali“ a to je po 
dlouhé roky sami aktivně podporovali. (Zdroj: Glenn Beck Show, 22. 
3. 2010.)  

 



 „"The health care reform legislation passed by the U.S. House of 
Representatives last night clearly violates the U.S. Constitution and 
infringes on each state's sovereignty," Florida Attorney General Bill 
McCollum, a Republican, said in a prepared statement announcing a 
news conference. "On behalf of the State of Florida and of the 
Attorneys General from South Carolina, Nebraska, Texas, Utah, 
Pennsylvania, Washington, North Dakota, South Dakota and Alabama 
if the President signs this bill into law, we will file a lawsuit to protect 
the rights and the interests of American citizens."“ (Source: 
http://www.reuters.com/article/idUSN2215987420100322.) 
 
 „Rep. Michele Bachmann (R-MN) is going a step beyond simply 
pledging to fight efforts to pass the health care bill -- she's openly 
pronouncing that people should personally declare it unconstitutional 
and defy it, depending on how it ends up getting passed. At a rally at 
the Minnesota State Capitol on Saturday, Bachmann declared 
illegitimate the potential route that House Democrats could take to 
pass the health care bill. She was specifically railing against a 
parliamentary tactic by which the House could skip voting on the 
Senate bill by declaring it passed as part of the reconciliation bill. 
Bachmann pronounced this to be taxation without representation. 
"They have just started a revolution -- and they did it," said 
Bachmann. "But mark my words, the American people aren't gonna 
take this lying down," Bachmann later said. "We aren't gonna play 
their game, we're not gonna pay their taxes. They want us to pay for 
this? Because we don't have to. We don't have to. We don't have to 
follow a bill that isn't law. That's not the American way, and that's not 
what we're going to do." Bachmann continued. "Because it's one-
party rule now in Washington, D.C. Their Chicago tactics, their 
Chicago friends, twisting Democrats' arms, threatening their own 
team members with ethics charges and a submission. This handful of 
people thinks they can enforce their will on 300 million Americans? 
They're not gonna do that. This is dictatorial, what they are doing. We 
are not compelled to follow a non-law just because Obama and Pelosi 
tells us we have to. "If they pass the bill legitimately, then yes, we 
have to follow the law -- until we repeal it. But if they pass it 
illegitimately, then the bill is illegitimate, and we don't have to lay 
down for this. It's not difficult to figure out. So if for some reason 
they're able to get their votes this week and pass this 2,700-page 
Senate bill -- if they get it, trillions of dollars is what it's gonna cost, 
when we didn't vote on it, we need to tell them a message: That if 
they get away with this, they will be able to get away with anything -- 
with anything. And you can't say you voted on a bill when you didn't, 
because it's fraud. But we are not helpless here. We are not helpless, 
there are things that we can do." This approach goes beyond the 
conventional nullification position, which argues that states should 
have the power to interpose themselves against the federal 
government. In this case, Bachmann is calling for a individuals to 
commit civil disobedience against the law -- which should be very 
interesting to watch, if it really does come to that, and a sitting 
member of Congress leads citizens in breaking the law.“ (Source: 
http://tpmdc.talkingpointsmemo.com/2010/03/bachmann-were-not-
going-to-obey-health-care-law----we-dont-have-to-video.php/.)  
 



 „Senator DeMint said: “This is a rule change. It’s a pretty big deal. 
We will be passing a new law and at the same time creating a senate 
rule that makes it out of order to amend or even repeal the law. I’m 
not even sure that it’s constitutional, but if it is, it most certainly is a 
senate rule. I don’t see why the majority party wouldn’t put this in 
every bill. If you like your law, you most certainly would want it to 
have force for future senates. I mean, we want to bind future 
congresses. This goes to the fundamental purpose of senate rules: to 
prevent a tyrannical majority from trampling the rights of the 
minority or of future congresses.” In other words, Democrats are 
protecting this rationing “death panel” from future change with a 
procedural hurdle. You have to ask why they’re so concerned about 
protecting this particular provision. Could it be because bureaucratic 
rationing is one important way Democrats want to “bend the cost 
curve” and keep health care spending down?“ (Source: 
http://www.infowars.com/obama-administration-admits-rationing-
panels-exist-in-obamacare/.) 

 
o Americký stát Wyoming (http://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming) se 

připojil k těm zemím celého světa, které odporují Agendě NWO. 
Tradiční země chovatelů dobytka, farmářů, kovbojů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cowboy) si nehodlá nechat regulovat 
legálně držené zbraně nutné pro přežití svých občanů. Pokud se 
pokusí jakýkoliv federální agent zabavovat lidem legálně držené 
zbraně nebo omezovat obyvatele Wyomingu v jejich místních právech 
s tím souvisejících, může být každý takový federální činovník 
pokutován až do výše 2.000 dolarů nebo dvěma roky vězení. 
Podobnou legislativu zavedly mj. např. státy Montana 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Montana) a Tennessee 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee).  

 
 „According to a law signed into effect yesterday by Democratic Gov. 
Dave Freudenthal, any agent of the U.S. who "enforces or attempts to 
enforce" federal gun rules on a "personal firearm" in Wyoming faces a 
felony conviction and a penalty of up to two years in prison and up to 
$2,000 in fines. WND reported just days ago when Utah became the 
third state, joining Montana and Tennessee, to adopt an exemption 
from federal regulations for weapons built, sold and kept within state 
borders.  A lawsuit is pending over the Montana law, which was the 
first to go into effect. But Wyoming's law goes further, stating, "Any 
official, agent or employee of the United States government who 
enforces or attempts to enforce any act, order, law, statute, rule or 
regulation of the United States government upon a personal firearm, 
a firearm accessory or ammunition that is manufactured commercially 
or privately in Wyoming and that remains exclusively within the 
borders of Wyoming shall be guilty of a felony and, upon conviction, 
shall be subject to imprisonment for not more than two (2) years, a 
fine of not more than two thousand dollars ($2,000.00), or both."  
Here are answers to all your questions about guns, ammunition and 
accessories. Gary Marbut of the Montana Shooting Sports Association, 
who has spearheaded the Montana law, now describes himself as a 
sort of "godfather" to the national campaign.“ (Source: 
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=127787.) 
 



o Vatikán důrazně varuje před nebezpečím geneticky modifikovaných 
potravin. Nové studie navíc potvrzují možné dopady těchto 
upravovaných produktů na bázi DNA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dna) na lidskou sterilitu. 
(http://www.psfk.com/2010/06/research-links-genetically-modified-
food-to-long-term-sterility.html) Jejich podíl na celosvětových 
zásobách jídla se nebývale zvyšuje hlavně v rozvojových zemích 
(http://en.wikipedia.org/wiki/3rd_World_Countries). Přitom celá naše 
planeta má dostatek přírodních potravin a otázky nedostatku jídla 
jsou spojeny spíše s jeho nekvalitní distribucí.  

 
 „Cardinal Peter Turkson told Catholic News Service March 9 that he 
would urge an attitude of caution and further study of the possible 
negative effects of genetically engineered organisms.“ „“Everybody is 
for the advancement of science and everybody is for the improvement 
of human conditions and livelihood through the products of scientific 
research,” he said. If further research and study on the effects and 
impact of GMOs could alleviate people’s fears and concerns, he said, 
then maybe “everybody can come on board to fashion food security 
for the world.”Pope Benedict XVI has denounced the continued 
scandal of hunger in the world, saying its root causes have more to 
do with problems of distribution and sharing than with there not being 
enough food in the world. /.../ it was not a coincidence that in 2009 
the use of genetically modified food crops grew by 13 percent in 
developing countries and that GM crops covered almost half of the 
world’s total arable land and yet “the number of hungry people in the 
world has for the first time reached 1 billion people.”“ (Source: 
http://www.infowars.com/vatican-official-cautions-against-gmos/.) 
 
 EU chce navíc v červenci 2010 maximálně uvolnit dosud přísné 
mantinely pro pěstování geneticky upravených plodin.  
 
 „(Reuters) - The European Union is to radically overhaul its approval 
system for genetically modified (GM) crops from next month, opening 
the way to large-scale GM cultivation in Europe, draft proposals seen 
by Reuters on Friday showed. /.../ Under proposals due to be adopted 
on July 13, the EU executive Commission will be given greater 
freedom to approve new GM varieties for cultivation in return for 
letting EU governments decide whether or not to grow them.“ (Source: 
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6531MG20100604.) 
 

o Zakážou nám podporovatelé NWO Agendy svobodné používání soli? 
Budou chtít tuto životně důležitou látku regulovat? V americkém New 
Yorku již takový návrh zákona existuje.  

 
 „MYFOXNY.COM - Some New York City chefs and restaurant owners 
are taking aim at a bill introduced in the New York Legislature that, if 
passed, would ban the use of salt in restaurant cooking. "No owner or 
operator of a restaurant in this state shall use salt in any form in the 
preparation of any food for consumption by customers of such 
restaurant, including food prepared to be consumed on the premises 
of such restaurant or off of such premises," the bill, A. 10129 , states 
in part. The legislation, which Assemblyman Felix Ortiz, D-Brooklyn, 
introduced on March 5, would fine restaurants $1,000 for each 



violation. "The consumer needs to make their own health choices. 
Just as doctors and the occasional visit to a hospital can't truly control 
how a person chooses to maintain their health, neither can chefs nor 
the occasional visit to a restaurant," said Jeff Nathan, the executive 
chef and co-owner of Abigael's on Broadway. "Modifying trans fats 
and sodium intake needs to be home based for optimal health. 
Regulating restaurants will not solve this health issue."“ (Source: 
http://www.myfoxny.com/dpp/news/local_news/new_york_state/chef
s-call-proposed-new-york-salt-ban-absurd-20100310-akd.) 
 

o NWO síly v České republice chtějí už zase zavádět povinnou docházku 
do mateřské školky (http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten). Toto 
zdánlivě pozitivní opatření z hlediska předškolní výchovy dítěte ovšem 
většinou vede k většímu odpoutání potomků např. od křesťanské 
výchovy a je lehce zneužitelné ke státní indoktrinaci malých dětí např. 
enviromentální propagandou. (Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/706128.) 

 
o Velké etické problémy slibuje přinést tzv. ´Národní akční plán pro 

darování a transplantaci orgánů´ pro následujících šest let. Na jedné 
straně může být výbornou zprávou pro pacienty dlouho čekající na 
provedení operace, nebo dokonce v případě nutné potřeby záchrany 
života prostřednictvím vhodného orgánu, nicméně jsou tu také 
značná rizika pro každého českého občana. Vlivem tlaku EU na 
zavedení jednotných předpisů pro ´těžbu´ orgánů z ještě živých nebo 
již tzv. mrtvých pacientů (viz vyjádření ministryně Juráskové - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková - ve smyslu doslova 
„využívání dárců“ na Radiožurnálu 10. 6. 2010) v rámci urychlení 
získávání lidských orgánů, se můžeme posléze dočkat nových 
speciálních zaměstnanců státu, kteří budou placeni za vyhledávání 
ještě živého nebo již tzv. mrtvého ´lidského materiálu´ (rozuměj 
živého člověka) pro případné transplantace orgánů. V předchozích 
letech jsme mohli na celém světě vidět obrovské machinace a 
naprosto neetické obchodní praktiky právě s lidskými orgány. Mnozí 
čeští lékaři, věrni své Hippokratově přísaze 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_oath) a nikoliv tučným 
finančním zakázkám, již dnes důrazně upozorňují na problém tzv. 
stanovení legální smrti pacienta 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_death), kdy v honbě za danými 
orgány mohou být opět předčasně prohlašováni za mrtvé někteří 
nemocní nebo i zdraví lidé. V současném ´světě podle NWO´, kde je 
vše jen o „moci, kontrole a penězích“, kde již neexistuje něco 
takového jako v Boha věřící lékař s vysokými etickými standardy, jak 
říká Glenn Beck, se to bohužel často stává (Zdroj: Glenn Beck Show, 
29. 4. 2010.) Viz také níže velmi kontroverzní a nebezpečný zákon o 
automatickém - tzv. předběžném - souhlasu pacientů s odběrem 
jejich orgánů (obdoba již existující české legislativy), který prosazoval 
ve státě New York poslanec 
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_State_Assembly) Richard 
Brodsky (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodsky). 

 
 „Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo společně s odborníky 
Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů pro 
následujících šest let. Plán reaguje na evropská nařízení a jeho cílem 



je zvýšit kvalitu v této lékařské oblasti. /../ Akční plán zavádí jako 
novinku ustavení dárcovských konzultantů do dárcovských nemocnic. 
Speciálně proškolení odborníci z řad lékařů budou osobně odpovědní 
za využití možného potenciálu dárců v daném zdravotnickém zařízení. 
Zajistí i komunikaci s pojišťovnami. Celkem by jich mělo být v Česku 
asi sedmdesát. Mezi další novinky patří vytvoření norem jakosti a 
bezpečnosti pro odběr, převoz a použití lidských orgánů. Častěji 
budou využívány také orgány od dárců vyššího věku či se vzácnými 
chorobami. Plánují se i právní úpravy, které usnadní odběr orgánů od 
cizinců zemřelých v Česku, a uvažuje se i o zavedení úlev pro dárce 
orgánů, tkání a krvetvorných buněk, jak je to běžné v 
zahraničí.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/92590-cesko-ma-
stale-nedostatek-organu-pro-transplantace/.)  
 
 „V ČR se vychází z předpokládaného souhlasu s posmrtným 
darováním orgánům. Odmítači se mohou za života zapsat do 
Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a 
orgánů, nyní je v něm 971 lidí. Česko se snaží řešit nedostatek 
orgánů také tím, že podporuje využití orgánů od žijících dárců. Pro 
toto řešení chce ministryně získávat laickou veřejnost mediálními 
kampaněmi a odborníky vzdělávacími programy.“ (Zdroj: 
http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/darujte-sve-organy-ministerstvo-
rozjede-kampan_168529.html.)  
 
 „The existence and distribution of organ transplantation procedures 
in developing countries, while almost always beneficial to those 
receiving them, raise many ethical concerns. Both the source and 
method of obtaining the organ to transplant are major ethical issues 
to consider, as well as the notion of distributive justice. The World 
Health Organization argues that transplantations promote health, but 
the notion of “transplantation tourism” has the potential to violate 
human rights or exploit the poor, to have unintended health 
consequences, and to provide unequal access to services, all of which 
ultimately may cause harm. Regardless of the “gift of life”, in the 
context of developing countries, this might be coercive. The practice 
of coercion could be considered exploitative of the poor population, 
violating basic human rights according to Articles 3 and 4 of the 
Universal Declaration of Human Rights. There is also a powerful 
opposing view, that trade in organs, if properly and effectively 
regulated to ensure that the seller is fully informed of all the 
consequences of donation, is a mutually beneficial transaction 
between two consenting adults, and that prohibiting it would itself be 
a violation of Articles 3 and 29 of the Universal Declaration of Human 
Rights. Even within developed countries there is concern that 
enthusiasm for increasing the supply of organs may trample on 
respect for the right to life. The question is made even more 
complicated by the fact that the "irreversibility" criterion for legal 
death cannot be adequately defined and can easily change with 
changing technology.“ (Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplant.)  
 
 „Contemporary intensive care unit (ICU) medicine has complicated 
the issue of what constitutes death in a life support environment. Not 
only is the distinction between sapient life and prolongation of vital 



signs blurred but the concept of death itself has been made more 
complex. The demand for organs to facilitate transplantation 
promotes a strong incentive to define clinical death in a manner that 
most effectively supplies that demand. We consider the problem of 
defining death in the ICU as a function of viable organ availability for 
transplantation.“ (Source: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356234.) 
 
 „It is the height of authoritarian arrogance - the state of New York 
wants to take the organs of its citizens without permission. New York 
State Assemblyman Richard Brodsky has introduced a bill that would 
automatically enroll all New Yorkers as organ donors unless they 
specifically opt out of organ donation.“ „It is called “presumed 
consent,” doublespeak for theft. It should be called grave robbery. 
Presumed consent is the same thing as a thief stealing your car and 
when you confront him he says, “Since you didn’t tell me I couldn’t 
steal your car, I presume you granted permission to steal it.” Brodsky 
told Fox News he just wants to force all New Yorkers to make the 
decision. And if they don’t the state will presume consent and steal 
their organs. The disgusting part is Brodsky makes it sound like the 
state wants to make sure citizens retain control of their organs /.../. 
The message is crystal clear - the state owns the bodies of its 
subjects and they will be required to come crawling to officialdom in 
order to prevent the looting of their organs.“ (Source: 
http://www.infowars.com/new-york-considers-stealing-organs-from-
citizens/.) 

 
 Takže přátelé: Nová česká vláda bude mít jedinečnou šanci zabránit 
dalšímu šíření NWO Agendy v České republice. Pokud se jí to podaří: český 
stát by opět mohl patřit k ekonomickým, ideovým a předně svobodným lídrům 
celého světa, kde se lidem bude skutečně dařit ve všech oblastech života, a 
pokud si budou navíc zdejší obyvatelé prokazovat navzájem dobrovolně a 
ochotně solidaritu, pomoc bez vměšování státu, budou respektovat Boha: 
posléze může celá ČR projít proměnou v ostrůvek prosperity, hezkého, 
svobodného, Požehnaného života. Může zcela neobyčejně rozkvést v moři 
negativních zpráv a všeobecných depresí. Jestliže je tedy pravda, že náš stát 
není pro síly NWO nijak zvlášť důležitý, pak opravdu není důvod Agendě NWO 
zbytečně ustupovat, omezovat občanské svobody, ničit svobodné tržní 
hospodářství, šířit zde globální strach, celoplanetární daně a podporovat 
jakýmkoliv způsobem vznik globální vlády. 
 
 „My totiž potřebujeme velké myslitele a statečné občany“, kteří by nás 
„inspirovali“ v těchto těžkých časech nárůstu moci NWO na celé planetě. „Nebude 
to sice jednoduché“, ale my „to zvládneme“. (Zdroj: GLENN BECK KEYNOTE AT 
CPAC, Fox News, Washington, D.C., 2010, 58 minut.) „Musíme se hlavně 
vymanit ze systému“, „z tohoto systému otroctví“. „Každý z nás se musí od 
základu změnit a naučit se nebýt závislý.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 3. 2010.) 
„Musíme přestat být závislí na vládě.“ „Nedělá to nic jiného, než že to zotročuje 
více a více Američanů (Čechů, pozn. autora).“ „Vytváří to závislé lidi.“ (Zdroj: 
Glenn Beck Show, 16. 4. 2010.) Jako patrioti, křesťané, všichni dobří lidé: 
„ztrácíme hodiny a hodiny vzájemnými malichernými hádkami jedni s druhými“ a 
„kvůli čemu?“ Když to překonáme a najdeme společný cíl, za kterým se vydáme, 
pak se k nám houfně začnou přidávat další občané, „protože pak již naše životy 
budou zbudovány na pevných, stabilních základech“. „My potřebujeme dobré lidi 



s pevnými životními hodnotami a nikoliv další politiky.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 
26. 3. 2010.) „Řešení je v každém individuálním člověku. Když se totiž začneme 
chovat v našich životech jako otcové zakladatelé (Adams - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams, Jefferson - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_jefferson, Franklin - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin).“, tak pak si uvědomíme ty 
důležité hodnoty, o které vlastně v životě jde a budeme děkovat Bohu za to, co 
ještě máme, a že „můžeme žít v této zemi a být součástí tohoto národa“. (Zdroj: 
Glenn Beck Show, 2. 4. 2010.) Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se totiž jasně ukázalo: Voliči již nechtějí ani oranžovou nebo 
rudou „revoluci“ a dokonce jasně řekli, že ani nehodlají nadále akceptovat 
socialisticko-pozvolnou „evoluci“. Politici ještě sice stále mají své marketingově-
psychologicko-politologické týmy, které se vám budou snažit po volbách krásně 
„zabalit“ své myšlenky a pak vám je prodat (včetně bohužel některých zlých idejí 
NWO). No a když své dárečky posléze rozbalíte: tak pak se často nestačíte divit. 
Proto se vyplácí nevidět pouze to, co je „hezky zabalené“, nýbrž to, co je v tom 
vašem balíku. Vláda si také nemůže myslet: my jsme ti chytří elitáři, kteří to nyní 
ve své pýše všechno vyřídíme. Jsou zde milióny lidí, kteří svým životem dokazují 
nejen českým elitářům: jde to i bez vás. Vždyť „odkdy je to hanba být úspěšným 
samoukem“, nebo dělníkem, „soukromníkem, malým podnikatelem, 
živnostníkem“, „kteří těžce pracují a dávají do svého podnikání poslední dolar 
(korunu, pozn. autora)“ a „pokud uspějí: jsou démonizováni a penalizováni“ mj. 
díky zvýšení daní. „Proč“ to vládní představitelé dělají? Oni přeci „nevytvářejí 
pracovní místa“. Ta vytváří „americký (český, pozn. autora) lid“. „Malí 
podnikatelé“ jsou ti hlavní, kteří dávají lidem práci. „To jsou ti, kteří opravdově 
trpí a nyní si jich už zase nikdo nevšímá a nezajímá se o ně, že?“ Oni „právě teď 
dělají všechno možné i nemožné, aby lidem zachránili pracovní místa.“ Tedy 
nikoliv vláda nebo úředníci. Jediná opravdová úloha vlády by se v současnosti 
měla hlavně zaměřovat na to, abychom byli „ochráněni před zločinci“. Ale s tím, 
jak roste míra omezování občanských svobod v rámci posilování vlivu NWO: tak 
to nyní vypadá, jakoby se spíše již tak nějak automaticky stával tím 
´zločincem´díky moři nové legislativy každý občan, na kterého je nyní pohlíženo 
jako na hlavního nepřítele státu, jakoby „lidé byli těmi zlými“. „Ale to my přeci 
nejsme!“ My ještě máme duši a dobré srdce. Každým rokem dáváme více a více 
na charitu. Například američtí občané takto odevzdali dobrovolně, ze své 
svobodné vůle a rádi roku 2008: až „307“ tisíc miliónů dolarů a žádný úředník 
jim to nemusel nařizovat. V tomto ohledu se má EU od USA opravdu čemu „učit“. 
(Zdroj: GLENN BECK KEYNOTE AT CPAC, Fox News, Washington, D.C., 2010, 58 
minut.) „Ti, kteří potřebují naši pomoc ji dostanou na lokální a místní úrovni, od 
přátel, od rodiny, od každého z nás, od lokálních církevních sborů: to je přeci 
cesta, jak lidem pomáhali naši předci již od počátku a jak by to také mělo 
vypadat dnes.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 4. 2010.) „My jsme velmi 
nábožensky a morálně založený národ.“ „My máme pochopení.“ „My máme velká 
srdce.“ „Většina Američanů je taková.“, říká Glenn Beck 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck). Jenže představitelům státu jako je 
třeba Obamův poradce pro otázky víry a výkonný ředitel OFBCI 
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Office_of_Faith-
Based_and_Neighborhood_Partnerships) Jim Wallis 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Wallis) to nestačí. Oni si chtějí vynucovat 
dobročinnost, zájem lidí a podřízení se státní ideologii násilím: například 
zvyšováním daní. Neuznáš naši enviromentální politiku: tak tě více 
zdaníme. Navíc propagují úzké napojení a spolupráci církví se státní ideologií, s 
výkonnou mocí (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ofbnp-
council-final-report.pdf), tedy nikoliv např. velmi nutné prosazování Biblického 



učení v každodenním životě společnosti a tedy i v politice na základě vnitřního 
přesvědčení, dle svého srdce. Jenže „vynucováním si dobrých věcí násilím: tudy 
vedou cesty Ďábla (http://en.wikipedia.org/wiki/Evil), tudy vedou cesty marxistů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marxist), socialistů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism), to jsou komunistické cesty 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Communism).“ Oni nechtějí nechat lidem 
svobodnou vůli a rozhodování podle Ježíšova učení 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Teachings_of_Jesus) tak, aby se mohl ukázat jejich 
charakter. (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. 3. 2010.) Pamatujme si: „Dobročinnost 
nepřichází od vlády.“ „Kristovo poselství bylo o svobodné volbě a o 
mírnosti.“ „Nemůže to být zaváděno násilím.“ „Dobročinnost znamená, že vy si 
svobodně volíte, komu pomůžete na základě své svobodné vůle.“ „Proč? Protože 
vaše srdce se změnilo.“ „Když to jde od vlády, tak to již není dobročinnost: je to 
daň.“ Povinnost totiž již nemění vás a vaše srdce, vaše uvažování 
vzhledem k potřebným, nedává vám šanci na to, abyste se stali lepšími 
lidmi ze svého srdce. Díky novým a novým povinnostem nebo dalším daním 
však dochází k tomu, že začínáte nenávidět stát a bohužel díky této zlé 
donucovací politice státu pak již odmítáte pomáhat chudým. Prostě nelze to na 
lidech vynucovat. Navíc administrovaní daní, vynucených poplatků: způsobuje 
finanční ztráty z původně vybrané částky, takže k potřebným dojde nakonec 
výrazně méně prostředků. Beck: „Věřím z celého srdce, že je správné 
pomáhat chudým.“ „Dobrovolně dávám velký díl ze svého příjmu na charitu, 
protože jsem vnímavý křesťan.“ „Chcete k tomu lidi přinutit“ násilím, zákonem: 
„aby dávali chudým?“ „Je to ale pak ještě dobročinnost?“, dobré srdce, 
zlepšování charakteru nebo již státní terorismus? 
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism) Víte: ono „nutit lidi k tomu, aby 
nedobrovolně dělali tzv. dobré věci: to je ďábelský záměr.“ „To je přesně cesta 
marxistů, socialistů, progresivců, ale nikoliv Ježíšova cesta.“ (Source: SOCIAL 
INJUSTICE, BECK TV, IN EXTREME DOCUMENTARY, 2010.) Vždyť už i externí 
poradkyně presidenta Obamy, šéfka velmi silné (přibližně 400.000 členů) 
odborové organizace ACORN 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Community_Organizations_for_Refo
rm_Now) a nadšená černošská socialistka jménem Bertha Lewis 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_Lewis_(activist)) varuje, že se již lidé brzy 
mohou ocitnout díky svému odporu vůči státu v nové - tentokrát zřejmě 
Obamově - ´McCartyho éře´ (http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthy_era), že již 
zanedlouho mohou nastat „nové internace svobodných občanů tak, jako za dob 
druhé světové války“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_internment_camp), 
že může přijít nový typ - asi Obamovy - politické 
„segregace“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Segregation_in_the_United_States). 
(Zdroj: Glenn Beck Show, 22. 4. 2010.) Ba co víc. „Náš současný systém trénuje 
lidi k tomu, aby se navzájem podezřívali a aby nenáviděli své sousedy.“ Aby 
naopak sloužili pouze tzv. jedině spravedlivému a dobrému státu, Obamovi, EU, 
NWO, vyššímu dobru atd. „Nepleťme si pravdu s nenávistí.“, promlouvá k lidem 
Glenn Beck. „Já sice nenávidím ty špatné věci, které udělali naší zemi, ale 
ne že bych nenáviděl lidi, kteří se na tom podíleli.“ Přátelé „využívejme tedy 
ještě plně naši zbývající svobodu slova“. „Mějme víru a nešiřme nenávist, nýbrž 
pravdu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. 4. 2010.) Dokáže si pak ale vůbec ještě 
někdo představit: co by se stalo, „když by USA padly“, když by byli zničeni 
všichni konzervativci, patrioti, křesťané, dobří a svobodomyslní lidé? Byl by to 
konec poslední naděje svobodného a křesťanského světa. (Zdroj: Glenn Beck 
Show, 26. 2. 2010.) Beck: Víte já jsem již byl několikrát v životě „takhle blízko 
toho, abych přišel i o svou duši. Už jsem kdysi o všechno přišel v materiální 
oblasti. Vyrůstal jsem v chudobě, pak jsem vydělal velké peníze když mi bylo 



kolem dvaceti a všechny jsem je rozházel, jelikož jsem nebyl dobrý člověk a 
ztratil jsem všechno. Nicméně přesto jsem pak byl šťastný, ikdyž jsem byl 
na mizině, protože jsem znovu obnovil svou vlastní čest. Klidně ztratím 
všechny své peníze, ale již nikdy svou duši.“ Těším se na ten okamžik, až znovu 
obnovíme čest naší země. K tomu ovšem nyní „potřebujeme velké hnutí, 
obrovské zástupy lidí“ pochodující na Washington, na Brusel, Berlín a na Prahu, 
Ostravu, každé velké krajské město. Pokud se nám to podaří a my uspějeme, 
pak bude můj úkol politického komentátora splněn, já rád odejdu do ústraní a 
„budu s radostí dělat třeba uklízeče někde zdarma na Capitol Hill 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill,_Washington,_D.C.).“ (Zdroj: Glenn 
Beck Show, 2. 4. 2010.) 
 
 Známý americký politický komentátor televizní a rozhlasové sítě Fox News 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company), někdejší soudce 
Andrew P. Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) s názory 
blízkými Ronu Paulovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) a katolicko-
libertariánskému (http://en.wikipedia.org/wiki/Catholicism; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) pojetí světa pak vidí jako další 
základní úlohu nové vlády zabezpečit to, aby měl každý občan „právo 
říkat, co si myslí, co si přeje“ a „vláda má povinnost chránit toto jeho 
právo, ikdyž se jí to nelíbí, ikdyž nenávidí to, co říkáte, ikdyž se bojí toho, 
co říkáte, prostě má povinnost chránit toto vaše právo.“ Napolitano 
důrazně varuje před zřizováním tzv. zón svobodného projevu, které mají 
postupně nahradit v rámci Agendy NWO a tzv. boje s terorismem klasické pojetí 
přirozených práv (http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law) a lidských svobod 
garantovaných Bohem a stojících nad jakoukoliv vládou nebo státem. Přeci podle 
americké Ústavy (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Constitution) musí být 
takovou jednou velkou svobodnou zónou „celé USA“ nebo ČR. Co je to za 
pořádek, když vám vládnoucí moc předepisuje, kde můžete a kde nemůžete 
svobodně mluvit. „To vy jako svobodný občan určujete pravidla vaší svobody 
projevu“ a to nevyjímaje vaší účast na mítincích politiků (viz události z května 
2010 na sešlostech oranžových hochů v ČR). Víte: pokud někdo chce pronášet 
bez vašeho souhlasu projevy na vašem soukromém pozemku, tak jej 
máte samozřejmě právo vykázat. Je to tak vpořádku. Nicméně tento 
princip již není možné uplatňovat v případě státních aj. veřejných budov 
nebo pozemků ve vlastnictví státu, krajů atd. Takový majetek totiž patří 
všem občanům České republiky a má jen své dočasné správce, kteří by 
měli dovolit majiteli - všem občanům - realizovat svá nezadatelná práva 
svobody projevu a shromažďování. Soudce Napolitano hovoří přímo o Bílém 
domě, Senátu atd. V praxi to takto samozřejmě nefunguje, nicméně moc bych si 
přál: „kéž by to šlo“ a kdyby soudy takto hájily jasně přirozené právo každého 
občana nad snahou státu potlačovat základní Ústavou garantované svobody. 
Týká se to dále mj. např. našeho práva na přiměřenou sebeobranu, které „je 
základním přirozeným právem a vláda nesmí porušovat tato naše přirozená 
práva, dokud vy sami nezačnete porušovat přirozená práva někoho 
jiného.“ „Pokud bychom si měli vybrat“ mezi svobodou zvolit přiměřenou zbraň 
na vlastní obranu tak, „abychom mohli odrazit útok 
tyrana“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Dictator) a nebo raději zvolit „submisivní 
podřízení se vládě“, která určí přesně pravidla pro takovou přiměřenou obranu, 
bude chtít vše registrovat, kontrolovat, katalogizovat, aby pak mohla kdykoliv 
„přijít a zkonfiskovat“ vaše legálně držené zbraně: tak „já bych vždycky volil 
alespoň něco, tedy to, co bude možné“ na obranu sebe, své rodiny a to ikdyby 
proti nám občanům stály ty nejmodernější technické prostředky a vláda by nám 
povolila na vlastní obranu pouze nějaké jednoduché vzduchovky. Případný útok 



totiž vždycky odvrátíte „rychleji sami než vytočíte telefonní číslo“ 112 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_telephone_number#Europe; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_service; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovaný_záchranný_systém).  
 
 Neustále si připomínejme, že není možné nechávat naši vládu bez 
kontroly. Vždyť již nyní nám chtějí úředníci „dokonce regulovat cukr a sůl (viz 
výše situace v New Yorku, pozn. autora). Takže pokud akceptujete argument, 
že vláda ví vše vždy nejlépe: kde to pak skončí? Co se nám pak bude 
vláda ještě dále snažit vzít?“ Vy si tedy vážně myslíte: všeobecné identifikační 
průkazy (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_national_identity_card; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_card) jsou nějakou nevyhnutelnou 
nutností? Vždyť je to jen další kartička z dob totalitních režimů a navíc potlačující 
vaše Bohem daná přirozená práva, vaši lidskou důstojnost. Bez ní: prý nejste 
člověkem. Vynucování si na občanech každého státu používání identifikačních 
průkazek je „absolutně neamerické (a nečeské, pozn. autora)“. Nežijeme přeci 
v nějakém policejním státě (http://en.wikipedia.org/wiki/Police_state), „aby vás 
mohla policie jen tak, bezdůvodně zastavovat a říkat vám: Ukažte mi svoje 
doklady. Právo na svobodný pohyb, myšlení a vyjadřování vyžaduje 
dostatečný prostor a nelze zde povolit uniformitu.“ Při prosazování 
identifikačních průkazů neobstojí ani argument zaměřený na rozlišení tzv. 
„řádných občanů“ vůči ilegálním přistěhovalcům 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration). Žádný průkaz na světě 
ještě „nezabrání“ ilegálům v tom, „aby tu byli“, ale tím, že „nám vláda 
přikazuje nosit tyto nejrůznější průkazky“, tak vznikají právě drastické 
dopady na všechny ony ´řádné občany´. „Je omezována naše svoboda 
pohybu, naše soukromí, naše vyjadřování“ aj. „Bojím se ztráty své osobní 
důstojnosti, respektu samého k sobě, mého lidského individualismu, když toto 
všechno tvoří základní kámen amerického (a českého, pozn. autora) 
občana.“ Připadáte si pak jako v nějaké totalitě, když vás policisté bezdůvodně 
zastavují a táží se vás: „Kam jdete, odkud jdete a legitimujte se.“ No a to již 
vůbec nehovořím o státem neustále zvyšovaných daních. „Musí být stanoveny 
jasné limity na to, co může ještě vláda zdanit, jelikož od jisté úrovně se 
již zdanění stává krádeží.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 2. 2010.) Vláda 
neustále jenom hovoří: jaká je všude ta jejich uměle vytvořená tzv. krize a 
přitom si chce stavět nové stadióny, modernizuje vlaky, hází miliardami. „My 
musíme důrazně omezit vládu a vrátit ji zpět“ k základům naší Ústavy. „Musíme 
zrušit především daň z příjmu a upírskou federální vládu (EU, pozn. autora), 
která doslova vysává finance ze svých občanů.“ Ano: „Od jisté úrovně se již 
zdanění stává zločinem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. 4. 2010.) 
 
 Někteří politici si již tak zvykli na obcházení tradičních demokratických 
principů hlasování v parlamentu, že by nejraději veškeré pravomoci převedli bez 
souhlasu těch, kteří je zvolili: na nějakou nadnárodní strukturu (třeba EU nebo 
rovnou na NWO) a nebo by ji opět rádi svěřili pouze jednomu člověku 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)). Neuvědomují si 
nebezpečí, která jsou s tím spojena. Pokud se třeba podíváme do USA na tzv. 
´Slaughter Rule´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Self-executing_rule), pak stačí, 
aby byl v daném znění schváleného zákona citován odkaz na jiný zákon, načež 
již nemusí být o tomto novém legislativním nařízení tzv. ´pod čarou´ vůbec 
hlasováno: má se již dopředu za schválené. Podobně se v Česku často velmi 
neprozřetelně vytvářely v minulosti roztodivné balíky zákonů, o kterých pak 
museli poslanci hlasovat jakožto o jednom celku. Ve skutečnosti však zastupitelé 
tvrdí, že o daném kontroverzním zákoně nehlasovali, jelikož nadpis na celém 



mnohasetstránkovém legislativním balíku hovoří o něčem jiném. Pro voliče 
neznalé těchto procesů pak dochází k pořádnému zmatku při posuzování činnosti 
svého poslance nebo senátora. Soudce Napolitano tyto zvyklosti politiků kritizuje, 
jelikož se domnívá, že zastupitelé vlastně „nemají odvahu“ stoupnout si před 
veřejnost a říci lidem jasně to, jak se zachovali bez nějakých pozdějších výmluv 
např. na rozsáhlost nebo nejasnost daného balíku zákonů. Oni totiž když se jim 
to zrovna pak vzhledem k preferencím hodí, tak „půjdou domů a řeknou lidem: 
Já jsem pro to nehlasoval.“ Podobně to mělo být původně také při hlasování ve 
věci Obamovy reformy zdravotnictví. Víte: dějiny lidské svobody nám většinou 
ukazují to, jakou důležitost má „v parlamentu“ ono „dodržování procedury“. „Tito 
lidé“, nejrůznější radikálové, pokrokáři (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressives) 
aj. se v touze po rychlém prosazení svého ideálu ovšem „vůbec nezajímají o 
dodržování nějakých procedur“. „Nezajímají se o zachování lidské svobody, 
jenom je zajímá moc, to jak ji získat a udržet a jak mít více pravomocí 
nad lidskými životy.“ Americký senátor za stát New York a člen Demokratické 
strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) Chuck 
Schumer (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Schumer) se pak dokonce chtěl 
pokusit zcela potlačit - podle něj - již zastaralou úlohu Listiny práv a svobod 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_to_the_United_States_Constitution). 
Glenn Beck před tímto vývojem varuje: Politici jsou zde přeci od toho, aby 
„ochraňovali naše práva, která nám dal Bůh.“ V českých dějinách jsme si již 
podobnou tristní situaci mnohokrát zažili. Mnichov 1938 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement), okupace 1939 - 1945 
(http://en.wikipedia.org/wiki/German_occupation_of_Czechoslovakia), vládnutí 
pomocí dekretů roku 1945 (http://en.wikipedia.org/wiki/Beneš_decrees), pokusy 
o změnu ústavního zřízení dohodou několikati elitářů v letech 1948 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d'état_of_1948), 1968 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact_invasion_of_Czechoslovakia), 
schválení Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) roku 
2009 bez referenda atd. V USA jsou nyní tyto tendence také velmi zřetelné a 
nebezpečné jsou především nejrůznější současné dekrety presidenta 
Obamy(http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Barack_Obama#Legislation_
and_executive_orders), uváděné v platnost bez schválení Kongresu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress). Glenn Beck tento vývoj 
komentoval slovy: Kongres musel zešílet, „když dává presidentovi tolik 
moci.“ Vždyť díky schválení Obamovy reformy zdravotnictví je pak již vláda 
„přítomná i v našich domovech.“ Napolitano: „Slyšel jsem jednoho demokrata 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) jak říkal, že 
musíme do tohoto zákona prosadit potraty, aby bylo méně dětí a pak také méně 
příjemců zdravotní péče.“ „Je to jako 
z Pekingu.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Bei_Jing) Beck: To je „naprosto děsivé“. 
Napolitano: „Prosím vás lidé, abyste si uvědomili, že tohle všechno je jen 
začátek našeho zápasu o lidskou svobodu. Nikoliv konec.“ No a co s tím 
můžeme jako lidé, jako voliči dělat? Soudce Napolitano: My bychom nyní měli 
„jako lidé lépe porozumět svým ústavním právům“ a „konfrontovat 
s nimi své zastupitele, kteří je porušují.“ Naší úlohou by mělo být 
vzhledem k našim politikům: „Sledovat je, jak volí a jak se 
chovají.“ „Když volí špatně, tak je odvolat z úřadu.“ „Řešení je nyní bohužel 
pouze v politické rovině.“ Listopadové volby (2. 11. 2010) se již v USA kvapem 
blíží. Podobně v Česku volby do místních zastupitelstev 
(http://www.mvcr.cz/clanek/volby.aspx) a do Senátu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Senate_election,_2010) „Lidé se mne každý 
den ptají: Je nyní již ten správný čas soudit se se státem ve věci potlačování 
našich svobod? Já odpovídám: Ne. Je to ještě příliš brzy. V listopadu (v Česku 



v říjnu 2010, pozn. autora) se totiž odehraje to, co chtějí nejvíce: Být 
znovu zvoleni. Tohle jim ale nedáme.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 
2010.)   
 
 Americký spisovatel, historik, kazatel a jeden z populárních 
spolupracovníků Glenna Becka jménem David Barton 
(http://www.wallbuilders.com/SCHbioDB.asp; 
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Barton_(author)) také vyzývá vládu na 
televizním kanále Fox News k tomu, aby pamatovala na přirozené právo a 
svobody garantované občanům při vzniku amerického (českého) státu. V našem 
prohlášení nezávislosti (http://www.lsjunction.com/docs/tdoi.htm; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Independence_(United_States)) 
„máme 45 slov, která definují základní roli vlády“. „Každý student u nás v Texasu 
se nyní učí zpaměti těchto čtyřicet pět slov a studuje základní filosofii, jak má 
vláda vypadat.“ Mezi tyto základní principy patří:  
 

o „Všichni lidé jsou si jako Bohem stvořené bytosti rovni.“ 
o „Jsou obdařeni základními přirozenými, Božími právy.“ 
o „Vláda zde existuje po staletí proto, aby chránila tato Bohem daná práva 

a všechno mimo ně je samozřejmě na zvážení samotné lidské vlády.“ 
o „Prostě nejdůležitější je právě ono poznání, že naše základní 

práva jsou přímo od Boha a pokud bychom již o toto naše stěžejní 
poznání přišli, pak nám samozřejmě začne naše vlastní vláda 
vnucovat, že to je ona, kdo určuje naše základní práva a že je 
může libovolně regulovat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.) 

 
 Glenn Beck: Všechno souvisí bohužel s ústupem od naší víry v Boha. 
„Věříte tomu, že se dnes nachází náboženství v té podobě, tak jak je známe, ve 
velkých problémech?“ Soudce Napolitano: „Samozřejmě, že tomu tak je, protože 
vláda nyní na naši víru velmi útočí.“ „Lidé, kteří nám dnes vládnou: již totiž 
nevěří v Bohem dané přirozené právo.“ „Věří, že základní práva se odvozují 
pouze od vlády.“ Beck: „Právě proto bychom v sobě měli opět probudit ve 
svých srdcích poznání toho, že víra, naděje a dobročinnost“ zde nejsou 
díky státu, ale předně skrze Boha a jeho prostřednictvím pak díky 
vzájemné lidské sounáležitosti. „Je to jediná cesta, jak zachránit tuto zemi. 
Víra, naděje a dobročinnost naplňují vaše srdce a životy přímo od Boha: dají vám 
sílu vstát a jít dále.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.) 
 
 A právě Progresivci (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressives) bez úcty 
k národním a Božím tradicím, mezi něž patří např. předsedkyně americké 
Sněmovny reprezentantů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) Nancy 
Patricia D'Alesandro Pelosiová (http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Pelosi), která 
prohlašuje před novináři „mám ráda ´Slaughter Rule´“ (viz výše - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-executing_rule): „Mám to ráda, protože 
nemusíme hlasovat o návrzích zákonů v Senátu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 
17. 3. 2010.), nebo ´hvězdný´ filmový režisér James Cameron 
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron), tvůrce mj. takových ´hitů´ 
jakými byl Titanic (http://en.wikipedia.org/wiki/Titanic_(1997_film)), Avatar 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(2009_film)), jenž nadává Glennu Beckovi 
a vzrušeně vykřikuje, že by nejraději „postřílel“ všechny popírače tzv. globálního 
oteplování (http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming): tak takoví lidé jsou 
jednou z příčin naší dnešní tristní situace. (Zdroj: Glenn Beck Show, 24. 3. 2010.) 
„Budou to tlačit velice, velice, velice od místních vlád na federální úroveň 



k vládě USA a pak na globální vládu (NWO, pozn. autora).“ (Zdroj: Glenn 
Beck Show, 2. 4. 2010.) Odborový šéf organizace SEIU 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Employees_International_Union) s více 2,2 
miliónů členů a externí poradce presidenta Obamy jménem Andy Stern 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Stern) již hrozí: „Vytvořili jsme globální trh, 
globální peníze (SDR - http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Drawing_Rights, 
pozn. autora), globální společnost, ale zapomněli jsme vytvořit globální 
vládu (NWO, pozn.autora), globální organizaci, globální regulace /.../ my nutně 
potřebujeme globální regulace.“ Glenn Beck: „To se podívejme. Takže odboráři 
již také bojují za globální vládu (NWO, pozn.autora).“ „Za globální vládu skrze 
enviromentalismus.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13. 5. 2010.) Mnoho z těchto 
pyšných elitářů chce rozhodovat o lidských životech mj. schvalováním potratů, 
přikazováním povinné vakcinace populace a skrze implantace čipů již malým 
dětem, předkládáním lidem geneticky upravených potravin bez náležitého 
dlouhodobého výzkumu v řádu stovek let atd. Jsou to titíž lidé, kteří 
v sedmdesátých letech minulého století vášnivě hájili jako liberálové 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism_worldwide) svobodu nedotknutelnosti 
lidského těla státními orgány. Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu USA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States) v kauze 
Doe versus Bolton z roku 1973 (http://en.wikipedia.org/wiki/Doe_v._Bolton). 
Republikánský senátor Steve King (http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_King) 
z Iowy (http://en.wikipedia.org/wiki/Iowa): „Od té doby skoro každý liberál 
argumentuje tím, že federální vláda vám nemá co nařizovat: jak můžete vy nebo 
také každá žena nakládat s vlastním tělem. Nyní jsme ovšem již v roce 2010 a 
po dvou generacích těchto argumentů, ti samí lidé, kteří tyto myšlenky prosadili, 
nyní říkají, že federální vláda má právo říkat každému v Americe (a v ČR, pozn. 
autora): co mohou nebo nemohou dělat se svými těly.“ Nezdá se vám tento 
veletoč zcela mimo mísu? Glenn Beck: „Dělají to proto, že nejsou zakořeněni 
v žádných stálých hodnotách. Proto neustále mění své názory.“ (Zdroj: Glenn 
Beck Show, 18. 3. 2010.) My se tomu musíme postavit říká profesor theologie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Theology) a šéf Westminsterského teologického 
semináře (http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_Theological_Seminary) 
Peter A. Lillback (http://www.wts.edu/faculty/profile.html?id=14). Můžeme s tím 
bojovat pokojnou a mírovou cestou. „Rád bych sdělil všem divákům a také 
především tobě Glenne, abyste podepsali Manhattanskou deklaraci 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Declaration:_A_Call_of_Christian_Cons
cience).“ „Měl jsem tu čest být mezi první stovkou jejich signatářů“ a Chuck 
Baldwin (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Baldwin) mi řekl, že „potřebujeme 
vytvořit celosvětové hnutí lidí, kteří jsou ochotní obětovat i své životy za 
to, čemu věří /.../ když za tohle nebudeme bojovat, tak už nebude žádná 
svoboda vyznání, svoboda slova, už nebude Glenn Beck Show 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck_Show).“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18. 
5. 2010.) Díky snahám NWO o ovládnutí naší Země již totiž nebude možné něco 
takového jako hezký život, kvalitní rodinné vztahy, šance na ekonomickou 
prosperitu pro většinu obyvatel naší planety. Každý člověk dneska vidí, že není 
týden, aby médii neproběhla nějaká globální krize, přírodní katastrofa, 
teroristický útok, pokles HDP, zvyšování daní atd. „Možná jste si všimli, že se 
všude kolem nás neustále objevují nové a nové krize. Některé z nich jsou reálné 
a jiné nikoliv. Dějiny nám jasně ukazují, že politici se vždycky snaží 
vytřískat pro sebe z každé takové krize výhody a to jak z těch reálných 
nebo také z těch uměle vytvořených, protože pak získávají více moci nad 
našimi životy.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. 5. 2010.) Znám osobně tři 
miliardáře, kteří mi řekli: Víš Glenne, „já vlastně nevím, jak zachránit pro 
budoucnost své bohatství. Fakt to teď neví nikdo.“ Podle mne v budoucnu 



přežijí ti, kteří založí svůj život na třech pevných základech „víry, naděje 
a vzájemné dobročinnosti“. „To je totiž ono tajemství.“ „Protože když se 
všechno sesype“, tak nebudete potřebovat stát, pana Paroubka, Nečase 
atd., ale budete potřebovat přátele, rodinu, „jeden druhého navzájem“. 
(Zdroj: Glenn Beck Show, 19. 5. 2010.) Vojenští experti na otázky přežití to 
jednoznačně podle Bena Sherwooda (http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Sherwood; 
autor knihy ´The Survivors Club: The Secrets and Science that Could Save Your 
Life´) potvrzují. Přežít v opravdu tvrdých časech umožňuje civilistům 
jejich „víra a rodina“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) To, co ovšem 
umožňuje přežít elitářům: je neomezený přístup k informacím, možnosti, 
moc a především volná tvorba peněz. Německá centrální banka 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbank) například všem zájemcům 
vysvětlila ve své publikaci ´Money and monetary policy´ 
(http://www.bundesbank.de/download/bildung/geld_sec2/geld2_gesamt.pdf) na 
stránkách 88-93, že peníze se dnes převážně tvoří tzv. z ´čistého vzduchu´ a 
nemusí mít patřičné krytí. Tento systém jsme si již popisovali v minulých dílech 
Oranžové války. Každopádně takto otevřené prohlášení v oficiální publikaci - ne-li 
nejvýznamnější evropské banky - je značně zajímavé. Základem funkčnosti 
všech finančních operací a hospodářství vůbec je pak vytváření nových dluhů, 
protlačování (nebo naopak omezování) do ekonomiky proudících dalších a dalších 
digitálních peněz (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_money), poskytování 
kreditů, které si banky zapíší jako svá aktiva. Tím, jak peníze posléze kolují a jiní 
lidé ukládají v bance své prostředky pocházející jak z jejich výdělku nebo zase 
třeba z poskytnutých úvěrů od jiných finančních institucí: se celková bilance 
v dané zemi (bance) vyrovnává a roste pak možnost poskytovat další půjčky. 
Pomocí rozumné politiky centrální banky dané země se dá omezovat počet 
poskytovaných úvěrů nebo jejich množství naopak zvyšovat díky výšce 
mezibankovních sazeb za poskytování finančních prostředků a nucením bank 
k vytváření stále větších rezervních fondů atd. Samozřejmě lidem se již neřekne, 
že stát vlastně v dnešní době, kdy většinou neexistuje přímé krytí peněz 
například zlatem (http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Standard): ´nemůže 
zbankrotovat´. Viz vyjádření Mojmíra Hampla 
(https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rady/cnb_ham
pl.html), dosavadního viceguvernéra ČNB 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank): „Technicky můžete udržet 
jakoukoliv měnovou unii.“ Otázka je jen za jakou cenu těch skutečných nákladů. 
(Zdroj: Radiožurnál, 3. 5. 2010.) Když si totiž může vláda vytvořit 
prostřednictvím své centrální banky tolik digitálních peněz, kolik chce (viz USA), 
tak se jediným opravdovým problémem stává psychologická nedůvěra - panika - 
na trzích (http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Panic), doprovázená rychlými 
přesuny finančních prostředků nebo přeměnou digitálních peněz na jejich 
fyzickou podobu např. díky mohutným výběrům hotovosti, dále nejrůznější 
globální hodnotící agentury (http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency) 
vydávající negativní zprávy nebo také mediální tlak, různé donekonečna omílané 
statistiky atd. Samozřejmě dalším problémem se pak mohou stát díky 
neprozřetelné finanční politice reálná inflace 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation) a deflace 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deflation). Postupným růstem ekonomiky, HDP 
(http://en.wikipedia.org/wiki/GDP) a přílivem kapitálu včetně nejrůznějších 
odkupování, zmrazování nebo aktivováním dluhů: pak banky vytvářejí stabilní 
finanční prostředí, založené na vzájemné důvěře a především psychologické 
stabilitě, na pozitivních zprávách. Celý systém se předně hroutí v momentu, když 
vypukají již zmíněné mohutné panické stavy spotřebitelů nebo v moderní době 
především díky tlakům obrovského množství kapitálu (často jde o více 



prostředků než mají ihned aktuálně k dispozici jednotlivé centrální banky) 
alokovaného v nejrůznějších fondech - předně v tzv. Hedgových fondech 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund), které jsou často zneužívány k tvorbě 
umělých ekonomických krizí 
(http://www.riksbank.com/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/PoV_sve/
eng/stromqvist2009_1_eng.pdf). 
 
 „Germany’s central bank – the Deutsche Bundesbank (German for German 
Federal Bank) – has admitted in writing that banks create credit out of thin air. 
As the Bundesbank states in a publication entitled “Money and Monetary Policy” 
(pages 88-93; translation provided by Google translate, but German speaker and 
economic writer Festan von Geldern confirmed the basic translation): 4.4 
Creation of the banks money Money is created by “money creation”. Both 
[central banks] and private commercial banks can create money. In the 
euro monetary system [money creation] arises mainly through the granting of 
loans, as well as the fact that central banks or commercial banks to buy assets 
such as gold, foreign currencies, real estate or securities. If the central bank 
granted a loan from a commercial bank and crediting the amount in the account 
of the bank at the central bank, created “central bank money.”*** Money 
creation by commercial banks. The commercial banks can create money 
itself, the so-called bank money. The money creation process through which 
commercial banks can be explained by the related postings: If a commercial 
bank to a customer a loan, they booked in its balance sheet as an asset against a 
loan receivable the client – for example, 100,000. At the same time, the bank 
writes down the customer’s checking account, which is run on the liabilities of the 
bank’s balance sheet, 100,000 euros good. This credit increases the deposits of 
customers on its current account – it creates deposit money, which increases the 
money supply. In other words, money is created as book-entry by purchasing 
assets or entering credits on the left side of the balance-sheet and corresponding 
deposits on the right side. In other words, credit is created out of thin air. 
Frontiers of money creation  The above description might leave the impression 
that the commercial banks are able to draw an infinite amount of money in bank 
accounts. If this were really so, this could be inflationary. The central bank 
therefore takes effect on the extent of lending and money creation. It requires 
commercial banks to hold the reserve. As I’ve previously pointed out, the Federal 
Reserve is taking the same tack, creating conditions that guarantee that 
American banks will have huge excess reserves so as to prevent inflation. Back 
to the publication: Central banks, commercial banks can typically obtain only by 
the fact that the central bank granted them credit. For these loans, commercial 
banks have to pay the central bank interest rate. Increase this rate, the central 
bank, the “prime rate”, the commercial banks usually raise their part, the rates 
at which they lend themselves. There will be a general rise in interest rates. This, 
however, dampens the tendency of businesses and households, the demand for 
loans. By raising or lowering the key interest rate the central bank can thus 
influence the business sector demand for credit – and thus on Lending and bank 
money creation.  The commercial banks need central bank money to cover not 
only for the reserve, but also to the cash needs of its customers. Each bank 
customer may be credit in the bank account into cash to pay off. If the stocks of 
the banks in cash to be in short supply, the central bank can create only remedy. 
Because only they are permitted to bring additional notes in circulation. To meet 
the cash needs of its clients, the commercial bank must therefore include, where 
appropriate, with the central bank for a loan. This leads to the creation of central 
bank money. The so-purchased assets for central bank money can pay off the 
commercial bank in cash let. Thus, the cash is in circulation: from the central 



bank to commercial banks and from these to the bank customers. Central Bank 
money is also to cover the non-cash payments are required: a customer 
transfers money from its credit to a customer at another bank, this results in 
many cases led to the sending bank central bank needs to transfer money to the 
receiving bank. The central banks then moves from one bank to another. *** 
The commercial banks can use the surplus of central bank money and to award 
additional credits to businesses and households. As previously described, arises 
from the award of additional credits additional demand for central bank money – 
which can be covered in this special situation of great uncertainty among banks 
by the existing excess liquidity. The abundant supply of liquidity relief, a bank 
that wants to provide a loan, from the traditional consideration of how much 
money they need after the award of credit is, how it is constituted, and at what 
cost. Using the so-called money creation multiplier can be estimated how large 
the potential for additional Credit limit is. Do you get it now?  Private banks don’t 
make loans because they have extra deposits lying around. The process is the 
exact opposite:  (1) Each private bank “creates” loans out of thin air by 
entering into binding loan commitments with borrowers (of course, 
corresponding liabilities are created on their books at the same time. But 
see below); then (2) If the bank doesn’t have the required level of 
reserves, it simply borrows them after the fact from the central bank (or 
from another bank); (3) The central bank, in turn, creates the money 
which it lends to the private banks out of thin air. It’s not just Bernanke … 
the central banks and their owners – the private commercial banks – 
have been running the printing presses for hundreds of years. Of course, 
as I pointed out Tuesday, Bernanke is pushing to eliminate all reserve 
requirements in the U.S. If Bernanke has his way, American banks won’t even 
have to borrow from the Fed or other banks after the fact to have reserves. 
Instead, they can just enter into as many loans as they want and create endless 
money out of thin air (within Basel I and Basel II’s capital requirements – but 
since governments are backstopping their giant banks by overtly and covertly 
throwing bailout money, guarantees and various insider opportunities at them, 
capital requirements are somewhat meaningless). The system is no longer based 
on assets (and remember that the giant banks have repeatedly become insolvent) 
It is based on creating new debts, and then backfilling from there. It is - in 
fact - a monopoly system. Specifically, only private banks and their 
wholly - owned central banks can run printing presses. Governments and 
people do not have access to the printing presses (with some limited exceptions, 
like North Dakota), and thus have to pay the monopolists to run them (in the 
form of interest on the loans).“ (Source: http://www.infowars.com/german-
central-bank-admits-that-credit-is-created-out-of-thin-air/.) 
 
 Pro elitáře je samozřejmě velmi výhodné mít přímé napojení na dané 
finanční instituce, fondy a jejich vedení. Ti nejvýznamnější z nich (ne všechny 
bankovní instituce nebo fondy totiž ještě zatím chtějí s Agendou NWO 
spolupracovat; ne všechny jsou špatné a některým opravdu ještě stále záleží 
např. na dané zemi nebo na vlastních lidech: takové banky mají být dříve nebo 
později zničeny např. omezením jejich nezávislosti, odkoupením atd.) se právě 
velmi intenzivně pokoušejí vytvořit NWO jako nevolenou celoplanetární vládu se 
svou gigantickou bankou a ministerstvy (viz výše snaha o pozvolné převedení 
tvorby státních rozpočtů jednotlivých svobodných zemí na úroveň EU). Dokážete 
si představit tu moc? Ty neomezené finance, které takoví lidé budou moci 
vytvářet tzv. ze vzduchu? Jednotlivé lokální banky je budou muset poslouchat 
v rámci celoplanetárních zákonů. Není proto divu, že se všichni tito elitáři snaží 
prosadit svou ideu NWO. Dá jim to takové možnosti, o kterých by se jim 



v klasických národních státech a jejich centrálních bankách ani nesnilo. Naprosto 
neomezené finanční prostředky! Nikým a ničím neohraničená moc bez jakékoliv 
další regulující centrální banky (kromě samozřejmě té celoplanetární). Prestižní 
britské finanční noviny Financial Times 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Times) si tak mohly 24. dubna 2010 
dovolit vyhlásit Nový globální kapitálový pořádek. „NWO pro vaše peníze“, 
jak tomu říká Glenn Beck. Tedy „Globální vláda“, jenže „Co když se mi ta 
Globální vláda nebude líbit?“ „Jak ji odvolám ve svobodných volbách? 
Kam půjdou všechny ty globální daně? Kdo je dostane?“ (Zdroj: Glenn 
Beck Show, 26. 4. 2010.)  
 
 Mentalitu těchto elitářů kolem NWO výborně vystihuje např. postava 
Ralpha (http://memory-alpha.org/wiki/Ralph_Offenhouse) z kultovního seriálu 
´Star Trek: The Next Generation´ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Neutral_Zone_(Star_Trek:_The_Next_Generati
on)). Tohoto člověka, bohatého investora, finančníka zvyklého uvažovat pouze 
v kategoriích čísel, peněz a z toho plynoucí moci: našli po třista sedmdesáti 
letech roku 2364 v kryogenické komoře 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cryopreservation) spolu s dalšími vážně 
nemocnými lidmi z 90. let 20. století, kteří se za své peníze nechali zmrazit, aby 
byli posléze probuzeni v době, kdy již věda pokročí tak, aby mohli být plně 
uzdraveni ze svých tělesných i mentálních neduhů. Ralpha byl nyní sice zcela 
vyléčen, nicméně se musel vyrovnat s realitou, že jeho miliardy již nemají 
žádnou hodnotu. Lidé vynalezli nevyčerpatelný a všem zdarma dostupný zdroj 
energie, který ji dokonce dokázal přeměňovat na hmotu: tím také na jídlo. Nová 
lidská společnost měla jako svůj hlavní cíl vzdělávání, průzkum vesmíru atd. 
Ralph posléze definoval výborně cíle NWO v rozhovoru s kapitánem Picardem 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Picard): Milý kapitáne „asi jste něco 
špatně pochopil. Nikdy to nebylo o tom něco ´vlastnit´ - je to všechno o 
moci.“ („You've got it wrong. It's never been about "possessions" - it's about 
power.“) Picard: „O moci dělat co?“ („Power to do what?“) Ralph: „Kontrolovat 
váš život, váš osud.“ („To control your life, your destiny.“) Picard: „Taková 
forma kontroly je přeci pouhou iluzí.“ („That kind of control is an illusion.“) Ralph: 
„Opravdu ... Já jsem snad stále tady i po takové době nebo ne? Měl jsem již být 
dávno mrtev a podívejte: nejsem. To je přesně to, co pro mne udělaly peníze. To 
je ta forma moci, o které já hovořím.“ („Really -- I'm here aren't I? I should be 
dead and I'm not. That's what money did for me. That's the kind of power I'm 
talking about.“  (Zdroj: CONWAY, James: "THE NEUTRAL ZONE", IN: STAR TREK: 
THE NEXT GENERATION, Paramount Television, USA,1988, 45 minut; 
http://www.youtube.com/watch?v=y8i8YQGzGvM - part 07:00 - 07:24 min.) 
 
 Je to ´velká idea NWO´, kde celou planetu řídí několik tisícovek 
všemocných elit bez svobodných voleb a zbytek lidí musí poslouchat příkazy 
mocných bez jakéhokoliv Bohem posvěceného přirozeného práva 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) a garantovaných svobod. 
Připomeňme si nyní, že myšlenky na vytvoření NWO jsou zde již po stovky let a 
nejvyšší elity po tomto NWO nesmírně touží:  
 

o Někdejší vysoký představitel NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) a 
velitel amerických námořních sil v Evropě 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Naval_Forces_Europe) 
admirál Michael Mullen (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Mullen): 
„Jsme součástí Nového světového řádu (NWO, pozn. autora).“ (Source: 



BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones Production, USA, 2010, 
134 minut.)  

 
o Někdejší president Světové banky 

(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group) a ministr obrany USA 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Deputy_Secretary_of_Defens
e) Paul Wolfowitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz) sdělil 
veřejnosti svůj vděk spisovateli a novináři Walteru Isaacsonovi 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Isaacson). Pochválil jej za to, že díky 
své knize o významném americkém politikovi a propagátorovi NWO 
jménem Henry Kissinger (http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger)´Kissinger: 
A Biography´z roku 1992 „pomohl prosadit ve veřejném mínění ideu 
NWO.“ (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones 
Production, USA, 2010, 134 minut.) 

 
o Šéf většiny demokratických 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) 
zastupitelů v americké Sněmovně reprezentantů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_leaders_of_the_United_States_House_
of_Representatives) jménem Steny Hoyer 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Steny_Hoyer) předstoupil před média 
s následujícím prohlášením: „Vyzývám mezinárodní komunitu, aby 
přijala svou zodpovědnost za vytvoření tohoto NWO. NWO 
založeného na kolektivní akci.“ (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE 
EMPIRE, Alex Jones Production, USA, 2010, 134 minut.) 

 
o Někdejší britský premiér Tony Blair 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair) přirovnal vznik EU k NWO: 
„Transatlantické partnerství nebylo nikdy pouze základem naší společné 
bezpečnosti, bylo také základem našeho způsobu života. Bylo doslova 
ukováno na základě krutých a strastiplných zkušeností, ze kterých mohla 
posléze vzniknout nová Evropa (rozuměj EU, pozn. autora), tento 
NWO.“ Byla tak vytvořena nová pravidla, „podle kterých bychom měli žít 
své životy“. (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones 
Production, USA, 2010, 134 minut.) 

 
o Americký president Richard Nixon 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon) vyjádřil již roku 1972 to, že 
je zde stále velká „naděje, že se každý z nás bude snažit budovat 
NWO.“ (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones 
Production, USA, 2010, 134 minut.) 

 
o Notorický známé jsou předně četné projevy amerického presidenta George 

Bushe (http://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush) staršího. Ten 
prosazoval ideu NWO skoro všude, kde měl přednést nějakou významnou 
státnickou řeč. V jeho oficiální knihovně (http://bushlibrary.tamu.edu) lze 
nalézt nejméně 89 veřejných prohlášení od roku 1990 do roku 1993, kde 
hovoří o velkém významu NWO. Na začátku to měla být pozitivní myšlenka 
míru a spolupráce mezi národy celého světa, která se na konci postupně 
měnila až do dnešní ďábelské podoby totální kontroly, postupného 
vyhlazování velké části lidí a zotročení všech zbylých občanů na naší 
planetě ve prospěch hrstky vyvolených elit. Sám Bush starší přiznával, že 
snahy o vytvoření NWO měly v dějinách převážně totalitní a zlou podobu 



(viz např. níže Bushův projev v Praze 17. 11. 1990 nebo 28. února 1990 
v San Franciscu). Přesto se o vytvoření NWO usilovně snažil. 

 
o Bushova zpráva o stavu unie z 29. ledna 1991: „Je to veliká idea: 

NWO, kde jsou rozdílné národy spojeny v jeden celek 
prostřednictvím společného cíle za účelem dosažení univerzální 
aspirace lidstva: míru, bezpečnosti, svobody a vlády zákona.“ (Zdroj: 
BUSH, Walker, Herbert, George: STATE OF THE UNION ADDRESSES, 
Kessinger Publishing, USA, 2004, s. 12.) 

 
o Bushův projev ve West Pointu 

(http://en.wikipedia.org/wiki/West_Point) 5. ledna 1993: Musíme 
společně pracovat na „přeměně tohoto světa v NWO“.  

 
 Remarks at the United States Military Academy in West Point, 
New York, 1993-01-05: „We cannot and we need not allow this to 
happen. Our objective must be to exploit the unparalleled 
opportunity presented by the cold war's end to work toward 
transforming this new world into a new world order, one of 
governments that are democratic, tolerant, and economically free at 
home and committed abroad to settling inevitable differences 
peacefully, without the threat or use of force. Unfortunately, not 
everyone subscribes to these principles. We continue to see leaders 
bent on denying fundamental human rights and seizing territory 
regardless of the human cost. No, an international society, one 
more attuned to the enduring principles that have made this country 
a beacon of hope for so many for so long, will not just emerge on its 
own. It's got to be built. Two hundred years ago, another departing 
President warned of the dangers of what he described as 
„entangling alliances.“' His was the right course for a new nation at 
that point in history. But what was „entangling“' in Washington's 
day is now essential. This is why, at Texas A M a few weeks ago, I 
spoke of the folly of isolationism and of the importance, morally, 
economically, and strategically, of the United States remaining 
involved in world affairs. We must engage ourselves if a new world 
order, one more compatible with our values and congenial to our 
interest, is to emerge. But even more, we must lead.“ (Source: 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=5156&
year=&month=.) 

 
o President Bush v Moskvě (http://en.wikipedia.org/wiki/Moskow) 3. 

ledna 1993: „Svědčí to o našem společném a rozhodném 
pohybu směrem k vytvoření NWO.“  

 
 The President's News Conference with President Boris Yeltsin 
of Russia in Moscow, 1993-01-03: „It testifies to our joint and 
determined movement towards a new world order. “ (Source: 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=5154&y
ear=&month=.) 

 
o Bush v San Franciscu (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco) 

28. února 1990: „A v každém případě NWO se vždycky objevil 
prostřednictvím příchodu nového tyrana nebo vypuknutím 
ohniska krvavé světové války nebo na jejím konci.“ 



 
 Remarks at a Fundraising Dinner for Gubernatorial Candidate 
Pete Wilson in San Francisco, California, 1990-02-28: „Time and 
again in this century, the political map of the world was transformed. 
And in each instance, a new world order came about through 
the advent of a new tyrant or the outbreak of a bloody global 
war, or its end.“ (Source: 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=1598&y
ear=&month=.) 

 
o Americký president Bush ve Federálním shromáždění 

Československa 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Assembly_of_Czechoslovakia) 
v Praze (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague) 17. listopadu 1990: 
„Vy víte moc dobře, co to znamená žít v rámci režimu, v jehož 
vizi NWO chybí místo pro jakoukoliv svobodu.“ „/.../vytvořit 
pro všechny národy mnohem stabilnější a bezpečnější NWO 
než jak jsme jej dosud znali.“ (Bush tím historicky myslí 
československý totalitní režim v letech 1948 - 1989 viz  
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_structure_of_Communist_
Czechoslovakia a zároveň chce použít podobný koncept - podle jeho 
názoru více svobodnější - pro ovládání světa) 

 
 Remarks to the Federal Assembly in Prague, Czechoslovakia, 
1990-11-17: „Dissident Havel -- now President Havel -- spoke then 
of a shared destiny, spoke out of a sure sense that the fate of all 
mankind is linked. Czechs and Slovaks understand this vision and 
the challenge. For half a century, your struggle for freedom was cut 
short not by one but by two of the cruelest tyrannies history has 
ever known. You know what it means to live under regimes 
whose vision of world order holds no place for freedom. 
“ „Every new nation that embraces these common values, every 
new nation that joins the ranks of this commonwealth of freedom, 
advances us one step closer to a new world order, a world in 
which the use of force gives way to a shared respect for the rule of 
law. This new world will be incomplete without a vision that extends 
beyond the boundaries of Europe alone. Now that unity is within 
reach in Europe is no time for our vision of change to stop at the 
edge of this continent.“ „From this first crisis of the post-cold-war 
era comes an historic opportunity: the opportunity to draw upon the 
great and growing strength of the commonwealth of freedom and 
forge for all nations a new world order far more stable and 
secure than any we have known.“ (Source: 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2461&y
ear=&month=.) 

 
o Bush a 22. říjen 1991: společná deklarace USA a Československa 

(http://en.wikipedia.org/wiki/CSFR): „/.../ jako nedílná součást 
širšího partnerství, které spojuje Spojené státy a Evropu a 
NWO založený na demokratických hodnotách a vládě 
zákona.“ 

 
 Joint Declaration of the United States and the Czech and 
Slovak Federal Republic, 1991-10-22: „The United States of America 



and the Czech and Slovak Federal Republic are convinced that the 
principles of this declaration will further strengthen the bonds of 
lasting friendship and cooperation between both states, as an 
integral element of the broader partnership that binds the United 
States and Europe and of a new world order based on 
democratic values and the rule of law. “ (Source: 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=3528&y
ear=&month=.) 

 
o President Bush v Paříži (http://en.wikipedia.org/wiki/Paris) 19. 

listopadu 1990: „A president Gorbačov má pravdu. Skutečnost, 
že Sovětský svaz a Spojené státy spolu mohou pracovat 
nejen na dosažení smlouvy o kontrole zbraní, nýbrž že si 
také dokáží představit společnou harmonickou budoucnost a 
spolupráci, tak to je velmi, velmi slibné pro NWO a pro celou 
svobodnou Evropu a pro mír na celém světě.“ 

 
 Exchange with Reporters Prior to a Meeting with President 
Mikhail Gorbachev of the Soviet Union in Paris, France, 1990-11-19: 
„And President Gorbachev is correct. The fact that the Soviet Union 
and the United States could work together not only to achieve an 
arms control agreement but to start looking into the future with 
harmony and in cooperation is very, very promising for the new 
world order, for a Europe whole and free, and for peace in the 
world.“ (Source: 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2473&y
ear=&month=.) 

 
o K Bushovým hlasitým kritikům 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan_Global_affairs) patřil již v 90. 
letech 20. století nejenom z hlediska odporu vůči NWO americký 
konzervativec Pat Buchanan (http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan): 
Víte „my milujeme naši starou republiku a když slyšíme ty jejich fráze o 
nutnosti vytvoření´NWO´, tak hned uvolňujeme pojistky na našich 
revolverech.“ You know: „we love the old republic, and when we hear 
phrases like 'new world order,' we release the safety catches on our 
revolvers." (Source: BUCHANAN FEEDS CLASS WAR IN THE INFORMATION 
AGE, IN: Los Angeles Times, 31. říjen, 1999; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan_Global_affairs.) 

 
o Ruský president Boris Jelcin (http://en.wikipedia.org/wiki/Jelzin) v Moskvě 

3. ledna 1993: „/.../ úspěšný přechod od studené války k NWO.“ 
 

  The President's News Conference with President Boris Yeltsin of 
Russia in Moscow, January 3, 1993: „I would like to focus on another 
important aspect, the personal stand of President George Bush, who is our 
guest, being on a working visit with us. I would like to pay tribute to my 
colleague and friend, George. His remarkable personal and political 
qualities and competence have contributed to a successful transition from 
the cold war to a new world order. I am grateful to him for all he has 
done to establish new relations between Russia and the United States, for 
his solidarity and support during the push for the FREEDOM Support Act, 
for the START II treaty. Thank you, George.“ (Source: 



http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=5145&year=&
month=.) 

 
o President Sovětského svazu (http://en.wikipedia.org/wiki/USSR) Michail 

Sergejevič Gorbačov (http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorbachev) 30. 
října 1991: „Když se zbavíme jejich přítomnosti, tak pak budeme 
moci snáze postupovat vstříc NWO. A to bez ohledu na naše 
individuální vize NWO a zdá se, že bychom se nyní měli soustředit 
na prosazování tohoto samotného cíle, tohoto procesu a spoléhat 
se přitom na příslušné mechanismy OSN, KBSE 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Commission_on_Security_and_Cooperation_i
n_Europe), modernizovaného Evropského společenství, na staré i 
zcela nové struktury regionální bezpečnosti a spolupráce, stejně 
jako na instituce vytvořené pro předcházení krizím a urovnávání 
konfliktu.“ 

 
 ADDRESS BY MR. MIKHAIL GORBACHEV, PRESIDENT OF THE UNION 
OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, October 30, 1991: „Today we have a 
unique opportunity, and it would be unforgivable to miss this opportunity. 
Success is in everybody's interests, not only because the rights of the 
peoples and nations and of the individual are increasing[ly] recognized 
today as the universal foundation for our world order, but also for 
another reason of particular urgency and gravity, and that is the fact that 
the Middle East has become one of the most heavily armed regions in the 
world, where lethal weapons and nuclear technologies are building up, and 
where other weapons of mass destruction are also to be found.“ „When we 
rid ourselves of their presence we will be better able to move towards a 
new world order. And irrespective of our individual vision of this new 
order, it appears that we should now promote this objective process itself, 
relying on the relevant mechanisms of the United Nations, the CSCE 
(http://www.csce.gov/), the European Community's modernized, old, and 
completely new structures of regional security and cooperation, as well as 
the institutions created for crisis prevention and conflict 
settlement.“ (Source: 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Archive/Peace+Process/1991/ADDRESS%20BY
%20MR%20MIKHAIL%20GORBACHEV%20-%2030-Oct-91.) 

 
o První ředitel Světové zdravotnické organizace WHO 

(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization) jménem George 
Brock Chisholm (http://en.wikipedia.org/wiki/Brock_Chisholm): „Pro 
dosažení NWO je bezpodmínečně nutné odstranit z lidské mysli 
jakoukoliv stopu po individualismu, loajalitě k rodinným tradicím, 
národnímu patriotismu a náboženským dogmatům.“ 

 
 "To achieve world government, it is necessary to remove 
from the minds of men their individualism, loyalty to family 
traditions, national patriotism, and religious dogmas." (Source: 
http://en.wikiquote.org/wiki/Brock_Chisholm.) 

 
o Někdejší generální tajemník OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary-

General_of_the_United_Nations) jménem Kofi Atta Annan 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kofi_Anan): „NWO může vojensky 
zasáhnout do vnitřních záležitostí jakéhokoliv národa, pokud 
nesouhlasí s jeho aktivitami.“ 



 
 „A world government can intervene militarily in the internal 
affairs of any nation when it disapproves of their activities." 
(Source: http://www.sovereigntyparty.org.au/articles-
resources/quotes.html.) 

 
o Někdejší britský premiér Sir Winston Leonard Spencer-Churchill 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill) 11. října 1950: „Vytvoření 
autoritativního a všemocného NWO je konečným cílem, o který se 
musíme snažit. Dokud nebude možné ustanovit nějakou světovou 
super-vládu a rychle ji umožnit činnost, pak jsou stále vyhlídky na 
mír a lidský pokrok temné a pochybné. Bez sjednocené Evropy zde 
neexistuje žádný jistý plán na dosažení NWO.“ 

 
 "The creation of an authoritative, all-powerful world order is 
the ultimate aim towards which we must strive. Unless some 
effective world-Super Government can be set up and brought 
quickly into action, the prospects for peace and human progress 
are dark and doubtful. Without a United Europe there is no sure 
prospect of world government.“ (Source: CHURCHILL, Winston: IN: 
London Times, 11. 10. 1950, s. 4.) 

 
o Někdejší britský premiér Gordon Brown 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_brown) hovořil 19. února 2010 o 
důležitosti vytvoření NWO mj. pomocí „radikálních změn“, „globální 
finanční ústavy“, „globální lidské společnosti“ atd.  

 
 „In a speech thanking the progressive politics ‘believers’ of the world, 
Gordon Brown gives his election speech were he praises the New World 
Order, urging a new global financial constitution, and heralding a new 
global age. This speech clearly shows that Gordon Brown is mad, and New 
Labour should be kicked out of power, as fast as possible, before the UK is 
totally destroyed as a nation. Recorded from BBC News Channel, 19 
February 2010.“ (Source: BBC News Channel, February 19, 2010: 
http://www.youtube.com/watch?v=tDiE1RRi7mU.) 

 
o President Evropské centrální banky 

(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank) Jean-Claude Trichet 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Trichet) 26. dubna 2010: 
„Nejprve se pokusím vysvětlit, proč potřebujeme soubor pravidel, 
institucí, neformálních seskupení a mechanismů spolupráce, které 
nazýváme "globální vláda" (NWO, pozn. autora).“ 

 
 Global governance today Keynote address by Mr. Jean-Claude 
Trichet, President of the European Central Bank, at the Council on Foreign 
Relations, New York, 26 April 2010. European Central Bank President Jean-
Claude Trichet Calls for the NWO: „I will first elaborate on why we 
need a set of rules, institutions, informal groupings and 
cooperation mechanisms that we call “global governance”.“ (Source: 
http://www.bis.org/review/r100428b.pdf.)  

 
 „In an address entitled “Global Governance Today,” Trichet 
proclaims how the elite need to impose “A set of rules, institutions, 
informal groupings and cooperation mechanisms that we call 



“global governance”.“ (Source: http://www.infowars.com/european-
central-bank-president-calls-for-corrupt-bis-to-boss-global-government-in-
cfr-speech/.) 

 
o Někdejší šéf NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) a belgický ministr 

zahraničních věcí Willem Werner Hubert "Willy" Claes 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes) potvrdil v červnu 2010 na 
základě svých osobních zkušeností, že skupina Bilderberg 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group) opravdu projednává a 
plánuje na svých setkáních další vývoj celého světa vždy s ročním 
předstihem. Členové a hosté pravidelných setkání Bilderbergu jsou 
světovými analytiky považováni za hlavní adepty na globální vůdce NWO. 

 
 „Former NATO Secretary-General and Bilderberg member Willy 
Claes has confounded claims by debunkers that the secret organization 
which met in Sitges Spain over the last few days does not set policy, 
admitting during a Belgian radio interview that Bilderberg attendees are 
mandated to implement decisions that are formulated during the annual 
conference of power brokers. In a radio interview reported on by the 
Belgian news website www.zonnewind.be, Claes told host Koen Fillet 
that Bilderberg does indeed decide policy for the coming year. 
Claes would certainly be in a position to know, being a two-time Bilderberg 
attendee as well as the eighth Secretary General of NATO from 1994 until 
1995. Claes said that Bilderberg guests are normally given around 10 
minutes of talk time, after which a report is compiled of their presentation. 
“The participants are then obviously considered to use this report in 
setting their policies in the environments in which they affect,” stated 
Claes, according to the translated text. The host asked Claes to repeat this 
astounding admission, before Claes went on to explain that no two guest 
are allowed to sit next to each other more than once at Bilderberg, to 
enable the maximum exchange of views on important subjects.“ (Source: 
http://www.infowars.com/former-nato-secretary-general-admits-
bilderberg-sets-global-policy/.) 

 
o Americký president Obama a ruský president Dmitrij Anatoljevič Medveděv 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Anatolyevich_Medvedev) podepsali v 
Praze v České republice 8. dubna 2010 tzv. odzbrojovací smlouvu "Nový 
START" (http://en.wikipedia.org/wiki/New_START). Oficiálně to sice byla 
výborná zpráva, ale pokud se analytici podívali na daný dokument 
podrobně, tak šlo ve skutečnosti mj. o rámcový plán na posílení NWO 
Agendy. Obama totiž vyzval k „posílení globálního režimu nešíření 
jaderných zbraní" (viz video níže stopáž 1:53 - 2:02 min.). President 
Medveděv posléze tuto terminologii také zopakoval: „Globální 
bezraketový režim“. Americký president zároveň pohrozil, že všechny 
národy, které si chtějí zachovat svou samostatnost a nehodlají poslouchat 
nová mezinárodní pravidla dle NWO Agendy, tak „Ty země, které 
odmítají plnit své povinnosti, budou izolovány a přijdou o svou 
národní bezpečnost a všechny šance, možnosti, které přináší 
mezinárodní integrace.“ Samozřejmě toto prohlášení se nevztahovalo 
pouze na Írán, Koreu atd., nýbrž na celou planetu Zemi, když „ale každá 
země světa“ „musí respektovat pravidla stanovená na mezinárodní 
úrovni“, byť se k nim nezavázala. V době do 4 let pak musí být prý 
vytvořen novy globální režim bez jakékoli NWO nekontrolované výzbroje. 
Mimochodem českým novinářům nebylo dovoleno položit při následné 



tiskové konferenci ani jednu otázku. (Zdroj: ČT24, 8. 4. 2010; 
http://cnn.com/video/?/video/politics/2010/04/08/sot.obama.nuclear.signi
ng.cnn.) 

 
 NWO leaders signed in Prague, in the Czech Republic, the so called 
"New START Treaty“ (http://en.wikipedia.org/wiki/New_START). Officially 
it is good international treaty against atomic armament. But if You look at 
it more closely so it is only a master plan to strenghten NWO. Mr. Obama 
called in Prague for "strenghten the Global nonproliferation regime" 
(see 1:53 - 2:02 min. video below) and was threatening to all nations 
which do not obey new international rules prepared via NWO Agenda: 
"Those nations that refuse to meet their obligations will be isolated, 
and denied the opportunity that comes with international 
integration." In time of 4 years must be created new global regime 
without any uncontrolled armament. BTW - Czech journalists were not able 
ask freely even one single question at a press conference. (Source: 
http://cnn.com/video/?/video/politics/2010/04/08/sot.obama.nuclear.signi
ng.cnn, see 1:53 - 2:02 min.) 
  

o Obamův projev 22. 5. 2010 na vojenské akademii ve West Pointu: „Takže 
třetí věc, kterou musíme udělat, je stvořit mezinárodní pořádek, 
který může čelit výzvám naší generace.“ „Mezinárodní pořádek, 
který se snažíme stvořit, je takový pořádek, který může vyřešit 
problémy naší doby - tímto našim závazkem to však samo o sobě 
nekončí. Mezinárodní pořádek, který se snažíme stvořit, je takový 
pořádek, který může vyřešit problémy naší doby - násilný 
extremismus a různé formy vzpoury; může zastavit šíření 
jaderných zbraní a zajistit jaderné materiály; můžeme díky němu 
účinně vést boj se změnou klimatu a zajistit trvale udržitelný 
rozvoj (http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_growth) na celém 
světě; můžeme pomáhat uživit jednotlivým zemím jejich 
obyvatelstvo (http://en.wikipedia.org/wiki/GMO) i v péči o jejich 
nemocné (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_controversy); můžeme 
zabraňovat konfliktům a účinně léčit všechny s tím spojené rány.“ 

 
 „So the third thing we must do is shape an international 
order that can meet the challenges of our generation. We will be 
steadfast in strengthening those old alliances that have served us so well, 
including those who will serve by your side in Afghanistan and around the 
globe. As influence extends to more countries and capitals, we must also 
build new partnerships, and shape stronger international standards and 
institutions. This engagement is not an end in itself. The international 
order we seek is one that can resolve the challenges of our times – 
This engagement is no end in itself. The international order we 
seek is one that can resolve the challenges of our times - 
countering violent extremism and insurgency; stopping the spread 
of nuclear weapons and securing nuclear materials; combating a 
changing climate and sustaining global growth; helping countries 
feed themselves and care for their sick; preventing conflict and 
healing its wounds.“ (Source: http://www.politico.com/politico44/.) 

 
 Podobným scénářům vytváření NWO se již mnozí patrioti, křesťané a dobří 
lidé snaží zabránit po stovky let. Síly NWO prosazují již klasicky pod pláštíkem 
hezkých slov o světovém míru a spolupráci mezi národy v rámci řešení 



nejrůznějších tzv. krizí ve skutečnosti posilování diktátu globálních institucí na 
úkor svobodných národů a Bohem garantovaných práv a svobod každého člověka, 
vytvářejí nové daně, uniformitu, snaží se vše zgleichschaltovat 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung), zregulovat. V Česku již desítky let 
upozorňuje na nebezpečí Agendy NWO například český president Václav Klaus. 
Jeho výborný projev proběhl letos např. na Žofínském fóru 16. března 2010 viz 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411034000174-projev-vaclava-klause-
na-zofinskem-foru-a-reakce-predsedy-cssd/?streamtype=WM2; 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/zofinske-forum-2010-male-zamysleni-nad-
dnesni-dobou-f72-/p_politika.asp?c=A100317_112106_p_politika_wag. Podobně 
například Petr Mach (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach) ze strany 
Svobodných občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) navrhl 
vystoupení z EU (http://www.euro.cz/detail.jsp?id=22720&s=newsletter) a 
členové strany tento záměr potvrdili svým hlasováním 
(http://www.prvnizpravy.cz/sid=9c4e552ddadb96d1336c4d5078b4be38/zpravy/
z-domova/vystupme-z-eu-odhlasovali-si-machovi-svobodni/). Již více než rok 
pak velmi aktivně a úspěšně bojuje proti snahám o vytvoření NWO například Vít 
Jedlička (http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf) prostřednictvím 
svého zpravodajského serveru www.reformy.cz, organizováním veřejných akcí, 
pořádáním přednášek, setkání, překladem videí a v neposlední řadě aktivním 
poskytováním rozhovorů českým i zahraničním médiím 
(http://www.americanfreedomradio.com/archive/AmFreeReport-32k-
040810.mp3 - start 1:30:00 min.) atd.: „Student politologie Univerzity v Hradci 
Králové Vít Jedlička kritizuje neomalthusiánskou depopulační politiku a 
NWO.“ (Zdroj: http://www.klaus.cz/clanky/2530.) 
 
 „Klaus vyzval k boji s omezovači svobody, třeba vnuceným 
očkováním.“ „"Povinné očkování proti prasečí chřipce, zelené zneužívání 
přirozených změn klimatu k brždění ekonomického růstu i zneužívání dnešní krize 
k omezení svobody a budoucí prosperity patří do jedné, koncepčně stejné 
skupiny pokusů vrátit základní principy fungování lidské společnosti do 
předdemokratického stádia," prohlásil český prezident.“ "Všechny tyto pokusy 
bychom měli brát vážně a zkusit s nimi něco dělat. Než ony udělají něco s námi," 
prohlásil prezident.“ „Mohl by prý zařadit také boj s terorismem, politickou 
korektnost a antidiskriminaci či mediokracii, ale nejde tolik o konkrétní věci. 
"Jedná se totiž o pokus o prosazení nadvlády těch, kteří si myslí, že vědí, 
co je pro lidstvo dobré, a kteří mají takové sebevědomí, že si nárokují, že 
jsou oprávněni tuto svou představu dobra vnutit ostatním," varoval Klaus. 
Podle něj tito lidé ve své "pýše rozumu nedoceňují míru naší, a už vůbec ne své 
neznalosti zákonitostí chování takovýchto složitých systémů." Prezident mluvil 
také o ekonomice, kterou považuje za přeregulovanou a zejména bankovnímu a 
finančnímu systému další regulace rozhodně neprospějí. Podle Klause se s krizí. 
jež dle jeho názoru odeznívá, žádným státním zásahem nic nevyřeší. Stát se 
musí vymanit z dluhové pasti, vyřešit zadlužené veřejné finance a neměnit v 
těžké době parametry ekonomiky.“ (Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/klaus-vyzval-
k-boji-s-omezovaci-svobody-treba-vnucenym-ockovanim-p90-
/domaci.asp?c=A100316_112239_domaci_klu.) 
 
 „Praha - Podle prezidenta Václava Klause se Evropská unie po přijetí 
Lisabonské smlouvy ocitla v nejvážnější krizi ve své historii. Znovu je prý vážně 
ohrožena občanská a ekonomická svoboda. Prezident, který je považován za 
jednoho z největších euroskeptiků, to uvedl v písemné zdravici delegátům 
dnešního sněmu Strany svobodných občanů, ke které má názorově 



blízko.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/83781-klaus-unie-se-po-prijeti-
lisabonu-ocitla-v-nejvaznejsi-krizi/.) 
 
 V Praze dne 13. března 2010: „Za důležité jsem považoval Váš akcent 
(akcent Strany svobodných občanů, pozn. autora) na obhajobu svobody 
jednotlivce a Vaše jasné ideové i hodnotové zakotvení, které na naší politické 
scéně postupně mizí.“ „Právě v dnešní době jsou občanská i ekonomická svoboda 
znovu vážně ohroženy. Pod heslem boje proti ekonomické krizi sílí regulační 
tendence, polisabonská Evropská unie se ocitá v nejvážnější krizi své dosavadní 
historie, plně se projevují důsledky klimatického alarmismu. Na rozdíl od jiných 
Vy nemusíte hledat nová témata a složitě vymýšlet řešení. To je pro Vás výhodou. 
Přeji Vám ve Vašem konání úspěch. Václav Klaus.“ (Zdroj: 
http://www.svobodni.cz/media/clanky/829-zdravice-prezidenta-republiky-
ucastnikum-republikoveho-snemu-svobodnych/.) 
 
 Americký patriot a křesťan Brandon Edwards, jenž pravidelně vydává své 
populární analytické zpravodaje ´Ramrod Report´, pak navrhuje z pozice občana 
USA také pro nás v Česku jasný ideový a politický boj s Agendou NWO: „Musíme 
proto odstranit pomocí legálních nástrojů z úřadu každého neústavního 
byrokrata. Nadále musí být garantovány svobodné volby s právem 
rozhodování většiny veřejnosti! Musí dojít ke kompletní demontáži 'Zbytnělé 
vlády' a k návratu vstříc základům zastupitelské demokracie naší ústavou 
vymezené republiky, založené na našich klasických základních principech a 
hodnotách - na našich nezadatelných právech! Je to naprosto nezbytné, 
abychom tak zabránili dalšímu a novému útlaku, mnohem většímu než byly 
diktátorské vlády, které již v minulosti působily v naší zemi, abychom znovu 
mohli být sami o sobě spravedlivě řízeni - abychom mohli obhajovat svá 
nezadatelná práva ... !“  
 
 „We must therefore by legal force remove every unconstitutional 
bureaucrat from office. Free Elections by the public majority must be guaranteed! 
The complete dismantling of ‘Big Government’ and return to the fundamental 
representative democracy of our constitutionally restrained republic on our 
founding principles and values are - our necessary rights! Necessary to prevent 
continued and further oppression far greater than the tyrannical rule that formed 
our country, founding itself to live justly governed - defending our inalienable 
rights…!" (Source: Comments of Brandon Edwards, 1. 4. 2010.)  
 
 A Nigel Farage (http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage) se přidává se 
svou výzvou také: Elitáři na celém světě již po řadu měsíců „otevřeně přiznávají“: 
NWO je tu. Nyní „hovoří o světové vládě“ bez jakýchkoliv okolků. „Myslí si, že už 
to mají hotové.“ Ale opak je pravdou. „Desítky miliónů lidí“ se „probouzejí“ každý 
den a vidí, co se děje s jejich svobodami, s jejich daněmi, s jejich penězi, s jejich 
životem. Samozřejmě úředníci EU „jsou velmi šťastní z nového světa, který si 
tvoří k obrazu svému“. Myslím si, že pokud to takhle bude dále pokračovat a nic 
se nezmění, tak „začne revoluce, jakmile si lidé uvědomí, že chtějí zpátky svou 
zemi“. „Může to ještě trvat roky, ale nakonec se jim to jejich NWO zhroutí jako 
domeček z karet.“ A oni se již teď „bojí“. „Velmi se toho bojí.“ Mé poselství pro 
lidi na celém světě je: „Za žádných okolností nehlasujte pro ty“, „kteří 
podporují NWO“ a „pamatujte: dobro vždy na konci zvítězí nad 
tyranií.“ „Lidé již nevěří té jejich politice.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 27. 2. 
2010.) Glenn Beck se připojuje: Našim vzorem nesmí být NWO dle komunistické 
Číny (http://en.wikipedia.org/wiki/China). Předkládají nám nyní tuto zemi jako 
náš „nový model“ hodný následování. Ne přátelé! „Odejděme od Maa 



(http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong), opusťme myšlenky o globální 
vládě.“ (Zdroj: Glenn Beck Show: 3. 3. 2010.) 
 
 Právě Glenn Beck by na závěr vzkázal všem lidem: Víte „já jsem první 
z naší rodiny, jenž se kdy pokusil vystudovat vysokou školu, ale po prvním 
semestru jsem zjistil, že na to nemám.“ Amerika a Česko však nestojí na 
nějakých titulech, nýbrž na schopnostech svých obyvatel. Dnes - v těchto 
ekonomických problémech - nemá smysl rozlišovat jaký má kdo titul a zda by 
mohl nebo nemohl vykonávat danou práci. Nemá smysl rozlišovat politickou 
orientaci na levici nebo pravici, neboť dnes nastal „čas, kdy musíme všichni 
táhnout za jeden provaz.“ „Máme sice názorové rozdíly, ale musíme najít ty věci, 
které nás spojují.“ Nyní se ty „nejlepší světové mozky ptají: Co dělat? Co 
dělat?“ „Obraťte se k Bohu a žijte!“ „Každý má na tomto světě nějaký svůj důvod 
k tomu, aby zde byl.“ „Každý si může vybrat, jestli bude otrokem, nebo jestli se 
pevně opře o Mojžíšovu hůl (http://en.wikipedia.org/wiki/Moses'_rod) a nabere 
nový kurs.“ Ikdyž se již v dnešní době zdá, že „charakter nic neznamená“, 
„jakoby pouze peníze a sláva činily lidi šťastnými“, tak přesto my ve svých 
srdcích věříme: není tomu tak. „Buďme dobrými a spravedlivými lidmi.“ Pak se 
naplní Boží slovo: „Stůjte při mně a já vás ochráním.“ „Tahle (americká i česká, 
pozn. autora) země bude výjimečná.“ „Je to Boží prst, který napsal americkou 
Deklaraci nezávislosti a Ústavu. Vskutku tohle je tedy Boží země, tohle jsou Boží 
práva.“ Musíme je „ochraňovat“. „Řekněte každému, koho znáte, že tak dlouho, 
jak každý z nás bude hledat odpovědi na nynější otázky a bude se díky tomu 
stávat více a více zoufalý“, pak se vždycky „podívejte vstříc Bohu a 
žijte!“ Současná politická nebo obecně lidská „Arogance vede do temnoty.“ Na ní 
jsou „Sluneční paprsky“ právě „tou nejlepší přirozenou desinfekcí.“ Řekněte 
všem lidem, že „nejsou nikdy sami, že tady není problém, se kterým 
bychom nedokázali společně pomoci.“ „Váš nebeský Otec vás 
miluje.“ „Včerejšek je pryč, zítřek již taky nemusí přijít.“ „Ale tak dlouho, jak 
ještě máme dnešek, tak dlouho ještě stále můžeme změnit svět.“ Uvědomte si: 
„Čím jsou“ kolem vás lidé „více arogantní a násilničtí, tím se vás vlastně více 
bojí.“ Nebojte se. „Bůh žije a je vždy velmi osobní a miluje vás. Je tady vždycky, 
aby pomohl. Musíme se ovšem cvičit v tom, abychom ho slyšeli. Je to jako sval: 
čím více ho cvičíme, tím více se stává silnějším.“ (Zdroj: Slavnostní řeč Glenna 
Becka na Liberty University - http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University - 
z 15. května 2010, viz http://www.therightscoop.com/video-glenn-becks-liberty-
university-commencement-address.)     
 
 Nuže tedy vpřed přátelé a věřme, že nás naše nová vláda tentokráte 
nezklame, nepůjde na ruku silám kolem NWO, nýbrž bude hájit zájmy lidí naší 
republiky a v křesťanském smyslu také všech dobrých lidí na naší planetě. 
 
 S přáním Božího požehnání Váš Mgr. Radek Přepiora. 
 
 
 
 


