
„Oranžová válka“: Měsíc první a týden šestý 
 

 Motto: „Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co 
nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze 
střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který 
může duši i tělo zahubit v pekle. /.../ Proto se nebojte.“ (Zdroj: BIBLE: PŘEKLAD 21. 
STOLETÍ, Nový Zákon, Matouš, kapitola 10, verš 26-28, 31, Biblion, Praha, 2009, s. 1266-
1267.) 
 
 Dějí se podivné věci přátelé. Ještě nedávno to vypadalo, že „Obaboys“ a jim podobní 
budou mít dost prostoru k prosazování své politiky díky vykonstruované tzv. „ekonomické 
krizi“. Nyní se však zdá, že jim to bylo málo. To, jakým způsobem propukla zcela nová forma 
zmutované chřipky v Mexiku a následně po celém světě, je již trochu příliš. Všichni chápeme: 
president Obama potřebuje krize a s ním se jistě radují všechny „oranžově-rudo-
zelené“ totalitarizující živly, nicméně zde již jde o skutečné životy lidí nejen v psychické 
rovině (strach o zaměstnání vlivem recese + hysterie z možné nákazy apod.). Pokud se jistým 
silám tedy nepodařilo protlačit vizi paniky a tzv. ekonomické „krize“, nyní se pokoušejí 
sáhnout na ty nejtvrdší kalibry: přímo na životy lidí. Celý sled událostí, který teď prožívá 
Amerika, Mexiko, další státy, je natolik podivný, bizarní, že nemůže zůstat bez náležité 
pozornosti.  
 
 Položme si nejprve otázku: kolik lidí umírá ročně na celém světě vlivem pravidelně se 
opakující chřipkové sezónní epidemie: je to 250.000 až 500.000 lidských bytostí přátelé. Jen 
v USA onemocní ročně 5 až 20% lidí (15 až 60 miliónů!) zcela běžně různými formami 
respiračních onemocnění, včetně chřipky; dále z tohoto množství lidí bývá přibližně 200.000 
hospitalizováno přímo v nemocnicích a ostatní se léčí doma. Uvědomme si též: zaokrouhleně 
40.000 občanů umírá ve Spojených státech každý rok na chřipku nebo na symptomy s ní 
spojené, přitom vedle toho pro srovnání asi 650.000 lidí padne za oběť srdečním příhodám, 
kolem 550.000 podlehne rakovině. Proč tedy nejsou vlastně vyhlašovány výjimečné stavy 
každý den a neuzavírají se hranice, nezakazují se lety do Mexika, neparalyzuje se život 
celé dané země zcela běžně? Nepřipadá vám to divné? Proč vypukla mediální hysterie 
právě nyní?  
 
 V Česku je situace obdobná. MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D. - vedoucí protiepidemického 
odboru KHS Královéhradeckého kraje - napsal o chřipkové problematice v lednu 2009: 
„Každým rokem onemocní chřipkou průměrně 1 až 2 miliony obyvatel České republiky, z toho 
minimálně 2 tisíce postižených na následky této infekce umírá. Pokud vznikne epidemie 
chřipky, nutno počítat většinou s tím, že bude probíhat po dobu 4-6 týdnů. (Zdroj: 
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/chripka20090115.html.) Pan doktor Dlhý zároveň 
uvádí jasně, že: „Chřipkový virus (především pak virus chřipky typu A) je typický tím, že mění 
své vlastnosti, a proto si lidský organismus nemůže vůči němu vytvořit celoživotní imunitu, a 
to ani po překonání onemocnění ani po očkování. /.../ Složení vakcín proti chřipce se každým 
rokem mění podle doporučení Světové zdravotnické organizace. (Zdroj: 
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/chripka20090115.html.)  
 
 Chřipka jako taková je tedy běžný jev, který se opakuje každým rokem s železnou 
pravidelností. Všechny mediální nadnesené zprávy je třeba brát s rezervou a v klidu vše 
analyzovat. Zaráží však jiná skutečnost. Současná verze viru tzv. „Prasečí chřipky“ (Někteří 
konzervativní komentátoři ji již po nedávné návštěvě presidenta Obamy v Mexiku nazvali 
„Obamovou chřipkou“.) je natolik zmutovaná, že v sobě kombinuje nejen ptačí, prasečí, ale 



též lidskou variantu chřipkového onemocnění spolu s některými prvky hmyzí infekce. Zatím 
postihuje především doposud zdravé a většinou mladé lidi (do 45 let). Dle mexických 
zkušeností nerozhoduje, zda daný postižený žije v tzv. „čistém a neinfekčním prostředí“ na 
pobřeží nebo ve vnitrozemí; nakažení se neobjevují vůbec výhradně jen mezi lidmi žijícími se 
zvířaty apod. Nemocní jsou hlášeni v tomto smyslu „odevšad“. Nová forma viru zatím 
napadala pouze lidi a nikoliv zvířata. Vědci si marně lámou hlavu nad tím, proč je 
„tolik“ úmrtí a z jakého důvodu je kolem celé záležitosti vytvářen tak neskutečný humbuk 
právě v Mexiku (K 29. dubnu zde bylo reálně opravdu potvrzeno 49 nakažených novým 
virem prasečí chřipky a 7 smrtelných případů /do 2. 5. 2009 vzrostlo toto číslo na 16 
mrtvých/! ), Americe (Texas - např. Houston; Kalifornie aj.), ČR (Praha), Asii apod. Smrtelné 
případy „Obamovy chřipky“ se zatím podivně vyskytují jen mezi hispánským obyvatelstvem. 
Mezi vědci tedy dokonce vystoupily domněnky o tom, že virus usmrcuje výhradně jistý 
„typ“ lidského plemene, zatímco ostatní „typy“ se postupně uzdraví. Ladislav Machala 
z pražské infekční kliniky na Bulovce k celé záležitosti obecně řekl: „Je to záhada.“ (Zdroj: 
ČT24 - 28. dubna 2009.) Mexiko však naštěstí již hlásí první plně uzdravené lidi: viz. malý 
chlapec Edgar Hernandez. Z tohoto pohledu je jen velmi málo pravděpodobné: jde o 
přirozenou každoroční mutaci chřipkového viru; někdo zřejmě udělal nějakou chybu a 
veřejnosti se tají skutečná podstata celé záležitosti, případně ten pravý záměr kolem celého 
humbuku (skutečný nebo jen uměle přehnaný). Tzv. „Prasečí chřipka“ - nebo-li „Obamova 
chřipka“ - je však jasným potenciálním mostem-přenašečem nákazy mezi lidskou a 
živočišnou říší. Kombinuje v sobě několik mutací chřipkového viru: prasečí, ptačí, lidskou 
(Byly v ní nalezeny stopy po původním opravdu smrtelném viru Španělské chřipky z doby 
první světové války.), dokonce jisté prvky hmyzí nákazy atd. Vědecká obec samozřejmě 
posléze přišla s tezemi o umělém vypěstování tohoto typu nebezpečného viru v laboratoři. 
Mohlo jít např. o nějaký neúspěšný test nové biologické zbraně, jehož důsledky se nyní tají. 
Nebylo by to samozřejmě v dějinách poprvé, kdy by k podobné události došlo. Nebezpečné 
viry jsou totiž často přepravovány i po Evropě - viz. např. exploze transportovaného 
kontejneru s tzv. „Prasečí chřipkou“ ve švýcarském vlaku z 27. dubna 2009. Nejrůznější testy 
s nebezpečnými nemocemi se provádějí například také u nás v ČR. Pokud je navíc evidentní, 
že lidé a roztodivní poradci kolem presidenta Obamy plánovitě protlačují ideje o snižování 
počtu lidí na Zemi, dále o nutnosti tzv. sprejování atmosféry (mj. John P. Holdren - 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_holdren) proti vlivům tzv. globálního oteplování apod., 
nabízí se tedy otázka: je všechno opravdu jen náhoda? V době, kdy Obamovi drsně poklesly 
preference z hlediska obliby voličů (Gallupův ústav), kdy jeho letadlo způsobilo zřejmě 
plánovitě v „rámci testování“ paniku v New Yorku díky svému nízkému letu (strach z nových 
teroristických útoků), pak je jakákoliv nová krize pro „Obaboys“ vítaným mediálním 
pamlskem, pomocníkem. Obamův oblíbený poradce Henry Kissinger je přeci znám svými 
výroky o nutnosti strašení lidí proto, aby se s nimi lépe politicky manipulovalo, aby byli 
ochotni bez problémů spolupracovat. „Obamovcům“ se tím tedy mj. daří úspěšně odvádět 
pozornost od jiných svých tzv. „liberálních“ kroků. Ne nadarmo pak nadšeně vyhlašuje 
americká ministryně vnitřní bezpečnosti (ekvivalent pro ministryni vnitra) Janet Ann 
Napolitanová (http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Napolitano): chřipka se vyvine v ještě větší 
krizi, jen počkejte. Rozumně uvažující vědci si samozřejmě kladou otázku, zda za celou 
mediální hysterií kolem tzv. „prasečí chřipky“ nestojí předně farmaceutické firmy ve 
spolupráci s „Obaboys“. Dlouhodobá snaha těchto kruhů o úzkou spolupráci s předními 
celosvětovými vládami na propagaci, prosazení celonárodní vakcinace nejen proti chřipce, 
dále na úspěšném masovém prodeji antivirotik: je toho ukázkou. Leonard George Horowitz 
DMD, MA, MPH (http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Horowitz) pak jasně uvádí: „Chtějí 
všeobecnou vakcinaci.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 29. 4. 2009.) A vlády USA i Kanady na 
toto volání samozřejmě slyší (viz. zprávy z poslední doby). To je také další důvod, proč se 



vytvářejí tyto umělé mediální krize (Mnoho politiků nejen z Obamova okolí má své podíly a 
prebendy ve farmaceutických firmách; přitom samozřejmě nákup jen třeba 500.000 ks 
antivirotik nebo dávek očkovací látky na státní sklad je již panečku velmi zajímavá zakázka a 
to jen v rámci dejme tomu ČR; co teprve ty ostatní desítky dalších států na celé Zemi.). 
Ovšem na masové očkování lidí proti nejrůznějším nemocem - včetně chřipky - nejsou 
jednotné názory. Každá vakcína totiž může vytvořit obranné látky v lidském těle až zhruba po 
dvou týdnech od aplikace a to pouze proti jednomu danému nezmutovanému typu chřipky, ta 
však v prostředí - člověk od člověka - rychle mění svou strukturu případ od případu. Jistota 
záchrany života tedy v tomto směru neexistuje ani po očkování. Bohužel se také objevily 
mnohé případy z celého světa, kdy přehnaně prosazovaná vakcinace populace způsobila úmrtí 
a mnohé další choroby. Asi nejvíce známé jsou pokusy prováděné na bezdomovcích, kteří se 
dobrovolně hlásí za úplatu k testům nových vakcín na svých tělesných schránkách a často to 
zaplatí životem (viz. Británie). Když vypukla roku 1976 v USA podobná hysterie jako dnes 
z již tehdy známé tzv. „Prasečí chřipky“ a americká vláda prosadila záměr všeobecného 
očkování občanů, tak výsledkem byl sice jeden mrtvý obyvatel USA v důsledku vlastní 
chřipkové nákazy, ale ve skutečnosti v přímé souvislosti s očkováním lidí zemřelo daleko 
více: 29 osob, další stovky lidí vážně onemocněly. To vše nakonec donutilo vládu 
k zastavení všeobecného očkování. Jakmile navíc vyhlásila  Světová zdravotnická organizace 
29. dubna 2009 po všech historických zkušenostech pátý stupeň pandemického ohrožení, 
mohly se jednotlivé světové vlády rozhodnout pro zavedení výjimečného stavu (Texas a 
Kalifornie se již k tomu blíží vyhlášením tzv. „State Health Emergency”.), dále k tzv. 
„rozhodně doporučenému („povinnému“) očkování právě že všech občanů daného státu. 
Nadšená vláda a farmaceutické firmy již natáčejí reklamní spoty rozjásaných davů, 
směřujících do ordinací pro svou tzv. „spásnou dávku“ proti „Obamově chřipce“. Distribuce 
očkovacích látek má pak probíhat zdarma v rámci tzv. „národního soucítění s utrpením lidu a 
preventivního boje s pandemií“. Globalisté tedy získávají do svých rukou potenciální mocnou 
zbraň k vyvolání strachu mezi širokou veřejností a k maximalizaci svých zisků z prodeje 
vakcín. Za jistých okolností by mohli občané vedení svými „pro-krizovými“ politiky 
v záchvatu paniky vyvolané médii podlehnout šalebné touze po „jistotě“, pořádku, „klidu“ a 
„bezpečí“, ovšem za cenu opuštění zachování svých svobod, nezávislosti; lidé by zvesela 
poskytli větší pravomoci k boji s nastalou situací např. OSN, Světové zdravotnické organizaci, 
EU, jednotné planetární vládě apod. Vše samozřejmě na úkor jednotlivých národních vlád. Co 
by ale pak exekutiva dělala s těmi rozumnými, většinou konzervativně uvažujícími lidmi? Inu 
i na to již existuje plán. Každý zdravý občan, který na základě svého rozumného úsudku 
odmítne přijmout dobrovolně očkovací látku, o jejichž účincích si nikdo nemůže být 
stoprocentně jist, má být např. v USA směřován do speciálních záchytných táborů (Viz. dříve 
komentované shromažďovací tábory v USA - tzv. FEMA Camps 
http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1062, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency - pro statisíce lidí; již 
vykopané hromadné hroby /např. Rocky Mountains/; stovky tisíc vyrobených a ve skladech 
čekajících umělohmotných rakví; vláda USA mj. s touto variantou již dlouhodobě počítala - 
údajně je podobný program připraven také v ČR.). Naočkované osoby budou moci zůstat ve 
svých domovech.  
 
 Velmi podivně také působí vyhlášení mexického presidenta jménem: Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa z druhé poloviny dubna 2009: již máme na onu novou variantu tzv. 
„Prasečí chřipky“ vakcínu (Mexiko identifikovalo nový chřipkový virus teprve 14. března 
2009.). Jak je něco takového možné, když vývoj nové očkovací látky trvá po zjištění varianty 
virové nákazy a odebrání vzorků standardně i ve špičkových laboratořích několik měsíců až 
půl roku? Německé bezpečnostní služby již údajně varovaly dokonce 18 dní před vypuknutím 



nákazy patřičné orgány o hrozícím nebezpečí. Všechny tyto věci přirozeně vedou k odpovědi, 
že buď někdo udělal nějakou chybu z hlediska nedostatečného zabezpečení svého výzkumu 
(nebo naopak na tom chce vydělat mj. třeba pomocí médií - viz hysterie kolem skupování 
roušek, antivirotika Tamiflu atd.) a daná látka unikla z laboratoře mezi lidi (viz. otázky kolem 
společnosti Novavax, Inc. a jejího programu na výzkum nových biologických zbraní) buď 
záměrně, omylem, nebo je tato tzv. „nehoda“ pečlivě připravena jako umělá velká hysterie, 
dle scénáře tzv. „ekonomické globální krize z let 2008-2009“. Vzpomeňme na dnes již slavná 
slova z 19. listopadu 2008 a to slova člověka jménem Rahm Israel Emanuel 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rahm_emanuel), jenž se stal budoucím šéfem štábu Bílého 
domu presidenta Obamy: „Nikdy si nenechejte ujít šanci na opravdovou krizi. Myslím tím, že 
krize vám dovolí dělat věci, o kterých byste si dříve mohli nechat jen zdát.“ (Zdroj: Glenn 
Beck Show - Fox News - 10. 4. 2009.) Pamatujme co řekl Joseph Robinette "Joe" Biden 
mladší (http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_biden) 19. října 2008 na setkání významných donorů 
v Seatlu, ještě dříve, než se stal díky vzniku tzv. „umělé zrežírované ekonomické krize“ a 
následného Obamova vítězství vicepresidentem USA: „Pamatujte si, já tady před vámi stojím 
a říkám vám, že ikdyby jste si nic jiného nezapamatovali, tak sledujte, jak budeme mít již brzy 
vygenerovanou mezinárodní krizi, abychom si otestovali povahu toho chlapíka (Obamy - pozn. 
autora).“ (Zdroj: ZIEGLER, John: MEDIA MALPRACTICE, Rightreel, USA, 2009, 116 
minut.)  
 
 Protože tedy nelze stoprocentně nikomu zaručit, že po aplikaci vakcíny bude daná 
osoba imunní vůči všem variantám chřipkového viru, naopak zde existuje poměrně velké 
procento nebezpečí vedlejších vážných potíží a to včetně smrti (viz. zvýšený počet úmrtí lidí, 
kteří byli očkováni proti běžným virům chřipky v roce 2008), tak nezmanipulovaní lékaři 
dodržující smysl Hippokratovy přísahy spíše doporučují proti chřipce jednoznačně prevenci:  
 

• nezdržovat se na místech, kde je větší koncentrace lidí;  
• chránit se proti kontaktům s možnými šiřiteli viru (tedy také nenavštěvovat zbytečně 

lékárny, nemocnice a hlavně jejich čekárny; diskotéky apod.); 
• nevyčerpávat zbytečně své síly v kontaktu s cizími lidmi např. při dobíhání autobusu, 

tramvaje apod.; 
• pít dostatečné množství zdravotně nezávadných tekutin; 
• užívat vitamíny a další organismus čistící, posilující látky (např. tzv. Oregánový olej 

aj.); 
• mít připravené kapesníky „na jedno použití“; 
• dodržovat základní hygienické návyky - předně časté mytí rukou; 
• neužívat zbytečně dlouhodobě antivirotika jako prevenci proti nachlazení; 
• hlavně se nevystavovat stresu z negativních hysterických zpráv, když víme, že 

psychologicky strachem vyčerpaný organismus je náchylnější k nemocem (podobně 
jako burza a ekonomika).  

 
 Populární americký konzervativní republikánský senátor Ronald Ernest Paul 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) vyzývá veřejnost: „Udělejte v klidu krok zpět, 
zamyslete se raději na minutu, než abyste bezhlavě spěchali a panikařili. “ (Zdroj: 
http://www.infowars.com.) Panika je totiž podle náměstka ministryně zdravotnictví Martina 
Šnajdra: „nežádoucí“ a je třeba mít právě z ní: „strach“ (Zdroj: Radiožurnál - 30. 4. 2009.). 
 
 „How serious should we take mainstream media’s hysteria about 0.00000189 of 
Mexico’s total population contracting swine flu?  Is this a pandemic?  By definition, it has to 
be geographically widespread (see  Pandemic Nonsense: Flying Pig Flu).    



 
 In  The last great swine flu epidemic, Patrick Di Justo shows that the 1976 epidemic 
that the government-media-CDC warned us about never occurred.  
 
 Excuse for Martial Law?  
 
 Some fear this latest flu outbreak will be used to impose martial law. In fact, the 
Massachusetts Senate just passed such a bill, 36-0.  It goes to the House next.  Martial law? 
Home invasions?  Two siblings in Massachusetts did recently travel to Mexico and contract 
the swine flu. Neither are hospitalized and both are at home recovering.    
 
 The bill also protects from liability those who assist the government. So, if the vaccine 
is deadlier than the virus, Big Pharma can’t be sued, it seems.   
 
 A Mexican baby who did have swine flu was transferred to the states where he died. 
But mass media reported it as  US baby dies as new Spanish case raises swine flu alarm.  If 
you read the article, you learn it was not a US baby.    
 
 Reuters reported in  WHO warns flu pandemic imminent that the swine flu virus 
“killed the first person outside of Mexico, a toddler in Texas.”  It never clarifies that the baby 
was from Mexico.  The Reuters report makes other misstatements.  According to Mexican 
authorities, as reported by the Washington Post Bureau Chief in Mexico Wednesday morning, 
April 29: “The government has announced this morning here that they have confirmed only 
49 cases of swine flu, of which 7 patients have died. There are listing another 159 as 
‘probable,’ but I’m unclear what that means.” (emphasis added)  
 
 Yet, Reuters reported ”159″ swine flu deaths in Mexico.  Only seven have died as of 
Wednesday morning – in a nation of 109,995,400. That’s 0.0000000636 of the entire 
population. Even if we use the higher figure of 208 possible cases of swine flu (of which only 
49 are confirmed) in Mexico, that amounts to 0.00000189 of the population.  Hardly a blip on 
the map of terrible diseases.  
 
 Yesterday, the UK Guardian reported that the World Health Organization’s assistant 
director general said:  
 
 “[E]ight swine flu deaths had been reported to the WHO: seven in Mexico and one in 
the US. To date, 114 confirmed cases of infection have been reported to the WHO. They are: 
Canada 13, US 64, Mexico 26, Israel two, Spain four, UK two and New Zealand three.   
 
 Misanthropic Genetic Engineers or CAFOs to Blame?  
 
 Dr. Leonard Horowitz, a Harvard graduate and internationally known authority in 
public health, accuses biotech firm, Novavax, saying, “This unprecedented H1N1-H5N1 flu 
outbreak implicates the Anglo-American Vaccine Pipeline.”   
 
 The New Scientist magazine does not believe this is a genetically engineered strain 
unleashed on humanity by misanthropes.  Instead, it posits that factory farms, legally known 
as Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs), are likely the culprit:  
 



 “The conditions in which animals are kept can favour the evolution of new and 
deadlier strains.   
 
 “For instance, in the wild nasty flu strains that make animals too ill to walk or fly are 
unlikely to spread far. On crowded factory farms, they can spread like wildfire, helped by the 
global trade in animals and animal products.”  
 
 But small holdings, it says, can also be a source for pig-to-human transmission:  
 
 “The interaction of farm workers with animals, especially on small-holdings where 
pigs, ducks, chickens and children all happily intermingle, also provides plenty of 
opportunities for viruses to jump species.”  
 
 The New Scientist cautions that animal vaccines might make things worse causing 
super-viruses to evolve. Dr. Horowitz agrees, but on different grounds. He asserts that nano-
sized anti-microbial silver-based medicines are safer and far less expensive than mercury and 
aluminum based vaccines using genetically modified organisms.   
 
 The New Scientist concludes:  
 
 “The fact is that we still know so little about flu, and what makes it capable of 
spreading from human to human, means that deliberately engineering a virus of this kind 
would be a huge challenge. Yes, it’s possible that this virus was created by a mistake at a 
research laboratory or a vaccine factory.   
 
 “But by far the most plausible explanation is that this monster is the long-predicted 
product of our farming system.”     
 
 Activists have long condemned CAFOs.  Grist Magazine named a Smithfield Foods 
subsidiary as a possible culprit in Mexico – a huge factory farm. (Even Grist and Global 
Research get the number of dead wrong, probably by relying on mainstream media.)“ (Zdroj: 
OpEdNews - 30. 4. 2009)   
 
 Celá hysterie kolem tzv. „Prasečí chřipky“ vychází opravdu také podvědomě 
z očekávání západní civilizace na onu poslední největší krizi, onen poslední Boží soud. 
Člověk tzv. „ze západu“ má tento styl uvažování velmi hluboce zakořeněn. Na druhé straně 
byla by to nepochybně velká úleva, kdyby šlo jen o další uměle režírovanou „mediální 
manipulační krizi ´Obaboys´“, než o opravdovou vážnou pandemii s mnoha mrtvými lidmi.  
 
 „Obaboys“ navíc silně podporují tzv. metody „Geoengineeringu” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Geoengineering), mezi které patří například umělý postřik 
stratosféry pomocí letadel s aerosolovými prekurzory, což má mít za následek omezení 
slunečního záření, snížení vlivu globálního oteplování (V době, kdy máme konečně v Česku 
dlouhodobě krásné jarní a letní počasí, včetně krásných zim s bohatou sněhovou nadílkou, 
v době, kdy se na Antarktidě rapidně rozšiřuje ledová plocha atd.). Důsledky takového 
chování mohou však být pro celé lidské plemeno katastrofální. Nikdo zatím není schopen do 
detailu popsat, k čemu tyto postřiky nakonec povedou a přesto se s nimi již funkčně 
experimentuje bez souhlasu veřejnosti. Všechno to hodně připomíná hysterii ze 70. let 20. 
století kolem tzv. „Ochlazování“ (Cooling) Země, kdy zase měla naopak přijít nová doba 
ledová a podobné nesmysly. Navíc známé genetické manipulace s rostlinami vlivem tzv. 



Rockefellerovy nadace asi není třeba připomínat. Levicoví zelení socialističtí liberálové spolu 
s některými fašizujícími kruhy v Obamově vládě si opravdu myslí, že poručí větru a dešti. To, 
co kritizují samo o sobě na tzv. neetickém kapitalismu (kde se velmi často shodnou 
s konzervativci) z hlediska poškozování životního prostředí pomocí průmyslových zplodin, 
však může přerůst díky jejich pokusu o plánované řízení chodu celého ekosystému Země 
v celosvětovou katastrofu hodnou generálního výbuchu nového obrovského Černobylu. To se 
jim však může nebetyčně hodit, jestliže chtějí vytvořit jednotnou celosvětovou vládu, banku, 
jednotný monetární systém apod.  
 
 Globalisté, vedení současnou Obamovou „demokratickou administrativou“, jsou 
„nebezpečné plemeno“ pro všechny svobodomyslné, konzervativní, křesťansky uvažující a 
slušně lidi, kteří chtějí, aby mohli žít po svém s co nejmenšími vlivy ze strany byrokracie, 
státu, represivních složek, nařízení, příkazů, zákazů, nejrůznějších zahrádkářských zákonů 
apod. (viz. také situace v ČR). U nás v Česku, ve střední Evropě, se již velmi negativně 
Globalisté také pokoušejí ovládat veškerý svobodný život občana - ikdyž díky našemu panu 
presidentovi, našim konzervativcům aj. - se daří všechny jejich negativismy brzdit. Drsný 
pokus MMF (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund) o útok na ČR a 
Rakousko díky masivně zveřejňované, propagované predikci o katastrofální vizi českého 
průmyslu (za březen 09 se naopak positivně podařilo zastavit pokles výroby) a rakouského 
bankovního sektoru (je velmi důležitý pro celou střední Evropu díky svým zdejším silným 
investicím), obecně ekonomiky, který měl za cíl podlomit hospodářskou situaci v daných 
zemích, se naštěstí nezdařil. Česká odborná veřejnost v čele s ČNB, včetně rakouské vlády, 
tvrdě odpověděla. Investoři a trh již pochopili: střední Evropa patří k ekonomicky velmi 
stabilnímu prostoru. Všichni lidé milující svou zemi nemohou takové útoky globálních 
papalášů jen tak přejít. Tak se totiž chovají milovníci krizí všeho druhu, které pak využívají 
ve svůj prospěch na úkor vlastního národa; mezi ně patří též bohužel naši „Orangeboys“. 
Zajímavou byla v této souvislosti úporná snaha EU o nesmyslnou přeregulaci ratingových 
agentur; nicméně proč tedy takto razantně nevystupují páni papaláši z EU také proti MMF, 
který vydává své predikce s evidentním cílem po destabilizaci situace proto, aby si od něj 
začaly jednotlivé vlády ze strachu půjčovat prostředky, z čehož posléze tento MMF žije. Inu 
strach přátelé, to je ona mocná zbraň v rukou globalistů, jim spřízněných politiků a médií: 
bubububu :o).  
 
 Mj. proto je tolik důležité podporovat a sledovat nynější celosvětové konzervativní a 
křesťanské hnutí za svobodu nejen v ČR (vedoucí role zde připadá Svobodným Petra Macha - 
www.svobodni.cz), nýbrž především daleko více v Americe - jednoznačně ve státě Texas, 
který je z tohoto hlediska silnou oporou všech svobodomyslných, konzervativních a 
křesťansky uvažujících, dobrých, slušných, prostých lidí. Znovu je zde pak zapotřebí 
upozornit na nyní již mezinárodně známý pořad Alexe Jonese 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) z texaského Austinu s názvem: „The 
Alex Jones Show“. Nejde však jen o ty milióny posluchačů (http://www.infowars.com), které 
paleokonzervativec Jones poutá pomocí rozhlasových přijímačů z celého světa skoro každý 
den čtyři hodiny vkuse (Average Quarter-Hour Persons: 315.000 directly via radio + 30.000 
directly per internet.). Jeho nejnovější kritický film o americkém presidentovi s názvem 
„Obama Deception“ již vidělo jen díky svobodnému šíření na internetu přes 15.000.000 
diváků. Další Jonesovy filmy, videa, nahrávky, webové stránky, zaznamenávají denně desítky 
tisíc originálních přístupů a milióny dalších tzv. „hitů“. Alexův pořad, tvorba, šplhaly 
v březnu a v dubnu k mainstreamovým zpravodajsko-komentátorským konzervativním 
relacím. Na konci dubna 2009 se „The Alex Jones Show“ stala jedničkou mezi podobnými 
americkými rozhlasovými programy.  



 
 Alex vůbec aktivně podporuje svobodný internet, svobodné šíření informací, již od 
roku 1995, když hodně ze své tvorby umísťuje bez nároku na honorář na Youtube nebo též na 
jiné servery. Významní politici z Obamova okolí (a bohužel též někteří významní lidé v EU) 
pak s velkou nechutí hovoří mj. v souvislosti s Jonesem o svobodě slova, internetu apod. 
Přirozeně pro každého totalitarizujícícho vládce je svobodný, konzervativní a v Boha věřící 
politický komentátor Jonesova formátu potenciálně velmi nebezpečný, jelikož je mezi lidmi 
populární a bez závislosti na penězích globálních celosvětových mediálních společností, 
nejrůznějších státních dotací atd.: je tedy nejednoduše ovladatelný; když navíc začne Alex 
poutat pozornost miliónů lidí, které tak tzv. „probouzí z otroctví“ systému „Only Money“, což 
ve svém důsledku vede k menší povolnosti a nižší šanci globalistů na zmanipulování voliče, 
stává se tak Jones nepříjemným trnem v oku všech „Obaboys“. Současná podoba 
navrhovaných amerických zákonů směřujících proti svobodě slova v době tzv. 
„Obakrize“ k možnosti „vypnutí“ celého veřejného internetu z tzv. „bezpečnostního 
hlediska“ nebo k šanci na odstavení jen těch tzv. pro federální vládu „nevhodných“ webových 
stránek: to vše přilévá olej do ohně. Avšak pro milióny svobodomyslných lidí 
s konzervativními a křesťanskými hodnotami jsou velmi sympatická Jonesova slova o 
současné politické situaci (V jeho případě nejde o prvoplánový marketing, protože většinu z 
toho co vydělá např. z reklam apod.: investuje zpět do budování svého archivu, svého pořadu, 
ke zvětšování svého pracovního teamu; dovolenou si dopřeje jen málokdy a pracuje již tolik 
let deset a více hodin denně.): „Přestaňme říkat: a co s tím nadělám, co já s tím nadělám. /.../ 
Každý z Vás má lidskou hodnotu a máme tady společně mnoho práce. /.../ Každý z nás může 
udělat mnoho.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 15. 4. 2009.) „Všechno je to o srdci a 
myšlení.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 14. 4. 2009.) „Můžeme společně obnovit ve společnosti 
slušnost a čest /.../ ocenit kreativitu, osobní svobodu a postavit se tomu masovému stádnímu 
marketingu, který vytvořili a který jen pekelně každého zotročuje. Každý z vás může být 
lokálním leaderem a učit, rozšiřovat zde myšlenky svobody. Teď je již čas k boji proti 
odlidštění společnosti. Teď je již ten správný čas aby si každý uvědomil, že je výjimečný a má 
sílu. /.../ Každý je bojovníkem v první frontové linii, tak vzhůru do toho. /.../ Rozpohybujte - 
lidi - svůj vlastní svobodný život, nebo přijde někdo jiný a rozpohybuje ho za vás. (Zdroj: 
MARSHALL, Stephen: AFTERMATH, UNANSWERED QUESTIONS FROM 9-11, 
Guerilla News Network, USA, 2003, 35 minut.) Jones totiž velmi dobře pochopil ono 
odlidštění, které přináší současný systém „Only Money“, kdy vlastní člověk má pro globalisty 
hodnotu pouze jako prostředek k vydělávání peněz, nebo k dosažení daného mocenského 
apod. cíle.  
 
 Francouzský spisovatel Robert Merle (http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Merle), 
jenž je jinak proslulý svými levicovými názory, má ve své knize „Malevil“ zajímavý odstavec 
ve shodě s konzervativními - mj. Jonesovými idejemi. Merle popisuje život nového 
soběstačného společenství, vzniknuvšího po globální, uměle vyvolané atomové krizi. Tento 
jednoduší, nezmarketingovaný a konzervativnější, neuspěchaný život, kde každý člověk má 
svou lidskou cenu, své místo, smysl a nemusí se štvát kvůli kariéře nebo penězům, 
nesmyslnému plnění nepotřebných povinností, nařízení, jen proto, aby přežil v daném 
systému, je zde velmi sympaticky podán i v souvislostí s dnešní tzv. „chřipkovou a 
ekonomickou globální Obakrizí“. „Možná že se bez lékařské vědy život zkrátí. Na druhou 
stranu však zase žijeme volnějším tempem, dny a léta už se kolem nás neřítí jako splašení koně, 
máme konečné čas život vychutnat, a tak si říkám, co jsme vlastně ztratili. Pomalý životní 
rytmus pozoruhodně obohatil i lidské vztahy. Když si to jen člověk srovná! Třeba Germain, 
chudák Germain, který nám v onen osudný den umřel před očima! Řadu let byl: mým 
nejbližším spolupracovníkem, a přitom jsem ho takřka neznal, nebo ještě hůř, znal přesně 



natolik, abych ho využil. „Využít", příšerné slovo, béží-li o člověka. Byl jsem ovšem jako 
všichni ostatní, věčně v honu. Pořád samý telefon, dopisy, auto, výroční trhy jezdeckých koní 
ve velkých městech, účtařina, papírování, daňový kontrolor... Při takovém tempu je s lidskými 
vztahy konec.“ (Zdroj: MERLE, Robert: MALEVIL, Svoboda, Praha, 1992, s. 307.)  
 
 Některé Alexovy predikce a vývody se poměrně zajímavě vyplňují. Jones byl již 
pozván, aby promluvil v japonském a britském parlamentu. Měl být hostem dalších 
významných evropských institucí. On však o tuto formu slávy nestojí. Chce probouzet lidi 
prostřednictvím svého rozhlasového pořadu, webu, filmů atd. Chce, aby občané aktivně 
ovlivňovali politiku prostřednictvím svých volených zástupců a také aby se sami přičinili 
v „boji za svobodu proti tyranii“: „Liberty versus Tyrany. /.../ With the spirit of 1776.“ (Zdroj: 
Alex Jones Show - 15. 4. 2009.). „Dobří lidé by se měli spojit proti tyranii.“ (Zdroj: Alex 
Jones Show - 10. 4. 2009.). Přirozeně aktivní křesťan, paleokonzervativec, jižan a Texasan 
(jeho předci patřili k zakladatelům Texasu) Jones, sám otec tří malých dětí, nekuřák (kdysi si 
rád dal doutník, fajfku), abstinent (dnes již jen kávař), drsňák a přitom večerní romantik 
(obdivuje krásné noční hvězdičkové nebe ve svém rodném Texasu), pod dojmy hrozby 
blízkosti ohnisek tzv. „Prasečí chřipky“ v nedalekém Mexiku, když vidí neustálé akce 
„Obamovců“: směřující proti všem hezkým konzervativním hodnotám (Třeba vysmívání se 
liberálů a jim spřízněných médií jako CNN, MSNBC: partnerské věrnosti, velkým rodinám; 
viditelná podpora ze strany „Obaboys“ pro: eugenické pokusy, klonování, obecně neetickou 
vědu, režírování globálního oteplování, zvyšování daní, zákaz sebeobrany pomocí střelných 
zbraní, naopak vraždění nenarozených dětí díky politice „Antilife“, nejrůznější pokusy na 
lidech bez jejich vědomí, snahy o ovládnutí planety, uměle režírované krize k osobnímu 
prospěchu, vytvoření globální vlády, banky, měny apod.) a když lituje všech ztracených 
lidských životů v Mexiku, cítí s nimi lítost, neubrání se také rozhořčeným výrokům: „Musíme 
dostat vládu ve státě zpět k lidem.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 15. 4. 2009.) „Jsem připraven 
zemřít, ale pokud se něco stane mým třem dětem, tak už toho mám dost a přijdu si pro 
vás...“ (Zdroj: Alex Jones Show - 28. 4. 2009.)  
 
 Situace v USA je tolik v rozporu s Obamovými vyjádřeními, že snad již i slepý vidí, 
k čemu to vše vede. Vzpomeňme na slova současného amerického presidenta např. o tzv. 
hospodářské „krizi“, kterou v porovnání s opravdovou krizí ze 30. let 20. století hodnotil 
slovy: tehdy to bylo daleko horší: „much tougher times.“ (Zdroj: Barbara Walters Interview, 
ABC News - 26. 11. 2008.). Dalším příkladem pak bylo povinné zakrytí písmen IHS („Iesum 
Habemus Socium“ - „Ježíš je náš společník“, nebo též „Ježíš hříšných spasitel“) při Obamově 
projevu v polovině dubna 2009 na Georgetownské Universitě. Nicméně ještě nedávno o sobě 
Obama prohlašuje: mám silnou náboženskou víru „religious faith“ (Zdroj: Barbara Walters 
Interview, ABC News - 26. 11. 2008.), jenže kdo ví, jakou víru a k čemu nebo ke komu se 
pan president Obama nakonec modlí, když jej lze často vidět s tzv. Hanumanovým 
hinduistickým talismanem. Jeho neustálé prosazování lidí s pro-potratovými názory na post 
velvyslance ve Vatikánu s důsledkem jejich jednoznačného odmítání papežem: je též velmi 
zajímavé, jelikož jsou známi minimálně tři takto nepřijatí kandidáti. Na veřejnost se dále 
dostala zpráva o záměru již historicky tradičně katolické university Notre Dame v USA o 
udělení právě panu Obamovi čestného doktorátu. Zvedla se silná vlna odporu a petice proti 
takovému kroku již čítá přes 350.000 podpisů. „Obaboys“ dokonce počali obvolávat pomocí 
svých nastrčených lidí představitele jednotlivých amerických náboženských obcí - inu, když 
má jeden vedoucí sborový církevní představitel možnost ovlivňovat každý den stovky 
věřících lidí, tak to přirozeně může být velmi silný politický faktor - s úmyslem, aby se kněží, 
představení sborů, sboroví starší aj. zavazovali, že nebudou kritizovat „obavládu“, za což jim 
měly plynout tučné sumy prostřednictvím jednotlivých agentur, nadací apod. Jistý pastor ze 



státu Ohio to nazval jednoznačnou korupcí a útokem na svobodu slova, víry. Podobně si též 
počínali u nás dobře známí papaláši před rokem 1989. To je tedy chování našich 
„Obaboys“ přátelé a zdroj idejí pro naše „orange-greenboys“. 
 
 Slídilsko-kolektivisticko-antikonzervativně-protikřesťanská politika 
„Obaboys“ připomíná slavný dialog z hraného filmu „Sneakers“ z roku 1992, kde Ben 
Kingsley - jakožto hlavní „záporák“ - říká Robertu Redfordovi: „Tohle je informační válka. 
Záleží na tom, kdo kontroluje informace.“ Když se pak snaží jeden z hlavních 
„kladných“ hrdinů v daném snímku prosadit v rozhovoru s agentem NSA Jamesem Earlem 
Jonesem (shoda jména s Alexem Jonesem čistě náhodná) celosvětový mír, klid a „pohodu“, 
dostane se mu odpovědi: „My jsme vláda Spojených států, takové věci neděláme.“ (Zdroj: 
ROBINSON, Alden, Phil: SNEAKERS, Universal Pictures, USA, 1992, 126 minut.) A jak 
chtějí každého člověka „Obaboys“ kontrolovat? Opravdu to zní neuvěřitelně, ale nejlépe 
přímo v domovech, již od kolébky. Kromě kampaně ve prospěch povinného očkování mj. 
malých dětí pomocí elektronických čipových podkožních implantátů jde také o neuvěřitelné 
zaměřování všech hlavních domovních dveří pomocí GPS koordinátů, na což federální vláda 
zaměstnala tisíce nových pracovníků. Pokud si člověk domyslí, jakým způsobem se vede 
pomocí malých bezpilotních letounů protiteroristická válka v Iráku, Afghánistánu 
(Vyzbrojené tiché bezpilotní malé dálkově řízené letadlo s citlivými kamerami a senzory na 
palubě je schopno zlikvidovat jakoukoliv osobu nebo třeba vstup do dané lokality naprosto 
nečekaně, rychle, v tichosti.). Proč je však toto „zaměřování“ používáno na každého řádného 
občana USA? Neobstojí zde ani argumentace o nadcházejícím sčítáním lidu. Zkrátka každý 
hlavní vstupní vchod do jakéhokoliv domu v USA chtějí mít „Obaboys“ zaměřen ještě do 
konce července 2009 i s patřičným prostorem v okolí domu.  
 
 „Then, the same week that Americans learned that they were “domestic terrorists”—
at least according to Obama’s new DHS (Department of Homeland Security),—if they own a 
bible, a pocket Constitution or guns, and still believe in Life, Liberty and Freedom, - they also 
learned that Obama’s Census Bureau had hired thousands of new temporary employees, 
equipped each with a handheld GPS computer and sent them out to mark GPS coordinates for 
every residential front door in America. /.../ According to one of the Census workers, who 
spoke with me on condition of anonymity, they must GPS mark the coordinates “within 40 ft 
of every front door” in America and they are supposed to complete that mission nation wide, 
within 90 days, by the end of July 2009. The workers were not told why they were GPS 
marking every front door. But a supervisor is sent out to follow them door-to-door, to make 
certain that no door is left unmarked. Every door will be marked by one employee, and then 
checked by a follow-up supervisor. So, I had to ask, why? Why does the Obama 
administration need or want the latitude and longitude coordinates for every home in 
America? Why the rush to GPS paint every home in the next 90 days? Why must the marker 
be within 40 ft of every front door? For what possible purpose does the Fed need GPS 
coordinates for every home, and under what authority do they have the right? Census workers, 
whom I asked, had the same holy-crap look on their faces that I had by then…  
“ (Zdroj: Canada Free Press - 30. duben 2009.) 
 
 Michael J. Badnarik (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Badnarik), libertarián,  
učitel a politický komentátor, přirovnal úpornou snahu „Obaboys“ o změnu tváře Ameriky 
k ideologické válce: „Učím v mé třídě, že jsme v ideologické válce. Válce myšlenek. Je to 
válka: individuální práva versus kolektivistické aktivity.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 8. 4. 
2009.) Slavná hollywoodská herečka, modelka Janine Turner 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Janine_Turner), která se hrdě jako jedna z mála hvězd v show 



businessu hlásí ke konzervativizmu a republikánské straně, prohlásila před tisícovkami lidí na 
veřejném setkání v texaském Alamu: „Nechceme být spojené socialistické státy 
americké.“ (Zdroj: Glenn Beck Show - Fox News - 15. 4. 2009.) 
  
 O tom, že jsou již dnes globalisti velmi nebezpeční, asi nikdo rozumný nepochybuje. 
Alex Jones nedávno vedl v tomto duchu zajímavý rozhovor s republikánským kongresmanem 
Ronem Paulem: „Vím kongresmane, že jste gentleman a velmi pokorný /.../ Víte, že globalisti 
jsou pěkně nebezpeční lidé.“ Ron Paul: „Nepochybně ano, pokud si myslí, že něčeho 
dosáhneme (mediální politikou atd. - poznámka autora), nebezpečí narůstá. /.../ Vedeme 
náruživý zápas o probuzení všeho lidu. /.../ Když vzbudíte v lidech strach (Neustálé současné 
uměle vytvářené mediální krize prospívající jistým specifickým kruhům jako jsou 
„Obaboys“ nebo „oranžoví hoši“ - pozn. autora.), pak se lehčeji vzdávají svých 
svobod.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 24. 4. 2009.) Měli bychom si totiž dát dobrý pozor, aby 
po nás nakonec nezůstaly po všech těch neustále uměle režírovaných „krizích“ jen ony 
pověstné proslavené páně Vondrovy „nové plynové zásobníky“ (Zdroj: ČT24 - 26. 4. 2009.). 
 
 Pokud si tedy nakonec „oranžoví hoši“ mysleli, že nová Obamova demokratická 
administrativa nebude používat pomoci přeběhlíků k prosazení svých destrukčních cílů, tak to 
se velmi spletli. Jestliže „Orangeboys“ shodili naši českou vládu právě mj. hlavně kvůli tzv. 
přeběhlíkům, pak případ amerického republikánského senátora Arlena Spectera 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Arlen_Specter), jenž byl mj. paradoxně v minulosti zvolen 
v dubnu 2006 slavným časopisem Time jedním z deseti nejlepších amerických senátorů: 
vypovídá o mnohém. Specter oficiálně přeběhl k „Obaboys“ pro vidinu svého znovuzvolení, 
jasných příslibů otevřené „demokratické náruče“, ale nakonec: kdoví čeho ještě. Jeho smutné 
a červené vystresované oči však hovoří mj. o jeho drsném souboji s vlastním svědomím. 
Uvědomme si tedy, že bohužel přeběhlictví patří k politickým metodám práce také Obamovy 
demokratické administrativy a takové lidi chtějí naši čeští „Orangeboys“ podporovat. 
S pomocí Spectera (v češtině zní význam tohoto příjmení: strašidlo!), ještě jednoho senátora 
z Minnesoty (Dosud se zde vede pomocí soudů a nejrůznějších přepočítávacích komisí 
důležitý rozhodný boj o to, zda vyhraje republikán nebo demokrat.) by totiž mohli získat 
„Obaboys“ v americkém senátu většinu: definitivně tak skoncovat se slavnou konzervativně-
křesťanskou podobou svobodné Ameriky, kterou tolik Čechů obdivuje. Doufejme, že 
k takové krizi nakonec přeci jen nedojde; neobjeví se hlavně další přeběhlíci.  
 
 Jestliže se tedy někdo domnívá: „Obaboys“ snad myslí na záchranu naší planety, je 
nepochybně klamán. Jistá část tzv. „Greenboys“ v demokratické vládě USA se chce pouze 
svézt na líbivé tzv. „ekologické revoluční vlně“, ale ve skutečnosti jim jde o větší manipulaci 
s lidskou svobodou. Chtějí zdaňovat kde co a především všechno plánovat, řídit, všechno vést 
podle tzv. enviromentálních revolučních hledisek novodobých socialistických plánovačů 
vztahů mezi lidmi. Naši občané si podobný útok mohli zažít z hlediska zákona o odpadech, 
který navrhovali naši čeští „Greenboys“. Pak zde ovšem také jsou nebezpeční „Greenfanatics“, 
kteří stavějí samotnou planetu Zemi nad lidský život, váží si více zvířete než člověka. Aby 
skrze „Obaboys“ dokázali omezit lidské neetické chování k přírodě, jsou ochotni obviňovat 
lidi již jen z toho: že žijí. Chtějí tedy drasticky omezit počet populace, která podle nich 
planetu zabíjí. Tam, kde to nejde tak jednoduše (jako např. v Číně), se používá klasických 
liberálních neetických mediálních manipulací o „cool“ modernosti života singles mimo velké 
rodiny a tzv. „užívání“ si. Když ani to nepomůže, tak přichází (podobně jako u nás) tzv. 
„zelené zákony“, předně hlavní metla používaná všemi neosocialisty a totalitarizujícími 
osobami - ať již se maskují na rudo, oranžovo, zeleno nebo černo - vysoké zdanění. Prostě 
pokud se nechce občan chovat podle názorů „Greenboys“, tak za to zaplatí. Člověk se musí 



cítit provinile již jen díky tomu, že vůbec žije („zdanit“), dýchá („více zdanit“; zahrnuto 
v rámci „terraformingu“ jako velmi závažná hrozba pro planetu Zemi), spotřebovává vodu a 
jídlo („ještě více zdanit“), miluje („maximálně zdanit“). „Obaboys“ totiž myslí jen na velké 
papaláše a nikoliv na lidi, protože těm vytvářejí nové nesmyslné daně a to právě paradoxně 
v dobách recese. Člověk je přeci podle nich jen „odpad“. No, ale kdyby byli lidé třeba např. 
velrybami nebo delfíny (nebo v ČR populárními tuleni), to byste panečku viděli tu starost o 
duši i tělo „delfočlověka“. Mají totiž větší strach z toho, že se nějak dotknou kočky (s malým 
k) nebo psa, než ze zabíjení nenarozených malých dětí. Pomocí toho, co je podle vykladačů 
„zelené revoluce“ špatné, neprospívá planetě, díky vysokému zdaňování, pokutám, dokonce 
skrze odnětí svobody, pak neskutečně ovlivňují tito „Greenboys“ lidské životy prostých lidí. 
Samozřejmě posléze též slavné noviny The New York Times (duben 2009) potom chválí děti, 
které udávají vlastní rodiče za to, že jejich tatínek nebo maminka se nechovají tzv. 
enviromentálně. Mládež je za svůj „vzorný“ přístup samozřejmě v liberální 
„Obaškole“ pochválena. Nepřipomíná vám to ale onen pověstný případ ze Stalinovy říše viz. 
Pavlík Morozov? Alex Jones: „Tahle zelená revoluce nemá vůbec nic společného 
s enviromentálním chováním; je to o lokálním řízení a kontrolování každého kousku vašeho 
života.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 22. 4. 2009.) Pokusy „Obaboys“ o záměrné vynechávání 
některých dodatků k americké ústavě (např. desátého) ve školních učebnicích: jako 
nedůležitých, se přirozeně také stávají nebezpečným precedentem. 
 
 Není to však zdaleka vše. Pro naše s Obamou sympatizující „oranžové hochy“ musel 
být asi studenou sprškou nedávný legislativní návrh „Obaboys“, že lidé, kteří odmítnou 
zaplatit nejrůznější nové daně, vymýšlené novou demokratickou „Obaadministrativou“, 
nebudou moci dle zákona nikde pracovat, oficiálně je nikdo nesmí zaměstnat. Americká 
ústava přitom říká, že placení např. mj. tzv. daně z příjmu (tradiční bašta, opora levicových 
kruhů snažících se neustále tuto daň navyšovat) je mimo zákonný rámec. Například 
Demokratický senátor Harry Mason Reid (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Reid) uvedl již 
v březnu roku 2008, že placení daně z příjmu je v USA zcela dobrovolné, ovšem drsné akce 
federální vlády proti neplatičům již však komentovat odmítl. Jak jsou na tom asi lidé, kteří 
díky uměle vyvolané recesi nemají na zaplacení daní? To již „Obaboys“ neřeší, nýbrž posílají 
na chudáky lidi drsné vymahače. Co však dělá „Obavláda“, když ona sama potřebuje peníze? 
No přeci si je natiskne nebo půjčí u FEDu 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System). To se ale hoši mají. Jen si řekněte 
kolik biliónů potřebujete bez ohledu na cokoliv - včetně superinflace. Roztočte tiskařské 
bankovní stroje naplno. Ale když nutně chce americký občan peníze na své přežití nebo 
investice, tak mu nikdo většinou v současné situaci nic nedá. Teď se dobře držte přátelé, 
protože právě pan Obama, který překonal z hlediska amerického deficitu vše, co doposud 
Amerika kdy viděla od doby svého založení, pak lidem velmi dobře poradil: šetřete. Velcí 
papaláši hledat úspory nemusí, ale lidu se utáhnou kohoutky. A naopak ještě se zvýší daně, 
které zlikvidují střední třídu. Texaský guvernér James Richard "Rick" Perry 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry) nazval Obamovu politiku jako šokující: „It is 
shocking.“, v době, kdy texaské hospodářství vzkvétá a patří k jedničkám z hlediska 
amerického obchodního exportu: „We are number one exporting state.“ (Zdroj: Glenn Beck 
Program, Fox News - 9. 4. 2009.) Obzvláště tísnivě pociťují Obamovu tzv. „krizi“ američtí 
zemědělci, živnostníci, malí podnikatelé. FED přitom není možné nijak kontrolovat: voliči se 
po právu ptají: kam ty neskutečné peníze produkované FEDem mizí. Na všechny dotazy 
rozumných senátorů většinou představitelé FEDu odpovídají: jde o otázky národní 
bezpečnosti a tím to vše hasne. FED je nezávislá agentura (Možná však ale Obama počítá 
tajně se znárodněním, čímž by samozřejmě v klidečku většinu amerického národního dluhu 
„smáznul“, to již by byl panečku reálný socialismus v praxi jako řemen.) bez transparentního 



chování k vlastní zemi a voličům. Vzpomínáte na ekonomického drsňáka Alana Greenspana 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan)? „Krále“ FEDu v letech 1987-2006? Tento 
ctihodný pán, jehož každé slovo ovlivňovalo pád nebo růst akciových trhů, nenechal nikoho 
na pochybách o mocenské síle svého „království“: „FED je nezávislá agentura. /.../ 
Neexistuje vlastně žádná jiná vládní agentura, která by mohla změnit kroky, které jsme 
podnikli.“ (JONES, Alex: THE OBAMA DECEPTION, Alex Jones Production, USA, 2009, 
114 minut.) Senátor Ron Paul o FEDu řekl: „Oni jsou jako samostatná vláda. /.../ Mohou 
vytvářet trilióny. /.../ A nemají žádnou legální odpovědnost odpovídat na naše (senátorské - 
poznámka autora) dotazy. /.../ Tihle lidé by měli jít do vězení. /.../ Žádné nové vládní regulace 
náš problém nevyřeší. /.../ Vláda by měla být vyšetřována za zpronevěru. /.../ Já se s těmi 
lidmi stýkám a vím, že je tam mnoho zla. /.../ Je to celé nebezpečné, protože chtějí centrální 
ekonomické plánování, a protože jim to nejde jen tak lehce, tak k tomu potřebují výkonnou 
moc, aby jim pomohla prosadit jejich záměry. /.../ Když naše počty („antiobamovců“ - pozn. 
autora) vzrostou, tak to v klidu a bez násilí změníme podle našich ústavních práv.“ (Zdroj: 
Alex Jones Show - 12. 4. 2009.) Bilióny dolarů odtekly neznámo kam a nikdo je již neuvidí. 
Paul: „Je to zločinné, to co dělají.“ (Zdroj: Cleak Lake Tea Party - www.vimeo.com - 15. 
dubna 2009.) „Obaboys“ se též snaží nespravedlivě obviňovat z tzv. jimi režírované 
„krize“ běžného občana, který si prý bral hypotéky, na jejichž splácení údajně neměl 
(Občanům nebyly totiž vlivem uměle vyvolané psychologické paniky na trzích obnovovány 
kredity a když pak banky odmítly přiznat každoroční nové kredity, které již po desetiletí bez 
problému dávaly a vše šlapalo bez problému jako hodinky, přišly problémy, lidé museli 
prodávat domy, ceny nemovitostí klesly a ti, kteří stáli za tzv. „krizí“, si přišli na neuvěřitelné 
bohatství, když dotyčné byty a domy nyní skoupili za babku, načež v době opětovného růstu 
cen nemovitostí nehorázně vydělají; podobně to bylo s akciemi, které díky uměle vyvolaným 
tlakům neskutečně oslabily, aby pak nakonec opět raketově stouply a „udělaly“ nové 
milionáře: inu přátelé i k tomu slouží tzv. „krize“, války, pohromy, pandemie apod.). Ve 
skutečnosti je to ale všechno jinak, jelikož finanční instituce potřebovaly své produkty 
výhodně prodat tím, že je „zabalily“ do nejrůznějších speciálních balíčku, každou hypotéku 
fikaně rozkouskovaly a dále rozprodávaly po celém světě s navýšením ceny. Takto se 
spekulovalo na výslednou cenu hypotéky a to byla ona bublina, která musela jednou 
splasknout. Pokusy obviňovat běžného Američana ze současné recese jsou samozřejmě 
neskutečnou nehorázností. Navíc paradoxně „Obaboys“ masivně rozdávají tzv. zelené karty 
pro zahraniční dělníky; je připravován „generální pardon“ pro nelegální přistěhovalce. Tito 
dlouholetí černí pasažéři americké ekonomiky budou naopak omilostněni. Je to normální, aby 
vlastní poctivě pracující občany takhle „Obaboys“ deptali? Ode zdi ke zdi, chtělo by se dodat. 
Bankéřům a spekulantům tedy „Obaboys“ dají zlaté padáky, nádherné odměny, černá díra 
spolkla bilióny dolarů, ale lidem se naopak přitáhnou kohoutky. Uvědomme si: všechny ty 
neuvěřitelné sumy peněz, které odešly díky Obamovi do věčných lovišť, by několikrát 
zaplatily všechny dluhy všech amerických domácností, hypotéky, kreditní karty a ještě by 
zbyl obrovský balík peněz. Mj. proto: „Devadesát osm procent Američanů nemá rádo 
bankéře.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 23. 4. 2009.) Americká média dokonce opět vytáhla 
z propadliště dějin kdysi oblíbené slovíčko „banksters“ (banksteři - odvozenina od 
„gangsters“), inklinující k politice používané např. předválečnými křesťanskými 
konzervativci mj. v Belgii a západní Evropě 30. let 20. století. Velké průmyslové podniky 
jako GM, Chrysler, nechají „Obaboys“ padnout za cenu desítek tisíc ztracených pracovních 
míst. Nic naplat: střední třída jde v současné Americe do kytek. „Obaboys“ tleskají, 
organizují povinné pracovní brigády, sami přitom královsky vydělávají na burze nebo na 
cenách nemovitostí. To je panečku „Obakrize“ jako hrom!. Někdejší guvernér Minnesoty 
Jesse Ventura (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ventura) toto chování popsal vcelku trefně: 
„Levice a pravice dnes již nic neznamená. To jediné, co se počítá, je to: pracuješ pro Wall 



Street nebo se snažíš hájit lidi proti nenasytnosti finančníků.“ (JONES, Alex: THE OBAMA 
DECEPTION, Alex Jones Production, USA, 2009, 114 minut.) Stačí, aby se vládě pohrozilo 
celkovým zhroucením systému „Only Money“ a vedoucí představitelé velmi rádi souhlasí se 
vším, co jim finanční sektor předloží jako neoddiskutovatelný diktát tzv. „jediné možné 
pravdy“. Pokud se tedy od „Obaboys“ inspirují naši „Orangeboys“, mají se všichni 
svobodomyslní lidé v Česku v říjnu 2009 „na co těšit“. Obamovo vřelé přátelství se 
socialistickými  presidenty Danielem Ortegou (http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ortega), 
Hugem Chávezem (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez) a jejich nadšené 
kamarádské fotografie, které oblétly svět, svědčí výmluvně o změně, jakou Amerika prochází: 
vstříc nové totalitě. Tato totalita se rodí pozvolna, ale ohlašuje svůj příchod mohutnými 
tympány tzv. „Obakrizí“.  
 
 Proslavený levicový spisovatel Robert Merle napsal ve svém románu 
„Malevil“ úžasně prostý a skvělý odstavec, který se hodí na současnou situaci tzv. globálních 
režírovaných „krizí“, včetně opětovného zrodu totalitního stylu vládnutí: „/.../ zpočátku přece 
jen své udělal (např. president Obama - pozn. autora). Přiměl nás pohřbít mrtvé. A svým 
způsobem nás i povzbudil. Teprve později začali /.../ přitahovat šroub. Pomaloučku, 
polehoučku. A vy jste se nebránili?" „Když jsme se chtěli začít bránit, bylo pozdě. Udělali 
jsme chybu spíš hned na začátku, že jsme mu moc věřili. Dovede mluvit, že by vymámil z 
jalové krávy tele. Řekl prostě: když jsou majitelé (viz. dubnová smrt jednoho z šéfů Freddie 
Mac's, pana Kellermanna - pozn. autora) mrtvi, všechny zásoby z koloniálu se musí přenést na 
zámek (FED, MMF, EU, etc. - pozn. autora), aby se předešlo drancování. No budiž, připadalo 
nám to rozumné, tak jsme ho poslechli. S uzenářstvím zas ta, samá řeč. A pak přišel s dalším: 
lidem prý se nesmějí nechat pušky, nebo se nakonec začnou pobíjet sami mezi sebou (viz. 
Obamova současná politika - pozn. autora). Uskladní se taky na zámku. No, to taky 
nevypadalo hloupě. A nač si konečně schovávat doma pušku, když bylo stejně po zvěři? (Např. 
výsledek činnosti „Greenboys“, jejich sprayování atmosféry a jiné 
„geoengineeringové“ pokusy - pozn. autora.) Jenže jsme pak jednoho krásného dne zjistili, že 
je na zámku vlastně všechno: píce, obilí, koně, prasata, uzeniny, zboží z koloniálu i pušky. O 
krávě, cos nám přivedl, radši ani nemluvím. Takhle to tu chodí. Příděly pro lidi se vydávají 
každý den na zámku. A porce se mění jak u koho, chápeš? A třeba ze dne na den, prostě jak se 
zrovna pánovi líbíš. /.../ nás drží zkrátka v hrsti. (Zdroj: MERLE, Robert: MALEVIL, 
Svoboda, Praha, 1992, s. 258.)  
 
 Nezapomínejme však: Obama je zatím též rekordmanem v utrácení peněz daňových 
poplatníků. Překonal za svých 100 dní vlády v tomto ohledu všechny „pětisetprocentní 
socialistické stachanovské plány“; utratil více než kterýkoliv americký president před ním. To 
vše za pouhých sto dní. Neuvěřitelné. Místo, aby však byly ony peníze uvolňovány postupně 
s rozmyslem, rozloženy v čase nebo investovány např. na vznik nových pracovních míst, do 
infrastruktury apod., tak zmizely prostě hned v nenávratnu mj. díky sanacím biliónových 
rizikových investic nezodpovědných bankovních a finančních institucí. Vždyť i u nás ve 
starém dobrém Česku jsme pochopili, kde je třeba začít hledat úspory: Ing. Jaroslav Míl 
(http://www.spcr.cz/cz/zivotopisy/1604.pdf), president Svazu průmyslu a dopravy ČR: „První, 
co se (u nás v podniku v době recese - pozn. autora) udělalo bylo to, že se sáhlo na platy 
managementu. /.../ Je třeba začít šetřit od shora.“ (Zdroj: Radiožurnál - 23. 4 . 2009.). 
 
 Obama se také ukázal v zajímavém světle díky svému „generálnímu pardonu“ pro ty 
příslušníky ozbrojených a tajných amerických bezpečnostních sil, kteří měli na svědomí 
nespravedlivě-neodůvodněné týrání zajatců (nikoliv to, které zachránilo mnoho životů 
nevinných civilistů), vězňů, zcela mimo rámec platných válečných a Ženevských konvencí. 



Uvědomme si: mučení je v USA stále federální zločin. Pan americký president tak svým 
způsobem (ač vlastně o vině může v Americe stále ještě rozhodovat pouze soud) již jaksi míní 
suplovat dokonce úlohu justice, zřejmě po vzoru německého Vůdce z roku 1939 (viz. 
Hitlerova amnestie na všechna zvěrstva spáchaná v průběhu polské kampaně), nebo též 
z českých dějin se mohl pan Obama nechat inspirovat díky známé roli presidenta Beneše po 
druhé světové válce (když prominul svým dekretem zločiny spáchané na německém 
obyvatelstvu). Obama dokonce použil ve své argumentaci klasické tvrzení z Norimberského 
tribunálu: ti lidé pouze poslouchali rozkazy a „Činili tak v dobré víře.“ (Zdroj: 
www.novinky.cz - 19. 4. 2009.). Známý americký publicista, politický komentátor a 
bezpečnostní analytik Webster Griffin Tarpley (http://en.wikipedia.org/wiki/Webster_Tarpley) 
důrazně varoval celou Evropu před panem presidentem Obamou a jeho mezinárodní 
bezpečnostní politikou. Podle něj se mají všichni někdejší američtí spojenci na co těšit, 
protože se Bílý dům obklopil lidmi jako je Zbigniew Kazimierz Brzezinski 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski), různými „left wing 
democrats“ z někdejší Carterovy administrativy. Ti považují Evropu za zbytečné, malé a 
věčně rozhádané spojence. Pro ně jsou hlavními partnery a zároveň nepřáteli Rusko, Čína. 
„Dejte si na Obamu pozor. Není tím, co si myslíte. Lidé v Evropě by se měli raději probudit 
z toho bláznivého romantického opojení, které cítí k Obamovi, protože by to pro ně mohlo být 
sebevražedné, /.../ Obama chce využít Evropu proti Rusku. /.../ Je to loutka finančníků a jejich 
peněz a těch nejhorších možných kruhů kolem Rockefellera, Sorose aj.“ (Zdroj: MEN 
BEHIND BARACK OBAMA, Interview with Webster Tarpley, USA, S.D., 19 minut.) Nuže 
tedy další pěkná inspirace pro naše „Orangeboys“. 
 
 Nedávno byly zaznamenány velmi sympatické názory křesťana, konzervativce, 
republikána Chucka Norrise (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris). Možná se někteří 
budou podivovat, jelikož tohoto slavného herce znají předně ze seriálů „Walker, Texas 
Ranger“ a též jako slavného akčního hrdinu, nicméně mrkněme se na některé Norrisovy 
jednoznačné názory:  
 
- Je zapotřebí návratu ke konzervativním ústavním hodnotám amerických otců zakladatelů; 
čtěte a více v praxi prosazujte ústavu; ústava musí v první řadě chránit lid a nikoliv vládu. 
- Lepší jsou vždycky daně ze spotřeby a nikoliv daně z příjmů, protože daně z příjmu 
demotivují a ty člověk nemůže většinou moc ovlivňovat, kdežto svou spotřebu ano; správný 
konzervativec se smyslem pro solidaritu a dobro lidu vlastní země podporuje co nejmenší 
daně a když už, tak dává přednost právě těm ze spotřeby; v USA jsou totiž podle některých 
právních výkladů daně z příjmů protiústavní. 
- Současná Obamova administrativa se podle Norrise chová jako „Gestapo“ (Zdroj: Alex 
Jones Show - 12. 4. 2009.). 
- Ron Paul je považován za nejčestnějšího člena kongresu USA a měl by tedy určit čestné a 
nečestné senátory. „Ron point out honest and dishonest politician.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 
12. 4. 2009.). 
- Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi - současná předsedkyně americké Sněmovny 
reprezentantů - by měla jednoznačně odejít: „Nancy: you are fired.“ (Zdroj: Alex Jones Show 
- 12. 4. 2009.). 
- Právo na nejrůznější americké svobody zaručené mj. početnými dodatky k ústavě nesmí být 
zničeno. Proto mj. žádné omezování užití zbraní k vlastní obraně ze strany federální vlády 
nehrozí a vzhledem ke snahám „Obaboys“ o nejrůznější zákazy, pak vzkázal Chuck do 
Washingtonu toto: „Pokud přijdou do Texasu a budou nám chtít vzít naše zbraně, vypukne boj. 
/.../ Vzhůru, postavme se jim hrdě se vztyčenou hlavou. /.../  Moji zbraň nedostanou (Norrisův 
smích, pozn. autora.). /.../ Nemyslím si, že to vůbec zkusí, přijít tady k nám do Texasu a ikdyby 



to zkusili zabavovat tady v Texasu naše zbraně, bude tu boj, který je bude bolet.“ (Zdroj: Alex 
Jones Show - 12. 4. 2009.). 
- Norris klade vysoké nároky na každého Američana z hlediska etiky, víry atd. Podle otců 
zakladatelů USA je přeci Amerika a její původní hodnoty pouze pro vzorné, čestné a v Boha 
věřící lidi. „John Adams (Vicepresident George Washingtona a druhý americký president 
v letech 1797-1801, pozn. autora.), náš druhý president, řekl, že naše ústava byla sepsána a 
určena pouze pro věřící a morální lidi. A já v to Alexi (Ales Jones, pozn. autora.) opravdu 
věřím.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.). 
- Chuck vzkázal všem zastupitelům, kteří nerespektují nejvyšší zájmy lidu, ústavu: „Když 
nebudete dělat to, jak to chtějí lidé, pak vás vyhodíme ze země (z Texasu - pozn. autora) a 
postavíme vás před soud; uděláme cokoliv, abychom vás dostali z úřadů. Musíte nás 
reprezentovat jako své lidi nebo tady nebudete vůbec a budete bez práce! /.../ Veřejnost si 
ještě stále plně neuvědomuje, jak vážná je celá situace. /.../ Rozkradou všechno, co ještě máme. 
(Narážka na neuvěřitelné plýtvání penězi amerických daňových poplatníků z hlediska chování 
Obamovy administrativy - pozn. autora.) /.../ Každý z nich je zločinec. /.../ Opravdu věřím, že 
by měli jít všichni do vězení. (Zdroj: Alex Jones Show - 12. 4. 2009.).  
 
 Norrisovy názory byly potvrzeny nedávnými populárními protestnímu akcemi po 
celých Spojených státech v rámci tzv. „Tea parties“ (750.000 lidí), které byly obecně vnímány 
kromě snahy o snížení daní také jako demonstrace proti „Obaboys“ a jejich politice ničení 
hezké konzervativní Ameriky a tradičních kvalitních vztahů mezi lidmi. „Není to o tom: 
bohatí versus chudí. /.../ Oni prostě manipulují a ničí dobré lidi tohoto světa.“ (Zdroj: 
HUMPHREY, George IN: JONES, Alex: THE OBAMA DECEPTION, Alex Jones 
Production, USA, 2009, 114 minut.) „Obaboys“, vědomi si nebezpečí od svých mírumilovně 
protestujících občanů, vyslali samozřejmě špiony FBI, národní gardu, armádu, atd. 
Koresponduje to s neskutečnou věcí, že nyní je v USA považován bezpečnostními silami za 
potenciálního možného teroristu každý držitel bible, praktický vykladač a podporovatel 
ústavy, každý kdo si jde koupit novou zbraň nebo více jak 10 nábojů a světe div se: každý kdo 
má u svého domu hlavně malou zahrádku (Prý zde hrozí nebezpečí pěstování marihuany; 
zřejmě proto také taková snaha českých „Redboys“ o prosazení tzv. nesmyslného 
zahrádkářského zákona.). Neskutečné. Ron Paul přirovnal současnou situaci v USA k 
„ekonomickému fašismu“: „It is economic fascism.“ (Zdroj: Alex Jones Show - 14. 4. 2009.) 
Takovou změnu jsme pane presidente Obamo nechtěli, křičí na jednom z největších 
amerických konzervativních mainstreamových kanálů slavná moderátorská tv a rozhlasová 
hvězda Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Stop president 
Obama.“ (Zdroj: Fox News - 9. 4. 2009.)  
 
 Všechny ty šílenosti, co se nyní naplno rozjely v USA pod „bičem ´Obaboys´“, se již 
brzy mohou dotknout České republiky hlavně v případě dalšího pokračujícího předávání 
pravomocí do Bruselu, předně v souvislosti se schvalováním Lisabonské smlouvy (kolem 6. 
května 2009 v českém senátu), s přípravou vítězného tažení „Orangeboys“ v říjnu 2009 a 
s potenciálními plánovanými finančně-hospodářskými útoky na ČR, potažmo na celou střední 
Evropu ze strany MMF, některých pro-krizových amerických aj. burzovních spekulantů apod., 
ve smyslu zamýšleného režírování totálního zhroucení americké soukromé („non-federal“) 
ekonomiky (Viz. dubnové prohlášení amerického ministra obrany Roberta Michaela Gatese 
/http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Michael_Gates/, jenž dokonce naznačil v případě 
zhroucení USA: přípravu vojsk NATO k pacifikaci případných nepokojů přímo na americkém 
výsostném území; že by se tedy snad měl splnit dávný britský sen - okupace Ameriky vojsky 
NATO?) a potažmo pak světového hospodářství v pozdním létě až podzimu 2009, se všemi 



globálními důsledky a tlaky na vytvoření jednotné celosvětové vlády, parlamentu, banky, 
měny, armády, policie atd.   
 
 „On March 19, Henry Kissinger came to Moscow as a member of The Wise Men 
(James Baker, George Schultz, and others), who had meetings with the Russian leaders before 
the G20 summit. Dmitry Trenin, director of the Moscow Carnegie Center and participant in 
the latest US meeting of the Bilderbergers, called that meeting a ‘positive signal’. On March 
25, Moskovsky Komsomolets published an article ‘The Crisis and the World Problems’, by 
Gavriil Popov (currently President of the International Union of Economists) that openly 
voiced what was normally discussed behind closed doors. The article mentioned World 
Parliament, World Government, World Armed Forces, World Police Force, World Bank, the 
necessity of placing under international control the nuclear weapons, nuclear power 
generating capacities, the entire amount of space rocket technology, and the planet’s 
minerals, the imposition of birth-rate limits, the cleansing of humanity’s gene pool, the 
fostering of people intolerant to cultural and religious incompatibility, and the like. The 
“countries that will not accept the global prospects,” says Popov, “must be expelled from the 
world community.”“ (Zdroj: Global Research - 23. duben 2009.) 
 
 Pokud bude Lisabon schválen, nikdo si již nebude v Česku moci být jist tím, co s ním 
celosvětoví globalisté úzce spolupracující na vytvoření „New World Orderu“ nakonec 
provedou. Zatím úspěšná hráz proti těmto snahám v čele s panem presidentem Václavem 
Klausem spolehlivě funguje. Zkusme ji tedy přátelé ještě více posílit. Chtějme žít ve 
svobodné České republice, kde se nikdy nepodaří nastolit podobné oranžovo-zelené 
„Obatotality“, jako jsou nyní v Americe. Teprve v konfrontaci s tím, co se děje ve světě, si 
musíme velmi vážit našich svobod. Máme krásnou, úžasnou zemi. Je tu klid, pohoda, 
nádherná příroda, daří se nám a společně dokážeme překazit oranžovým a zeleným 
socializujícím globalistům jejich plány na řízení našich životů, na ovládnutí naší země, 
Evropy, celé planety. Pamatujme: který „Velký oranžový Vůdce“ režíroval v Česku umělé 
krize s pádem vlády a ekonomiky podobně, jako pan Obama („Pád vlády nebyl dobře pro 
žádnou stranu a já myslím, že pro Českou republiku také není dobře. /.../ Politik přeci musí 
intuicí koukat za roh, musí hledět daleko dopředu.“ /.../ aby mohl najít cestu /.../ pro ten 
stát.“ Zdroj: Jiří Payne - ČT24 - 18. 4. 2009.), kdo zapudil - tzv. „sešrotoval“ - vlastní ženu, 
aby si jako věřící člověk mohl vzít novou krásnou a inteligentní blondýnu (Ikdyž právě že 
naopak podle posledních dubnových výzkumů veřejného mínění obliba dlouhodobé věrnosti 
v partnerských vztazích konečně po letech neobyčejně positivně vzrostla.), kdo v tomto kursu 
„praktické blonďaté“ politiky dále pokračuje na úkor dlouholetých tvrdě pracujících 
„oranžových straníků“, vzpomeňme na totalitní podstatu „Velkého oranžového srazu“ a 
dívejme se na to, jak se zde připravovala zcela otevřeně režie tzv. „krize“ ve spolupráci 
s některými americkými poradci, mějme na paměti „demokratickou“ kandidaturu jednoho 
muže mezi „takovým množstvím sebe sama“ a k tomu sloužící onu účelovou změnu 
stranických stanov „Orangeboys“, dopředu domluvené scénáře dosazování místopředsedů bez 
demokratické volby pléna, bez svobody, podívejme se na muže, pro kterého je politika 
cynickou cestou k moci a přátelství je pro něj ve skutečnosti jen pozlátkem, marketingovou 
fintou k tomu, jak dočasně oblafnout protivníka: „Existují politická přátelství a přátelství. /.../ 
Těch opravdových je málo.“ (Zdroj: ČT24 - 19. 4. 2009.) 
 
 Když už tedy budeme volit v následujících volbách do Evropského parlamentu, volme 
svobodně Svobodné (www.svobodni.cz) a posilme onu pevnou presidentovu konzervativní 
hráz, nebo na druhém místě alespoň tedy „modré hochy“, kteří ještě stále mají ve svém středu 
mnoho rozumných a čestných konzervativních gentlemanů, za což jsou pořád hodni velkého 



obdivu (Jen by je mělo být konečně více slyšet, jak říká správně pan president Klaus.). Hlas 
pro „Orangeboys“ při volbách do Evropského parlamentu znamená volbu pro další vítězství 
globalistů, pro vítězství „Obaboys“ též u nás doma v ČR: je to cesta k dalším režírovaným 
umělým krizím, k těm šílenostem, co se nyní dějí v USA, jež jsme si popsali výše a ke zničení 
české svobody, naší krásné země a všech úspěchů, kterých jsme jako občané svobodné ČR 
společně dosáhli od roku 1989. Věřím přátelé, že jako celek takový negativní katastrofický 
vývoj nepřipustíme. V Evropském parlamentu budou svobodní konzervativci bojovat za naší 
národní svobodu. Společně můžeme zvítězit. K tomu nám dopomáhej Bůh. S přáním všeho 
dobrého Váš Mgr. Radek Přepiora :o). 
 
 
 
 
 


