
„Oranžová válka“ - 9. září 2009: léto finišuje; nebezpečná situace kolem OBA-chřipky a 
povinného očkování; hrozby ztráty svobod v důsledku nárůstu moci NWO; IV. odboj; 

Svobodní opět nastupují. 
 
 Motto 1: o důležitosti svobody: „A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale té svobodné. 
Stůjte ve svobodě. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se 
znovu zapřáhnout do otrockého jha.“ (Zdroj: BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Galatským, 
4:31, 5:1, Biblion, Praha, 2009, s. 1474, dále jen BIBLE.) „Kdo však zahlédl dokonalý zákon 
svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to 
skutkem.“ (Zdroj: BIBLE, Jakuba, 1:25, s. 1522.) „Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, 
kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci.“ (Zdroj: BIBLE, 
Petrův I, 2:16, s. 1528.) 
 
 Motto 2: o nemocech a starost o zdraví těla: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, 
svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna 
jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – 
neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“ (Zdroj: BIBLE, Exodus, 15:26, s. 81.) „Nikdo nikdy 
neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou 
církev.“ (Zdroj: BIBLE, Efeským, 5:29, s. 1481.) 
 
 Motto 3: o zlých lidech ve světě a v politice: „Nenech se vést zlými lidmi a neměj v 
oblibě jejich společnost. Neustále totiž uvažují a mluví jen o násilí a krutostech.“ (moderní 
překlad podle: Zdroj: BIBLÍ SVATÁ: Přísloví, 24:1-2, Synodní rada českobratrské církve 
evangelické, Praha, 1942, s. 593; http://www.biblegateway.com.) 
 
 Motto 4: vláda musí sloužit Bohu a lidu; má konat dobro; nestrašit občany negativními 
zprávami, krizemi; má chválit dobré občany; pilně pracovat; nemá nechat ovládat sebe a 
občany různými bohatými aj. elitáři, kteří si nechají říkat tzv. dobrodinci (filantropové); nemá 
komunikovat s občany prostřednictvím politického marketingu: jedině tak je zaručeno, že 
činy takové vlády jsou opravdu od Boha a jsou správné: „Vládcové přece nejsou postrachem 
pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; je 
přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč 
nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme 
podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně – vždyť 
jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci.“ (Zdroj: BIBLE, Římanům, 13:3-6, s. 1442.) 
„Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak 
ale nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší a vedoucí ať je jako 
sloužící.“ (Zdroj: BIBLE, Lukáš, 22:25-26, s. 1355-1356.) „Odmítáme hanebné tajnůstkaření, 
vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem 
a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.“ (Zdroj: BIBLE, Korintským II, 4:2, s. 1463.) 
 
 Motto 5: o nutnosti duchovně-ideového boje se silami Zla ve světě, v politice a vůbec 
všude: „Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Zdroj: BIBLE, Římanům, 
12:21, s. 1441.) „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“ (Zdroj: 
BIBLE, Jakuba, 4:7-8, s. 1524.) „Nedávejte místo ďáblu.“ (Zdroj: BIBLE, Efeským, 4:27, s. 
1480.) „Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a 
hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři 
po celém světě.“ (Zdroj: BIBLE, Petrův I, 5:8-9, s. 1530.) „Ano i k vládám a králům půjdete 
pro Ježíšovo učení, budete vypovídat proti vládcům i národům.“ (moderní překlad podle: 
Zdroj: BIBLÍ SVATÁ: Matouš, 10:18, Synodní rada českobratrské církve evangelické, Praha, 
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1942, s. 12; http://www.biblegateway.com.) „Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, 
víru jsem zachoval.“ (Zdroj: BIBLE, Timoteovi II, 4:7, s. 1504.) 
 Krásné léto finišuje. Prosluněné paseky, nádherná příroda, rybníky, říčky, potůčky, 
Odra, Ostravice, lesní zvěř, staleté duby, to vše nyní pozvolna přejde do podzimního stádia. A 
tak zatímco nevědomý svět, fauna, flóra, směřují pomaloučku ke klidnějším zimním dobám, 
v lidské říši nadchází čas velkého neklidu, manipulací a střetů. Čeká nás mnoho důležitých 
milníků, ideových i faktografických diskusí. Pojďme se trochu blíže podívat na některé z nich 
prizmatem nedávných událostí. 

 
Povodně 

 
 Již v minulých dílech „Oranžové války“ jsme si řekli, povodně 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Povodně) to zcela jasně ukázaly: vzájemná lidská pospolitost a 
pomoc byly velmi důležité. Překvapivě opět vzrostl počet soukromých finančních dárců, 
dobrovolných pomocníků z řad občanů, kteří nezištně přispívali svým bližním. Tato míra 
solidarity byla - v době tzv. „ekonomické krize“ - vysoce a pozitivně překvapivá. Vybralo se 
opět více miliónu korun. Potřební dostali také další formy pomoci zcela nezávisle na státní 
byrokracii. Poněkud trapným pokusem se však staly snahy některých našich médii vysvětlit 
občanům, proč vlastně opět povodně přišly; z jakého důvodu zase ten stát udělal jen tak málo 
apod. Na fenomén povodní bychom se přitom měli naučit dívat trochu jinýma očima. 
Opakující se živelná katastrofa byla typickou ukázkou toho, že ani velké daně uvalené na 
obyvatelstvo pod pláštíkem tzv. protipovodňové ochrany: by situaci nezlepšily. Lidé by stejně 
lépe zaopatřeni nebyli. Jediná možnost solidního zabezpečení před povodněmi funguje skrze 
vzájemnou lidskou sounáležitost, rozumnost, etiku a organizaci na úrovni obcí, včetně 
občanské výpomoci. Pokud se lidé dají dohromady třeba po americkém vzoru: svými 
vlastními silami a schopnostmi budou pravidelně, společně, byť po částech pracovat na 
ochraně svých vlastních obydlí, přestanou jen pasivně čekat na zázračné milióny z EU fondů 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Fondy_Evropské_unie), z krajů, na nesplněné sliby prohýřených 
miliard v rámci tzv. protipovodňových opatření, pak je zde šance na trvalé, hlavně kvalitní 
řešení. Čekat na stát, na jeho pomoc, na složité byrokratické postupy, to se prostě nevyplácí. 
Je to vzhledem k novým hrozícím povodním také nebezpečné. Stát může velmi kvalitně splnit 
svou povinnost zabezpečit ochranu zdraví obyvatelstva v momentě, když již daná katastrofa 
vypukne. Tam je jeho úloha stále nezastupitelná díky rychlé mobilizaci patřičných 
profesionálních složek. Lidé si však musí v otázce dlouhodobé prevence pomoci přímo 
v obcích navzájem sami: předně díky staletími prověřeným zkušenostem s místními 
podmínkami, svým chováním k přírodě, jeden k druhému, nebo též např. díky systému 
včasného varování na lokální a okresní úrovni před nejrůznějšími výkyvy počasí. Příroda volá 
po lepší komunikaci, spolupráci mezi lidmi. Věřme, že její volání vyslyšíme. 
 

OBA-chřipka, povinné očkování a nebezpečí ztráty svobody pro každého z nás 
 
 Otázka povodní také velmi úzce souvisela s tzv. OBA-chřipkou (tzv. „Prasečí 
chřipka“ -  http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu; OBA-chřipka je pojmenována podle svého 
hlavního propagátora: amerického presidenta Obamy - http://cs.wikipedia.org/wiki/Obama) a  
s hrozbou povinně-plošného očkování populace (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Flu_shots). Pojďme nyní otevřít celou řadu eticko-společenských 
otázek, nad nimiž by se měl zamýšlet každý občan ČR již jen z toho důvodu, že vlivem 
hrozících nebezpečí v souvislosti s OBA-chřipkou: se již brzy mohou začít velmi nepříjemně 
vlamovat úřady, stát, další patřičné nadnárodní orgány apod. do soukromí každého 
svobodného voliče v Česku. Celá záležitost by navíc mohla být v budoucnu zneužita podle 
zpravodajských indicií k dalším velmi nemilým záležitostem.  
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 Obecně platí: rozumný člověk by si měl nejprve před aplikací jakékoliv tzv. léčivé 
látky prostudovat příbalový leták (viz. např. výrobek pandemické vakcíny od společnosti 
Novartis - http://en.wikipedia.org/wiki/Novartis: https://www.lekarna.cz/focetria-15-mcg-ml-
ims-10x0-5ml-monodose-injekcni-suspenze/); bylo by vhodné zjistit si informace o všech 
možných rizicích spojených s vakcínami (např.: http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_injury; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_controversy) včetně zkušeností známých, přátel a včas 
konzultovat s odborníky všechny názory na danou problematiku. Ovšem měli bychom vybírat 
pouze takové vědce, lékaře apod., kteří mají vysoký morálně-etický kredit. Každý čtenář pak 
narazí při svém výzkumu v otázce očkování na obrovské množství pro i proti argumentů. 
Třeba Dr. Mayer Eisenstein (http://www.homefirst.com) má v tomto ohledu skvělé heslo: 
„Napřed informace, potom vakcinace.“  Na základě svého dlouholetého výzkumu uvádí: 
„Vím, že vakcíny mohou být nebezpečné /.../ Všechny vakcíny mohou poškodit mozek.“ (Zdroj: 
Alex Jones Show, 25. srpna 2009.). Posléze by měla následovat fáze svobodné volby toho 
nejlepšího řešení pro váš zdravý život. Stále jste tedy přesvědčeni, že si něco takového můžete 
v ČR dovolit? Omyl přátelé. Jak si dále ukážeme: tohle již v Česku desítky let neplatí. Prostě 
to není možné ani z hlediska platných zákonů, pokud tedy nechcete být pokutováni, nemají 
být perzekuovány Vaše děti, pokud se nemá stát celá Vaše rodina vyvrheli společnosti (viz. 
dále). Přirozeně o zákonně-spravedlivé odškodnění voličů postižených povinným očkováním 
se stejně naši politici nezajímají. Vždyť lidé u nás snesou všechno. 
 
 „V České republice neexistuje speciální zákon o odškodňování dětí poškozených v 
důsledku očkování, jako je tomu například v Itálii či USA. Odškodnění by bylo možné se 
domáhat pouze v občanskoprávním řízení, ale není úplně jednoduché určit, kdo by byl subjekt 
povinný nahradit škodu, která v důsledku aplikace vakcíny vznikla. Řízení by pravděpodobně 
bylo rovněž spojeno se složitou důkazní situací, finanční zátěží pro rodinu a výsledek by byl 
nejistý. Není nám známo, že by soudy podobný případ v ČR řešily. Výjimkou ze zásady, že 
zákrok může být proveden pouze s informovaným souhlasem je podle Úmluvy (Úmluva o 
lidských právech a biomedicíně: http://juristic.zcu.cz/dostal/docs/UB_cj.htm, pozn. autora) 
ochrana veřejného zájmu. Povinnost očkování je podle rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu (28. února 2006, č.j. 5 As 17/2005-66) zařazena pod tuto výjimku. Soud se však vůbec 
nezabýval dalšími argumenty, obsaženými například ve Vysvětlující zprávě k Úmluvě. Ta 
jako omezení práva na informovaný souhlas dává za příklad konkrétní situaci jedince, který 
bezprostředně infekcí ohrožuje své okolí, a kdy je zásah do jeho práv nezbytný, nikoli plošnou 
preventivní péči určenou zdravým jedincům. /.../ Pokud byla rodičům udělena pokuta formou 
příkazu, musí podat do 15 dní od doručení odpor. Pokud byla udělena pokuta v samotném 
přestupkovém řízení, mají 15 dnů na podání odvolání. Odvolání či odpor se podávají vždy k 
hygienické stanici, která je vydala, odvolání pak hygienická stanice s celým spisem odešle 
ministerstvu zdravotnictví, které jej posoudí a rozhodne. Odvolání má odkladný účinek a 
rodiče tedy až do rozhodnutí ministerstva nemusí pokutu platit. Pokud ministerstvo odvolání 
rodičů nevyhoví a potvrdí rozhodnutí hygienické stanice, zbývá rodičům možnost podat 
správní žalobu k soudu. Ta ale již nemá odkladný účinek a pokuta je tak doručením 
rozhodnutí ministerstva splatná. Rodiče se mohou se svými podněty obracet také na 
Veřejného ochránce práv, který ve svých zprávách (např. z roku 2003 a z roku 2004)  
několikrát kritizoval fakt, že rodičům jsou pokuty udělovány, aniž by se přihlédlo k často 
závažným důvodům, které rodiče k neočkování vedly (např. předchozí špatná zkušenost s 
očkováním). /.../ Dítě, které nemá splněna všechna očkování a nemá zároveň kontraindikaci 
nebo není proti nákaze imunní, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání. Nemůže se 
účastnit ani zotavovacích akcí na základní škole například lyžařského výcviku, školy v přírodě 
apod. Zotavovací akcí se podle zákona rozumí více než pětidenní pobyt třiceti a více dětí ve 
věku do patnácti let. Pokud by škola takové dítě přijala, vystavuje se riziku vysoké pokuty. 
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Někteří rodiče chápou tuto sankci jako diskriminační a domnívají se, že jejich dítě, kterému 
zpravidla chybí pouze některá očkování, neohrožuje veřejné zdraví. Obracejí se proto na 
soudy. Zatím však v této věci není známé žádné rozhodnutí.“  (Zdroj: 
http://www.ferovanemocnice.cz/povinne-ockovani-27/casto-kladene-otazky.html.) 
 
 Předně moderní věda již bohužel ve své většině neuznává ani společenskou potřebnost 
křesťanské etiky, víry v Boha nebo existence jedinečné duše, z čehož pak tristně vyplývá 
obrovské množství kulturně-etických aj. morálních dilemat, neřku-li přímo ohrožení života 
každého z nás:  
 

• neúcta při nakládání s nemocnými nebo starými lidmi; 
• pohrdání názory a osobní svobodou pacienta; 
• masové rozšíření eugenických (http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics),  
• neo-malthusiánských (http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-malthusianism),  
• bio-inženýrských (http://en.wikipedia.org/wiki/Bio-engineering),  
• geneticko-inženýrských teorií 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_engineering#Controversy)  v odborných 
a universitních kruzích;  

• pokusy o legalizaci euthanasie (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasy) nebo jejich 
skrytých forem (např. Obamova reforma zdravotnictví: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panel);  

• zvýšené tlaky na společensky přijatelné vraždění nenarozených dětí 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion);  

• považování postižených, dlouhodobě nemocných aj. obecně za přítěž pro společnost 
(podobně jako za dob Hitlera, Stalina): je jim prý třeba domluvit, aby po jisté době 
„neplodného“ léčení sami uznali nutnost své sebevraždy (např. navrhovaná podoba 
nového Obamova systému zdravotní „péče“ viz. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panel#Reimbursement_for_counseling_about_livi
ng_wills) apod.  

 
 Lidské tělo však není pouze spleť hmoty, jak se nás snažili přesvědčit materialisté 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Materialists), nejrůznější ekonomové apod., nýbrž má též 
svou duši (http://en.wikipedia.org/wiki/Soul).  

 
 „Ti přírodní vědci, kteří na základě empirických věd tvrdí, že člověk je pouze 
materiální bytost, zároveň nevědomky implikují, že není důvod tomuto názoru věřit: „Jestliže 
mé duševní pochody určuje výhradně pohyb atomů v mozku, pak nemám důvod se domnívat, 
že moje názory jsou správné... a tudíž nemám důvod se domnívat, že můj mozek se skládá 
z atomů.“  /.../ Aby člověk mohl poznávat realitu, musí být volní bytostí, tj. duchem vtěleným 
v hmotě. Z toho plyne existence duchovní reality nezávislé od hmoty, např. objektivního a 
univerzálního morálního zákona.“ (Zdroj: Roman Joch: http://www.obcinst.cz/cs/Buh-
existuje-To-da-rozum-c1509/.) 
 
 A tak zatímco si naši rodiče dobře pamatují na celosvětové panické výkřiky kolem 
chřipkových pandemií v padesátých, šedesátých, sedmdesátých letech minulého století 
v tehdejším Československu, Německu, Kanadě, Sovětském svazu, podobně v USA (1976; 
http://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak) aj., vzpomínají na rozsáhlé povinné 
očkovací kampaně, které zapříčinily v mnoha státech tisíce nemocných, stovky mrtvých, tak 
dnešní generace jakoby zcela podléhala masové mediální masáži mainstreamových 
sdělovacích prostředků o jednoznačné prospěšnosti očkování populace. Nechci zde 
zpochybňovat systém očkování jako takový, neboť v minulosti jistě přispěl k vymizení 



 5 

strašlivých chorob, nicméně faktem je také to, že minimálně od konce první světové války 
(http://spktruth2power.wordpress.com/2009/07/11/the-1918-influenza-epidemic-was-a-
vaccine-caused-disease/) a předně v 21. století již nemusí vakcinace nutně sloužit jen 
k potírání nemocí. S ústupem víry v Boha v euro-atlantické civilizaci 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Western_civilization), obecně ruku v ruce s opomínáním etiky, 
posvátnosti lidského života, a s radostným cílením již jen na peníze pro peníze pak vystupují 
do popředí mnohem vážnější a nové „lákavé“  výzvy (bohužel nikoliv čestné, dobré): 
pokušení pro výrobce, propagátory, lékaře, prodejce, státní aparát, spotřebitele, vládce, 
politiky, pro celý ekonomický systém Země. „These people mean business, establishment 
mean business.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 25. srpna 2009.)  
 
 Vakcíny (obecně farmaceutický průmysl), jak si ještě dále ukážeme, se mohou stát 
v rukou elit (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitism) velmi nebezpečným nástrojem pro ovládání 
svobodomyslných a hodných lidí. Mohou být zneužity k nenápadně-řízené kontrole množství 
populace (např. známá činnost Dr. Bassona a jeho kolegů z mnoha zemí světa při vývoji 
sterilizační vakcíny určené pro černochy, která vychází ze znalosti specifického složení 
enzymu v mužském spermatu; http://en.wikipedia.org/wiki/Wouter_Basson), k tichému 
testování nových chemických zbraní, ke zkouškám dosud lékařské obci neznámých látek, 
k politicko-vojenským-marketingovým účelům, předně k dosažení zisku na úkor zachování 
života nevinných lidí, k omezení občanských svobod, soukromí; vakcíny jsou v kombinaci 
s nejrůznějšími umělými mediálními hrozbami potenciálně jednoduchým nástrojem pro 
legální převzetí moci v daném státě totalitními silami (vyhlášení pandemií, navazujících 
krizových stavů: kde jsou přirozeně občanské svobody ze zákona potlačeny) apod. Z dějin 
známe případy očkovacích kampaní, které byly zneužity k výše zmiňovaným účelům a 
napáchaly zlo. Zanechaly po sobě mnoho mrtvých voličů, vážně nemocných lidí, zničené 
životy celých generací (např. http://snardfarker.ning.com/video/2649739:Video:92284; 
(http://www.vaccinationnews.org/CongHearingSites/congressional_hearings_sites.htm). 
 
 Existuje tiše diskutované - vážné - podezření v nejvyšších vědeckých kruzích 
vzhledem k nepřirozenému vzniku a abnormální mutaci OBA-chřipky z tolikati různých 
jiných virů (viz. minulé díly „Oranžové války“): že jde o uměle vyvinutou laboratorní chřipku 
se schopností zakrývat daleko horší plány elitářů, pro které jsou vždy na prvním místě peníze, 
jejich moc a inteligence (většina lidí jsou totiž podle nich přemnožení „dumbové“ - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stupidity - a veřejnost „lze“ prý libovolně zneužívat: pokud jste 
inteligentnější než ostatní) před etikou nebo Ježíšovým poselstvím. Například předseda České 
vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula (http://www.cls.cz/spolecnosti-cls-
jep?id=455) říká mj. o chřipkové vlně v USA roku 1976 a dobových snahách o povinnou 
masovou vakcinaci: „Byl to obdobný typ viru (jako tzv. OBA-chřipka z roku 2009, pozn. 
autora), ale epidemie zahubila nakonec méně lidí než nedokonalá vakcína proti ní. /.../ je 
nutné vakcínu pečlivě otestovat na dobrovolnících, aby se tehdejší omyl ve vývoji vakcíny 
neopakoval.“ (Zdroj: 28. července 2009: http://zpravy.idnes.cz/druhy-uder-praseci-chripky-
na-podzim-rozhodne-rika-odbornik-plz-/domaci.asp?c=A090727_223315_domaci_anv.) Inu 
otestovat na dobrovolnících: to je věc; živý lidský materiál v akci; jako ty laboratorní krysy, 
když navíc v ČR je očkování ze zákona POVINNÉ (viz. dále kritika tohoto neskutečného 
pozůstatku totalitního zákonodárství a uvažování, které je dodnes součástí celého balíků 
zákonů o zdraví populace v Česku): „Ve většině zemí je očkování dobrovolné, pouze v Itálii a 
Francii jsou povinná čtyři očkování, v Belgii pak jediné. U nás je rozsah povinného očkování 
značně širší. Také veřejný ochránce práv (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ombudsman, pozn. 
autora) upozorňuje na fakt, že očkování v našem státě je povinné, v jiných vyspělých 
demokratických zemích však povinné není. Podle veřejného ochránce práv přitom nelze tvrdit, 
že ve státech, kde je očkování nepovinné, jako například v Rakousku nebo Německu, by z 
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tohoto důvodu byl standard ochrany práv dětí nižší než v České republice. Tyto příklady ze 
zahraničí by mohly být argumentačně použity proti nezbytnosti povinného 
očkování.“(Zdroj:http://www.ferovanemocnice.cz/povinne-ockovani-27/casto-kladene-
otazky.html.) 
 
 Naštěstí čeští lékaři jsou v mnohých ohledech více čestnější než někteří jejich evropští 
kolegové. Proto například některé zahraniční farmaceutické firmy včetně jistých evropských 
zdravotníků pohrdají českými „příliš eticky založenými“ medicínskými odborníky. Raději 
„láskyplně pečují o bezdomovce“ ve svých zemích, aby pak na nich testovali (přirozeně za 
směšný finanční obnos) nové nebezpečné látky. Několik desítek smrtelných případů testování 
vakcín na polských bezdomovcích je již z minulosti velmi dobře známo (např. 
http://tn.nova.cz/zpravy/doporucujeme/polsti-lekari-testovali-vakcinu-na-bezdomovcich-20-
jich-zemrelo.html; http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/polsko-po-zkousce-vakciny-
zahynuly-desitky-bezdomovcu_132454.html). Podobné informace jsou k dispozici třeba 
z Británie, USA, Ruska aj.  
 
 S pochybnostmi o etických záměrech farmaceutických firem však nepřicházejí pouze 
novináři věrní svému svědomí, nýbrž také lékaři, vojáci, pracovníci zpravodajských služeb, 
odborná veřejnost aj. patrioti. Respektovaná americká doktorka Sherri Tenpenny 
(http://drtenpenny.com/about_drTenpenny.aspx) pak právem hovoří o praktikách, kdy 
vývojáři vakcín proti chřipce vědí, že jejich očkování nefunguje, ale díky probíhajícím 
„ lidským testům“ se teprve z krevních aj. odběrů zjišťuje, jestli dané očkovací látky nezpůsobí 
naopak nějaké rychle viditelné nemoci, na které by se hned přišlo a farmaceutickým firmám 
by tak hrozily velké finanční ztráty způsobené soudními procesy. Podle ní je zapotřebí 
„bojovat s indoktrinací“, že vakcíny fungují vždy a všude. Ony prostě „vždy a všude 
nefungují“. (Zdroj: Alex Jones Show, 26. srpna 2009.). Dle vyjádření někdejšího generála z 
Reaganovy éry (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) jménem Albert "Bert" Stubblebine 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Stubblebine), jenž řídil v letech 1981-1984 zpravodajské 
a bezpečnostní velitelství amerických ozbrojených sil 
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Intelligence_and_Security_Command), 
bychom se měli jako občané-voliči spíše nyní na podzim 2009 více obávat „vakcín“ než 
chřipky samotné. (Zdroj: Alex Jones Show, 16. července 2009; 
http://www.metacafe.com/watch/3066073/alex_jones_and_major_general_albert_stubblebine
_iii/ .) Generálova žena a lékařka jménem Rima Laibowová 
(http://www.healthfreedomusa.org/?page_id=300) tuto informaci potvrdila. Varovala vůči 
vakcinaci malých dětí, těhotných žen, starých lidí atd. Podle ní jde o „masovou depopulaci“, 
„vědecký podvod“ s cílem „vydělat obrovské množství peněz“. Bohužel celou věc významně 
organizuje právě „WHO“. (Zdroj: Alex Jones Show, 16. července 2009; 
http://www.metacafe.com/watch/3066073/alex_jones_and_major_general_albert_stubblebine
_iii/ .) V červenci 2009 se vyjádřil jeden z vedoucích představitelů WHO - pan Keiji Fukuda 
(http://www.who.int/dg/adg/fukuda/en/index.html) - zřejmě v návalu hlasu svého svědomí o 
nebezpečnosti záměrů farmaceutických firem a některých politiků stavět profit nad lidské 
životy, dále vzhledem k potenciální nebezpečnosti nových anti-OBA-chřipkových vakcín: „In 
an interview with The Associated Press, Dr. Keiji Fukuda, the World Health Organization's 
flu chief, warned about the potential dangers of untested vaccines, although he stopped 
short of criticizing Europe's approach outright.“ "One of the things which cannot be 
compromised is the safety of vaccines,"  /.../. "There are certain areas where you can make 
economies, perhaps, but certain areas where you simply do not try to make any economies." 
(Zdroj:http://www.tulsaworld.com/news/article.aspx?subjectid=298&articleid=20090726_298
_0_LONDON529216.)  
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 O etické motivaci lidí, kteří si neváží lidského života, raději vezmou peníze, píchnou 
druhému nevyzkoušené látky v rámci marketingového ujištění: o nic nejde, vše je úplně 
bezpečné: si jistě udělá obrázek každý sám. Těm posléze mrtvým lidem již kromě Boha život 
nikdo nevrátí. Navíc to vzbuzuje neskutečné množství otázek o fungování euro-atlantické 
zdravotní péče jako takové. Někdy nám s kolegy připadá celý ten komplex jako gigantický 
mlýnek na maso a na peníze. Politici spolupracují s farmaceutickými firmami, s masmédii, 
z čehož plyne velmi finančně výnosné zmanipulování občana. Politici získávají pozornost, 
„vděčnost“ lidu, díky nakupování vakcín (my vás ochráníme), farmaceutické firmy mají 
obrovské státní zakázky (my vám to vyrobíme), ze kterých něco „pustí“ všem 
zainteresovaným. Média se těší zájmu veřejnosti: předně mají peníze z prodaných reklam 
skrze své hrůzostrašné reportáže (my vám to vysvětlíme). Je to celé hezky udělané. Stále to 
funguje. Pak se ovšem nelze divit: jistá část společnosti je již tak zblblá, že připomíná 
zombies (http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_zombie), feťáky nebo zhypnotizované 
chudáky, kteří neustále opakují v obrovské hrůze, posilováni katastrofickými mediálními 
zprávami, že: musí dostat vakcínu, musí už dostat tu vakcínu, dejte mu to, chce to, nejlépe 
dvakrát, ještě více, zaplatí cokoliv budete chtít :o). To se to posléze farmaceutickým firmám 
žije, když jsou lidé většinou pouze strašeni OBA-chřipkou (viz. např. nedávné prohlášení 
německého europoslance Jo Leinena - http://en.wikipedia.org/wiki/Jo_Leinen - v 
Radiožurnálu 9. září 2009.), nicméně již jim nikdo nepředloží rozumné protiargumenty např. 
o nebezpečnosti samotných vakcín, o uměle vytvářených krizích, o režírování mediálních 
tlaků na politiky, aby se podřizovali a mj. tzv. nakupovali co největší množství vakcín z peněz 
daňových poplatníků, když vědí, že očkovací látky jsou však samy o sobě smrtelně 
nebezpečné apod. Inu: vždyť pokud to nejde po dobrém - pomocí reklamy nebo díky uplácení 
(viz. poukázky na 40, 50 a též 500 dolarů pro malé děti i dospělé v USA; v Polsku zhruba 50,-
Kč; rodiče posílají své potomky na dobrovolnou testovací vakcinaci, čili z toho pak plynou 
obrovské miliardové státní zakázky farmaceutickým firmám ze státního rozpočtu a lidem 
zdravotní komplikace, nemoci, někdy i smrt) - tak nastoupí nátlak. V první linii se již tradičně 
ocitají státní zaměstnanci a rizikové profese (nevezmeš vakcínu: tak to se rovná vyhazovu 
z práce na základě neplnění smluvních podmínek o tzv. nutnosti respektovat „jiné 
pokyny“zaměstnavatele;http://www.dailymail.com/News/200908250802?page=1&build=cac
he;http://www.timesunion.com/AspStories/story.asp?storyID=836256), posléze přichází na 
řadu veřejnost; jsou vytvořeny nové zákony omezující lidskou svobodu.  
 
 „With Massachusetts being a virtual socialist enclave and a confirmed love of “Big 
Brother,”  the Bay State will place a $1,000 per-day fine and 30 days in jail for people who 
refuse to take vaccines in a “public health emergency”  like a major outbreak of swine flu, 
which at present time is no worse than normal seasonal flu.“ 
(Zdroj:http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-mass-psy-op/;dále 
http://www.infowars.com/forced-vaccinations-quarantine-camps-health-care-interrogations-
and-mandatory-decontaminations/; 
http://naturalnews.com/026934_health_public_health_quarantine.html; 
http://www.infowars.com/mass-health-bill-would-allow-warrantless-arrests-quarantines/ aj.). 
  
 Nakonec přichází fyzické násilí. Musíš se podrobit: ikdyž jsi zdravý! Nezájem, že máš 
informace od odborníků, které popírají nutnost, účelnost povinného očkování. „Máte 40 krát 
větší pravděpodobnost, že vás zasáhne blesk, než že váš život zachrání současné vakcíny 
proti OBA-chřipce.“  (Source: National Weather Service statistics.)“ (Zdroj: 
http://www.infowars.com/fuzzy-math-why-swine-flu-vaccines-dont-add-up/.) Tak to funguje 
přátelé. Svobodně, zodpovědně, aktivně, zdravě sebevědomý občan tvořící pospolitost 
v rámci své komunity, zajímající se o svou budoucnost a daného státu, vyhodnocující 
informace, tak něco takového prostě nesmí existovat. Člověk přeci musí mít pouze zdání - 



 8 

přelud - že je svobodný. Ve skutečnosti ať raději drží pusu, krok, otročí v práci, poslouchá 
příkazy, nechá se balamutit pouze novými pravdami a za to si může užívat něco málo rozkoší 
ze své mzdy, kterou mu povolíme. Občas mu necháme nějaký ten svobodný blog, ale jen do té 
doby, než již bude pro systém neproduktivní, nebo začne chtít reálnou svobodu, či bude příliš 
nahlas uvažovat, poutat na sebe mnoho lidí tak, aby mohl něco změnit. V tom případě 
zkusíme ještě přihodit pár kostek cukru (povýšení, přidání něco málo peněz, nějaké to falešně-
marketingové hezké slovo). Když ani to nepomůže, tak nastupuje „dobrovolná volba“ izolace 
(vyhazov z práce) od okolních zatím „skvěle fungujících otroků systému“. Neskutečné? 
Bohužel takto uvažuje velká část elitářů a tzv. moderních manažerů: vždyť vše je podle nich 
jen o penězích, manipulaci, číslech (většinou jen do té doby, než jsou sami vyhozeni ze svých 
míst). Kdo se však zamýšlí nad tím, co se stane, když přijde opravdová krize? Opravdové 
Boží rány? Jak bude veřejnost připravena na reálné hrůzy, které část obyvatel naší planety 
skutečně čekají? Na tuto otázku nyní nikdo nedokáže dát uspokojivou odpověď. 
 
 Stále ovšem existuje na celém světě řada rozumných vědců, křesťanů, lékařů 
dodržujících Hippokratovu přísahu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hippokratova_přísaha) a 
zásady etiky: „Pokud lékař doporučuje ve své léčebné praxi léky, léčebné prostředky a 
zdravotní pomůcky, nesmí se řídit komerčními hledisky, ale výhradně svým svědomím a 
prospěchem pacienta.“ (Zdroj: http://www.klinikazdravi.cz/eticky-kodex-lekare.) Tito lidé 
naštěstí varují své pacienty, širokou veřejnost, před ukvapenými kroky, před bezhlavým 
nakupováním antivirotik, před hromadným očkováním apod. Čeští lékaři k těmto čestným 
lidem ve své většině patří. Zabránili dokonce katastrofě z hlediska činnosti pobočky firmy 
Baxter (http://en.wikipedia.org/wiki/Baxter_International) v České Republice, když včas 
upozornili na smrtící dávky viru v očkovacích vakcínách proti běžné chřipce, které tato 
společnost vyvinula. „One of the companies that has been working with WHO 
(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization, pozn. autora) to create a pandemic 
vaccine is Baxter Pharmaceuticals which earlier this year sent seasonal flu vaccine mixed 
with deadly avian flu virus to countries in Europe. There has never been any thorough 
explanation how this mistake happened and there are no reports that Baxter, with American 
offices in Illinois, was reprimanded or fined for this potentially deadly mistake. Fortunately, 
scientists in Czech Republic discovered this problem before it was sent out any 
further.“  (Zdroj: http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-mass-psy-op/.). 
 
 Neznám ze svého okolí jediného lékaře, který by přísahal před Bohem a veřejností s 
odvoláním na svou profesní čest: vakcíny proti OBA-chřipce jsou stoprocentně bezpečné. 
Obecně o špatných zkušenostech s vakcínami existuje spousta vědecké, též  popularizační 
literatury (jeden ze seznamů lze nalézt zde: http://www.infowars.com/voluminous-research-
proves-vaccines-are-deadly/), ale nedělám si vůbec iluze, že se k těmto knihám některý český 
občan - laik - vůbec kdy dostane (základní informace lze nalézt zde: 
http://childhoodshots.com/uploads/SwineFLuVaccineFactSheet.pdf). Mezi nejzávažnější 
onemocnění související mj. s očkováním patří např.:  
 

• různé formy degenerativního onemocnění mozku jako je například demence 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Demence), 

• Alzheimerova choroba (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba); 
• vaskulitida (zánět krevních cév, který může způsobit kožní vyrážky, bolesti kloubů a 

problémy s ledvinami); 
• Stevens-Johnsonův syndrom s výpotkem (erythema multiforme; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stevens_Johnson_syndrome); 
• další neurologické poruchy: například encefalomyelitida (zánět centrálního nervového 

systému; http://en.wikipedia.org/wiki/Encephalomyelitis), 
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• neuritida (zánět nervů; http://en.wikipedia.org/wiki/Neuritis), 
• nebezpečný druh paralýzy známý jako Guillain-Barrého syndrom 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Guillain-Barr%C3%A9); 
• látky obsažené v některých vakcínách mohou způsobovat sterilizaci 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Sterilizace); 
• nejrůznější formy rakoviny; 
• přehnaná únava; 
• zmatenost; 
• vyrážky a svědění; 
• horečky, bolestí hlavy a krku; 
• žaludeční problémy; 
• tzv. těžké nohy (http://www.zilniporadna.cz/tezke-bolave-nohy/); 
• zvýšený krevní tlak; 
• slepota; 
• problémy s dechem; 
• nejrůznější projevy anafylaxie (http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=935) aj. 
 

 Proto bychom měli být opravdu v tomto ohledu hrdí na většinu českého lékařského 
stavu, že nepodává lidem záměrně pouze jednostranné informace o prospěšnosti nebo 
nebezpečnosti očkování - dalších léčiv - tak, jak se to často děje v USA, jinde v EU 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eu). Občas však též sami čeští doktoři říkají: potřebujeme někdy 
znovu (např. od autorit mimo jejich profesi) připomenout - po všech těch hrůzách co vidíme 
každý den u svých pacientů - v rámci obrany proti svému cynismu 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynik): člověk má přeci jen duši; není to jen uzlíček hmoty. 
Když má člověk možnost hovořit s českými lékaři ve vzácné době jejich volna, tak jsou 
vděční za opět trochu více idealistický pohled na svou profesi a ten opravdový zájem o ně 
samotné, jejich problémy, duši.  
 
 Méně již pak ovšem lze být „hrdý“ na naše politiky. Zmiňovaní nejprve objednají - asi 
z neznalosti - obrovské zásoby vakcín pro celou českou populaci (ještě minulá vláda), načež - 
pod vlivem těch rozumnějších a čestnějších lékařů - celou dodávku postupně snižují (což 
vypadalo velmi positivně - viz. vysvětlení dále). Farmaceutické firmy jsou samozřejmě díky 
tomu značně naštvány, přitvrzují podmínky jednání na nebývalou mez s typickým 
odůvodněním: takto se chováme v celé Evropě. Český premiér Jan Fišer 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer) klidně prohlašuje: „Jednání probíhalo pod tlakem 
ze strany farmaceutických firem.“ (Zdroj: Radiožurnál, 21. srpna 2009.) A naše úřednická 
vláda to tak prostě nechá (http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-nakoupi-vakcinu-proti-
praseci-chripce-pro-pul-milionu-lidi/393816?id=393829), ikdyž ještě předtím docela tvrdě 
vyjednávala. Chtěla znát podrobnosti o složení vakcín, o nežádoucích účincích apod. Vždyť 
každý právník Vám řekne: smlouva uzavřená pod nátlakem je neplatná. Česká vláda vyřadila 
dokonce velmi správně několik uchazečů o mohutnou státní zakázku na dodávku očkovacích 
látek pro milióny českých spoluobčanů. Šlo mj. též o zmiňovanou firmu Baxter, která je 
celosvětově známá opakujícími se chybami ve svých vyrobených medikamentech 
s následkem vážného onemocnění nebo smrti. Viz. například žaloby novinářky Jany 
Bürgermeisterové (http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Burgermeister) a někdejšího amerického 
zpravodajského důstojníka jménem Wayne Madsen 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Madsen) jak na firmu Baxter aj., tak na WHO, EU apod. 
organizace, které obvinili ze záměrného šíření a organizace distribuce smrtonosných látek ve 
vakcínách (http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html) s 
cílem snížit celosvětový počet populace (když si uvědomíme některé známé konsekvence - 
viz. dále - musíme se nad touto zajímavou myšlenkou nejméně hluboce zamyslet). Posléze již 
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však naše vláda najednou nevystupuje jako rovnoprávný partner, ale nechá se 
farmaceutickými firmami manipulovat přesto, že odborníci vědí o dosavadní neúčinnosti 
nových vakcín proti OBA-chřipce, ikdyž vědí: dané očkovací nebezpečné látky se musí 
nejprve otestovat na nevinných lidech (tzv. „dobrovolníci“), ikdyž vědí o rychlé mutaci každé 
verze daného chřipkového viru, takže očkování je již pak k ničemu a nepomůže ani tzv. 
metoda postupné aktualizace dané očkovací látky, jelikož virus mutuje příliš rychle. Vždyť 
jen v americkém státě Texas (hraničí s Mexikem) bylo např. na konci července 2009 hlášeno 
mj. několik tisíc známých mutací OBA-chřipky. Vědci si díky tomu nemohou být nikdy jisti 
efektivností vakcín a dokonce ani jejich funkčností. „If the swine flu mutates, scientists 
aren't sure how effective a vaccine made now from the current strain will remain. Rather 
than wait on the WHO decision, however, some countries in Europe have decided to go ahead 
with early vaccine orders.” (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic_vaccine.) 
„Účinnost vakcíny závisí na antigenní podobnosti kmene ve vakcíně s aktuálně 
cirkulujícími kmeny, /.../ Při mírné diskrepanci mezi kmenem vakcinálním a prevalujícím 
může dojít k rozvoji onemocnění, /.../ Je nutné si uvědomit, že vakcína /.../ chrání pouze 
proti kmenům, které jsou v ní aktuálně obsaženy.“ (Zdroj: 
http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf.) Epidemiolog Tom Jefferson 
z Cochrane Vaccines Field (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15121319), Itálie: „My 
nikdy nevíme, jestli tzv. pandemické vakcíny zaberou, protože nikdy nemáme k dispozici 
cílově-konečný virus, proti kterému bychom mohli zaměřit náš výzkum. Je třeba si uvědomit, 
že pandemické aj. vakcíny je třeba registrovat ještě před tím, než jsou patřičné viry všude 
kolem nás. Je to tedy vždycky velký krok do neznáma, zda vůbec budou nové vakcíny proti 
chřipce fungovat. Na základě výzkumu stovek vědeckých studií, které máme k dispozici, se 
ukazuje, že výkonnost vakcín proti chřipce není příliš dobrá, nicméně z toho co víme, tak 
fungují nejlépe na zcela zdravých dospělých osobách, které mají obvykle velmi dobrou 
imunitu a pro než není obvykle očkování doporučováno.“ (Zdroj: 
http://www.infowars.com/scientist-tells-swedish-tv-who-pandemic-criteria-lowered-to-
benefit-big-pharma.) A otázky pokračují: proč, když to WHO (stanovuje složení vakcíny), 
vlády EU, USA, Číny, Ruska aj. vědí, tedy pokračují v masové propagaci nefunkčních vakcín? 
Nedávno zveřejněný plán francouzské vlády na doslova totální vakcinaci všech občanů tak, 
aby neunikla ani myš, šokoval celý svobodný svět. Inu není se co divit, když si francouzští 
„hoši“ objednali 91 miliónů dávek očkovacích látek proti OBA-chřipce. Půjde to po dobrém, 
říkají, nebo po zlém: dle interních dokumentů francouzské vlády. Speciální centra, čipové 
karty, donucovací taktika, „násilí“, všeobecné databáze sdílených osobních zdravotních údajů 
atd. Prostě NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory); 
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(spiknut%C3%AD)), v akci: „However, a 
leaked  internal government document signed by Batchelot and Minister of the Interior Brice 
Hortefeux (http://en.wikipedia.org/wiki/Brice_Hortefeux, pozn. autora) describes a systematic 
procedure for vaccinating the entire population via specially secured “ vaccination centers” 
that will be set up across the country and staffed by vaccine “ teams”  working in four hour 
bloc shifts. According to the document, schoolchildren will also be vaccinated by mobile 
injection squads who will travel from school to school, covering the entire country. Babies 
from 6 months old will also be given the shot. /.../ While avoiding volatile rhetoric about 
“ forced”  injections, the document does state that the entire population will be vaccinated 
without exception, thereby implying that the shots will be mandatory, contradicting public 
statements made by Health Minister Batchelot 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Roselyne_Bachelot-Narquin, pozn. autora). Another vital aspect 
to the document is that it describes tracking procedures for keeping tabs on who has and who 
has not taken the vaccine, which will be done through microchipped state medical ID cards 
that all French residents hold by law. Data will be centralized to identify those citizens who 
have not taken the vaccine. According to an analysis of the document posted on 
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theflucase.com, “Data from the health insurance bodies are to be used to ensure that 
everyone receives the toxic “swine flu” jab. The need to implement measures to track every 
single person in France to determine whether they have been vaccinated or not is stressed.” 
(Zdroj:http://www.infowars.com/french-government-plans-mass-swine-flu-vaccination-
program/.) Podobně je na tom Čína, která chce povinně očkovat milióny lidí 
(http://www.infowars.com/china-orders-mandatory-h1n1-vaccinations/) Přitom Dr. Mayer 
Eisenstein (http://www.homefirst.com) říká: „Farmaceutické firmy vědí, že vakcíny proti 
chřipce nefungují. /.../ Ani proti sezónní chřipce.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 25. srpna 2009.) 
Že by za vším byly peníze a podíly z prodejů, jelikož chřipka se objevuje pravidelně každý 
rok, tedy když se podaří lidi zblbnout, tak posléze opakovaně nakupují očkovací látky? 
Klasický „marketingově-oficiální“ argument: když „zachráníme“ 70% očkovaných, tak je to 
stále úspěch. Lépe 30 mrtvých ze sta než 100:100. Nebo je v tom jiný zákeřný důvod viz. 
Francie, Čína a USA? Proč jsou vakcíny proti OBA-chřipce tak urputně tlačeny horem i 
dolem, ikdyž jejich propagátoři vědí o všech zdravotních rizicích: smrtelných případech 
v důsledku masového očkování populace (viz. např. 
http://www.theage.com.au/national/infectious-disease-risk-in-swine-flu-jabs-20090820-
es2a.html;http://blogs.healthfreedomalliance.org/blog/2009/08/21/the-vaccines-are-far-more-
deadly-than-the-flu/;http://www.infowars.com/does-virus-vaccine-increase-the-risk-of-cancer/; 
http://www.infowars.com/australian-flu-program-in-
jeopardy/;http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-mass-psy-
op/;http://zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/3418-pri-ockovani-proti-praseci-chripce-hrozi-
nebezpeci-rakoviny/;http://zdravi.centrum.cz/novinky/2009/8/20/clanky/vackina-proti-
praseci-chripce-je-nevyzkousena-skodi/;http://www.telegraph.co.uk/health/swine-
flu/6038460/Doctors-told-to-watch-for-Guillain-Barre-syndrome-during-Swine-flu-
vaccination-programme.html;http://www.infowars.com/it%E2%80%99s-the-vaccines-stupid/). 
Proč nejsou třeba podobně propagována jako účinný nástroj boje proti chřipce např. přírodní 
léčiva, zdravá výživa, hygiena apod.? Protože z toho nejsou takové peníze? Rozumní 
medicínští výzkumníci dokonce vznesli dotazy na WHO, z jakého důvodu byly změněny na 
jaře 2009 podmínky pro vyhlášení pandemie, když doposud platné předpisy WHO z roku 
2003 byly v tomto ohledu značně přísnější. Podle těchto nových směrnic je totiž možné 
vyhlašovat (neustále strašit lidi) pandemie kdykoliv vypukne běžná chřipková sezóna a objeví 
se nové mutace chřipkového viru (což je každý rok): z čehož vyplývají větší zisky výrobců 
očkovacích látek. Vše vypadá na promyšlenou dohodu WHO s výrobci vakcín a s politiky 
(http://www.infowars.com/scientist-tells-swedish-tv-who-pandemic-criteria-lowered-to-
benefit-big-pharma/). Proč jsou tedy tak tlačeny nefunkční vakcíny proti OBA-chřipce horem 
i dolem? K dispozici jsou např. hrozivá vyjádření někdejších předních světových vývojářů 
očkovacích látek o záměrné politické manipulaci s množstvím celkové planetární populace. 
To vše díky státem nařízenému povinnému očkování, umísťování neaktivních i aktivních 
(zpravidla působení v dlouhých časových intervalech) nebezpečných virů (SV40), antigenů, aj. 
látek do očkovacích dávek s možností jejich pozdější aktivace (např. v případě přemnožení 
lidí nebo jiných problémů; http://www.youtube.com/watch?v=vgBBwOnmy3w). Široce byly 
mezi zahraničními novináři ještě nedávno komunikovány aktivity již zmíněného jihoafrického 
Dr. Bassona nebo hrozivé kauzy někdejších světových imunologických špiček jakými byli 
například doktor Maurice Hilleman (http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Hilleman), doktor 
Sabin (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Sabin) a mnoha dalších: „He also played a role in 
the discovery of the cold-producing adenoviruses, the hepatitis viruses, and the cancer-
causing virus SV40.” (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Hilleman; další info 
http://en.wikipedia.org/wiki/SV40;http://abcnews.go.com/Health/CancerPreventionAndTreat
ment/story?id=8356717;http://www.scribd.com/doc/14777766/Swine-Flu-and-Coverups; 
http://www.youtube.com/watch?v=vgBBwOnmy3w.) „In 1955, Salk's "killed" vaccine was 
released for use. /.../ Sabin vehemently opposed the use of the Salk inactivated vaccine and 
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attempted to block its use and later publicly begged forgiveness for his actions.” (Zdroj: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Sabin.). 
 
 Dle vyjádření doktora Leonarda Horowitze 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Horowitz.), kterému mj. v minulosti zabila 
imunologická reakce na vakcíny matku: „Všechny vakcíny jsou kontaminovány.“; každý 
očkovaný člověk dostává do svého těla toxickou směs tzv. „antigenový 
komplex“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Antigen); „ je to taková toxická polévka“, která posléze 
v těle očkovaného koluje mj. v krevním oběhu a má mobilizovat obranné látky těla k tomu, 
aby se replikovaly, násobily a útočily na antigen; problém je v tom, že nikdo neví přesně, co 
to vlastně s člověkem udělá. Současná hrůza z OBA-chřipky je podle Horowitze hlavně 
„psychologická záležitost“ a „je to kompletně eugenická operace“, jelikož „pacientovy 
obranné látky pak vlastně ničí jeho tělo.“ Lidé, kteří produkují vakcíny a ve spolupráci 
s politiky pak nařizují povinné očkování, již bohužel neznají „lásku, empatii“. Chtějí pouze 
využít situace a „vystupňovat pandemii v tyranii.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 4. září 2009.). 
„I n his 2001 book entitled, Death in the Air: Globalism, Terrorism and Toxic Warfare, Dr. 
Horowitz concludes that the predilection of HIV/AIDS for Black Americans and Africans is 
the likeliest result of successful national security policies ordered during the administrations 
of Richard M. Nixon and Jimmy Carter, leaving very little room for argument that there is no 
intentional movement to eliminate the Black population globally. Dr. Horowitz said national 
security documents reveal the intentional targeting of Blacks in America and Africa for 
population control, including depopulation, as is being accomplished by the AIDS epidemic 
today. He said every sociopolitical and economic outcome secretly planned for Blacks in the 
Diaspora and on the African continent by intelligence agencies during those two 
administrations has come to pass. During the early 1970s, Dr. Horowitz writes that National 
Security Memorandum 200, advanced by Mr. Nixon's National Security Adviser (sic) Dr. 
Henry Kissinger (http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger, pozn. autora), called for massive 
"Third World" depopulation efforts in order to maintain the economic alignment of the 
superpowers. "Zbigniew Brezinski (sic) (http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski, 
pozn. autora), who replaced Dr. Kissinger in the Carter administration, secretly advanced 
National Security Memo #46 to cabinet chiefs only, this document authorized the FBI and 
CIA to initiate genocidal policies," Dr. Horowitz writes. He said that Dr. Kissinger's security 
policy specifically stated the need to dramatically reduce African populations, and Mr. 
Brzezinski's memo explained that Black nationalism "posed" economic and security 
threats to America.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Horowitz.) 
 
 No a výsledek u nás doma? Česká „úřednická“ vláda se - dámy a pánové - nakonec 
smluvně zavázala, že ne farmaceutické firmy, nýbrž Česká republika ponese všechny náklady 
spojené s případnými soudními procesy za poškozené zdraví příjemců vakcín; to vše při 
vědomí skutečností:  
 
 1/ např. polovina odborné lékařské obce v USA, Británii, Hong Kongu aj. - včetně 
sester - odmítá povinné očkování samých sebe neprověřenými vakcínami proti OBA-chřipce 
nebo i jen proti běžným chřipkovým nákazám. Vždyť již dokonce i zmiňovaný předseda 
České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula (http://www.cls.cz/spolecnosti-
cls-jep?id=455) uvádí jednoznačná fakta o názorech českého medicínského personálu na 
nebezpečnost vakcín: „Proočkování mezi sestrami je nejnižší na světě.“ (Zdroj: Radiožurnál, 7. 
září 2009.) Co již může být více průkaznějšího, že... (http://www.prisonplanet.com/polls-half-
of-doctors-will-refuse-to-take-swine-flu-shot.html;http://info-
wars.org/?p=5578;http://www.telegraph.co.uk/health/swine-flu/6087782/Swine-flu-Doctors-
who-refuse-vaccine-putting-patients-at-risk.html; 
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http://www.sbs.com.au/news/article/1077837/Health-workers-refuse-H1N1-vaccine; 
http://www.prlog.org/10323881-healthcare-professionals-in-us-hong-kong-are-refusing-to-
get-vaccinated-for-the-swine-flu.html). Podobně dokonce část vědců, kteří vakcíny vyrábějí, 
varují své vlastní rodinné příslušníky: nenechejte se očkovat proti OBA-chřipce ani vůči 
běžným typům chřipky (http://www.infowars.com/madsen-on-rt-vaccine-creators-refuse-to-
take-h1n1-vaccine/). 
 
 2/ existují také vědecké studie dokazující mírný průběh OBA-chřipky v následujícím 
období (http://health.usnews.com/articles/health/healthday/2009/08/11/swine-flu-may-not-be-
any-deadlier-this-fall-experts.html) s poukazem na historické zkušenosti; podobně jako 
„zážitky“ našich českých spoluobčanů, kteří si již OBA-chřipku prostonali, jimž stačil 
k uzdravení klasický léčivý čaj, klid na lůžku, dostatek tekutin 
(http://www.novinky.cz/domaci/175204-z-praseci-chripky-me-vylecil-spanek-a-caj-rika-zena-
z-prahy.html). 
 
 3/ některé etičtěji uvažující vlády pravdivě informují veřejnost o pravděpodobně 
lehkém průběhu OBA-chřipky - viz. např. australská ministryně zdravotnictví Nicola 
Roxonová (http://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_Roxon): “In Australia, where the winter 
season has begun, Federal Health Minister Nicola Roxon is reassuring parents the swine flu 
is no more dangerous than regular seasonal flu. “Most people, including children, will 
experience very mild symptoms and recover without any medical intervention,” she said.”  The 
article goes on to discuss that the Swine Flu is no more dangerous than any other seasonal flu, 
and will likely be responsible for possibly 100 death in the United States. Meanwhile, we will 
be mass-injecting over 75 million people with a vaccine that has been proven to be dangerous 
to our nerve systems. This Article discusses Squalene, an ingredient in the Swine Flu that has 
been linked to very adverse symptoms which are probably worse than the Swine Flu.” 
(Zdroj: http://www.infowars.com/swine-flu-biggest-scam-of-2009-begins/.) 
 
 4/ samotní vysocí představitelé WHO a farmaceutických firem připouštějí, že vakcíny 
proti OBA-chřipce nejsou dostatečně prověřené a musí se teprve dodatečně - po vypuštění 
na trh - otestovat: „According to the WHO website:  “Ways were sought to shorten the time 
between the emergence of a pandemic virus and the availability of safe and effective 
vaccines.” /.../ Vaccine manufacturer GlaxoSmithKline 
(http://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline, pozn. autora) has actually stated: “Clinical 
trials will be limited, due to the need to provide the vaccine to governments as quickly as 
possible. Additional studies will therefore be required and conducted after the vaccine is 
made available.” And WHO likewise says: “Time constraints mean that clinical data at the 
time when pandemic vaccines are first administered will inevitably be limited. Further 
testing of safety and effectiveness will need to take place after administration of the vaccine 
has begun.”  Why would anyone who knows the facts sign up for a vaccine that really needs 
further safety studies …”(Zdroj: http://www.infowars.com/who-admits-to-releasing-
pandemic-virus-into-population-via-mock-up-vaccines/.) 
 

  Jistě, soudit se s několikati tisícovkami občanů ve věci poškození jejich zdraví 
neprověřenými vakcínami, tak to je podle české „úřednické“ vlády vždy jednodušší, než mít 
za soupeře nesmírně bohaté farmaceutické firmy, spolupracující s řadou zahraničních 
vrcholových politiků a s jejich štáby pekelně inteligentních právníků: ty si samozřejmě 
většina lidí nemůže dovolit zaplatit. Opravdu neskutečné. Jsme prý malí. Oficiálně jsme 
museli vzít alespoň něco z těch nabízených vakcín. Vždyť by nás „celá Evropa utloukla 
deštníky“ v případě neochoty ke spolupráci, když si to všichni tak masově kupují. Hlavní tíži 
nebezpečnosti nových očkovacích látek tak nyní ponesou státní zaměstnanci (naši vlastní lidé) 
- například bezpečnostní složky (http://www.infowars.com/u-s-military-receives-order-for-
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mandatory-vaccination/): aby to nepřišlo tzv. nazmar. To, že přitom může někdo zemřít nebo 
vážně onemocnět, pokud nebude chtít přijít o práci díky odmítnutí vakcinace: to již nikoho 
nezajímá. „Of course, we noted that dangerous ingredients including squalene (an oil-based 
adjuvant) and thimerosal (mercury) will be in each dose. This, despite many reports over the 
years regarding the horrific side effects both ingredients can lead to. A story linked at Red 
Dirt Report called “Vaccine may be more dangerous than swine flu,” featured at 
Newsmax.com in July and written by Dr. Russell Blaylock 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Blaylock/, pozn. autora), notes that the mysterious virus 
is an “enigma for virologists.” Quoting a scientist as written in Nature magazine, “Where the 
hell it got all these genes from, we don’t know.” What does that mean? Well, virologists have 
discovered the H1N1, aka swine flu, has avian flu virus, 1918 H1N1 virus and two new H3N2 
virus genes from Eurasia. Sounds like somebody has been having a little too much fun in a 
biolab somewhere. And we don’t say that lightly. /.../ the aforementioned squalene and it is 
definitely in these experimental vaccines being used on children and adults here in Oklahoma 
and throughout the United States. This squalene has been reported to have led to debilitating 
and deadly effects on soldiers in the Gulf War who were injected with vaccines containing 
squalene.” /.../ “Because squalen, the main ingredient in MF-59, can induce hyperimmune 
reponses and induce autoimmunity, a real danger exists for prolonged activation has been 
strong associated with such diseases as multiple sclerosis, Alzheimer’s disease, Parkinson’s 
disease, ALS (http://en.wikipedia.org/wiki/ALS_(disease), pozn. autora) and possibly vaccine-
related encephalitis.” /.../ ““ One must keep in mind that once the vaccine is injected, there is 
little you can do to protect yourself – at least by conventional medicine. It will mean a lifetime 
of crippling illness and early death.” (Zdroj: http://www.infowars.com/swine-flu-
fearmongering-a-mass-psy-op/.) A to si to človíčci necháte jen tak líbit při znalosti všeho výše 
řečeného? Co je pro vás důležitější: Vaše svoboda, zdraví nebo ty penízky? Zamyslete se 
dobře. 
 
 Z celkového pohledu jsme však na tom ještě stále v Česku výborně přátelé, když si 
uvědomíme, jak všude kolem nás okolní vlády blázní z OBA-chřipky a mění se najednou 
v zavilého nepřítele lidu, v účinný nástroj totality a elitářů z NWO (viz. Francie). U nás však 
jsou ještě stále čestní lidé. Ještě stále to není tak hrozné. Pro většinu českých lékařů je pořád 
naštěstí silnější jejich svědomí, záchrana lidského života než peníze nebo podíly z prodaných 
léčiv. Vždyť zlikvidovat člověka, nebo vytvořit při znalosti medicíny závisláka na 
nejrůznějších medikamentech: je tak jednoduché, peněžní odměna tak lákavá.  
 
 V minulých dílech „Oranžové války“ jsme si již též popisovali: jak se chránit před 
možnou nákazou OBA-chřipkou. Překvapivě jasné, správné a vakcíny neprotěžující 
informace poskytovalo v tomto směru Ministerstvo zdravotnictví ČR viz.:  
 

• http://www.mzcr.cz/Verejne/file.aspx?id=273&name=Jak proti hrozící pandemii - 
informační leták.pdf 

 
• http://www.mzcr.cz/Verejne/file.aspx?id=425&name=09_07_personal_protective_me

asures_ECDC-2009-0001-00-00-ENCS_final.pdf  
 

 Chřipkové viry většinou řádí v době omezené sluneční aktivity (podzim, zima, jaro). 
Lékaři proto také doporučují přes léto rozumný pobyt na sluníčku, tedy načerpání vitamínu D 
pro zimní období, vitamínu C. Dále samozřejmě pomáhá kvalitní výživa, dostatek tekutin, 
hygiena, klid, málo stresu atd. Již jsme o tom hovořili v minulých dílech „Oranžové války“. 
Když by se však již někomu stalo, že bude přinucen vzít si nebezpečnou vakcínu proti OBA-
chřipce, tak podle Dr. Blaylocka (http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Blaylock), jenž říká, že 
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„všechny vakcíny jsou kontaminovány“ (Zdroj: Alex Jones Show, 4. září 2009.), je první 
pomoc následující: 
 
 

„ What To Do If the Government Force Vaccinates You 
 
 This report provides practical information on how to protect yourself if you are 
unlucky enough to be forced to take an A/H1N1 vaccine.   
   
 Ideally, you should avoid the toxic H1N1 vaccine at all costs. /.../  
   
 Dr. Blaylock’s List of suggestions on How to Reduce the Toxic Effects of the A/H1N1 
Vaccine is as follows: 
 

• 1. Number one on the list says Dr. Blaylock, is to bring a cold pack with you and place 
it on the site of the injection as soon as you can, as this will block the immune reaction. 
Once you get home, continue using a cold pack throughout the day. If you continue to 
have immune reactions the following day, have cold showers and continue with the 
cold press.  

• 2. Take fish oil. Eicosapentaenoic acid (EPA), one of the omega 3 fatty acids found in 
fish oil supplements, is a potent immune suppressant. If you take high dose EPA you 
will be more susceptible to infections, because it is a powerful immune suppressant.  
However, in the case of an immune adjuvant reaction, you want to reduce it. Studies 
show that if you take EPA oil one hour before injecting a very powerful adjuvant 
called lipopolysaccharide (LPS), it would completely block the ability of the LPS to 
cause brain inflammation.  Take a moderate dose everyday and more if needed to 
tame a cytokine storm. 

• 3. Flavonoids are third on the list, namely curcumin, quercetin, ferulic acid and 
ellagic acid, particularly in a mixture.   The curcumin and quercetin in particular 
have been found to block the ability of the adjuvants to trigger a long-term immune 
reaction.   If you take it an hour before the vaccination, it should help dampen the 
immune reactions says Dr. Blaylock. 

• 4. Vitamin E, the natural form that is high in gamma-E will help dampen the immune 
reactions and reduces several of the inflammatory cytokines. 

• 5. An important ingredient on the list is Vitamin C at a dose of 1000 mg, taken four 
times a day between meals.  It is a very potent anti-inflammatory and should be taken 
in a buffered form, not as absorbic acid, says Dr. Blaylock. 

• 6.  Also use astaxanthin as it’s an anti-inflammatory.  According to Dr. Blaylock, fatal 
reactions to vaccines in aboriginal and African children occurred in those who were 
deficient in carotinoids, like astaxanthin.    It is a good protection against the toxic 
effects of the vaccine. 

• 7. Likewise, it was found that children who were deficient in zinc had a high mortality 
rate. Zinc is very protective against vaccine toxicity. (Do not use zinc mixed with 
copper however, as copper is a major trigger of free-radical generation according to 
Dr. Blaylock). 

• 8. Ensure you avoid all immune-stimulating supplements, such as mushroom extracts, 
whey protein and beta-glucan. 

• 9. Take a multivitamin-mineral daily – one that does not contain iron. This 
multivitamin-mineral is to make sure your body has plenty of B vitamins and selenium.  
Selenium, said Dr. Blaylock, is very important for fighting viral infections and it 
reduces the inflammatory response to vaccines. 
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• 10. Magnesium citrate/malate 500 mg of elemental magnesium two capsules, three 
times a day.  (This was not mentioned during the show, but was posted at Dr Deagle’s 
website, ClayandIron.com). 

• 11. What is very important is vitamin D3, which is the only ‘vitamin’ the body can 
manufacture from sunlight (UVB).  It is a neural hormone, not really a vitamin says 
Dr. Blaylock and helps if you are over-reacting immunologically by cooling down the 
reaction.  Similarly, if you are under-reacting, it helps to boost your immune response.   
In addition it also protects against microorganism invasion.  

 
 Black people and those in colder climates are particularly deficient, so they will 
almost certainly require supplementation. Dr. Blaylock recommends that following 
vaccination it will help to keep the immune reaction under control if: 

• All children get 5,000 units a day for two weeks after the vaccine and then 
2,000 a units a day thereafter; 

• ii) Adults get 20,000 units a day after the vaccine for two weeks, then 10,000 
units a day thereafter; 

• iii) And with that  adults should take 500-1000 mg of calcium a day and 
children under the age of 12 years should take 250 mg a day, as vitamin D 
works more efficiently in the presence of calcium. 

• Ensure you avoid all mercury-containing seafood or any other sources of 
mercury, as the heavy metal is a very powerful inducer of autoimmunity, is 
known to make people more susceptible to viral infections and will be in H1N1 
vaccines. 

 
• 12. Avoid the oils that significantly suppress immunity and increase inflammation -  

such as corn,  safflower,  sunflower,  soybean, canola and peanut oils. 
• 13. Drink very concentrated white tea at least four times a day.  It helps to prevent 

abnormal immune reactions.  
• 14. Pop parsley and celery in a blender and drink 8 ounces of this mixture twice a day.   

Dr. Blaylock says the parsley is very high in a flavonoid called apigenin and that 
celery is high in luteolin. Both are very potent in inhibiting autoimmune diseases, 
particularly the apigenin, so go and plant some parsley in your garden now.“ (Zdroj: 
http://www.infowars.com/what-to-do-if-the-government-force-vaccinates-you/print/.) 

   
 Některá vyjádření našich vrcholových orgánů však při znalosti věci, větším důrazu na 
svobodu jedince, vyznívají jako z dávných dob těžce totalitních. Mnoho lidí jistě zaznamenalo 
podivné prohlášení Hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta v souvislosti 
s povinným očkováním dětí, mladistvých, hasičů, vojáků, policistů, lékařů aj. proti žloutence 
v povodněmi postižených oblastech (Radiožurnál, 26. června 2009; ČT, 5. července 2009 aj.). 
Problém spočíval v tom, že podle pana Víta bylo prý totiž nutné začít s povinnou vakcinací, 
když rodiče údajně neměli čas (SIC!) sledovat „hygienické návyky“ svých malých ratolestí 
při péči o poničené majetky. Proto bylo naplánováno povinné očkování. Neuvěřitelné, že...! 
Vyznívá to jako opravdový výsměch veškeré svobodě, kterou jsme od roku 1989 získali. Stát 
opět rozhoduje: co je a není dobré pro Vaše děti. K tomu ještě přidá manipulativní větičky o 
neschopných rodičích. Nic proti moderním vakcínám chránícím vůči žloutence, které jistě 
mohou fungovat, nicméně pan Hlavní hygienik si ve svých pozdějších vyjádřeních uvědomil, 
že jaksi přestřelil a svou rétoriku zmírnil. Problém totiž tkví v platné legislativě, která dává 
státním úředníkům v otázce zdraví každého občana pořád neúměrně vysoké pravomoci. 
Někdy je těžké pro daného člověka - vybaveného takovou mocí nad životy lidí - domyslet 
všechny konsekvence. Jindy to ovšem vypovídá o uvažování našich vrcholových představitelů: 
a to je dobré znát, kdyby přišla ještě větší katastrofa, která by dala patřičným úředníkům dle 
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platné české zákonné úpravy mohutnější vládu nad životem každého voliče v ČR. Zajisté: 
pokud je již někdo nemocen, tak je třeba chránit zdravou populaci. Zde to každý 
rozumný člověk pochopí, ale obyvatelé Česka by měli být v pozoru vůči tzv. 
preventivně-pandemickým opatřením, tedy v době, kdy hovoříme o zdravých lidech, 
kterým stát hodlá omezit svobodu pohybu, shromažďování, vyjadřování, nakládání 
s majetkem apod. (viz. platná legislativa níže); navíc státem přikázaná vakcinace může 
zdravotně poškodit každého občana na celý život. Pro úředníka jste jen číslo v jeho 
dotazníku nebo „nepříjemný hmyz“, co ho otravuje s nějakými požadavky, nicméně tady jde 
již přímo o životy lidí. To ale jen dokazuje nutnost: občané by se měli více zajímat o svá 
práva, povinnosti, které vyplývají z patřičných zákonů. Jestliže se blíží předpokládané 
pandemické hrůzy OBA-chřipky, pak je velmi důležité vědět, jak s námi může stát nebo 
jakýkoliv úředník nakládat. Obzvláště předvolební časy představují ideální možnost k získání 
politického slibu změny bývalých i současných zákonů. Skvělá příležitost pro všechny 
svobodomyslné lidi k oslovení svých politických zástupců s jasnou myšlenkou na odstranění 
toho, co nám tady po sobě „rudí kamarádi“ zanechali v tzv. zákoně č. 20/1966 Sb. o péči o 
zdraví lidu v platném znění (který se i přes mnohé snahy nepodařilo pořádně novelizovat); 
dále jaké násilné donucovací prostředky může ještě pořád proti Vám stát použít např. podle 
zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, dle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o 
bezpečnosti České republiky, velmi problematického zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví atd. Měli bychom vědět, že jsou také v ČR připraveny možné 
shromažďovací „lékařsko-pracovně-koncentrační“ místa - tábory, budovy aj. - (obdoba 
amerických „Federal Emergency Management Agency Camps“ - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency_of_the_United_State
s; http://www.infowars.com/congress-seeks-to-authorize-legalize-fema-camp-facilities/), kam 
jste povinni se odebrat mj. v případě např. vyhlášení krizového 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Nouzový_stav) stavu (ikdyž jste úplně zdraví, načež jste 
prohlášeni za potenciálně možné nosiče nemocí a prohlášeni za pacienty) v rámci evakuace 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Evakuace), podrobit se zde veškerému vyšetření, očkování Vám 
neznámými látkami, užívání léků, jinému „zvláštnímu a vhodnému 
zacházení“ („sonderbehandlung“ - http://de.wikipedia.org/wiki/Sonderbehandlung) a musíte 
zde setrvat po dobu celého „léčebně-bezpečnostního procesu“ v zájmu tzv. ochrany veřejného 
zdraví např. v době trvání epidemie, ba dokonce máte povinnost v těchto místech - 
„táborech“ („léčebně-shromažďovacích zařízeních“; podobnost s jistým typem německých 
táborů z doby druhé světové války - tzv. český „Arbeit Macht Frei“ - 
/http://en.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei/ je „čistě náhodná“) - pracovat zdarma pro 
dobro „vašich hostitelů“ (zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu). Podle vládou 
schváleného obecného pandemického plánu má jít mj. o: „/.../ (využití lůžkových zařízení 
regionu – internáty, lázeňská zařízení, hotely, penzióny apod.) provizorní lůžková zařízení 
se budou využívat pro pacienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou zdravotní 
péči. /.../ 9.1.9. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY /.../ připraví 
kapacity internátů a školských ubytoven, sportovních zařízení na využití pro umístění a 
léčení nemocných. Stavebně-technický stav těchto objektů musí odpovídat účelu využití. 
(Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf.) To vše: ikdyž jste zdraví a 
pouze se nacházíte v dané „potenciálně nebezpečné oblasti“, kterou úředníci za takovou 
označí. Vše je tak hezky v těchto zákonech schováno (podobně jako v těch německých za 
doby III. říše), že bez znalosti podrobných (neveřejných) pandemických směrnic, krizových 
plánů a možného výkladu terminologie: Vás tato spojitost ani nenapadne. V ČR by si však 
lidé měli již konečně uvědomit, že to, proti čemu konzervativci, patrioti a křesťané v USA 
bojují z hlediska neústavních a nezákonných snah presidenta Obamy, jeho administrativy, o 
povinné očkování celé populace, zavedení podobných shromažďovacích míst - táborů - , tak 
to již u nás existuje ve stále platné legislativě. „While some have argued that the federal or 
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state governments could force people to be vaccinated in a pandemic, there are no 
constitutional authorities that permits the government to vaccinate competent adults. The 
only populations likely to face compelled vaccination are deployed military personnel (who 
can be given routine vaccinations as part of their service obligations), health care personnel 
(whose employer can require vaccinations to protect patients), and grade school and day care 
students, who could be required to be vaccinated as a condition of attending school --at least 
if public health authorities make this recommendation based on the increased risk to this 
population.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic_vaccine.)  
 
 Podívejme se dále na konkrétní paragrafy, nad některýmiž zůstali s otevřenou pusou 
stát i mnozí konzervativně-republikánští američtí právníci. Tyto věci v Česku stále existují 
ještě dvacet let po Sametové revoluci (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution) a 
občan má jen malou možnost obrany.  
 
 Zmiňovaný zákon  č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu je „lahodnou hudbou“ pro 
každého totalitáře (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarian) a může být velmi lehce 
zneužitelný vůči občanům našeho státu z hlediska blížících se snah elitářů kolem NWO 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Weltordnung) o převzetí moci v ČR. To, že o tom naše 
média jako obvykle mlčí: je vážné! Podívejte se sami na kýžené paragrafy z výše uvedeného 
zákona: 
 

• § 9 „(2) Občanům /.../ se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a 
zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče podle § 
18a a zdravotnických zařízení v případech, kdy jsou tato zařízení příslušným 
orgánem ochrany veřejného zdraví stanovena k provedení protiepidemických 
opatření. /.../  

o (4) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů je každý povinen  
o a) podrobit se v případech stanovených obecně závaznými předpisy 

zdravotnickým prohlídkám a diagnostickým zkouškám, léčení nemocí 
společensky zvlášť závažných, asanačním, dezinfekčním a jiným opatřením 
na ochranu před nákazou, /.../.“  

• § 22 „ (2) Každý je povinen podrobit se v rámci dispenzární péče nebo obecně 
prováděných preventivních akcí podle směrnic Ministerstva zdravotnictví na vyzvání 
příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, vyšetřením a 
diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví.“    

• § 23 „(4) Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, 
a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče  

o a) jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné 
léčení,  

o b) jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe 
nebo své okolí, anebo  

o c) není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho 
souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví,  

o d) jde-li o nosiče.“   
• § 25 tzv. LÉČBA PRACÍ  („Arbeit macht frei“ - neuvěřitelné: že ?, pozn. autora) 

„Léčbu prací organizují a vedou zdravotnická zařízení, která mohou k tomu účelu 
zřizovat vlastní dílny a jiná zařízení, popřípadě používat příležitostí poskytovaných 
průmyslovými a zemědělskými závody nebo jinými organizacemi. Výkonem práce 
při léčbě prací nevzniká pracovní poměr. Příjmů přitom docílených použije 
zdravotnické zařízení na úhradu zvýšených nákladů, zlepšení kulturní péče o 
nemocné a na úhradu odměn, a to podle směrnic vydaných Ministerstvem 
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zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí České 
republiky.“  (Zdroj: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-20-1966-sb-o-peci-o-
zdravi-lidu/plne-zneni/.)  

 
 Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení: 
 

• § 5 „Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na 
nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit 

o a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci 
osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 

o b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 
31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu 
ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy 
krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada, 

o c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 
postiženého krizovou situací, 

o d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého 
nebo postiženého krizovou situací, /.../  

• § 6 (1) Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna za podmínek uvedených v   
§ 5 

o a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 
o b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území, 
o c) rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo 

povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, 
o d) rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terénních 

úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení 
veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace. 

o (2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna 
o a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí 

opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého 
byla organizovaně evakuována /.../ 

o e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové 
situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, /.../ 

• Vláda v době trvání stavu ohrožení státu podle tohoto zákona je vedle opatření 
uvedených v § 6 odst. 1 a 2 oprávněna nařídit /.../  

o b) povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba 
dočasně zdržuje, 

o c) omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva, /.../ 
• § 31Fyzické osoby /.../  

o (3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna 
o a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na 

stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní 
výpomoci, 

o b) hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž správním území bude 
pobývat, pokud jí tato povinnost vyplyne z krizových opatření nařízených 
orgánem krizového řízení, 

o c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době 
krizového stavu, 

o d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, 
o e) poskytnout požadované věcné prostředky. 
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o (4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, 
pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob 
anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 

o (5) Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového 
stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona stanoví fyzické osobě hejtman 
pracovním příkazem. Pracovní příkaz obsahuje zejména osobní údaje fyzické 
osoby, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou 
délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz 
vydal. /.../ 

• § 32 Výjimky /.../  
o (2) Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve 

věku do 18 let a od 62 let, osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu 
požadovaných druhů práce, plně invalidní osoby, poslanci a senátoři 
Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím 
vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Dále jsou od pracovní 
povinnosti a pracovní výpomoci osvobozeny ženy a osamělí muži pečující o 
dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, 
jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán 
krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci 
také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo 
vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti 
posuzuje orgán krizového řízení. 

o (3) Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, 
která není v rozporu se zvláštním právním předpisem.“   

(Zdroj:http://www.krizove-
rizeni.cz/portal/page/portal/ISKR/PORTLET_DOKUMENTACE/LEGISLATIVA/240_2000.
pdf .) 
 
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky: 
 

• „Čl. 6 (1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro 
určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva 
stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních 
práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti 
stanoví zákon.  

o (2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se 
může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.“   

 (Zdroj: http://tandit.ecn.cz/UIC/legisl/1998-110.HTM.) 
 
 Povinné očkování (bez odkladného účinku a ohledu na zdravotní následky v čase) 
pro každého občana ČR dle platného zákona o ochraně veřejného zdraví  č. 258/2000 
Sb.: 
 

• § 46 „(1) Fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na území České 
republiky, a cizinec, jemuž byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, 
jsou povinni podrobit se v prováděcím právním předpise upravených případech a 
termínech stanovenému druhu pravidelného očkování. Prováděcím právním 
předpisem stanovené skupiny fyzických osob a fyzické osoby, které mají být zařazeny 
na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit 
se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování. 
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o (2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba 
povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem 
vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se 
neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, 
který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto 
skutečnostech zdravotnické zařízení vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod 
upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace. 

o (3) Zjistí-li orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa, kde se 
zdržuje nezletilá fyzická osoba, že se tato nezletilá fyzická osoba nepodrobila 
očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, stanoví jí rozhodnutím zdravotnické 
zařízení, které očkování, popřípadě vyšetření provede. Odvolání proti 
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. 

o (4) Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za 
splnění povinností podle odstavců 1 až 3 její zákonný zástupce. 

o (5) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, 
požádá určené zdravotnické zařízení, aby očkování nebo vyšetření provedlo. 
Určené zdravotnické zařízení je povinno žádosti vyhovět. 

o (6) Prováděcí právní předpis upraví členění očkování a podmínky provedení 
očkování, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku 
infekčního onemocnění a podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se 
zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem 
vzniku infekčního onemocnění. /.../ 

• § 47 (1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické 
zařízení použít jen očkovací látku, kterou zajistí zařízení ochrany veřejného zdraví (§ 
86 odst. 4); to neplatí, jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulin. Při 
každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup 
stanovený výrobcem. 

o (2) Každé provedené očkování zapíše zdravotnické zařízení v rozsahu 
upraveném prováděcím právním předpisem do očkovacího průkazu, který vydá 
při prvním očkování, a do zdravotnické dokumentace očkovaného. Při každém 
dalším očkování je očkovaný povinen předložit očkovací průkaz k provedení 
záznamu. /.../ 

• § 64 /.../ Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá 
z nákazy, je  podle povahy infekčního onemocnění povinna 

o a) podrobit se izolaci, podání specifických imunologických preparátů nebo 
chemoprofylaktik, potřebnému laboratornímu vyšetření, lékařské prohlídce a 
karanténním opatřením,  

o b) dodržovat omezení, popřípadě zákaz užívání zdroje pitné vody, potravin a 
dalších výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce nákazy,  

o c) zajistit provedení nařízené ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace,  

o d) zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního 
onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko 
šíření snížilo,  

o e) sdělit orgánu ochrany veřejného zdraví nebo lékaři na jejich výzvu 
okolnosti důležité v zájmu epidemiologického vyšetřování. /.../ 

• § 65 /.../ (1) V případě onemocnění podléhajícího mezinárodnímu zdravotnickému 
řádu (mor, cholera, žlutá zimnice) a dalších infekčních onemocnění stanovených 
doporučením Světové zdravotnické organizace, je fyzická osoba podezřelá z nákazy, 
které byla nařízena karanténa, izolována v zařízení léčebně preventivní péče 
vyčleněném pro případ výskytu těchto onemocnění. U ostatních infekčních 
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onemocnění jsou, s ohledem na charakter infekčního onemocnění, způsob kontaktu a 
dobu jeho trvání, částečně omezena místa pobytu a aktivity fyzické osoby podezřelé z 
nákazy. /.../ 

• § 69 /.../ (1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou 
o a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, 

prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být 
šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,  

o b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s 
ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a 
omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, 
divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, 
uzavření lůžkových zařízení léčebně preventivní péče, zařízení sociální péče, 
škol, předškolních zařízení, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i 
ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich 
provozu,  

o c) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou 
vodou a vodami užívanými k účelům podle § 6, zákaz používání vod ze studní, 
pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek,  

o d) příkaz k vyčlenění lůžek v zařízeních léčebně preventivní péče,  
o e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém 

zasaženém území,  
o f) příkaz k varovnému označení objektů, v nichž došlo k infekčnímu 

onemocnění, a text tohoto označení,  
o g) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe),  
o h) zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo 

nebezpečí jejího vzniku.  
o (2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a 

rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Místní 
příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního 
onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření 
podřídit. /.../ 

• § 70 /.../ (1) K ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení 
jejich výskytu jsou fyzické osoby povinny podrobit se léčení infekčního onemocnění 
stanoveného v prováděcím právním předpise. 

o (2) Zjistí-li orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická osoba 
nepodrobila léčení infekčního onemocnění podle odstavce 1, stanoví jí 
rozhodnutím zdravotnické zařízení, které toto léčení zajistí. Příslušným k 
rozhodnutí je orgán ochrany veřejného zdraví v místě, kde se fyzická osoba 
zdržuje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

o (3) Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá za 
splnění povinností podle odstavců 1 a 2 její zákonný zástupce. 

o (4) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 2, 
požádá určené zdravotnické zařízení o zajištění léčby. Určené zdravotnické 
zařízení je povinno žádosti vyhovět.  

 (Zdroj: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00258&cd=76&typ=r.) 
 

Seznam citovaných a dalších souvisejících právních předpisů: 
 

o Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
o Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
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o Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 
o Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
o Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 
o Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
o Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
o Zákon č. 2/1966 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky 

o Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 
o Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
o Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
o Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách 
o Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR 
o Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 
o Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv 

 
 Inu v Česku již prostě není nutné složitě lidi tlačit k omezování svobod, neboť platná 
legislativa s tímto vývojem počítá. Zdá se Vám to celé těžko uvěřitelné? Nikoliv. Uvedené 
paragrafy platí a to v době, kdy WHO vyhlásila platný VI. nejvyšší stupeň pandemického 
ohrožení, tedy v časech, kdy opět roste moc nejrůznějších totalitních sil, bažících po zavedení 
socialismu, NWO, IV. říše apod. Lidi nebuďte naivní a důrazně se zajímejte, co to pro 
Vás v praxi znamená. Kam Vám může být uloženo se povinně dostavit? Jak Vás mohou 
zbavit patřičné donucovací orgány Vašich svobod? Jak je možné, že pak musíte v takovém 
„léčebně-shromažďovacím zařízení“ např. vykonávat tzv. „Léčbu prací“ („Arbeit macht frei“), 
kterou přispíváte zdarma ve prospěch svých „hostitelů“ do určené doby tzv. „vyléčení“ nebo 
pominutí nebezpečí. Všichni víme, že jen lékaři, nadřízený orgán nebo soud mohou zrušit 
daná opatření (v případě těžce dokazatelného „vynuceného“ písemného souhlasu 
„internovaného pacienta“ již ani soud ne tak lehce). Navíc v dobách uměle vyvolávaných 
krizí (http://www.infowars.com/barack-obama-accused-of-making-depression-mistakes/) ze 
strany elitářů kolem Bilderbergu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg), nevolených 
úředníků EU, pana Obamy a spol., díky stále užší spolupráci všech složek našeho státu 
s nadnárodními strukturami bez ohledu na domácí voliče a demokratické principy: tak pak si 
podle těchto stále výše uvedených platných zákonů nemůže být nikdo jist ničím. Naši izraelští 
přátelé by asi také po přečtení české legislativy začali varovně zvedat prst se vzpomínkou na 
své historické zkušenosti. Jak je možné, že část ze zmíněných paragrafů ještě stále v této 
podobě zapleveluje náš právní řád bez možnosti řádné obrany pro české občany: tak to je 
opravdovou záhadou (nebo záměrem?). V době hluboké normalizační totality statečně 
vystoupil například můj otec proti povinnému nebezpečnému anti-chřipkovému očkování se 
všemi patřičnými politickými následky, které to tehdy neslo. Budeme dnes v době svobody, 
nicméně v časech uměle režírovaných krizí nejrůznějšími elitáři a mocnými skupinami, také 
tak stateční, nebo se necháme zmanipulovat, zotročit, svolíme k posuzování našich životů jen 
podle ekonomické výkonnosti: jako ty stroje, až nakonec skončíme ve speciálních lékařských 
táborech, zařízeních, kde nás naši „hostitelé“ budou po německém vzoru ze 40. let minulého 
století „léčit prací“? To vše 20 let od pádu totalitního režimu? Všichni víme, že v případě 
opravdové pandemie existují jiné cesty, které třeba navrhují konzervativní a křesťanští 
američtí lékaři (např. domácí izolace). Doufejme, že naše patřičné orgány se nikdy 
neodhodlají plně rozvinout kompletní totalitní potenciál, který v sobě uvedené zákony a 
připravené podrobné (neveřejné) pandemické plány skrývají (obecně zveřejněné části těchto 
plánů jsou veřejnosti dostupné např. zde: http://www.pandemie.cz/pandemicke-plany; 
http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf). Věřme také, že naši vlastní lidé (např. 
policie, hygienici, armáda, hasiči, politici) nepůjdou proti občanům a zájmům vlastního 
národa na příkaz elitářů, třetích sil, cizích mocností (snad též nikoliv na příkaz našich 
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„insiderů“ /http://en.wikipedia.org/wiki/Insider/, kterých je všude jako máku). Někteří z nich 
již zcela veřejně prohlašují, že se musíme podrobit nátlaku ze zahraničí. Jiří Havel 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_HavelHavel): „Evropa se musí měnit tak, jak to diktuje svět 
kolem nás. /.../ Evropa je především ekonomický stroj.“ (Zdroj: ČT2, 2. června 2009.) Sám 
Velký oranžový Vůdce (http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek) musel nakonec přiznat: 
jde o jistý „způsob tlaku“. (Zdroj: ČT24, 6. září 2009.) Jiří Oberfalzer 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Oberfalzer) dokonce hovoří o tom, že zahraniční mocnosti 
používají vůči nám nepřiměřený nátlak a je to: „taktika vydírání“. (Zdroj: ČT24, 6. září 2009.) 
 
 Je však zapotřebí celou věc pozorně monitorovat právě v souvislosti s blížícími se 
volbami v ČR, Německu. Klíčovým obdobím bude: září - prosinec 2009, jaro 2010. 
 
 Mezi hlavními možnými potenciálními hrozbami tak neustále figuruje pro každého 
svobodomyslného občana z hlediska: 
 

o jeho budoucnosti,  
o celosvětových aktivit elitářů, 
o NWO a jeho nadnárodních organizací, 
o plánovaných uměle vytvářených krizí, díky kterým mohou elitáři rychle ovlivnit 

doslova fyzicky život kohokoliv z nás a to prostřednictvím - bohužel - velmi 
pohodlně našich vlastních lidí v patřičných národních složkách, poslouchajících 
bezmyšlenkovitě rozkazy ze zahraničí, 

 
především: 
 

o Pokračování v rozšiřování přenášení zodpovědnosti, řízení, velení aj. na nadnárodní 
úroveň - WHO, EU, OSN (http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN) apod. 

o Automatické respektování pokynů z nadnárodní úrovně bez kontroly voličů v době tzv. 
krizové situace (často vytvářeno uměle) a nefunkčnosti parlamentu, senátu, vlády, 
apod. 

o Jako jeden z hlavních prostředků k tomu slouží na oficiální úrovni např. nejrůznější 
pandemie chřipky, jiných nemocí, nedostatky potravin, energií, daňové aj. předpisy, 
regulace přístupu k vodě, internetu, globální enviromentální politika a energetické 
krize, hrozby teroristických útoků, válek apod. (samozřejmě nejsou vyloučeny akce 
cizích tajných služeb prostřednictvím nejrůznějších „insiderů“): tyto veřejně nebo 
skrytě propagované operace organizuje, doporučuje a řídí WHO, EU, OSN aj. Jako 
velmi nebezpečný nástroj jim k tomu mj. např. může sloužit povinné očkování novými 
neprověřenými vakcínami (viz. výše např. plány francouzské vlády). 

o V případě masovějšího odporu populace vůči očkování, omezování svobod, předávaní 
pravomocí na nadnárodní úroveň apod. nastupuje:  
o kompletní zapojení všech bezpečnostních složek ČR, pravděpodobně též účast 

cizích armád (viz. nedávná cvičení na území USA) a to i vůči jen potenciálně 
nemocným, tzv. „problémovým občanům“ (převozy zdravých lidí násilím proti 
jejich vůli z vytipovaných tzv. potenciálně postižených oblastí), 

o vytvoření speciálních izolovaných center (nejlépe izolované tábory, budovy 
apod.) pro nemocné, nebo jen tzv. „ohrožené chřipkou“  (zdraví lidé, kteří třeba 
odmítnou očkování) tak, aby se zabránilo styku opravdově nemocných 
s „ostatními pacienty“, tzv. „poslušně-bezproblémovými“ lidmi :  

o „a) vyčlenit prostory, ve kterých je vyloučen kontakt osob 
hospitalizovaných pro chřipku s osobami hospitalizovanými z jiných příčin,  
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o b) zdravotnický personál ošetřující pacienty hospitalizované pro chřipku by 
neměl přicházet do kontaktu s pacienty hospitalizovanými z jiných příčin,  

o c) na pomocných vyšetřovacích složkách se zabezpečí přísné dodržování 
bariérové ošetřovatelské techniky, /.../.“  
(Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf.) 

o Dlouhodobé omezení občanských svobod za účelem převýchovy svobodomyslných 
jedinců ve funkčně-poslušné pracovní nástroje NWO. 

o Postupně faktické rozpuštění parlamentu, vlády, zrušení ČR, demokratického zřízení a 
převedení patřičných pravomocí do Bruselu (tzv. neschopnost řídit stát samostatně 
z důvodů režírované krize), případně do jiného sídla NWO.  

o Vytvoření nového totalitního - celoplanetárního řádu NWO. Vše je kontrolováno, 
řízeno, organizováno. Svoboda fakticky neexistuje (virtuálně a zdánlivě ano). Část 
odporujících lidí přechází do IV. odboje podle poslední známé platné verze Listiny 
základních práv a svobod ČR. 

 
 Zatím se vždycky naše vlády po listopadu 1989 ve výše zmíněném ohledu jaksi 
umoudřily, začaly myslet na lidi, kteří je zvolili, nikoliv na plnění pokynů třetích mocností a 
kapsu plnou zlaťáků. Třeba tak opět k výše popsanému budoucímu scénáři naštěstí nikdy 
nedojde. Jednou však takovou „kliku“ mít nemusíme. Časy se rychle mění pro všechny 
občany. Vždyť i sám Pavel Rychetský (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rychetský), 
slovutný to předseda všeobecně váženého Ústavního soudu České republiky 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_the_Czech_Republic), jednoznačně 
konstatoval smutný fakt: „Žijeme v zemi, která - jak se ukazuje - ještě není ustálenou a 
fungující demokracií.“ (Zdroj: ČT24, 6. září 2009.) Navíc s podpisem LS 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabonská_smlouva) pozbýváme stále většího množství svých 
práv také v oblasti osobních svobod - viz. tzv. „doložka flexibility“, dle které vydávají 
závazná rozhodnutí úředníci Evropské komise (http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropská_komise) 
například o zdravotních, vědeckých, bezpečnostních, obchodních aj. normách, načež my 
voliči nemáme možnost to ovlivnit svým hlasováním v demokratických volbách, přičemž 
musíme daný úřednický příkaz povinně zavést do našich domácích zákonů. Pokud Vám tedy 
evropský úředník předepíše povinnou nebezpečnou očkovací látku (byť by byl přesvědčen o 
její nezávadnosti, kterážto se samozřejmě neprokáže hned, nýbrž až v průběhu času), nebo 
Vám rozkáže transporty do speciálních „karanténních pracovních táborů“ pod záminkou 
ochrany zdraví populace vůči režírované pandemii a kdoví čemu dalšímu, tak musíme tyto 
šílenosti zavést do našich zákonů (ikdyž ony tam již většinou jsou), začít je plnit (zpočátku 
jistě v dobrém úmyslu). Měli bychom se nad těmito věcmi daleko více zamýšlet. Totalitářům 
nepohodlní lidé tak mohou postupně zmizet v těchto táborech stejně, jako kdysi za Hitlera 
nebo za Stalina. Jak říkají havíři: dokud nejde o život, tak jde o ..., ale když už jde o život, tak 
je situace velmi vážná. A Jaroslav Kubera (http://www.kubera.cz/index.php?p=2) dodává: 
„Bude dobře, když rozpad (EU - pozn. autora) skončí mírovou cestou.“ (Zdroj: Radiožurnál, 
30. června 2009.) „Ta lidská svoboda je omezována neuvěřitelným způsobem.“ (Zdroj: 
Radiožurnál, 23. července 2009.)  
 
 Konzervativci, patrioti a křesťané z celého světa nás v ČR neustále varují, abychom si 
dali pozor na pozvolnou likvidaci našich národních svobod díky postupům veřejností 
nevolených „federálních“ úředníků aj. představitelů v Bruselu, ve WHO, v OSN aj. Brzy 
bychom totiž mohli mít díky tomuto celosvětovému nástupu NWO velké problémy též v ČR. 
Stačí se jen podívat do Ameriky, co tam nyní provádí pan Obama, jeho „boys“ a zjistíme 
masivní pošlapávání tradičních euro-atlantických hodnot, svobod, etiky, Božího slova. USA 
postupují bohužel nyní velmi rychle pod vedením současné administrativy směrem 
k vytvoření podivné směsice socialisticko-fašisticko autoritářského režimu 
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarianism). Samozřejmě voliči to tak nechtějí, neboť jde 
o porušení americkou ústavou zaručených svobod: organizují tedy celospolečenské pokojné 
demonstrace (viz. dále). Obamovci jim zatím nadávají do teroristů, rasistů, lunatiků, 
extrémistů, podnikají proti nim fyzické útoky (mj. členové amerických odborů), zamezují 
svobodě slova. Sám Velký „OBA-Vůdce“ vyzývá své oponenty - občany USA - k tomu, aby 
se mu „nepletli do cesty“, jelikož chce už ten opoziční „svinčík“ zlikvidovat. (Zdroj: Glenn 
Beck Show, 10. srpna 2009.).  
 
 V Česku bychom již brzy mohli poznat také podobné celonárodní hnutí za svobodu, za 
obnovení etických principů, spravedlnosti a opravdové demokracie. To vše nám garantuje 
stále platná ústava (ikdyž: kdo ví, jak dlouho ještě). Chtějí tedy čeští politici II. Sametovou 
revoluci podobně, jako se tomu nyní děje napříč všemi politickými stranami v USA? Vždyť 
vláda je zde obecně zřízena - dámy a pánové - jakožto služebník lidu a nikoliv naopak. Pokud 
se vláda bojí lidu, je to stále demokracie, jak říkají američtí otcové zakladatelé. Pokud je tomu 
však opačně, je to již tyranie. Úředníci musí pracovat pro nás, nikoliv my pro ně.  
 
 A přesně v tomto duchu působil jeden z nejvýznamnějších otců zakladatelů USA a 
pozdější slavný americký president jménem Thomas Jefferson 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson). Vždy oponoval na základě biblického 
principu boje mezi dobrem a zlem příliš silné federální, v tomto ohledu nadnárodní vládě. 
Takto byl též proti bezbřehé moci peněz nad idejemi, nad všemi etickými hodnotami ve 
společnosti. Nemohl tak souhlasit s vládou nevolených úředníků a lidí bez citu, bez vztahu 
k rodné zemi. V jeho očích byla prostoupena duchem zla každá vláda technokratů, ne-
etických průmyslníků, finančníků, manažerů atd., pro něž jsou důležitější jejich čísla, tabulky, 
řídící struktury, procesy: nikoliv však člověk samotný, nikoliv především etika, již vůbec ne 
Boží slovo. Jefferson se nakonec naučil nenávidět politiku kvůli neustálým nekřesťanským 
sporům. Stáhl se na svou usedlost, kde zahradničil, psal, obdivoval přírodu své nádherné 
rodné země: Virginie (http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia). Vždy se přitom považoval za 
vědce, farmáře a posléze teprve za politika. Přesto nakonec vyslyšel volání občanů a vrátil se 
zpět do aktivního politického života, aby převzal plně odpovědnost za svou zem. Dle jeho 
názoru: „Malé státy musí být nezávislé na federální vládě a mají právo napadnout jakýkoliv 
zákon, který shledají neústavním.“ - viz. české schvalování LS. (Zdroj: BURNS, Ken: 
THOMAS JEFFERSON, II. díl, Florentine Films, USA, 1997, 89 minut.) V případě vzniku 
totality pak Jefferson prohlašoval: „Přísahal jsem na Božím oltáři věčné nepřátelství 
jakékoliv formě tyranie uplatňované vůči svobodné lidské mysli.“  (Zdroj: JONES, Alex: 
REFLECTIONS AND WARNINGS - AN INTERVIEW WITH AARON RUSSO, Alex 
Jones Production, USA, 2009, 96 minut; http://www.youtube.com/watch?v=YGAaPjqdbgQ.)  
 
 Proto je lepší: mít vždy připraven plán pro případ jakéhokoliv neblahého vývoje, který 
by šel proti ústavním svobodám českých občanů, proti demokratickému zřízení, proti 
samostatnosti a rozkvětu české státnosti. Václav Klaus to ví jistě moc dobře, když považuje 
v této souvislosti Lisabonskou smlouvu za „/.../ obrovský krok k vymazání (českého - pozn. 
autora) státu z mapy.“ /.../ Rozhodování má být blízko občanům a nikoliv někde daleko 
v Bruselu.“ (Zdroj: Radiožurnál, 23. června 2009.)  
 
 V Británii je to podobné. Zdejší konzervativec - slavný herec John Rhys Davies 
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Rhys_Davies), jenž je mj. známý např. jako představitel 
role Gimliho (http://en.wikipedia.org/wiki/Gimli_(Middle-earth)) z Pána prstenů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings_film_trilogy), se veřejně hlásí 
k „opozičním“ konzervativním názorům. Konzervativní „Amerika“ je pro něj „stále velkou 
nadějí pro lidstvo“. O Lisabonské smlouvě tvrdí, že je veřejným tajemstvím, jaké tlaky jsou 
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vedeny na irskou vládu směrem k prosazení voličského ANO v dalším referendu o LS. Pokud 
to Irové neudělají, tak nechá EU „zbankrotovat“ celé Irsko. „Jde o korupci a zradu na těch 
nejvyšších místech.“ Bohužel to jde i od lidí zdola, protože „někteří nechtějí svobodu, 
někteří chtějí, aby jiní rozhodovali za ně“. No a to je podle něj celý problém a výhoda pro 
NWO. (Zdroj: Alex Jones Show, 26. srpna 2009.)  
 
 Pokud tedy opakovaně zklamou všechny konstituční možnosti zachování principů 
české národní ústavy, samostatnosti, svobody, demokracie, pak je cesta IV. odboje stále 
otevřená a legální: 
 
 Ústavní zákon ČR č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD: 

o „Článek 23. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by 
odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, 
jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou 
znemožněny.“ (Zdroj: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html.) 

 
 

Vznik IV. odboje 
 

 V důsledku stále větší míry porušování výše uvedeného článku 23 Ústavního zákona 
ČR č. 2/1993 Sb. a nemožnosti lidu kontrolovat pomocí řádných demokratických voleb své 
zastupitele, protože dochází častěji k předávání pravomocí národního parlamentu elitářům 
mimo území našeho státu a k jiným závažným krokům bez souhlasu občanů: lze opravdu 
časem předpokládat vznik legálního (myšlenkově-kulturního) IV. odbojového hnutí. Vzorem 
se mohou stát USA, kde je již podobný proces nastartován napříč politickým spektrem vlivem 
nerespektování ústavy ze strany Obamovy administrativy. V tomto americkém myšlenkovém 
odboji, protestních akcích, veřejných vystoupeních patriotů napříč celou společností, jsou 
nyní angažovány milióny voličů. Existuje předpoklad dalšího rozšíření tohoto hnutí do celého 
světa vzhledem ke globální povaze nebezpečí NWO. Prostor pro vznik takového odboje - 
zatím na myšlenkově-kulturní bázi - je již dnes jednoznačně připraven též v ČR. Jeho podstata 
vychází zatím z několikati důležitých tezí a možného blízkého vývoje: 
 

• Celkové zklamání z politiky, které je v občanech dlouhodobě pěstováno neetickým 
chováním zvolených zastupitelů, nedodržováním dohod, slibů (zvláště těch 
předvolebních), obcházením ústavy apod. 

• Role klasických politických stran bohužel zklamává i přes urputnou snahu čestných 
řadových členů jednotlivých partají po desítky let tzv. neustále bez výsledku: „něco 
změnit“. 

• Zvolení zastupitelé, členové vlády atd. velmi rádi předávají své demokraticky 
delegované pravomoci zahraničním mocnostem, státům a institucím, které pak bez 
kontroly lidu nedemokraticky rozhodují. 

• Roste neúcta k osobním svobodám občanů.  
• Zvětšuje se role státního aparátu v každodenním životě občana.  
• Elitní skupiny skrytě a též veřejně protlačují vznik celoplanetárního NWO. 
• Bůh, Bible, etika, láska, věrnost, slušnost, dodržování dohod, kvalitní mezilidské 

vztahy, konzervativní názory, patriotismus, svobodomyslnost na základě tradice a 
zodpovědnosti atd. jsou trvale nahrazováni čísly, ekonomickými ukazateli, 
výkonností, falešností, marketingovou zručností, neúctou k lidskému životu, 
pohrdání lidmi bez velkých finančních prostředků apod. 

• Elity se snaží sledovat a kontrolovat každý krok svobodného občana již od kolébky 
(čipy, kamery, nárůst počtu povinných identifikačních údajů v nejrůznějších 
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databázích, veřejností neschválené skenery např. na letištích, „check 
pointech“ apod.). 

• Dochází ke zvyšování daňové zátěže obyvatel, často pod velmi rafinovanými 
záminkami (povodně, ekologie, pomoc zemím 3. světa, boj s terorismem, uměle 
režírované ekonomické aj. krize apod.). 

• Je masivně omezována svoboda vyjadřování názoru především na internetu. 
• Neobvykle se každým rokem zpřísňují podmínky pro legální držení střelných zbraní. 

Jednou dojde s tímto přístupem nakonec k úplnému zákazu vlastnění střelných 
zbraní mimo státní organizace.  

• Jsou neustále vytvářeny umělé krize nejrůznějšího druhu, které pomáhají při 
omezování svobod člověka, hýbají mj. s cenami na trhu a tím vytvářejí 
pohádkové výdělky pro tvůrce krizí, zatímco běžní lidé jsou balamuceni 
nutností zvyšování daní a přehnaného spoření. 

• Masivně-dlouhodobé produkování negativních zpráv, jejichž účelem je kromě 
výdělku daných médií bohužel také otupení zájmu občanů o věci veřejné (je to pořád 
horší: nic s tím nenaděláme). 

• Nové vědecké teorie, které často bývají zbaveny jakýchkoliv etických zábran: jsou 
předkládány lidu jakožto jediná, nezpochybnitelná pravda, které se musí všichni 
podřídit. Naopak například role křesťanské etiky je vysmívána jako nereálná, 
nehodící se do běžného života a politiky. Zapomíná se na tisíce let fungování právě 
křesťanské etiky v reálném životě, v politice. Diskuse se o tom nepřipouští. Vše je 
prý ve společnosti jen o penězích a obzvláště církve se nemají vůbec k politice co 
vyjadřovat.  

 
o Velký oranžový Vůdce (http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek): 

„Církevní preláti /.../ by do politiky zasahovat neměli. /.../ Měli by si být 
vědomi své pozice v této zemi. /.../ Já vás ujišťuji, že uděláme všechno, 
abychom dosáhli vítězství.“ (Zdroj: TV Prima, 14. června 2009.)  

 
o Roman Joch (http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Joch): „Křesťanství je 

základem západní civilizace a původcem omezení státní moci, které je 
podmínkou všech našich svobod. Přišlo s koncepcí rovnosti lidí a důstojnosti 
každého člověka.“ (Zdroj: Roman Joch: http://www.obcinst.cz/cs/Buh-
existuje-To-da-rozum-c1509/.) 

 
o Kardinál Miroslav Vlk (http://en.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Vlk): My 

rozhodně do politiky mluvit budeme: „/.../ do politiky, která je obecnou 
záležitostí.“ Pro „dobro společnosti“, „ do toho tedy mluvit budeme.“ (Zdroj: 
Radiožurnál, 20. července 2009.) 

 
• Velmi nebezpečnými se pro elitáře, představitele NWO, stávají samostatně politicky 

aktivní občané, kteří se nepodřizují převládajícím mainstreamovým mediálním 
názorům, produkují např. vlastní nízko-rozpočtové dokumentární snímky, píší 
svobodné blogy, knihy, pořádají diskuse a jsou navíc z velké části finančně aj. 
soběstační, čímž jsou samozřejmě méně manipulovatelní. Ještě větší hrozbou jsou 
pak pro NWO ti z nich, kteří mohou nějakým způsobem utvářet pravidelně veřejné 
mínění např. v konzervativní části médií (TV, rozhlas, tisk, internet), jsou tak 
veřejně dobře známí, mají vysoký morálně-profesní kredit. Právě tito jedinci v sobě 
nesou do budoucna hlavní pozitivní potenciál IV. odboje nebo eventuálně 
opětovného pokusu o vznik nového politického non-NWO subjektu, který by zvrátil 
současný neblahý vývoj na politické scéně (např. Václav Klaus - 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus; Jaroslav Kubera - 
http://www.kubera.cz/index.php?p=2; Roman Joch - 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Joch;  Jiří Payne - http://www.payne.cz/ aj.). 

 
 

JAK SE ZAPOJIT DO VZNIKAJÍCÍHO CELOSVĚTOVÉHO ODBOJE 
PROTI POVINNÝM A NEBEZPEČNÝM VAKCÍNÁM; JAK ZÍSKAT NOVÉ 

INFORMACE: 
 
 Pro všechny aktivní lidi s otevřenou myslí, srdcem a chutí podílet se na velkém 
celosvětovém hnutí za svobodu: nyní již jistě chápete nebezpečí, které představuje státem 
nařízená povinná vakcinace, dále též to, k čemu mohou být vakcíny zneužity v rámci činnosti 
elit a NWO. Právě pro Vás jsou určeny následující informační zdroje, odborné posudky, 
odbojové skupiny a především celosvětová petice za zrušení povinného očkování. Prosím 
připojte se v rámci svého zdraví, obhajoby zdravého rozumu a svobody. Děkuji: 
 

• http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-to-
mandatory-vaccinations. 

 
• http://www.facebook.com/pages/South-Carolina-Vaccine-

Resistance/117191477901?ref=mf.  
 

• http://www.facebook.com/pages/Refusing-the-H1N1-Swine-Flu-
Vaccine/112451491365?ref=mf. 

 
• http://www.facebook.com/group.php?gid=88747297840&ref=mf. 

 
 For more information about vaccines, health information, and current events... please 
visit these websites: 

• http://www.nvic.org/. 
• http://www.vaclib.org/. 
• http://www.vactruth.com/. 
• http://www.drcarley.com/. 
• http://www.novaccine.com/. 
• http://www.thinktwice.com/. 
• http://www.vaccinetruth.com/. 
• http://www.vaccinationnews.com/. 
• http://www.whale.to/vaccines.html/. 
• http://vaccineawakening.blogspot.com/. 
• http://www.healthtruthrevealed.com/. 
• http://www.vaccinationnews.com/. 
• http://www.inlieswetrust.com/. 
• http://www.naturalnews.com/. 
• http://www.localharvest.org/. 
• http://www.mothering.com/. 
• http://www.marytocco.com/. 
• http://www.mercola.com/. 
• http://www.infowars.com/. 
• http://www.truthnews.us/. 
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 Also, watch these videos: 
 
 The Truth about Vaccines: 
 http://www.youtube.com/watch?v=JbNRdx1_7aU 
 http://www.youtube.com/watch?v=ELx2eX_kM-w 
 
 Flu Vaccine Exposed: Think Twice!: 
 http://www.youtube.com/watch?v=zCBlxqmOMKM 
 
 Merck Vaccine Chief Brings HIV/AIDS to America: 
 http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU 
 
 Gardasil HPV Vaccine Hoax Exposed: 
 http://www.youtube.com/watch?v=XK97CHQZhq0 
 http://www.youtube.com/watch?v=mnTvAneWBZs 
 

 

CELOSVĚTOVÁ DEKLARACE ODBOJE V ŮČI 
POVINNÉMU OČKOVÁNÍ  

 
 

“ We the undersigned, as Freemen & Freewomen, do not recognize the authority of The 
World Health Organization (WHO) to mandate general forced vaccinations. Our bodies are 
sovereign territory and subject to our exclusive self-determination. Any attempted violation 
of this trust must be construed as a breach of said basic right. We are thus holding our 
elected Governments accountable in this defense with an issuance of notice: a preemptive 
Class Action Lawsuit to be served in the event our inalienable rights to choose are forsaken.  
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION checklist for influenza pandemic preparedness planning: 
Section 1.5.1 Legal and ethical issues - 
 
'During a pandemic, it may be necessary to overrule existing legislation or 
(individual) human rights. Examples are the enforcement of quarantine 
(overruling individual freedom of movement), use of privately owned buildings for hospitals, 
off-license use of drugs, compulsory vaccination or implementation of emergency shifts in 
essential services. These decisions need a legal framework to ensure transparent assessment 
and justification of the measures that are being considered, and to ensure coherence with 
international legislation (International Health Regulations). 
http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/FluCheck6web.pdf 
 
There is no forensic evidence showing the H1N1 virus as the direct cause of death in those 
who have died after contracting the virus (144 to date). The majority of deaths are caused 
by pre-existing complications and auto-immune deficiencies. Countries with low quality of 
health have the greatest number of fatal cases. Based on the Center for Disease Control's 
own guidelines H1N1 related symptoms are virtually indistinguishable from those of the 
common seasonal flu, and severity is comparable to mild seasonal flu, 
 
'The symptoms of this new H1N1 flu virus in people are similar to the symptoms of seasonal 
flu and include fever, cough, sore throat, runny or stuffy nose, body aches, headache, chills 
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and fatigue. A significant number of people who have been infected with this new H1N1 virus 
also have reported diarrhea and vomiting. The high risk groups for novel H1N1 flu are not 
known at this time but it's possible that they may be the same as for seasonal influenza. 
People at higher risk of serious complications from seasonal flu include people age 65 years 
and older, children younger than 5 years old, pregnant women, people of any age with 
chronic medical conditions (such as asthma, diabetes, or heart disease), and people who are 
immunosuppressed (e.g., taking immunosuppressive medications, infected with HIV).' 
http://www.cdc.gov/h1n1flu/sick.htm 
 
GlaxoSmithKline are the major Pharmaceutical developers behind the H5N1 Avian Flu 
vaccine. Given the fact the new H1N1 strain is an Avian/Swine/Human hybrid it is likely 
this component will be used as part of the 3 shot regime,  
 
 'GSK's proprietary adjuvant is called ASO4. It contains alum and MPL. MPL stands for 
monophosphoryl lipid A. The U.S. Army's proprietary (unlicensed) adjuvant developed prior 
to the first Gulf War for use in a second generation anthrax vaccine was called Tri-Mix or 
Triple Mix. Tri-Mix contained MPL (monophosphoryl lipid A) and squalene. After the war, 
Army scientists considered MPL to be too toxic, so they began working with Chiron 
Corporation of Emeryville, CA to develop an adjuvant that contained squalene and water 
only ... on the assumption that adjuvant toxicity with Tri-Mix was due to MPL. This 
assumption also proved incorrect. There are more than two dozen animal studies that 
generated data demonstrating squalene's ability to induce autoimmunity; and there is 
disputed evidence that nanodoses of squalene in anthrax vaccine sickened countless military 
personnel who received squalene-tainted vaccine during AVIP.  MPL was also a component 
of the Ribi Adjuvant System. The Ribi Adjuvant System, or RAS, is a derivative of Tri-Mix, 
which is approved for use in animals only. There is no existing data showing whether MPL 
elicits an immune response specific to it. If MPL is immunogenic, it raises the possibility of a 
dangerous "cross reaction." The human body is full of lipids. Antibodies and immune cells 
responding to MPL might also respond to other lipids in the body, thus breaking tolerance for 
endogenous lipids (those native to the human body) and initiating autoimmunity.'  Gary 
Matsumoto - Journalist/Author of Vaccine A 
http://www.whale.to/vaccine/secret_adjuvant.html 
 
The risk of a widespread outbreak of Gulf War Syndrome amongst the general population 
is inevitable - assuming the same H5N1 squaline adjuvant is utilized on H1N1 (Adjuvants 
are pharmacological or immunological agents that modify the effect of other agents). 
Further the vaccine administered produces little antibody response. Therefore it requires 12 
times the normal dose in order to be 'effective'. Such a gamble where our lives are 
concerned is non-negotiable.  
 
Pharmaceutical Companies (Baxter International, Novartis among others) stand to reap a 
huge windfall during such a crisis. We are not willing to wager our safety for Industry 
profits under any conditions, 
 
'The swine flu outbreak is going to benefit one of the most prolific and successful venture 
capital firms in the United States: Kleiner, Perkins, Caufield & Byers. Share prices have 
already risen for two of eight public traded companies in the firm's portfolio of Pandemic and 
Bio Defense investments. BioCryst, up more than 26 percent, to $2.21 per share, and Novavax, 
maker of viral vaccines, escalated 75 percent to $1.42 per share on the first announcement of 
the swine flu outbreak in Mexico.' 
http://drtenpenny.com/swine_flu.aspx 
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The lack of sufficient testing on this experimental vaccine raises many concerns. There is 
no criteria on its efficacy or valid statistics to speak of, 
 
'Novavax uses genetic information and "recombinant, virus-like particle technology" to 
rapidly engineer a vaccine. Its technology has only been through Phase II clinical trials but 
might be released prematurely. Novavax's CEO, Rahul Singhvi announced Friday, "There is 
an emergency authorization avenue that is available that would allow us to use the vaccine in 
an emergency without further testing." The Division-E provisions would protect the company 
from all liability.' http://drtenpenny.com/swine_flu.aspx 
 
H1N1 is an entirely unique strain, never seen before with all the hallmarks of a laboratory-
produced designer virus, 
 
'Author of Emerging Viruses: AIDS And Ebola: Nature, Accident or Intentional?, Horowitz 
says the swine-bird-human flu strain, reported to be found first in Mexico in late-March 2009, 
could have only come from Dr James S. Robertson and his colleagues in association with the 
US Centre for Disease Control and vaccine manufacturer Novavax, Inc, which was ready to 
profit from the release he says. Nobody else takes H5N1 Asian-flu infected chickens, takes 
them to Europe, extracts their DNA, combines their proteins with H1N1 viruses from the 1918 
Spanish flu isolate, additionally mixes in some swine-flu genes from pigs, then reverse 
engineers them to infect humans, he said. 
http://uncensored.co.nz/2009/04/30/dr-horowitz-mexicanswine-flu-made-in-lab/ 
 
During the 1976 Swine scare the Swine Flu vaccine itself killed hundreds & sickened 
countless others, 
 
'Only young Lewis (19-year-old Pvt. David Lewis of Ashley Falls, Mass) died from the swine 
flu itself in 1976. But as the critics are quick to point out, hundreds of Americans were killed 
or seriously injured by the inoculation the government gave them to stave off the virus.'  
http://www.capitalcentury.com/1976.html 
 
The United Nations which overseas the WHO has been implicated in the promotion of live 
viruses & eugenics-type sterilization programs throughout the past, based on verifiable data. 
We will not be their guinea-pigs any more. We unanimously uphold this decision. The onus 
then is on the WHO to prove its own safety record. Any reports or rebuttals issued by them 
are subject to an independent investigation by council of our choosing, 
 
National Security Council Document 20506: Implications of Worldwide Population Growth 
for U.S. Security and Overseas Interests - 
This 1974 memorandum drafted by Henry Kissinger led directly to the unleashing of 
experimental vaccines on the unsuspecting public. It sighted countries as targets for "initial 
population reduction experimentation to be implemented around the year 2000". They 
identified India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesia, Brazil, Philippines, 
Thailand, Egypt, Turkey, Ethiopia & Columbia for study. 3 million Filipinos ages 12-48 were 
given a test vaccine that ruined their health. North American Black & Native American 
Women were each given the same vaccine resulting in sterility rates of 25% & 35% 
respectively. The directive came from the WHO and was directly tied to Kissinger's report. 
http://www.scribd.com/doc/6474391/Henry-Kissinger-Population-Control-Document 
http://www.danielestulin.com/ver.php?id=160 
http://www.danielestulin.com/ver.php?id=161 
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It followed a 1972 report (Bulletin #47) issued by the World Health Organization which 
referred to an immune virus requested which would selectively destroy the Human T Cell 
System, to be distributed in conjunction with a Nationwide vaccination program "to observe 
the results". This coincided precisely with the extensive Small Pox vaccination program in 
central Africa - shortly preceding the outbreak of Aids in Africa, America & elsewhere. The 
determining factor most common in Aids victims is the breakdown of the T Cell System in the 
body. Another coincidence. 
 
In the event that mandatory vaccinations are legislated under conditions of a 
supposed/genuine Pandemic we are calling for independent research of the vaccines - by a 
team of licensed health care professionals of our choosing, before delivering them to the 
distribution centers. All vaccines will be tested for contamination & safety. Ongoing 
monitoring of those vaccinated will be kept in an up-to-date data system. If the WHO or 
their distributors are discovered to be willfully spreading a toxic product they will be 
prosecuted to the fullest extent of the Law. We will mandate a public investigation to root 
out those responsible & justice will be served. In this respect we will also hold our own 
Governments fully accountable.  
 
We, the undersigned, stand united in support of this Petition. 
 
 
LIST OF VACCINE FILLERS: Officially administered by design with every vaccine 
provided to the public - 
 
In addition to the viral and bacterial RNA or DNA that is part of the vaccines, here are the 
fillers: 
aluminum hydroxide 
aluminum phosphate 
ammonium sulfate 
amphotericin B 
animal tissues: pig blood, horse blood, rabbit brain, 
dog kidney, monkey kidney, 
chick embryo, chicken egg, duck egg 
calf (bovine) serum 
betapropiolactone 
fetal bovine serum 
formaldehyde 
formalin 
gelatin 
glycerol 
human diploid cells (originating from human aborted fetal tissue) 
hydrolized gelatin 
monosodium glutamate (MSG) 
neomycin 
neomycin sulfate 
phenol red indicator 
phenoxyethanol (antifreeze) 
potassium diphosphate 
potassium monophosphate 
polymyxin B 
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polysorbate 20 
polysorbate 80 
porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein 
residual MRC5 proteins 
sorbitol 
sucrose 
thimerosal (mercury) 
tri(n)butylphosphate, 
VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells 
washed sheep red blood cells 
 
*This data is available via: www.mercola.com 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2001/03/07/vaccine-ingredients.aspx 
 
These additives are given without public knowledge or consent. Merck, the monster 
pharmaceutical giant in the US produces the vast majority of vaccine supplies & are 
protected from prosecution by Federal Statutes imposed under the former Bush 
administration.  
 
Analysis of vaccine fillers: 
 
1) ALUMINUM (two variants) - directly linked to Alzheimer's Disease 
 
2) AMMONIUM SULFATE - an inorganic chemical compound used a fertilizer and 
"protein purifier"; known to cause kidney & liver damage, gastrointestinal disfunctions 
 
3) AMPHOTERICIN B - an "antifungal disinfectant", damages the urinary tract, bowels, 
heart functions 
 
4) RE-CYCLED ANIMAL TISSUE (multiple) - the building blocks of Mad Cow Disease 
 
5) FORMALDEHYDE - used as "a preservative & disinfectant", known to cause cancer, 
chronic bronchitis, eye irritation when exposed to the body's immune system 
 
6) MSG - now known to cause cancer in humans, also linked to obesity 
 
7) PHENOL - a highly toxic disinfectant dye, attributed to liver, kidney, heart & respiratory 
damage 
 
8) PHENOXYETHANOL (ANTIFREEZE) - proven to have extreme neurotoxic side effects 
 
9) THIMEROSAL (MERCURY) - a neurotoxin linked to psychological, neurological & 
immunological problems. Nervous system damage, kidney disease, birth defects, dental 
problems, mood swings, mental changes, hallucinations, memory loss, nerve damage and 
inability to concentrate can occur. Symptoms also include tremors, loss of dermal sensitivity, 
slurred speech and, in rare cases, even death and paralysis. This additive alone was the 
catalyst for another recent Class Action Lawsuit organized by mothers of children born 
with Autism & the many related behavioral disorders associated with it. Autism is now 
occurring at levels never seen before in history, 1 in 67. The average used to be 1 in 20,000. 
 
Safe Alternatives to Vaccines 
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Colloidal Silver - super natural antibiotic, aids in prevention of Morgellans Disease, 
counters barium damage from chem-trails 
http://www.rense.com/CS/cs1.htm 
 
Organic Oil of Oregano - counters harmful bacteria 
http://www.rense.com/general38/fight.htm 
 
Organic Coconut Oil - natural detoxifier, anti fungal agent 
http://www.naturalnews.com/z026433_coconut_oil_health_moisturizer.html 
 
Noni Juice - amazing product, life giver, restores the Pineal Gland neutralized by exposure 
to Fluoride: http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=19990303205600 
 
Elderberry Juice - similar benefits to Noni juice 
http://www.raysahelian.com/elderberry.html 
 
Amlodipine - anti-viral, anti-Anthrax 
http://www.pharmacy-and-drugs.com/reviews/Amlodipine.html 
 
Colostrom - counters Hermoragic Fever/Flu 
http://www.lifescript.com/Health/Alternative-
Therapies/Supplements/Colostrum_Supplement.aspx 
 
Organic Apple Cider Vinegar - reduces high blood pressure, restores  alkaline balance in 
body: http://www.rense.com/1.mpicons/acidalka.htm 
 
Organic Probiotic Yogurt - rebuilds bacteria lost in process of cleansing 
 
Organic Garlic - anti fungal agent 
 
Comfry - nature's best restorative for cuts, liesons, rashes & sub cutaneous infections 
 
Tea Tree Oil - topical, add drop to your Tom's Fluoride free toothpaste to eradicate 
bacterial build-up in mouth, also good for the hair 
 
Star Anise - natural anti viral protection 
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1128_051128_star_anise.html 
 
Culevit - cancer fighter/natural treatment alternative to chemotherapy, best used in 
conjunction with Noni Juice 
http://healing.fit-leader.com/catalogue/drugs_1.shtml#3 
http://www.cancerprev.org/Meetings/2004/Symposia/991/410 
 
Astaxanthin - miracle antioxidant and anti-inflammatory nutrient/ 
king of the carotenoids 
http://www.naturalnews.com/026325.html 
http://www.naturalnews.com/023177.html 
http://www.naturalnews.com/book_Natural_Astaxanthin_King_of_the_Carotenoids.html 
 
4 THIEVES VINEGAR: home remedy (Natural antiseptic/anti-fungal/anti-bacterial topical) 
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COMBINE INGREDIENTS- Lavender, Rosemary, Sage, Thyme, Rue & Peppermint 
ADD- Organic Apple Cider Vinegar 
Marinate mixture in glass jar for 6 weeks, then strain contents. Voila. 
 
CAYENNE PEPPER OINTMENT: Natural Pain Reliever 
 
ADD- pinch Cayenne Pepper 1 ounce Bees Wax or lard 
BLEND in hot water, apply contents on sore area topically 
 
Water Filter Info 
http://www.nutrimedical.com/products.jhtml?method=productlist&vendors.id=46 
http://infowars-shop.stores.yahoo.net/belithclwa.html 
http://www.rense.com/general79/lex.htm  
 
The Vaccine Resistance Campaign has received a strong endorsement from Professionals 
throughout the Medical Industry. Some of our supporters: 
 
Dr. William R.Deagle MD, ABFP, AAPM, SSPM, ACOEM, CIME, ACO - 
www.nutrimedical.com, www.clayandiron.com 
Injunction Against Forced Vaccinations 
http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=121da8941cfb26c2&attid=0.1&disp=vah
&zw 
 
Dr. Andrew Moulden PhD, B.A, M.A. Creator of Brainguardmd.com, Leader of Class 
Action Suit Against Vaccine Manufacturers 
 
Dr. Mayer Eisenstein MD, JD, MPH, Author of 'Don't Vaccinate Before You Educate!' 
 
Dr. Barbara Minton, Natural Health Editor of 'Natural News' 
http://www.naturalnews.com/z026496_NaturalNews_vaccination_the_WHO.html 
 
Joyce Riley, host of The Power Hour/Genesis Network 
http://www.thepowerhour.com/news.htm# 
 
David Icke/David Icke.com 
http://www.davidicke.com/content/blogcategory/30/82/ 
 
Dr. Daniel Ellis - Minnesota 
 
Paula Jackson - Registered Nurse 
 
Cindy Czocher - Registered Nurse 
 
Mary R. Brown - Pediatric Nurse 
 
We also proudly carry the signatures of current & former Armed Service Members and 
countless other patriots throughout the world community who have joined together in 
support of this campaign.  
 
This petition is a rally cry to all those in favor of exercising our inherent right to self-
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determination. Please join our brave campaign which will ultimately enable us to challenge 
our elected Governments to defend our inherent right to choose. Thank you all!!! 
 
UPDATE: The evidence is mounting to suggest we have on our hands a mutating virus in 
Swine that was specifically designed to resist any vaccine put on the market. Further the 
catalyst to spur on the infection may very well be the new vaccine about to be distributed & 
forced on the general public. What does this mean for us? A very short time frame in which 
to get our resistance campaign in high gear.  
 
TAG TEAM APPROACH: We can't expect the World Health Organization to recognize the 
validity of this Petition alone. Similarly our elected Governments & Courts routinely refute 
online Petitions. That is why I believe we have to adopt an alternate approach to ensure our 
voices are heard - Traditional hand-to-hand signed Petitions verifiable in any Court of Law. 
We need to work collectively to achieve our goal on schedule. Is this asking too much? I 
hope not. Can everyone paste a clean copy (copies) of the Petition and get it out there. 
You'll also require a tally sheet for multiple signatures. Just copy & paste via the links 
provided below. It should be pretty straightforward. There are many locations in which to 
get this Petition seen & signed: coffee rooms, cafeterias, bulletin boards, events, all around 
the office, libraries, churches, synagogues, school campuses, hospitals, gyms, bookstores, 
fence posts. Please make certain you are present during the signings to discourage 
pranksters and be consistent by keeping track of the numbers tallied. We'll have to decide 
on a central depot to receive all these forms once we have the numbers accumulated. Totals 
will be re-circulated back to you to serve to your respective Representatives. In the end we 
can answer all the typical naysayers, cynics & inevitable Government bureaucracy with an 
overwhelming resounding response from every country around the world. An event to rival 
the climax of 'Mr.Smith Goes To Washington' in which Petitions flooding in from ordinary 
citizens changed history. I do believe we can truly change history with an historic show of 
proactive peaceful force. 
 
PLEASE PRINT OUT THESE DOCUMENTS AND HELP US GET ENOUGH 
SIGNATURES TO CONVINCE OUR GOVERNMENTS TO DO THE RIGHT THING. 
THEY WILL ALSO HOLD CREDENCE IN ANY COURT OF LAW. WE HAVE TO 
MAKE THIS OUR REVOLUTION FOLKS & SHOW THE WORLD WE ARE UNITED. 
MIGHT I ASK YOU TO GO THAT EXTRA MILE AND BEGIN CIRCULATING THE 
FORMS WHEREVER YOU CAN AND SHARING THEM WITH FAMILY, FRIENDS, 
NEIGHBORS, COHORTS AT WORK & STRANGERS? 
 
THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU, 
THANK YOU ALL!!!   Joel/founder VRM 
 
 
PETITION PRINTOUT: A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO 
MANDATORY VACCINATIONS 
http://www.mediafire.com/file/2modgnzezud/A UNIVERSAL DECLARATION OF 
RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATION5 - final.pdf 
 
SIGNATURE TALLY SHEETS 
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=tkqd2tmrtja 
 
"We can do this the easy way or we can this the hard way but it's going to have to get 
done." - Glenn Ivey/Prince George's County State's Attorney/Maryland,USA on new 
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mandatory Vaccination Legislation imposed on Gr.5 - Gr.10 students to have Chicken Pox 
& Hep B Vaccines 
 
"When we give government the power to make medical decisions for us, we, in essence, 
accept that the state owns our bodies." U.S. Representative Ron Paul 
 
'There is no pandemic potential unless mass vaccinations are carried out to weaponize the 
flu under the guise of protecting the population. There are reasonable grounds for 
believing that the mandatory vaccines will be purposely contaminated with diseases that are 
specifically designed to cause death.' Natural News/Journalist Files Charges against WHO 
and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder 
http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html 
 
Interview with Jane Burgermeister - Journalist Files Charges against WHO and UN for 
Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder  
http://www.youtube.com/watch?v=PhGoubc2ygg 
http://www.youtube.com/watch?v=FcwNp2ejJLk 
http://www.youtube.com/watch?v=nVc2vtWgAus 
http://www.youtube.com/watch?v=cXi1EFSUIiU  
 
NUREMBERG CODE: LAW #10 - VOLUNTARY CONSENT 
 
1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. 
 
This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be 
so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any 
element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint 
or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of 
the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened 
decision. 
 
This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the 
experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose 
of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences 
and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which 
may possibly come from his participation in the experiment. 
 
NUREMBERG CODE: LAW #10 excerpts  
 
2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, 
unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in 
nature. 
 
3. The experiment should be so designed and based on the results of animal 
experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem 
under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment. 
 
5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that 
death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the 
experimental physicians also serve as subjects. 
http://www.know-vaccines.org/nuremberg.html 
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VACCINE RESISTANCE MOVEMENT 
http://www.facebook.com/reqs.php#/group.php?gid=100535026404 
 

http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-
declaration-of-resistance-to-mandatory-vaccinations 

 
 

Temné postavy kolem presidenta Obamy 
 

 Konzervativce, křesťany, patrioty, všechny eticky uvažující, obecně slušné lidi na 
celém světě též velmi v souvislosti s povinným očkování proti OBA-chřipce, dalšími OBA-
reformami, znepokojují informace o lidech z okolí presidenta Obamy, kteří tolik pomáhají 
tlačit povinné vakcíny, všechny marketingově-donucovací kampaně v souvislosti s OBA-
chřipkou přes WHO, celosvětová média, EU, OSN, apod. Již jsme si výše popsali možnou 
nebezpečnost daných očkovacích látek. Obamovci se totiž s oblibou rádi inspirují v evropské 
legislativě, která zde - mj. v ČR - zůstala po „rudých bratrech“ a v celé řadě zemí na západ od 
nás po „brown boys“. Je mezi nimi bohužel mnoho: 
 

• totalitářů,  
• eugenistů, 
• neomalthusiánů, 
• sympatizantů komunistů, 
• socialistů, 
• fašistů, 
• totalitarizujících zelených, 
• progresivců (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism), 
• materialistů, 
• non-etických liberálů (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism), tzv. „non-etických 

reálných manažerů“ (viz. výše; http://en.wikipedia.org/wiki/Management; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_ethics;http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_e
thics), 

• technokratů (http://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy_(bureaucratic)), 
• pouze v číslech uvažujících lidí apod.  
 

 Pro svobodné Američany je to však naprostý šok, když si nyní uvědomují, s čím na ně 
jejich vlastní president Obama jde. Obrovskou vlnu odporu zaznamenala předně Obamova 
reforma zdravotnictví, která přichází s naprostými šílenostmi. Pod maskou zajištění 
„všeobecné zdravotní péče tzv. zdarma“ (podobný argument jako v ČR) si již bohužel lidé 
neuvědomí ztrátu své svobody rozhodování a nutně vysokého zdanění, které tento systém 
přináší: přitom tato reforma vůbec nezaručí záchranu životů nebo zkvalitnění zdravotní péče. 
Daleko horší než hrozba vysokého zdanění jsou však tzv. Obamovy „Poroty smrti“, které mají 
rozhodovat o životě každého Američana podle jeho přínosu pro společnost: např. podle 
„přestárlosti“ apod. Pokud již tito „presidentovi úředníci smrti“ shledají neužitečnost další 
lékařské léčby (rozuměj: „plýtvání prostředky daňových poplatníků“), budou pak moci 
doporučit odepření medikamentace, zavedení marketingových přesvědčovacích metod s cílem 
dobrovolného odchodu daného „neužitečného“ člověka z tohoto světa a pravidelné 
prověřování „přestárlých nebo neužitečných členů“ společnosti. Historici správně poukazují 
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v této souvislosti na podobnost s nacistickým programem „Akce T-4“. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/T4_Action)  
 
 „ /.../ “death panels.”  I regret to inform the readers that these panels do in fact exist 
both within this bill as well as other legislation. Section 1233 of the healthcare bill is rife with 
clauses that establish government control over the health care procedures you undergo 
particularly at the end of life. This section asserts that a government approved list of end of 
life resources will be established (Section 1233, p. 425) as well as the required “end of life 
counseling” every five years or if his/her health takes a sudden turn for the worst (Section 
1233, P.425). It goes even further to say that a government board will determine what level of 
treatment you will receive, if any, at the end of your life (Section 1233, P.430). Section 1162 
indicates that the government will mandate what it calls “outcome based measures,” which is 
a polite way of saying rationing (Section 1162, P.335).“ 
Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-eugenics-program/.) 
 
 „Former Senator Tom Daschle (http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Daschle, pozn. 
autora), also a former Obama nominee for the position of Health and Human Services 
Secretary, actually wrote many of these provisions (McCaughey). Daschle is quoted in his 
book as saying that Americans expect too much from their healthcare system and that 
Europeans should be commended for being more willing to accepting “hopeless diagnoses” 
and foregoing “experimental treatments (McCaughey). He also goes on to say that seniors 
should be more accepting of these hopeless diagnoses and illnesses that come with age 
instead of treating them (McCaughey).” (Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-
eugenics-program/.) 
  
 “The healthcare bill also contains other frightening clauses such as Subpart XII, 
Section 340L which establishes a “Corps” that will conduct “Home Healthcare visits” as 
explained in Section 1713 to assess the designated families’ “economic self-sufficiency, 
employment, school readiness, and educational achievement” and to coach them on how to 
raise their children(Section 1713, P.768). This bill does in fact contain provisions that would 
set the wages of doctors (Section 225 and Section 223), possibilities of a draft to a National 
Health Service Corps (as mention also in the stimulus bill; section 1713), creation of a 
National Medical Device Registry(Section 2521), and potential to mandate even the food we 
eat (Section 3121).” (Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-eugenics-program/.) 
 
 Např. populární Sarah Palinová (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin) - někdejší 
guvernérka Aljašky - se vůči takovému postupu Obamovy administrativy vehementně 
postavila. V nedávných měsících získala přes 700.000 nadšených podporovatelů: „ /.../ my 
baby with Down Syndrome will have to stand in front of Obama’s ‘death panel’ so his 
bureaucrats can decide, based on a subjective judgment of their ‘level of productivity in 
society,’ whether they are worthy of health care," the former Republican vice presidential 
candidate wrote. "Such a system is downright evil," Palin wrote on her page, which has 
nearly 700,000 supporters.“ (Zdroj: http://www.exposeobama.com/2009/08/10/palin-says-
obamas-health-care-plan-is-evil/.) 
 
 Podobně také Chuck Norris (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris) - známá TV a 
filmová hvězda - rozhořčeně kritizuje totalitní metody státních úředníků, kteří by nyní měli 
přímo v domech svobodných občanů kontrolovat využití medikamentů, organizovat zde 
rodinný život, výuku malých dětí a jejich rodičů apod. dle socialistického vzoru státního 
dirigismu. „TV star and political commentator Chuck Norris points out in an editorial today 
that under the Obamacare legislation currently being vociferously opposed in town halls 
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across the country, the government would empower itself to carry out home intrusions and 
state re-education of children under a Stalinist indoctrination program. “Obamacare is about 
the government’s coming into homes and usurping parental rights over child care and 
development,” writes Norris. “ It’s outlined in sections 440 and 1904 of the House bill (Page 
838), under the heading “home visitation programs for families with young children and 
families expecting children.”  The programs (provided via grants to states) would educate 
parents on child behavior and parenting skills. The bill says that the government agents, 
“well-trained and competent staff,”  would “provide parents with knowledge of age-
appropriate child development in cognitive, language, social, emotional, and motor 
domains … modeling, consulting, and coaching on parenting practices,”  and “skills to 
interact with their child to enhance age-appropriate development.” “ Are you kidding me?! 
With whose parental principles and values? Their own? Certain experts’? From what field 
and theory of childhood development? As if there are one-size-fits-all parenting techniques! 
Do we really believe they would contextualize and personalize every form of parenting in 
their education, or would they merely universally indoctrinate with their own?,”  writes 
Norris, questioning what the government would teach children about religion, morals and 
basic values, as well as issues like abortion.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/under-
obamacare-the-government-would-indoctrinate-your-kids/.) 
 
 Prostě lidé z nejbližšího okolí současného amerického presidenta uvažují velmi 
cynicky (http://cs.wikipedia.org/wiki/Cynik) a ďábelsky. Obama přitom sám prohlašuje, že si 
své přátele, rádce, velmi pečlivě vybírá. Přiznává: mezi jeho oblíbenci figurují mj. „marxisté, 
radikální feministky“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_feminism) apod. (Zdroj: Glenn 
Beck Show, 21. srpna 2009.) Jsou napojeni na nejmocnější zájmové skupiny několikati set 
(666 - http://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_the_Beast) super-top managerů, jejichž cílem 
je ovládnout svět. Myslí si o sobě, že jsou bohové: mohou vše (bohužel je tento styl 
uvažování často k vidění také u českých politiků). Pomocí vytvoření jednotné globální vlády 
NWO plánují zajištění doživotních - lidmi nevolených - výhod pro sebe, své blízké. Peníze, 
posty, kontrola moci kdekoliv na světě. Vědí: jak skvěle manipulovat s lidmi již od kolébky a 
skrývat své pravé záměry za promyšlený marketing, pomocí něhož dělají z lidí „hloupé 
ovečky“, nebo lépe řečeno dlouhé zástupy ze strany na stranu se klátících zombies 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_zombie), které však neposlouchají Boží pravidla 
z Bible, neřídí se etikou, jak by snad ono přirovnání k ovcím mohlo vypadat, nýbrž 
poslouchají jen nové elitářské pokyny, jdoucí přímo proti Božímu slovu. Hlavním 
prostředkem k ovládání těchto zombies je všeobecná touha po zbohatnutí, peníze a strach 
(režírované krize). Finance se tedy již bohužel nestávají prostředkem ke svobodě - jak 
bychom si jistě všichni přáli - nýbrž cestou do otroctví. Obamovci chtějí změnu všech 
tradičních hodnot naší euro-atlantické civilizace, celého společenského uspořádání. Bůh pro 
ně neexistuje. „Uctívání Země a enviromentalismus představují pro progresivce náhražku 
Boha.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. září 2009.) Shlížejí se mj. v socialistických státech, dále 
v někdejších fašistických režimech; touží po silné roli státu v životě každého občana 
v kombinaci s tím největším globálním businessem. Komentátor listu Wall Street Journal 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_street_journal) a ekonom Stephen Moore 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Moore_(economist)): „President vůbec nevěří 
v kapitalismus. /.../ Lidé, kteří jej obklopují, sdílejí stejné hodnoty. /.../ Jde jim o radikální 
přerozdělování. /.../ Pokud dojde k úzkému propojení silné role vlády a velkého businessu, pak 
se začnou dít špatné věci.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 25. srpna 2009.) Rush Limbaugh 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rush_Limbaugh),konzervativně-liberální rozhlasový komentátor, 
jehož pořad (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rush_Limbaugh_Show) poslouchají desítky 
miliónů posluchačů, říká: „Žijeme ve velmi nebezpečných časech pro svobodu a demokracii. 
/.../ Je to o silné roli státu, totalitním způsobu uvažování proti svobodě. /.../ Bohužel provládní 
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mainstreamová média se stávají jen opakovacími papoušky. /.../ Politici chtějí více 
krizí.“  (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. srpna 2009.) Dle Obamových slov chce nechat jeho 
administrativa cíleně „zbankrotovat“ uhelný průmysl, který prý příliš poškozuje „matku 
Zemi“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. září 2009.) Nejdůležitějšími nepřáteli super-top 
managerů jsou pak mj. tzv. primitivové s neochotou k přizpůsobení se novému OBA-pořádku: 
vyznávají totiž staré hodnotové vzorce - např. křesťanskou etiku. Podobně všichni ti, kteří 
jsou soběstační („self sufficient“ - http://en.wikipedia.org/wiki/Self-sufficiency), tedy 
nezávislí na vládě, na zaměstnaneckém poměru a jsou tak velmi svobodní (živnostníci, 
zemědělci, malí podnikatelé atd.): představují obrovskou hrozbu pro globální elitáře. Elity si 
to uvědomují a mj. proto se snaží zlikvidovat např. zemědělce, které stále více tlačí díky 
regulovanému trhu do přijímání dotací, přídělů ze státního rozpočtu. Podle Jana Veleby 
z Agrární komory ČR (http://www.agrocr.cz/predstavenstvo.php) jde tak v současném 
zemědělství již spíše o souboj státních rozpočtů, dotací než cen a „svobodného trhu“. (Zdroj: 
ČT24, 23. srpna 2009.) Mj. proto jsou vytvářeny také různé umělé ekonomické krize (Ron 
Paul -  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul - : „The Federal Reserve in collaboration with 
the giant banks has created the greatest financial crisis the world has ever seen.” Zdroj: 
http://www.infowars.com/the-federal-reserve-instigating-crisis-since-1913/.), aby se elitáři 
zbavili těchto na státu nezávislých lidí. Když už posléze zemědělci nevědí kudy kam, tak žijí 
z dotací a jejich nezávislost je pryč. Podobně to samozřejmě funguje také na občanské, 
dokonce předně na státní úrovni. 
 
 Pro super-top managery (666) je tedy Bible pouze kulturně-historická kniha, na níž je 
třeba co nejdříve zapomenout a hlavně ji netahat do tzv. reálného života, kam prý nepatří. 
Tam náleží pouze peníze, inteligence, moc, čísla, manipulace a výkonnost. Pokud jakýmkoliv 
způsobem poukazujete v diskusi na ne-etické ideály např. ve vládních návrzích zákonů apod., 
tak jste ihned podle Obamovců rasisti. Nicméně když oni sami pak začnou propagovat ve 
svých studiích tzv. „vědecké vraždění“ např. černošské populace pomoci sterilizace žen, 
mužů, z důvodů tzv. „vědeckých argumentů“ o zabránění přelidnění Země, tak to již jim 
nevadí. Samozřejmě to je v jejich pojetí již jen „pouze věda“, nikoliv rasismus. Do řízení 
politiky, do práce s lidmi, pak tahají pouze marketing, business a jen čísla. Pak se již zcela 
vytrácí vlastní ideová práce s voliči. Jedním z pomocníků je pro ně mj. moderní psychiatrie 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Psychiatry;http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-
psychiatry), pomocí níž maskují moderní eugeniku. Vše je sice zaobaleno do tzv. líbivé 
„pomoci lidem“, ale ve skutečnosti to slouží hlavně ke kontrole a zjišťování společenských 
procesů. Eugenisté, technokrati, lidé s tzv. novými ne-etickými metodami vědy bohužel 
ovládli většinu moderních universit a vedou válku proti všem jiným názorům. Stávají se 
neskutečně nebezpeční v momentu, když proniknou do blízkosti mocných politiků, jejichž 
činy mají pak šanci ovlivňovat bez voličské kontroly.  
 
 Jedním z těchto nebezpečných „moderních vědců“ je známý Obamův podporovatel 
jménem Ezekiel "Zeke" J. Emanuel  (http://en.wikipedia.org/wiki/Ezekiel_Emanuel), 
oficiálně jeden z lidí, který sofisticky (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ethics) a 
marketingově velmi chytře, falešně, pokládá sám sebe za „bojovníka proti 
euthanasii“ (nechává konec života vždy otevřený a tzv. pouze doporučuje vést člověka ke 
„konečnému řešení“; původní historický význam viz.:http://en.wikipedia.org/wiki/Endlosung). 
Nicméně na druhé straně vysvětluje svůj „boj“ tak, že stát a jeho úředníci by měl měli umět 
v rámci bioetiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics) správně přerozdělovat své 
prostředky. Přednost musí tedy podle něj mít dle Obamovy reformy zdravotnictví především 
tzv. ti „produktivní“ (pracující). Úředníci by měli dle jeho názorů vysvětlit 
„neproduktivním“ (malé děti, studenti, těhotné ženy, matky v domácnosti, ženy na mateřské, 
postižení, důchodci apod.), že mají počkat na zdravotní péči, a když už, tak mají raději odejít 
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(ze světa sami). Obama to ještě dále dovysvětlil svým typickým příměrem s babičkou, kterou 
budou státní úředníci navštěvovat v pravidelných časových intervalech s otázkami, jestli si již 
konečně uvědomuje, jak již není ve svém věku přínosná pro mladou, zdravou společnost. 
Proto by měla zvážit, kdy „bude připravená“ odejít ze světa podle „svého uvážení“ a přesně 
k tomu jí pan Obama velmi rád pomůže. (Zdroj: Glenn Beck Show, 11. srpna 2009.) 
Zdravotnictví má podle Emanuela především na prvním místě maximálně vycházet vstříc 
aktivním, zdravým, pracujícím členům společnosti a tzv. „non-disabled 
persons“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Disabled). "Zeke" vyzývá tzv. „moderní lékaře“, aby 
nebyli tak přísní v oblasti dodržování dosavadních etických zásad.  
 
 “Ezekiel Emanuel, health policy adviser at the Office of Management and Budget as 
well as a sitting member of Federal Coordinating Council on Comparative Effectiveness 
Research is quoted as saying that doctors take the Hippocratic oath too seriously, “as an 
imperative to do everything for the patient regardless of the cost or effects on others” (JAMA 
June 18, 2008,). Indeed, that is generally what patients want from their doctors. In an article 
written for the Hastings Center Emanuel says, “Services provided to individuals who are 
irreversibly prevented from being or becoming participating citizens are not basic and should 
not be guaranteed. An obvious example is not guaranteeing health services to patients with 
dementia” (Hastings Center Report Nov.-Dec. 1996, p.13). Emanuel is clearly advocating a 
eugenics-based rationing system.” (Zdroj: http://www.infowars.com/obamacare-is-a-
eugenics-program/.) 
 
 V Emanuelově pojetí představuje stát tu nejlepší cestu pro přidělování zdravotní péče 
„na základě vědeckých poznatků“. Lidský život je dle něj pro přírodu při „přemnožení 
lidí“ nebezpečný. To již není ono biblické: „Ploďte se tedy a množte se, ať se vámi jen hemží 
zem, takto se na ní rozmnožte!“ (Zdroj: BIBLE, Genesis, 9:7, s. 9.) Klasický model rodiny se 
již podle "Zekeho" přežil a nelze jej dále akceptovat. Přitom tento člověk s úsměvem vykládá 
všude v médiích jak je oficiálně proti euthanasii. Velmi chytře takto převrací veškeré zásady 
tisícileté etiky naší civilizace, slušné výchovy apod. Je vynikající řečník. Dokáže inteligentně 
překroutit Hippokratovu přísahu ve prospěch Obamovy reformy zdravotnictví. Nicméně to 
nezabránilo tomu, aby si již i tak vysloužil přezdívku „doktor smrťák“.  
 
 Dalšími z Obamových oblíbených „smrťáků“ jsou např. již zmiňovaný Tom Daschle 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Daschle) nebo Cass Sunstein 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein). 
 
 „Cass Sunstein, President Barack Obama’s nominee to head the Office of Information 
and Regulatory Affairs (OIRA, viz. odkaz v internetové encyklopedii Wiki:   
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Information_and_Regulatory_Affairs, pozn. autora), 
has advocated a policy under which the government would “presume”  someone has consented 
to having his or her organs removed for transplantation into someone else when they die 
unless that person has explicitly indicated that his or her organs should not be taken. Under 
such a policy, hospitals would harvest organs from people who never gave permission for this 
to be done.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/obama-regulation-czar-advocated-removing-
organs-without-explicit-consent/.) 
 
 Jedním z nejhorších Obamových „smrťáků“ je bohužel přímo šéf jeho vědecko-
technických poradců: John P. Holdren (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren). Zastává 
také mimo jiné post ředitele významného Úřadu vědecko-technické politiky Bílého domu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Office_of_Science_and_Technology_Policy; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Advisors_on_Science_and_Technology). Stačí se 
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podívat na někdejší Holdrenovy vědecké práce (např. „Ecoscience“ z roku 1977), aby se 
každému slušnému člověku udělalo úzko. Pan Holdren má panickou hrůzu z dětí, hezkého 
rodinného života, z Bible, Božího slova. Jeho hlavním cílem je zamezit přelidnění Země 
jakýmikoliv prostředky. Americkému presidentovi radí, aby postupoval a využíval v politice 
např.:  
 

• sociální inženýrství, 
• řízenou kontrolu porodnosti, 
• usmrcování nenarozených dětí, 
• násilné potraty prováděné vládou na těch ženách, které překročí státem 

plánované počty dětí, 
• sterilizaci pomocí mj. utajené vakcinace populace, 
• nenápadné přidávání sterilizantů do jídla, vody, 
• povinné implantáty k zabránění těhotenství, 
• stát „zabavuje“ děti narozené mimo manželství, 
• licencování nových dětí, 
• přidělování narozených dětí tzv. „nad plán“ bezdětným nebo osamělým párům, 
• realizace povinných manželství pro ženy s dítětem v rámci uživení rodiny, 
• Geoengineering (http://en.wikipedia.org/wiki/Geoengineering), 
• zavedení celoplanetární vlády a policie (NWO) za pomocí existujících 

nadnárodních organizací, 
• likvidace národních států, jejich zájmů apod.  
 
 Nevěříte? Podívejme se níže na některé citace přímo z Holdrenových textů. 

 
 „John P. Holdren’s advocacy for a global planetary regime to enforce forced abortion, 
government `seizure of children born out of wedlock, and mandatory bodily implants 
designed to prevent pregnancy, Obama’s top advisor also called for,”Adding a sterilant to 
drinking water or staple foods.” Holdren added that the sterilant must meet stiff requirements 
in that it must only affect humans and not livestock. “ It must be uniformly effective, despite 
widely varying doses received by individuals, and despite varying degrees of fertility and 
sensitivity among individuals; it must be free of dangerous or unpleasant side effects; and it 
must have no effect on members of the opposite sex, children, old people, pets, or livestock,” 
wrote Holdren with co-authors Paul Ehrlich and Anne Ehrlich. Holdren notes that the 
proposal to forcibly mass sterilize the public against their will “seems to horrify people” and 
yet it doesn’t seem to bother him too much, amidst the myriad of other totalitarian Dr. 
Strangelove style ideas that are put forward in the book as a way to carry out an aggressive 
agenda of population reduction.“ (Zdroj: http://www.prisonplanet.com/obama-science-czars-
plan-to-sterilize-population-through-water-supply-already-happening.html.) 
 
 „This issue is more prescient than ever because Holdren and his colleagues are now at 
the forefront of efforts to combat “climate change” through similarly insane programs 
focused around geoengineering the planet. As we reported in April, Holdren recently 
advocated “Large-scale geoengineering projects designed to cool the Earth,” such as 
“shooting pollution particles into the upper atmosphere to reflect the sun’s rays,” which many 
have pointed out is already occurring via chemtrails. Ecoscience discusses a number of ways 
in which the global population could be reduced to combat what the authors see as mankind’s 
greatest threat – overpopulation. In each case, the proposals are couched in sober academic 
rhetoric, but the horrifying foundation of what Holdren and his co-authors are advocating is 
clear. These proposals include; - Forcibly and unknowingly sterilizing the entire population 
by adding infertility drugs to the nation’s water and food supply. - Legalizing “compulsory 
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abortions,” ie forced abortions carried out against the will of the pregnant women, as is 
common place in Communist China where women who have already had one child and refuse 
to abort the second are kidnapped off the street by the authorities before a procedure is 
carried out to forcibly abort the baby. - Babies who are born out of wedlock or to teenage 
mothers to be forcibly taken away from their mother by the government and put up for 
adoption. Another proposed measure would force single mothers to demonstrate to the 
government that they can care for the child, effectively introducing licensing to have children. 
- Implementing a system of “ involuntary birth control,” where both men and women would be 
mandated to have an infertility device implanted into their body at puberty and only have it 
removed temporarily if they received permission from the government to have a baby. - 
Permanently sterilizing people who the authorities deem have already had too many children 
or who have contributed to “general social deterioration”. - Formally passing a law that 
criminalizes having more than two children, similar to the one child policy in Communist 
China. - This would all be overseen by a transnational and centralized “planetary regime” 
that would utilize a “global police force” to enforce the measures outlined above. The 
“planetary regime” would also have the power to determine population levels for every 
country in the world. The quotes from the book are included below. /.../ Page 786: Single 
mothers should have their babies taken away by the government; or they could be forced to 
have abortions. “One way to carry out this disapproval might be to insist that all illegitimate 
babies be put up for adoption—especially those born to minors, who generally are not 
capable of caring properly for a child alone. If a single mother really wished to keep her baby, 
she might be obliged to go through adoption proceedings and demonstrate her ability to 
support and care for it. Adoption proceedings probably should remain more difficult for 
single people than for married couples, in recognition of the relative difficulty of raising 
children alone. It would even be possible to require pregnant single women to marry or have 
abortions, perhaps as an alternative to placement for adoption, depending on the society.” 
/.../ Page 787-8: Mass sterilization of humans though drugs in the water supply is OK as long 
as it doesn’t harm livestock. “Adding a sterilant to drinking water or staple foods is a 
suggestion that seems to horrify people more than most proposals for involuntary fertility 
control. Indeed, this would pose some very difficult political, legal, and social questions, to 
say nothing of the technical problems. No such sterilant exists today, nor does one appear to 
be under development. To be acceptable, such a substance would have to meet some rather 
stiff requirements: it must be uniformly effective, despite widely varying doses received by 
individuals, and despite varying degrees of fertility and sensitivity among individuals; it must 
be free of dangerous or unpleasant side effects; and it must have no effect on members of the 
opposite sex, children, old people, pets, or livestock.” Page 786-7: The government could 
control women’s reproduction by either sterilizing them or implanting mandatory long-term 
birth control. Involuntary fertility control. “A program of sterilizing women after their second 
or third child, despite the relatively greater difficulty of the operation than vasectomy, might 
be easier to implement than trying to sterilize men. The development of a long-term sterilizing 
capsule that could be implanted under the skin and removed when pregnancy is desired opens 
additional possibilities for coercive fertility control. The capsule could be implanted at 
puberty and might be removable, with official permission, for a limited number of births.” /.../ 
Page 838: The kind of people who cause “social deterioration” can be compelled to not have 
children. “If some individuals contribute to general social deterioration by overproducing 
children, and if the need is compelling, they can be required by law to exercise reproductive 
responsibility—just as they can be required to exercise responsibility in their resource-
consumption patterns—providing they are not denied equal protection.“ /.../ Page 838: 
Nothing is wrong or illegal about the government dictating family size. “In today’s world, 
however, the number of children in a family is a matter of profound public concern. The law 
regulates other highly personal matters. For example, no one may lawfully have more than 
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one spouse at a time. Why should the law not be able to prevent a person from having more 
than two children?” /.../ Page 942-3: A “Planetary Regime” should control the global 
economy and dictate by force the number of children allowed to be born. Toward a Planetary 
Regime. “Perhaps those agencies, combined with UNEP and the United Nations population 
agencies, might eventually be developed into a Planetary Regime—sort of an international 
superagency for population, resources, and environment. Such a comprehensive Planetary 
Regime could control the development, administration, conservation, and distribution of all 
natural resources, renewable or nonrenewable, at least insofar as international 
implications exist. Thus the Regime could have the power to control pollution not only in 
the atmosphere and oceans, but also in such freshwater bodies as rivers and lakes that 
cross international boundaries or that discharge into the oceans. The Regime might also be 
a logical central agency for regulating all international trade, perhaps including assistance 
from DCs to LDCs, and including all food on the international market.” “ The Planetary 
Regime might be given responsibility for determining the optimum population for the world 
and for each region and for arbitrating various countries’ shares within their regional limits. 
Control of population size might remain the responsibility of each government, but the 
Regime would have some power to enforce the agreed limits.” /.../ Page 917: We will need to 
surrender national sovereignty to an armed international police force. “If this could be 
accomplished, security might be provided by an armed international organization, a global 
analogue of a police force. Many people have recognized this as a goal, but the way to 
reach it remains obscure in a world where factionalism seems, if anything, to be increasing. 
The first step necessarily involves partial surrender of sovereignty to an international 
organization.” /.../ Page 749: Pro-family and pro-birth attitudes are caused by ethnic 
chauvinism. “Another related issue that seems to encourage a pronatalist attitude in many 
people is the question of the differential reproduction of social or ethnic groups. Many people 
seem to be possessed by fear that their group may be outbred by other groups. White 
Americans and South Africans are worried there will be too many blacks, and vice versa. The 
Jews in Israel are disturbed by the high birth rates of Israeli Arabs, Protestants are worried 
about Catholics, and lbos about Hausas. Obviously, if everyone tries to outbreed everyone 
else, the result will be catastrophe for all. This is another case of the “ tragedy of the 
commons,” wherein the “commons” is the planet Earth. Fortunately, it appears that, at least 
in the DCs, virtually all groups are exercising reproductive restraint.” /.../ Page 944: As of 
1977, we are facing a global overpopulation catastrophe that must be resolved at all costs by 
the year 2000. “Humanity cannot afford to muddle through the rest of the twentieth century; 
the risks are too great, and the stakes are too high. This may be the last opportunity to choose 
our own and our descendants’ destiny. Failing to choose or making the wrong choices may 
lead to catastrophe. But it must never be forgotten that the right choices could lead to a much 
better world.” (Zdroj: EHRLICH, R. Paul; EHRLICH, H., Anne; HOLDREN, P., John: 
ECOSCIENCE: POPULATION, RESOURCES, ENVIRONMENT, W. H. Freeman and 
Company, San Francisco, USA, 1977; http://www.prisonplanet.com/obama-science-advisor-
called-for-planetary-regime-to-enforce-totalitarian-population-control-measures.html.) 
 
 Samozřejmě Holdren není jediným (viz. též minulé díly „Oranžové války“). Mocní 
lidé tohoto světa jako: 
 

• David Rockefeller (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller), 
• Ted Turner (http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner), 
• Bill Gates (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates), 
• Warren Buffet (http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffet), 
• George Sorosh (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros), 
• Henry Kissinger (http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger), 
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• Zbigniew Brzezinski (http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski) 
 

 a stovky dalších ovlivňují každý den presidenta Obamu směrem k daleko 
„odvážnějším“ opatřením. Chceme-li zůstat i nadále svobodnými lidmi, měli bychom sledovat 
nebezpečné operace těchto pánů, kteří v úzkém napojení na elitářské kluby Bilderberg, 
Bohemian Grove (http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove), WHO, OSN (viz. snahy 
OSN o redukci počtu lidstva na Zemi: http://www.infowars.com/the-move-to-depopulate-the-
planet/) aj. mají v úmyslu snížit až o 95% populaci jednotlivých států: jakýmikoliv prostředky, 
uměle vyvolanou a nespravedlivou válku, zákeřné nemoci aj. způsoby v to počítaje.  
 
 „Consider the fact that people like David Rockefeller, Ted Turner, and Bill Gates, 
three men who have integral ties to the eugenicist movement, recently met with other 
billionaire “philanthropists”  in New York to discuss “how their wealth could be used to slow 
the growth of the world’s population,” according to a London Times report. Ted Turner has 
publicly advocated shocking population reduction programs that would cull the human 
population by a staggering 95%. He has also called for a Communist-style one child policy to 
be mandated by governments in the west. Of course, Turner completely fails to follow his own 
rules on how everyone else should live their lives, having five children and owning no less 
than 2 million acres of land. In the third world, Turner has contributed literally billions to 
population reduction, namely through United Nations programs, leading the way for the likes 
of Bill & Melinda Gates and Warren Buffet (Gates’ father has long been a leading board 
member of Planned Parenthood and a top eugenicist).“ 
(Zdroj: http://www.prisonplanet.com/obama-science-advisor-called-for-planetary-regime-to-
enforce-totalitarian-population-control-measures.html.) 
 

 
Americký odboj proti silám zla v NWO. 

 
 Naštěstí v současné Americe existuje velmi silné opoziční křídlo konzervativců, 
patriotů, křesťanů, slušných lidí, kteří cítí ohrožení samotné lidské existence ze strany 
Obamovců a pomocí konzervativních médií jako třeba: 
 

• FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel), pořadu Glenna Becka 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck_(TV_program)), nebo 

• Genesis Communications Network (http://www.gcnlive.com/contact.php), pořadu 
Alexe Jonese (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio), 

• Premiere Radio Networks (http://en.wikipedia.org/wiki/Premiere_Radio_Networks), 
Show Rushe Limbaugha (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rush_Limbaugh_Show; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rush_Limbaugh), 

• svobodného internetu (např. Twitter - http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter; Facebook: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) apod. 

 
 mobilizují rozhořčenou veřejnost. Nedávná účast statisíců lidí na „Čajových 
protestních párty“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_protests) byla důkazem velkého 
zájmu veřejnosti. Amerika se probouzí ze snů o „Obamovské“ změně, kterou si takto 
rozhodně nepředstavovala. Panu Obamovi průběžně neustále klesají voličské preference, 
takže na konci srpna je již přes 50% občanů USA přesvědčeno, že jejich president 
nevykonává svou práci dobře: zklamal (http://www.gallup.com/poll/113980/Gallup-Daily-
Obama-Job-Approval.aspx). Pouze 25% amerických voličů si přeje zachovat současné složení 
kongresu. Padesát sedm procent pak vyloženě požaduje kompletní výměnu zákonodárců 
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(http://www.infowars.com/57-would-like-to-replace-entire-congress/). Svobodní občané 
rozkrývají doslova ďábelskou podstatu zákonů, činů a ideálů svých nových OBA-vládců. 
 
 Signifikantní je v tomto smyslu slavný výrok plukovníka Hannibala Smithe 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Smith), pronesený za Reaganovy Bohem požehnané 
éry v celosvětově proslulém TV seriálu A-Team (http://en.wikipedia.org/wiki/The_A-Team): 
„Myslel jsem si, že Amerika byla odpovědí na můj sen. Mé sny se však staly noční můrou 
(Gino Giani, pozn. autora). /.../ To není Amerikou Gino. Mluvíme zde o tyranech. Tyranie je 
stavem mysli a nikoliv národnosti. Nicméně pokud se nevzepřeme tyranii, porazí nás 
pokaždé.“ (Plukovník Hannibal Smith IN: LAVEN, Arnold: THE BIG SQUEEZE, IN: THE 
A-TEAM, III, 15, Stephen J. Cannell Productions, USA, 1985, 45 minut.).  
 
 Hodní lidé z celé Ameriky se spojují napříč politickými stranami v rámci tzv. 
„Konzervativní americké revoluce“ (II. revoluce z amerického hlediska) za záchranu svobody, 
tradičních hodnot, klasické etiky atd. Další protestní akce nyní konzervativci, křesťané, 
patrioti aj. připravují mj. na sobotu 12. září 2009. Půjde přímo o tzv. „POCHOD NA 
WASHINGTON “(http://www.the912project.com/;http://912dc.org;http://www.youtube.com/
watch?v=31BQwEpvY3E), vysílaný online v mnoha amerických TV stanicích (včetně 
zmiňovaného kanálu FOX-News s více než stem miliónů diváků). Držme tedy těm miliónům 
lidí v první linii pěsti, neboť jejich vítězství znamená záchranu také pro nás: tady doma v ČR. 
 

Jak odporovat zlým ideálům NWO v ČR ? 

 Předně je zapotřebí se politicky angažovat v každodenním životě. Po schválení LS, 
Antidiskriminačního zákona a díky pokračujícím ústupkům nevoleným úředníkům v Bruselu, 
tlakům na zvyšování daní, propagování uměle režírovaných krizí po levicovém vzoru (mj. zde 
slouží jako dodnes markantní a odstrašující vzor stratégové: Richard Cloward - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cloward - ; socioložka Frances Fox Piven - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Fox_Piven - ; „The strategy of forcing political change 
through orchestrated crisis. /.../ thus pushing society into crisis and economic 
collapse.“ Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cloward.): již nelze stoprocentně 
spoléhat na národní politickou reprezentaci, klasické národní politické strany. Stále zde sice 
ještě existuje poměrně slušná naděje např. ve straně Svobodných občanů 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens; http://www.svobodni.cz), mj. o níž 
bohužel president Klaus prohlásil, že v minulosti nebyla vidět a nedokázala se zapsat do 
povědomí voličů (Malé strany „nebyly vidět, nebyly slyšet“ a „volič je nenašel v tom svém 
hledáčku.“ Zdroj: Radiožurnál, 23. června 2009.), nebo v konzervativních členech ODS 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party), ikdyž zde jsou konzervativci odsunuti 
spíše na vedlejší kolej a ideové odpoutání od současné příliš liberální tváře ODS. Distanc 
presidenta ČR od ODS loni v prosinci 2008 je dostatečně známou záležitostí. Nicméně stále si 
myslím, že je zapotřebí podpořit konzervativce ve straně Svobodných a v ODS také na 
občanské úrovni. Voliči by se neměli bát své vlády, svých politických zástupců, neboť pak již 
to hrozí nástupem tyranie. Nicméně to vyžaduje od každého občana zásadové postoje doslova 
v Jiráskovském (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jirásek) stylu „sami proti 
všem“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Proti_všem).  

 Každý občan by si měl uvědomit svou vlastní rozhodující roli, důležitost současného 
období pro svou osobní budoucnost, pro budoucnost svých dětí, všech blízkých a měl by se 
začít angažovat dle svých možností. Předně je nutné sbírat, vyhodnocovat, předávat dále 
informace, které nepramení pouze z mainstreamových médií. Každý se tak může angažovat, 
stát se hrdinou. Nemusí hlavně vůbec čekat na politiky nebo na milióny určené na politické 
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kampaně. Vždyť v době převládající obliby internetu a poklesu sledovanosti TV je tolik 
možností, jak se zapojit jako jedinec, a přitom mít daleko větší vliv, než tomu bylo kdykoliv 
dříve. Jen je třeba na sobě zapracovat, najít si čas. Jak říká pastor Stephen Broden 
(http://www.youtube.com/watch?v=ZIeXrW3iclU) z Dallasu v Texasu: „Information, 
Education, Activation. /.../ je zapotřebí se zapojit do hnutí za ochranu našich tradičních práv, 
svobod a angažovat se v politickém procesu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 31. srpna 2009.) 
Situace se pak začne výrazně zlepšovat nejprve v nejbližším okolí každého z nás. Postupně si 
uvědomíme naši sílu díky informování těch nejbližších přátel, postupně stovek sympatizantů 
například na Facebooku aj. Ono to prostě funguje a navíc každý volič tak může přímo utvářet 
realitu jako jedinec, bez neustálých negací ze strany mainstreamu. Všichni občané tak mohou 
dávat lidem ducha poznání, naděje, smyslu, aktivity v politice: nikoliv jen peníze, posty, 
prázdné sliby, které po volbách již neplatí kvůli tzv. nemožnosti realizovat koaliční potenciál. 
Toto poznání současných možností svobodných občanů roste nebývalým způsobem hlavně ve 
studentských kruzích. Spousta mladých i zralých lidí, kteří již rozumí politickému marketingu, 
manipulacím, umělým krizím, pak s tímto poznáním přistupuje se značným odporem k 
současné práci celosvětových politiků. Svobodní lidé jsou pak schopni díky své lidskosti 
vystupovat na ideové bázi proti duchu zla v činech superelitářských technokratů. Stačí jim 
k tomu počítač, internet a vlastní inteligence.  

 Pro každého voliče to ovšem chce již zmiňovanou práci, kterou by měl dělat sám u 
sebe každý den z hlediska sledování zahraničních zpráv, mj. non-mainstreamových zdrojů na 
internetu a při budování svých vlastních komunikačních sítí. Ideální je k tomu již zmiňovaný 
(zatím) svobodný internet, Facebook, Twitter, ICQ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Icq), apod. 
Mj. proto chtějí mocní elitáři (ikdyž vlastní poměrně signifikantní podíly v některých 
konzervativních a křesťanských médiích), přátelé NWO jako je například známý magnát 
Rupert Murdoch (http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_murdoch), omezit, licencovat a zdanit 
svobodný internet, zpoplatnit emaily, blogy, informace ze zpravodajských serverů; chtějí 
vytvořit globální centrum pro přidělování IP adres (http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address) 
všem národním státům, uživatelům internetu. Tento krok budou zdůvodňovat nutností 
kontroly a zabezpečením proti pirátsko-hackerským útokům na vládní weby, bankovní aj. 
sektor, ikdyž to s tím nesouvisí: jde pouze o mediální zástěrku pro omezení svobody slova. 
Chtějí tím samozřejmě zvednout sledovanost mainstreamových médií, omezit ostatní 
svobodné informace, zastavit již rozšířené hnutí proti NWO, odstřihnout svobodné 
komentátory z internetu.  

 Cesta je předně též v šíření Ježíšova učení ve smysluplném, srozumitelném, pro každý 
den použitelném a nefanatickém hávu: „Vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho;“. (Zdroj: 
BIBLÍ SVATÁ: Přísloví, 22:6, Synodní rada českobratrské církve evangelické, Praha, 1942, s. 
592.) Vždyť nedávný Výzkum evropských hodnot uvádí „43%“ občanů ČR jako věřících 
v nějakou formu transcendentna (http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendence_(religion)), 
v duchovní hledání apod., ikdyž opravdu nábožensky aktivních je jen „6-9%“ obyvatel Česka, 
přitom pokřtěných katolíků je v ČR „6,5“ miliónů. (Zdroj: Radiožurnál, 30. července 2009.). 
Velice též pomáhá sledování vývoje politiků v historické perspektivě, jejich konexí v širším 
hledisku, v porovnávání, proč ten daný člověk otočil o 180 stupňů, když ještě včera říkal něco 
jiného.  

 Důsledně je nutné vystupovat proti tzv. moderní formě „reálné 
politiky“ ( http://en.wikipedia.org/wiki/Realpolitik; http://en.wikipedia.org/wiki/Real_politic), 
jejíž původně správný smyl - obrana před totalitními ideologiemi - je dnes již redukován jen 
na: uctívání peněz, čísel, výkonnosti, politického marketingu, manipulace s veřejným 
míněním, vytváření umělých krizí apod. Když politici lidem lžou: to je pak vydáváno za 
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správnou, nutnou variantu reálné politiky. Jenže to je také cesta k rozpadu etických hodnot ve 
společnosti a cesta k diktatuře, k bez hodnotové civilizaci, ke korupci apod. Pokud bude dělat 
každý z nás voličů ty každodenní malé kroky (viz. výše) a to jinak než chce politický 
marketing, obecně reklama ve sdělovacích prostředcích, zástupci NWO: dokážeme pohnout i 
„horou“, dokážeme změnit svůj kus reality k lepšímu ve svém bezprostředním okolí. Dojde 
též k totálnímu zmatení nejrůznějších marketingových predikcí v chování každého z nás :o). 
Přestanou totiž fungovat moderní metody ovládání občanů pomocí mainstreamových médií 
s výsledkem: lidé se konečně stanou sami sebou, stanou se svobodnými lidmi s obrovským 
potenciálem návratu ke křesťanské etice a šťastnějšímu životu bez stresu.  

 Je to všechno naprosto jednoduché, jen je třeba začít hned a teď. Dávejte si proto 
pozor na ta média, na ty politiky, vědce a obecně všechny lidi, kteří se vám snaží namluvit, 
jak jste na tom vy a stát špatně, když něco poklesne o pár procent: jaká je to hrozná krize. 
Hledejte politiky, kteří budou umět bojovat s tímto uvažováním, že vše je pouze o číslech a o 
penězích, a kteří ve vás probudí naději založenou nikoliv na cifrách, nýbrž na životních 
hodnotách. V opačném případě vše hrozí probuzením spícího obra: svobodného lidu v České 
republice. Politici by měli konečně pochopit, že reprezentují voliče, nikoliv zájmy svých 
partajních bosů, médií, elitářů nebo svého pytlíčku se zlaťáky. Jsou tady od toho, aby sloužili 
veřejnosti, nikoliv aby společnost sloužila jim. Česká republika patří stále ještě nám 
Svobodným občanům. Ještě stále jsme tu doma a naše země je krásná, úspěšná a díky 
svobodným lidem se opět může stát zemí splněných snů pro každého z nás! Vztyčme tedy 
společně tuto vlajku svobody přátelé s opravdovými hodnotami, na kterých záleží, za něž 
bojovali zakladatelé Československa: „naše rodiny, ženy, děti, náš Bůh a víra, naše vlast, 
svoboda, neboť to je to, o co jde na prvním místě; nezajímá nás politická moc a na první 
místo nedáváme vždy jen peníze; chceme svobodu pro nás, pro naše děti.“ (Zdroj: Glenn Beck 
Show, 24. srpna 2009.) 

 Abychom byli opět silným, spravedlivým, etickým národem a svobodnými lidmi: 
potřebujeme politiky ve stylu: Ježíše (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus), Mojžíše 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Moses), Abraháma (http://en.wikipedia.org/wiki/Abram), 
Ronalda Reagana, Václava Klause, kteří vždycky vystoupili v těžkých dobách, pozvedli 
lidskou naději na základě židovsko-křesťanské etiky. Bude zase dobře. Lidi neblázněte: 
nenechte se manipulovat těmi krizovými scénáři, umělými krizemi. Víme přeci velmi dobře, 
že: 

• v minulém čtvrtletí český průmysl zpomalil propad;  
• průměrné mzdy rostly; 
• zvětšil se počet stavebních zakázek; 
• banky již konečně poskytovaly více prostředků k rozjezdu podnikání; 
• předpovědi o celkové ekonomické situaci ČR byly stále lepší a lepší 

(http://www.novinky.cz/ekonomika/178257-ceska-ekonomika-poroste-vice-nez-se-
predpokladalo.html); 

• zvyšovala se výroba ve strojírenských firmách, 
• ve službách, 
• sklářském průmyslu, 
• došlo k velmi pozitivnímu dorovnání průmyslové nadvýroby z let 2007-2008 na 

reálnou úroveň a hlavně, 
• zastavil se nárůst propouštění z práce - hlavně na Ostravsku (srpen 2009), 
• inflace neustále klesala (http://www.novinky.cz/ekonomika/178517-zlevnovani-

potravin-nebere-konce-inflace-je-nejnizsi-od-zari-2003.html), 
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• General Motors (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors) zaznamenal rekordní 
prodeje nových vozů o pohádkových 38%, 

• v USA též rostly prodeje nemovitostí o 10%; k dispozici byly desítky dalších 
pozitivních zpráv. 

 Až totiž milí přátelé přijde opravdová krize, rány Boží, tak to lidi poznáte. Krizové 
řeči slouží ku prospěchu „oranžově-rudým“ totalitářům apod. jedincům k tomu, aby ještě více 
vydělali, dostali se rychleji k moci a lépe Vás ovládali pomocí strachu. Pravice se bojí vyjít ze 
svého zakletí čísel, ekonomického uvažování a obává se dát voličům naději, vizi, 
konzervativní ideál. Levice - obecně totalitáři - zase potřebují umělé krize, aby mohli lidi více 
zdanit, zotročit. A zatím se elitáři z NWO radují na úkor většiny našich spoluobčanů: 
vydělávají neskutečné miliardy. Inu jsme jako ti „zombíci“. Krize je naše potrava a bez ní 
bychom si už nic nedokázali představit. 

 Nicméně v ČR nemůžeme očekávat nějaký průlom k lepšímu z roku na rok, jelikož 
bohužel pro českého voliče je stále důležitější při hodnocení politiků síla, vůdcovství, 
odolnost vůči stresu: nikoliv etika. Přesto stále existuje v naší zemi touha po mýtickém 
ideálním politikovi. Po tom spravedlivým, opravdu respektovaném člověku. Jenže politik totiž 
vypadá tak, jaká je většina voličů, kteří chodí v Česku k volbám. Když máme problémy sami 
se sebou v našich vztazích, rodinách, ve škole, v práci a tam to všechno začíná: tvorbou 
nesprávných hodnotových vzorců, jak pak ovšem chceme toho ideálu dosáhnout v politice? 
Jedna třetina dětí z Česka se rodí mimo kompletní a šťastné rodiny. Polovina manželství se 
hádá, rozvádí. Češi mají „nechuť“ k trvale-věrným vztahům, jelikož si chtějí užít co nejvíce, 
dokud jsou tzv. mladí. Lásku již pak nevnímají jako „navždy“ a pro jednoho, jednu, nýbrž 
jako: na chvíli. (Zdroj: Radiožurnál, 7. srpna 2009.). Jsou doslova vyděšeni z instituce 
manželství, díky častým zklamáním, vzájemným podvodům. Jak pak chceme mít lepší 
politiky, když nezačneme s tou seriózností sami u sebe? Jak chceme ještě někdy rozeznat 
dobro od zla při nástupu velkých totalitních pánů z NWO? Pokud už to nedokážeme: pak ale 
bohužel platí, že „/.../ chyba je v nás všech, protože jsme příliš nevšímaví, příliš 
zaneprázdnění všedními starostmi, příliš zahledění do sebe samých a pohlceni nedůležitými 
věcmi kolem nás v rámci naší slavné civilizace, než abychom si uvědomili, že musíme 
zastavit rozběh těch „ nezničitelných švábů“ .“ (Zdroj: Alex Jones Show, 26. srpna 2009.)  

 

PLATFORMA SVOBODY - NAD ĚJE PRO BUDOUCÍ VOLBY 

 S nadějí jsem sledoval naprosto vynikající kroky, se kterými přišlo v červu 2009 
vedení ODS po vyhraných volbách do EP. Chápal jsem je jako: vytvoření ideové spolupráce 
konzervativních, liberálně-konzervativních, konzervativně-liberálních, křesťanských aj. 
spřízněných sil, s cílem vzájemně se nenapadat, nijak se neomezovat v suverenitě svých 
stran, sdružení apod., nýbrž naopak vytvořit volné společenství na ideové bázi za pomoci 
vzájemného sdílení společných hodnot a některých přijatelných strategií v předvolební 
kampani. Tato hráz proti všem „oranžově-rudo-zeleným“ silám má ještě stále naději na 
úspěch, ikdyž zatím po ní není ani vidu, ani slechu. Škoda. Doposud to stále vypadá, že 
zvítězí nejrůznější staré roztržky, nenávist, ješitnost. Jistě: nutným předpokladem by byla 
pokora některých současných vedoucích představitelů ODS vzhledem k panu presidentovi. 
Někteří lidé by museli prostě na oficiální bázi a veřejně sdělit omluvu panu Klausovi za 
všechny minulé kroky; následně by vznikla též „Deklarace svobody“, kterou by následně 
podepsali všichni předsedové stran, sdružení atd., kteří by se účastnili celého projektu. Stále 
se domnívám: ta trocha pokory, upřímnosti, následné mohutné kampaně, by zapůsobila na 
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celou řadu nerozhodnutých voličů, kteří v době dvacátého výročí od „Sametové 
revoluce“ budou opět cítit onu dějinnou šanci podílet se na společném vítězství 
svobodomyslných sil (viz. možný termín voleb v listopadu 2009, kterého se tolik bojí 
„oranžově-rudí hoši“). Třeba se opravdu k tomu nakonec patřičná místa odhodlají. Inu 
uvidíme :o). Dobrá rada nad zlato, jak se říká a tady leží přímo na webu: stačí ji jen a jen 
zvednout :o). 

 Platforma svobody má poměrně velký potenciál. Když se jen podíváme níže na 
vybrané pozitivní teze z programů mých dvou oblíbených stran pro budoucí volby: je to 
naprosto zřejmé. Rozdíly jsou zde samozřejmě také, nicméně na těch se dá dále pracovat.  

 Pojďme se nejprve podívat na naše nejoblíbenější „Beránky Boží“: Stranu svobodných 
občanů. Mají mé jednoznačné doporučení z hlediska nadcházejících voleb. S devadesáti 
procenty jejich programu se dá naprosto souhlasit. Je to skoro úplně ono. Z hlediska ODS již 
člověk bohužel po přečtení daného předvolebního programu není tak nadšen, nicméně pořád 
je zde taková spousta pozitiv, že „modří hoši“ a jejich konzervativní část mají mé doporučení 
pro nadcházející volební klání hned na druhém místě za Svobodnými.  
 
 

VYBRANÉ A VELMI POZITIVNÍ TEZE Z PROGRAMU SVOBODNÝC H PRO 
VOLBY DO PS V ROCE 2009.  

(Čtenář může porovnat některé níže uvedené teze Svobodných se shodnými idejemi 
v předcházejících dílech „Oranžové války“): 

 
• „Politika bez filosofického obsahu se stává pouhým mechanickým bojem o moc a 

zákonitě vede k úpadku svobody.“ 
• „Řád reprezentovaný státem musí být spravedlivý. Pokud stát nenaplňuje své poslání 

nebo používá nepřiměřené prostředky k dosažení svých cílů, je jeho legitimita 
zpochybněna.“ 

• „Stát není protikladem občanské společnosti, obojí stejným způsobem odvozuje svůj 
původ od lidu - svobodných občanů. Politický řád a jeho instituce jsou neoddělitelnou 
součástí občanské společnosti. Politické struktury nemohou, nemají a nesmí být 
nahrazovány žádnými alternativami.“ 

• „Opakované selhávání politiků způsobuje, že stát vykazuje trvalou tendenci 
usurpovat si svobodný prostor svých občanů, ačkoliv vlastním posláním politického 
společenství je chránit svobodu jednotlivce včetně jeho práv, zejména majetkových.“ 

• „V praktické politice vždy, když by měla být moc státu posílena, musí být zároveň 
posílena kontrola moci. Svobodní jsou proti zneužívání státu.“ 

• „Stát a svrchovanost od sebe nelze oddělit, stát vzniká díky své svrchovanosti a stát, 
který není svrchovaný, není státem. Svrchovanost je nepopiratelné právo samostatně 
jednat efektivně podle vlastních pravidel jak v normální tak v extrémní situaci k tomu 
určeným úřadem. Stát není podřízen jiným institucím.“ 

• „Respekt k svrchovanosti druhého státu však končí, jakmile sám začne porušovat či 
ohrožovat svrchovanost jiného státu. V takovém případě a jen v takovém případě je 
namístě vnější intervence.“ 

• „Zahraniční politika každého státu je povinna učinit veškeré kroky pro zachování 
nezávislosti, musí hájit vlastní svrchovanost a územní celistvost (integritu).“ 

• „Právě proto, že důsledný respekt k svrchovanosti je součástí politické filosofie NATO 
(http://en.wikipedia.org/wiki/NATO, pozn. autora), dávají této alternativě Svobodní 
přednost. Svobodní považují filosofii NATO za východisko pro Evropu, na základě 
kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, středními a malými státy.“ 
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• „Svobodní trvají na hluboké reformě OSN a redukci doprovodných aktivit a jejich 
oddělení od vlastního jádra Rady bezpečnosti OSN.“ 

• „Svobodní odmítají požadavek zřídit funkci zástupce Evropské unie jako nového 
stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Takovým krokem by se v Radě bezpečnosti 
vzhledem k nedemokratické institucionální povaze EU jen posílilo zastoupení 
nedemokratických, nebo po demokratické stránce problematických členů.“ 

• „Evropě nikdy neprospělo, pokud se jí někdo pokoušel, ať už pod jakoukoli ideologií, 
sjednotit do jediné říše či státu. Evropa má svůj smysl a svou sílu právě ve své 
mnohotvárnosti. Svobodní si přejí evropský kontinent jako dobrovolnou, flexibilní 
spolupráci svrchovaných, rovnoprávných demokratických států.“ 

• „Evropa potřebuje obrat k demokracii spočívající v návratu moci národním státům, 
národním parlamentům, se kterými se občané mohou identifikovat.“ 

• „Postupným předáváním kompetencí na úroveň EU nastala situace, že téměř všechny 
okruhy veřejné správy a politické odpovědnosti jsou regulovány na evropské úrovni za 
cenu nepřiměřeného rozsahu regulací (desítky tisíc právních norem, které by jinak 
nebyly nutné).“ 

• „Svobodní jsou pro liberalizaci obchodu uvnitř EU. Za zvláště problematické odvětví 
je třeba označit zemědělství, kde se nyní uplatňuje složitý systém dotací a s ním 
spojených výrobních kvót. Svobodní jsou pro úplné odstranění kvót i dotací.“ 

• „Svobodní chtějí bojovat proti trvajícím snahám zavádět v Evropě centrální plánování 
a proti nadměrné regulaci.“ 

• „Svobodní považují za zásadní prohlubovat alianční vztah s USA, s Británií na 
bilaterální rovině, jak to umožňuje Severoatlantická smlouva.“ 

• „Po rozpadu komunistického režimu nemělo Československo a později Česká 
republika kvalifikované právníky, kteří by byli schopni navrhnout základy reformy 
právní filosofie, přistoupilo se na systém záplatování socialistického práva. Navzdory 
heroické legislativní činnosti se na tomto přístupu doposud mnoho nezměnilo. Některé 
zákony jsou sice rekodifikované, ale v podstatě se jedná o jazykovou úpravu a 
vylepšení systematiky, na teoretických základech právního řádu se nic nemění a to ani 
po přijetí nové Ústavy. Svobodní zahájí přípravu reformy právní filosofie, pokusí se 
navrhnout alespoň základní zásady a vyzvou ostatní politické strany a odbornou 
veřejnost k podrobné diskusi.“ 

• „Úcta k druhému člověku se odvozuje od morálních principů, nikoli politických, a 
proto na ni nelze uplatňovat politická kriteria.“  

• „Základní individuální občanská práva nelze oslabovat, porušovat, potlačovat a 
nahrazovat právy kolektivními. V současné době je naléhavou prioritou ochrana 
jednotlivce před zásahy státu do jeho života a před shromaždováním informací ve 
státních datových systémech. Státy si pod různými záminkami osobují stále ve větším 
rozsahu pravomoc sledovat a evidovat rozhodování, chování a jednání občanů, ačkoli 
se takovým jednáním nedopouštějí žádných trestných skutků.“ 

• „Pokud má mít svobodná společnost šanci na přetrvání, musejí občané nejprve uznat a 
přijmout za své, že jakýkoliv zásah proti svobodě a majetku jednotlivce je 
nepřípustným násilím, a že jedinou racionální funkcí státu je takovému násilí bránit a 
zasahovat proti němu. Především vláda se nesmí takového násilí dopouštět. V 
demokratickém státě musí být považováno za zlo, jestliže je někdo nucen k obětování 
svých hodnot ve prospěch druhého.“ 

• „Svobodní odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat 
rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému 
‚lidové veto‘, ve kterém Parlament nesmí žádné lidové hlasování iniciovat svévolně, 
jeho povinností je přijmout ve věci rozhodnutí. Proti takovému rozhodnutí mají mít 
občané možnost iniciovat lidové hlasování, které parlamentní rozhodnutí buď potvrdí, 
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nebo zamítne. V případě zamítnutí by mělo zpravidla následovat rozpuštění 
Parlamentu. Svobodní navrhují přesnou regulaci spravedlivých podmínek při kampani 
k jakémukoli lidovému hlasování. Stát (vláda) nesmí žádným způsobem ovlivňovat 
průběh kampaně stejně, jako při volbách. Použití státních peněz a jakékoli ovlivňování 
občanů od státních úředníků by měla být trestána stejně, jako maření voleb. To se týká 
i veřejnoprávních médií.“ 

• „Zrušení daně z příjmu fyzických osob pro zaměstnance i živnostníky je 
nejzásadnějším daňovým návrhem Svobodných.“   

• „Součástí plánu Svobodných je také zrušení čtyř daní, které vynášejí minimum 
prostředků do státního rozpočtu a vzhledem k administrativním nákladům se je 
nevyplatí vybírat. Jedná se o tyto daně: Daň dědická (0,1 mld Kč); Daň darovací (0,7 
mld Kč); Daň z převodu nemovitostí (8,2 mld Kč); Daň silniční (5,7 mld Kč); /.../ Daň 
z plynu (1,6 mld); Daň z elektřiny (1,2 mld Kč); Daň z uhlí (0,8 mld Kč).“ 

• „Svobodní odmítají ideologické pojetí ochrany životního prostředí, pro které jsou 
typické upřednostňování přírody bez ohledu na člověka a předsudky vůči kysličníku 
uhličitému, plynu, který vydechujeme a který rostliny absorbují. Svobodní vidí ochranu 
prostředí, ve kterém žijeme opačně: Příroda se chrání pro člověka, který je její 
součástí. Důležité je zabraňovat bezprostřednímu znečišťování škodlivinami a 
odpadem, nikoliv soustředit se na boj s emisemi kysličníku uhličitého, který je 
přirozenou součástí přírody. Ochrana přírody a hospodářský rozvoj nejsou v 
protikladu. Modernější technologie, které jsou produktem nepokřivené tržní soutěže, 
přirozeně šetří energii. Svobodní odmítají ideologie, podle kterých je hospodářský 
rozvoj a ochrana přírody v protikladu a podle kterých je třeba růst bohatství lidí 
omezovat. V tomto smyslu se ideologie environmentalistů neliší od marxistického 
nároku na neomylnost. Svobodní jsou pro zastavení dotací tzv. environmentalistickým 
spolkům. /.../ Ekologická politika prováděná ve jménu environmentalistické 
ideologie často přírodě – a lidem zejména – škodí, právě proto, že je poplatná 
ideologii. /.../ Ochrana přírody je především věcí lokálního působení.“ 

• „Dnešní státem regulované a organizované zdravotnictví je neslučitelné s principy 
svobody, odpovědnosti a spravedlnosti, na nichž stojí politická filosofie 
Svobodných.“ (Zdroj: http://www.svobodni.cz/sekce.aspx?id=64.) 

 
 

VYBRANÉ A VELMI POZITIVNÍ TEZE Z PROGRAMU ODS PRO V OLBY DO PS 
V ROCE 2009. 

(Čtenář může taktéž porovnat některé níže uvedené teze ODS se shodnými idejemi 
v předcházejících dílech „Oranžové války“): 

 
• „Levice nabízí pouze staré recepty vedoucí k nezodpovědnosti, rozhazování a státnímu 

bankrotu. My nabízíme schopnosti i svou politickou sílu a váhu /.../.“ 
• „Nebudeme-li mít vůli svobodu a demokracii chránit a bránit, můžeme je znovu 

ztratit.“ 
• „Zřejmě nikoho by nenapadlo v době, kdy řada z nás stála na náměstí a zvonila klíči, 

že po dvaceti letech bude stále hrozit návrat „starých pořádků“, byť v modifikované 
podobě. /.../ naprosto reálný je návrat nereformovaných komunistů k moci. 
Paroubkova sociální demokracie již po krajských volbách prokázala, že se s komunisty 
umí dohodnout. Přibližuje se k nim i programově, a to nejen svojí předlistopadovou 
rétorikou třídního boje. Nezapomínejme, že základním programovým cílem komunistů 
je stále budování státu totalitního typu. Zlehčování jejich návratu k moci na celostátní 
úrovni v jakékoli podobě je proto nezodpovědné a zcela jistě není na místě.“ 
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• „Česká republika je součástí západní civilizace. Občanská demokratická strana se 
znepokojením sleduje, že mezi mnoha průsečíky společných zájmů ČSSD 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Social_Democratic_Party, pozn. autora) a KSČM 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Bohemia_and_Moravia, pozn. 
autora) je i jejich zřetelné nadbíhání zájmům Ruska. /.../ ODS je pro korektní vztahy se 
všemi evropskými státy, Rusko nevyjímaje. Hodlá však prosazovat svébytnou politiku 
vázanou na příslušnost k tradiční západní civilizaci.“ 

• „Socialisté za osm let své vlády vybudovali nákladný a byrokratický stát. Prokázali, že 
umí dosahovat růstu ekonomiky jen za cenu dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti a 
vysokého tempa zadlužování budoucích generací.“ 

• „Od srpna 2002 do srpna 2006 dosahovala průměrná měsíční nezaměstnanost 515 
tisíc lidí. V únoru 2004, v době hospodářského růstu, činila rekordních 572 tisíc, tedy 
podstatně více než dnes, /.../. Zatímco dnes je Česká republika zemí s šestou nejnižší 
nezaměstnaností v EU, ještě koncem roku 2006 se pohybovala kolem 15. místa. 
Podnikání se přestávalo vyplácet. Počet malých podniků do 50 zaměstnanců klesl 
koncem roku 2005 meziročně o 26 tisíc. Počet samostatně podnikajících osob klesl 
mezi červnem 2003 a červnem 2006 o 88 tisíc. Podnikatelé byli byrokraticky zatíženi 
mimo jiné minimální daní a registračními pokladnami.“ 

• „ODS prosazuje nízké daně, proto chce zabránit jejich zvyšování. Menší daňové 
zatížení snižuje motivaci k daňovým únikům, lidem zůstane více peněz pro vlastní 
využití a firmám pro vlastní rozvoj. Prioritou je zjednodušení daňového systému.“ 

• „Podporu rodin s dětmi ODS přenesla do daňové oblasti. Adresnější vyplácení 
sociálních dávek kompenzujeme snížením daní. Chceme rozšířit svobodu volby při 
sladění péče o děti a práce a prosadit nové pro rodinné služby, které u nás téměř 
neexistují.“ 

• „Pozitivní jev prodlužování střední délky života v České republice vyvolává potřebu 
intenzivnějšího rozvoje služeb pro seniory. Preferujeme péči v domácím prostředí a 
přirozené komunitě.“ 

• „ODS prosazuje štíhlejší a efektivnější stát. Chceme výrazněji pokročit ve snižování 
byrokracie. Provedeme modernizaci státní správy tak, aby se k lidem přiblížila a byla 
k nim přívětivá.“ 

• „Stát nesmí svobodu člověka nadbytečně omezovat, ale musí stanovit jednoduchá, 
jasná a srozumitelná pravidla lidského chování, zajistit důslednou ochranu těchto 
pravidel a jejich porušování trestat.“ 

• „ODS považuje z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky euroatlantický 
bezpečnostní prostor za nedělitelný. V kontextu šířících se bezpečnostních hrozeb a 
rizik (mezinárodní terorismus, zbraně hromadného ničení) považujeme posilování 
transatlantického jádra demokratické civilizace za nezbytné.“ 

• „/.../ se osvědčilo nepodléhat v situaci sílících dopadů světové hospodářské recese 
panice, populismu a módě nákladných teatrálních opatření.“ 

• „Česká republika patří spolu se Slovenskem a Mexikem mezi jediné tři země ve 
společenství třiceti vyspělých států OECD (http://en.wikipedia.org/wiki/OECD, pozn. 
autora), které naplno nezasáhla světová finanční krize. Stalo se tak díky dobré kondici 
našeho bankovního systému. Nicméně i náš finanční systém postihla krize důvěry, 
která způsobuje problémy ve financování podnikatelských aktivit.“ 

• „Zabráníme trvalému zvýšení daní a zásadně zjednodušíme daňový systém. Do 8 let 
vyrovnáme veřejné rozpočty. Do 4 let zastavíme růst státního dluhu a následně ho 
snížíme na úroveň z roku 2009. /.../ Podpoříme garance úvěrů malým a středním 
podnikům.“ 

• „Recept ODS: „Na budoucnost bychom si měli vydělat, nikoliv na ni jen ušetřit, 
přičemž nízké daně a rozumné veřejné výdaje jsou dlouhodobým řešením.“ 
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• „ODS je přesvědčena o správnosti postupného snižování daní. Lidem tak zůstane více 
peněz pro vlastní využití. Nízké daně umožňují podnikům vytvářet vlastní kapitál a 
rozvíjet se. Nízké daně jsou trvalou ekonomickou pobídkou pro zahraniční firmy, aby 
zde umístily svoje výrobní kapacity. Proto /.../ zabráníme trvalému zvýšení daní a 
naším cílem je především výrazné zjednodušení daňového systému.“ 

• „Budeme pokračovat v reformě administrativy (zpružnění fungování rejstříků, 
modernizace kodexů a jejich další elektronizace) a v dalším zmenšování byrokracie.“ 

• „ODS si váží všech poctivě pracujících lidí. Zároveň však má úctu k těm, kteří 
pracovní příležitosti vytvářejí. Jsme přesvědčeni, že pouze svobodné a liberalizované 
trhy jsou zásadním předpokladem zdravého a rychlého růstu ekonomiky. Jejich 
základem jsou podniky, podnikatelé a jejich aktivity. Vycházíme z toho, že 
podnikatelské prostředí ovlivňují hlavně daně a byrokracie.“ 

• „Byrokracie a administrativa musí obsluhovat, nikoliv obtěžovat. Opětovně zahájíme 
proces důkladné revize právních předpisů za účelem jejich zjednodušení, zpřehlednění 
a srozumitelnosti. Budeme dbát o aktivní, důsledné a kvalifikované posuzování 
navrhovaných opatření a regulací v Evropské unii (v orgánech EU) s tím, že 
nedopustíme žádný rozšiřující výklad regulující české podnikatelské subjekty.“ 

• „Budeme pokračovat ve snižování administrativní zátěže podnikání. Toto úsilí nikdy 
nemůže skončit, nicméně výsledky vlády ODS jasně ukázaly, že s byrokracií lze 
úspěšně bojovat.“ 

• „Výrazně podpoříme péči o seniory v jejich domácím prostředí a přirozené komunitě, 
rozšíříme chybějící a nedostatečné služby. /.../ Pokud bude rodina v domácí péči 
pečovat o seniora závislého na pomoci jiných osob ve vyšším stupni, umožníme 
pečujícím daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o dítě.“ 

• „Česká republika nemůže být doširoka otevřenou branou pro každého. Přístup k nám 
by měli mít pouze ti, pro které je práce. Každý se přitom musí ztotožnit s místními 
kulturními a společenskými pravidly a musí znát český jazyk.“ 

• „Chceme dokončit reformu policie. V jejím rámci prosazujeme posílení počtu policistů 
ve výkonu služby a zveřejnění jmen a tváří v místě sloužících policistů.“ 

• „Stát i úředník pod kontrolou. /.../ Cílem těchto změn je konec úředních hodin, konec 
obcházení úřadů. Vše potřebné bude možné zařídit z domova elektronicky. Šetříme čas, 
nervy a peníze. Každý bude vědět, kdo kdy vstoupil do našeho soukromí, k našim 
osobním údajům. Kdykoli bude možné mít přehled o stavu podání a vyřízení žádosti na 
úřadu.“ 

• „Nestačí však jen rychlá a efektivní justice – justice musí občanům poskytovat 
komfortní služby, musí být vůči nim lidská a přátelská.“ 

• „Při řešení bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich eliminaci dáváme přednost 
politickým prostředkům a mírovému řešení. Zahraničně-bezpečnostní politika a 
obranná politika musí být založeny na aktivitě, angažovanosti a plnění spojeneckých 
závazků. /.../ NATO zůstane základem naší obrany. /.../ V závislosti na výsledcích 
revize americké zahraniční bezpečnostní politiky budeme v případě pokračování 
amerického zájmu na umístění radarové stanice protiraketové obrany usilovat o 
ratifikaci již přijatých příslušných dohod.“ 

• „Česká republika je pevnou součástí Západu. ODS považuje pád komunistického 
režimu před dvaceti lety za návrat zpět na Západ, kam naše země tradičně patří. 
Jakékoli snahy Ruska o větší vliv na bývalé státy sovětského bloku včetně České 
republiky za pomoci ČSSD a KSČM jsou pro nás nepřijatelné. ODS je pro korektní 
vztahy se všemi evropskými státy, Rusko nevyjímaje, hodlá však prosazovat svébytnou 
politiku vázanou na příslušnost k západní civilizaci.“ 

• „Evropská bezpečnost a vnější vztahy EU. /.../ avšak bez nadbytečného omezování 
osobních svobod občanů či růstu byrokracie. Klíčové otázky národní bezpečnosti 
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musí zůstat v pravomoci členských států. Chceme také, aby si EU a USA v 
bezpečnostní a politické oblasti nekonkurovaly, ale úzce spolupracovaly. NATO musí i 
nadále zůstat páteří bezpečnostní transatlantické vazby. Jakékoliv snahy o oslabení 
transatlantického partnerství či o vytváření paralelních vojenských struktur 
konkurujících NATO nebudeme podporovat. /.../ Daně si nenecháme nařizovat. 
Protože ODS podporuje konkurenci daňových systémů, zcela odmítá jakékoli pokusy 
harmonizovat na evropské úrovni přímé daně a na harmonizaci daní nepřímých 
pohlíží velmi zdrženlivě. Chceme zachovat nejen daňovou, ale i fiskální politiku včetně 
zdravotních, sociálních a penzijních systémů ve výlučné pravomoci národní vlády a 
parlamentu. Její předání na evropskou úroveň není pro ČR výhodné.“ 

• „ODS vnímá ochranu lidských práv a odpor proti totalitním režimům jako přirozenou 
a samozřejmou součást své politiky /.../.“ 

• „Odložíme „státní maturity“ pro vážné pochybnosti o jejich připravenosti.“ 
• „ Internet je symbol svobody.“ 
• „Zabráníme návratu KSČM k moci, nedopustíme zrušení lustračního zákona. ODS 

nepřipustila vládu ČSSD s KSČM a několika přeběhlíky, o kterou po volbách 2006 
intenzivně usiloval Jiří Paroubek. Podíl komunistických aparátčíků na moci na úrovni 
krajů umožnilo až vítězství ČSSD v minulých krajských volbách. Odmítáme snahy 
levice zrušit lustrační zákon. Naopak byl zřízen Ústav pro studium totalitních režimů a 
došlo ke zveřejnění materiálů vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti. /.../ Jelikož 
nepodporujeme další převádění kompetencí do Bruselu, musíme zajistit efektivní 
kontrolu připravované evropské legislativy a její oponenturu už v době jejího zrodu.“ 

• „Nikde a v žádném směru nebudeme podporovat tzv. pozitivní diskriminaci, tedy umělé 
zvýhodňování menšin, prosazované především levicí.“ 

• „Ctíme soukromé vlastnictví. Každé odvolání na veřejný zájem a jeho přednost před 
zájmem soukromým musí být odůvodněno ochranou jiných soukromých zájmů, které se 
jen v dané věci nemohou bránit efektivně samostatně. Jinak má vždy právo na ochranu 
soukromí včetně ochrany vlastnictví přednost.“ 

• „Trváme na pravdivém pojmenování zločinů minulosti včetně odsouzení jejich 
pachatelů. Stejně tak jsme si vědomi, že problematika extremismu má dvě tváře: 
levicový (třídní) extremismus je stejně nebezpečný jako pravicový (rasistický). 
Odmítáme zjednodušené vidění světa, kdy naší hrozbou jsou (právem) nacionalistické 
bojůvky a nejsou jí (neprávem) obdivovatelé komunistických idejí. Proces vyrovnání s 
minulostí musí být dokončen jejím pravdivým zařazením do školských osnov všech 
stupňů.“ 

• „Proto navrhneme reformu volebního systému tak, aby umožnil vytváření většinových 
vlád a posílil jejich odpovědnost.“ 

• „Vláda má mít možnost prosazovat svůj program anebo rychle dospět k předčasným 
volbám. /.../ Chceme štíhlejší a efektivnější stát. Provedeme restrukturalizaci státní 
správy, snížíme počet státních úřadů /.../.“ 

• „Chránit životní prostředí znamená chránit ho pro člověka, nikoliv před člověkem. /.../ 
ODS krajinu nevnímá pouze jako výrobní prostor, ale přistupujeme k její obnově a 
využití z širšího pohledu. S ochranou životního prostředí a přírody musíme začít u 
sebe a ve svém bezprostředním okolí.“ 

• „ODS proto bude usilovat o maximální sblížení programů ministerstev zemědělství, 
místního rozvoje a životního prostředí s cílem netříštit, ale naopak vzájemně propojit 
působnost zákonů i finančních podpor pro venkov. Praktickým důsledkem musí být 
snížení počtu vyhlášek a zákonů a pokles zaměstnanců ve státní správě. To také 
znamená pokles výdajů daňových poplatníků. Základními principy zemědělské politiky 
ODS bude vždy obhajoba a ochrana vlastnictví, podpora férového podnikání a 
posilování odpovědnosti všech podnikatelů a obyvatel venkova k obci a krajině. 



 58 

Věříme, že tyto tradiční konzervativní hodnoty mají na našem venkově mnoho 
příznivců, a slibujeme, že je budeme v maximálně možné míře hájit. /.../ Proto je pro 
ODS zásadní dořešit evidenci pozemků a narovnat práva vlastníků a nájemců. 
Nedílnou součástí tohoto kroku je i spravedlivé majetkové vyrovnání mezi státem a 
církvemi a oprávněnými a povinnými osobami. Uděláme vše pro dokončení procesu 
zemědělských a církevních restitucí. Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova 
považujeme zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a privatizaci 
zbylé půdy v majetku státu. /.../ V oblasti produkčního zemědělství chceme zrušením 
nebo zásadními změnami dosavadních regulací, zákonů a vyhlášek výrazně snížit vliv 
úředníků na podnikání. /.../ Součástí změn společné zemědělské politiky, které ODS 
podporuje, je zákaz všech specifických úlev, výjimek a opatření zvýhodňujících 
původní členské země oproti novým členům Unie. ODS se hodlá v maximálně možné 
míře podílet na zrušení všech nadbytečných povinností, které ohrožují existenci 
evropského i českého zemědělství v porovnání se světem. /.../ Také na půdě Evropské 
unie i Světové obchodní organizace (WTO) hodlá ODS usilovat o politiku s minimem 
omezení a regulací a podporovat další liberalizaci světového agrárního obchodu. 
ODS je pro zrušení exportních dotací prohlubujících problémy rozvojového 
světa.“ (Zdroj: http://www.ods.cz/volby2009/docs/program/volebni-program.pdf.) 

 
 Na závěr bych byl rád, kdyby s Božím požehnání všichni slušní a svobodomyslní lidé 
nakonec překonali své osobní nevraživosti, ješitnost, pomstychtivost a zkusili se k celé otázce 
vyjádřit takto:  
 
 „Panu Topolánkovi jsme nakonec po velkém váhání odepsali. Ano, budeme 
spolupracovat, zkusíme to, sejděme se. A uvidíme.“ 
(Zdroj: http://www.obcinst.cz/cs/Psanicko-od-Topolanka-c1510/.) 
 
 S přáním všeho dobrého a volebního vítězství svobodomyslných sil Váš Mgr. Radek 
Přepiora :o).  
 
 P.S.: 12. září 2009 se nejspíše uvidíme ve Washingtonu, D.C. :o).  
 
 
 


