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I´am a conservative-liberal
from Czech Republic, Europe
and w ill gladly discuss any
point of view . I know that in
the w orld are hundreds of
millions of people w ho are
honest, very ethical and are
good Christians also in active
politics. So feel free to come
together and fight for
freedom, liberties,
constitution and w ith GOD´S
w ords onw ard friends :).
NW O shall not pass! God
Bless You! :).
Contact:
radoskydancer@gmail.com
Hledat

Aktualizace Twitteru
Judge Napolitano

RAdo is focused in this article on financial solution: How to
save Western civilization against dangers of the New World
Order. Author calls for a return to the biblical tradition of
cyclical financial scheme of loans. He vividly highlights the
great examples of Judge Andrew Napolitano, Glenn Beck, Alex
Jones, Vaclav Klaus, Adam B. Bartos, David Vorovka and many
others amazing Americans and Czechs which inspire us all
constantly to make sure: We understand that the Citizen is not
just the helpless barge on sea of omnipotent elites. When the
good people are helping each other without interference of the
state: so together they overcome all crises in the name of
Jesus Christ. RAdo also monitors dozens of practical examples
of NWO Agenda from September 2010 to January 2011,
especially in the USA, Great Britain, European Union and in
the Czech Republic. He devoted particular attention to great
struggle of the conservative-libertarian Americans and
generally to all good citizens who are fighting peacefully for
preserving constitutional liberties against the expansion of
totalitarian tendencies of the current Obama´s government.

1-8-11-1:30P.M: REFORMY.CZ
CLUB Prague - Czech Republic
- Daniel Estulin is participating
in ANTI-NW O meeting w ith
many great Czech guests.
3 w eeks ago
Happy Thanksgiving to all my
U.S. friends :).We w ill not let
TSAor any other force to
destroy our free country and
free w orld.God Bless You!
2 months ago
Prayers on 11-2-10:US
people w ill elect good TeaP
candidates.We have fought
the good fight,We have
finished the race,We have
kept the faith! 3 months ago
"That's w hyYou
mustEncourage and help
each other,just asYou
areAlready
doing."1Thess.5:11.It is very
important right now after the
election. 3 months ago
9-28-2010, 3PM, Prague,CR:
March on Castle,We the
People supports Czech
president Klaus against the
NW O. http://w w w .akcedost.cz/dost_uk.htm
4 months ago
9-11-2010: 11:09
A.M.Wenceslas Square in
Prague:In the memory the
victims of 9/11: lecture, march
and concert. God Bless You
Czech Patriots. 4 months ago
RESTORING HONOR RALLY
8.28.10 Washington, DC
(10am-1pm US time and 47pm Czech time) God Bless
You Patriots http://w w w .glennbeck.com/828/
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5 months ago
Looks like a great and
hopeful change in the Civic
Democratic Party and Also
chance to stop NW O Agenda
in our Country.
Congratulations :).
7 months ago
Just smile, have faith and
"God and people w ill like you
31.1.2011: NÁVRH FINANČNÍHO ŘEŠENÍ PORÁŽKY AGENDY
and consider you a success."
NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO), ZÁCHRANA ZÁPADNÍ
Proverbs 3:4. God Bless You
all my friends :))).
SVOBODNÉ CIVILIZACE A CESTA K DOSAŽENÍ VÍTĚZSTVÍ
9 months ago
HODNÝCH LIDÍ V SOUČASNÉM I NOVÉM SYSTÉMU ´ONLY
Jesus: "/.../ you load people
MONEY´
dow n w ith burdens they can
hardly carry, and you
Motto1: „´Kontrolování naší měny, příjmy z našich veřejných
yourselves w ill not lift one
finger to help them.“ Luke
peněz a držení tisíců našich občanů v závislosti, tak to by bylo
11:46 9 months ago
hrozivější a nebezpečnější než nepřátelské námořní a
"Liberty w ill not descend
vojenské síly.´ V roce 1835 Andrew Jackson kompletně splatil
toAPeople,aPeople must raise
americký dluh. Stal se jediným prezidentem v historii USA,
themselvesToLiberty;it is a
blessingThat must beEarned
který to dokázal.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/331before itCan
konec-kapitalismu-a-co-dal-.aspx.) „´Controlling our currency,
beEnjoyed."Colton
9 months ago
receiving our public moneys, and holding thousands of our citizens in
God Bless You all in Those
dependence, it would be more formidable and dangerous than the
Holy Days:Jesus said:"I am
naval and military power of the enemy.´ In 1835 Andrew Jackson
the resurrection andThe
completely repays U.S. debt. He became the only president in U.S.
life.He w hoBelievesIn
meW illLive,even though
history, who did it. “ (Source:
heDies;"John11:25
http://www.history.umd.edu/Faculty/IBerlin/HIST156/doc5.htm;
10 months ago
http://www.freeglobe.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-dalThere is a new hope for the
.aspx.)
Czechs.ActiveChristian and
pro-Vaclav Klaus leader of
ODS party P.Necas seems as
Sedmý americký president Andrew Jackson
a very good choice against
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_jackson) a český analytikNW O. 10 months ago
publicista David Vorovka
Sadly US Death Care passed,
(http://www.facebook.com/david.vorovka)
but fear not - in the
end:"W ith God w e w ill gain
the victory, and he w ill
Motto2: „Woodrow Wilson, který schválil roku 1913 stoletou
trample dow n our enemies."
licenci pro FED
Psalm 60:12 10 months ago
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) /…/ (čili
"The LORD w ill protect him
platnou do r. 2013!), později vyjádřil hlubokou lítost nad
and preserve his life; he w ill
bless him in the land and not
svým rozhodnutím: „Růst národa a naše aktivity jsou proto v
surrender him to the desire of
rukách několika mužů. Stáváme se jednou z nejhůře
his foes." Psalm 41:2
vládnoucích, jednou z nejvíce kontrolovaných a řízených
10 months ago
vlád v civilizovaném světě. Už nikoliv vládou svobodných
"very few /./have been
grantedTheRole of defending
myšlenek, nikoliv vládou založenou na ideovém přesvědčení
freedomInItsMaximumHourOfDanger.This
a na hlasu většiny, nýbrž vládou postojů a nátlaku malé
is thatMoment,and
skupinky nejvlivnějších mužů.“ (Source:
youAreThatGeneration."Jd.Napolitano
10 months ago
http://www.freeglobe.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-dal"Above all,w e must
.aspx.) „Woodrow Wilson, who passed in 1913 for a hundred years the
realizeThat noArsenal
Fed license (valid until 2013!), later expressed deep regret over his
orNoWeapon/./of the w orld is
so formidable as theW ill
decision: „A great industrial nation is controlled by its system of credit.
andMoral courage of
Our system of credit is concentrated. The growth of the nation,
freeMenAndWomen."R.REAGAN
therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have
10 months ago
come to be one of the worst ruled, one of the most completely
Halt NW O Boys and new
totalitarianism: "In your
controlled and dominated governments in the civilized world. No
heart, you know it's right"
longer a government by free opinion, no longer a government by
11 months ago
conviction and the vote of the majority, but a government by the
“We make a living by w hat w e
opinion and duress of a small group of dominant men.“ (Source:
get. We make a life by w hat
w e give.” W inston Churchill
http://quotes.liberty11 months ago
tree.ca/quotes.nsf/quotes_about!ReadForm&Count=50&Start=51&RestrictToCategory=imf;
"Let us therefore animate
http://www.freeglobe.cz/Articles/331-konec-kapitalismu-a-co-daland encourageEach
.aspx.)
other,andShow the
w holeWorld that
aFreeman,/../is superiorToAny
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aFreeman,/../is superiorToAny
slavish
mercenary.."G.Washington
11 months ago
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Dvacátý osmý americký president Woodrow Wilson
(http://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_wilson) a český analytikpublicista David Vorovka
(http://www.facebook.com/david.vorovka)
Motto3: „Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým
otrokem.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Přísloví 22:7 ,
Praha, 2009, s. 815.) „The rich rule over the poor, and the borrower is
slave to the lender.“ (Source: http://www.biblegateway.com.)

Chuck Norris and
Copenhagen
Treaty: road to the
NWO

Král Šalomoun (http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon)
Motto4: „Znenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před
tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí!“ (Source:
Bible: překlad 21. století, Biblion, Abakuk 2:7 , Praha, 2009, s. 1225.)
„Will not your debtors suddenly arise, and those awake who will make
you tremble? Then you will be spoil for them.“ (Source:
http://www.biblegateway.com.)
Prorok Abakuk (http://en.wikipedia.org/wiki/Habakuk)
Motto5: „Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení
dluhů se bude dít takto: Každý věřitel promine svému
bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního,
totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je vyhlášeno
Hospodinovo promíjení dluhů.“ (Source: Bible: překlad 21. století,
Biblion, Deuteronomium 15:1-2, Praha, 2009, s. 217 .) „At the end of
every seven years you must cancel debts. This is how it is to be done:
Every creditor shall cancel any loan they have made /…/. They shall
not require payment from anyone /…/, because the LORD’s time for
canceling debts has been proclaimed.“ (Source:
http://www.biblegateway.com.)
Mojžíš (http://en.wikipedia.org/wiki/Moses)

CONQUERING THE
NEW WORLD

WORLD FREEDOM
MOVEMENT
AGAINST NWO JOINING FORCES 9-12 AND 10-3 2009
- Prague and
Washington, D.C. September 12 and
October 3 - 2009.
Dangerous Social
Darwinism
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Motto6: „/…/ odpustil nám všechny viny a smazal ten
nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám.
Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády
a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
(Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Koloským 2:14-15, Praha,
converted by Web2PDFConvert.com

2009, s. 1488.) „/…/ having canceled the charge of our legal
indebtedness, which stood against us and condemned us; he has taken
it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and
authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them
by the cross.“ (Source: http://www.biblegateway.com.)
Svatý Pavel (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Paul)

Od září 2008, od začátku uměle vytvořené tzv. ekonomické
krize: slýcháme neustále nářky nad tzv. předlužeností celé
Západní civilizace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Western_civilization), každého euroatlantického národního státu a tedy přibližně jedné miliardy
občanů na planetě Zemi. (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_crisis_of_2008;
http://www.reformy.cz/zpravy/fed-odhalil-sve-ucty-evropskemegabanky-mely-nejvetsi-prospech-z-nouzove-pomoci/; VENTURA,
Jesse: Wall Street, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith &
Co. Productions, II, 3, USA, 2010, 44 minut;
http://www.prisonplanet.com/leaked-agenda-bilderberg-group-planseconomic-depression.html.)
Novinář a spisovatel Daniel Estulin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Estulin): Všimněte si, že
ta jejich tzv. krize ty nejbohatší nikdy „nezničila.
Naopak, byla to událost vytvořená, aby se bohatí stali
ještě bohatšími. Majetek se z rukou obyčejných lidí
přesunul do rukou těch, kteří již bohatí byli.“ (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/381-daniel-estulin-globalnivlada-s-r-o-.aspx.)
Jak správně poznamenal americký komentátor konzervativní
televizní stanice Fox News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Jeden po druhém
padnou národní státy do rukou globální vlády“ díky svým
fiskálním problémům a pak přijdou o zbytky své samostatnosti.
(Source: Glenn Beck Show, 29.11.2010.) „Věci, které se nyní dějí:
jsou dopředu připravené.“ (Source: Glenn Beck Show, 6.12.2010.)
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Glenn Beck

Někdejší vicepresident Evropské komise
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission) a šéf
Bilderbergu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg) pan
Etienne Davignon
(http://en.wikipedia.org/wiki/Etienne_Davignon) a pan David
Rothkopf (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rothkopf), jenž
ještě stále zastával v lednu 2011 funkci presidenta mezinárodní
poradenské firmy ´Garten Rothkopf´
(http://www.gartenrothkopf.com) se specializací v oblasti
globálních trendů: potvrdili v prestižním týdeníku ´The
Economist´(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Economist)
velkou důležitost pravidelných schůzek elitářů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elitists) z celého světa, pomocí
nichž lze lépe řídit celou planetu Zemi bez účasti voličů,
sdělovacích prostředků a tedy také bez veřejného mínění nebo
svobodného trhu. (Source:
http://www.economist.com/node/17 928993.)
„He sits in a lofty office with a stupendous view over Brussels, puffing
his pipe. He is an aristocrat, a former vice-president of the European
Commission and a man who has sat on several corporate boards, but
that is not why some people consider him too powerful. He presides
over the Bilderberg group, an evil conspiracy bent on world
domination. Because the meetings are off the record, they are catnip to
conspiracy theorists. But the attraction for participants is obvious.
They can speak candidly, says Mr Davignon, without worrying how
their words might play in tomorrow’s headlines. So they find out what
other influential people really think. Big ideas are debated frankly. Mr
Davignon credits the meetings for helping to lay the groundwork for
creating the euro. He recalls strong disagreement over Iraq: some
participants favoured the invasion in 2003, some opposed it and some
wanted it done differently. Last year the debate was about
Europe’s fiscal problems, and whether the euro would
survive.“ „The world is a complicated place, with oceans of new
information sloshing around. To run a multinational organisation, it
helps if you have a rough idea of what is going on. It also helps to be on
first-name terms with other globocrats. So the cosmopolitan elite
—international financiers, bureaucrats, charity bosses and thinkers
—constantly meet and talk. They flock to elite gatherings such as the
World Economic Forum at Davos, the Trilateral Commission and the
Boao meeting in China. They form clubs. Ethnic Indian entrepreneurs
around the world join TiE (The Indus Enterprise). Movers and shakers in
New York and Washington join the Council on Foreign Relations, where
they can listen to the president of Turkey one week and the chief
executive of Intel the next.“ „The lectures are interesting, but the big
draw is the chance to talk to other powerful people in the corridors.
Such chats sometimes yield results. In 1988 the prime ministers of
Turkey and Greece met at Davos and signed a declaration that may
have averted a war. In 1994 Shimon Peres, then Israel’s foreign
minister, and Yasser Arafat struck a deal over Gaza and Jericho. In
2003 Jack Straw, Britain’s foreign secretary, had an informal meeting
in his hotel suite with the president of Iran, a country with which
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Britain had no diplomatic ties. But Davos is hardly a secretive
institution: it is crawling with journalists. The other globocratic
shindigs are opening up, too. Even Bilderberg has recently started
publishing lists of participants on its website.“ „Such meetings are
“an important part of the story of the superclass”, says Mr
Rothkopf, the author of the eponymous book. What they offer is access
to “some of the world’s most sequestered and elusive leaders”. As
such, they are one of “the informal mechanisms of [global]
power”.“ (Source: http://www.economist.com/node/17 928993.)
Elitáři (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitists) a část mainstreamových
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream) sdělovacích prostředků
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media) jednajících dle Agendy
Nového světového řádu (NWO)
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
se snaží mermomocí lidem namluvit, že za situaci s předlužeností celé
Západní civilizace mohou vlastně občané a musí ji zaplatit zvýšenými
daněmi, akceptací růstu cen energií, jídla, vůbec základních životních
potřeb, a že by se lidé ´tam dole´ měli smířit se zakončením posledních
zbytků svobodného trhu (http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade),
měli by se rozloučit s údajně ´zastaralými a překonanými´ přirozenými
právy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) garantovanými
Ústavou (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution) a Bohem
(http://en.wikipedia.org/wiki/God) v dosavadních národních státech
(http://en.wikipedia.org/wiki/National_state). Pomocí záměrného
prohlubování ekonomických problémů jednotlivých národních států
(zde tedy nejde v první řadě o pozitivní docílení většího zisku a jeho
investování např. do tvorby nových pracovních míst v rámci
svobodného trhu) se pak hroutí celý systém svobodné, tržní společnosti.
Mezi hlavní prostředky užívané k manipulaci se svobodným trhem
v přesně odměřených dávkách nebo rovnou v mohutných vlnách
´Tsunami´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami) patří např.:
Snižování ratingů (http://en.wikipedia.org/wiki/Rating)
(Source: http://www.huffingtonpost.com/2010/04/29/credit-ratingagencies-pl_n_556645.html.)
„Some European officials are calling for curbs on rating agencies like
Standard & Poor’s, Moody’s Corp. and Fitch Ratings. They argue that
conflicts of interest and bad information make the agencies’
assessments unreliable, even dangerous. Germany‘s foreign minister
went so far Thursday as to suggest that the European Union should
create its own rating agency. He spoke after downgrades of Greece and
Portugal roiled financial markets and stoked fears that Europe‘s debt
crisis was spreading. How ratings agencies are paid is also coming
under scrutiny. The money they earn comes from the institutions whose
products and debt they rate – a point of contention in the U.S. and
Europe. At a hearing last week on the agencies’ role in the financial
crisis, U.S. Sen. Carl Levin called that pay system an „inherent conflict of
interest.“ Legislation in Congress to overhaul the financial regulatory
system could change how the rating agencies do business. Critics note
that the agencies gave safe ratings to high-risk U.S. mortgage
investments that later imploded, triggering the financial crisis and a
deep recession. Despite the poor publicity, the agencies are still
generating big money. S&P, owned by the McGraw-Hill Cos., earned
$451.5 million in revenue in the first quarter, up 15 percent from a year
ago. Moody’s first-quarter profit jumped 26 percent to $113.4 million as
more companies issued debt during the quarter, particularly junk
bonds. Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. remains the largest
shareholder of Moody’s. But since March 2009, it’s reduced its stake
from 48 million shares to 30.8 million shares. The profits and outsize
influence of the rating firms have rankled European governments.
German Foreign Minister Guido Westerwelle on Thursday told WAZ
newspaper group that the EU „should counter the work of rating
agencies with efforts of its own.“ He cited the potential conflict of
interest of having the rating firms develop, sell, and rate financial
products all at the same time. Westerwelle’s comments came two days
after S&P cut Greece‘s sovereign debt to ‘junk’ status and dropped
Portugal‘s down two notches. Those downgrades sent financial markets
from London to Hong Kong plunging. Investors feared that more
European countries would be dragged into the region’s debt debacle. A
senior German economist criticized the downgrades. „We should not
converted by Web2PDFConvert.com

make the welfare of Europe dependent on rating agencies,“ Peter
Bofinger of the German government’s independent economic advisory
panel told „Welt“ newspaper. He noted the agencies’ failure to spot
problems before the financial crisis. Yet less than two years after the
crisis peaked, rating agencies still carry weight. A big reason is that
many institutional investors – from central banks to pension funds –
require safe ratings on the debt of countries, firms or securities they
invest in. A downgrade from S&P or Moody’s might not tell investors
anything they don’t already know. But it can force a central bank or
investment fund to shed the downgraded investment. That’s why it can
roil financial markets. If Moody’s follows S&P and downgrades Greece
to junk, the European Central Bank, under its rules, could no longer
accept Greek bonds as collateral in lending to Greece. It would become
harder for Greece to roll over its debt into new loans. Fears of a
spreading debt crisis would grow.“ (Source:
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/29/credit-rating-agenciespl_n_556645.html.)
Promyšlené spekulace elitářů na trzích se státními
dluhopisy
(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance);
http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_market;
http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/hyperinflacniapokalypsa-ii-tiche-skytnuti/.)
Ekonomka Ilona Švihlíková
(http://www.denikreferendum.cz/autor/ilona-svihlikova): „Derivátový
obchod (http://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance)) je větší než
celé světové HDP (http://en.wikipedia.org/wiki/GDP).“ (Source: ČT24,
11.1.2011.)
Manipulace s cenami energií
(Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE57 Q4BL20090827 .)
„„Regulators don’t and shouldn’t talk about trying to influence prices,“
said John Brodman, a former Deputy Assistant Secretary at the U.S.
Department of Energy. „But there’s a growing political imperative out
there.“ (Source:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE57 Q4BL20090827 .)
Spekulace s potravinami a vodou
(Source: http://dissidentvoice.org/2010/12/leaked-cable-hike-foodprices-to-boost-gm-crop-approval-in-europe/;
http://www.infowars.com/quantitative-easing-causing-food-prices-toskyrocket/; Radiožurnál, 4.1.2011.)
Podle Americké národní asociace pro inflaci (http://inflation.us) lze
očekávat „roku 2011 vrcholovou krizi“ na trhu s potravinami
(http://inflation.us/top10predictions2011.html). Predikce pro americký
trh: „24 dolarů“ (456,-Kč) za pecen chleba, „62 dolarů“ (117 8,-Kč) za
pytlík cukru, „24 dolarů“ (456,-Kč) za litr sušeného mléka, „77 dolarů“
(1463,-Kč) za balíček standardní kávy, „45 dolarů“ (855,-Kč) za střední
láhev ovocného džusu, „15 dolarů“ (285,-Kč) za tabulku běžné čokolády
atd. (Source: Glenn Beck Show, 8.11.2010.)
CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA) považuje za jednu z hlavních
příčin budoucích válek boj o vodu. O důležitosti zásob pitné vody svědčí
také investorská činnost rodiny někdejších amerických presidentů
Bushů (http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_family), která zakoupila
obrovské světové zásoby podzemní pitné vody (tzv. Zvodeň –
http://en.wikipedia.org/wiki/Aquifer;
http://en.wikipedia.org/wiki/Guaraní_Aquifer) v Paraguay
(http://en.wikipedia.org/wiki/Paraguay) na území o rozloze přibližně
4.047 kilometrů čtverečných. Kdo určuje ceny vody: určuje také cenu
života na Zemi. Zajímavý fakt představuje ovšem skutečnost, že Číňané
odvážejí k sobě domů kvalitní pitnou vodu z oblasti amerických Velkých
jezer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Lakes_region_(North_America))
v obřích tankerech s navzájem pospojovanými plovoucími přepravními
vaky a posílají ji zpět na trh již chemicky upravenou s velkým ziskem
v plastikových lahvích. (Source: Ventura, Jesse: Great Lakes, IN:
Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 6,
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USA, 2010, 43 minut.)
Glenn Beck: „Voda bude stejně vzácná jako nafta.“ (Source: Glenn Beck
Show, 23.9.2010.)
Dohody o řízení cen ropy aj. komodit
(Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity;http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_market;
http://www.infowars.com/oil-continues-steady-climb/;
http://www.infowars.com/lindsey-williams-crude-oil-price-targetedfor-150-200-per-barrel/; Radiožurnál, 4.1.2011.)
Spekulace s jednotlivými měnami
(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Currency;
http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_market.)

Best Job on the planet Earth: Happy Money Making

Premiér České republiky pan Petr Nečas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas): „Příliš velké výkmity kurzu
nás mohou ohrozit.“ „Několik špatných slov dokáže pohnout s kurzem
koruny.“ (Source: ČT24, 5.12.2010.)

Ekonom Milan Zelený (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milanzeleny.php): „Dnes už nebude rozhodovat o efektivnosti měny trh: nýbrž
politici.“ „To politické převažuje nad ekonomickým.“ (Source: ČT24,
2.1.2011.)
Ekonom Daniel Mitchell
(http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Mitchell), člen Cato Institutu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute): „Od doby vytvoření
FEDu (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) roku
1913 ztratil dolar 95% své původní hodnoty.“ „Proč máme finanční
krizi? Je to především díky FEDu.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)
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Někdejší americký soudce a dnešní politický analytik, komentátor
televizní stanice Fox News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Andrew Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): „FED si sám
stanovuje ze zákona krizový stav a pak může kohokoliv podpořit.“
(Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)

Velmi oblíbený soudce Andrew Napolitano z Fox News

Manipulace s daňovou a fiskální politikou
(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy.)
Šéf FEDu (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) pan
Ben Bernanke (http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Bernanke) přísahal, že
nebude monetarizovat americký státní dluh
(http://en.wikipedia.org/wiki/Debt_monetization). Tato přísaha byla
porušena. Pomocí tzv. ´Quantitative easingu´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing – tištění nebo prostě
vytváření nových digitálních peněz) se má dostat na trhy do oběhu přes
„2,5 bilionu amerických dolarů“. (Source: Glenn Beck Show, 3.11.2010.)
Soudce Andrew Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): Říkáte
„Quantitative easing“, no „to je prostě vytvoření peněz z ničeho a jejich
puštění na trh.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.)
Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Státy
nebankrotují: ne – to neexistuje. Ony monetarizují své dluhy a
vyvolávají řízenou inflaci.“ (Source: Glenn Beck show, 15.11.2010.)
„Inflace je skrytá daň.“ To máte tak, když pan americký president Obama
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) připravuje řízenou „devalvaci“
dolaru a také „inflaci“, aby pak mohl říci, že se daně nezvyšují díky
činnosti vlády, nýbrž díky svobodnému trhu. Celá odpovědnost by tak
spadla na ten tzv. „´zlý soukromý sektor´“. (Source: Glenn Beck show,
4.11.2010.) Každý to znáte: politici ze sebe pořád chrlí sousloví, že stát
musí investovat, jinak ekonomika neporoste. Jenže za tím vším jsou ve
skutečnosti provize ze státních zakázek. To proto jsou přeci zapotřebí
investice. Přátelé: „kde v Ústavě naleznete něco o nutnosti investování
do Vašeho státu?“ Politici vám říkají, „že prý jinak skončíme jako země
3. světa“, „že se to stane bez zachování investic“, „ale to je přeci na
dobrovolném rozhodnutí každého z nás“. Investovat bychom měli „MY“
občané v situaci, když budou nízké daně a nikoliv, že to bude dělat stát.
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Politici „totiž neinvestují do naší země: oni berou skrze daně lidem jejich
peníze“, svobodu a kontrolu kam zainvestovat. „Je to velká zlodějina“,
tak se totiž nazývají podle Becka ty tzv. investice. Pokud budou lidé
ochotni si navzájem pomáhat a přestanou se spoléhat na stát: pak
společně překonáme každou krizi. (Source: Glenn Beck Show,
23.9.2010.)

Glenn Beck z Fox News

Novinářka a ekonomická komentátorka Elizabeth MacDonaldová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liz_MacDonald): „Vaše daně porostou
s tím, jak bude devalvován dolar.“ „To je ta hlavní nemorálnost, která
se nyní děje.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)
Soudce Napolitano: „Tak co tedy produkuje větší prosperitu: centrální
plánování nebo to, že si může vláda dovolit zdanit co chce, nebo to,
když necháte lidi utrácet své peníze a investovat je podle vlastního
rizika tak, jak oni to uznají za vhodné?“ Odpovídá Yaron Brook
(http://en.wikipedia.org/wiki/Yaron_Brook) – president a výkonný
ředitel Institutu Ayn Randové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand_Institute): „Lidé, kteří
vydělávají 20-30 tisíc jsou v ekonomickém smyslu již z definice těmi
nejproduktivnějšími občany. Nápad zdaňovat lidi proto, aby byli
více produktivní, aby díky zdanění vytvářeli ještě více
bohatství a více pracovních míst, větší hospodářskou
aktivitu: to není jenom šílené z ekonomického pohledu, ale je
to také nemorální. Je to špatné. Nyní potřebujeme snížení daní
pro nejvíce produktivní lidi a to tak, aby mohli investovat, aby mohli
vytvářet pracovní místa a ekonomickou aktivitu.“ „Vždyť už to
pochopila dokonce i Kuba (http://en.wikipedia.org/wiki/Cuba),
která snížila daně.“ (Source: Freedom Watch, 18.9.2010.) „Inflace je
také daň“, neboť „všechno co kupujete: totiž více stojí.“ (Source:
Freedom Watch, 2.12.2010.)

Účelové mediální tlaky a kauzy
(Source: http://www.ehow.com/list_67 98990_causes-market-go-updown_.html.)
„Almost any news can affect the stock market. Particularly, major
world events such as terrorist attacks and economic collapses can
create worry or panic among investors. Other news that can trigger
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massive sell-offs include poor quarterly housing reports, low gross
domestic product numbers and major industry declines.“ (Source:
http://www.ehow.com/list_67 98990_causes-market-go-updown_.html.)
Války
(Source: http://www.infowars.com/6-reasons-to-start-world-war-iii-ifyou-are-a-globalist/;
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/219129-clintonova-vladazvazovala-obetovani-pilota-aby-mohla-napadnout-irak.html;
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=21612.)

„Hlášení také mimo jiné svědčí o naléhání saúdskoarabských politiků na
USA, aby zaútočily na Írán.“ (Source:
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/wikileaks-zverejnujetajne-depese-usa-take-z-prahy_187 254.html.)
„Strong Arab distrust for Iran referring to them as “evil”, as well as
encouragement for a military strike on the nuclear facilities in Iran.“
„Saudi donors remain chief financiers of militant groups like
Al Qaida.“ (Source: http://www.allvoices.com/contributednews/7 4637 59-a-peek-into-wikileaks-united-states-diplomatic-cablesleak.)
„Washington’s Blog, October 26, 2010. In his recently published
memoir, “Without Hesitation: The Odyssey of an American
Warrior,” General Hugh Shelton, who served as the Chairman
of the Joint Chiefs of Staff from 1997 to 2001, called the Iraq
war “unnecessary” and said that the Bush team went to war
“based on a series of lies.” This is not some voice from the peanut
gallery. The Chairman of the Joint Chiefs is – by law – the highest
ranking military officer in the United States armed forces, and the
principal military adviser to the President of the United States. The
Chairman outranks all respective heads of each service branch,
including the heads of the Army, Navy, Air Force and Marines. Thank
you, General Shelton, for confirming what Seymour Hersh and many
others have been saying since 2003 (and see this).Shelton also said that
Defense Secretary Donald Rumsfeld, Deputy Secretary of State Paul
Wolfowitz and other Pentagon officials pushed for war in Iraq “almost
to the point of insubordination.” „This is not some voice from the peanut
gallery. The Chairman of the Joint Chiefs is – by law – the highest
ranking military officer in the United States armed forces, and the
principal military adviser to the President of the United States. The
Chairman outranks all respective heads of each service branch,
including the heads of the Army, Navy, Air Force and Marines. Thank
you, General Shelton, for confirming what Seymour Hersh and many
others have been saying since 2003.“ (Source:
http://www.infowars.com/former-chairman-of-the-joint-chiefs-iraqwar-based-on-a-series-of-lies/.)
Pod záminkou boje s Al-Káidou (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Kaida)
došlo v Jemenu (http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen) k bombardování
politických oponentů: byl zasažen špitál a nevinní civilisté (Source:
http://www.infowars.com/wikileaks-al-qaeda-narrative-feeds-war-inconverted by Web2PDFConvert.com

yemen-africa/.)
Soudce Napolitano: „Všichni američtí presidenti milují válku s výjimkou
Rona Paula (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul), pokud by se tedy
stal presidentem, protože říkají, že válka je zdravím státu; lidé pak platí
v době války více daní, vzdávají se svých svobod a sjednocují se za
národními vojenskými hrdiny“, no jenže naši politikové „se falešně
domnívají, že válka pomůže naší ekonomice“, že „nákup výzbroje a
munice nebo zničení vojenského materiálu ve válečném konfliktu pak
pomůže národnímu hospodářství“. „Je to mýtus již od dob presidenta
Wilsona (http://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson), byl pak opět
zrealizován za Roosevelta
(http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt), za Bushe“
(http://en.wikipedia.org/wiki/G.W._Bush) a zřejmě bude použit také za
Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama). (Source: Alex Jones
Show, 23.11.2010.) Již dnes „Většina Afghánců ani neví, proč jsou
v jejich zemi okupační jednotky NATO
(http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) a 97% z nich nikdy neslyšelo o
9/11“ (http://en.wikipedia.org/wiki/9/11), takže „pokud nás tam lidé
nechtějí a jejich vůdcové tím tuplem ne: Proč tam tedy pořád jsme?“
„Jestliže se pokládáme za osvoboditele, můžeme tam zůstat tak dlouho,
jak nás o to požádá afghánská vláda.“ No a „jestliže jsme tam jako
okupanti, tak pak musíme vyhlásit Afghánistánu válku: jak to nařizuje
naše Ústava.“ (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.)

Konzervativní blogger a aktivista Andrew Sullivan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Sullivan): „Válka v Iráku byla
založena na lži, jenže já jsem věřil tomu, co mi vláda o tom vykládala.“
„Žádné opravdu hrozné zbraně masového ničení nebyly v Iráku nikdy
objeveny.“ Amerika „by nikdy neměla okupovat jiné země jen tak
v rámci prevence: bez jasných důkazů.“ „Já již nevěřím naší vládě a
jakýmkoliv oficiálním informacím o průběhu války.“ (Source: Freedom
Watch, 22.11.2010.)
Člen americké Sněmovny reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives)
Denis Kucinich (http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Kucinich): „Máme
zde permanentní válečnou ekonomiku a je zde permanentní válečná
mentalita a válka jako taková má velký podíl na všem co děláme.“
Jenže ve skutečnosti je „válka kontraproduktivní, drahá, zabíjí naši
schopnost vyrovnat se s věcmi u nás doma.“ (Source: Freedom Watch,
11.9.2010.)
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Umělé nebo skutečné bezpečnostní hrozby
(Source: http://www.allvoices.com/contributed-news/7 4637 59-apeek-into-wikileaks-united-states-diplomatic-cables-leak; Freedom
Watch, 22.11.2010; Freedom Watch, 10.12.2010; Glenn Beck Show,
23.11.2010.)
Andrew Sullivan (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Sullivan): Víte
on americký „president má již nyní k dispozici super diktátorskou moc a
to tak dlouho: jak se mu zachce a jak dlouho budou probíhat americké
války“. No a z toho pak plyne, že v současnosti může být v rámci tzv.
národních bezpečnostních hrozeb „považován za podezřelého každý
občan bez formálního obvinění“, každý tak „může být držen ve vazbě a
mučen“. Tenhle fakt „mne opravdu zasáhl“. (Source: Freedom Watch,
22.11.2010.)
Glenn Beck: „Víte kdo napsal Patriot Act
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act)?“ Ten drsný zákon ničící
dodnes svobodnou Ameriku a potlačující naši Ústavu? „Patriot Act byl
sepsán již roku 1995“ a jeho autorem je „Joe Biden“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden), současný vicepresident USA.
(Source: Glenn Beck Show, 23.11.2010.)
Soudce Napolitano: „Kódové slovo zní BEZPEČNOST: to vláda miluje,
ale dejte si na něj velký pozor. Je to častá výmluva tyranů /…/.“
(Source: Freedom Watch, 29.11.2010.) „My musíme mít alespoň nějakou
šanci se bránit nejen před agresory, nýbrž také před naší vládou: pokud
by hrozilo, že se jí zmocní tyrani.“ Nikdy to ale nebude „férová bitva“.
„Vláda je již tak velká a mocná, že prostě nechá zavřít ty, kterých se
bojí, a nebo které nenávidí.“ „Vláda se zkrátka bojí těch, kteří se dokáží
sami bránit.“ (Source: Freedom Watch, 10.12.2010.)
Nový český policejní president pan Petr Lessy
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Lessy): „Usilujme o to, aby se Česká
republika stala nejbezpečnějším místem v Evropě.“ (Source:
http://www.policie.cz/clanek/vystoupeni-policejniho-prezidenta.aspx.)
Český ministr vnitra pan Radek John
(http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_John): „Represe je také
preventivní opatření.“ Holt lidi se „musí bát.“ (Source: ČT24,
11.12.2010.)
Někdejší guvernér státu Minnesota
(http://en.wikipedia.org/wiki/Governor_of_Minnesota) Jesse Ventura,
jenž je pyšný na své slovenské kořeny
(http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia): „Žijeme v zemi strachu.“
Lidé se bojí toho, co se jim „vládá snaží namlouvat“. To kouzelné slůvko
strachu se „jmenuje terorismus“. (Source: Freedom Watch, 16.10.2010.)
„Když vám vláda řekne, že vás chce chránit, tak si dejte pozor, neboť
pak určitě přijdete o své občanské svobody.“ (Source: Ventura, Jesse:
POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith &
Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)
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Někdejší guv ernér státu Minnesota Jesse Ventura, jenž je py šný na sv é
slov enské kořeny

Guvernér z Ohia (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohio) John Kasich
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kasich): Já bych chtěl vzkázat
pánům politikům a úředníkům, že „Naděje vždy vítězí nad strachem.“
(Source: http://politics.blogs.foxnews.com/contributors/molly-line/.)
V případě praktického použití výše zmíněných prostředků ekonomickobezpečnostní manipulace pak dochází k tzv. nutnosti: podávat žádosti o
finanční pomoc
(http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/eurozona-pujci-irsku85-miliard-eur-prispeje-i-cesko_187 237 .html;
http://www.ct24.cz/ekonomika/110137 -unie-posle-cesku-temer-130milionu-na-skody-po-povodnich/) ze strany národního státu ke
globálním institucím (http://en.wikipedia.org/wiki/Global_institution)
jako jsou mj.:
IMF (http://en.wikipedia.org/wiki/IMF)
Evropská centrální
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank) a
Světová banka (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank;
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group) aj.
Publicista píšící mj. pro list ´The Wall Street Journal´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Journal) a politický
komentátor televize Fox News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) David Asman
(http://en.wikipedia.org/wiki/David_Asman): Uvědomte si, že
„finanční pomoc nejde pro normální Irské občany, nýbrž pro
držitele irských státních dluhopisů.“ „Tedy jinými slovy pro velké
banky.“ „Lidé jsou nuceni platit za obchody velkých bankéřů“,
vždyť „kolik znáte vašich přátel, kteří by měli své investice
v irských státních dluhopisech“. „Jsou to velké a bohaté banky,
které dostanou finanční pomoc a nikoliv irští lidé.“ Průvodním
jevem je následně „zvedání daní“ – předně „DPH“
(http://en.wikipedia.org/wiki/VAT). No a tak to vše vlastně
zaplatí „chudí lidé“ a střední třída „ze svých daní“. (Source:
Freedom Watch, 29.11.2010.)
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Výsledkem pak samozřejmě je: vláda daného národního státu vydává
sebe a všechny občany i s budoucími generacemi doposud svobodné
republiky do rukou nadnárodních institucí, které takovému státu půjčují
peníze a tyto globální instituce pak vyžadují jistý styl chování (Source:
http://www.infowars.com/greek-parliament-approves-2010-austeritybudget-in-spite-of-riots/; http://www.infowars.com/irish-leaderscastigated-as-greatest-traitors-of-alltime/;http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/215398-unievytvori-trvaly-protikrizovy-system-cr-dle-necase-na-summituuspela.html.), jednání (například vyšší daně, škrty v rozpočtu, omezení
ústavních svobod a přirozených práv, účast státu na zahraniční vojenské
akci, podpisy mezinárodních smluv atd.). Tedy zatímco klasické bance
jde při poskytování úvěru většinou pouze o zisk a do života svého klienta
nijak negativně nevstupuje: naopak mu často pomáhá překonat
nejrůznější životní obtíže, nebo mu dává šanci na započetí nového
businessu pomocí úvěrování a za to si bere často spravedlivou, někdy
vyšší, někdy menší odměnu, tak například IMF přímo podmiňuje získání
úvěru určitým chováním, specifickými kroky parlamentu daného státu a
vlády, které má být půjčka schválena. Bohužel právě organizace jako
Světová banka + IMF aj. ničí důvěru občanů v tak pracně budovaný
bankovní systém a rozbíjejí hýčkaný vztah mezi klientem a klasickou
bankou.
Luděk Niedermayer (http://www.math.muni.cz/prouchazece/uchazeci-ohlasy-absolventu/66-ludekniedermayer.html), někdejší viceguvernér ČNB
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank): „Státy
jsou závislé na finančních trzích, které jim půjčují.“ „Bez
financování z mezinárodních finančních trhů není
schopna fungovat žádná vláda ani několik týdnů.“
(Source: ČT24, 14.11.2010.)
Soudce Napolitano: „Pokaždé, když se malé politické jednotky
vzdávají své samostatnosti ve prospěch velké centrální moci:
projevuje se pokles výkonnosti vlády a pro občany nastává
ztráta osobních svobod.“ (Source: Freedom Watch, 23.11.2010.)
Toto vazalství zadluženého státu vůči globálním institucím však velmi
často není v souladu s přáním voličů. Občané přeci rozhodli ve
svobodných volbách o politické reprezentaci daného národního státu na
základě jasného programu politických stran. Právě: sen elitářů
napojených na Agendu Nového světového řádu je způsobení finančních
problémů nebo úplné ekonomické zhroucení co největšího počtu
národních států, stojících pak před (umělou nebo skutečnou) hrozbou
dočasného chaosu, nepokojů, lokálních konfliktů atd. Následuje svázání
národních států prostřednictvím tzv. záchranných půjček, které „nikdy“
nemohou být splaceny: ovšem při akceptování dočasných pravidel
současného finančního systému (viz. řešení dále). Globální instituce jsou
pak ihned připraveny poskytnout každému takovému národnímu státu
pomoc (finanční i vojenskou), ovšem za cenu ztráty svobody, suverenity
a vytvoření trvalého vazalství (viz. činnost finančníka George Sorose –
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros, jenž dostal na starosti
panel OSN – http://en.wikipedia.org/wiki/U.N. – pro boj s globálním
oteplováním a sto miliard dolarů k tomu –
http://netrightdaily.com/2010/11/george-soros-u-n-panel-organizes100-billion-climate-change-shakedown-aimed-against-u-s/) nejprve
v rámci dočasných globálních organizací (OSN, EU –
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union aj.) a posléze
v celoplanetárním Novém světovém řádu (NWO) s jedinou centrální
vládou, bankou, měnou, občanstvím atd. Vždyť sám šéf Mezinárodního
měnového fondu pan Dominique Strauss-Kahn
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Strauss-Kahn) zřetelně
oznámil v prosinci 2010 svůj záměr na vytvoření jednotné
světové měny. Potvrdil, že podle jeho mínění nelze dosáhnout
ekonomického růstu škrty ve státních rozpočtech nebo snad
pomocí ekonomické soběstačnosti, nezávislosti daného státu
na globálním trhu. Rozhodnutí o těchto věcech se bude
v budoucnu provádět z jednoho centra NWO, které zničí
nezávislost národních států – „The decision will be made in
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the center which will overcome the sovereignty of the
nations.“ (Source: http://www.infowars.com/imf-director-says-imfforces-coordination-and-theres-no-other-solution-to-greek-styleausterity/.)
Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas): „Výhody
držení národní měny převažují nad zavedením eura.“ (Source:
ČT24, 16.12.2010.)
„December 20, 2010, Speaking to Triple Crown Charlie (CFR and
Trilateral Commission member and Bilderberg attendee) Rose on
December 16, 2010, IMF Director Dominique Strauss-Kahn ran cover
for failed Euro and IMF interventionist policies. “I’m a big advocate
of the single currency,“ Greater economic integration often leads to
greater political integration, as demonstrated by the progression in
Europe from the European Coal and Steel Community to the European
Economic Community to the European Union and then the Euro.
“and it provides a lot of results.“
Yes, like the 110 billion Euro Greek bailout and the 85 billion Euro Irish
bailout.
“CHARLIE ROSE: Can you have austerity and growth at the
same time?
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN: Well, I would answer no.“
He’s obviously unaware of or deliberately omitting that the
U.S. had unprecedented economic growth from 1945-1950, in
the face of federal budget cuts of over 50%.
“But the problem in the banking sector is limited to small
number of banks. The big banks are safe and so I think it’s
manageable.“ Safe like three of the five biggest investment banks in
the U.S., one of which went bankrupt (Lehman Brothers) and two
others which collapsed (Bear Stearns and Merrill Lynch) and were
bought up at a fraction of their 52-week highs by the biggest
commercial banks? Or safe like the biggest commercial banks that were
bailed out by the federal government’s $700 billion Troubled Asset
Relief Plan and the Federal Reserve’s $3.3 trillion bailout fund they
fought so hard to keep secret? Or how about Iceland’s currency going
south by 80% in just four months in 2008 as a result of their three big
banks going bankrupt? Or the UK’s two biggest banks being effectively
nationalized? Or… You get the idea. Speaking on the decision required
by Euro countries to get out of the current crisis, Strauss-Kahn said
(emphasis added): “It’s politically very difficult. The decision
will be made in the center which will overcome the
sovereignty of the nations.“ He’s saying that the only acceptable
decision will be made in what he refers to as “the center,” and admits it
will overcome the sovereignty of the nations involved. “DOMINIQUE
STRAUSS-KAHN: „Well, I think a few things. First, the Greek
government is very bold. And take action as it has to be done. Of course
people don’t like it. But you know, the man on the street also have to
understand they absolutely needed. The Greek economy was at the
edge of a cliff, and there were no other solution.“ /…/ “So the question
today is that many may believe wrongfully in my view that the crises is
over and go back to their domestic problem and forget all about the
global coordination. So our role is to try to force this
coordination among the G20 countries.“ Strauss-Kahn admits
that the IMF forces action on countries, despite insisting otherwise
throughout the interview. Prior to the crisis in 2008, the G8 was the
primary economic organization until 2009, when it was announced the
G20 would be “the new permanent council for international economic
cooperation,” with far greater clout to force solutions on sovereign
nations.“ (Source: http://www.infowars.com/imf-director-says-imfforces-coordination-and-theres-no-other-solution-to-greek-styleausterity/.)
Americký president Obama vyzval ve svém projevu v Indii
k vytvoření Nového mezinárodního řádu (jiný název pro Nový
světový řád – NWO): „Snažíme se o respekt k mezinárodním
dohodám a snažíme se o spravedlivý a udržitelný
Mezinárodní řád míru a bezpečnosti díky vzájemné a
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silné globální spolupráci.“ Já vás vyzývám k „nastolení
spravedlivého a efektivního Mezinárodního řádu, který
Amerika prosazuje a zahrnuje do něj také OSN.“ Já budu
důrazně prosazovat nové, přísné „mezinárodní normy“ a
námi „vynucované sankce“, „které posílí práva a
odpovědnost všech národů a všech osob.“ (Source: C-Span,
8.11.2010.)

Glenn Beck: Obama „věří v Nový světový řád“ a „každý v jeho
administrativě“ také a když tento fakt „citujeme jejich vlastními
slovy, tak nás nazývají konspiračními teoretiky.“ (Source: Glenn
Beck Show, 21.9.2010.)
K rychlejšímu vzniku Nového světového řádu má sloužit celá série
větších i menších tzv. krizí, vedoucích k opravdu velkému kolapsu
světové ekonomiky (šéf FEDu varoval před totálním zhroucením celého
amerického hospodářství – http://www.examiner.com/conservative-innational/bernanke-warns-of-devastating-economic-collapse) a
bezpečnosti s ´přirozeným řešením´: Nový světový řád – NWO. Tento
Nový světový řád pak nabídne národním vládám v nastalém chaosu klid
v ulicích, klid na jediném ´imperiálním´ a regulovaném trhu, klid
v sociální oblasti, jedinou víru v ´celosvětově přijatelnou entitu nebo
princip´, jednotné právo, neomezené možnosti jediné planetární měny,
potlačení ´nesmyslných´ tradic a zvyků všech tzv. ´hloupých lidí´ (to je
prý dle elitářů většina obyvatel Země), globální pořádek: mír ve všech
částech naší planety za cenu potlačení ústavních svobod plus ukončení
existence národních států s jejich neustálou ´rozhádanosti,
nevypočitatelností, neseriózností, různými právními výklady a
tradicemi´ atd.
Profesor Jiří Přibáň
(http://www.law.cf.ac.uk/contactsandpeople/Priban): „Současné
globální právo již nepotřebuje národní státy.“ (Source: ČT24,
11.1.2011.)
Tristně: ´My Progresivci z Agendy Nového světového řádu´
(NWO) „volíme Demokraty
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) proto“,
abychom konečně dovedli Ameriku „do nového století“. Mnoho
našich konzervativně-libertariánsky orientovaných spoluobčanů
ještě stále žije „v 19. století“. Mají svou víru v Boha a své
´zastaralé způsoby chování, své zpátečnické tradice´. „Řeknu
vám něco o Američanech a o amerických voličích. Mají rádi
vítěze.“ Jenže oni také celé řadě věcí nerozumí, takže my je
musíme k tomu pokroku dotáhnout i proti jejich vůli. Byli a jsou
„příliš hloupí, jsou jako psi, kteří rozumí jen kopanci a strachu,
rozumí jen síle moci a už vůbec nerozumí svým problémům.“
(Source: Lopez Tonight Show, 24.10.2010 – vysíláno jako
odstrašující příklad progresivní agenty elitářů NWO v rámci Glenn
Beck Show, 28.10.2010.)
Ekonom a nositel Nobelovy ceny Paul Krugman
(http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman) o ´naší progresivní
agendě´: „Není to o školení veřejnosti. Není to o tom, abychom
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lidem říkali: jaká rozhodnutí musí být přijata.“ Zkrátka my už to
řešení uděláme po dobrém nebo po zlém. Přijmeme „opravdové
řešení a to spočívá v kombinaci panelů smrti
(http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panel) a zavedení DPH
(http://en.wikipedia.org/wiki/VAT).“ Glenn Beck: No to se
podívejme na pana ekonoma: Ordinuje nám „panely smrti a
zvýšení daní: Oni Progresivci rozhodnou o tom, kdo bude žít a
kdo zemře no a oni na tom ještě vydělají: panely smrti!“ (Source:
NBC News, 14.11.2010; vysíláno jako odstrašující příklad
progresivní agenty elitářů NWO v rámci Glenn Beck Show,
15.11.2010.)
Obamův šéf (car) Úřadu pro informace a regulační otázky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Information_and_Regulatory_Affairs)
Cass Sunstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein):
„Když již víte, že občané jsou ze své podstaty také lidští a mají
v sobě také mnoho z Homera Simpsona
(http://en.wikipedia.org/wiki/Homer_Simpson): pak je zde velký
prostor pro to, abychom s nimi manipulovali.“ Glenn Beck:
Přesně takhle uvažují Progresivci, „protože věří, že jsme jako ten
Homer Simpson.“ „Proto musí mít vláda na všechno odpověď.“
„Už to chápete?“ (Source: Glenn Beck Show, 14.9.2010.)
Jedním z důležitých znaků progresivního (pokrokářského)
přístupu je myšlenka, že lidé se vždycky na prvním místě zajímají
o ekonomiku a o nic více jim vlastně ve skutečnosti opravdu
nejde. Stejně tak uvažoval pan Obama na počátku listopadu 2010
v rámci své tiskovky po prohraných volbách. Nabídl sice
Republikánům
(http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States))
zdánlivě pokorně ruku ke spolupráci, ale řekl také: „Žádný člověk,
žádná strana nemá monopol na pravdu.“ Přiznal, že některé
kroky jeho vlády se mohly lidem jevit již jako „překročení“ únosné
meze. Vyzval k opuštění „politikaření“ a k „budování kompromis
ů“. „Naše první povinnost“ se vztahuje k naší „vlasti“. „Všichni
jsme Američané.“ Jenže pak dodal: „Lidé se nejvíce zajímají o
stav ekonomiky“ a o nic jiného jim v první řadě nejde.
„Nemyslím si, že lidem jde o ideologii (rozuměj – zde
myšleno tak, že nejde o zásady, etiku, předvolební sliby a principy
dané lidem Bohem, pozn. autora): jde jim o stav ekonomiky.“
„Potřebujeme větší pokrok.“ (Source: C-Span, 3.11.2010.)
Glenn Beck: „Tahle Obamova vláda věří na přerozdělování
národního bohatství a v globální vládu.“ Soudce Napolitano:
Takže to znamená, že jsi Glenne „čím dále tím více jako Ron Paul
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) než jako Sarah Palinová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_palin)?“ Beck: „Ano, jsem.“
(Source: Freedom Watch, 25.9.2010.) „Pro progresivce
(pokrokáře, pozn. autora) jste pouze otvírači dveří.“ Jste pro ně
zkrátka moc „hloupí“. (Source: Glenn Beck Show, 27 .9.2010.)
Pro některé vyvolené elitáře bude praktická realizace Nového světového
řádu splněním zlatého snu. Pro miliardy lidí ´tam dole´ to ovšem
znamená konec svobodného života a tradic předků. Navíc půjde o další
globální pokus: uskutečnit zánik víry v Boha. Časové odhady tohoto
vývoje jsou různé, jelikož se naštěstí vždycky najde tu nějaký velký
národ věrný tradicím svých otců zakladatelů (např. konzervativnělibertariánsky uvažující Američané), tu malý národ vedený svým
presidentem (Česko – http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic –
v čele s Václavem Klausem –
http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus). Veřejné mínění pak ještě
stále dokáže díky Bohu zhatit plány na vytvoření takového Nového
světového řádu (NWO) v národním a částečně svobodném státě.
Mezinárodní politika je pořád velmi křehká. Jeden, dva, tři, čtyři
důsledně a nekompromisně rebelující národní státy tak pořád mohou
zastavit plány celé Agendy Nového světového řádu. Zatím. Nutno
přiznat: s postupujícím zadlužením takových zemí stále ubývá.
+

Autor tohoto textu přináší čtenářům ve svých článcích již několik let
informace o postupu Agendy NWO na celém světě. Desítky tisíc lidí tak
měly možnost analyzovat předkládané údaje a vytvořily si díky tomu
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vlastní názor na Agendu Nového světového řádu a její nebezpečí pro
život každého z nás.
Vážení přátelé: Pojďme si nyní představit navrhované řešení finanční
porážky Agendy NWO, které je reálně schopné zachránit celou naší
Západní civilizaci, svobodný trh a naší víru v Boha, v lidskou slušnost, v
důstojný život a v naše bližní. Není přitom vůbec složité a bylo již
v dějinách mnohokrát s velkým úspěchem použito. Počítají
s ním dokonce elitáři jednající ve shodě s idejemi Nového
světového řádu, nicméně ti jej chtějí v dané fázi implementovat pouze
jako lákadlo pro občany a světové vlády k vytvoření jediné globální
měny a právě Nového světového řádu. My si dále představíme jiný
scénář, který vyžaduje pouze návrat ke kořenům naší Západní civilizace,
k víře v Boha a v lidskou slušnost, dobrosrdečnost, etiku.
Jak vzniká podle Agendy Nového světového řádu (NWO) tzv.
režírovaná ekonomická krize:
Elitáři napojení na Agendu NWO v nadnárodním, státním a
v soukromém sektoru vytvoří plán na manipulaci se světovou
ekonomikou v dlouhodobém (pomalé, nicméně mohutné
zadlužování státu a smluvní omezování suverenity, ústavních
svobod), střednědobém (rychlé zadlužování v kombinaci
s lokálními bezpečnostními, sociálními, politickými aj. krizemi) a v
krátkodobém období (velká krize zasahující masivně daný stát
– např. zhroucení měny, válka, epidemie, přírodní katastrofa aj.)
Pomocí ohromného množství digitálně akumulovaných a zlatem
nekrytých (http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard)
finančních prostředků, ať už v rámci uvolněných peněz z
centrálních bank (viz FED –
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System) nebo
skrze hedgové fondy (http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund)
a jejich podskupiny (konkrétní finanční a obchodní společnosti):
pak elitáři vstupují na trhy, do jednotlivých států, kde se snaží
potlačit (regulace, specifické zákony třeba z oblasti ochrany
životního prostředí nebo boje proti tzv. terorismu, směrnice,
daně, cílené obrovské státní zakázky atd.) klasické obranné
mechanismy svobodného trhu (nabídka a poptávka, konkurence
ve svobodném prostředí) díky předchozím dohodám (mají
jedinečné informace, které ostatní hráči na trhu postrádají)
s vládami nebo alespoň s některými ministry či vládními činiteli a
stávají se tak sami rozhodující hybnou silou ekonomiky (viz např.
pan Soros – http://en.wikipedia.org/wiki/Soros), kterou
krátkodobě se ziskem pro sebe vytěžují (viz obrovské zisky na
burze a ve finančním sektoru v tzv. nejkrizovějším období 20082009) a ze střednědobého až dlouhodobého pohledu ji vedou na
sestupnou trajektorii
Finančník Ross Mandell
(http://www.rossmandell.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=57 &Itemid=55), jenž
obchodoval 25 let na Wall Streetu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street): Víte, že pojišťovna
AIG (http://en.wikipedia.org/wiki/AIG) měla v době žádosti o
státní pomoc v roce 2008 „rating A+“? Se vším se dá
„manipulovat“. Celá tzv. krize byla dopředu „domluvená“. Vše
směřovalo k předem připravenému krachu. Podílely se na tom
nejvyšší kruhy americké vlády a Wall Streetu. „Nebyla to žádná
recese.“ „Je to řízená destrukce americké ekonomiky.“ Pojišťovny
totiž patřily k těm „nejregulovanějším“ součástem amerického
businessu: to tedy znamená, že prostě „museli vykazovat po celou
dobu falešné údaje.“ (Source: VENTURA, Jesse: Wall Street, IN:
Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co.
Productions, II, 3, USA, 2010, 44 minut.)
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Někdejší výkonná ředitelka Goldman Sachs
(http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs), analytička
mezinárodní skupiny Bear Stearns
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bear_Stearns) a zaměstnankyně
Lehman Brothers
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers) Nomi Prins
(http://www.nomiprins.com/biography/): Celá krize byla
dopředu „připravená“. Cíleně s velkým ziskem přeprodávali
„hypotéky“ dalším vlastníkům a navyšovali tak ceny. „Věděli, že
krátkodobě vydělají“ pohádkové bohatství, nicméně
z dlouhodobého pohledu to jednou praskne. Nicméně již tehdy
měli dojednáno, že to celé nakonec „občané stejně zaplatí ze
svých daní“. Bývalí ředitelé velkých amerických bank mají dneska
vydělány „stovky miliónů dolarů“. Vím to moc dobře, jelikož
„jsem byla sama toho celého součástí, nicméně jsem sebrala
odvahu, odešla jsem a sdělila veřejnosti: co se ve skutečnosti
děje“. (Source: VENTURA, Jesse: Wall Street, IN: Conspiracy
Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 3,
USA, 2010, 44 minut.)

Katolická organizace ´Legatus´
(http://www.legatus.org/public/index.asp) sdružující nejbohatší
v Boha věřící miliardáře z celého světa, věděla již několik měsíců
dopředu: co se chystá v září 2008 za ekonomický propad a včas
převedla z amerických bank svá aktiva do Vatikánské banky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Works_of_Religion).
(Source: VENTURA, Jesse: Wall Street, IN: Conspiracy Theory
with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 3, USA, 2010,
44 minut.)
V momentu zviditelnění hospodářských problémů pak ti hráči na
trhu, kteří nemají patřičné informace o finálním výsledku
plánované ekonomické manipulace tak, jako jimi disponují
vyvolení elitáři: reagují většinou na negativní zprávy tím, že se
snaží zachránit své investice a dočasně se stahují z – podle nich –
rizikových oblastí (např. trhy se státními dluhopisy Řecka, Irska,
Islandu, Španělska, Portugalska, Kalifornie atd.), čímž potápějí
ekonomiku daného národního státu (vyvádějí např. miliardové
vklady z bank), založenou na emisích státních dluhopisů a
pomáhají tak (mnoho z nich nevědomky) zájmům Agendy NWO
Převážná část sdělovacích prostředků vydatně podporuje teze,
které si elitáři před tím domluvili a tak dochází k formování trhu a
nekritického veřejného mínění
Situace se vyhrotí: začnou docházet peníze na mzdy ve státním
sektoru, na státem garantovanou zdravotní péči (viz. např.
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plánované zvyšování zdravotních daní – tzv. odvodů a nárůst
prostředků v českém zdravotnictví v letech 2005-2010 o „30%“,
Source: ČT24, 31.10.2010; viz. plán některých českých ministrů
na další zvyšování daní do roku 2012), na splácení mohutného
státního dluhu (http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=4567 &s=newsletter), na jiné státem ze zákona garantované
služby (http://www.prazskysenior.cz/aktuality/80;
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/7 3187 6) a
závazky (např. podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů
atd.): vzniknou stávky
(http://www.mediafax.cz/domaci/3138442-Cesko-ceka-nejvetsistavka-od-roku-1989), sociální nepokoje, stát bude zabavovat
soukromý majetek, aby splatil dluhy
(http://www.csmonitor.com/Business/The-Adam-SmithInstitute-Blog/2011/0102/European-nations-begin-seizingprivate-pensions). Nezaměstnanost roste
(http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4544&s=newsletter),
ratingové agentury snižují své pozitivní predikce ekonomického
vývoje daného státu. Hodnota měny padá, ekonomické ukazatele
klesají. Může začít inflace (http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=4543&s=newsletter) nebo deflace (tentokrát již dokonce
neřízená národními centrálními bankami) aj.

Příklad z praxe: maďarská vláda
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary)
zabavila lidem naspořené peníze v soukromých
penzijních fondech
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pension_fund),
nicméně zachovala povinné platby do státního
důchodového systému za každého ´pojištěnce´.
Tímto způsobem získala 14 miliard dolarů.
Podobné řešení státního deficitu, i když spojené s
daleko menším rozměrem zabavování
soukromého majetku lidí a jeho převádění na
stát: se konalo také v Polsku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Poland),
Bulharsku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria), Irsku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland), Francii
(http://en.wikipedia.org/wiki/France). (Source:
http://www.csmonitor.com/Business/TheAdam-Smith-InstituteBlog/2011/0102/European-nations-beginseizing-private-pensions.)
„The most striking example is Hungary, where last month the
government made the citizens an offer they could not refuse. They could
either remit their individual retirement savings to the state, or lose the
right to the basic state pension (but still have an obligation to pay
contributions for it). In this extortionate way, the government wants to
gain control over $14bn of individual retirement savings.“ (Source:
http://www.csmonitor.com/Business/The-Adam-Smith-InstituteBlog/2011/0102/European-nations-begin-seizing-private-pensions.)
Zbigniew Brzezinski
(http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski), někdejší
bezpečnostní poradce amerického presidenta Cartera
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter): Budeme mít jistě
„milióny nezaměstnaných, milióny lidí čelících opravdu hrozným
problémům a to bude trvat po nějakou dobu, než se pak věci
samozřejmě zlepší, nicméně současně zde bude ve veřejnosti stále
povědomí toho úžasného bohatství, které zůstane v rukou
několikati lidí.“ „Položme si otázku: co se stane se společností,
když budou všechny ty masy lidí bez práce, když rodiny ztratí své
domovy atd.“ (Source: JONES, Alex: POLICE STATE 4, Alex Jones
Productions, USA, 2010, 141 minut.) Glenn Beck: „70-80%“ všech
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pracovních míst vytvářejí v USA malí podnikatelé a živnostníci,
přitom „41,8 milionů“ lidí je v Americe závislých na státní
podpoře nebo na nějaké formě sociálních dávek. (Source: Glenn
Beck Show, 7 .10.2010.)
Nyní se objevuje ´spásná role´ globálních institucí, které zdánlivě
přinášejí ohromné balíky peněz, začínají vše řídit a regulovat,

Šéf FEDu přiznal svůj plán na řízenou inflaci a deflaci za účelem
likvidace státního dluhu. (Source: http://www.cspan.org/Watch/Media/2010/11/05/HP/A/40361/Fed+Chair+Bernanke+QA+with+Jacksonville+University+Students+on+Mone
fed-prepared-steps-revive-economy.)
„As the Fed wraps up their two-day meeting in Washington, Fed
officials announced that they will purchase $600 Billion in long term
treasury bonds to try and stimulate the economy. The idea behind the
move is for the Fed to buy hundreds of billions of dollars worth of longterm Treasury bonds. The Fed would purchase those bonds from banks,
but rather than using existing money, the Fed would credit the banks’
accounts — injecting billions of dollars into the U.S. economy.“ (Source:
C-Span, 4.11.2010;
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A12IA20101103.)
Důležitý rozhovor s Benem Bernankem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bernanke):
http://revolutionarypolitics.tv/video/viewVideo.php?
video_id=13332
„In yesterday’s release (12.10.2010) of its September Federal Open
Market Committee minutes, the Fed officially announced that … “Unless
… underlying inflation moved back toward a level consistent with the
Committee’s mandate, they would consider it appropriate to take
action soon.” The Fed is considering “… possible steps to affect inflation
expectations” and “targeting a path for the level of nominal GDP.”
That’s Fed-speak for a MANDATE TO CREATE INFLATION …“
(Source: http://www.uncommonwisdomdaily.com/news-flash-feddeclares-it-must-create-inflation-1027 1?FIELD9=1.)
Mezinárodní instituce a organizace pak nabízejí virtuální stabilitu skrze
média, pořádek (v některých případech již rovnou mezinárodní
policejně-vojenské jednotky), který si žádá především střední třída
(http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_class); podnikatelé a živnostníci
ovšem již tuší, že nyní dojde k mohutnému ztížení situace, tedy k nárůstu
daňové zátěže a nezaměstnanosti, k regulaci svobodného trhu
Národní vláda akceptuje předložené podmínky mezinárodních
institucí za všechny občany daného státu na desítky let do
budoucnosti, získává peníze a stává se loutkou v rukou elitářů:
opravdu dochází k úpravě zákonů, k dalšímu zvýšení daní a k
omezení části ústavních svobod; svobodné volby pak již nemají
smysl, neboť každá další vláda musí konat to, k čemu se zavázala
ve smlouvě o půjčce
Peníze však brzy dojdou; zvýšení daní ani nové regulace trhu
nepomohou a je nutné žádat o nové a nové půjčky: národní
samostatný stát založený na svobodném trhu se rozplývá v rukou
elitních věřitelů, lidé chudnou a strádají, ekonomika dále klesá a
podnikat se již nevyplácí díky neúnosným daním, zdražování
vstupů i výstupů a přirozeně díky nedostatku zakázek; masivně
roste podíl lidí pracujících pro stát (s tím souvisící korupce) a
nebo pobírajících sociální dávky
Soukromí investoři se stahují definitivně ze hry díky přílišnému
zdanění, přílišným regulacím trhu a dlouhodobým negativním
mediálním masážím: investují pak do zlata, platiny, stříbra,
drahokamů a kumulují tyto drahé kovy na bezpečných místech ve
fyzické podobě; jejich volný kapitál již tak bohužel nevytváří nová
pracovní místa, neposiluje svobodnou ekonomiku
Postupně dochází k dominovému efektu a mezinárodní instituce
jsou žádány ze všech stran o pomoc; média ve službách Agendy
Nového světového řádu vydatně přiživují situaci
TENTOKRÁT nastává opravdová globální finanční krize:
padá dolar a euro; raketově (stovky procent) rostou ceny jídla
(http://www.infowars.com/quantitative-easing-causing-foodprices-to-skyrocket/), energií, pohonných hmot; masové
rabování, nepokoje, výjimečné stavy, války
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OSN, zbytek EU, IMF nebo jiná instituce nyní konečně jasně
deklarují své záměry na vytvoření Nového světového
řádu (NWO) a nabízejí řešení na bázi jednotné globální
měny a s tím spojené planetární vlády
vystrašené národní vlády (až na pár malých výjimek) na toto
řešení přistupují
vzniká nový jednotně-globálně-ekonomicko-vládní systém: Nový
světový řád (NWO)

Predikce vytvoření Nového světového řádu (NWO) podle finančníka a
politického komentátora Damona Vickerse
(http://www.npm.us/damon-vickers/Damon-Vickers-Bio.pdf) a Glenna
Becka (viz kniha „The Day After the Dollar Crashes: A Survival Guide for
the Rise of the New World Order“ – http://www.amazon.ca/Day-AfterDollar-Crashes-Survival/dp/047 091033X):
1. Den I (středa): Čína přestane nakupovat americké státní
dluhopisy. My „už od Vás nenakoupíme“ ani jeden cenný papír.
2. DEN II (čtvrtek): „Panika na Wall Streetu.“
3. DEN III (pátek): „Panika pokračuje“ a šíří se nové hrůzné zvěsti.
4. DEN IV (sobota): Americký president vystupuje s projevem a
snaží se situaci psychologicky uklidnit.
5. DEN V (neděle): Panika dále trvá. Po otevření asijských trhů
dolar poklesl o „10%“; devalvace a prudký nárůst cen zlata.
6. DEN VI (pondělí): Otevřely evropské a americké burzy: „Pokles
akciových trhů o 900 bodů ve dvaceti minutách.“ „Burzy
zastavují obchodování.“ „Veřejnost je v šoku.“ Evropské centrální
banky zvyšují úrokové procentní sazby, aby přitáhly investory z
USA.
7 . DEN VII (úterý): „Trhy jsou stále zavřené.“ „FED vyhlašuje
výjimečnou situaci“; finančníci jednají s politiky.
8. DEN VIII (středa): Trhy stále stojí. Sdělovací prostředky začnou
šířit pozitivní náladu.
9. DEN IX (čtvrtek): Klid. Burzy stále neobchodují.
10. DEN X (pátek): Některé trhy začaly obchodovat. „Dolar poklesl o
dalších 10%.“
11. DEN XI (sobota): Schůzky FEDu s politiky.
12. DEN XII (neděle): Schůzky FEDu s politiky: zvýšení úrokových
procentních sazeb o 5,6%.
13. DEN XIII (pondělí): Otevření burz. Nastává „globální kolaps“.
Trhy padají až „o 3.000 bodů“ a hledají nějaké reálné ceny, vážou se na
drahé kovy a pokoušejí se restrukturalizovat.
14. DEN XIV (úterý): IMF, OSN a další globální organizace a instituce
se dohodly na „totální restrukturalizaci celého finančního systému“.
Vzniká „Nový světový řád – NWO.“ Jako hlavní motor k vytvoření NWO
slouží to, že „svět má tolik dluhů, že je nikdy nebude schopen splatit.“
Veřejnosti je sdělen návrh řešení: Média vysílají na všech světových
kanálech dopředu připravenou zprávu ve všech jazycích o vzniku
Nového světového řádu.
15. DEN XV (středa): „Občané panikaří.“ „Útoky na banky.“
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„Nedostatek jídla.“ „Lidem začínají opravdové problémy.“ (Source:
Glenn Beck Show, 5.11.2010.)
Glenn Beck: „Celý svět je tlačen k modelu centrální, globální vlády.“
(Source: Glenn Beck, 16.11.2010.) Uvědomte si: Pentagon již nacvičuje
více než dva roky scénáře (viz. Operace ´UNIFIED QUEST 2011´ http://www.youtube.com/watch?v=DInGq0mIWro) reagující mj. na:
globální zhroucení trhů
nedostatek jídla
lidová povstání
hyperinflaci
státní bankroty
přechod na nízké státní rozpočty
Nejde tedy o žádné fikce, nýbrž o reálné možnosti dalšího vývoje.
„Armáda se již připravuje. A co Vy?“ (Source: Glenn Beck Show,
8.12.2010.)
Glenn Beck: „Drazí spoluobčané: prosím poslouchejte mne: naše planeta
se změnila a už to není ten starý svět, který jsme tak dobře znali, kde
bylo vše jasně zaškatulkované; to co fungovalo: již fungovat nemusí.
Pokud nezačnete včas přemýšlet nově tzv. ´out of the box´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box)“, pak se
elitářům opravdu podaří „stlačit vás“ mezi nejrůznější krize a vy budete
sami od sebe v zoufalství požadovat vytvoření Nového světového řádu.
Budete politiky prosit o klid v ulicích a o funkční vládu. Abyste tomu
zabránili, musíte se ovšem naučit „jednat novátorsky“, nezvykle a
„neřešit vaše problémy podle starých receptů“. „Všichni jsme nyní
pěšáci na šachovnici globální revoluce, jenže pravidla hry se změnila.“
„Mnoho vašich politiků jsou ještě stále dobří lidé se srdcem na
správném místě, jenže oni nerozumějí“ Agendě Nového světového řádu,
nerozumějí tomu, že „hra se změnila“. „Čína je nyní světovou velmocí
číslo 1.“ Úzkostlivě na svém území hromadí celosvětové zásoby surovin
jako je např. voda, zlato, platina, ropa atd. V případě globálního kolapsu
pak budou tito elitáři připraveni na všechny situace. Jenže také my –
dobří lidé – se ještě stále můžeme zachránit, když přestaneme hrát podle
těch jejich nových pravidel. „Nehrajte tuhle jejich hru, kterou na vás
vyžadují.“ Nechtějte NWO. Nechtějte: aby se Váš národní stát změnil
v jednu globální Čínu. „Nereagujte tak: jak to od vás očekávají“ na
základě jejich sociologicko-psychologicko-politických a vojenských
modelů. „Není to přeci o majetku nebo o penězích.“ „Je to o lidech,
rodinách a o svobodě.“ „Myslete jinak než chtějí“ hoši z Nového
světového řádu. Buďte svobodní a pomáhejte si navzájem jako lidé a
nestavějte tuto pomoc na penězích. Elitáři se totiž těší, že nevydržíte ten
tlak, ty nejrůznější umělé krize a „budete se tak hrozně bát“ a vaše
zoufalství dostoupí takového vrcholu, že se „uchýlíte k násilí“. Jenže
tohle my jako v Boha věřící občané díky vzájemné solidaritě
nedopustíme! (Source: Glenn Beck Show, 9.12.2010.)

Glenn Beck inspired by God

Glenn Beck: „Snažím se vám dávat užitečné informace: jak jen nejlépe
dovedu a to vše vám může pomoci probudit vaše přátele. Nevím už: co
více mám dělat. Ale pravdou je, že styl života v Americe se změní a to
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není zrovna dobrá věc. Vždyť změnit by se měla spíše ta velká míra
všudypřítomné korupce, to, jak zacházíme jeden s druhým, naše obecné
směřování. Věci, k jejichž změně může přispět v rámci společnosti každý
z nás.“ Víte: u nás v Americe se „začnou dít úžasné věci“, když „lidé věří
v úspěch, zapojují se do společného díla a společně pracují.“ „Neštěstí
se stávají, když lidé již nevěří, že se ty dobré věci mohou
podařit …“ (Source: Glenn Beck Show, 7 .10.2010.)

Friends: Glenn Beck and Judge Napolitano from Fox News

Soudce Napolitano hovoří o Glennu Beckovi. Vysvětluje: jak Becka
naučil správným principům a jak mu vysvětlil věci, které doposud
vnímali oba dva odlišně: např. jako „Patriot Act“, „morálku, Ústavu“ a
další. Napolitano: Měl jsem „šanci ovlivnit Becka“. Bylo to „při našich
společných cestách v letadle“ a také jinde. (Source: Alex Jones Show,
7 .10.2010.)
Významný mediální představitel občanského pokojného odporu vůči
záměrům Agendy Nového světového řádu (NWO) Alex Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) z Texasu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas): „Beck nyní svobodně mluví ve své
show (s vysokou sledovaností v televizi Fox News
http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel, pozn. autora) o tom,
o čem já jsem hovořil 15 let před tím (ve svém rozhlasovém pořadu,
pozn. autora) a byl jsem považován za blázna.“ Víte soudce Napolitano:
Systém věcí vezdejších se zatraceně „bojí, že už se probouzejí dokonce i
´hard core´ američtí Republikáni“ a uvědomují si všechno to, co se děje
kolem Agendy Nového světového řádu a snaží se vůči tomu bojovat.
Vždyť „FED je druhým největším držitelem amerických dluhopisů“ a
vůbec „největším držitelem je Čína.“ Každopádně na mediální scéně se
Glenn Beck vyvíjí „velmi dobrým směrem.“, řekl Alex Jones. „Já jej
někdy podporuji, když jde správně, nicméně jindy mou podporu ztrácí.“
„Jsem rád, že Glenn Beck a jeho tým pravidelně analyzují informace
z mé vlastní show“ a „pak to vše využívají k informování veřejnosti ve
svém televizním programu.“ (Source: Alex Jones Show, 7 .10.2010.)
Glenn Beck: Lidé kolem Agendy Nového světového řádu si říkají:
„Přiveďte systém ke krachu“ a „ujistěte se, že máte záchrannou síť“,
vždyť „pak se to celé zřítí do vašich rukou“ a vy to budete ovládat. „To je
progresivní základ: vytvoříme krizi a lidé začnou křičet: napravte to: a
ty máš hned po ruce připraveny nové struktury.“ Víte: existuje zde již
dlouho „jeden zavedený trik, který používají.“ „Trik spočívá v tom, že
kdykoliv je jejich progresivní agenda odhalena: sdělovací prostředky to
ihned nazvou konspiračními teoriemi tak, aby tomuto odhalení, aby
těmto faktům nikdo nevěřil.“ „No a víte, kdo přišel původně s tím, že je
Obama narozen v Keni? Hillary Clintonová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton).“ „Tedy když se na ně
něco objeví, tak to hned označí jako konspirační teorie.“ Chápete?
„Musíte lidi diskreditovat tím, že je nazvete konspiračními teoretiky“ a
to je taktika lidí jednajících ve shodě s Agendou Nového světového řádu.
Všechna ta tvrdá práce a analýzy, sbírání fakt: to oni zničí jedinou
nálepkou: konspirační teorie. (Source: Glenn Beck Show, 22.9.2010.)
Všimněme si: lidé se znalostí nebo přímo s napojením na Agendu Nového
světového řádu (NWO) počítají s tím, že hlavním hybatelem veřejného
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mínění v Západní civilizaci směrem k vytvoření NWO bude ekonomika,
nesplatitelný dluh (http://www.lewrockwell.com/rozeff/rozeff338.html)
a díky tomu následné krize (umělé či reálné) v nejrůznějších
hospodářsko-politických rovinách, nesplnitelné sociální závazky vlád a
z nich plynoucí nepokoje v ulicích: tedy nikoliv primárně nový velký
válečný konflikt na území Evropy nebo USA. Válku, která by pomohla
nastartovat novou ekonomickou prosperitu: vidí elitáři raději v Asii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Asia), v zemích jako je Korea
(http://en.wikipedia.org/wiki/Korea), Írán
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iran), Izrael
(http://en.wikipedia.org/wiki/Israel) a obecně na Blízkém východě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Near_East).
ZASTAVENÍ NÁSTUPU NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU POMOCÍ
FINANČNÍHO ŘEŠENÍ: ZÁCHRANA SVOBODNÉ ZÁPADNÍ
CIVILIZACE
Zástupci Západní civilizace, kultury (kult = náboženství = víra =
kultura) o sobě vzletně rádi tvrdí, že myšlenkově vycházejí
z židovsko-křesťanských (http://en.wikipedia.org/wiki/JudeoChristian) tradic: hledejme tedy inspiraci právě zde, v Bibli
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bible).

Předseda Americké aliance Židů a křesťanů
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_Alliance_of_Jews_and_Christians)
Daniel Lapin (http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lapin):
„Žijeme nyní v časech, kdy skutečně utváříme první generaci
v lidských dějinách, kdy sice považujeme sami sebe za vzdělance
a přitom jsme bibličtí analfabeti.“ „Představte si dědice naší
slavné Západní civilizace, kteří ale neznají základy své
civilizace.“ Vždyť „lidé v médiích, v televizi aj. zřejmě ani neví,
kolik dílů mají Mojžíšovy knihy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Torah).“ „Lidé odvrhli Bibli jako
nějakou zastaralou sbírku legend o dlouho zapomenutých
národech.“ A k čemu to vedlo? Opět je zde reálné nebezpečí
Nového světového řádu. Přeci v dějinách se stále dokola opakuje
příběh prastarého Babylonu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon). Glenn Beck: „První
známý pokus o vytvoření Nového světového řádu se uskutečnil
právě v Babylóně, že?“ Lapin: „Ano.“ Někdo chce být vůdcem a
k tomu potřebuje sjednotit lidi a postupně z nich učiní bezduché
nástroje své moci. Učiní z nich stejné „cihly“. Jednu jako druhou.
Milióny stejných a zglajchšaltovaných
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung) lidských bytostí
spojených onou pomyslnou maltou – vzájemným materialismem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Materialism). (Source: Glenn Beck
Show, 16.11.2010.) A právě onen „materialismus nás dělá více
zranitelnými vzhledem k centrální moci Babylónské věže.“ „Kdy
už konečně lidé pochopíte, že tento svět není o penězích, nýbrž o
vztazích.“ O přátelství, lásce, pomoci, dobrotě, společenství,
svobodné a odpovědné individualitě atd. (Source: Glenn Beck
Show, 26.11.2010.) Jenže naštěstí vždycky se najdou i v této
záplavě cihel kameny, které i když opracované životem, tak přeci
jsou každý jiný. Jsou unikátní: jako svobodní lidé. „Každý tyran
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dobře ví to, že nemůže zotročit lidi, kteří věří ve Velkého šéfa (v
Boha, pozn. autora).“ „Takže každý tyran vždycky začne budovat
nepřátelství k tradiční biblické víře, nepřátelství k Bohu.“
„Objevuje se to v dějinách se železnou pravidelností.“
„Sekularismus (http://en.wikipedia.org/wiki/Sekularism) se stává
náboženstvím dne.“ Dnes je takovým „náboženstvím dne
enviromentalismus“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Enviromentalism). Víte: Zkrátka
„čtěte ten biblický příběh o Babylonu nikoliv jako nějakou
pradávnou bajku, nýbrž jako to, co se děje dnes.“ (Snahy o
vytvoření globálního Nového světového řádu – NWO) „Každý,
kdo napodobuje babylonský model: se snaží eliminovat rozdíly
mezi lidmi a mezi státy a pak vše spojit dohromady v jedné vládní
věži.“ Jenže „Bůh je Bohem milosrdenství. Je na straně lidí a
nikoliv tyranů.“ „V Hebrejštině neexistuje jedno slovo pro
´náhodu´ a já zde tedy také musím odmítnout teorii náhody.“
Myslím si, že např. „budova Evropského parlamentu“
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_building) je
takovým novodobým symbolem našeho dnešního Babylonu.
Záměrně ji tak zbudovali. „Řekli mi to“ její projektanti a stavitelé.
„Jsem o tom přesvědčen.“ (Source: Glenn Beck Show, 16.11.2010.)

Uměle vytvořená ekonomická krize totiž nutí lidi zajímat se opět o
to, co je v životě důležité. Když dojdou peníze, šance a možnosti:
ukazuje se zoufalá situace a prázdnota dosavadních lidských
životů Západní civilizace, které jsou naplněny a navzájem spojeny
především svým materialismem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Materialism); občané si už nedokáží
představit, že by se něco mohlo dít bez peněz, že by se mohli
setkávat bez nutnosti platit třeba jen za kávu v restauraci nebo za
dopravní prostředek, kterým jedou za svými přáteli.
Tvrdé životní podmínky vyvolané uměle režírovanou
globální ekonomickou krizí by tedy měly vést lidi V
OSOBNÍ ROVINĚ k tomuto praktickému řešení zastavení
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nástupu NWO:

SNIŽOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ A
DŮRAZ NA SOBĚSTAČNOST BEZ VLIVU
STÁTU A GLOBÁLNÍCH HRÁČŮ

Ukončení spolupráce
s energetickými, teplárenskými,
plynárenskými, vodárenskými aj.
společnostmi, které neustále
zvyšují ceny za své služby a
dodávky: z toho plyne hledání
jiných zdrojů, které jsou levnější,
umožňují svobodné nakládání
s Vašimi finančními prostředky
(vlastní dřevo, les, pole pro
pěstování zeleniny a obilovin,
zvířata pro obživu, vlastní studna,
potok, biomasa a sluneční
kolektory pro osobní potřebu –
nikoliv tedy pro účely trhu,
zbraně k lovu zvěře i na obranu
rodiny atd.).
SLUČOVÁNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ
V RÁMCI několika RODIN

Průměrná dvanáctičlenná rodina
žijící v rodinném domku nebo
v rámci nájemního domu je
schopná docílit minimálního
měsíčního příjmu 100.000 až
170.000,-Kč; dobrý křesťan,
hospodář a koordinátor v jedné
osobě již dokáže s takovými
penězi dělat zázraky a zároveň
produkovat zisk.
AKCEPTACE SPOLEČNÉHO SDÍLENÍ
DOMÁCNOSTÍ, DOMŮ A KAPITÁLU

Ideální řešení představuje sdílení
domácností, domů a kapitálu,
které umožňuje docílit
přebytkového rozpočtu i
v případě nenadálých a uměle
vyvolávaných krizí,
ekonomických turbulencí.
SMÍŘENÍ SE S TÍM, ŽE JE NUTNÉ PO
MNOHO LET SPOŘIT, INVESTOVAT,
SPOŘIT A ZASE INVESTOVAT,
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PODOBNĚ JAKO TO MUSELA DĚLAT
POVÁLEČNÁ GENERACE LIDÍ VE
VÁLKOU ZNiČENÉM NĚMECKU

Další rozumné řešení pak
představuje generování úspor a
možností byť i minimálních
investic. Úspory je nejprve
zapotřebí věnovat na vyrovnání
předchozích závazků z doby
pokusu sil Nového světového
řádu o globální převzetí moci,
posléze do sdílených a od
pravidelných měsíčních plateb
osvobozených nemovitostí,
bytových jednotek a do
konkrétních lidí, pak na
patřičnou výchovu a vzdělání
početné rodiny, malých dětí
v duchu křesťanských hodnot,
ústavních svobod, slušnosti a
etiky, kde rodiče pečují o děti a
dávají jim přednost před kariérou
a děti zase již od mala pomáhají
v domácnosti, pracují při
studiích, přispívají tak k obživě
celé rodiny, posléze pečují doma
o své staré rodiče; drahé
zahraniční dovolené, nákupy,
holdování alkoholu nebo
nákladné večírky již nebudou stát
v čele zájmu, jelikož rodina bude
mít hlavní cíl: přežít, zůstat
svobodnou a pokud možno
nezadluženou nebo zdravě a
výnosně zadluženou jednotkou;
úvěry bude možné samozřejmě
také nadále využívat a díky
rozumnému přístupu k penězům
se dokonce podaří zrealizovat
celou řadu podnikatelských
záměrů, nicméně díky
soběstačnosti se již lidé nebudou
muset zadlužovat proto, aby
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třeba zaplatili daně, nárůst cen
plynu, elektrické energie, nájmu,
potravin, vody atd., nýbrž třeba
proto, aby rozjeli nový business.
(Viz. také predikce Radiožurnálu 4.1.2011;
http://www.novinky.cz/ekonomika/222657 -cesko-postihla-nejhorsineuroda-ovoce-za-poslednich-20-let.html; „Růst cen průmyslových
výrobců v listopadu podle informací ČSÚ zrychlil z říjnové
stagnace na 0,5 procenta meziměsíčně. V meziročním
srovnání se růst cen výrobců zvýšil z říjnových 2,6 na 2,7
procenta. Jedná se o více než dvouletý rekord růstu cen v
průmyslu. Výrobní náklady míří nezadržitelně nahoru. Stále
rostou i ceny v zemědělství, konkrétně meziročně o 23,4
procenta. „Spolu s vyššími cenami pohonných hmot budou
potraviny klíčovým zdrojem jinak omezeného růstu
spotřebitelských cen v následujících měsících,“ předpověděla
analytička Raiffeisenbank Helena Horská.“ Viz.
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4139&s=newsletter; brambory
zdrahly v Česku v meziročním srovnání minimálně o „60%“ za kilogram
a další zdražení lze očekávat na přelomu dubna a května 2011 – viz. TV
Prima, 19.1.2011.)

AKTIVNÍ ÚČAST VELKÉ RODINY NA
POLITICKÉM A EKONOMICKÉM ŽIVOTĚ

Každá taková soběstačná rodina
žijící podle výše uvedených
fiskálních a etických pravidel by
pak měla hlavně hlídat stát,
aby nezvyšoval daně a
neničil Ústavou a Bohem
garantované svobody,
přirozená práva
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo),
neboť toto riziko vlastně zůstane
neustálou hrozbou; aktivní účast
na volbách a zájem o věci veřejné
tak bude vždy v první linii zájmu
v rámci bitvy o přežití a zachování
svobodného života.
Jak správně poznamenal Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck): „Proč odmítají snížit daně?
Protože to zvýší zaměstnanost, posílí to Ameriku (a Česko, pozn.
autora), lidé se budou mít lépe a nebudou se muset obracet na vládu,
aby řešila jejich problémy a pro elitáře se tak stane velmi těžké
přerozdělovat na globální úrovni bohatství každého člověka a hlavně
se tím znemožní vytvoření globální vlády.“ Vždyť „naše bohatství mizí
záměrně.“ Nikoliv náhodně a nebo snad díky neviditelné ruce trhu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_hand). (Source: Glenn Beck
Show, 22.9.2010.)
Černošský profesor ekonomie Walter Williams
(http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_E._Williams): Víte, ono „vždycky,
když vám politici říkají, že vám daně nezvednou“, že to udělají jen těm
bohatým: tak je třeba se mít velmi na pozoru. „Firma“ totiž může udělat
jen několik věcí k tomu, aby přežila zvýšení daní. Může zvýšit „cenu
svých produktů, snížit dividendy a zisk, nebo vyhodí zaměstnance
proto, aby přežila jako celek.“ Pamatujte: „Daně vždy zaplatí všichni
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lidé.“ „Takže když zvednete podnikům daně, tak se to hned dotkne
střední třídy, které například Obama slíbil, že jí daně nezvýší.“
„Zvyšování daní firmám a bohatým je totiž finta: jak zvýšit
daně každému z nás.“ Soudce Napolitano: Zvyšování daní bohatým
ve svém důsledku „poškodí každého z nás“. (Source: Freedom Watch,
16.10.2010.)

Glenn Beck: „Musíme pochopit, že bohatí lidé nejsou naši
nepřátelé, ale že pro nás vytvářejí pracovní místa.“ Navíc: Začít
malé podnikání většinou totiž není o penězích, ale o nápadu. „Není to o
tom být boháčem.“ „Pokud začnete podnikat s ideou na zbohatnutí, tak
většinou padnete na hubu.“ „Peníze totiž nakonec neznamenají
bohatství, nýbrž svobodu dělat si věci po svém.“ (Source: Glenn Beck,
22.10.2010.) Beck: Já sám jsem zaměstnával roku 2007 šest lidí a toto
číslo se vyhouplo až na dnešních 40 výzkumníků, kteří mi připravují
podklady; chovám se k nim vždy slušně tak, aby měli dobrý pocit z práce
a dělali ji s nadšením. „Není to vůbec náhoda, že když dáváme:
zpravidla o to více dostáváme ne sice vždycky peníze, ale obvykle je to
více, než jsme dali.“ „Takhle to zkrátka funguje.“ (Source: Glenn Beck
Show, 13.9.2010.)
Vicepresident Cato Institutu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cato_Institute) David Boaz
(http://en.wikipedia.org/wiki/David_Boaz): „Říkají nám, že hlavně
nesmíme zvedat daně střední třídě“, no a že „ti bohatí to ještě
zkousnou“, „jenže to, co už nám neřeknou spočívá v tom, že zvýšení daní
investorům a obchodníkům, kteří vytvářejí pracovní místa, uvádějí na
trh do oběhu nové výrobky, nové nápady: to je ta nejnebezpečnější věc,
kterou můžete udělat.“ „Chcete vyřešit nezaměstnanost a dát konečně
lidem práci? No tak přeci bohatí musí mít z čeho investovat.“ Soudce
Napolitano: Víte, já si někdy procházím tweety Demokratů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) a připadá mi to jako
„třídní válka“, jakoby „nenáviděli úspěšné a bohaté Američany“.
(Source: Freedom Watch, 7 .12.2010.)
Politička americké Republikánské strany a někdejší favoritka Tea Party
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement) Christine
O´Donnelová (http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_O’Donnell):
„Masivní zvýšení daňové zátěže“ posléze těžce „zasáhne každou
rodinu“. Zvyšování daní „se nehodí do naší současné těžké situace“.
Rozhodně nesouhlasím s tzv. zvyšováním daní pro bohaté, jelikož
zvyšovači daní totiž nazývají bohatými „malé podnikatele“. „Majitelé
čistících firem, obchůdků s pizzou, kteří vydělávají 300.000 dolarů
ročně ještě před zdaněním a před tím, než zaplatí své zaměstnance a
uživí rodinu.“ Zvyšování daní: „Je to zkrátka špatný přístup.“ (Source:
Freedom Watch, 16.10.2010.)
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Christine O´Donnelov á

Soudce Napolitano: „Dnes tady“ u nás „máme tak rozsáhlou vládu, tak
bez kontroly lidu, tak destruktivní k osobním iniciativám, že už ani
nikdo neví, kolik vlastně máme zákonů, kolik utrácíme ze státního
rozpočtu, kolik daní jsme vybrali. Na počátku se lidé dobrovolně
rozhodli dát vládě trochu ze svého pracně vydělaného příjmu pro
obecné blaho celé společnosti.“ Dnes nám ovšem přikazují platit tak
obrovské daně, že je to již „nemorální“. „Kdo z nás by nechal zloděje:
aby jen tak ukradl peníze a utekl?“ „Proč to ale necháváme dělat
beztrestně naší vládu“ pomocí zvyšování daní, poplatků atd.? „Znáte
někoho, kdo přijde domů po tvrdém pracovním týdnu a řekne:
Nemyslím si, že jsem ještě dal vládě dost peněz.“ „Jistě: nikoho
takového neznáte.“ No „možná si to tak říkají velcí milionáři, nikoliv
však většina lidí.“ Jenže pak stejně zasedne vládní kabinet, parlament a
řeknou, že zase „nevybrali dost peněz“. „Jak dlouho jim to ještě
dovolíme takhle dělat?“ (Source: Freedom Watch, 10.12.2010.)

AKTIVNÍ ÚČAST NA POMOCI BLIŽNÍM A
VZÁJEMNÉ POSILOVÁNÍ NA DUCHU,
DOBROSRDEČNOST, VÍRA V BOHA,
ETIKA V BUSINESSU

To jsou stěžejní principy pro
zachování duchovně silných,
svobodných, vzájemně si
pomáhajících rodin, bližních a
obecně dobrých lidí v rámci
našeho národa bez vměšování
státu nebo globálních institucí.
Glenn Beck: „Jako občané musíme vyjít ze svých ulit a pomoci
nezaměstnaným, musíme jim poskytnout ochranu a zkrátka pomoci
našim bližním. Musíme to udělat jako individuální lidské bytosti. Pokud
můžete vytvořit byť jen jedno pracovní místo proto, že máte výborný
podnikatelský nápad: tak to udělejte.“ „Některým lidem ovšem pomoci
nemůžeme.“ „Nemůžeme pomoci těm, kteří si nechtějí pomoci sami.“
„Můžeme jim pomoci získat zpět jejich životy a čest.“ Uděláme to
„vytvořením nových pracovních míst, rozjezdem nového podnikání.“
My občané, nikoliv vláda, pomůžeme lidem a „tím vrátíme naši zemi a
naši planetu zpět na dobrou cestu.“ „Neudělá to za nás nikdo“ jiný, ani
stát, ani mezinárodní organizace. (Source: Glenn Beck Show,
27 .10.2010.)
Ron Paul (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul): Víte v této oblasti
„jsem sociální konzervativec
(http://en.wikipedia.org/wiki/Social_conservatism), jen zkrátka
nechci používat sílu státu k tomu, abych někomu zlepšil
sociální podmínky. To je ten velký rozdíl. Když totiž chcete
vynucovat sociální hodnoty skrze zákon, tak to je již jiný příběh.“
converted by Web2PDFConvert.com

vynucovat sociální hodnoty skrze zákon, tak to je již jiný příběh.“
„Sociálně-konzervativní hodnoty, rodinný život, víra v Boha, to vše je
pro společnost velmi prospěšné, my akorát nechceme, aby se do toho
pletla vláda.“ „Odpovědnost za sociální oblast je na každém jednotlivci,
na rodině, na církvi, ale rozhodně nikoliv na vládě.“ (Source: Freedom
Watch, 13.11.2010.)

Příklad vzájemné lidské solidarity v městečku Wilmington ve státě Ohio
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wilmington,_Ohio): kolem dvanácti tisíc
obyvatel; po odchodu DHL (http://en.wikipedia.org/wiki/Dhl) –
hlavního zaměstnavatele většiny lidí z města – zde vypukla masová
nezaměstnanost (9.500 lidí bez práce z dvanácti tisíc obyvatel). Nastaly
hrozné chvíle. Lidé si zkoušeli pomoci mezi sebou v rámci církevních
společenství. Tento fakt zaujal Glenna Becka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck), jenž si Wilmington velice
oblíbil právě pro víru velké části (nikoliv všech) místních i okolních
obyvatel ve vzájemnou pomoc bez účasti státu. Beck: „Lidé se často
dostávají do situace, kdy si myslí, že jsou již tak příliš zdrceni
životem, že už je nic nezachrání, a že to již ani nemá cenu se o
něco snažit.“ „A já vám ukážu jedno americké město, kde se lidé
dokáží zvednout a hlavně to opravdu udělat a zřejmě nás pak svým
příkladem všechny ostatní povedou k tomu, jak bychom to měli udělat
také my ostatní.“ Bez státu a bez zvyšování daní. Vy obyvatelé
Wilmingtonu: „Každé ráno jdete mezi lidi“ a „modlíte se“, aby vám Bůh
seslal pomoc a ona každý den také přichází? „Vy nechcete peníze po
vládě?“ (podobně: třeba taky ne z Evropské unie) „Proč?“ Allen
Willoughby z místní církve Sugar Tree Ministries
(http://www.sugartree.org/contacts/12-contacts/2-allen-willoughby):
„Ne“, po vládě nic nechceme. „Bůh je náš pán, který nám slíbil, že se o
nás postará.“ Beck: „Jak to všechno začalo?“ Willoughby: „Asi před
dvaceti lety jsme se ženou“ neustále viděli na ulicích našeho města
„drogově závislé“, „alkoholiky“, „skejťáky“, lidi na ulici atd. „Chtěli jsme
pro ně vybudovat místo bezpečí, místo, kam mohou přijít, dostat se
z ulic a kde bychom si s nimi mohli v klidu povídat.“ „To byl náš první
podnět.“ Velkým problémem byl zpočátku přísun potravin. Jenže
s pomocí Boží jsme vše překonali. „Dnes servírujeme v týdnu 6 různých
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druhů teplých jídel denně pro 150 až 200 lidí.“ Beck: „Odkud se to jídlo
bere?“ Willoughby: Víte my věříme Bohu a jsme velmi aktivní.
„Zaangažovali jsme do celého projektu 32 dalších církví.“ „Je to úžasné
.“ „Oni zabezpečují ze sbírek teplá jídla.“ „Přichází k nám měsíčně 8.000
dětí /…/.“ Beck: „Já v tom vidím úžasného ducha nezávislosti na státu.“
„Církve spolupracují ruku v ruce.“ Daniel Lapin: „Božím Požehnáním
je to, když je někdo schopen vydělat si sám na své vlastní
živobytí, protože když se tohle třeba někomu podaří
dosáhnout s pomocí jiného člověka: tak takové osobě dáváme
něco daleko cennějšího než je pouze příjem: je to čest a
respekt k sobě samému.“ (Source: Glenn Beck Show, 19.11.2010.)
Což takhle začít podobně také například v Jiříkově na Bruntálsku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jiříkov_(Bruntál_District)), kde již lidé
nedokáží věřit v nějakou naději: nezaměstnanost zde dosahovala 40%.
(Source: Radiožurnál, 8.12.2010.) „Můj muž ztratil práci.“ „Musela jsem
se naučit šetřit úplně se vším.“ „Byl bez práce 17 měsíců.“ Navzájem
jsme si pomáhali v rodině, mezi přáteli, v církvích. „Teď už manžel
pracuje a nyní zase my pomáháme druhým.“ My „učíme lidi: jak přežít
bez peněz“ a to jen já sama „mám 6 dětí“. Když drží lidé při sobě a mají
dobré srdce: tak jde všechno. (Source: Glenn Beck Show, 2.12.2010.)
Majitelka hotelu v těžce zkoušeném městě Wilmington – Molly Duleaová
(http://www.independent.co.uk/news/world/americas/ghost-town-anamerican-nightmare-1646434.html): Jednoho dne „k nám přišla mladá
maminka se svým malým dítětem a poprosila nás o pomoc, že zoufale
potřebuje práci; nevěděla: co bude dál a jak se svým drobečkem
přežije.“ Můj „přítel“, který je u mne zaměstnán, se ihned „přihlásil a
nabídl jí, že zkrátí svou pracovní dobu o několik hodin denně a ona pak
může nastoupit místo něho.“ (Source: Glenn Beck Show, 6.12.2010.)

Jon Meade Huntsman

Americký podnikatel, filantrop, křesťan a podle Forbsu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_400) někdejší čtyřicátý sedmý
nejbohatší muž naší planety Jon Meade Huntsman
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Huntsman,_Sr;
http://www.huntsman.com/eng/About_us/About_us/index.cfm?
PageID=7 383.): Víte přátelé: právě v těžkých chvílích je třeba zvednout
hlavu, podívat se druhému zpříma do očí, podat mu ruku a snažit se
dodržovat takto uzavřené slušné dohody. Glenn Beck: „Takoví bychom si
přáli být všichni.“ Huntsman: Glenn představuje „jednoho
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z nejskvělejších lidí, které jsem ve svém životě potkal.“ „Rybařil jsem
s Tebou Glenne, byli jsme spolu o samotě v horách a povídali jsme si o
různých tématech: vesmírem počínaje a našimi rodinami konče.
Společně jsme plakali a já vím, že jsi Glenne prostě dobrá lidská duše.“
Rád bych zde pověděl svůj příběh: vychází z mých základních principů,
které jsem popsal ve své knize ´Vítězové nikdy nepodvádějí´ (Winners
Never Cheat – http://www.amazon.com/Winners-Never-CheatEveryday-Forgotten/dp/0131863665). Před několikati lety „jsem musel
prodat 40% své rodinné firmy“. „Když se poměry zlepšily, tak jsem ji
naštěstí zase mohl vykoupit zpět.“ Našel jsem tedy kupce a dohodl se
s ním na tehdy platné tržní ceně. Plácli jsme si a to bylo pro mne svaté.
Než jsme stihli připravit všechny smlouvy: tak uběhlo několik měsíců a
za tu dobu hodnota mé firmy pětinásobně vzrostla. Pro mne však byla
jednou uzavřená dohoda stále platná. „Pak jsme se sešli po šesti měsících
s kupcem.“ Dostal jsem automaticky v rámci serióznosti z jeho strany
dvojnásobnou nabídku. „Nerozumíte mi, řekl jsem mu: my už jsme si
přeci plácli.“ „Já jsem nic navíc neočekával.“ „Předně jsme si již plácli,
dohoda byla uzavřena.“ Kolegové mi říkali, že takové seriózní chování je
„velmi neobvyklé“. Já jsem jim stále znovu odpovídal: „Co je na tom
neobvyklého chovat se čestně?“ „Jde zde prostě o etický aspekt života,
že když spolu obchodujeme, tak máme také odpovědnost před Bohem a
k naší rodině, k vlasti a k dětem.“ Víte: když jsem byl ještě mladý a se
ženou jsme viděli našeho souseda, že nemá ani na oběd, tak jsem mu
vždycky anonymně dával do jeho schránky každý den několik
dolarů. Nikdy jsem za to nic nechtěl. Beck: „Vy tedy nevěříte tomu,
že business je jen business?“ Huntsman: „Ne, ne.“ „Nevěřím tomu
Glenne.“ (Source: Glenn Beck Show, 10.12.2010.)

Členové Spojené metodistické církve
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Methodist_Church) v okolí
Atlanty (http://en.wikipedia.org/wiki/Atlanta) otevřeli zdarma pro
bezdomovce na zimu své vyhřáté modlitebny a kostely. Glenn Beck:
„Nežádali o pomoc stát.“ Kněz se prostě postavil po mši před lidi a
„poprosil je o pomoc“. „Nepřikázal jim platit větší daně nebo něco
podobného.“ „Bylo to spontánní dobrovolnictví“, akt víry a dobrého
srdce. „Věřící přijížděli, uklízeli, dávali dary, vařili, přivezli 200
nafukovacích matrací, stovky spacích pytlů, toaletní papír atd.“
„Nezatahovali do toho vládu; chtěli prostě pomoci jako křesťané lidem
ze svého okolí.“ „To je ta pravá sociální spravedlnost“ bez státních
zásahů nebo zvyšování daní. (Source: Glenn Beck Show, 13.12.2010.)
Konec konců také v Česku vidíme podle Šimona Pánka
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Šimon_Pánek) „nárůst ochoty lidí
přispívat“ na své bližní a „počet těch lidí, kteří se přidávají: dlouhodobě
roste“. (Source: Radiožurnál, 8.10.2010.)
ŘEŠENÍ NA STÁTNÍ A GLOBÁLNÍ ÚROVNI

VZÁJEMNÉ ODPUŠTĚNÍ DLUHŮ,
PENĚŽNÍ RESTART CELÉHO FINANČNĚPOLITICKÉHO SYTÉMU tzv. OD NULY

Banky, státy, velcí i malí
věřitelé přistoupí na globální
úrovni k určitému předem
známému datu na vzájemné
odpuštění dluhů
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Debt_relief).
Všechny dluhy budou
vymazány, systém
digitálních půjček
restartován, nastane opět
obrovský ekonomický
rozkvět díky poskytnutí
nových úvěrů. Věřitelé budou
vědět, že vlastně vydělají ještě
více než kdyby na toto odpuštění
dluhů nepřistoupili (odstranění
insolventnosti a nedobytných
nebo těžce vymahatelných
pohledávek; viz enormní zisky
bank a úvěrových společností v
letech 2008-2009). Pozoruhodné
je: Tento nápad chtějí využít
současní elitáři prosazující
Agendu NWO a to jako lákadlo
k vytvoření jednotné globální
měny a vlády, nicméně autor
textu zde prezentuje dané řešení
– odpuštění všech dluhů –
s naprosto jiným výsledkem:
pokračování svobodného
kapitalistického trhu jednotlivých
národních států s novou finanční
i duchovní energií (konec
neřešitelných a traumatizujících
životních situací států,
právnických i fyzických osob v
případě nemožnosti splácet
obrovské dluhy) a zachování
svobody pro celé lidstvo.
Celostátní odpuštění dluhů je totiž v dějinách velmi známé a často
používané řešení. Profesor Jan Sokol
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol_(philosopher);
http://www.jansokol.cz/cv-en.php?lang=en) z prestižní Fakulty
humanitních studií University Karlovy
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Fakulta_humanitních_studií_Univerzity_Karlovy)
v Praze (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague) řekl, že: „/…/ nacházíme
už v nejstarších dokumentech sumerských panovníků pravidelně
formuli „Zrušil jsem dluhy.“ Bývala to jakási forma panovnické
amnestie; když panovník nastoupil na trůn, všechny dluhy smazal.
Umíte si představit, co by to udělalo s dnešním hospodářstvím?“ Jaký
by začal obrovský ekonomický rozkvět a popularita národních vlád?
„Posledním panovníkem u nás, který takovou dluhovou amnestii pro
zadlužené sedláky udělal, byl Karel IV.
converted by Web2PDFConvert.com

(http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_IV). Slavná Solónova
(http://en.wikipedia.org/wiki/Solon) Seisachtheia (tedy setřesení
břemen – http://en.wikipedia.org/wiki/Seisachtheia) není nic jiného,
než právě toto. Solón se zasloužil o Atény tím, že řekl: „Zapomeňte na
všechny dluhy, které máte.“ (Source: SOKOL, Jan: DVOJÍ
SOUVISLOST PŮJČKY A ÚROKU, IN: Konzervativní listy, II, listopad
2010, č. 11, s. 5.) Z moderních dějin známe například:

realizaci odpuštění dluhů díky výzvám papeže Jana Pavla II.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawel_II) mj. v rámci globální
akce „Jubilee 2000“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_2000;
http://www.buzzle.com/articles/debt-relief-and-the-stand-ofcatholics-on-the-matter.html;
http://www.nccbuscc.org/sdwp/international/statemjune04.shtml),
nebo třeba podporu zákona „Debt Relief Lock-box Reconciliation
Act“ (http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?
c106:./temp/~c106yfgY6p) mj. ze strany Republikána Eda
Royceho roku 2000 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Royce;
http://books.google.cz/books?id=mMu0ISbAOcC&lpg=PA18267 &ots=ZgNku8dB7 n&dq=debt%20relief%20president%20reagan&pg=PA18267 #v=onepage&q=debt%20relie
dále americký zákon „The Mortgage Forgiveness Debt Relief Act
2007 “
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_Forgiveness_Debt_Relief_Act_of_2007 ;
http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=17 9414,00.html),
který přímo počítá se situací, kdy banky nebo jiné finanční
instituce odpustí dluh vzniklý z hypoték atd.
Odpuštění dluhů připustil jako možné řešení také významný český
ekonom a předseda Strany svobodných občanů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) pan Petr
Mach (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach) v rozhovoru pro
ČRo 6 (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Radio), 6. prosince
2010.
Glenn Beck: „Lidé z levice (http://en.wikipedia.org/wiki/Leftwing_politics) a lidé z pravice (http://en.wikipedia.org/wiki/Rightwing_politics): všichni spolupracují protože si uvědomili pravdu“ o
Novém světovém řádu. Všichni jsou Božími dětmi a „zázraky se vždycky
stávají, nicméně svět je nazývá náhodami.“ (Source: Glenn Beck Show,
15.12.2010.)

Bude ovšem také nutné
prosadit dle biblické
předlohy pravidelné
odpouštění všech dluhů
v sedmiletých intervalech a
tomu uzpůsobit nový
finanční systém úvěrování.
Půjde o pojistku proti
opětovným snahám Agendy
NWO o převzetí moci, o
zničení svobodných lidí a
národních států skrze
předluženost: to vše tedy
navíc bez nutnosti přecházet
na zlatý standard
(http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Standard).
Pokud si uvědomíme, že toto
řešení nám umožní zachovat
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systém tvorby nekrytých
digitálních peněžních prostředků
a vezmeme-li v úvahu výši RPSN
(http://en.wikipedia.org/wiki/Annual_percentage_rate)
v případě hypoték,
spotřebitelských úvěrů a dalších
produktů a jestliže přijmeme za
své konečné prolomení pravidla
max. dvou až čtyř spolužadatelů o
úvěr (například 12 a více žadatelů
posuzovaných společně v rámci
jednoho nebo více finančních
produktů již sníží měsíční splátky
vzhledem k prvnímu plátci
uvedenému na smlouvě na
neuvěřitelné minimum)
v sedmiletém cyklu s možností
automatického revolvingu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Revolving_credit),
uznáme-li také nutnost
průběžného smluvního vyvázání
starých plátců i svázání nových
žadatelů a budeme-li smířeni
s průběžnou úpravou úrokové
sazby a přijmeme-li za své také
další inovace: dojdeme tak k
velmi ziskovému řešení, které
navíc dokáže zachránit pravidelně
po sedmi letech (nebo i dříve) ty
nejvíce předlužeností trpící státy,
celé národy, právnické i fyzické
osoby. Západní civilizace bude
spasena, ekonomika dostane
novou sílu a hrozba finanční pasti
Nového světového řádu se již
nikdy nebude moci znovu
opakovat. Bible v tomto smyslu
hovoří jasně:
+ Rok promíjení dluhů: „Každý sedmý rok budeš promíjet
dluhy. Promíjení dluhů se bude dít takto: Každý věřitel
promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od
svého bližního, totiž od svého bratra, vymáhat, neboť je
vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhů.“ „Jen ať u tebe nikdo
není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti
dává za dědictví, abys ji obsadil.“ „Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná,
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jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si
nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Budeli u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již
ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj
srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a
půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci
nechoval ničemnou myšlenku: „Blíží se sedmý rok, rok promíjení
dluhů…“ Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by
kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích. Dávej ochotně, nepouštěj si
do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a
vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí,
přikazuji ti: „Ochotně nabízej pomoc svému bratru – tomu, kdo je ve tvé
zemi chudý a potřebný.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion,
Deuteronomium 15:1-11, Praha, 2009, s. 217 .)
+ „Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.“ (Source:
Bible: překlad 21. století, Biblion, Nehemiáš 10:32, Praha, 2009, s. 559.)
+ „Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého
vlastnictví, ať přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek
svého bratra. Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá,
co je potřeba k jeho vykoupení, ať spočítá léta od prodeje svého
pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému
vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane
prodaný pozemek v rukou kupce až do léta milosti. V létě milosti
pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví.“
„Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát,
ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj
úrok ani přirážku – boj se svého Boha! – aby tvůj bratr mohl žít poblíž
tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. Já
jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal
kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem.“ (Source: Bible: překlad 21.
století, Biblion, Leviticus 25:25-28, 35-38, Praha, 2009, s. 141-142.)
+ „Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými
služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho,
který mu dlužil deset tisíc hřiven a když neměl čím zaplatit, poručil jeho
pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se
zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy:
‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!‘ Pán se tedy nad ním
slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník
odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal
ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!‘ Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj
se mnou strpení a zaplatím ti!‘ On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení,
dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli
zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán
ho tedy zavolal. Ty zlý služebníku!‘ řekl mu. Odpustil jsem ti celý dluh,
protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se
já slitoval nad tebou?!‘ Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům,
dokud nezaplatí celý dluh.Totéž udělá i můj nebeský Otec vám,
pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru.“ (Source: Bible:
překlad 21. století, Biblion, Matouš 18:23-35, Praha, 2009, s. 127 8.)
+ „“Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil pět set denárů a druhý
padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z
nich ho bude mít raději?“ „Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil,“
odpověděl Šimon. „Správně,“ řekl Ježíš.“ (Source: Bible: překlad 21.
století, Biblion, Lukáš 7 :41-43, Praha, 2009, s. 1332.)
+ „/…/ nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil,
nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty
nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, odvrací ruku od
křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje
mé zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví
Panovník Hospodin.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Ezechiel
18:7 -9, Praha, 2009, s. 1097 .)
+ „Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! Jak dlouho bude
bohatnout tím, co zabavil? Znenadání povstanou tvoji dlužníci,
ti, kdo se před tebou chvějí, se probudí a staneš se jejich kořistí
! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení – za
to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli.“
(Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Abakuk 2:6-8, Praha, 2009, s.
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1225.)
+ „/…/ odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský
dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil,
když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti,
veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy
nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo
sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v
Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým /…/“. (Source:
Bible: překlad 21. století, Biblion, Koloským 2:13-18, Praha, 2009, s.
1488.)

ODSTRANĚNÍ
NEPŘIMĚŘENÉ DAŇOVÉ A
POPLATKOVÉ ZÁTĚŽE
OBČANŮ V JEDNOTLIVÝCH
NÁRODNÍCH STÁTECH A
V RÁMCI NADNÁRODNÍCH
CELKŮ, ORGANIZACÍ,
INSTITUCÍ ATD.;
DEREGULACE
SVOBODNÉHO TRHU A
ZAMEZENÍ NIČENÍ
ÚSTAVOU A BOHEM
GARANTOVANÝCH
SVOBOD; VLÍDNÁ STÁTNÍ
SPRÁVA, POLITICI A
„MILOSRDNÍ ÚŘEDNÍCI“,
KTEŘÍ SLOUŽÍ LIDEM A
NIKOLIV LIDÉ JIM

Velmi důležité
principy, které dodají
světové ekonomice
další obrovskou
energii spolu s již výše
popsaným
prominutím dluhů a
novým systémem
úvěrování
Soudce Napolitano: „Existuje zde vláda proto, aby pracovala pro
nás, nebo jsme tady my od toho: abychom sloužili vládě? Tuhle
otázku si zde klademe v televizním pořadu Freedom Watch
(http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Watch) každý den.
Protože podle toho, jak si kdo na tuto otázku odpoví: pak
oddělujeme lidi milující svobodu od těch, kteří milují na prvním
místě moc. Vláda v Americe není zbožštěním královských
výsadních práv; vláda v USA odvozuje všechny své pravomoci
na základě dohody s občany. Naše vláda by měla být schopna
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na základě dohody s občany. Naše vláda by měla být schopna
nás ctít jako lidské bytosti a chránit naše přirozená práva
(http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right), která vycházejí
z našeho lidství.“ „My lidé jsme omezili moc vlády dokumentem,
který nazýváme Ústava. Pokud vláda odmítá dodržovat Ústavu:
nezbude nám jako občanům nic jiného, než si vzít zpět ty
pravomoci, které jsme naší vládě udělili.“ „V uplynulých letech
jsme slyšeli z demokratických
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States))
řad hodně posměšků nad nápadem vládnout ve shodě
s ústavními principy.“ Říkali nám, že „mohou napravit“ prstem
jedné ruky „jakoukoliv chybu, že mohou regulovat jakékoliv
chování a zdanit všechno: co chtějí; no a také to tak dělali.“
„Vždy, když k tomu došlo: vaše svoboda se zmenšila a váš podíl
na státním dluhu naopak narostl.“ Proto se zeptejte sami sebe,
svých dětí a sousedů, přátel, politiků: kdo z nich „věří v omezenou
moc vlády, v posilování naší svobody a nebo naopak: kdo chce
posilování státu a své moci.“ Když budete takového člověka volit:
„Dá pak federální vládě více moci nad vaší výplatní páskou?“,
„Bude chtít regulovat zdravotnictví?“. Bude po vás chtít více
vašich peněz a bude zvětšovat zadlužení státu? Miluje válku nebo
mír? Věří ve svobodný trh nebo v to, že vláda ví vždycky vše
nejlépe? Chce být váš sluha nebo pán? Bude hájit Ústavu? (Source:
Freedom Watch, 30.10.2010.)
Někdejší guvernér státu Minnesota
(http://en.wikipedia.org/wiki/Governor_of_Minnesota) Jesse
Ventura: „Víte v televizi se na oko všichni politici nenávidí,
ukazují: jak si jdou po krku, jak je kdo z nich zlý nebo dobrý,
nicméně když zhasnou kamery, tak jdou společně na večeře, ujistí
se, že se vlastně nic nestalo.“ Soudce Napolitano: „No a to
všechno proto, aby se udrželi co nejdéle u moci.“ (Source:
Freedom Watch, 16.10.2010.)

Soudce Napolitano a guv ernér Jesse Ventura

+ „Co děláte, není správné,“ pokračoval jsem. „Nemáte raději žít
v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč
hanět? I já se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí.
Nechme už toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a
domy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!“
„Všechno vrátíme,“ odpověděli na to. „Už od nich nebudeme nic
požadovat. Uděláme, jak říkáš.“ Svolal jsem tedy kněze a zavázal
knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl
kapsu svého pláště a prohlásil: „Každého, kdo nedodrží své slovo, ať
Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto ať zůstane
vytřesen a prázdný.“ Celé shromáždění na to odpovědělo: „Amen,“ a
chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch
dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od
dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe jsem se svými bratry
nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou
přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno.
Také jejich mládenci lid utiskovali. Já jsem ale z úcty k Bohu nic
takového nedělal. Osobně jsem pomáhal jsme pozemky, naopak, všichni
mí muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských
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hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den
se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství
drůbeže. Každých deset dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto
jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížily jiné
povinnosti. Pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co
jsem pro tento lid vykonal.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion,
Nehemiáš 5:9-19, Praha, 2009, s. 551.)
+ „Ježíš řekl učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával
správce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho
tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť
budeš propuštěn.‘ Správce si řekl: ‚Co budu dělat, až mě můj pán
propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím… Už vím, co udělám, aby mě
lidé přijali do svých domů, až budu propuštěn!‘ Jednoho po druhém si
pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik
dlužíš mému pánu?‘ ‚Sto sudů oleje,‘ odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je
tvůj úpis – rychle si sedni a napiš padesát.‘ Dalšího se zeptal: ‚A kolik
dlužíš ty?‘ ‚Sto měr pšenice,‘ odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis –
napiš osmdesát.‘ A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal
chytře! Synové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové
světla. Říkám vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete
dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v
nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je
nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými
penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v
cizím, kdo vám dá to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma
pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude
jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i
penězům.“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Lukáš 16:1-13,
Praha, 2009, s. 1346-1347 .)
+ „Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud
vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset
hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s tím, dokud nepřijdu.‘ Jeho krajané ho
ale nenáviděli a hned vyslali poselstvo, aby vyřídilo: ‚Nechceme ho za
krále!‘ Když se pak vrátil jako král, zavolal si služebníky, kterým svěřil
peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá
hřivna vynesla deset hřiven.‘ Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý
služebníku! Protože jsi byl věrný v tom nejmenším, vládni deseti
městům.‘ Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.‘
Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.‘ Potom přišel další a řekl:
‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem ji uloženou v šátku, neboť jsem se
tě bál. Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel.‘
Král mu řekl: ‚Soudím tě podle tvých vlastních slov, zlý služebníku.
Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím,
co jsem nezasel? Proč jsi tedy nedal mé peníze směnárníkům, abych si je
po návratu vybral i s úroky?‘ Tehdy řekl své družině: ‚Vezměte mu tu
hřivnu a dejte ji tomu, který má deset hřiven.‘ ‚Pane,‘ namítli, ‚vždyť už
má deset hřiven.‘“ (Source: Bible: překlad 21. století, Biblion, Lukáš
19:12-25, Praha, 2009, s. 1350-1351.)
Soudce Napolitano o Ústavě: Víte přátelé „záruka by měla být zárukou“.
„Když si koupíte auto, tak vám prodejce garantuje, že to bude fungovat
jako auto.“ Jenže „s Ústavou a naší vládou je to tak nějak odlišné.“
„Ústava vám třeba zaručuje, že vás policie nemůže jen tak zatknout na
ulici za to, že hrajete třeba na veřejnosti šachy.“ (Stalo se v USA.)
Ústava nám také zaručuje, že pouze „lidmi volení zástupci mohou
vydávat zákony a nikoliv úředníci.“ „Dobrý policista ještě stále odmítne
zatknout dědečka za to, že si jde zahrát s kamarády šachy do veřejného
parku.“ Pamatujte: „Nespravedlivé právo není právo“ a „nezakládá
povinnost poslušnosti“. „Ústava zakazuje neodůvodněné prohlídky a
zabavování majetku.“ Vláda se díky Ústavě „nesmí dotýkat“ vašich těl
„bez soudního příkazu.“ Díky Ústavě „nesmí soudce vydat takový příkaz
bez vážného podezření ze spáchaného zločinu na základě předloženého
důkazního materiálu.“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.)

PŘEHODNOCENÍ ÚLOHY GLOBÁLNÍCH ORGANIZACÍ A
INSTITUCÍ, KTERÉ SE POKUSILY PŘEVZÍT MOC V
RÁMCI AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
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RÁMCI AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
Bude se to týkat např. OSN, EU, IMF, FEDu, Světové banky,
UNICEFu (http://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF) a stovek
dalších.
Výběr nových politiků.
Michelle Bachmannová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachmann), členka
americké Sněmovny reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives)
zvolená v rámci státu Minnessotta
(http://en.wikipedia.org/wiki/Minnessotta) a nadšená
stoupenkyně Tea Party
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement): Správného
politika nové generace poznáme podle sledování jeho
„charakteru“ v čase. (Source: Glenn Beck Show, 26.10.2010.)

S tímto názorem souhlasil Michellin kolega ze Sněmovny
reprezentantů Jason Chaffetz
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Chaffetz), jenž byl zvolen
občany státu Utah (http://en.wikipedia.org/wiki/Utah): Sledování
charakteru kandidátů na veřejné funkce je v případě rozhodování
voliče v jakýchkoliv volbách v dlouhodobé perspektivě skoro tím
nejdůležitějším faktorem. Například výborným vodítkem je
zjišťování toho, zda daný kandidát „zastává dlouhodobě správné
principy také vůči požadavkům své vlastní strany. A když vám
politici říkají, že tak činí: tak ať ukáží příklad, kdy to udělali
v praxi, ať ukáží, kdy se postavili své straně a řekli: Hoši, takhle
to již dále nejde, máte to špatně, měli bychom to dělat tímto
způsobem.“ Dalším významným ukazatelem je pak to, že takový
kandidát komunikuje se „sdělovacími prostředky“ osobně „a
nikoliv ústy svého tiskového mluvčího“. (Source: Glenn Beck
Show, 26.10.2010.)
Glenn Beck: Potřebujeme statečného a zásadového politika, který
by dokázal říci všem elitářům a tzv. profesionálním politikům NE v
případě, že by na něj tlačili, aby se změnil a on by je pak ještě
dokázal poslat do …, tak jako kdysi „Davy Crockett“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Davy_Crockett). (Source: Glenn
Beck Show, 26.10.2010.)
Alex Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)): „Když
si lidé konečně uvědomí své velké možnosti a co
všechno společně dokáží: tak to je konec Nového
světového řádu – NWO.“ (Source: Alex Jones Show,
12.11.2010.)
Důrazně prosíme současné I BUDOUCÍ politické vůdce, aby
přistoupili na VÝŠE POPSANÉ základní body tohoto spásného
řešení a nedopustili likvidaci slavné a svobodné Západní
civilizace, USA, České republiky. K tomu nám všem
dopomáhej Bůh! Amen!
+
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NA CELÉM SVĚTĚ ZATÍM BOHUŽEL POKRAČUJE POSTUP
AGENDY NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU (NWO). HLAVNÍM
GLOBÁLNÍM CÍLEM NWO ZŮSTÁVÁ ZNIČENÍ SVOBODNÉ
AMERIKY, ZNIČENÍ NEBO ALESPOŇ OVLÁDÁNÍ VŠECH
TRADIČNÍCH NÁRODNÍCH STÁTŮ A JEJICH EKONOMIK,
ZOTROČENÍ ZBYTKU SVOBODNÝCH LIDÍ A JEJICH
UZAVŘENÍ DO EKONOMICKÝCH A BEZPEČNOSTNĚINFORMAČNÍCH PASTÍ, RADIKÁLNÍ SNÍŽENÍ POPULACE NA
CELÉ ZEMI, KONEC VÍRY V BOHA ATD.

Podívejme se níže na konkrétní ukázky z působnosti Agendy Nového
světového řádu a také na několik povzbudivých příkladů, kdy se
podařilo nástup NWO zastavit.
Eric Himpton Holder, Jr.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_H._Holder,_Jr.) působící ve
funkci amerického generálního prokurátora
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Attorney_General)
varoval Američany ve svém výjimečně otevřeném
předvánočním televizním projevu z roku 2010:
Obamova administrativa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) vidí jako
hlavní nebezpečí tzv. domácí terorismus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Homegrown_terrorism);
americká vláda se bude hlavně zaměřovat na domácí
odpůrce své politiky; Spojené státy mají podle pana Holdera
opět brzy čelit dalšímu velkému neštěstí. (Source:
http://abcnews.go.com/Politics/attorney-general-eric-holdersblunt-warning-terror-attacks/story?
id=124447 27 &tqkw=&tqshow=GMA&tqkw
=&tqshow=GMA&tqkw=&tqshow=GMA.)
„“It is one of the things that keeps me up at night,“ Holder said. „You
didn’t worry about this even two years ago — about individuals,
about Americans, to the extent that we now do. And — that is of
— of great concern.“ „The threat has changed from simply worrying
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about foreigners coming here, to worrying about people in the
United States, American citizens — raised here, born here, and
who for whatever reason, have decided that they are going to
become radicalized and take up arms against the nation in
which they were born,“ he said. In the last 24 months, Holder said,
126 people have been indicted on terrorist-related charges, Fifty of
those people are American citizens.“ (Source:
http://abcnews.go.com/Politics/attorney-general-eric-holders-bluntwarning-terror-attacks/story?
id=124447 27 &tqkw=&tqshow=GMA&tqkw
=&tqshow=GMA&tqkw=&tqshow=GMA.)
Pan Holder jako by již tehdy v prosinci 2010 předvídal tragédii z 8. ledna
2011 v arizonském Tucsonu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tucson,_Arizona), kdy byla postřelena
(http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Tucson_shooting) do oblasti hlavy
členka sněmovny reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Representatives_of_the_United_States)
za Demokratickou stranu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States))
Gabriella Giffordsová (http://en.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Giffords)
spolu s dalšími lidmi včetně federálního soudce Johna Rolla
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_Roll). Tato tragédie tak
bude zřejmě využita „jako kladivo“ na občany, kteří se pokojně aktivizují
(http://www.infowars.com/establishment-media-demonizes-tea-partyand-constitutionalists-after-giffords-shooting/;
http://www.infowars.com/fbi-targets-critics-of-government-withhome-visits-after-arizona-shootings/) proti současné Obamově
administrativě (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) a
jako účinný nástroj na likvidaci zbývajících ústavních svobod, které
ještě Američanům zbyly (http://www.rawstory.com/rs/2011/01/demcongressman-introduce-bill-banning-bullseye-crosshair-symbols/;
http://www.infowars.com/in-wake-of-giffords-shooting-the-mere-actof-questioning-the-government-now-being-demonized/;
http://www.infowars.com/emergency-politicians-call-for-end-of-1st2nd-amendments/). (Source:
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/2217 92-v-usa-byla-namitinku-postrelena-do-hlavy-kongresmanka-nyni-bojuje-o-zivot.html;
http://www.infowars.com/breaking-rep-gabrielle-giffords-12-othersshot-at-grocery-store-event/;
http://www.foxnews.com/us/2011/01/08/shooting-suspectsapparent-youtube-video/.)
Kdo je tedy považován za potenciálního teroristu? Kdo
dostal nálepku nebezpečné osoby vůči zájmům Agendy
Nového světového řádu?

1. Každý, kdo veřejně propaguje
nebo vyjadřuje také jinými
způsoby podporu americké
politické Konstituční straně
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_Party_(United_States))
nebo organizaci „Campaign for
Liberty“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty)
a dalším libertariánským
(http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism_in_the_United_States)
uskupením
2. Všichni podporovatelé
kongresmana Rona Paula
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul)
a někdejšího presidentského
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

kandidáta a pastora Chucka
Baldwina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Baldwin),
dřívějšího kongresmana a
federálního žalobce Boba Barra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr)
Opozičníci vůči pokračování
v záměru vlády na prohloubení
existujících mezistátních dohod
(http://en.wikipedia.org/wiki/Security_and_Prosperity_Partnership
_of_North_America) o vytvoření
Severoamerické Unie
(http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Union)
Majitelé zlata
Lidé, kteří zobrazují a propagují
americké historické vlajky
Opozice vůči potratům
Občané diskutující o filmu
Zeitgeist
(http://en.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_(film)
Lidé se zájmem o hájení práv
zvířat
Osoby, které žijí z nějakého
důvodu mimo běžnou společnost
a jsou pokládány svým okolím za
samotáře
Používání a časté citování Ústavy
v reálném životě, obhajování
ústavních práv a svobod
Tvrzení, že řízení motorových
vozidel je právo a nikoliv výsada
Odmítání jakýchkoliv výzev
k osobní identifikaci, zvláště těch
bezdůvodných ze strany
činovníků státní výkonné moci
Snahy o monitorování policejních
složek
Obecně: Všichni plešatí lidé
Obecně: každý „slušňák“; všichni,
kteří se snaží vystupovat za všech
okolností uctivě, spořádaně, čestn
ě
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16. Nošení džínů značky Lee
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_(jeans))
17. Osoby upřednostňující před
fyzickou komunikací mobilní
telefony, E-maily nebo textové
zprávy
18. Osoby, které se jeví při zběžném
pohledu příliš normálně a
nenápadně
19. Osoby pobývající často v hotelech,
motelech, apartmánech
20. Pronajímatelé skladových prostor
a automobilů
21. Lidé nakupující ve velkém
v hotovosti
22. Osoby používající předplacené
telefonní karty
(http://en.wikipedia.org/wiki/Prepaid_mobile_phone)
nebo malé vysílačky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Walkietalkie)
23. Vlastníci velkého množství léků,
alkoholu a dětské výživy
24. Osoby se snahou získat pro svůj
ideál podporu například formou:
veřejných diskusí, shromáždění,
demonstrací, stávek, webových
stránek, blogů, plakátů, letáků,
tajných tiskáren
25. Osoby používající kopie osobních
dokladů jako je např. řidičský
průkaz, cestovní pas, karta
sociálního zabezpečení, rodný list
aj.
26. Vlastníci nebo překupníci GPS
(http://en.wikipedia.org/wiki/GPS)
technologií a zařízení
27. Každý, kdo se pohybuje v blízkosti
potenciálních cílů teroristického
útoku
28. Osoby fotografující nebo
nahrávající si na kameru
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potenciální cíle: jako jsou
například mosty, elektrárny,
vládní budovy aj.
29. Lidé, kteří hájí domovní a
majetková práva, svobody a snaží
se svou činností nebo idejemi
ovlivnit vládu, politiku nebo
jakkoliv podrývají důvěru ve vládu
30. Osoby používající skicák,
fotoaparát, mapu, dalekohled
nebo potápěčské vybavení
„The following is a list of behaviors, actions or interests that the federal
government, via centralized threat fusion centers that collate such
information, considers to be potential signs of terrorism under the
MIAC Report (http://www.prisonplanet.com/police-trainednationwide-that-informed-americans-are-domestic-terrorists.html).
Displaying bumper stickers and other paraphernalia associated
with the Constitutional, Campaign for Liberty, and Libertarian
parties
Supporting Congressman Ron Paul
Supporting former presidential candidate Chuck Baldwin
Supporting former Congressman Bob Barr
Opposing the implementation of a North American Union
Owning gold bullion
Displaying historical U.S. flags
Opposing abortion
Talking about the documentary Zeitgeist
According to an earlier document issued by the Joint Terrorism Task
Force (http://www.keepandbeararms.com/images/FBIMCSOTerroristFlyer-Front.jpg;
http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyerBack.jpg), the following behaviors, actions or interests are also signs of
terrorism.
Being interested in animal rights
Being a “lone individual”
Making numerous references to the U.S. Constitution
Defending the U.S. Constitution
Claiming driving is a right, not a privilege
Refusing to identify yourself to an authority figure
Attempting to monitor the actions of police
Being bald
Under the terms of a A Texas Department of Public Safety Criminal Law
Enforcement pamphlet
(http://www.infowars.com/articles/ps/texas_training_pamphlet_nice_guys.htm),
the following behaviors, actions or interests are also signs of terrorism.
Being a “nice guy”
Wearing Levi jeans
Communicating predominantly by cell phone, email or text
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message
Looking “normal” in appearance
Renting a car
Staying in a hotel or apartment
Renting a storage facility
Using cash to make large purchases
Using pre-paid cellphones or hand-held radios
Owning large amounts of medicines, alcohol, or baby formula
Gaining support for a cause by holding meetings, public rallies,
or demonstrations
Gaining support for a cause by using websites, posters, leaflets,
or underground press publications
Possessing a photo-copy of your drivers license, passport, social
security card or birth certificate
Possessing or purchasing GPS technology
Walking, biking or driving near “potential targets”
Taking photographs of “potential targets,” including bridges,
power plants or government buildings
Under the terms of a Virginia training manual
(http://prisonplanet.com/articles/march2006/280306trainingmanual.htm)
used to help state employees recognize terrorists, the following
behaviors, actions or interests are also signs of terrorism.
Being a property-rights activist
Trying to influence government or social policy
Undermining confidence in the government
Using a sketch pad, camera, map, binoculars or scuba
equipment“
(Source: http://www.infowars.com/you-are-a-terrorist/;
http://prisonplanet.com/articles/march2006/280306trainingmanual.htm;
http://www.infowars.com/articles/ps/texas_training_pamphlet_nice_guys.htm;
http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyerFront.jpg; http://www.keepandbeararms.com/images/FBIMCSOTerroristFlyer-Back.jpg; http://www.prisonplanet.com/policetrained-nationwide-that-informed-americans-are-domesticterrorists.html.)

"Fusion Centra" v USA

Sběr, vyhodnocování a propojení informací o amerických občanech pak
probíhá skrze tzv. „Fusion Centra“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_center). Ta spadají většinou pod
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pravomoc Ministerstva vnitra
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security)
a Ministerstva spravedlnosti
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice),
nicméně jsou spravována na lokální úrovni jednotlivými státy. Americké
orgány mají díky nim k dispozici rozsáhlé databáze údajů, které jsou
sdíleny online mezi všemi nejdůležitějšími bezpečnostními (FBI –
http://en.wikipedia.org/wiki/FBI, CIA –
http://en.wikipedia.org/wiki/CIA, armáda –
http://en.wikipedia.org/wiki/US_Army aj.) a dalšími státními orgány. V
roce 2009 bylo na území USA evidováno 7 2 „Fusion“ center. (Source:
Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse
Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)

Obavy občanů ze zneužití svých osobních aj. údajů skrze rostoucí
pravomoci veřejných činitelů jsou totiž nepochybně oprávněné.
(Source: http://www.rawstory.com/rs/2011/01/documents-reveal-fbitransgressions-abuse-power/.) Např. specialista FBI
(http://www.globalsecurity.org/org/staff/german.htm) na boj proti
terorismu s šestnáctiletou praxí v „první linii“ a v infiltracích
teroristických skupin jménem Mike German má s chováním některých
svých kolegů z bezpečnostních a policejních služeb své nemilé
zkušenosti. Byl svědkem mnoha porušení ústavních i služebních
předpisů až nakonec kvůli tomu z FBI odešel. Jak tvrdí: Zkrátka
„opravdové problémy se objevily, když jsme začali shromažďovat o
našich občanech jiné informace, než ty jasně související se zločinností“ a
v případě mnoha našich sledovacích aktivit a monitoringů se to týká
především tzv. „vyjadřování extrémních názorů“. Ventura: „Kdo prosím
Vás může kromě Boha definovat extrémní názor?“ German potvrdil, že
to může bohužel činit vláda a její bezpečnostní složky. Podle něj jsou
„Fusion centra“ užívána mj. ke špehování potenciálních politických
oponentů vlády pod hlavičkou boje s tzv. domácím terorismem. „Viděl
jsem mnoho jasných ukázek toho, že jsou tato centra zaměřena na
sledování politických názorů“ jednotlivých občanů. „Naše Vláda si totiž
na základě všech těch informací vytváří profily nebezpečných osob a ty
pak na vás aplikuje“, no a vážení: již jen „účast armády ve ´Fusion
Centrech´ by ve vás měla vzbuzovat velký neklid“ vzhledem k možnosti
vyhlášení výjimečného stavu
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_emergency). Velké nebezpečí
pro svobodný život každého z nás pak dle Germana představuje snaha
vlády o to, aby se občané „navzájem udávali“ v rámci tzv. posílení
občanské bezpečnosti. (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN:
Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4,
USA, 2010, 44 minut.) Všichni udavači pak mají být dokonce ze zákona
chráněni proti případným soudním žalobám. (Source:
http://www.infowars.com/shocker-citizen-spy-networks-to-be-givenimmunity/.)
John Bush (http://www.facebook.com/pages/JohnBush/122308387 810291?v=wall&filter=1), zakladatel občanského hnutí
OperationDefuse.com (http://www.operationdefuse.com), které usiluje
o ukončení činnosti „Fusion center“, poskytl médiím video nahrávky
svého rozhovoru se zaměstnanci jednoho takového centra v Arizoně
(http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona). Z nahrávek například vyplynulo
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zřetelné zjištění, že ve „Fusion centrech“ se mj. „shromažďují jména
organizátorů nejrůznějších protestů“ a ta se posléze zadávají „do
databází“ státního aparátu. Bushovi bylo potvrzeno: pokud byste vy
sám začal organizovat třeba nějakou demonstraci, tak s velkou
pravděpodobností byste se také ocitl v naší databázi. (Source: Ventura,
Jesse: POLICE STATE, IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A.
Smith & Co. Productions, II, 4, USA, 2010, 44 minut.)

Jeden z mluvčích amerického ministerstva vnitra
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security)
Lance Clem ostatně velmi otevřeně prohlásil: Naše „´Fusion centra´
opravdu shromažďují všechny možné informace a vytvářejí z nich
funkční celky“, nicméně si uvědomte, že „my nesledujeme konkrétní lidi,
nýbrž vývojové trendy ve společnosti“. Ovšem musím zde říci: někdy se
totiž také mohou stát ony námi sledované „trendy“ některými
„konkrétními lidmi“. Monitorujeme např. příznivce Rona Paula
(http://www.infowars.com/florida-fusion-center-surveilled-ron-paulscampaign-for-liberty/), tak to „zajisté“ a nebo „konspirační teoretiky“ či
„Afroameričany“, „lidi zaměřené proti-Izraeli“, tak ty všechny také
sledujeme: „ANO“. Vezměte ale dále na vědomí, že „každé ´Fusion
centrum´ je řízeno odděleně od ostatních“ a „federální vláda tyto
operace přímo neřídí“, „ani je nekontroluje“. Ventura se podivuje: „To
tedy znamená, že vám vláda dá peníze a pak už se nestará, co se s těmi
dolary od daňových poplatníků dále děje?“ Clem: „Ano“, ve své
podstatě máte pravdu. (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE, IN:
Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions, II, 4,
USA, 2010, 44 minut.)

Jeden ze stov ek "FEMA Táborů ". Jsou připrav eny také v Česku ?
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Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)):
„Tahle ´Fusion centra´ nejsou jen špionážními centrálami určenými ke
sledování Američanů, nýbrž budoucími řídícími štáby amerických
koncentrační táborů“, tzv. „Fema Camps“
(http://www.apfn.org/apfn/camps1.htm). U nás v Texasu máme „jeden
z největších podobných komplexů v celých státech“. Cedule na jeho
oplocení důrazně deklarují, že nikdo nesmí jakýmkoliv způsobem
pomáhat v útěku zde zadržovaným lidem. A takové ´Fema tábory´
postavili „na území celé Ameriky podobně jako kdysi nacisté
v Německu“ a jako Roosevelt
(http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt) v době druhé
světové války (http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II) tady u nás
v Americe třeba pro Japonce
(http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment), Italy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_American_internment;
http://www.justice.gov/crt/Italian_Report.pdf), Němce
(http://en.wikipedia.org/wiki/German_American_internment) aj.
národy, se kterými se USA tehdy ocitly ve válce. Jenže do těchto
koncentračních táborů již tehdy umisťovali nevinné americké občany,
kteří většinou měli jen tu „chybu“, že jejich předkové přišli do Ameriky
z Německa, Itálie nebo Japonska. Aby bylo jasno, tak s vytvořením
„Fema táborů“ počítá zákon H.R. 645 z ledna 2009
(http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h111-645). Ostatně
již president Ronald Reagan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan) podepsal legislativu
(http://www.internmentarchives.com/showdoc.php?
docid=00055&search_id=19269&pagenum=4;
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment), díky
které se jeho vláda omluvila za výše popsané jednání Rooseveltovy
administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_administration) a Reaganova
vláda dokonce vyplatila poškozeným mohutné reparace. Jenže současný
americký president Obama pokračuje v Rooseveltově kurzu: dokončil
plány na převzetí moci nad americkými svobodnými státy v případě
vyhlášení tzv. krizového stavu. Zařídil si to bez vědomí lidmi zvolených
zastupitelů podobně jako kdysi pan Hitler
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler) v Německu a to díky tzv.
presidentským dekretům
(http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)).
„Executive Order“ číslo 13528
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/2010executive_order.pdf)
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podepsal Barack Obama 11. ledna 2010 a vytvořil tak Koncil deseti
guvernérů (http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Governors), který
rozdělil Ameriku na deset pásem
(http://www.fema.gov/about/contact/regions.shtm). Každý guvernér
z dané desítky vyvolených pak může vládnout v případě vyhlášení krize
ve svém pásmu podobně, jako někdejší němečtí gauleiteři
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gauleiter). Ventura: Tito lidé – jmenováni
presidentem Obamou – přirozeně „vezmou rozhodovací pravomoci
ostatním guvernérům a státním legislativcům.“ Role americké Ústavy
tak skončí třeba dočasně, nebo také navždy. Takže nyní se již jen čeká na
to, až „vláda potlačí Ústavu a vyhlásí stanné právo“ a pak může skončit
v těchto „Fema táborech“ s dvojitými ostnatými dráty, světlomety,
s připravenými vagóny pro přísun vězňů a materiálu každý, koho si
vláda vyhodnotí jako „národní hrozbu“. Vždyť v současnosti již bylo
v USA identifikováno na „800 Fema koncentračních táborů“. Nemylme
se: Občané USA se také měli možnost seznámit mj. s existencí plánu REX
84 (http://en.wikipedia.org/wiki/Rex_84), který počítá přesně s tímto
vývojem. Ventura: Politici nám „říkají, že se to u nás nemůže stát, ale
ono se to již děje.“ „Mysleli jsme si, že máme 50 států? Nikoliv. Poznali
jsme, že je zde deset sektorů ovládaných deseti lidmi, které jste si
k tomuto účelu nezvolili. No a Pokud si snad ještě stále myslíte, že máte
na vaší straně vaší lokální policii, tak to je stejně k ničemu, pokud se do
věci vloží armáda. Vždyť stačilo, abyste podepsali na dveřích nějakého
obchodního centra nějakou petici a už můžete být v databázích
potenciálně nebezpečných lidí.“ „A co je nejhorší, že oni to vše dělají ve
jménu národní bezpečnosti.“ A co dělají naši zastupitelé ve
Washingtonu? Člen americké Sněmovny reprezentantů Jim Gerlach
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Gerlach) zvolený v rámci státu
Pennsylvania (http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania) pak dokonce
dvakrát před Venturou utekl, aby nemusel poskytovat rozhovor ve věci
„Fema Camps“, ačkoliv byl předtím jasně domluven na termínu
obecného interview. Tady lze vidět, že toto téma je v USA opravdu velmi
horké. Další člen americké Sněmovny reprezentantů a jeden ze
spolutvůrců zákona H.R. 645 Steve Cohen
(http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Cohen) zvolený ve státě Tennessee
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee) nejprve Venturovi vysvětlil,
že „Fema koncentrační tábory neexistují.“ „Prostě takové tábory
nejsou.“ Když Ventura argumentoval skutečností, že je viděl na vlastní
oči, že jsou v nich již zavřeni někteří lidé i s dětmi (Texas) a počítá s nimi
výše zmíněný zákon, když ukázal panu Cohenovi fotografie, tak dostal
opět odpověď: „Nejsou tam.“ (Source: Ventura, Jesse: POLICE STATE,
IN: Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co. Productions,
II, 4, USA, 2010, 44 minut.)
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Alex Jones jako možný budoucí v ězeň v jednom z "Fema táborů"

Tohle oprav du není Auschwitz, i kdy ž kdo v í, jak to dopadne v budoucnu ...

Soudce Andrew Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): Nynější Obamova
vláda „jde po krku členům Tea Party, obhájcům Ústavy, libertariánům a
všechny tyto lidi nálepkuje jako potenciální teroristy /…/.“ Dřívější
kongresman a federální žalobce Bob Barr
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr) soudci Napolitanovi přitakává:
„Zajisté ano.“ Využívají k tomu ty tzv. „Fusion centra“, která rozmístili
„po celé zemi“. „Není to o větší bezpečnosti, nýbrž o větší kontrole
veřejnosti.“ „Jak řekl jeden slavný filosof: ´Pokud vezmete lidem
soukromí, získáte schopnost je kontrolovat.´“, no a „o tom to je“. „Je to
odporné.“ „Musíme se tomu bránit v Kongresu“ a „vrátit lidem svobody,
které nám všem politici vzali před deseti lety.“ Je také velmi dobré
„podporovat skupiny jako je EPIC“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Privacy_Information_Center).
(Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)
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Šéfka Obamova ministerstva vnitra
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security)
- Janet Napolitanová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Napolitano), přezdívaná
„Velká sestra“ – vyhlásila válku všem „podezřelým
aktivitám“ na území USA a vyzvala Američany k tomu,
aby na sebe navzájem donášeli jakékoliv informace.
Nikdo přitom schválně úplně přesně nespecifikoval: co se těmi
podezřelými aktivitami vlastně myslí
(http://www.ok.gov/reddirtready/REPORT_ACTIVITY/Examples/index.html;
http://www.ok.gov/reddirtready/REPORT_ACTIVITY/Identify/index.html;
http://www.ok.gov/reddirtready/YOUR_NEIGHBORHOOD/Map_Your_Neighborhood/index.html).
Občané mají zkrátka monitorovat a donášet na své sousedy
všechny informace. Napolitanová pojmenovala svou novou
kampaň v marketingovém stylu: „See something, Say
something“ („Vidíš něco, řekni něco“), načež ji začala
masivně propagovat mj. v rámci všech poboček obchodních
domů sítě Wall Mart (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_mart).
Nicméně tento krok vyvolal rozhořčené reakce tisíců Američanů,
kteří se rozhodli pobočky Wall Martu bojkotovat a často se
dožadovali telefonicky vysvětlení, proč mají v obchodech
špehovat své spoluobčany. (Source:
http://www.infowars.com/complaint-about-dhswal-martpartnership-leads-to-wiretap/; http://www.infowars.com/criticsof-big-siswal-mart-spy-campaign-branded-insane/;
http://www.infowars.com/alex-calls-fbi-during-live-broadcastto-report-illegal-activities-at-pentagon/.)

Janet Napolitanov á
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"Velká sestra" Janet Napolitanov á

Janet Napolitanov á na straně totality a soudce Napolitano na straně
sv obodný ch občanů a Ústav y

Janet Napolitanová: My již dnes „musíme být nejen aktivní, nýbrž proaktivní.“ „Viděli jsme domácí násilný extremismus.“ „My operujeme
s jednoznačnou premisou: teroristé jsou již přímo v naší
zemi.“ „Týká se to všech Američanů.“ „Musíme se proto zamýšlet nad
našim okolím, ve kterém žijeme“ a „musíme o tom hovořit v práci,
doma, v našich společenstvích.“ „Musíme začít žít ve stavu neustálé
bdělosti“, ale nikoliv „ve stavu strachu“. Zajistíme, aby nám „občané
věřili“ a aby se stal „každý z nich součástí naší velké rodiny DHS“. To je
ta „nejlepší prevence proti terorismu“. No a proto nám tolik záleží na
bezproblémovém „sdílení informací“ o každém obyvateli naší země, na
využívání „sedmdesáti Fusion center“. Stejně „vám ale nikdy nezaručím
stoprocentní ochranu jen díky tomu co zatím děláme“. Ač bychom si to
přáli, tak „nemůžeme neprodyšně uzavřít naši zemi“. „Lidem nemůžeme
bohužel zakázat to, aby cestovali, aby podnikali své oblíbené aktivity,
aby si žili své životy po svém.“ Jenže my stejně stále „více a více
posilujeme naše pravomoci“ a rozšiřujeme naše aktivity tak, že se nám
daří „to otevřené okno stále více uzavírat“. Jednou si už v Americe
teroristé ani neškrtnou. (Source: C-Span, 6.12.2010.)
Soudce Napolitano: „Jak se vlastně taková vláda rozhoduje na koho se
ve svobodné společnosti zaměří“ a označí jej za hrozbu? Odpovídá
někdejší kongresman a federální žalobce Bob Barr
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr): „To je soudce velmi dobrá
otázka.“ „Obvykle jdou po tak jednoduchých činech“ jako je např. nějaké
prohlášení na internetu. Třeba když někdo píše nějaké podivné věci na
„Facebook, Twitter“ atd. Tato činnost obvykle „vyvolá pozornost a
zájem FBI“. Jenže musíme si uvědomit, že to ve skutečnosti
předpokládá: teroristé jsou duševně retardovaní a tak to samozřejmě ve
skutečnosti není. Pokud si lidé z našich bezpečnostních složek myslí, že
„jsou teroristé takoví hlupáci, aby o svých plánech hovořili veřejně na
internetu“, no tak to se asi bude opravdu jejich IQ blížit nule: jenže pak
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opravdu není důvod mít z nich hrůzu. Takoví virtuální teroristé „zřejmě
nebudou reálnou hrozbou, které by bylo třeba se obávat“ a „neměli
bychom se na ně zaměřovat“. Daleko lepší je investovat do
opravdových a „prověřených zpravodajských informací“, které jsou
„správně analyzované a rozšířené“ mezi naše bezpečnostní složky. Spíše
mne neustále překvapuje, jak se někteří lidé nechají vládou přesvědčit,
že jsou teroristé, i když tomu tak vůbec není. Tato provokační metoda je
sice již používaná po celá staletí, nicméně bohužel se stále najdou osoby,
které na to vládě skočí. Soudce Napolitano: „Jak to tedy dělají, že si naše
bezpečnostní složky vyberou za svůj cíl hlupáky“, kterým pak „namluví
všechny ty věci tak, až je přesvědčí, že jsou teroristé“ a udělají nakonec
to: co chce vláda. Bob Barr: „Je to klasická a velmi dlouho používaná
taktika.“ „Vždycky někoho odchytnou tzv. na něčem, co je ve
skutečnosti nemožné, aby daná osoba spáchala“, no a posléze
překlasifikují obvinění na „konspiraci“ nebo na „pokus o trestný čin“ dle
již „schválených protiteroristických zákonů“, kde jsou „těžké trestní
sazby“ dosahující až „doživotí“. Vláda vykáže výsledky, národ se na
chvíli uklidní a tak to zkrátka funguje. Soudce Napolitano: „Dělá nás to
více bezpečnějšími, když se takto chovají naše bezpečnostní služby?“ „Je
díky tomu naše společnost více bezpečnější?“ Bob Barr: „Ne, jsou
rozhodně lepší věci, které by se měly dělat.“ Soudce Napolitano: Je to
nyní tedy tak vážení přátelé, že „my z Fox News a vy občané jsme
společně ve svých každodenních životech v první bitevní linii v zápase o
svobodu našich bližních /…/.“ (Source: Glenn Beck Show, 16.12.2010.)
Někdejší ředitel české civilní rozvědky (Úřad pro zahraniční styky a
informace (ÚZSI) – http://www.uzsi.cz/en/;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Úřad_pro_zahraniční_styky_a_informace;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ředitelů_české_civilní_rozvědky)
pan Karel Randák (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Randák): Také
v České Republice potřebujeme konečně „nový proti-teroristický
zákon“. (Source: ČT24, 7 .11.2010.) Tedy obdobu tristně proslulého
Patriot Actu (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act).

PŘÁTELÉ: Lidé by si již měli konečně uvědomit, že naši
sousedé a bližní nejsou nepřátelé nebo teroristé, a že to, proti
čemu je třeba se sjednotit: představují totalitně-manipulační
tendence mocných státních nebo soukromých zájmových
skupin s napojením na Agendu Nového světového řádu. Lidé
by si měli navzájem pomáhat, nikoliv se špehovat a donášet na
sebe státu! České zkušenosti z let 1939 až 1989 tedy asi
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nestačily?
„The Department of Homeland Security’s official You Tube channel has
been bombarded with complaints, many of them littered with furious
profanity, after the announcement yesterday that the DHS would team
up with 588 Wal-Mart stores in 27 states to place monitors at checkout
locations that would play a video message by Janet Napolitano
encouraging Americans to spy on each other and report “suspicious
activity” to law enforcement and Wal-Mart employees. The
announcement leaves no room for doubt that America has officially
entered the realm of Orwell’s 1984 as the federal government moves to
entrench an onerous surveillance society where ordinary members of
the public are enlisted as spies for the state to create a constant sense of
distrust and fear. From VIPR teams that now patrol Amtrak’s Northeast
Corridor and Los Angeles rail lines; ferries in Washington state; bus
stations in Houston; and mass transit systems in Atlanta, Philadelphia,
Washington and Baltimore, to invasive pat downs at bus and train
terminals and on street corners across the country, to radiationemitting naked body scanners that roam the highways scanning
vehicles and homes, to interrogation checkpoints at sporting and other
public events, Big Sis is engaged in a total takeover of society, turning
America into a giant prison grid where everyone is guilty until proven
innocent and treated as a potential terrorist.“ „As America sinks deeper
into a militarized police state, society begins to parallel more and more
aspects of Nazi Germany and other historical dictatorships, especially
in the context of citizens being turned against each other, which in turn
creates a climate of fear and the constraining sense that one is always
being watched. One common misconception about Nazi Germany was
that the police state was solely a creation of the authorities and that the
citizens were merely victims. On the contrary, Gestapo files show that
80% of all Gestapo investigations were started in response to
information provided by denunciations by “ordinary” Germans. “There
were relatively few secret police, and most were just processing the
information coming in. I had found a shocking fact. It wasn’t the secret
police who were doing this wide-scale surveillance and hiding on every
street corner. It was the ordinary German people who were informing
on their neighbors,” wrote Robert Gellately of Florida State University.
Now the federal government is urging Americans to “denounce” each
other at Wal-Mart. Are we seeing the beginnings of President Barack
Obama’s promised “civilian national security force” that would be just
as powerful and well funded as the US military?“ „Gellately discovered
that the people who informed on their neighbors were motivated
primarily by banal factors – “greed, jealousy, and petty differences,”
and not by a genuine concern about crime or insecurity. Indeed, history
tells us that any Stasi-like society does nothing to increase genuine
security and only turns the host population against each other while
decaying the country from within. Gellately “found cases of partners in
business turning in associates to gain full ownership; jealous boyfriends
informing on rival suitors; neighbors betraying entire families who
chronically left shared bathrooms unclean or who occupied desirable
apartments.” “And then there were those who informed because for the
first time in their lives someone in authority would listen to them and
value what they said.” Gellately emphasizes the fact that the Germans
who sicked the authorities on their neighbors knew very well what the
consequences for the victims would be – families torn apart, torture
and internment in concentration camps, and ultimately in many cases
death – but they still did it with few qualms because the rewards of
financial bounties and mere convenience were deemed more important
to them. This strikes at the root of the selfish and childish urges the
government is trying to manipulate in getting people to report on their
fellow Americans. The self-important feeling of being listened to,
ascribed some temporary sense of authority, and the cult-like
pavlovian reward of being metaphorically patted on the head by
someone in a uniform, are all tendencies such campaigns play on.
However, if we don’t want to end up in a society that exists in a
constant state of tyranny and fear as in Stasi East Germany or Stalinist
Russia, we must learn that our neighbors and friends are not
our enemies, and that the only real threat against which we
need to unite is an oppressive state that tries to destroy us by
turning us against each other.“ (Source:
http://www.infowars.com/big-sis-invasion-of-walmart-start-of-obamascivilian-security-force/.)
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Ukázky doporučeného monitoringu občanů z centra DHS v Oklahomě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma):
„1. Unusual Interest in High Risk or Symbolic Targets. Maybe you are at
a high profile location or perhaps a National Monument and you notice
a person nearby taking several photos. That’s not unusual. But then you
notice that the person is only taking photos of the locations of the
surveillance cameras, entrance crash barriers and access control
procedures. Is that normal for a tourist? No.
The following should cause a heightened sense of suspicion:
Suspicious or unusual interest
Surveillance (suspicious in nature)
Inappropriate photographs or videos
Note-taking
Drawing of diagrams
Annotating maps
Using binoculars or night vision devices
Unusual or suspicious activity does not necessarily mean that terrorist
activity is happening, but be aware of the following suspicious
behaviors:
Individuals acting furtively and suspiciously
Individuals avoiding eye contact
Individuals departing quickly when seen or approached
Individuals in places they don’t belong
A strong odor coming from a building or vehicle
An overloaded vehicle
Fluid leaking from a vehicle, other than the engine or gas tank
Over dressed for the type of weather
2. Fraudulent Identification
Many of the 9/11 terrorists were in the country illegally and using
fraudulent IDs. Altering or using false government identification in any
way and for any purpose is against the law.
Fraudulent ID’s include:
Driver’s license
Social security card
Passport
Birth certificate
INS identification
If you believe someone is using or has altered government
identification, please notify the law enforcement authorities. Do NOT
request to see another person’s ID when not appropriate. Allow law
enforcement to do the investigating.
3. Regular Gatherings
Terrorists, when not acting alone, need to meet with their conspirators
and often times work within a cell. Pay attention to visitors and guests
that:
Arrive and leave at unusual hours
Try not to be noticed
Act in a suspicious manner
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Park an unusual distance from the meeting
Have an unusual number of unrelated people living together
Not all people who maintain privacy are terrorists. But people intent on
doing illegal acts want to be left alone.
Some signs that may raise your suspicions:
They only let you into the apartment or house with plenty of prior
notice
They change the locks often
They keep certain rooms off limits
They cover tables and other pieces of furniture
They never allow maid service in a hotel room
They only take hotel room service outside the door
They only accept deliveries at the hotel’s front desk or outside a closed
door
Deliveries are a common method for terrorists to carry out their
attacks. Be aware of:
A vehicle with hazardous material parked or driving in an
inappropriate area
Unusual deliveries of chemicals or fertilizer
Unattended bags or boxes in a public access place
Fire extinguishers that may have been moved or tampered with
Unusual or unexpected mail
4. Unusual Purchases or Thefts
Terrorists need supplies to carry out their attacks and accomplish their
goals.
Pay attention to purchases, rentals or thefts of:
Police, security, public utility, mail carrier, or airline uniforms and
equipment
Explosives
Weapons
Ammunition
Propane bottles
Toxic chemicals
Vehicles able to contain or haul hazardous materials
5. Additional suspicious activity may include:
Someone bragging or talking about plans to harm citizens in violent
attacks or who claims membership in a terrorist organization that
espouses killing innocent people.
Suspicious packages, luggage, or mail that have been abandoned in a
crowded place like an office building, an airport, a school, or a
shopping center.
Suspicious letter or package that arrives in your mailbox. (Stay away
from the letter or package and don’t shake, bump or sniff it; wash hands
thoroughly with soap and water.)
Someone suspiciously exiting a secured, non-public area near a train or
bus depot, airport, tunnel, bridge, government building, or tourist
attraction.
Any type of activity or circumstance that seems frightening, strange,
unusual or out-of-place within the normal routines of your
neighborhood, community, and workplace.
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Someone unfamiliar loitering in a parking lot, government building, or
around a school or playground.
Anyone asking a lot of questions—especially concerning routes or loads
or drop-off times.
Recruiters should be alert for unusual employment applications. Don’t
assume it couldn’t be an inside job.
A truck driver returning to his or her vehicle from a restaurant or truck
stop should make sure no one is loitering around the truck. Watch out
for walk-arounds.“ (Source:
http://www.ok.gov/reddirtready/REPORT_ACTIVITY/Examples/index.html.)
Velký problém představují z hlediska dodržování ústavních práv a
svobod již jen samotní zaměstnanci, podřízení šéfce DHS Janet
Napolitanové. Nejde totiž z velké většiny o řádně vojensky nebo
policejně vycvičené osoby, které by musely přísahat věrnost Ústavě
Spojených států
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_United_States) a
hájit svým životem zde zakotvené ideály. Právě to je další důvod
celosvětové veřejnosti k obavám: co se z těch desítek tisíc zaměstnanců
„Homeland Security“ vlastně vyvine. Mnoho svobodomyslných lidí se
v tomto případě obává postupného příklonu k historickému konceptu SA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung).
„Now Homeland Security is beginning a massive recruitment drive to
get people to snitch on their neighbors. When this happens they suggest
they want information about crime or terrorism but this always
degenerates into what these criminal regimes really want, a hideous
form of Thought Police. What they truly want is information
about Americans resisting the Police State.“ „“The Homeland
Security program is about allowing the government to
employ neighborhood busybodies to spy on all of us.
Homeland Security just recruited Wal-Mart as a spying
partner. By the way, if you’ve not noticed, Homeland security
is not a law enforcement agency staffed by trained cops.
American law enforcement officials are all required to take an
oath to defend the U.S. Constitution. Perhaps that’s why
nearly 60.000 TSA screeners and their bosses have no
problem violating the civil rights of American travelers.“
(Source: http://www.infowars.com/homeland-security-recruitingneighborhood-busybodies-as-informants/.)
Podobné praktiky státu jsou z dějin známy například z dob nechvalně
proslulé německé tajné státní policie Gestapo
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gestapo) nebo Stasi
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stasi) či sovětské Čeky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cheka), NKVD
(http://en.wikipedia.org/wiki/NKVD) atd. Americká ministryně vnitra si
tak oprávněně vysloužila přezdívku „Velká sestra“ (Big Sister) po vzoru
Orwellova (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwell) slavného
´Velkého bratra´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(Nineteen_Eighty-Four)
z románu „1984“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four).
Každopádně americké mainstreamové sdělovací prostředky jako např.
´The Washington Post´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Post)
již důrazně bijí na poplach před nárůstem preventivního sledování
občanů, před vlamováním se do lidského soukromí v rozporu s Ústavou
a vůči zaznamenávání, vyhodnocování jakékoliv občanské komunikace.
(Source: http://projects.washingtonpost.com/top-secretamerica/articles/monitoring-america/1/;
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/12/02/AR2010120206052.html.)
„The report details Homeland Security head Janet Napolitano’s recent
“See something, say something” campaign, which encompasses the
federal government hooking up with Wal-Mart, Amtrak, major sports
leagues, hotel chains and metro riders to encourage citizens to file
“suspicious activity reports” if they see any activity they think could be
criminal or terroristic. The government defines a suspicious activity as
“observed behavior reasonably indicative of pre-operational planning
related to terrorism or other criminal activity” related to terrorism. As
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we reported recently, critics of the program have been literally dubbed
insane by it’s coordinators, despite legitimate concerns over asking
citizens to effectively spy on each other for the government. The
Washington Post report notes that such suspicious activity reports are
just one piece of information being collected at the local and state levels
and fed into a vast “Guardian” database via fusion centers, which
ultimately connect to the FBI, the DHS and even the Department of
Defense. According to the report, the spook network includes 4,058
federal, state and local organizations. Intelligence centers run by states
across the country have access to personal information about millions
of Americans, including unlisted cell phone numbers, insurance claims,
driver’s license photographs and credit reports.“ „The centers have
received billions in funding from the Department of Homeland Security
and also work in conjunction with the military arm of the DHS,
NORTHCOM. They also have subscriptions to private informationbroker services that keep records about Americans’ locations,
employment history, financial holdings, associates, relatives, firearms
licenses and the like.“ „Some of these data-brokers, such as one in
Maryland called Entersect, claim to hold records about 98 percent of
Americans. The Washington Post report also details how equipment
developed for use against insurgents and fighters in combat situations
such as Afghanistan is now being employed by police and law
enforcement agencies to collect information on the American people.
From military-grade infrared cameras, to hand-held, wireless
fingerprint scanners, to facial recognition surveillance cameras, to
license plate readers, to Predator drones along the borders – all are
being used to snap pictures and video and record swathes of
information. This will all then be fed into a giant database, cross
referenced with every other piece of information collected, analyzed
and stored. This year for the first time, the FBI, the DHS and the Defense
Department are able to search each other’s fingerprint databases, said
Myra Gray, head of the Defense Department’s Biometrics Identity
Management Agency, speaking to an industry group recently.
“Hopefully in the not-too-distant future,” she said, “our relationship
with these federal agencies – along with state and local agencies – will
be completely symbiotic.” The justification is, as always, the war on
terror, but the targets of the information gathering are everyday
Americans. As the Washington Post report also notes, Homeland
Security and its state and local partners have routinely targeted
peaceful and lawful groups and individuals as part of its surveillance
reporting. As we have seen from the MIAC report, DHS spying on tea
Party and second amendment activists in Pennsylvania and a host of
other examples in recent years, the federal government has little
interest in Muslim extremists and has instead targeted Americans
knowledgeable of their rights and critical of big government as the
primary domestic terror threat. The feds have defined “terrorist
propaganda” as any material critical of the state. The Department of
Defense characterizes peaceful protest as “low level terrorism” in its
own report. Over the years we have seen countless instances of
unaccountable government and military programs that have been in
operation for decades, all centered around covertly spying and
gathering information on American citizens. We have extensively
documented such programs from COINTELPRO through to Operation
CHAOS, the Defense Department’s Counterintelligence Field Activity and
the recent NSA warrantless wiretapping. Large corporations such as
Google, AT&T, Facebook and Yahoo to name but a few are also
intimately involved in the overarching program. Those corporations
have specific government arms that are supplying the software,
hardware and tech support to US intelligence agencies in the process of
creating a vast closed source database for global spy networks to share
information. We are now witnessing the coordination and mass
consolidation of scores of these operations into one all encompassing
panopticon program. After 9/11 the work of 16 different intelligence
agencies, including the CIA and the giant National Security Agency,
which eavesdrops on international communications, as well as the
Energy Department and the Drug Enforcement Administration was
centralized under the office of the Director of National Intelligence. Why
such rampant centralization? Why is the military now so intent on
fusing itself with the federal government via Homeland security and
through the FBI and why are the targets of their operations always
American citizens? We are constantly bombarded with the notion that
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the biggest threat we face is from those who reject and abhor western
values, yet the government and military continue to relentlessly focus
their anti-terror activity directly upon freedom loving American
people, while telling them they would be completely insane to voice
any concern.“ (Source: http://www.infowars.com/monitoring-americathe-governments-development-of-a-vast-panopticon-spy-network/.)
„By Spencer S. Hsu, Washington Post Staff Writer, Friday, December 3,
2010; 12:41 AM. The federal government has repeatedly violated legal
limits governing the surveillance of U.S. citizens, according to
previously secret internal documents obtained through a court battle
by the American Civil Liberties Union. In releasing 900 pages of
documents, U.S. government agencies refused to say how many
Americans’ telephone, e-mail or other communications have been
intercepted under the Foreign Intelligence Surveillance Act – or FISA –
Amendments Act of 2008, or to discuss any specific abuses, the ACLU
said. Most of the documents were heavily redacted. However,
semiannual internal oversight reports by the offices of the attorney
general and director of national intelligence identify ongoing breaches
of legal requirements that limit when Americans are targeted and
minimize the amount of data collected. The documents note that
although oversight teams did not find evidence of „intentional or willful
attempts to violate or circumvent the law . . . certain types of
compliance incidents continue to occur,“ as a March 2009
report stated. The unredacted portions of the reports refer only
elliptically to what those actions were, but the March 2009 report
stated that „information collected as a result of these incidents
has been or is being purged from data repositories.“ All three
reports released so far note that the number of violations „remains
small, particularly when compared with the total amount of activity.“
However, as some variously put it, „each [incident] –
individually or collectively – may be indicative of patterns,
trends, or underlying causes, that might have broader
implications.“ and underscore „the need for continued focus
on measures to address underlying causes.“ The most recent
report was issued in May. In a statement Thursday, the ACLU
said that violations of the FISA Amendments Act’s „targeting
and minimization procedures . . . likely means that citizens
and residents’ communications were either being improperly
collected or ‘targeted’ or improperly retained and
disseminated.“ The ACLU has posted the documents on its Web site. A
spokesmen for Director of National Intelligence James Clapper did not
immediately comment on the ACLU statement. In an e-mailed
statement late Thursday, a spokesman for Attorney General Eric H.
Holder Jr., Dean Boyd, said the new law „put in place unprecedented
oversight measures, reporting requirements and safeguards to protect
privacy and civil liberties,“ and that the reports cited by the ACLU were
the product of „rigorous oversight“ by the Justice Department and
intelligence community. „In short, foreign intelligence surveillance is
today carefully regulated by a combination of legislative, judicial, and
executive-branch checks and balances designed to ensure strong and
scrupulous protection of both national security and civil liberties,“
Boyd’s e-mail said. Melissa Goodman, staff attorney with the ACLU
National Security Project, said, „It is imperative that there be more
public disclosure about the FAA [FISA Amendments Act] violations
described in these documents . . . as Congress begins to debate whether
the FAA should expire or be amended in advance of its 2012 sunset.“
Congress passed FISA in 1978 to prevent Americans’ communications
from being tapped without a warrant. Lawmakers amended the law in
2008 to broaden and clarify legal authorities after the Sept. 11, 2001,
terrorist attacks and advances in Internet communications prompted
fresh concerns over expanded surveillance powers. The ACLU, human
rights activists and other parties sued, charging that the new law
violates the Fourth Amendment’s prohibition of unreasonable searches.
A U.S. district judge tossed out the case, which remains on appeal, and
the ACLU has pursued a related Freedom of Information Act request.“
(Source: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/12/02/AR2010120206052.html.)
„Oklahoma Office of Homeland Security has started a new initiative ‘Red
Dirt Ready’ to induct neighbors into a spy program that will serve to
report on suspicious behavior. Under the guise of natural disaster
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preparedness, the program eventually reveals its real agenda in the site
section titled ‘report activity’. As defined by the website under the
section heading ‘how to identify suspicious behavior’, an indication of
potential concern is neighbors debating controversial issues. Following
this pointed definition, there is a reiteration of the concept that
terrorists cannot be identified by appearance, nationality, language,
age or sex. Calling on similar rhetoric used in publications like the MIAC
Report, this reference is meant to expand citizen paranoia to include
everyone. Fascist regimes have always used ‘citizen spying’ to keep
tabs on its subjects. Neighbors reporting on neighbors is a highly
successful tactic used to bifurcate community and shatter the solidarity
shared by patriots. The site goes on to include suspicious activity as
those who purchase guns or ammunition. In a site that is exceedingly
careful regarding phraseology, it seems odd they would refrain from
reminding potential spies that these practices are completely legal and
citizens have the right to purchase these types of items. The site also
targets children as major assets in the program and includes colorful
pages designed to be engaging to youths.“ (Source:
http://www.infowars.com/oklahoma-homeland-securitys-communityspy-network/.)

Svědectví někdejší zaměstnankyně NSA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nsa) jménem Adrienne Kinneová, které
odvysílala mj. prestižní veřejnoprávní televize PBS
(http://en.wikipedia.org/wiki/PBS), nenechalo nikoho na pochybách:
NSA odposlouchávala jakékoliv občanské nebo vládní a dokonce
spojenecké (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) komunikační kanály.
Tedy všechny Vaše intimní telefonáty, E-mailové nebo jiné zprávy atd. si
se zájmem mohli vyhodnocovat zaměstnanci amerických
zpravodajských služeb. (Source:
http://www.pbs.org/wgbh/nova/military/spy-factory.html.)
„ADRIENNE KINNE (Former National Security Agency Voice
Interceptor): It was incredibly uncomfortable to be listening to private,
personal conversations of Americans. It’s almost like going through
and finding somebody’s diary.
NARRATOR: /…/ As a voice interceptor, Adrienne Kinne listened to
some of those calls. Assigned by the Army to NSA, she was called back
to active duty after 9/11.
ADRIENNE KINNE: For a voice interceptor, the computer system would
essentially pop up, and it would be very similar, I would say, to iTunes,
where you could just go through and click on various conversations,
and it would have the phone number, the time up, time down. We were
told that we were to listen to all conversations that were
intercepted, to include those of Americans and other allied
countries.
NARRATOR: Some of those conversations are personal, some
even intimate.
ADRIENNE KINNE: And there was no directive to say that when
you had conversations like this come through, that you
should delete them. That’s what we did when I was on active duty in
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’94 to ’98. We would never collect on an American. I had a real
problem with the fact that people were listening to it and I
was listening to it. The time that that interceptor, that voice
interceptor, is spending listening to conversations in the
States, that’s time that they can’t spend looking or listening
for actual conversations related to terrorist organizations.“
(Source: http://www.pbs.org/wgbh/nova/military/spy-factory.html.)

Americký politický komentátor, aktivista a předseda Institutu Ludwiga
von Miseseho
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises_Institute) Lew
Rockwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rockwell): „Problémy
vždy přicházejí z vlády.“ „Vláda je největším narušovatelem našeho
soukromí ve světových dějinách.“ „Nemůžeme se vůbec spoléhat na to,
že nás ochrání nějaké vládní zákony na zabezpečení soukromí.“ „Vláda
chce číst naše emaily, poslouchat naše telefonáty, ráda by měla kamery
v našich ložnicích – pokud by mohla.“ (Source: Freedom Watch,
13.11.2010.)

Alberto Gonzales (http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Gonzales),
jakožto někdejší americký generální prokurátor
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Attorney_General),
vyslovil svůj odmítavý postoj vůči americké vládě a jejím výkonným
složkám, které se snažily špiclovat osobní komunikaci amerických
občanů bez soudního příkazu. Spolu se Sarah Palinovou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_palin) takové jednání důrazně
odmítl: „Já v této věci naprosto souhlasím s Palinovou.“ Podobně
Wayne Simmons
(http://www.intelligencesummit.org/speakers/WayneSimmons.php),
jenž byl příslušníkem amerického námořnictva
(http://en.wikipedia.org/wiki/US_Navy), CIA a dnes patří mezi špičkové
bezpečnostní analytiky se domnívá, že složky státní výkonné moci by
neměly vstupovat do soukromí a komunikačních kanálů svobodných
občanů bez svolení soudce: „neměly by to dělat“. „Nikdy by neměla
nastat doba, kdy by měla vláda USA svolení ke špiclování vlastních
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občanů.“ Z minulosti již totiž známe mnoho případů „zneužití“
pravomocí veřejných činitelů a takové kauzy pak podrývají důvěru
v celý systém. Víte soudce Napolitano: já jsem velmi rád, že vás Amerika
má a že jste velmi aktivní, neboť „bez takových lidí jako vy“, by se s těmi
„případy zneužití roztrhl pytel“. (Source: Freedom Watch, 2.10.2010.)

Lidé z celého světa, kteří chtějí cestovat do USA – a to
platí především pro americké občany – si nyní musí
dávat ještě větší pozor na jakékoliv své chování. Zvýšený
tón řeči, hlasitější smích, pocení, bušení srdce, četba nevhodné
literatury, přílišný klid, zvětšené zornice očí a zasněný
nepřítomný pohled, nebo jiné tzv. „podezřelé chování“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Microexpression) může dostat
každého obyvatele planety Země na seznamy potenciálních
teroristů. Pokus o svobodné cestování v letadle pak velmi rychle
končí i pro zcela nevinné lidi. Jak informoval list ´The
Washington Post´: Nyní již stačí pouhé jedno udání od
tzv. „uvědomělého občana“ k zařazení na seznamy
možných teroristů. (Source:
https://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/12/29/AR2010122901584.html;
http://www.infowars.com/terrorist-watch-list-one-tip-nowenough-to-put-name-in-database-officials-say/.)
„Terrorist watch list: One tip now enough to put name in
database, officials say, by Ellen Nakashima, Washington Post Staff
Writer, Wednesday, December 29, 2010; 11:00 AM. „But civil liberties
groups argue that the government’s new criteria, which went into
effect over the summer, have made it even more likely that
individuals who pose no threat will be swept up in the nation’s
security apparatus, leading to potential violations of their
privacy and making it difficult for them to travel. „They are
secret lists with no way for people to petition to get off or even
to know if they’re on,“ said Chris Calabrese, legislative counsel for
the American Civil Liberties Union.“
(Source:https://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/12/29/AR2010122901584.html;
http://www.infowars.com/terrorist-watch-list-one-tip-now-enough-toput-name-in-database-officials-say/.)
Amerika je zkrátka opravdovou policejní unií
(http://en.wikipedia.org/wiki/Police_state), kde je trestné
skoro všechno. Mezi nejkřiklavější zveřejněné případy tohoto
stavu se zařadilo např.:

Obvinění manžela ze čtení E-mailů své vlastní
ženy (navržený trest: 5 let vězení)
Ženu ve věku 49 let policisté brutálně spoutali a
zbili kvůli podezření, že její psíček zanechal
v parku hovínko
Dvanáctiletého chlapce zatkla policie za to, že
otevřel předčasně dárky, které mu jeho rodiče
chtěli dát k vánocům pod stromeček
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chtěli dát k vánocům pod stromeček
Třináctiletý hoch byl zatčen policejními útvary
za „prdění v době vyučování“ (Source:
http://www.infowars.com/almost-everything-isa-crime-in-america-now-14-of-the-mostridiculous-things-that-americans-are-beingarrested-for/.)
„#1 A Michigan man has been charged with a felony and could face up
to 5 years in prison for reading his wife’s email.
#2 A 49-year-old Queens woman had bruises all over her body after she
was handcuffed, arrested and brutally beaten by NYPD officers. So
what was her offense? The officers thought that her little dog had left
some poop that she didn’t clean up.
#3 A 56-year-old woman who was once a rape victim refused to let
airport security officials feel her breasts so she was thrown to the floor,
put in handcuffs and arrested.
#4 In Milwaukee, one man was recently fined $500 for swearing on a
public bus.
#5 Several years ago a 12-year-old boy in South Carolina was actually
arrested by police for opening up a Christmas present early against his
family’s wishes.
#6 In some areas of the country, it is now a crime to not recycle
properly. For example, the city of Cleveland has announced plans to
sort through trash cans to ensure that people are actually recycling
according to city guidelines.
#7 A 12-year-old girl from Queens was arrested earlier this year and
taken out of her school in handcuffs for writing “Lex was here. 2/1/10″
and “I love my friends Abby and Faith” on her desk.
#8 Back in 2008, a 13-year-old boy in Florida was actually arrested by
police for farting in class.
#9 The feds recently raided an Amish farmer at 5 AM in the morning
because they claimed that he was was engaged in the interstate sale of
raw milk in violation of federal law.
#10 A few years ago a 10-year-old girl was arrested and charged with
a felony for bringing a small steak knife to school. It turns out that all
she wanted to do was to cut up her lunch so that she could eat it.
#11 On June 18th, two Christians decided that they would peacefully
pass out copies of the gospel of John on a public sidewalk outside a
public Islamic festival in Dearborn, Michigan and within three minutes
8 policemen surrounded them and placed them under arrest.
#12 A U.S. District Court judge slapped a 5oo dollar fine on
Massachusetts fisherman Robert J. Eldridge for untangling a giant
whale from his nets and setting it free. So what was his crime? Well,
according to the court, Eldridge was supposed to call state authorities
and wait for them do it.
#13 Once upon a time, a food fight in the cafeteria may have gotten you
a detention. Now it may get you locked up. About a year ago, 25
students between the ages of 11 and 15 at a school in Chicago were
taken into custody by police for being involved in a huge food fight in
the school cafeteria.
#14 A few years ago a 70 year old grandmother was actually put in
handcuffs and hauled off to jail for having a brown lawn.“ (Source:
http://www.infowars.com/almost-everything-is-a-crime-in-americanow-14-of-the-most-ridiculous-things-that-americans-are-beingarrested-for/.)
Američtí federální agenti
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_agent) jsou svou vládou
instruováni k tomu, aby špehovali milióny lidí pomocí
internetových sociálních sítí
(http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_social_networks) a
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široce rozšířených webových stránek, aplikací
(http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application) jako:
Facebook (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook)
Twitter (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter)
MySpace (http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace)
Craigslist (http://en.wikipedia.org/wiki/Craigslist)
Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia)
Digg (http://en.wikipedia.org/wiki/Digg) aj.
Ty výše uvedené patří k těm nejčastěji využívaným za účelem
shromáždění dostatečného množství informací, které by pak mohly být
případně použity proti potenciálním hříšníkům. Např. milióny
narcistických (http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissism) nebo
osamělých aj. psychologicko-sociologických typů uživatelů Facebooku
tak poskytují vládě nechtěně online nepřeberné množství informací o
svých soukromých životech. (Source:
http://www.foxnews.com/scitech/2010/10/13/government-spyingsocial-networks/?test=latestnews.)
„A privacy watchdog has uncovered a government memo that
encourages federal agents to befriend people on a variety of
social networks, to take advantage of their readiness to share
— and to spy on them. In response to a Freedom of
Information request, the government released a handful of
documents, including a May 2008 memo detailing how
social-networking sites are exploited by the Office of Fraud
Detection and National Security (FDNS). As of Thursday
morning, Facebook, Twitter, MySpace, and Digg had not commented on
the report, which details the official government program to spy via
social networking. Other websites the government is spying on include
Twitter, MySpace, Craigslist and Wikipedia, according to the Electronic
Frontier Foundation (EFF), which filed the FOIA request. “Narcissistic
tendencies in many people fuel a need to have a large group of ‘friends’
link to their pages, and many of these people accept cyber-friends that
they don’t even know,” stated one of the documents obtained by the
EFF. “This provides an excellent vantage point for FDNS to
observe the daily life of beneficiaries and petitioners who are
suspected of fraudulent activities,” it said.“ (Source:
http://www.infowars.com/federal-agents-urged-to-friend-people-onsocial-networks-memo-reveals/.)

Policista v civ ilu útočí na Anthony ho Grabera
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Policista sráží z kola nev inného občana

Soudce Napolitano: „Vláda má velmi ráda, když může občany
kontrolovat a samozřejmě nesnáší, jestliže občané naopak kontrolují ji
samotnou.“ V rámci jištění proti odplatě ze strany výkonné moci si pak
totiž např. „stále více občanů zvyká dokumentovat naprosto legálně
prostřednictvím jednoduchých záznamových zařízení“ – jakými jsou mj.
„mobilní telefony“ – každý svůj kontakt třeba „s policií“. Americké
„Policii se to samozřejmě nelíbí.“ „Odpovídá často silou a vězením.“
V USA přibývá případů, kdy jsou napadáni a následně šikanováni občané
monitorující jakoukoliv činnost státní výkonné moci. Typickým se stal
třeba případ motocyklisty Anthonyho Grabera
(http://www.theawl.com/2010/08/forceful-conduct-the-anthonygraber-case), jenž byl znenadání zastaven policistou v civilu s vytasenou
pistolí. Graber si vše nahrál na video a celý záznam pak umístil na
internet. „Hned následující den měl ve svém domě razii lokální policie
z Marylandu (http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland).“ „Byl zatčen.“
„Obviněn.“ „Čelil až šestnácti měsícům“ možného žaláře. „Tohle se děje
v USA.“ „Nikoliv v Severní Koreji.“ Publicista Radley Balko
(http://en.wikipedia.org/wiki/Radley_Balko): „Soudce z Marylandu pak
naštěstí rozhodl, že motocyklista byl v právu a policisté to přehnali.“
„Pokud by soud rozhodl jinak: šel by Graber do vězení.“ Nakonec byl ale
„v právu“. Jenže stejně: „Co se stane těm policistům?“ „Nic.“ V Americe:
„Je to velmi těžké soudit se policisty.“ „Mnoho policistů dokonce
občanům zabaví hned na místě fotoaparáty nebo kamery, vymažou
doličné snímky a celé části filmového záznamu.“ Napolitano: Já si
pamatuji na další případ, kdy pěší policista jen tak bezdůvodně „srazil
cyklistu z kola“ a netušil, že je nahráván. Nadřízení jej nakonec potrestali
za lhaní do protokolu a nikoliv za napadení. Víte, je to neuvěřitelné, že
občan „nemůže ve svobodné společnosti natáčet na kameru veřejné
činitele při výkonu jejich tzv. veřejné služby.“ (Viz. případ umělce, který
čelí hrozbě až patnácti let vězení právě za natáčení policistů na kameru –
http://www.infowars.com/chicago-artist-faces-15-years-in-prison-forrecording-cops/.) „Vždyť oni pracují pro nás.“ „To, co musíte vědět je
to, že v USA máte absolutně všechna práva si nahrávat video i audio
všech veřejných činitelů při výkonu jejich služby.“ Každopádně někteří
příslušníci „policie v Americe pravidelně porušují Ústavu, když vás
násilím vytahují z vašeho auta, bezdůvodně vás zastavují na ulicích,
když vám kladou bezdůvodné a nepříjemné otázky, na které
mimochodem nemusíte odpovídat, shazují vás z bicyklů, vyhrožují vám
zbraněmi, již dopředu s vámi jednají jako s viníky bez řádného obvinění
.“ „Ústava vás ale před tímto chováním policistů chrání.“ „Občané si
stále více uvědomují, že policisté nedodržující Ústavu musí být
zdokumentováni na konkrétních případech.“ Někteří „stateční
Američané se rozhodli tento cíl naplnit.“ Jenže „vláda se toho bojí“ a
„snaží se takový občanský monitoring zakázat“. Tenhle zákaz je
„kompletně neústavní.“ „Když nás nahrává vláda: je to jako
z Orwellova světa a román 1984 se stává realitou, jenže když my
občané nahráváme vládu: je to veřejné právo a velmi chytrá věc, jak se
bránit potenciální zvůli.“ (Source: Freedom Watch, 15.12.2010.)
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Rok 2010 byl ve znamení neutuchajícího a nenásilného
zápasu Američanů za zachování důstojnosti, slušnosti,
úcty k lidem, osobní svobody garantované Ústavou a
jejím IV. dodatkem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution),
který zní v překladu takto: „Právo národa na ochranu
svobody osobní a domovní, písemností a majetku nesmí
být porušováno neoprávněnými prohlídkami a
konfiskacemi; nesmí být vydán rovněž žádný příkaz,
který by se neopíral o zdůvodněná zjištění, doložená
přísahou nebo jiným způsobem potvrzená, a který by
neobsahoval přesné určení místa, které má být
prohledáno, přesný popis osob, které mají být vzaty do
vazby, a věcí, jež mají být zabaveny.“ (Source:
http://klempera.tripod.com/usustava.htm.)

Jednotky vládní TSA (podoba s německými SA je čistě náhodná http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration)
spadající pod americké Ministerstvo vnitra (DHS –
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security)
neustále zpřísňovaly prohlídky na letištích, zaváděly nové bio-skenery
(http://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner), pořád více a více
tlačily Američany ke zdi, zkoušely, jak až daleko mohou zajít například
v osahávání prsou a genitálií jednotlivých cestujících
(http://en.wikipedia.org/wiki/Groping). Vznikla proti tomu tak mohutná
vlna pokojného občanského odporu, že přinutila dokonce jednotlivé
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politiky, aby prosazovali zrušení zavedených opatření a ukončeni
činnosti TSA na soukromých letištích.
„The right of the people to be secure in their persons, houses, papers,
and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be
violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause,
supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place
to be searched, and the persons or things to be seized.“ (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution.)
Zajisté: desítky tisíc zaměstnanců TSA musejí živit své rodiny a když není
žádná jiná práce, tak se snaží uplatnit ve státním sektoru i za cenu
porušování americké Ústavy – bohužel. I k takovým koncům vede elitáři
režírovaná ekonomická krize. Pouze stateční lidé se rozhodli z TSA odejít
nebo protestovat a raději zvolili finanční strádání pro sebe i svou rodinu.
Z mnoha velmi signifikantních případů spojených s činností TSA
vyberme například:

Oficiální protest indické ambasády ve Washingtonu, D.C.
(http://www.indianembassy.org/embassy.php) z prosince 2010
proti porušení diplomatické imunity indické velvyslankyně v USA
paní Meery Shankarové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Meera_Shankar;
http://www.indianembassy.org/ambassador.php), která byla
vytažena zaměstnanci TSA z řady cestujících na mezinárodním
letišti „Jackson-Evers International Airport“
(http://en.wikipedia.org/wiki/JacksonEvers_International_Airport) ve státě Mississippi
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi). Příslušníci TSA paní
Shankarovou odvedli do speciálního proskleného boxu a zde ji pak
před zraky tisíců lidí osahávali na intimních místech s cílem:
provést důkladnou anti-teroristickou prohlídku. (Source:
http://www.infowars.com/tsa-subjects-indian-ambassador-to-usto-glass-cage-enhanced-groping/.)
„The Indian embassy in Washington is to issue a formal complaint to
the US State Department following the treatment of a leading Indian
Diplomat at the hands of the TSA. Indian Ambassador to the United
States, Meera Shankar (pictured above with the president) was pulled
out of a security line at Jackson-Evers International Airport in
Mississippi, taken into what has become known as a TSA “glass cage”,
and forced to undergo an enhanced pat-down in full public view. It is
believed that the TSA operatives flagged Ms. Shankar not because she
set of the metal detector, but because she was wearing a sari, a long
traditional Indian robe. Despite making it known that she was an
international diplomat and asking for the search to be conducted in
private, the TSA led her into a glass box where not one but two agents
proceeded to conduct what has been described by thousands of
travelers as nothing less than groping akin to foreplay or sexual
molestation. The Ambassador was about to board a flight to Baltimore
after attending an event at Mississippi State University. “She is a very
strong woman, but you could see in her face that she was humiliated,”
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Tan Tsai, a research associate at MSU’s International Security Studies
center who witnessed the screening, told The Clarion-Ledger. “The
Indian culture is very modest.” “The way they pat them down, it was so
humiliating,” Tsai added, “Anybody who passed by could see it.” Janos
Radvanyi, Chair of the MSU’s International Studies Department was
quoted as saying, “She said, ‘I will never come back here.’ We are
sending her a letter of apology,” Indian External Affairs Minister S.M.
Krishna has described the incident as “unacceptable”. “Let me be frank,
this is unacceptable to India. We are going to take it up with the
government of US that such unpleasant incidents do not recur,” Krishna
told reporters outside parliament. He said that there were “certain
well-established conventions, well-established practices as to how
members of diplomatic corps are treated in a given country”. “I am
rather surprised by the way the Indian ambassador to the US has been
treated. This has happened for a second time in three months,” he said.
A TSA spokesman told the Clarion-Ledger in an e-mail that “this
passenger was screened in accordance with TSA security procedures.”,
adding that foreign dignitaries are not exempted. The office of
Mississippi governor Haley Barbour said that they were looking into the
incident. The state Lieutenant Governor, Phil Bryant, who had met with
Shankar during her visit to the state, said in an e-mail to Clarion-Ledger
“Although I understand we need proper security measures to protect
the passengers in US airports, I regret the outrageous way Indian
Ambassador Shankar was treated by the TSA while visiting Jackson.”
This is the latest in a string of incidents that has led to mass backlash
against the TSA’s enhanced screening measures.“ „As previously noted
by many travelers who have complained to the ACLU, as well as New
York Times journalist Joe Sharkey, this policy is purposefully designed
to humiliate and ward off anyone else who may be thinking about
refusing to go through full body scanners.“ (Source:
http://www.infowars.com/tsa-subjects-indian-ambassador-to-us-toglass-cage-enhanced-groping/.)
Stálý velvyslanec Indie při OSN
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) pan Hardeep Puri
(http://www.un.int/india/pr.bio.pdf) se stal v prosinci 2010
předmětem porušení své diplomatické imunity ze strany
zaměstnanců TSA. Tentokrát vadil jeho turban, který si odmítl
sundat a nechat jej prohledat pro případ zde schované výbušniny.
Indie opět proti takovému postupu jednotek TSA hlasitě
protestovala. (Source:
http://www.thehindu.com/news/national/article950124.ece?
homepage=true; http://www.infowars.com/another-indiandiplomat-subjected-to-pat-down-at-u-s-airport/.)
„India has lodged a strong protest with the U.S. for the humiliation
meted out to its Ambassador to the United Nations Hardeep Puri at an
airport. One of India‘s topmost diplomats, Mr. Puri was asked by
officials to remove his turban during a security check at the Houston
Airport two weeks ago, sources said. When Mr. Puri refused to remove
his turban, the officials made him wait for over half-an-hour in a
‘holding room.’ The matter was resolved only after a Transportation
Security Administration official accompanying Mr. Puri intervened.
India has lodged an official protest with the U.S. authorities through its
Consulate-General in Houston, sources said in New Delhi. “I have taken
it up with the U.S. authorities and the matter is at that stage,” External
Affairs Minister S.M. Krishna said in New Delhi. The incident comes
close on the heels of Indian Ambassador to the U.S. Meera Shankar
being subjected to a ‘pat down’ search earlier this month. She was
subjected to an enhanced security pat down , ostensibly because she
was dressed in a sari.“ (Source:
http://www.thehindu.com/news/national/article950124.ece?
homepage=true; http://www.infowars.com/another-indian-diplomatsubjected-to-pat-down-at-u-s-airport/.)
Herečka Donna D’Erricová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Donna_D’Errico) je široké
veřejnosti známa předně z nejsledovanějšího televizního seriálu
všech dob ´Pobřežní hlídka´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Baywatch), dále jako Playmate
Playboye (http://en.wikipedia.org/wiki/Playboy) z roku 1995
(http://www.playboy.com/girls/playmates/directory/199509.html)
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a díky své nadšené podpoře Rona Paula
(http://www.youtube.com/watch?v=gTGXpX-_GtA). Právě tato
stále velmi atraktivní rozvedená paní se stala na letišti v Los
Angeles (http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles) předmětem
zájmu zaměstnanců TSA. Nebylo jí dovoleno vybrat si typ antiteroristické prohlídky: skener nebo fyzickou kontrolu a bylo jí
nařízeno podrobit se rovnou skenování (obecně všichni jiní
pasažéři si totiž mohli standardně vybrat: jaký typ prohlídky
zvolí). D’Erricová podala proti takovému postupu stížnost.
Incident pak detailně popsala mnohá světová média. (Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1336331/BaywatchsDonna-DErrico-picked-nude-TSA-body-scan-airport-staffleered.html.)

„The airport security man could have chosen any one of the queue of
passengers to undergo a ‘nude’ security scan. Surprise, surprise, he
picked blonde ex-Playboy model Donna D’Errico.“ /…/ „Miss D’Errico,
42, was flying from Los Angeles to Pittsburgh with Mr. Bank and her 17year-old son Rhyan. She said she was pulled aside and told she would
have to go through one of the full body scans which have caused much
controversy since being introduced at US airports.“ /…/ „She said she
asked why she had been chosen from a long line of passengers. ‘In a
very sarcastic tone, and still holding me by the elbow, the agent
responded, “Because you caught my eye, and they didn’t”.’ She added:
‘My boyfriend sailed through with no problems, which is rather ironic
in that he fits the stereotypical “look” of a terrorist when his beard has
grown a bit.’ ‘After the search, I noticed that the male agent who had
pulled me out of line was smiling and whispering with two other agents
and glancing at me. I was outraged.’“ /…/ „Passengers are given a
choice of going through the full body scanner or undergoing an
extensive patdown by an officer. Several fliers have stripped to their
underwear before going through scanners to avoid being touched
inappropriately by security officials. Miss D’Errico said she was not
given the option. ‘This could, and I’m sure does, happen to other
women,’ she said. ‘It isn’t right to hide behind the veil of security and
safety in order to take advantage of women, or even men for that
matter, so that you can see them naked. It’s a misuse of power and
authority, and as much a personal violation as a Peeping Tom. The
difference is that Peeping Toms can have charges pressed against them.’
“ (Source:http://www.dailymail.co.uk/news/article1336331/Baywatchs-Donna-DErrico-picked-nude-TSA-body-scanairport-staff-leered.html.)
Adrienne Dursoová byla podrobena tělesné prohlídce v oblasti
svých ´předpokládaných prsou´ a to před zraky ostatních
pasažérů a svého syna. Stalo se to na americkém letišti
´Albuquerque International Sunport´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Albuquerque_International_Sunport)
ve státě Nové Mexiko
(http://en.wikipedia.org/wiki/Albuquerque,_New_Mexico).
Agenti TSA odmítli respektovat fakt, že Dursoová musela již dříve
podstoupit mastektomii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mastectomy). Sedmnáctiletý syn
paní Dursoové se alespoň pokusil o slovní odpor a otázal se
příslušníků TSA: proč si zvolili jako předmět kontroly jeho matku
a nikoliv jeho samého. Přivolaný nadřízený TSA odvětil: No
chlapče to je proto, že „nemáš ňadra“. (Source:
http://www.infowars.com/boy-asks-tsa-why-pat-down-momand-not-me-tsa-replies-you-don’t-have-boobs/;
http://www.youtube.com/watch?v=GLvgzrqF9eo.)
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„A California woman is suing the TSA following an incident at
Albuquerque International Sunport where she was subjected to an
invasive breast groping in full public view by the TSA, despite making it
known that she had been forced to undergo a mastectomy last year.
Adrienne Durso describes how a female TSA officer pulled her out of line
after she had gone through the metal detector and proceeded to pat her
down, “Heavily concentrating on my breast area” in a search that “just
seemed to go on and on”. Relating her story to KOB Eyewitness News 4,
Ms. Durso explained how she was made to feel humiliated in front of her
seventeen year old son and the rest of the queuing passengers. /…/ As if
things couldn’t get any worse, when the supervisor arrived and
Ms. Durso’s son asked why he had also not been subjected to
the body search, the TSA agent told the boy “well you don’t
have boobs”. Following that statement, Ms. Durso decided to take
legal action, with her attorney arguing that the incident is a violation of
4th Amendment rights and constitutes unreasonable search and
seizure.“ (Source: http://www.infowars.com/boy-asks-tsa-why-patdown-mom-and-not-me-tsa-replies-you-don’t-have-boobs/;
http://www.youtube.com/watch?v=GLvgzrqF9eo.)
Podobný případ se odehrál, když agenti TSA přinutili pasažérku Cathy
Bossiovou k odstranění jejího prsního implantátu:
http://www.youtube.com/watch?v=QLf9hs9bfSA
Thomas Sawyer chtěl odletět na svatbu v Orlandu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando,_Florida) na Floridě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Florida) z Metropolitního letiště
(http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Metropolitan_Airport)
v Detroitu (http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit) – stát Michigan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan). Ve svém životě již
vybojoval nejednu vítěznou bitvu. Jednu z těch nejtěžších svedl
s rakovinou močového měchýře
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bladder_cancer). Svůj zápas o život
vyhrál, nicméně musel od té doby nosit na svém těle po
provedené Urostomii (http://en.wikipedia.org/wiki/Urostomy)
speciální vybavení, včetně vaku pro zachytávání unikající moči.
Zaměstnanci TSA podrobili pana Sawyera tělesné prohlídce
takovým způsobem, že porušili těsnění na jeho vaku. Sawyera
začala zalévat vlastní moč. Příslušníci TSA na to však nedbali –
nenabídli pomoc. Zneuctěný pasažér musel odejít do letadla a
teprve po přistání (stále s unikající močí, v mokrém oblečení) se
mohl očistit a uvést do civilizovaného stavu. (Source:
http://www.msnbc.msn.com/id/40291856/ns/travel-news.)
„Sawyer is a bladder cancer survivor who now wears a urostomy bag,
which collects his urine from a stoma, or opening in his abdomen. “I
have to wear special clothes and in order to mount the bag I have to
seal a wafer to my stomach and then attach the bag. If the seal is
broken, urine can leak all over my body and clothes.” On Nov. 7,
Sawyer said he went through the security scanner at Detroit
Metropolitan Airport. “Evidently the scanner picked up on my
urostomy bag, because I was chosen for a pat-down procedure.” Due to
his medical condition, Sawyer asked to be screened in private. “One
officer looked at another, rolled his eyes and said that they really didn’t
have any place to take me,” said Sawyer. “After I said again that I’d like
privacy, they took me to an office.” Sawyer wears pants two sizes too
large in order to accommodate the medical equipment he wears. He’d
taken off his belt to go through the scanner and once in the office with
security personnel, his pants fell down around his ankles. “I had to ask
twice if it was OK to pull up my shorts,” said Sawyer, “And every time I
tried to tell them about my medical condition, they said they didn’t need
to know about that.” „Before starting the enhanced pat-down
procedure, a security officer did tell him what they were going to do
and how they were going to it, but Sawyer said it wasn’t until they
asked him to remove his sweatshirt and saw his urostomy bag that they
asked any questions about his medical condition. “One agent watched
as the other used his flat hand to go slowly down my chest. I tried to
warn him that he would hit the bag and break the seal on my bag, but
he ignored me. Sure enough, the seal was broken and urine started
dribbling down my shirt and my leg and into my pants.” The security
officer finished the pat-down, tested the gloves for any trace of
explosives and then, Sawyer said, “He told me I could go. They never
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apologized. They never offered to help. They acted like they hadn’t seen
what happened. But I know they saw it because I had a wet mark.”
Humiliated, upset and wet, Sawyer said he had to walk through the
airport soaked in urine, board his plane and wait until after takeoff
before he could clean up. “I am totally appalled by the fact that agents
that are performing these pat-downs have so little concern for people
with medical conditions,” said Sawyer.“ „Sawyer said he’s written to his
senators, state representatives and the president of the United States.
He’s also shared details of the incident online with members of the
nonprofit Bladder Cancer Advocacy Network, many of whom have
offered support and shared their travel experiences. “I am a good
American and I want safety for all passengers as much as the next
person,“ Sawyer said. „But if this country is going to sacrifice treating
people like human beings in the name of safety, then we have already
lost the war.” „Bladder Cancer Advocacy Network executive director
Claire Saxton said that there are hundreds of thousands of people living
with ostomies in the United States. “TSA agents need to be trained to
listen when someone tells them have a health issue and trained in
knowing what an ostomy is. No one living with an ostomy should be
afraid of flying because they’re afraid of being humiliated at the
checkpoint.” Eric Lipp, executive director of Open Doors Association,
which works with businesses and the disability community, called what
happened to Sawyer “unfortunate.” “But enhanced pat-downs are not a
new issue for people with disabilities who travel,“ Lipp said. „They’ve
always had trouble getting through the security checkpoint.“ Still, Lipp
said the TSA knows there’s a problem. “This came up during a recent
meeting of the agency’s disability advisory board and I expect to see a
procedure coming in place shortly that will directly address the patdown procedures for people with disabilities.”“ (Source:
http://www.msnbc.msn.com/id/40291856/ns/travel-news.)
Stacey Armatová chtěla letět za svým sedmi měsíčním synkem
z letiště v Phoenixu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix,_Arizona) ve státě
Arizona (http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona) do Los Angeles
(http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles) v Kalifornii
(http://en.wikipedia.org/wiki/California). Měla pro své dítě
připravenou pravou pochoutku: mateřské mléko. Na letišti
odmítla vystavit tuto životadárnou tekutinu nebezpečným
radioaktivním paprskům ze skenerů
(http://www.helium.com/items/2037 343-tsa-terahertzscanners-tear-apart-human-dna; sami zaměstnanci TSA
projevovali svou nevoli nad mírou radiace, pocházející ze
skenerů, se kterými byli v každodenním kontaktu
http://www.infowars.com/tsa-agents-revolt-over-body-scannerradiation-exposure/), když věděla, že federální předpisy TSA
umožňují, aby bylo mateřské mléko považováno za lék a tedy
nemuselo procházet skenerem. Armatová navíc pro sebe požádala
o alternativní metodu prohlídky mimo nebezpečné skenery.
Musela se nechat doslova „vystavit“ do speciálního skleněného
boxu uprostřed procházejících cestujících, který byl určen pro
tzv. „problémové pasažéry“. Stacey zde čekala na patřičnou
kontrolu přibližně 45 minut bez možnosti si odpočinout, posadit
se. Na její volání zaměstnanci TSA nereagovali a dokonce na ní
poslali pro jistotu policistu. Po desítkách minut čekání dorazil
místní šéf TSA a nabídl ženě dvě možnosti. Buď nechá projít
mateřské mléko radioaktivním skenerem a pak ať si to klidně dá
vypít svému dítěti, nebo ať nádobu s mlékem vylije do kanálu.
Armatová odmítla a poukázala opět na předpisy TSA. Neuspěla
však. Propásla svůj let.
(Source:http://thestir.cafemom.com/baby/113023/tsa_targets_breastfeeding_mother;
http://www.infowars.com/tsa-targets-breastfeeding-mother/.)
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„/…/ mother Stacey Armato tried to get home to Los Angeles and her 7month-old son with the 12 ounces of breast milk she pumped while she
was gone. She didn’t want to put the breast milk through radiation, so
she requested an alternate screening, which she had every right do to.
But what happened is completely unjust. After repeated requests, she
finally received a video of her horrible experience from TSA’s security
cameras … well, except the parts they edited out first. Armato did
exactly what I would have done, and what I tell so many women to do
in so many different situations — she researched the laws protecting
her, printed them out, and took them with her. The rules about carrying
pumped breast milk on airplanes are found in multiple places on TSA’s
website. She had those rules printed out on a piece of paper right there
WITH the breast milk. Mothers flying with, and now without, their child
will be permitted to bring breast milk in quantities greater than three
ounces as long as it is declared for inspection at the security checkpoint.
Breast milk is in the same category as liquid medications. Now, a
mother flying without her child will be able to bring breast milk
through the checkpoint, provided it is declared prior to screening.
Armato had been through the Phoenix airport multiple times in the
past, and because she’d previously filed a complaint, they were
„waiting for her,“ as she was told by a police officer (who threatened to
arrest her if she didn’t „go through with the horse and pony show“). Her
crime? Merely asking, as is her right, that the breast milk not go
through the radiation of the object x-rays and be tested for explosives
instead. If you aren’t familiar with how the testing works, after you go
through security, they walk right over to a little machine, run a cotton
swab around all the seams/seals of your item, and then put it in the
machine, which shows them a color, letting them know whether or not
there was explosive residue. I’ve had it explained to me as they’ve
tested my kids’ items in the past. But when Armato made her simple
request and showed her piece of paper (once she was allowed to touch
her own belongings) that showed the law, nothing mattered, and she
was ushered into the special screening box where she stood for almost
an hour — so long that she missed her flight home to her baby. She was
told off by a cop, she had to watch as her breast milk was tossed around
outside the cooler it needed to be in. Any mom who pumps or
breastfeeds can understand this feeling. It’s heartbreaking and Armato
gets frustrated and upset. She gets the TSA’s favorite pat down and gets
sent BACK to her box, and she eventually is told by the security
manager that she had to go back out, pour all of her milk into individual
containers less than 1.5 ounces each (despite TSA’s own rules that
exempts breast milk from this rule), and then go through security …
again. She says on her own posting of the video that she was even
asked, „If it was really breast milk, where was the baby?“ and „Why
isn’t the milk clear?“ This whole situation not only makes me extremely
angry, but scares the crap out of me too: I wouldn’t have done a single
thing different than Armato. This could have been me, easily. /…/ TSA is
entirely out of control: their own security manager refuses to abide by
their own rules even when they’re put right under his own nose, a
woman misses her flight because she didn’t want radiation to affect the
live substance of her child’s food, but wanted it manually tested instead.
According to Armato, edited out was the security manager writing
down all of Armato’s personal information and putting it in his pocket,
and even photographing the breast milk itself.“ (Source:
http://thestir.cafemom.com/baby/113023/tsa_targets_breastfeeding_mother;
http://www.infowars.com/tsa-targets-breastfeeding-mother/.)
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Erin Chaseová byla podrobena na Daytonském mezinárodním
letišti
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dayton_International_Airport)
v Ohiu (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohio) bezdůvodně detailní
prohlídce svých intimních partií včetně vagíny a prsou. (Source:
http://travel.msn.co.nz/travelnews/8144164/us-motherdescribes-airport-search-as-sexual-assault.)
„She says the airport official touched her genitals without warning her,
as part of new security measures that are causing controversy in the
US. While the „enhanced pat-down“ is apparently being offered as an
alternative to the new full body scans used by security at US airports,
Chase said there was no full body scan available at Dayton. /…/ Chase
wrote in her blog entry that the airport official told her, „I need to reach
in and feel along the inside of your waistband.“ „She felt along my
waistline, moved behind me, then proceeded to feel both of my
buttocks,“ wrote Chase. „She reached from behind in the middle
of my buttocks towards my vagina area. She did not tell me
that she was going to touch my buttocks, or reach forward to
my vagina area.“ „She then … touched the top and
underneath portions of both of my breasts. She then felt
around my waist … my inner thighs and my vagina area,
touching both of my labia.“ „I stood there, an American
citizen, a mom traveling with a baby with special needs
formula, sexually assaulted by a government official. I began
shaking and felt completely violated, abused and assaulted
by the TSA agent,“ concluded Chase.“ (Source:
http://travel.msn.co.nz/travelnews/8144164/us-mother-describesairport-search-as-sexual-assault.)

Claire Hirschkindová se stala v minulosti obětí znásilnění a byl jí
navíc implantován kardiostimulátor
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pacemaker). Chtěla odletět
z Austinského mezinárodního letiště
(http://en.wikipedia.org/wiki/AustinBergstrom_International_Airport)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas) v Texasu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) za svým přítelem do
Kalifornie, aby zde prožila hezké vánoce. K tomu již bohužel
nedošlo. Jelikož měla hrůzu z toho, že by jí mohl přestat fungovat
vlivem skenerů její kardiostimulátor, rozhodla se nejprve pro
fyzickou prohlídku a když se dozvěděla, že by to znamenalo
osahávání jejich prsou a tedy návrat některých psychických
traumat z doby svého znásilnění: rozhodla se trvat na svých
ústavních právech. Byla povalena na zem, spoutána a když začala
křičet o pomoc: bylo jí podáno sedativum. Za svým přítelem již na
vánoce nedoletěla. (Source:
http://www.kvue.com/news/local/Woman-arrested-at-ABIAafter-refusing-enhanced-pat-down-112354199.html.)
„Claire Hirschkind, 56, who says she is a rape victim and who has a
pacemaker-type device implanted in her chest, says her constitutional
rights were violated. She says she never broke any laws. But the
Transportation Security Administration disagrees. Hirschkind was
hoping to spend Christmas with friends in California, but she never
made it past the security checkpoint. „I can’t go through because I have
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the equivalent of a pacemaker in me,“ she said. Hirschkind said because
of the device in her body, she was led to a female TSA employee and
three Austin police officers. She says she was told she was going to be
patted down. „I turned to the police officer and said, ‘I have given no
due cause to give up my constitutional rights. You can wand me,’“ and
they said, ‘No, you have to do this,’“ she said. Hirschkind agreed to the
pat down, but on one condition. „I told them, ‘No, I’m not going to have
my breasts felt,’ and she said, ‘Yes, you are,’“ said Hirschkind. When
Hirschkind refused, she says that „the police actually pushed me to the
floor, (and) handcuffed me. I was crying by then. They drug me 25
yards across the floor in front of the whole security.“ An ABIA
spokesman says it is TSA policy that anyone activating a security alarm
has two options. One is to opt out and not fly, and the other option is to
subject themselves to an enhanced pat down. Hirschkind refused both
and was arrested.“ (Source: http://www.kvue.com/news/local/Womanarrested-at-ABIA-after-refusing-enhanced-pat-down-112354199.html.)
Tammy Banovacová musí používat ke svému pohybu vozík. Patří
k lidem, kteří pravidelně létají letadly. Zaměstnanci TSA jí natolik
znepříjemňovali život neustálými kontrolami, že se rozhodla jim
jejich práci „ulehčit“ a několikrát přijela mj. na letiště ´Will Rogers
World Airport´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Will_Rogers_World_Airport)
v Oklahoma City (http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_City)
již vysvlečená jen ve spodním prádle a připravená na osobní
prohlídku. Krásné a blonďaté padesátnice s bílým psíkem na
nohou si samozřejmě všimli další cestující a hlavně globální i
lokální média. Banovacová tak dokázala upozornit celý svět na
tristní situaci panující na amerických letištích. (Source:
http://newsok.com/woman-in-wheelchair-%20%20andunderwear-misses-flight-at-will-rogers-blames%20%20tsa/article/3519691; http://www.youtube.com/watch?
v=4zFi18ioqYk;
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/218655-zenadorazila-ke-kontrole-na-letisti-jen-ve-spodnim-pradle-letadlonestihla.html.)
„Tuesday night Banovac said she chose to wear her underwear because
of an unpleasant experience two weeks ago at airport security. She is
typically hand-searched at airports because she uses a wheelchair, she
said, and she felt violated by the more invasive searches employed at
airports recently. “If it happened anywhere else, it would have been
sexual assault.” Banovac said she was trying to board a flight to
Phoenix on Tuesday when she was pulled aside at security for a more
thorough search.“ (Source: http://newsok.com/woman-in-wheelchair%20%20and-underwear-misses-flight-at-will-rogers-blames%20%20tsa/article/3519691; http://www.youtube.com/watch?
v=4zFi18ioqYk; http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/218655zena-dorazila-ke-kontrole-na-letisti-jen-ve-spodnim-pradle-letadlonestihla.html.)
Matt Kernan přiletěl z Paříže (http://en.wikipedia.org/wiki/Paris)
do Northern Kentucky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Kentucky) na
Mezinárodní letiště v Cincinnati
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cincinnati/Northern_Kentucky_International_Airport).
Jako řádný americký občan odporoval v klidu a míru snahám
zaměstnanců TSA o svou osobní prohlídku. Citoval přitom Ústavu,
respektoval ústavní pokyny TSA a policie, odmítal ovšem splnit
všechny neústavní výzvy. TSA nakonec nezbylo nic jiného než
Kernana propustit na půdu USA bez jakékoliv osobní kontroly.
Tento senzační příběh obletěl díky médiím celý svět a dokázal
každému Američanovi, že když je někdo rozhodnut trvat na svém
a chová se slušně: dosáhne respektu k Ústavě také od TSA.
(Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article133227 6/Beating-TSA-How-determined-passenger-spent-hoursarguing-rights-waved-checks.html.)
„As a result, Mr. Kernan informed staff he did not want to go through
the infamous Backscatter imaging machine. He was told he would have
to undergo an invasive pat-down search, but again politely told staff
that he would consider any contact with his genital areas as assault.
After being told that the two options were TSA policy, he replied: ‘ I
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disagree with the policy, and I think that it is unconstitutional. ‘As a US
citizen, I have the right to move freely within my country as long as I
can demonstrate proof of citizenship and have demonstrated no
reasonable cause to be detained.’ As the situation escalated further
airport police were called and more senior TSA officials but Mr. Kernan
refused to back down, remaining calm throughout. Eventually causing
a stand-off between police and TSA officers over who should resolve the
situation, Mr. Kernan was told by a superviser: ‘Here’s what we’re
going to do. I’m going to escort you out of the terminal to the public
area. ‘You are to stay with me at all times. Do you understand?’ He was
then escorted by the police and no less than 13 TSA officer through
security without a hand laid on him. He said: ‘And then came the most
ridiculous scene of which I’ve ever been a part. ‘I gather my things –
jacket, scarf, hat, briefcase, chocolates. ‘We walk over to the staff
entrance and he scans his badge to let me through. We walk down the
long hallway that led back to the baggage claim area. We skip the
escalators and moving walkways.’ He was then waved away by
annoyed officers and said: ‘In order to enter the US, I was
never touched, I was never “Backscatted,” and I was never
metal detected. ‘In the end, it took 2.5 hours, but I proved that
it is possible. I’m looking forward to my next flight on Wednesday.’
The passenger’s success shows that even senior TSA staff are unsure to
handle awkward passengers who question the legality of the checks.
The revelation comes as TSA workers admitted they have been left
terrified by a public backlash over the checks. Angry passengers have
allegedly subjected Transport Security Officers to verbal abuse and
even physical threats. The American Federation of Government
Employee, the union which represents officers, said a TSO was punched
by a passenger in Indianapolis. Union President John Gage called for
more information on the searches including leaflets for passengers. He
said: ‘TSA must act now — before the Thanksgiving rush — to ensure
that TSOs are not being left to fend for themselves.’ Up to two million
passengers per day are expected to fly today and tomorrow ahead of
Thanksgiving, with huge delays expected.“ (Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-133227 6/Beating-TSA-Howdetermined-passenger-spent-hours-arguing-rights-waved-checks.html.)

Steve Bierfeld byl zaměstnanci TSA hrubě dotazován na původ
hotovosti, kterou převážel v rámci aktivit Kampaně za svobodu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_liberty). Nedal se,
znal svá ústavní práva, poskytoval jinak dle zákona činitelům TSA
součinnost a dotazoval se neustále na základě jakého zákona musí
odpovědět. Místo toho, aby mu byly sděleny patřičné informace:
dostal několik výhružek, že bude zatčen. V následném soudním
sporu vyhrál. TSA změnila své vnitřní předpisy. Převážení peněz
již nemělo být napříště předmětem bezdůvodného dotazování.
Tento případ jasně ukazuje: jak může jeden občan změnit
celý špatný systém. (Source: Freedom Watch, 17 .11.2010;
http://hi-caliber.blogspot.com/2009/04/government-detainsman-at-airport-for.html; http://www.youtube.com/watch?
v=UcSSwW4K4AU.)
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John Tyner se postavil na odpor zaměstnancům TSA na
Mezinárodním letišti v San Diegu
(http://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego_Airport) v Kalifornii
(http://en.wikipedia.org/wiki/California). Odmítl projít skenery a
vyzval příslušníky TSA, aby si ho klidně prohlédli, ale jestli se
někdo z nich dotkne jeho penisu: všechny je nechá ihned namístě
zatknout. (Source:
http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei2;
Freedom Watch, 22.11.2010.)
„In one of the best-documented confrontations between a traveler and
TSA employees, software engineer John Tyner told a screener at San
Diego International Airport who was explaining the pat-down
procedure, „If you touch my junk, I’m gonna have you
arrested.“ Tyner, 31, who recorded the exchange using his cell phone
camera, was on his way to go hunting in South Dakota when TSA
agents asked him to go through an X-ray machine. „I don’t think that
the government has any business seeing me naked as a condition of
traveling about the country,“ he replied.“ (Source:
http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei2; Freedom
Watch, 22.11.2010.)
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Soudce Napolitano: „Ústava existuje pro dobré i zlé časy.“ „Každý může
odmítnout projít tělesnými skenery nebo osaháváním na letišti a nebo
obojí: nikdo by neměl být za toto odmítnutí trestán.“ „První úlohou
vlády je chránit naše svobody. Pokud nás vláda udržuje v bezpečí, ale
nesvobodné: je čas, aby taková vláda odešla.“ (Source: Freedom Watch,
22.11.2010.)

Samuel Wolanyk odmítl podstoupit skenování na Mezinárodním
letišti v San Diegu
(http://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego_Airport) v Kalifornii
(http://en.wikipedia.org/wiki/California) a svlékl se před
ostatními cestujícími do spodního prádla, aby ulehčil
zaměstnancům TSA práci s následným osaháváním svého těla. Za
takových podmínek ovšem odmítli příslušníci TSA kontrolu
provést a vyzvali Wolanyka: aby se oblékl. Ten to již nechtěl
udělat, načež byl zatčen za „odmítnutí“ prohlídky nutné k
uskutečnění letu. (Source:
http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei5;
Freedom Watch, 22.11.2010.)
„Samuel Wolanyk conducted a boxer rebellion of sorts on Nov. 19 when
he stripped to his underwear at a security checkpoint at San Diego
International Airport. Wolanyk, who was on his way to Barbados, shed
his pants and shirt in a futile effort to avoid a pat-down after refusing a
full-body scan. Unlike fellow traveler John Tyner, who was escorted to
the airline counter to obtain a refund after warning TSA screeners not
to “touch my junk,” Wolanyk was arrested for refusing to complete the
security process.“ (Source:
http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/#ei5; Freedom
Watch, 22.11.2010.)
Světově proslulý právník Gary Fielder
(http://www.garyfielderlaw.com/products.html) z Denveru
(http://en.wikipedia.org/wiki/Denver) v Coloradu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Colorado) se specializací na ústavní
a trestní právo podal několik žalob ve věci zastavení neústavních
kontrol na amerických letištích, které si osobně se svou rodinou
zažil. V žalobě uvedl mj. to, že americká vláda pomáhá teroristům
skrze schvalování činnosti TSA na letištích a realizuje tím jejich
cíl: narušovat klidný chod společnosti ve Spojených státech.
(Source: http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/;
http://www.kdvr.com/news/kdvr-denver-lawyer-suestxt,0,1026917 .story; http://bodyscannertruth.com/?p=1316.)
„Gary Fielder filed his lawsuit in U.S. District Court in Denver last week,
more than a month after he, his two daughters, ages 9 and 15, and a
family friend underwent a TSA pat-down in San Diego. Fielder’s lawsuit
claimed the pat-downs were „disgusting, unconscionable, sexual in
nature“ and in violation of the Constitution’s protections against
unreasonable searches. He said subjecting U.S. citizens to the new
procedures is wrong because no American has been accused of
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threatening commercial airliners with explosives. /…/ Nationally, at
least two other lawsuits have been filed over the TSA’s new procedures.
„I’m not asking for any money. I just want to walk to a plane without
being touched,“ Fielder said Tuesday. „They’re probably thinking that
next time, I’ll just submit to the scanner. No, I won’t go through that.
I’m not going to be photographed nude.“ /…/ „The terrorist’s job is
to terrorize the people, to interfere with freedom in such a
way that disrupts ordinary life and commerce,“ Fielder wrote
in his complaint. „With due respect, it is clear that the above
referenced governmental agencies are aiding the terrorists’
objective.““ (Source:
http://www.msnbc.msn.com/id/40439638/ns/travel/;
http://www.kdvr.com/news/kdvr-denver-lawyer-suestxt,0,1026917 .story; http://bodyscannertruth.com/?p=1316.)
Michael Doherty
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Doherty) – člen
místního senátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey_Senate) státu New
Jersey (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey) – předložil ke
schválení legislativu, která zbavuje agenty TSA jakékoliv
nadbytečné imunity na území New Jersey tak, aby spadali tito
federální zaměstnanci pod pravomoc místních zákonů. Navíc
navrhl zákaz používání skenerů a konec sexuálního obtěžování
cestujících ze strany TSA. Doherty: „Hovoříme tam o porušení
náboženské svobody, ústavních práv, o útoku na soukromí a
zdraví lidské bytosti, o sexuálním obtěžování.“ „Zákonodárci se
musí v celých státech ozvat a musí začít hájit své občany.“
(Source: Freedom Watch, 15.11.2010.)

„New Jersey Senator Michael Doherty (R-Warren, Hunterdon)
announced today that he has introduced three pieces of legislation
drafted to eliminate any immunity TSA agents might enjoy when
violating New Jersey law during unnecessary and invasive airport
screenings.“ (Source: http://www.infowars.com/nj-legislation-bans-tsascanners-and-criminalizes-unreasonable-searches-and-invasive-patdowns/; http://www.senatenj.com/uploads/doherty/mike-dohertytsa1.pdf; http://www.senatenj.com/uploads/doherty/mike-dohertytsa2.pdf; http://www.senatenj.com/uploads/doherty/mike-dohertytsa3.pdf.)
Doherty: „Nemyslím si, že by měli být Američani nuceni vzdávat se
svých ústavních práv jen proto, že chtějí cestovat.“ Těmi přehnanými
kontrolami na letištích je porušována nejen Ústava, nýbrž také naše
„místní zákony“. „Máme mnoho zákonů proti sexuálnímu obtěžování“ a
nedopustíme, aby se takové věci děly v našem státě, na našich „ženách“
a „dětech“. „Našimi lidmi zvolení zastupitelé se musí ozvat a říci vůči
takovému násilí: Co je moc, to je příliš.“ „Spojené státy americké byly
vždy založeny na svobodě“ a nikoliv na kontrole. „Kde to s takovou
skončí?“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.)
Poslankyně Generálního shromáždění státu New Jersey
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey_General_Assembly) Alison
McHoseová (http://en.wikipedia.org/wiki/Alison_Littell_McHose):
„Naše děti nebude nikdo jen tak ohmatávat, poplácávat, nebo se jich
dotýkat.“ „Děti jsou traumatizovány těmito cizinci, kteří je osahávají na
našich letištích.“ „Doufám, že federální vláda od toho upustí.“ (Source:
Freedom Watch, 15.11.2010.)
Jednotky TSA pohrozily Američanům a vůbec všem cestujícím v
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letecké dopravě pokutou až 11.000 dolarů a vězením za to, pokud
by se někdo rozhodl vstoupit do prostoru letiště, dostal by se až
na místo prohlídky konané příslušníky TSA, načež by chtěl jen tak
svobodně odejít – nepodrobit se kontrole. Takové jednání by bylo
posléze v USA trestáno, ovšem mj. za hlasitého odporu občanů,
médií, části politického spektra a mnoha právních expertů v
oboru ústavního práva. (Source: http://articles.sunsentinel.com/2010-11-20/business/sfl-airport-scans-pat-downsrefual-20101121_1_tsa-airport-checkpoint-sari-koshetz.)
„The Transportation Security Administration (TSA) is warning that any
would-be commercial airline passenger who enters an airport
checkpoint and then refuses to undergo the method of inspection
designated by TSA will not be allowed to fly and also will not be
permitted to simply leave the airport. That person will have to remain
on the premises to be questioned by the TSA and possibly by local law
enforcement. Anyone refusing faces fines up to $11,000 and possible
arrest. „Once a person submits to the screening process, they can not
just decide to leave that process,“ says Sari Koshetz, regional TSA
spokesperson, based in Miami. Koshetz said such passengers would be
questioned „until it is determined that they don’t pose a threat“ to the
public.“ (Source: http://articles.sun-sentinel.com/2010-1120/business/sfl-airport-scans-pat-downs-refual-20101121_1_tsaairport-checkpoint-sari-koshetz.)
Reportér televizní stanice CNN
(http://en.wikipedia.org/wiki/CNN) Drew Griffin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Drew_Griffin) byl umístěn na
listinu potenciálních teroristů po té, co se rozhodl kritizovat
metody a způsoby chování TSA. (Source:
http://www.infowars.com/cnn-reporter-put-on-watch-list-aftercriticizing-tsa/.)
„In light of new reports alleging that the TSA is creating a watch list of
individuals who criticized the agency as a form of collective
punishment, it’s revealing to note that CNN journalist Drew Griffin was
also put on a TSA watch list immediately after he filed reports critical of
the organization back in 2008.“ (Source:
http://www.infowars.com/cnn-reporter-put-on-watch-list-aftercriticizing-tsa/.)
President Obama hájil všechny kroky svých „elitních TSA“.
(Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article1331454/Obama-defends-TSA-pat-downs-President-gets-skipthem.html.) Dokonce si dělal legraci z neústavních tělesných
prohlídek amerických občanů na letištích: To vše v Kongresu ve
své Zprávě o stavu unie
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_the_Union_address)
z ledna 2011. (Source: http://www.infowars.com/obama-makesfun-of-tsa-sexual-molestation-during-state-of-the-union/;
http://www.youtube.com/watch?v=sGyuvhKQ-HQ.)
Na základě tisíců stížností amerických občanů, cestujících i pilotů
a části politické reprezentace z celého světa
(http://www.reuters.com/article/idUSTRE6AA55S20101111;
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1324107 /BA-chiefcalls-UK-scrap-completely-redundant-security-checks.html) a
díky reportážím sdělovacích prostředků: příslušníci TSA rozhodli
pozastavit v době Díkuvzdání
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving) roku 2010 přísné
prohlídky na letištích. Ukázalo se tak, že hrozba teroristického
útoku je z velké části uměle vykonstruovaná a slouží předně k
vyvíjení tlaku na změnu chování Američanů a celé Západní
civilizace. (Source: http://www.infowars.com/drudge-fought-thetsa-and-drudge-won/;
http://www.naturalnews.com/030509_TSA_opt_out_day.html.)
Soudce Napolitano: „To nám opět jasně připomíná, že v otázce skenerů
jde jen o zinscenovanou hru.“ (Source: Freedom Watch, 29.11.2010.)
Americká organizace hájící občanská ústavní práva ACLU
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_Liberties_Union) vyzývá
všechny cestující v letecké dopravě, aby se nebáli popsat své zkušenosti
s chováním příslušníků jednotek TSA a podávali v této věci oficiální
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stížnosti tak, aby se situace zlepšila. (Source:
http://www.infowars.com/aclu-flying-americans-fear-being-put-ongovernment-watch-list/.)
„The American Civil Liberties Union announced today that it is still
receiving high volumes of complaints about the new airport screening
procedures, and that some travelers say they have not filed official
complaints with the TSA because they are fearful of being placed on a
government watch list. Last week the ACLU revealed that it had
received over 900 complaints about the naked body scanners and the
new pat down measures being implemented by the TSA. That number
swelled to over 1000 before November was through, according to the
privacy watchdog. “These complaints came from men, women and
children who reported feeling humiliated and traumatized by these
searches, and, in some cases, comparing their psychological impact to
sexual assaults.” the ACLU website noted.“ survey company that
conducts feedback surveys for the TSA. Access the survey online or
through an iPhone app. To submit a complaint, search for “TSA” in the
text block. You will then select the TSA location closest to you. You will
be asked, among other things, to: • Rate the thoroughness of the
passenger screening you received. • Rate your confidence in the TSA’s
ability to keep air travel secure. • Be asked whether body-scan
technology be used in passenger screening. At the end of the survey,
you will have a chance to submit a free text complaint. Note: It is
unclear whether these responses are compiled with other complaints,
so it is important that you fill out the TSA-designed complaint as well.
My TSA is an iPhone app produced by the Transportation Security
Administration. Select “About” in the upper right-hand corner, then
select “Provide Feedback to TSA.” You’ll be able to submit a free text
complaint of up to 4,000 characters. When you are at the airport, you
have a right to complain to a supervisor at the security screening area.
If you don’t want to speak to someone while going through security,
you may also complain to one of the airport’s Customer Service
Managers. You can also submit a written complaint to: Email:
TSA.OCR-ExternalCompliance@dhs.gov Postal mail: Transportation
Security Administration Office of Civil Rights and Liberties (TSA-6)
External Compliance Division 601 S. 12th Street Arlington, VA 20598
You may also submit a complaint to the Department of Homeland
Security’s Office for Civil Rights and Civil Liberties. Email:
civil.liberties@dhs.gov Postal mail: Department of Homeland Security
Office for Civil Rights and Civil Liberties Review and Compliance 245
Murray Lane, SW Building 410, Mail Stop #0190 Washington, DC 20528
Telephone: Toll Free: 1-866-644-8360 Toll Free TTY: 1-866-644-8361
Fax: 202-401-4708 The Electronic Privacy Information Center is
collecting incident reports about passenger experiences during airport
security creening through an online form. Let EFF Know If you
submitted a complaint to the TSA, the EFF asks that you forward a copy
to to TSAComplaints@eff.org.“ (Source: http://www.infowars.com/acluflying-americans-fear-being-put-on-government-watch-list/.)
Státní okrskový žalobce
(http://en.wikipedia.org/wiki/District_attorney) ze San Mateo
County (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Mateo_County)
v Kalifornii jménem Steve Wagstaffe se postavil na stranu
svobodných Američanů hájících Ústavu a jednoznačně vzkázal
všem lidem, že ve svém obvodu nepřipustí žádné sexuální
prohlídky, osahávaní genitálii aj. výstřelky TSA. Veškeré takové
jednání bude trestáno podle zákona. Přidal se k němu mj. státní
okrskový žalobce ze Santa Clary
(http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_County), pod kterého
spadalo mj. Mezinárodní letiště v San José
(http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose_International_Airport).
(Source: Freedom Watch, 17 .11.2010;
http://www.infowars.com/da-now-sending-deputies-to-sfairport-to-investigate-felony-groping/;
http://www.bermanpost.com/2010/11/san-mateo-da-stevewagstaffe-promises.html; http://www.youtube.com/watch?
v=ipgzD1iGQ-w.)
Wagstaffe: „Budeme stíhat jakékoliv porušení práva podle zákona.“ a to
včetně podezření ze „sexuálního obtěžování“ na našich letištích. „Pro
vládu neexistuje ze zákona žádná výjimka.“ „TSA nebo někdo jiný: není
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v tom vůbec žádný rozdíl.“ Prostě: „Nesmíš se dotknout lidské osoby se
zlými úmysly: každý takový úkon státní výkonné moci musí vycházet ze
zákona“, „jinak se jedná o zločin“. „Agenti TSA nemají ze zákona žádné
výjimky a jsou jako každý jiný.“ (Source: Freedom Watch, 17 .11.2010.)

„Appearing on the Alex Jones Show today, current chief deputy DA and
incoming DA of San Mateo County Steve Wagstaffe said his office will
prosecute TSA employees who engage in lewd and lascivious behavior
while conducting Homeland Security mandated patdowns at the San
Francisco International Airport in San Mateo County. /…/ “The case
would be reviewed and if we could prove the elements of it, that it was
inappropriately done with a sexual or lewd intent, that person would
be prosecuted,” Wagstaffe told the Berman Post on Tuesday. Wagstaffe
told Alex Jones that county police will be sent to into the San Francisco
International Airport. If they witness TSA employees engaged in
criminal conduct, they will make arrests and the DA’s office will
prosecute. Sexual battery in Mateo County is a felony if the molestation
occurs beneath clothing and makes contact with skin and a
misdemeanor if the touching occurs outside clothing. /…/ In addition, a
district attorney in the county south of San Mateo, Santa Clara, told
Wagstaffe his office will also prosecute TSA employees for
inappropriate sexual behavior at the San Jose International Airport.“
(Source: http://www.infowars.com/da-now-sending-deputies-to-sfairport-to-investigate-felony-groping/;
http://www.bermanpost.com/2010/11/san-mateo-da-steve-wagstaffepromises.html; http://www.youtube.com/watch?v=ipgzD1iGQ-w.)
Ředitel Mezinárodního letiště v Orlandu na Floridě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Orlando_International_Airport)
oznámil, že ukončí spolupráci s TSA a svěří ochranu cestujících do
rukou slušnějších a ohleduplnějších soukromých bezpečnostních
agentur. (Source: Freedom Watch, 18.11.2010.) Není v tomto
snažení sám a již se přidávají desítky dalších letišť. (Source:
http://www.npr.org/2011/01/12/1327 48544/airports-considerusing-private-security-screeners.)
Moderátorská hvězda televizní stanice Fox News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) se důrazně postavil
proti praktikám TSA na amerických letištích a zřetelně protestoval
také vůči tělesným skenerům, vůči osahávání pasažérů a dětí.
Poukázal na to, že mediální kampaň proti bio-skenerům zapříčinila
odchod pana Sorose z tohoto ´bezpečnostního businessu´: prodal
mohutný balík svých akcií ve firmách obchodujících se zařízeními
pro bezpečnost letového provozu. Beck: „Nechť se již lidé
konečně ozvou a řeknou vládě jasně: JIŽ ŽÁDNÉ
SKENERY!“ Zmínil dále fakt, že Obamova administrativa lidem
lhala, když tvrdila: skenery nemohou nikam posílat vaše hanbaté
fotografie. Jenže pak se ukázal opak. Glenn zdůraznil: on nenechá
žádného státního úředníka osahávat nebo ozařovat své děti.
(Source: Freedom Watch, 18.11.2010.)
Beck: Máme s mým týmem náš „dobře informovaný zdroj v Obamově
vládě“, který „viděl originální nezkreslené obrázky z tělesných skenerů“
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na našich letištích. „Já vám je vůbec nemohu ukázat“ jednak proto, že
v této podobě „podléhají utajení“, ale hlavně proto, jelikož jsou tak
„detailně jasné a graficky přesné“, že ukazují naprosté podrobnosti
genitálií. „Vypadá to spíše jako porno“ pro úchyly. Soudu na Floridě již
byly odeslány desítky originálních fotografií z těchto skenerů. (Source:
Glenn Beck Show, 17 .11.2010.)

Někdejší guvernér Arkansasu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Arkansas) a kandidát na presidenta
USA z roku 2008 Mike Huckabee
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Huckabee) odsoudil praktiky
TSA. Huckabee: Já „létám 4 krát až 5 krát týdně.“ „Můžu vám říct,
že to, co nyní dělají lidé z TSA na našich letištích: je jedno
z největších a nejsoustředěnějších porušení naší Ú stavy a
našich základních občanských práv. My přeci nejsme zločinci. My
jsme cestující.“ „To je přeci ještě stále v naší zemi rozdíl být
zločincem nebo cestujícím. Naše vlast je vybudována na tom, že
jste nevinen do té doby, dokud vám nedokáží opak.“ „Je to celé
neskutečně absurdní, abychom byli považováni apriori za
zločince již jen tím, že si koupíme lístek na letadlo.“ Vždyť
„dokonce ani lékaři vás nemohou ohmatávat na intimních
místech tak, jako to dělají zaměstnanci TSA na letištích.“ Víte: já
se v tomto „řadím k anti-establishmentovým Republikánům“.
(Source: Freedom Watch, 18.11.2010.) „Vládní zásahy do našeho
soukromí jsou již dnes daleko za tím, co je ještě přijatelné“, no a
„Ty elektronické svlékací kontroly na našich letištích jsou zkrátka
neústavní. Porušují naše soukromí.“ (Source: Freedom Watch,
6.11.2010.)
Soudce Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano): No a to
dnes již víme, že skenery ani ohmatávání nemají šanci
objevit výbušninu ani o velikosti sáčku malého cukru,
která přitom stačí na odpálení celého letadla. Proč to ale
pak ti státní úředníci s těmi kontrolami na letištích tak přehánějí?
(Source: Freedom Watch, 18.11.2010.) Vždyť skenery ještě
neodhalily ani jednoho teroristu. Proč nás občany vystavují
„bombardování radiací“ ze skenerů a „produkují naše nahaté
fotky, které si pak vláda schovává?“ „Pokud budou požadovat
povinné prohlídky v případě každého občana, pak již nikdo
nemůže zaručit nedotknutelnost našich ústavních práv.“ Pořád
platí, že „pouze soudce může nařídit takovou prohlídku na
základě potenciálního zločinu.“ „Osahávání kohokoliv jen tak a
bez zákonného důvodu, bez rozhodnutí soudu, to lze považovat
za sexuální útok.“ „Pokud neřekneme jako svobodní občané dost
již nyní, pak jsme národem ovcí a produkujeme vládu vlků.“
„Nedopusťme to.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.) Vždyť si
stačí uvědomit: „Američtí vojáci mají v Afghánistánu zakázáno
provádět tělesné prohlídky na intimních částech těl místních žen
a dětí nebo jakýchkoliv jiných osob“ no a to, „co dělá TSA
v Americe: je v tomto porovnání zločin.“ „Porušuje to 4. dodatek
americké Ústavy.“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.)
„Myslím si, že je to počátek snahy tohoto presidenta k užití nějaké
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„Myslím si, že je to počátek snahy tohoto presidenta k užití nějaké
formy síly, jiné než té ústavní /…/, aby nás donutil podřídit se
jeho vůli.“ „Bojím se, že chování TSA“, takového našeho SA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung): „je pouze špičkou
ledovce /…/.“ Co se stane, až si Obama uvědomí, že „ztratil
většinu ve Sněmovně reprezentantů?“ Hoši z TSA se totiž musí
naučit: „Jako občané jsme nevinní, dokud nám neprokáží opak“ a
nelze tolerovat, aby nám Obama „úplně převrátil presumpci
neviny naruby a nakládal s každým tak, jako kdyby svým
vstupem na pozemek letiště vešel do vězení a nikoliv do budovy
soukromého provozovatele leteckých služeb.“ „Jediná moc,
kterou vláda nad námi má, je ta, kterou ji sami dáme.“ Zvláštní
také je: nynější předseda americké Sněmovny reprezentantů pan
Boehner (http://en.wikipedia.org/wiki/Boehner) mohl projít
jednotkami TSA bez prohlídky
(http://www.nytimes.com/2010/11/20/us/politics/20boehner.html?
_r=3), ale známého člena stejné sněmovny Rona Paula
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul) si pěkně příslušníci TSA
odchytili a prohmatali mu genitálie
(http://www.ovido.net/88533/ron-paul-groped-by-tsa-thugs).
TSA totiž chce mít „na své straně“ v případě potřeby vedení
americké sněmovny. Není tedy divu, že při takové praxi si „53%
Američanů myslí, že jejich vlastní vláda operuje mimo Ústavu.“
Pokud „ale již operuje vláda mimo Ústavu, pak je ten správný čas
na změnu takové vlády.“ „Když vláda nerespektuje Ústavu, jak
pak může chtít, abychom my občané dodržovali zákony.“ „Měla
by mít takovou výjimku jako pan Boehner třeba Madonna?“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_(entertainer)) „Kdo další
?“ „TSA se stává nepřítelem Američanů.“ „Existuje jedna osoba,
která by to mohla zastavit jedním telefonátem a tou osobou je
americký president, jenže ten nás chce stejně všechny pouze
dostat do situace, abychom se chovali podle jeho přání a mysleli
tak, jako on.“ (Source: Alex Jones Show, 23.11.2010.) Celá ta
záležitost s prohlídkami cestujících na našich letištích vychází od
Obamovy administrativy, tedy „skrze úředníky“ a buďte si jisti, že
„Kongresem by něco takového nikdy neprošlo“. Nedokáži si
představit, že „by pro to někdo hlasoval a pak by přijel do svého
domovského státu a sdělil by to zde s klidem v duši svým voličů
m“. Jak může jeden člověk z federální vlády – ředitel TSA pan
John Pistole – (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Pistole) – jen
tak pomyslně ´namířit svou zbraň´ na americké občany a vytvořit
„pravidlo, předepsat trest“: „to je neústavní, to není americký
styl chování naší vlastní vlády“. (Source: Freedom Watch,
22.11.2010.) Oč lépe se chová soukromý sektor? Svobodný trh
zafungoval: Privátní letecká společnost Delta Airlines
(http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_Airlines) začala nabízet
svým pasažérům finanční odškodnění v případě zjištěného
osahávání genitálií svých klientů ze strany příslušníků státní TSA.
(Source: Freedom Watch, 23.11.2010.)

Ron Paul

Ron Paul: „To, co se děje kolem TSA: je natolik symbolické, že my
jako svobodní lidé nesmíme být pasivní a musíme se tomu
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vzepřít.“ „Kongres nedělá v této věci nic.“ „Je to tedy opět na
lidech.“ „První věc, kterou bychom měli udělat, je ujištění
veřejnosti o tom, že zde není žádná imunita pro lidi z vlády“
v oblasti prohlídek na letištích. Sami by totiž chtěli vytvářet
druhým lidem pravidla pro to, aby bylo „všechno ilegální“. Tak by
to nešlo a proti tomu bude zaměřen „můj návrh zákona“. „Vláda
by měla chránit naše svobody a ne nám je brát.“ „Několik členů
Kongresu je také tak rozhněváno jako já.“ „Výkonná moc by
nikdy neměla psát své zákony na míru TSA, vždyť to je vždy na
Kongresu a na tom je založen celý princip dělení moci /…/.“
(Source: Freedom Watch, 22.11.2010.)

Wayne Simmons
(http://www.intelligencesummit.org/speakers/WayneSimmons.php)
je bývalý příslušník amerického námořnictva
(http://en.wikipedia.org/wiki/US_Navy), CIA a dnes špičkový
bezpečnostní analytik: „Nechci, aby těmi skenery museli naši
občané procházet, rozhodně ne běžní cestující.“ „Musí k tomu být
jasný důvod.“ (Source: Freedom Watch, 15.11.2010.)

Gary Johnson (http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_E._Johnson)
jakožto někdejší guvernér státu Nové Mexiko
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Mexico): Díky současné
činnosti TSA: „Jsem zhnusen pokaždé, když musím někam letět.“
„Myslím si, že bychom se měli velmi vážně zabývat zrušením
TSA.“ (Source: Freedom Watch, 16.11.2010.)
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Rick Perry (http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry) jakožto
nejdéle sloužící guvernér v dějinách Texasu: „Chci vytlačit
federální vládu pryč a rád bych vzkázal do Washingtonu:
Odejděte z našich životů.“ Mám takový nápad: „Co kdybychom
všechny ty agenty TSA přesměrovali z letišť na hranice
s Mexikem, aby skutečně chránili naše občany?“ „To je přeci
přesně to místo, kde potřebujeme bezpečnost.“ „Texas se snaží
odrazit útok vedený na náš stát z Washingtonu tak, aby dostal
opět celou situaci zpátky do Ústavou vymezených mantinelů.“
„To je krása 10. dodatku k Ústavě.“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution)
„Co nám má federální vláda co nařizovat: jak máme vychovávat
své děti, jak moc máme mít čistý náš vzduch, jaké máme mít
cesty, dopravu, infrastrukturu, zdravotní péči atd. My zde
v našem státě: to víme nejlépe sami.“ (Source: Freedom Watch,
19.11.2010.)
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Televizní komentátor Lou Dobbs
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lou_Dobbs) v reakci na činnost
TSA: „Benjamin Franklin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin) měl pravdu.“
Ti, co se vzdají své svobody pro zajištění bezpečnosti: si pak
nezaslouží ani jedno. Proč bychom se měli vzdávat své „cti“ a
přirozených práv? „Proč by měl jakýkoliv Američan tolerovat
takové chování?“ (Source: Freedom Watch, 19.11.2010.)

Členka americké Sněmovny reprezentantů Michelle Bachmannová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachmann): „Já jsem se
odmítla podrobit tělesným skenerům a to přitom létám zhruba
dvakrát týdně“ a zhrozila jsem se, když mi kolegové z Kongresu
řekli, že naše „vláda již připravuje podobné prohlídky jako na
letištích také v městské hromadné dopravě, na stadionech: tohle
změní veškeré naše dosavadní chování v celých Spojených
státech.“ „Nikdo nezpochybňuje to, že musíme v naší zemi udržet
bezpečnost, ale tohle už zachází příliš daleko.“ „Již předem jsme
jako občané odsouzení a není respektována naše presumpce
neviny.“ (Source: Freedom Watch, 30.11.2010.)
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Člen americké Sněmovny reprezentantů Connie Mack
(http://mack.house.gov/index.cfm?p=Biography;
http://en.wikipedia.org/wiki/Connie_Mack_IV) potvrdil
v rozhovoru se soudcem Napolitanem: Vláda nemá právo
stanovovat pravidla, která nutí lidi k tomu, aby procházeli
skenery, ukazovali zde svá nahá těla, nebo třeba aby nám státní
zaměstnanci prohledávali kalhotky našich přítelkyň, či jim
osahávali jejich prsa. „Vláda nemá právo to dělat.“ „Já věřím
tomu, že mou svobodu mi dal Stvořitel a nikoliv vláda.“ Dnes již
máme přeci jiné účinné způsoby: „abychom zajistili bezpečnost
leteckého provozu“ (např. profiling) a nemusíme přitom
„ponižovat kdejakou babičku nebo nutit lidi k tomu, aby
procházeli rentgenovými skenery.“ (Source: Freedom Watch,
30.11.2010.)

Profesorka Caroline Heldmanová
(http://www.departments.oxy.edu/politics/faculty/heldman/HELDMAN.htm)
o přehnaných kontrolách cestujících na letištích: „Občané musí
hnát“ naší vládu „k zodpovědnosti“. „Je to jasné porušení IV.
dodatku Ústavy.“ Já „miluji Ústavu stejně jako vy soudce“
Napolitano. „Vždyť oni už si pořizují i pornografické obrázky
našich dětí.“ A to „množství radiace“, které dostanou ti, kteří
„často létají“: „Je to neakceptovatelné“. „Vláda zavedla
s úspěchem po útocích z 9/11 dodatková bezpečnostní opatření.“
„Pak se tedy ptám: Proč zavádějí další?“ „Pro mne se to celé jeví
tak, že je to o penězích a nikoliv o bezpečnosti.“ Soudce
Napolitano: Položme si tedy řečnickou otázku: „Co nás lépe
ochrání? Naše vlastní odvaha nebo vláda, která chce mermomocí
zjistit jakou barvu mají moje trenýrky? (Source: Freedom Watch,
13.11.2010.) “

Americký politický komentátor, aktivista a předseda Institutu
Ludwiga von Miseseho
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises_Institute) Lew
Rockwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rockwell): Zavádění
skenerů na letištích „nemá vůbec nic společného s bezpečností“.
„Tyto stroje se už totiž používaly dávno před 9/11.“ Události z
„9/11 jim prostě jenom daly šanci na větší rozšíření.“ Pan
„Chertoff“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chertoff)
vydělal na prodeji těchto zařízení vládě „velké peníze“. „Vláda
ráda zastrašuje, kontroluje, ponižuje, zabavuje, sráží vás k zemi a
drtí vás.“ Prostě je načase si uvědomit, že „hlavním důvodem
zavádění těchto strojů je vychovávat z nás poslušné občany,
abychom pak vládě dali více peněz z daní a také naše děti jako
potravu pro války“; tohle nemá „vůbec nic společného s naší
bezpečností.“ (Source: Freedom Watch, 13.11.2010.)

Profesor a bezpečnostně politický expert John Mueller
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mueller):
„Pravděpodobnost toho, že potkáte dneska v letadle
teroristu je 1:20.000.000.“ To vše při použití dosavadních
metod ochrany cestujících. Ptám se tedy: Vyplatí se nám
zavádění těch skenerů, „abychom tak vysoké číslo
pravděpodobnosti ještě snížili?“ Vždyť „tak přísná
bezpečnostní opatření mohou dohnat lidi k tomu, že přestanou
používat leteckou dopravu a začnou jezdit ještě daleko více
automobily.“ No a všichni víme, že řízení osobního vozu je daleko
„více nebezpečné“. „Studie Cornellovy University
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University) říká, že nová
bezpečnostní opatření na letištích přinutila cestující k
tomu, aby se vyhýbali krátkým letům a místo toho se
rozhodli jet automobilem. Výsledkem pak byl nárůst
silničních nehod o 500 smrtelných případů.“ Uvědomme
si, že „to je více, než kolik lidí zabíjí ročně Al-Káida.“ Americká
vláda tak svými opatřeními vlastně působí větší
„smrtelné následky“ než teroristé sami. (Source: Freedom
Watch, 13.11.2010.)
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President zakladatel Ruthefordova institutu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_Institute) John
Whitehead (http://www.rutherford.org/about/aboutjww.asp):
„Musíme se ujistit, že bude stále aktivně žít IV. dodatek k naší
Ústavě.“ „Američtí občané nemohou být bezdůvodně pokládáni
za podezřelé a teroristy.“ (Source: Freedom Watch, 22.11.2010.)

Finančník a politický komentátor Peter Schiff
(http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Schiff): „Lidé by si měli mít
možnost vybrat úroveň zabezpečení, kterou chtějí projít.“
Svobodomyslní lidé by měli mít možnost zvolit jako metodu
kontroly osobní profiling
(http://en.wikipedia.org/wiki/Questioning;
http://en.wikipedia.org/wiki/Microexpression;
http://en.wikipedia.org/wiki/Offender_profiling). (Source:
Freedom Watch, 22.11.2010.)

Americký spisovatel a katolík Jerome Corsi
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Corsi): Celkem jsem se
zhrozil při svém rozhovoru s vědci, kteří mi potvrdili, že „tělesné
skenery nebyly nikdy podrobně testovány nezávislými
odborníky“, produkují nebezpečnou „radiaci“ a obsluhují je
převážně zaměstnanci TSA, kteří nemají větší zkušenosti z praxe
než „jeden rok“. Kdo ví, co se s těmi všemi hanbatými fotkami ze
všech možných skenerů pak děje. „Viděl jsem mnoho
psychologických profilů řady perverzníků, kteří by se rádi dostali
do státních služeb pod křídla TSA.“ „Dnes jsem dělal rozhovor se
dvěma vědci a ti mi jasně řekli, že nebudou létat a nebudou se
podrobovat těmto nebezpečným kontrolám na našich letištích.“
(Source: Freedom Watch, 23.11.2010.)
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Politická komentátorka Leslie Marshallová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_Marshall): „Na letištích mne
nikdo osahávat nebude.“ (Source: Freedom Watch, 23.11.2010.)

Novinář, politický komentátor Geraldo Rivera
(http://en.wikipedia.org/wiki/Geraldo_rivera): „Na žádném
letišti ještě nechytili žádného teroristu ani po zavedení tělesných
skenerů a přísnějších osobních prohlídek.“ Pak tedy ovšem: „Byl
zbytečný každý haléř, který jsme jako daňoví poplatníci
vynaložili na tak přísná bezpečnostní opatření:.“ Musíme změnit
svůj přístup v posuzování otázek spojených s národní
bezpečností, „jinak se to nikdy nezmění“. „Nesmíme dávat naše
dolary kdejakému šarlatánovi“, který nám bude tvrdit, že je
„Usáma bin Ládin schovaný v každé americké garáži.“ (Source:
Freedom Watch, 3.12.2010.)
Ředitel TSA John Pistole
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Pistole) se nakonec odhodlal
vyslyšet stížnosti Američanů a publikoval svůj plán na zmírnění
osobních prohlídek na letištích, které před tím sám inicioval,
nicméně to vše zřejmě za cenu rozšíření kontrol také na další části
doposud svobodného života v USA. (Source:
http://www.infowars.com/tsa-caves-on-pat-downs-butmandates-government-permission-for-all-fliers/.)
„In response to the national outcry surrounding invasive pat down
measures, the TSA has been forced to refine its airport security
procedures, but has simultaneously entrenched its policy that requires
government permission for all Americans who wish to fly, creating
what critics have labeled a Communist-style system of internal
checkpoints. After a public revolt against naked body scanners and TSA
groping that was primarily spearheaded by the Drudge Report website,
TSA chief John Pistole announced yesterday was looking at
refining pat down procedures to make them “less intrusive.”
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“Pistole said that the TSA will work “quickly” to determine whether
there is a viable alternative but that he has no timetable,” reports the
Washington Post today. However, until such a time that the policy is
changed, cases of rampant TSA abuse continue to occur, including a
recent example where a young mother who was subjected to enhanced
groping was subsequently locked inside a screening box for almost an
hour by agents after she refused to allow them to put her breast milk
through an x-ray device, a legitimate request that is even written into
the TSA’s own guidelines. Despite appearing to back down on hugely
unpopular pat down measures, Pistole confirmed that every single
passenger who flies in American skies is now checked against a
government watch list before they are allowed to board a plane,
meaning that every US citizen now requires de facto government
permission to travel.“ „“The TSA began matching passengers against a
watch list maintained by the FBI last year. By June, all passengers on
domestic flights were being prescreened, and with Tuesday’s
announcement, all international passengers headed to or from the
United States are as well,” reports the Post. Under the Secure Flight
program, the TSA demands that passengers submit personal
information 72 hours before being cleared to fly. While on the surface,
this is justified by invoking the threat of terror, as we have seen from
the MIAC report and others, the federal government now considers
politically active Americans as potential terrorists, meaning that
innocent travelers could find themselves on a watch list and barred
from flying. “By combining the requirement for government photo IDs
in order to fly with checking government watchlists including
potentially every passenger, “Secure Flight” puts the federal
government into the business of licensing travel,” warns Michael
Ostrolenk. “What the government can allow one day, it can forbid the
next. All things considered, isn’t this a higher-tech and later-day
version of South African domestic passports or eastern European
checkpoints? In fact, because of the high technological capacity of the
U.S. version, aren’t its implications for travel control of plane, train, bus
and subway travel much more far reaching? It’s incredible that
something like this is happening relatively unrecognized in America.”
Indeed, the 9/11 Commission demanded that the dubious “no fly list” be
extended to trains, boats and basically every form of travel, handing
the feds the power to control the mobility of millions of Americans.
Rahm Emanuel and Mayor Michael Bloomberg have also demanded
that people on the no fly list be prevented from purchasing firearms.
The no fly list is merely one component of a 500,000-750,000 strong
government “watch list” that has ensnared people like the late former
Senator Ted Kennedy, former presidential candidate John Anderson,
and many others including a Vermont college student, a retired
Presbyterian minister and an ACLU employee. People with similar
names to aliases used by alleged terrorists are automatically put on no
fly lists and federal watch lists. Unfortunately, government watchlists
seem to have been more successful at causing problems for innocent
people than they are at catching terrorists. Despite the fact that
underwear bomber Umar Farouk Abdulmutallab was on a watch list,
the US State Department refused to revoke his visa and allowed him to
board Delta Flight 253, with the aid of a well-dressed Indian man who
convinced airline officials to let Abdulmutallab on the Christmas Day
flight.“ (Source: http://www.infowars.com/tsa-caves-on-pat-downs-butmandates-government-permission-for-all-fliers/.)
Od ledna 2011 platí pod taktovkou TSA nové globální předpisy pro
kontrolu cestujících v letecké přepravě. Národní státy se tak
dobrovolně vzdaly další části své suverenity a ochrany soukromí
svých občanů cestujících do ciziny. (Source:
http://www.infowars.com/canada-surrenders-sovereignty-andprivacy-to-u-s-secure-flight-program/;
http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?
Language=E&Parl=40&Ses=3&Mode=1&Pub=Bill&Doc=C42_1&File=30.)
„As a result of the war on terrorism, the U.S. government now
has more power to restrict air travel and is not only dictating
North American, but also international security measures.
/…/ Bill C-42 complies with the Transportation Security
Administration’s (TSA) Security Flight Program which would
take effect globally at the beginning of next year.“ (Source:
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http://www.infowars.com/canada-surrenders-sovereignty-andprivacy-to-u-s-secure-flight-program/;
http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?
Language=E&Parl=40&Ses=3&Mode=1&Pub=Bill&Doc=C42_1&File=30.)
Itálie zastavila zavádění bio-skenerů na svých letištích. Skenery
byly prý příliš pomalé a neefektivní. Daleko lepší jsou údajně
klasické fyzické prohlídky. (Source:
http://www.myfoxny.com/dpp/news/international/italy-toabandon-airport-body-scanner-project.)
„Italy To Abandon Airport Body Scanner Project. 23 Sep 2010. AFP –
After a six-month test, Italy’s government will drop the use of
full-body scanners for security checks in airports, judging
them slow and ineffective, Italian daily Corriere della Sera reported
Thursday. The scanners in the airports of Rome, Venice and the
southern city of Palermo are no longer in use, and Milan‘s airport is
likely to stop using the machines in the near future. „We didn’t get
good results from body scanners during testing, it takes a
long time to examine a person, more than with a manual
inspection,“ said Vito Riggio, the president of Italy’s aviation
authority. Officials also believe measures taken to address privacy
concerns over the use of the scanners have dampened the machines’
effectiveness at locating arms and explosives, Corriere della Sera
reported. A final decision on the use of the machines will be taken by a
government commission. Passengers checked with body scanners are
asked to pass through a regular metal detector and then walk into the
scanner cabin, which is 10 feet (three meters) tall and six feet wide.
They are asked to stand with raised hands while the machine locates
objects on their body through low-frequency electromagnetic waves.“
(Source: http://www.myfoxny.com/dpp/news/international/italy-toabandon-airport-body-scanner-project.)

Izrael vyzval vládu USA ústy svých bezpečnostních a leteckých
expertů k zastavení používání bio-skenerů na letištích a k
ukončení nepřiměřených osobních prohlídek cestujících: Jako
daleko lepší bezpečnostní řešení pak navrhli zavedení osobnostněpsychologického profilingu s mnoha checkpointy a
propracovaným systémem otázek, který úspěšně používají
izraelské bezpečnostní služby již desítky let v neustávajícím boji s
teroristy. Tedy žádné sexuální obtěžování, žádné prohrabávání
mužských a ženských přirození, žádné ozařování nebezpečnou
radiací ze skenerů, která doslova trhá lidskou DNA na kousky.
Obamova administrativa však na tento návrh zatím odmítala
přistoupit. (Source: Glenn Beck Show, 17 .11.2010;
http://www.libertynewsonline.com/article_301_297 06.php;
http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/forget_the_porn_machines_NQAJ5DOzf187 gdRQnLURlO.)
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Někdejší dlouholetý šéf bezpečnosti izraelských aerolinií El Al
(http://en.wikipedia.org/wiki/El_Al; roku 2008 byla El Alu udělena
cena nejbezpečnějších aerolinek na světě) Isaac Yeffet
(http://www.aeispeakers.com/speakerbio.php?SpeakerID=1107 ):
„Musíme si všichni zapamatovat, že 99,9% pasažérů nejsou
teroristé. My musíme na našich letištích zajistit výborně
vycvičený a kvalifikovaný personál tak, aby cestující nebyli
při kontrolách ponižováni.“ Samozřejmě „nikdo nemá rád
výslechy“ a tím tuplem ne teroristé. El Al přepraví ročně zhruba
1.900.000 cestujících. Žádné naše letadlo, které opustilo Ben Gurionovo
mezinárodní letiště
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Gurion_International_Airport):
ještě nebylo uneseno (23.7 .1968 unesli teroristé přímo letadlo El Alu č.
426 – http://en.wikipedia.org/wiki/El_Al_Flight_426 – na cestě
z Británie do Izraele: je to dodnes jediný známý případ, kdy se něco
takového teroristům v případě El Alu podařilo; El Al zaznamenal ještě
mnoho incidentů jako např. 6.9.197 0
http://en.wikipedia.org/wiki/Leila_Khaled#The_hijackings, jenže už
nikdy ne úspěšný únos svého vlastního letadla). Základem našich
bezpečnostních opatření je to, že se ujistíme: „ani jeden cestující
nepředstavuje žádnou hrozbu“. „Musíme stoprocentně vědět: daný
pasažér letadlo nevyhodí do vzduchu nebo jej neunese.“ „Jak toho
docílíme?“ „Když přijdeme k cestujícímu a ujistíme ho: jsme tady proto,
abychom vám pomohli.“ Pak následuje osobní pohovor s každým
člověkem, který může trvat i tři hodiny na několikati kontrolních
místech. Cestující se tedy musí dostavit na letiště s dostatečným
předstihem. Glenna Becka jsme takto kdysi vyslýchali několik hodin.
Tato metoda stoprocentně funguje. „Psal jsem už TSA a do amerického
Kongresu a měl jsem tu čest také třikrát vypovídat před Kongresem“,
„jednou po únosu letadla nad Lockerbee
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103) a podruhé po
11/9“. Američtí senátoři tedy „přesně vědí“: „jak náš systém funguje“.
Beck (ironicky): „No jo, jenže kdybychom váš systém zavedli tady u nás:
tak by na tom nikdo nemohl vydělat“ tak, jako v případě skenerů. Proč
také nevyužijeme jako Izraelci „dobře vycvičené vojenské veterány“,
proč je nezaměstnáme v TSA a pravidelně pak s nimi neopakujeme
„etické kodexy“? Zacházení s cestujícími by se raketově zlepšilo a
nemuseli bychom naše občany hnát do radioaktivních skenerů nebo
lidem prohrabávat genitálie. (Source: Glenn Beck Show, 17 .11.2010.)
„In 2008, the airline was named by Global Traveler magazine as the
world’s most secure airline.“ „Passengers are asked to report three
hours before departure. All El Al terminals around the world are closely
monitored for security. There are plain-clothes agents and fully armed
police or military personnel who patrol the premises for explosives,
suspicious behavior, and other threats. Inside the terminal, passengers
and their baggage are checked by a trained team. El Al security
procedures require that all passengers be interviewed individually
prior to boarding, allowing El Al staff to identify possible security
threats. Passengers will be asked questions about where they are
coming from, the reason for their trip, their job or occupation, and
whether they have packed their bags themselves. The likelihood of
potential terrorists remaining calm under such questioning is believed
to be low (see microexpression). At the check-in counter, passengers’
passports and tickets are closely examined. A ticket without a sticker
from the security checkers will not be accepted. At passport control
passengers’ names are checked against information from the FBI,
Canadian Security Intelligence Service (CSIS), Scotland Yard, Shin Bet,
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and Interpol databases. Luggage is screened and sometimes hand
searched. In addition, bags are put through a decompression chamber
simulating pressures during flight that could trigger explosives. El Al is
the only airline in the world that passes all luggage through such a
chamber. Even at overseas airports, El Al security agents conduct all
luggage searches personally, even if they are supervised by
government or private security firms.“ „Undercover agents (sometimes
referred to as sky marshals) carrying concealed firearms sit among the
passengers on every international El Al flight. All El Al pilots are former
Israeli Air Force pilots. The cockpits in all El Al aircraft have double
doors to prevent entry by unauthorized persons. A code is required to
access the doors, and the second door will only be opened after the first
has closed and the person has been identified by the captain or first
officer. Furthermore, there are reinforced steel floors separating the
passenger cabin from the baggage hold. Following an attempt to shoot
down an Israeli airliner in 2002, all aircraft in the fleet have been
equipped with an infrared countermeasures system called Flight Guard,
developed by Israeli Aerospace Industries to defend them against antiaircraft missiles. Although comparable systems such as CAMPS are now
available for civilian aircraft, there is no information to date about any
other airlines deploying such a system. Switzerland and other European
countries have expressed concern that flares dropped by the Israeli
system could cause fires in the vicinity of an airport.“ (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Al.)
„IT’S TIME FOR THE U.S. TO START PROFILING FOR OUR PROTECTION
– John W. Wallace, shared by Mimosa Cain, Facebook, listopad 2010.
„As controversy swirls over the use of full-body scanners at U.S.
airports, the former security director for Israel’s national airline says
airline security in America is an “illusion” and the U.S. should profile
passengers to ensure safety. It’s time to admit that our common
security requires a clear understanding of where the terrorist threat is
coming from. It is coming from the followers of Radical Islam. We must
throw out the phoney political correct proceedures that require every
air traveler to be searched so we don’t offend anyone. It’s time to
remove the blinders of political correctness that weakens our efforts in
providing security for air travelers and concentrate our efforts on those
followers of Radical Islam who, by their own words and actions, want
to kill us. It’s time for America to „Profile for Our Protection.“ Isaac
Yeffet was security chief for El Al Israel Airlines, which requires every
passenger to be interviewed by a well-trained agent before check-in.
Agents then perform electronic body scans or searches only on those
who arouse suspicions during the interview. El Al is considered the
most secure airline in the world, and has experienced only one
hijacking in its history. Yeffet told CNSNews that American airlines
should use “exactly the same system” as El Al. “Yes, profiling,” he said.
“Every passenger has to be interviewed by security. We have to be
polite. We know how to ask questions.” The U.S. Transportation Safety
Administration “wants to tell me we now have security in this country
— this is an illusion,” Yeffet said. “Technology in general can never
replace a qualified and well-trained human being.” The El Al approach
is in sharp contrast to procedures in America, which call for body
scanning every passenger, and patting them down if they opt out of the
scan or if something suspicious shows up on the images. Yeffet said it is
unnecessary to search “innocent people,” and security should instead
focus on determining if a passenger is suspicious by intensively
interviewing them. “We at El Al have used the hand/body search for so
many years, but we did it only to suspicious passengers that were
interviewed by us.” Opponents of adopting El Al’s security approach in
the United States say it would violate passengers’ civil rights by
allowing some to be more intensely scrutinized than others, CNSNews
reported. But Yeffet says the pre-flight interviews have enabled El Al to
identify “the right people that are trying to blow up an aircraft or
commit suicide.” Yes, my fellow Americans, it’s time to rid ourselves of
the chains of Political Correctness that only hampers and restricts our
security efforts, as well as violated the 4th Amendment rights of free
Americans, and start using common sense to protect our air
passengers. It’s time to admit that the enemy are the followers of
RADICAL ISLAM, not 80 year old nuns and three year old children. The
time has come for America to „PROFILE FOR OUR PROTECTION.““
(Source:
http://www.libertynewsonline.com/article_301_297 06.php.)
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„And Israeli officials profile. They don’t profile racially, but they profile.
Israeli Arabs breeze through rather quickly, but thanks to the dozens of
dubious-looking stamps in my passport — almost half are from Lebanon
and Iraq — I get pulled off to the side for more questioning every time.
And I’m a white, nominally Christian American. If they pull you aside,
you had better tell them the truth. They’ll ask you so many wildly
unpredictable questions so quickly, you couldn’t possibly invent a fake
story and keep it all straight. Don’t even try. They’re highly trained and
experienced, and they catch everyone who tries to pull something over
on them. Because I fit one of their profiles, it takes me 15 or 20 minutes
longer to get through the first wave of security than it does for most
people. The agents make up for it, though, by escorting me to the front
of the line at the metal detector. They don’t put anyone into a „porn
machine.“ There’s no point. Terrorists can’t penetrate that deeply into
the airport. The Israeli experience isn’t pleasant, exactly, and there’s a
lot not to like about it. It can be exasperating for those of us who are
interrogated more thoroughly. The system has its advantages, though,
aside from the fact that no one looks or reaches into anyone’s pants.
Israelis don’t use security theater to make passengers feel like they’re
safe. They use real security measures to ensure that travelers actually
are safe. Even when suicide bombers exploded themselves almost daily
in Israeli cities, not a single one managed to get through that airport.“
(Source:
http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/forget_the_porn_machines_NQAJ5DOzf187 gdRQnLURlO.)
Janet Napolitanová rozšiřuje programy kontrol všech
lidí pohybujících se v USA: nyní také na hotely, nákupní
centra, autobusové a vlakové zastávky a další tzv. měkké
cíle (http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_target). (Source:
http://www.infowars.com/napolitano-announces-expansion-ofgestapo-zones-from-airports-to-malls-and-hotels/;
http://www.infowars.com/tsa-now-setting-up-nazi-style-vipersecurity-checkpoints-at-bus-terminals/.)
„“We look at so-called soft targets — the hotels, shopping malls, for
example — all of which we have reached out to in the past year and
have done a fair amount of training for their own employees,” DHS boss
Janet Napolitano said.“ (Source: http://www.infowars.com/napolitanoannounces-expansion-of-gestapo-zones-from-airports-to-malls-andhotels/.)
„Terrorizing innocent travelers at airports is simply not enough for the
U.S. Department of Homeland Security (DHS). The agency recently
tested a new program known as VIPER (Visual Intermodal Protection
and Response) which involved placing Transportation Security
Administration (TSA) officials at Greyhound bus stations in Tampa to
pat down and grope ground travelers. The agency even brought in
local police with sniff dogs to allegedly help improve overall security.“
(Source: http://www.infowars.com/tsa-now-setting-up-nazi-style-vipersecurity-checkpoints-at-bus-terminals/.)
Janet Napolitanová navíc přikročila k vytvoření
obávaných amerických jednotek enviromentální
spravedlnosti. Zatím má být jejich úkolem lepší koordinace
státní správy ve věci změny klimatu, nicméně lze očekávat rapidní
zásahy do občanských svobod v souvislosti s dalším rozšiřováním
pravomocí těchto útvarů.
(Source:http://www.cnsnews.com/news/article/napolitano-saysdhs-begin-battling-clima.)
„Napolitano Says DHS to Begin Battling Climate Change as Homeland
Security Issue Friday, December 17, 2010, By J. Brady Howell.
Homeland Security Secretary Janet Napolitano (CNSNews.com/Penny
Starr). (CNSNews.com) – At an all-day White House conference on
„environmental justice,“ Homeland Security Secretary Janet
Napolitano announced that her department is creating a new task force
to battle the effects of climate change on domestic security operations.
Speaking at the first White House Forum on Environmental Justice on
Thursday, Napolitano discussed the initial findings of the department’s
recently created „Climate Change and Adaptation Task Force.“
Napolitano explained that the task force was charged with “identifying
and assessing the impact that climate change could have on the
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missions and operations of the Department of Homeland Security.”
According to the former Arizona governor, the task force would
address specific questions, including: “How will FEMA work with state
and local partners to plan for increased flooding or wildfire or
hurricane activity that is more serious than we’ve seen before? What
assistance can the Coast Guard bring to bear to assist remote villages
in, for example, Alaska which already have been negatively affected by
changes up in the Arctic?” The findings from the Homeland Security
Department (DHS) also asked: “(H)ow can we focus on how climate
change is going to affect our rural citizenry including those who live
along our boarders both northern and southern?” Napolitano did not
elaborate on the new task force and the Department of Homeland
Security has yet to respond to requests by CNSNews.com for additional
information on the task force. The conference did not define
“environmental justice,” and the only reference to the task force that
can be found is on the DHS Web site. The June 2010 Department of
Homeland Security Strategic Sustainability Performance Plan states
“climate change has the potential to accelerate and intensify extreme
weather events which threaten the nation’s sustainability and
security.” This plan also noted: “Many USCG [Coast Guard] and Customs
and Border Protection facilities, by their mission, are located in the
coastal zone which will be adversely impacted by sea level rise. Costs
will increase for protecting existing facilities from the impacts of sea
level rise and some facilities might have to be abandoned in the longer
term.” The all day White House Forum on Environmental Justice also
included talks by White House Council on Environmental Quality Chair
Nancy Sutley, EPA Administrator Lisa P. Jackson, Attorney General
Eric Holder, Secretary of the Interior Ken Salazar, Secretary of Labor
Hilda Solis, and Secretary of Health and Human Services Kathleen
Sebelius.“ (Source: http://www.cnsnews.com/news/article/napolitanosays-dhs-begin-battling-clima.)
Vrchní poradce americké Poštovní regulační komise
(http://en.wikipedia.org/wiki/Postal_Regulatory_Commission;
http://www.prc.gov/prc-pages/default.aspx) Michael
Ravnitzky
(http://www.nytimes.com/2010/12/18/opinion/18ravnitzky.html?
_r=3) doporučil využití všech poštovních vozů
k monitorování lidí a lokálního životního prostředí. Podle
jeho tezí uveřejněných v názorové rubrice ´The New York Times´
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times) by se tak dal
lépe využít veškerý potenciál amerických poštovních automobilů.
(Source: http://www.infowars.com/plan-to-turn-post-officetrucks-into-stasi-data-collection-nodes/;
http://www.nytimes.com/2010/12/18/opinion/18ravnitzky.html?
_r=3.)
„“The service’s thousands of delivery vehicles have only one purpose
now: to transport mail,” Michael Ravnitzky, chief counsel to the
chairman of the Postal Regulatory Commission, wrote for the New York
Times last week. “But what if they were fitted with sensors to collect
and transmit information about weather or air pollutants? The trucks
would go from being bulky tools of industrial-age communication to
being on the cutting edge of 21st-century information-gathering and
forecasting.” “Data collection wouldn’t require much additional staff or
resources; all it would take would be a small, cheap and unobtrusive
sensor package mounted on each truck,” writes Ravnitzky. He said
outfitting the trucks would make “it significantly easier to spot a
problem or anomaly” and the system “could assess road quality,
catalog potholes and provide early warning of unsafe road conditions
like black ice.” /…/ “The government is creating a vast domestic spying
network to collect information about Americans in the wake of the
September 11, 2001 attacks and subsequent terror plots,” Reuters
reported. “The government is using for this purpose the FBI, local
police, state homeland security offices and military criminal
investigators,” and may soon use the Post Office if Mr. Ravnitzky’s
proposal is adopted. “The government’s goal is to have every state and
local law enforcement agency in the country feed information to
Washington to buttress the work of the FBI, which is in charge of
terrorism investigations in the United States,” explains CBS News.“
(Source:http://www.infowars.com/plan-to-turn-post-office-trucks-intostasi-data-collection-nodes/;
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http://www.nytimes.com/2010/12/18/opinion/18ravnitzky.html?
_r=3.)
Americké bezpečnostní síly nyní trénují popeláře
(http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_collector) v rámci
programu „Waste Watch“ k tomu, aby špehovali své
spoluobčany a hlásili na policii jakoukoliv podezřelou
aktivitu. Z minulosti jsou již také známy podobné pokusy o
vytvoření občanských dálničních hlídek (Highway Watch)
složených z řidičů kamionů, nákladních vozidel nebo autobusů.
Programy (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_TIPS) na
sledování občanů díky činnosti instalatérů, klempířů, elektrikářů,
dělníků, techniků, opravářů, kominíků aj. s přístupem do obydlí
každého z nás se naštěstí již podařilo v minulosti zastavit ještě za
dob Bushovy éry (http://en.wikipedia.org/wiki/Bush_era) roku
2002 (http://en.wikipedia.org/wiki/Homeland_Security_Act –
section 880 – http://www.villagevoice.com/2002-1217 /news/the-death-of-operation-tips/1/). (Source:
http://www.infowars.com/fbi-agents-train-garbage-collectors-toreport-suspicious-activity/; http://www.infowars.com/trashcollectors-to-serve-as-eyes-and-ears-in-the-street-for-police/;
http://www.msnbc.msn.com/id/407 07 906.)
„Paul Joseph Watson, Infowars.com, December 17, 2010. Former FBI
agents are helping local authorities train thousands of
garbage collectors across the country as a nationwide
internal spy force to report “suspicious activity” to police in
yet another example of how America is turning into an East Germanstyle informant society as the country decays from within.“ „Your local
trash man will “help prevent crime” by “reporting anything suspicious
they observe along the route,” reports Fox News 23. Although the
program is camouflaged in civic-minded virtues of reporting crashes,
fires or emergencies, it also includes “anything out of ordinary,” as well
as “suspicious situations,” which, given the fact that the Department
of Defense now considers any form of protest to be a
suspicious sign of “low-level terrorism,” could amount to almost
anything. Waste Watch is already active in 100 communities across the
country. Given the fact that the Albany program alone has trained a
hundred employees to watch for suspicious activity, the total figure of
informants could already number at least 10,000 nationwide. The
program bears similarities to the Highway Watch initiative, which
before it lost government funding, used ex-CIA and FBI agents to
train bus drivers, truckers and van operators to become
“terrorist hunters” . The Highway Watch website now states that the
program has been superseded by “another trucking security program”
run by Homeland Security, and encourages truckers to call the TSA
National Operations Center if they want to “report a suspicious security
event”.“ „It also harks back to Operation TIPS, a program which
encouraged people who had access to Americans’ homes,
such as cable installers and telephone repair workers, to
report back to the authorities if they saw anything deemed
“suspicious”. TIPS was ironically disbanded when it was expressly
prohibited with the passage of the 2003 Homeland Security Act at the
behest of then majority leader Dick Armey, “Who was angered by the
Justice Department’s plan to enlist millions of Americans to report any
suspicious signs that might link some of the rest of us to terrorism.
Armey, a conservative Republican libertarian, said he would not allow
a law enabling “Americans to spy on one another.”“ (Source:
http://www.infowars.com/fbi-agents-train-garbage-collectors-toreport-suspicious-activity/; http://www.infowars.com/trash-collectorsto-serve-as-eyes-and-ears-in-the-street-for-police/;
http://www.msnbc.msn.com/id/407 07 906.)
Spisovatel a konspirační analytik Brad Meltzer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Meltzer) popsal své
zkušenosti s náborem a prací pro americké bezpečnostní
služby. Díky svým textům a stylu myšlení tzv. „out of the box“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_outside_the_box) byl
vybrán do týmu lidí, kteří připravovali možné vývojové scénáře a
pomáhali tak vytvořit adekvátní bezpečnostní reakce. Na svém
případě pak dokumentoval v médiích fakt, že si vláda může
konspirační analytiky v mnoha případech dokonce vážit a

converted by Web2PDFConvert.com

spolupracovat s nimi na řešení konkrétních situací. (Source:
http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/01/11/2011-0111_author_brad_meltzer_was
_recruited_in_government_agency_horrified_at_how_easy_it_.html.)
„I was a real-life secret agent. I didn’t have the hand-grenade cuff links
or the poison-dart pen, but in 2004 I was recruited by the Department
of Homeland Security for its Red Cell program. As they described it –
and as The Washington Post later reported – Red Cell was the
government’s way of trying to anticipate how terrorists would next
attack the United States. To do that, the government brought together
what they called „out-of-the-box thinkers.“ As a novelist who writes
thrillers with scenes that take place in the underground tunnel below
the White House, I was somehow identified as one of those thinkers.
Sometimes I was paired with a psychologist or a philosopher.
Sometimes I was contacted alone, via email, and given a target to
attack. I’m not allowed to tell you what the targets were. Or where they
were. But I can say that we’d destroy major cities like my hometown,
New York. In minutes. And when I went home at night, I felt horrified,
because I saw how easy it was to kill us. But what inspired me more
than anything else were the other people sitting next to me in that
room. Sure, there were „real“ heroes, members of the FBI and CIA, who
helped us with vital facts. But there were far more professors and
transportation employees, musicians and software programmers –
regular people whose names will never be known and whom you’ll
never hear about.“ (Source:
http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/01/11/2011-0111_author_brad_meltzer_was
_recruited_in_government_agency_horrified_at_how_easy_it_.html.)
Ve státě New Jersey
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey) si úřady pořídily
na monitorování svých občanů mobilní vysunovací
strážní věže na hydraulický pohon s moderními kamerovými
systémy, komunikačním zařízením a s tmavými skly pro
zachování soukromí hlídajících státních úředníků. (Source:
http://www.infowars.com/tyranny-response-team-exposesmobile-guard-tower/.)
„With tinted windows hiding the “authorities” from the public, a
hydraulic lift system and cameras on each side, the tower was an
intimidating structure. This is a small town with low crime and the
tower was placed next to a clean and well maintained city park. What
could the reason behind this be? Conditioning? Perhaps a trial run to see
reaction of the people? As we watched, we saw others slow down and
stare in wonderment. No one approached the Guard Tower. It seems no
one complained either because the Prison Guard Tower was later
brought back again for a few days. We thought that it could be for the
train station. But then why wouldn’t they just put an officer in the
station? Why the blacked out windows? Why is it positioned in the
middle of the park and not closer to the train station? This is clearly
meant to condition all the local citizens to accept the police state that is
now America. Our nation is supposed to be based on liberty and
freedom, now it has been turned into a virtual prison with literal guard
towers on small streets, cameras at intersections and body scanners at
our airports. This is all meant to show you that you are no better to
those with the power than any common criminal. It is about
conditioning, not safety.“ (Source: http://www.infowars.com/tyrannyresponse-team-exposes-mobile-guard-tower/.)
Washington, D.C.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.) začal
s prohlídkami pasažérů metra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Metro). Zatím ještě
probíhala celá operace v režimu namátkových kontrol. Ovšem při
znalostech toho, co se dělo na amerických letištích kolem TSA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration):
nikdo si nedokázal představit do jakých monstrózních rozměrů by
se tyto „nevinné“ prohlídky ještě mohly zvrhnout. Měsíčně
projede Washingtonskou podzemní dráhou přibližně 20 miliónů
pasažérů. Většina cestujících ovšem proti jakýmkoliv kontrolám
protestovala. (Source: http://www.infowars.com/bag-searcheson-metro-start/; http://www.infowars.com/passengers-acluconverted by Web2PDFConvert.com

near-revolt-over-metro-baggage-checks/;
http://www.wusa9.com/news/local/story.aspx?
storyid=12617 5&catid=188.)
Americké federální úřady a předně armáda přivítaly
nový výzkumný projekt zaměřený na rychlou hlasovou
a textovou detekci potenciálních teroristických hrozeb.
Sofistikované zařízení by mělo nyní umět rychle odposlouchávat,
analyzovat dostupnou hlasovou, textovou komunikaci a např.
podle tónu řeči a konkrétního obsahu telefonátu: ihned alarmovat
patřičné státní bezpečnostní složky. Zásadní problém ovšem opět
představuje situace, kdy bude nutné tímto způsobem monitorovat
bez soudního příkazu obrovské množství běžných občanských
rozhovorů i textových zpráv. Zděšení pak vyvolala informace, že
sami vědci chtějí celý systém přímo zaměřit na
vyhledávání a postihování těch lidí, kteří nějakým
způsobem kritizují vládu. (Source:
http://www.bhpalmbeach.com/events/2010-international-firstresponder-military-symposium;
http://www.buffalonews.com/city/article2017 02.ece.)
„Do you resent the government for enforcing Obamacare or
raising your taxes? Write about it in an email or talk about it
on the phone and you could be placed under surveillance as a
potential terrorist, if frightening new technology being
shopped to law enforcement agencies is implemented. Forget
pre-crime and get ready for face-crime, Big Brother is set to unleash a
new wave of shockingly invasive and Orwellian technology on the
American people if a recent symposium in Hamburg New York is
anything to go by. Federal agencies, police departments and
others were all in attendance to see a demonstration of a
system that trawls phone conversations, emails and instant
messages to detect “resentment toward government,”
alerting authorities to potential “terrorists” who are then
placed under surveillance. The technology was demonstrated to
law enforcement officials, mental health professionals, and military
representatives at a recent International First Responder-Military
Symposium held at Hilbert College. “A Swiss professor working with a
Massachusetts Institute of Technology scientist who heads the Mind
Machine Project there outlined how this program operates
through computerized scanning of phone calls and electronic
messages sent through e-mail and social networking
mechanisms,” reports the Buffalo News. The system works by
detecting “resentment in conversations through
measurements in decibels and other voice biometrics,” more
specifically the emotional spikes that characterize “hatred
and deep resentment toward government.” “As for written
transmissions scrutinized by the computer program, it can
detect the same patterns of fixation on specified subjects,”
states the report. Once an individual has been identified as
harboring “resentment toward government,” the information
can be “passed along to authorities so surveillance can begin.
” Besides law enforcement applications, the program is also designed to
aid mental health professionals to help “war veterans” become
emotionally stable, chillingly implying that distrust or hatred of
government, which was hailed by the founding fathers as a vital virtue,
is now considered a mental illness. Of course, this technology
completely violates the 4th amendment, but by introducing it as a tool
to fight terrorism, authorities hope to skirt around the issue – the
problem being that, as we have exhaustively documented, the federal
government now sees any political activity whatsoever, be it anti-war
protesters on the left, or anti-big government activists on the right, as
potential domestic terrorists. The technology is rationalized by its
adherents, who claim that it will help stop terrorists in their tracks,
while also being used against ‘troubled veterans and first responders’.
However, the introduction of a program that closely resembles George
Orwell’s “facecrime” in 1984 has little to do with fighting extremist
Muslims hiding in caves in central Asia, this is all about targeting the
American people with total panopticon-style surveillance, while also
creating a chilling atmosphere and reminding people that their every
conversation, instant message or email is being scanned by supercomputers for any sign of extremism or “resentment toward
converted by Web2PDFConvert.com

government”. (Source: http://www.infowars.com/authorities-plan-totrawl-phone-calls-and-e-mails-for-signs-of-resentment-towardgovernment/.)
Pentagon (http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagon) úspěšně
pokračuje v naplňování cílů svého programu ADAMS
(Anomaly Detection at Multiple Scales) pro včasné
odhalování kriminality – PRECRIME
(http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime). Bleskovým
skenováním a vyhodnocováním miliard soukromých i
služebních E-mailů, textových zpráv a dalších zdrojů
elektronické komunikace má být včas zabráněno
jakémukoliv teroristickému činu. Bohužel otázky ústavních
práv zde nejsou brány příliš vážně. Samotné metody „Precrime“
mohou vést k mylným nebo záměrně falsifikovaným závěrům,
které potom hrozí zničit životy nejednoho civilisty nebo též
celého národa. (Source:
http://edition.cnn.com/2010/US/10/27 /pentagon.e.mail.profiling/.)
„Now a Pentagon research arm is asking scientists to create a way to
scan billions of e-mails to identify suspects in advance so that crimes
can be stopped before they are committed. That’s the goal of the latest
$35 million project announced by DARPA, the Defense Advanced
Research Projects Agency, which is credited with breakthroughs like
the internet, GPS and stealth technology. /…/ The agency calls the
project ADAMS, for „Anomaly Detection at Multiple Scales.“ Simply
tracking messages to and from people around a single location like Fort
Hood would be a vast task. There are 65,000 people at Fort Hood and
in a single year they may create 4.68 billion electronic messages
between almost 15 million people. The challenge is to cope with
and get accurate results from all this data. /…/ „The focus is on
malevolent insiders that started out as ‘good guys.’ The
specific goal of ADAMS is to detect anomalous behaviors
before or shortly after they turn,“ the agency says. „Operators in
the counterintelligence community are the target end-users for ADAMS
insider threat detection technology.“ Even more than the technological
challenges, the project raises both policy and legal implications,
according to James Lewis of the Center for Strategic and International
Studies. He says DARPA and the U.S. government have been struggling
for a while with how to use computer software to screen millions of
transactions, something credit card companies already do. „But credit
card companies can screen your transactions because you’ve entered
into a contract with them and because it is in your interest to keep your
account safe. The same isn’t necessarily true for e-mail,“ Lewis said in
an e-mail. „If you are sending e-mail from your work account, your
company has the right to screen it. But if you are sending it from your
personal account, no one has the right to screen it unless they get a
court order, and getting the court order requires some sort of advance
knowledge of malicious intent, which defeats the purpose of screening,
Lewis said. Bruce Schneier, author of „Secrets and Lies“ and other books
on security technology, criticized the DARPA idea as „un-American“
and a police state ploy. „This is what a police state does — everyone
watching what everyone does and the police watching your every
move,“ Schneier told CNN in a telephone interview. „And what we learn
from history is that police states never work. It never is safer.“ He
added, „We are American. We don’t spy on everybody else. And as a
security guy, it works great in the movies but in real life you aren’t
going to be any safer. … The false claims are going to kill you.“ /…/
Government Security News, which first reported on the project,
compares it to the Tom Cruise movie „Minority Report.“ That science
fiction film from Steven Spielberg was based on the premise that
computers had kept the city of Washington murder-free for six years by
using „astounding technology“ to predict crimes and discover about-tobe criminals. An earlier DARPA plan, called Total Information
Awareness, run by a former national security adviser, Adm. John
Poindexter, was developed months after the 9/11 attacks to identify
terrorists by combing through huge amounts of credit card, financial,
travel and other electronic information. After a uproar over privacy
and before it was implemented, the project was scrapped by Congress
in 2003. Similar data mining projects are used by U.S. intelligence
agencies to monitor international threats. “ (Source:
http://edition.cnn.com/2010/US/10/27 /pentagon.e.mail.profiling/.)
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Významná skupina amerických vědců, vojáků, politiků,
bezpečnostních analytiků a důstojníků atd. se postavila
za nutnost opětovného prozkoumání oficiálních verzí o
teroristických útocích z 11. září 2001
(http://en.wikipedia.org/wiki/9-11): pro vážné vady, omyly,
nejasnosti a opomenutí vládou předloženého vysvětlení.
(Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/225-patriotizpochybnuji-oficialni-verzi-udalosti-11-zari-2001.aspx.)

Podplukovník americké armády a zároveň bezpečnostní analytik
Anthony Shaffer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Shaffer_(intelligence_officer)),
kterému zcenzurovalo americké Ministerstvo obrany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Department) knihu „Operation
Dark Heart“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dark_Heart;
10.000 těchto publikací nechali lidé z Obamovy administrativy zničit) a
jehož hlášení a informace byly vyřazeny z konečné zprávy
(http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Commission_Report) komise
vyšetřující události kolem 9/11
(http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_Commission), řekl soudci
Napolitanovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano), že
finální zpráva zmiňované komise byla bohužel neúplná: některé věci z ní
byly opravdu „záměrně vynechány“. (Source: Freedom Watch,
9.10.2010.)
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Michael Scheuer (http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Scheuer) má
za sebou 22 let úspěšné kariéry zpravodajského důstojníka v CIA
(http://en.wikipedia.org/wiki/CIA). Roky vedl (1996-1999) jednotku
sledující Usámu Bin Ládina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden), posléze byl
speciálním poradcem (2001-2004) nového vedení tohoto oddílu a
z bezpečnostní služby odešel teprve roku 2004. Spolupracoval s komisí
vyšetřující 9/11. Jak říká: „To, že by CIA nesdílela informace s armádou
nebo s FBI: je naprostý nesmysl.“ Za řadu let své zpravodajské činnosti
to zažil mnohokrát. Vždyť „například důstojníci Pentagonu mají přístup
ke všemu“, co přichází zvenčí. My jsme „měli vždycky u sebe 2-3
zástupce Pentagonu, sedící s námi v jedné kanceláři, kteří četli totéž, co
k nám přicházelo.“ „Jejich práce byla: sdílet tyto informace
s Ministerstvem obrany.“ „Myšlenka, že by tedy CIA záměrně
nesdělovala nějaké informace: je naprosto absurdní.“ No a „důstojníci
FBI si od nás kopírovali tisíce stran tajných informací naprosto bez
jakéhokoliv omezení a dokonce často ´ilegálně´.“ „Celá zpráva
komise 9/11 je prostě odpad od vrchu až dolů.“ Scheuer: Nedali
tam stohy důležitých informací, které jsem jim poskytoval. Oni ti
komisaři totiž „vždycky vypadali velmi zainteresovaně, ale pak to tam
stejně nezahrnuli.“ (Source: Freedom Watch, 9.10.2010.)
Zvláštní zpravodaj OSN pro oblast Palestiny
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteur;
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council)
profesor Richard Falk (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Falk)
vyjádřil své pochybnosti o správnosti oficiální verze událostí z 9/11.
(Source: http://www.infowars.com/un-human-rights-official-under-firefor-describing-911-as-a-cover-up/;
http://richardfalk.wordpress.com/2011/01/11/interrogating-thearizona-killings-from-a-safe-distance/;
http://www.msnbc.msn.com/id/39997 331/ns/world_news/.)
„An official working within the recently established UN Human Rights
Council is under fire from an NGO closely affiliated with Israel for
suggesting that the official explanation of the 9/11 attacks is a cover up.
Richard Falk, a former professor of international law emeritus at
Princeton University, and an expert on human rights made the
comments in a blog post last week, noting that the mainstream media is
“unwilling to acknowledge the well-evidenced doubts about the official
version of the events: an al Qaeda operation with no foreknowledge by
government officials.” Falk described this version of the 9/11
story as an “apparent cover up” containing “gaps and
contradictions”.“ (Source: http://www.infowars.com/un-humanrights-official-under-fire-for-describing-911-as-a-cover-up/;
http://richardfalk.wordpress.com/2011/01/11/interrogating-thearizona-killings-from-a-safe-distance/;
http://www.msnbc.msn.com/id/39997 331/ns/world_news/.)
Jesse Ventura shromáždil množství nových svědectví mj. k otázce útoku
na Pentagon
(http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_attacks_on_the_World_Trade_Center_and_the_Pentagon):
Profesionální piloti potvrdili mj. také pomocí detailních trenažérů,
že strefit se s letadlem do Pentagonu tak, jak k tomu mělo dojít
podle oficiální verze: není možné díky omezeným manévrovacím
schopnostem letounu.
Svědci a vojenští specialisté pobývající v době útoku uvnitř
Pentagonu potvrdili, že výbuch měl spíše atributy exploze bomby
a navíc nikdo nikdy žádné letadlo ani mrtvé pasažéry v Pentagonu
po výbuchu nenašel.
Janice Kephartová, spolupracovnice komise pro vyšetřování
událostí 9/11, sdělila, že Bílý dům s komisí skoro vůbec
nespolupracoval a spíše existovaly tlaky na co nejrychlejší
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zakončení vyšetřování.
´Čistě náhodou´ oznámil v televizi americký ministr obrany pan
Donald Rumsfeld
(http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld) jeden den před
11. zářím 2001, že se z vojenského rozpočtu ztratilo „2,3 bilionů
dolarů“. Následný výbuch z 9/11 kompletně zdemoloval zrovna
účetní oddělení v Pentagonu a zabil z velké části zde sloužící
civilní ekonomické zaměstnance. Většina daných finančních
částek tak šla na odpis. (Source: VENTURA, Jesse: Pentagon, IN:
Conspiracy Theory with Jesse Ventura, A. Smith & Co.
Productions, II, 8, USA, 2010, 44 minut.)

V souvislosti s neustávajícími zprávami o činnosti
islamistických teroristů překvapila následující zpráva:
Tisíce egyptských muslimů hájilo vlastními těly své
spoluobčany – koptské křesťany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Orthodox_Church_of_Alexandria;
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Orthodox_Church_of_Alexandria;
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Orthodox_Church_of_Alexandria;
http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Catholic_Church;
http://en.wikipedia.org/wiki/Melkite_Greek_Catholic_Church) –
proti útokům islamistických radikálů a to přímo před
kostely na počátku ledna 2011 v době oslav vánoc
(http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Christmas#Date_of_Christmas).
Muslimové se modlili, přišli s transparenty a jako výraz
podpory svým křesťanským bratřím zapalovali svíčky.
Tato senzační zpráva obletěla celý svět. (Source:
http://english.ahram.org.eg/News/3365.aspx.)
„Egypt’s majority Muslim population stuck to its word Thursday night.
What had been a promise of solidarity to the weary Coptic community
was honoured, when thousands of Muslims showed up at Coptic
Christmas eve mass services in churches around the country and at
candle light vigils held outside. From the well-known to the unknown,
Muslims had offered their bodies as “human shields” for last night’s
mass, making a pledge to collectively fight the threat of Islamic
militants and towards an Egypt free from sectarian strife. “We either
live together, or we die together,” was the sloganeering genius of
Mohamed El-Sawy, a Muslim arts tycoon whose cultural centre
distributed flyers at churches in Cairo Thursday night, and who has
been credited with first floating the “human shield” idea. Among those
shields were movie stars Adel Imam and Yousra, popular Muslim
televangelist and preacher Amr Khaled, the two sons of President Hosni
Mubarak, and thousands of citizens who have said they consider the
attack one on Egypt as a whole. “This is not about us and them,” said
Dalia Mustafa, a student who attended mass at Virgin Mary Church on
Maraashly Street. “We are one. This was an attack on Egypt as a whole,
and I am standing with the Copts because the only way things will
change in this country is if we come together.”“ (Source:
http://english.ahram.org.eg/News/3365.aspx.)
Americká Federální komise pro telekomunikace – FCC
(http://en.wikipedia.org/wiki/FCC) mínila dále prohlubovat
regulaci svobodných médií. Chtěla se zaměřit na kontrolu
trhu Set-top boxů (http://en.wikipedia.org/wiki/Set-top_box),
které umožňovaly přísun digitálního signálu pro televizi, internet,
telefony a další zařízení. FCC se údajně pokusí zavést speciální
„Connectivity box“ schválený vládou a ten se stane v každém státě
jediným povoleným zařízením pro přístup k datovému signálu s již
dopředu nastavenými službami. Takový nový typ digitálních
„boxů“ si občan koupí v obchodě a pak se za paušální poplatek
připojí k datovému toku. Vláda tak bude mít kontrolu nad vším, co
lze pomocí transferu dat v konkrétním „Connectivity boxu“
sledovat, od televizních a rozhlasových programů, až po vybrané
internetové domény. Žádné jiné zařízení nebude na trhu
povoleno. Vládní úředníci tak získají účinný nástroj tiché cenzury
doposud svobodných médií. (Source:
http://www.infowars.com/fccs-stealth-plan-to-censor-internetcontent/.)
„/…/ mandating that your cable box (known as a set-top box) become a
‘broadband gateway device’ controlling access to your Internet, TV,
and phone. The FCC has already started looking at set-top box
regulations in their National Broadband Plan.” On top of this, it would
open the door for the FCC to begin monitoring or censoring content on
the Internet (in addition to your TV), something Free Press and other
progressives, as well as the White House regulatory czar advocate. The
Songwriters Guild of America has a great op-ed on why government
censorship is entirely possible if the Internet becomes regulated.
(Emphasis added.) Under the FCC’s regulatory control consumers
would be forced to buy an Internet/TV/Phone connectivity box that the
government approves. “Everyone will pay rates for service that
the government sets. And everything passing through your
Internet, TV, or phone would become subject to the FCC’s
consistent regulatory whim,” writes Cobb. The FCC has controlled
television content for decades. If you want to know what the heavy
hand of government will do to internet content think of the absurd
Janet Jackson nipple incident and the government’s response. The
government wants to make sure the flow of information is safe for
consumption by the plebs. Broadcast and cable television do not offer
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an alternative to news and information provided by the corporate
media. The FCC plan and government oversight of content
would effectively kill off alternative news, information, and
commentary. If the FCC gets its way Obama will not need a
“kill switch” installed in the Oval Office. The internet will
ultimately become a pale reflection of corporate-dominated
television where there are hundreds of channels and nothing
on — that is nothing that challenges the government and
offers an alternative to the corporate media.“ (Source:
http://www.infowars.com/fccs-stealth-plan-to-censor-internetcontent/.)
Představitelé vládní FCC vyzvali k „testům veřejné
hodnoty“ soukromých médií. Státní úředníci se tak pokusí
zlikvidovat politickou opozici vůči Obamovu režimu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Barack_Obama),
reprezentovanou předně svobodnými, konzervativními a
libertariánskými rozhlasovými stanicemi nebo televizními kanály.
Má dojít ke zpřísnění udělování licencí pro televizní, rozhlasové
sdělovacích prostředky a k navýšení státní podpory
veřejnoprávním médiím. (Source:
http://www.cnsnews.com/news/article/fcc-commissioner-wantstest-public-value.)
„(CNSNews.com) – American journalism is in „grave peril,“ FCC
Commissioner Michael Copps says, and to bolster „traditional media,“
he said the Federal Communications Commission should conduct a
„public value test“ of every commercial broadcast station at
relicensing time.“ „Copps said the FCC and Congress in the future will
need to examine the rules governing the structure of media
ownership. And he advocated increasing support for public
broadcasting, which he described as „the jewel of our media
landscape.““ (Source: http://www.cnsnews.com/news/article/fcccommissioner-wants-test-public-value.)
OSN chtěla zastavit rozvoj svobodného internetu a jako
záminka ji k tomu mělo posloužit zveřejňování
světovým vládám nepohodlných dokumentů
(http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks_cables;
http://en.wikipedia.org/wiki/Frago_242;
http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_War_documents_leak) mj.
na serveru http://wikileaks.ch
(http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks). Do čela tohoto snažení
se výrazně postavila Brazílie, Čína, Indie. (Source:
http://www.itnews.com.au/News/242051,un-mulls-internetregulation-options.aspx; http://www.freeglobe.cz/Articles/392wikileaks-megaunik-na-objednavku-.aspx.)
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Soudce Napolitano: „Lidé z WikiLeaks odhalili to, co se o vládcích naší
planety po léta tradovalo, že nám světové vlády neříkají pravdu,
vytvářejí komploty lží, využívají jiné státy, zabíjejí lidi bez zákonného
důvodu, předstírají před veřejností, že jsou všichni velcí přátelé a pak se
navzájem v tichosti likvidují“ a „pak využívají vládních mocenských
pozic: aby to všechno skryly“. No a už také americký Kongres „chce
nechat zavřít hochy z WikiLeaks“. Víte: „Pravda je ovšem taková, že
když někdo ukradne tajný dokument“, tak „tato osoba je samozřejmě
zlodějem a spáchala zločin“, „jenže pokud je ten dokument informačně
hodnotný a dostane se do rukou novinářům“, tak „novináři mají
svobodu jej analyzovat a zveřejnit“, přeci my občané „máme morální a
ústavní právo vědět pravdu“. (Source: Freedom Watch, 29.11.2010.)
Ptám se vás tedy pánové politici: „Co je horší ve svobodné společnosti?
To, když vláda lže, vraždí a podvádí lidi, nebo ten, kdo tyto její zločiny
odhaluje a zveřejňuje?“ (Source: Freedom Watch, 1.12.2010.) Víte, že
například senátor Joe Lieberman
(http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Liebermann) vyzval k tomu,
abychom jako Američané vyslali na WikiLeaks naši „armádu, aby
zneškodnila počítače“, které zajišťují zveřejňování tajných dokumentů?
(Source: Freedom Watch, 2.12.2010.) A co takový politický komentátor
Newton Gingrich (http://en.wikipedia.org/wiki/Newt_Gingrich), jenž
dokonce vyhlásil WikiLeaks válku a dle jeho mínění by měly celý ´problé
m´ zlikvidovat tajné služby. (Source: Freedom Watch, 3.12.2010.) „Jsou
ti lidé šílení nebo co?“ „Pokud vládní představitelé nazývají někoho
teroristou, protože uveřejňuje pravdu a navrhují, že majetek takového
člověka nebo rovnou celá jeho organizace by měla být zničena:
zavádějí celou naši svobodnou zemi do velkého nebezpečí.“ Uvažujte:
„Vláda, která může umlčet WikiLeaks: může pak zničit jakýkoliv
sdělovací prostředek, kterého se bojí, nebo který nenávidí. Proto máme
naštěstí I. dodatek Ústavy
(http://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constitution).“
(Source: Freedom Watch, 2.12.2010.) „Nejvyšší soud řekl jasně své
stanovisko: Assange (http://en.wikipedia.org/wiki/Assange) je pod
ochranou 1. dodatku k naší Ústavě“, jelikož zatím jsou všechny jím
zveřejněné dokumenty „ve veřejném zájmu“. (Source: Freedom Watch,
3.12.2010.) „Svoboda slova musí zůstat zachována a nezáleží na tom,
jaká je právě u moci vláda“ a nebo jak se „cítí dotčena“ vašim
vyjádřením. „Když nás sleduje vláda, tak tady v USA nám často říkají:
No, když neděláte nic špatného, tak se přeci nemáte čeho bát, jenže
jakmile se to začne týkat vlády (viz. WikiLeaks, pozn. autora), tak se
vláda začne hrozně obávat, že by zase naopak mohli něco zjistit občané

converted by Web2PDFConvert.com

.“ „Všichni si jistě pamatujete na velký případ z roku 1971, když získaly
New York Times kopii ukradeného dokumentu z amerického
Ministerstva obrany
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._United_States);
tehdy šlo o studii rozsahu americké angažovanosti ve Vietnamu.“ „Když
to noviny poprvé otiskly, tak je vláda chtěla nechat zcenzurovat, aby
zabránila zveřejnění dalších tajných dokumentů.“ „Nejvyšší soud
hlasoval naštěstí v poměru 6:3, že 1. dodatek k Ústavě chrání také tento
případ špionáže a tedy: svoboda tisku je absolutně nutná pro správnou
kontrolu vlády. Tak tedy soud rozhodl: s čímkoliv média přijdou ve
vztahu k vládě, nezáleží vůbec na tom, jak moc to bude tajné nebo jak se
k tomu kdo dostal, tak zde nesmí následovat za zveřejnění takových
informací žádný postih ať již v úrovni občanské nebo trestní.“ „Pokud
dovolíme označit za teroristu takového člověka jako je Assange“, pak
půjde „o velký krok k nastávající tyranii“ Nového světového řádu NWO.
(Source: Freedom Watch, 6.12.2010.)

Michelle Bachmannová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachmann): „Není na tom přeci
nic špatného přivést naši vládu do rozpaků na základě zveřejnění
nějakých informací /…/.“ Soudce Napolitano: Tedy zloděj těch informací
má být postižen, ale nikoliv novináři. Bachmannová: Ano, souhlasím
s Vámi pane soudce: „Je to správná interpretace naší Ústavy.“ (Source:
Freedom Watch, 30.11.2010.)
Ron Paul: „Když se ve svobodné společnosti stává pravda zradou, tak to
jsme ve velkých problémech.“ (Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)
Connie Mack (http://mack.house.gov/index.cfm?p=Biography;
http://en.wikipedia.org/wiki/Connie_Mack_IV): „Pokud se pouze
soustřeďujeme na to, co dělá WikiLeaks a už ne na to, co odhalily
zveřejněné dokumenty, tak je to hrozné.“ „Je to chyba slabého
zabezpečení vládních dat a nikoliv WikiLeaks.“ Vláda se snaží
postihovat vše, co není ošetřeno zákonem: „nelíbí se jí to“ a tak začne
takového člověka jako je Assange „zastrašovat“ a „týrat“. „Myslím si, že
to už začalo dávno v době schválení Patriot Actu“, a že „je již federální
vláda příliš zbytnělá“, no a „snaží se nám vnutit svou vůli násilím a
zničit naše svobody“. „Lidé by se měli opravdu bát toho, co je vláda
schopna udělat“, když „chce potrestat obchodní společnosti nebo
občany za to, že dělají to: co se vládě nelíbí.“ (Source: Freedom Watch,
6.12.2010.) Přeci Obamovi hoši z americké exekutivy již vyvinuli nátlak
na obchodní partnery a dárce WikiLeaks jako je Amazon
(http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com), PayPal
(http://en.wikipedia.org/wiki/PayPal), MasterCard
(http://en.wikipedia.org/wiki/MasterCard) aj. Soudce Napolitano: No,
tak to už nám snad i hrozí, že naše vláda zakáže dodávat „inkoust“ pro
„The New York Times“
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times) nebo „The Wall
Street Journal“
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal). (Source:
Freedom Watch, 6.12.2010.)
Politický komentátor a spisovatel Charles Goyette
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Goyette): Ten nátlak americké
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exekutivy na soukromé firmy ve stylu -´Nespolupracujte s WikiLeaks!´pak pouze ukazuje, jak „je naše vláda hluboce zatažena do života
každého občana a předně do jakéhokoliv businessu; vždyť všechny
tyhle firmy žijí v neustálém strachu co si o nich vláda myslí, co asi uděl
á“ a jaké to bude mít celé následky. (Source: Freedom Watch,
8.12.2010.)

Novinářka Katherine Manguová-Wardová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Mangu-Ward): „Pokud je
Assange kriminálník, no tak to jsme asi také kriminálníci my všichni
z Fox News nebo z Reason Magazine
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reason_(magazine)).“ „To, co dělá
Assange v oblasti zveřejňování dokumentů: je přesně to, co by měl
dělat dobrý investigativní žurnalista v celoplošné národní televizní
stanici“ a nejen v rámci webu WikiLeaks. (Source: Glenn Beck Show,
16.12.2010.)
Některé nejvíce diskutované případy zveřejněné na webu WikiLeaks:
Rozkazy FRAGO 242 a FRAGO 039 určené pro koaliční
okupační jednotky v Iráku (http://en.wikipedia.org/wiki/Irak):
Nezasahujte a netrestejte porušování zákonů, pokud se taková
situace nedotýká přímo koaličních vojáků. Jenže přesně tohle pak
umožnilo ´bezproblémové´ mučení zajatců ze strany iráckých
bezpečnostních složek nebo koaličních soukromých
bezpečnostních agentur a způsobilo to vyřizování osobních účtů
mezi lokálními obyvateli. Někteří vysocí američtí velitelé jako
např. generál Peter Pace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Pace) proti takovým
rozkazům a jakémukoliv mučení důrazně protestovali,
dokonce veřejně odporovali před televizními kamerami
americké politické reprezentaci dané doby, to vše zcela
v nejlepších křesťanských a konzervativních tradicích
amerických ozbrojených sil. (Source:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-detaineeabuse-torture-saddam; http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/11/29/AR2005112901405.html.)
„A prisoner was kneeling on the ground, blindfolded and handcuffed,
when an Iraqi soldier walked over to him and kicked him in the neck. A
US marine sergeant was watching and reported the incident, which
was duly recorded and judged to be valid. The outcome: „No
investigation required.“ That was a relatively minor assault. Another of
the leaked Iraqi war logs records the case of a man who was arrested
by police on suspicion of preparing a suicide bomb. In the station, an
officer shot him in the leg and then, the log continues, this detainee
„suffered abuse which amounted to cracked ribs, multiple lacerations
and welts and bruises from being whipped with a large rod and hose
across his back“. This was all recorded and judged to amount to
„reasonable suspicion of abuse“. The outcome: „No further
investigation.“ Other logs record not merely assaults but systematic
torture. A man who was detained by Iraqi soldiers in an underground
bunker reported that he had been subjected to the notoriously painful
strappado position: with his hands tied behind his back, he was
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suspended from the ceiling by his wrists. The soldiers had then whipped
him with plastic piping and used electric drills on him. The log records
that the man was treated by US medics; the paperwork was sent
through the necessary channels; but yet again, no investigation was
required. A frago is a „fragmentary order“ which summarises a
complex requirement. This one, issued in June 2004, about a year after
the invasion of Iraq, orders coalition troops not to investigate any
breach of the laws of armed conflict, such as the abuse of detainees,
unless it directly involves members of the coalition. Where the alleged
abuse is committed by Iraqi on Iraqi, „only an initial report will be
made … No further investigation will be required unless directed by HQ“
„Most of the victims are young men, but there are also logs which
record serious and sexual assaults on women; on young people,
including a boy of 16 who was hung from the ceiling and beaten; the old
and vulnerable, including a disabled man whose damaged leg was
deliberately attacked. The logs identify perpetrators from every corner
of the Iraqi security apparatus – soldiers, police officers, prison guards,
border enforcement patrols.“ (Source:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-detainee-abusetorture-saddam.)
„But Pace had a different view. „It is the absolute
responsibility of every U.S. service member, if they see
inhumane treatment being conducted, to intervene, to stop
it,“ the general said. Rumsfeld interjected: „I don’t think you
mean they have an obligation to physically stop it; it’s to
report it.“ But Pace meant what he said. „If they are
physically present when inhumane treatment is taking place,
sir, they have an obligation to try to stop it,“ he said, firmly.“
(Source: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/11/29/AR2005112901405.html.)
Bombardování civilních pozic v Jemenu pod záminkou likvidace
Al-Káidy a s tím související matení veřejnosti. (Source:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11918037 ;
http://www.salon.com/news/politics/war_room/2010/11/29/wikileaks_yemen_revelations;
http://www.infowars.com/wikileaks-al-qaeda-narrative-feedswar-in-yemen-africa/.)

„Mr. Saleh told the then head of US central command, General David
Petraeus: ´We’ll continue saying the bombs are ours, not yours.´“
(Source: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11918037 ;
http://www.salon.com/news/politics/war_room/2010/11/29/wikileaks_yemen_revelations;
http://www.infowars.com/wikileaks-al-qaeda-narrative-feeds-war-inyemen-africa/.)
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Americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton) se
omluvila za to, že úkolovala své podřízené ke sběru biometrických
a dalších osobních i finančních dat mj. z okruhu spřátelených
zahraničních diplomatů včetně šéfa OSN Ban Ki-moona
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon). (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton;
http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/us-embassycables-spying-un;
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/wikileakscables-cia-united-nations.)
„A few of the cables released by WikiLeaks concerned Clinton directly:
they revealed that directions to members of the foreign service, written
by the CIA, had gone out in 2009 under her (systematically attached)
name to gather biometric and other personal details on foreign
diplomats, including officials of the United Nations and U.S. allies.“
(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton;
http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/us-embassy-cablesspying-un; http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/02/wikileakscables-cia-united-nations.)
Vláda USA „podporovala podvod a úplatky: aby prosadila podpis
dohody v Kodani“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_treaty) o nutnosti
boje proti globálnímu oteplování a tím docílila vytvoření
´Nového světového ekologického řádu´. (Source: Glenn Beck
Show, 13.12.2010.)
Afghánský president Hamíd Karzaí
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Karzai) zveřejnil na
konci října 2010 informace, že za velkým množstvím
teroristických útoků v jeho zemi stojí soukromé
americké bezpečnostní agentury (Xe Services LLC – někdejší
Blackwater –
http://en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_Worldwide) úzce
napojené na Obamovu administrativu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration). (Source:
http://www.infowars.com/karzai-blackwater-behind-terrorism/;
http://www.presstv.com/detail/148217 .html.)
„PressTV, October 26, 2020, Afghan President Hamid Karzai has said
US private security firms, including Xe Services LLC, formerly known as
Blackwater, are being behind terrorism in the country. At a press
conference in Kabul, Karzai said that US security companies have been
behind explosions that have claimed the lives of women and children.
The Afghan president added that they have caused “blasts and
terrorism” in different parts of Afghanistan over the past months. The
Afghan president said his administration cannot even distinguish
between the bomb blasts carried out by US security firms and those of
the Taliban militants. “In fact we don’t yet know how many of these
blasts are by Taliban and how many are carried out by them (US
security companies).” Blackwater has been involved in the murder of
several Afghan citizens over the past years. The company has also been
struggling with a trail of legal cases and civil lawsuits, including one for
killing 17 Iraqi civilians during a Baghdad shootout in 2007. Earlier in
June, the CIA reportedly admitted that Blackwater had been loading
bombs on US drones that target suspected militants in neighboring
Pakistan. The Afghan president has also pointed out that American
private security firms are corrupt and have fueled nine years of war.
“Deals under the name of private security companies are cut in the
hallways of American government buildings. It involves 1.5 billion
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dollars,” he said. Karzai has accused security companies of running
what he called an economic mafia based on crooked contracts. “The
money, 1.5 billion dollars, is being distributed there (in the United
States) on Blackwater [sic] and this and that.” The developments come
as the notorious Blackwater has been awarded a five-year State
Department contract worth up to USD 10 billion for operations in
Afghanistan. In August, Karzai ordered all security firms to disband
before the end of the year. Some diplomats and military officials say
Karzai has been under intense pressure to reconsider his decision.
However, Karzai says he is steadfast in his decision to dissolve foreign
security firms in the country despite US pressure to reconsider the
decision. The private companies are said to be in charge of providing
security for foreign officials and embassies as well as development
projects in Afghanistan. Karzai has blamed mercenaries for civilian
deaths and corruption in the troubled region.“ (Source:
http://www.infowars.com/karzai-blackwater-behind-terrorism/;
http://www.presstv.com/detail/148217 .html.)
Microsoft chce ve spolupráci s vládami odpojovat od
internetu jednotlivé uživatele a to rovnou na globální
úrovni. Půjde o systém detekující online v daném
počítači jakýkoliv virus nebo potenciálně nebezpečný
program s následným krokem: zablokování přístupu na
web nebo do sítě. Microsoft pak takovému uživateli
nabídne údajně nejlevnější řešení této situace. (Source:
Radiožurnál, 6.10.2010;
http://computerworld.cz/bezpecnost/microsoft-by-chtelnakazene-pocitace-odpojovat-od-internetu-7 833.)
Microsoft (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft už zase
vyzval ústy jednoho ze svých vicepresidentů (Scott
Charney - http://www.microsoft.com/presspass/exec/charney/)
k omezení svobodného internetu. Tentokrát již prý
nejde primárně o zdanění, nýbrž o státem řízené a
kontrolované přidělování řidičských průkazů pro
internet a také rovnou o vládou organizované blokování
osobních počítačů v přístupu na vybrané online webové
stránky. (Source: http://www.infowars.com/microsoftproposes-government-licensing-internet-access/.)
„Paul Joseph Watson, Infowars.com, Thursday, October 7, 2010. A
new proposal by a top Microsoft executive would open the
door for government licensing to access the Internet, with
authorities being empowered to block individual computers
from connecting to the world wide web under the pretext of
preventing malware attacks. Speaking to the ISSE 2010 computer
security conference in Berlin yesterday, Scott Charney, Microsoft vice
president of Trustworthy Computing, said that cybersecurity should
mirror public health safety laws, with infected PC’s being “quarantined”
by government decree and prevented from accessing the Internet.“
(Source: http://www.infowars.com/microsoft-proposes-governmentlicensing-internet-access/.)
Americké ministerstvo vnitra vedené Janet
Napolitanovou zastavilo na konci listopadu 2010 provoz
sedmdesáti šesti soukromých domén v rámci tzv. hrozby
porušování autorských práv. Řada z webových stránek a aplikací
umístěných pod danými doménovými jmény přitom pouze
zajišťovala online prodej legálních značkových výrobků a v
jednom případě šlo dokonce o webový vyhledávač podobného
typu jako Seznam.cz. Zbytek zablokovaných domén se ovšem
opravdu zabýval sdílením materiálů chráněných autorskými
právy. Inu jak pravilo jedno neslavně známé totalitní heslo: Když
se kácí les, létají třísky. (Source:
http://www.rawstory.com/rs/2010/11/homeland-securityshuts-dozens-sites/;
http://www.rawstory.com/rs/2010/12/rushkoff-internet-neverfree/.)
„Friday, November 26th, 2010. The Homeland Security
Department’s customs enforcement division has gone on a
Web site shutdown spree, closing down at least 76 domains this
week, according to online reports. While many of the web
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domains were sites that trafficked in counterfeit brand name
goods, and some others linked to copyright-infringing file-sharing
materials, at least one site was a Google-like search engine,
causing alarm among web freedom advocates who worry the
move steps over the line into censorship.“ (Source:
http://www.rawstory.com/rs/2010/11/homeland-security-shutsdozens-sites/; http://www.rawstory.com/rs/2010/12/rushkoffinternet-never-free/.)
Skupiny webových nadšenců vymyslely praktické
řešení: jak zachovat svobodu internetu a zabránit
vládám v zabavování celých soukromých domén
(http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System). (Source:
http://www.infowars.com/bittorrent-based-dns-to-counter-usdomain-seizures/.)
Čtečky (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ebook_readers) elektronických knih
(http://en.wikipedia.org/wiki/E-book) představují nejenom
kvalitní spotřebitelský nástroj, nýbrž umožňují sledování
občanů pomocí zpětného odesílání informací. Tohoto
způsobu monitorování svých zákazníků využívají jak výrobci
čteček, tak poskytovatelé E-knih, časopisů, brožur, prezentačních
materiálů apod. Uživatel zařízení pro čtení elektronických knih
s přístupem na internet tak musí počítat s tím, že o něm někdo jiný
bude vědět jak dlouho, co, jak rychle něco čte, kterak s textem
knihy pracuje, kde se právě nachází díky lokalizaci pomocí GPS
(http://en.wikipedia.org/wiki/GPS), dále třeba jeho věk, pohlaví
čtenáře aj. údaje. (Source:
http://www.npr.org/2010/12/15/1320587 35/is-your-e-bookreading-up-on-you.)
„Most e-readers, like Amazon’s Kindle, have an antenna that lets users
instantly download new books. But the technology also makes it
possible for the device to transmit information back to the
manufacturer. „They know how fast you read because you have to click
to turn the page,“ says Cindy Cohn, legal director at the nonprofit
Electronic Frontier Foundation. „It knows if you skip to the end to read
how it turns out.“ Checking Someone’s Alibi, Tracking A Device Cohn
says this kind of page-view tracking may seem innocuous, but if the
company keeps the data long-term, the information could be
subpoenaed to check someone’s alibi, or as evidence in a lawsuit. And
it’s not just what pages you read; it may also monitor where you read
them. Kindles, iPads and other e-readers have geo-location abilities;
using GPS or data from Wi-Fi and cell phone towers, it wouldn’t be
difficult for the devices to track their own locations in the physical
world. But it’s hard to find out what kind of data the e-readers are
sending. Most e-book companies refer all questions about this to their
posted privacy policies. The policies can be hard to interpret, so Cohn
and the EFF created a side-by-side comparison. It’s just been updated to
include Apple’s iPad. The privacy policies also leave important
questions unanswered. For instance, how long do the companies store
page-view data? E-Reader Data Collection Amazon, Barnes & Noble and
Sony declined NPR’s request for an interview about e-reader data. But
some other companies, including Google and Apple, agreed to take a
few questions by e-mail. Here are some of the responses NPR received
regarding data that’s being collected by e-readers: — Google Books:
Google recently started selling e-books that can be read on computers
and third-party handheld devices. The company’s system appears to
save only the last five pages viewed to help the reader keep his place.
But Google actually stores more pages than that behind the
scenes for what it calls „security monitoring“ — to prevent the
„abusive sharing“ of books. A Google representative says
these page views may be stored with a user’s account for
„several weeks“ before being erased. — Apple’s iBooks: The
system used on iPads and iPhones sends information back to
the company. But an Apple representative calls it „functional
data.“ The spokesman says the data is „unidentifiable,“ and is
used only to help Apple „understand customers and customer
behavior.“ —The FBReader: This free reader from Russia works on a
variety of computers and also any handheld device running the
Android operating system. It never captures any user data. The open-
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source programming code means „this fact is easy to check — anybody
can inspect [it],“ says Nikolay Pultsin, one of its creators. Amazon’s
Dominant Role Amazon now dominates the e-book market,
thanks to its popular Kindle e-readers. And many in the
publishing business believe the company has built a vast database
about the reading public, using information from the online store and
reading data from the Kindle. „[The Kindle] is just one more string in
their bow,“ says author Scott Turow, president of the Authors Guild.
„They could tell you with precision the age, the zip codes,
gender and other interests of the people who bought my
books. Now you can throw on top of that the fact that a
certain number of them quit reading at Page 45.“ Many in the
publishing industry believe Amazon has a vast database
about the reading public, using information from the online
store and reading data from the Kindle. Turow believes Amazon
is guarding the database closely and not selling or sharing it with other
companies. Publishing consultant Brian O’Leary, the founder of
Magellan Media, says that’s a lost opportunity. He wishes Amazon were
more open about its reading data, which could benefit the rest of the
publishing industry. „If people are buying books but not reading them,
or they’re quitting after a relatively short period of time reading the
book, that ultimately tells you that the customer in this case is
dissatisfied,“ O’Leary says. „Better understanding when people stop
reading or stop engaging with your content would help you create
better products.“ A Future Of ‘Social Reading’ Some in the publishing
industry look forward to a new age of „social reading,“ in which devices
allow readers to share their reactions with each other. And the author
might be interested in seeing a graph of the page-turns of thousands of
people as they read his latest novel. „I wouldn’t have a problem with
looking, but I would probably ignore what I saw,“ says author Stephen
King. „There’s a thing about certain pitchers who all of a sudden can’t
find the strike zone and are walking a lot of hitters and giving up a lot of
hits, and you’ll hear the announcer say, ‘He’s steering the ball.’ And
writers can do that, too.“ But King expects the data will continue to be
collected, as book-lovers switch to networked devices. „Ultimately, this
sort of thing scares the hell out of me,“ King says. „But it is the way that
things are.““ (Source: http://www.npr.org/2010/12/15/1320587 35/isyour-e-book-reading-up-on-you.)
Britský progresivní
(http://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism) Think Tank
(http://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank) DEMOS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Demos_(UK_think_tank)) navrhl
koncept boje státní exekutivy se svobodnými bloggery,
kteří šířili různé tzv. „konspirační teorie“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory) a ´podrývali
tak důvěru ve stát´. Zničení ´konspiračních bloggerů´ mělo být
dosaženo pomocí infiltrace, diskreditace, zesměšnění, označování
každého kdo uvažuje o vládou předkládaných jediných pravdách
za extrémistu a pomocníka teroristů. (Source:
http://www.prisonplanet.com/government-think-tank-calls-forinfiltrating-conspiracy-websites.html;
http://www.freeglobe.cz/Articles/223-britsky-vladni-think-tankvola-po-infiltraci-webovych-stranek.aspx;
http://www.prisonplanet.com/government-think-tank-calls-forinfiltrating-conspiracy-websites.html.)
„Demos is a front for the insidious Common Purpose network, a group
that Lt Cdr Brian Gerrish has exposed as playing a fundamental
role in the advancement of Britain’s role in the new world
order. Julia Middleton, Chief Executive of Common Purpose, sits on
Demos’ advisory council. Demos was founded in 1993 by marxists
Martin Jacques and Geoff Mulgan, and was seen as being closely
affiliated with Tony Blair’s Labour government. Mulgan went
on to work inside Downing Street in 1997. Current British Prime
Minister David Cameron also works closely with Demos and
has given speeches at the group’s events. Demos has
routinely acted as a platform for elitists who wish to
drastically alter society, eliminate freedoms, and sacrifice
British sovereignty in pursuit of global government.“ (Source:
http://www.prisonplanet.com/government-think-tank-calls-forinfiltrating-conspiracy-websites.html.)
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Glenn Beck: „Pokud si lidé uvědomí svou sílu jako samostatné lidské
bytosti, tak to je přesně to, co rozloží Progresivismus.“ (Source: Glenn
Beck Show, 1.11.2010.)
Britský soud poslal do vězení dvanáctiletého chlapce za
to, že nechtěl prozradit heslo k souborům na svém
počítači.(Source:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/213439-mladiknechtel-rict-policii-heslo-do-pocitace-a-musi-do-vezeni.html.)
Nová konzervativně-liberální vláda britského premiéra
Davida Camerona
(http://en.wikipedia.org/wiki/David_Cameron;
http://en.wikipedia.org/wiki/Cameron_government) bohužel
pokračuje v neradostných praktikách Agendy NWO,
které se táhnou již z dob labouristických vlád
(http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Government_2007 -2010;
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Government_1997 -2007 ).
Cameronův kabinet chce dokončit plány předchozích
administrativ na povinnou archivaci veškeré mobilní, Emailové aj. komunikace včetně osobních údajů každého
britského občana. Podle informací online vydání
britského listu ´The Telegraph´
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Daily_Telegraph) se to zatím
týká poskytovatelů připojení k internetu a mobilních
operátorů a to nejméně po dobu jednoho roku např. od
data vytvoření E-mailu, textové zprávy aj. Samozřejmě k
těmto informacím budou mít přístup státní exekutivní
orgány. (Source:
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/807 5563/Everyemail-and-website-to-be-stored.html.)
„It will allow security services and the police to spy on the
activities of every Briton who uses a phone or the internet.
Moves to make every communications provider store details for at least
a year will be unveiled later this year sparking fresh fears over a return
of the surveillance state. The plans were shelved by the Labour
Government last December but the Home Office is now ready
to revive them. It comes despite the Coalition Agreement
promised to „end the storage of internet and email records
without good reason“. Any suggestion of a central „super database“
has been ruled out but the plans are expected to involve service
providers storing all users details for a set period of time.“ (Source:
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/807 5563/Every-emailand-website-to-be-stored.html.)
Britská vláda vytvořila gigantickou databázi všech svých
dětí tzv. ContactPoint a to na základě jednoho mediálně
velmi citovaného případu vraždy Victorie Climbieové
z roku 2000. Zvláštní výjimku ovšem dostaly desítky
tisíc elitářů, celebrit, významných osobnosti atd.: ty
nikam své potomky zapisovat nemusí. Jasný případ toho, jak
může jedna tragická kauza zapříčinit zničení svobodného života
miliónů mladých lidí a jejich rodičů. (Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1217 7 93/Politicianscelebrities-granted-permission-names-child-database.html.)
„Tens of thousands of politicians and celebrities will be allowed to keep
their names off a new Government children’s database, ministers said
yesterday. Their identities will be ‘shielded’ on the list which will carry
details of 11million children in England and their parents. The
£224million ContactPoint database was designed in the aftermath of
the Victoria Climbie murder in 2000 with the aim of ensuring that
children in trouble can be identified by doctors, social workers or police
officers. Labour had already granted selected individuals the right to
heavily restrict the information about their children. Children’s Minister
Delyth Morgan said the change would merely extend practice as it
applies currently with paper records. However, no current records
match the scale or ambition of ContactPoint. Patricia Morgan, an
author who writes about the family and abuse, said: ‘This is very Soviet
– the elite get entirely different treatment from everybody else.’ Tory
children’s spokesman Tim Loughton said the move showed the
database was insecure and promised to scrap it if the party wins the
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election.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article1217 7 93/Politicians-celebrities-granted-permission-names-childdatabase.html.)
Představitelé „The Los Angeles Unified School District“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Unified_School_District)
- druhého největšího státního školního obvodu v rámci
celých USA s více než sedmi sty tisíci studentů
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_school_districts_in_the_United_States
_by_enrollment) - chtěli zavést povinnou identifikaci
všech osob přihlášených zde ke studiu a to pomocí
zařízení snímajících biometrické údaje
(http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics_in_schools). Nejprve
mělo jít o automatické čtečky otisků prstů, později již o další
digitálně a strojově čitelné údaje, které by vyžadovaly vytvoření a
správu obrovských databází s osobními údaji mladých lidí.
(Source: http://www.infowars.com/los-angeles-pushesmandatory-biometric-identification-on-students-to-conditionchildren/.)
„Anthony Gucciardi, Infowars.com, October 7, 2010. The Los Angeles
Unified School District is attempting to push mandatory fingerprinting
on students. In order to receive their lunches, students will be
required to submit to the compulsory biometric
identification system put in place by the district. This comes
only a few short months after it was revealed that a city in Mexico was
being equipped with expensive biometric systems, such as iris scanners
and thumb scanners. The program is currently in the test phase.
Superintendent Ramon Cortines claims that it can create jobs, make
schools safer, and help students who are struggling economically from
feeling embarrassed when using their free lunch tickets.“ (Source:
http://www.infowars.com/los-angeles-pushes-mandatory-biometricidentification-on-students-to-condition-children/.)
Americký soud rozhodl, že také free E-mailové služby
(http://en.wikipedia.org/wiki/Free_email_service) jsou
chráněny IV. dodatkem Ústavy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution)
a nesmí být monitorovány bez soudního příkazu ani
státem, ani nikým jiným. (Source:
http://www.diit.cz/clanek/otevreny-e-mail-je-tez-chranenctvrtym-dodatkem-ustavy-rozhodl-odvolaci-soud-v-usa/37 522/;
Freedom Watch, 14.12.2010.)
„V USA opět došlo k zajímavému rozhodnutí, které s přihlédnutím na
precedentní soudní systém nabírá na vážnosti. V jednom případu totiž
americká prokuratura použila jako důkazní materiály e-maily, které si
nechala sledovat od poskytovatele služby. Soud rozhodl, že toto
sledování bylo nezákonné, čímž efektivně učinil takové důkazy
neplatnými…“ (Source: http://www.diit.cz/clanek/otevreny-e-mail-jetez-chranen-ctvrtym-dodatkem-ustavy-rozhodl-odvolaci-soud-vusa/37 522/.)
Americkým řidičům motorových vozidel hrozí opět
násilné odběry krve v případě, že odmítnou dechovou zkoušku
na obsah alkoholu ve svém těle. Týká se to Floridy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Florida), Texasu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas), Idaha
(http://en.wikipedia.org/wiki/Idaho) a nyní také podle vyjádření
NHTSA
(http://en.wikipedia.org/wiki/National_Highway_Traffic_Safety_Administration)
celých Spojených států. Opatření bylo již několikrát
pozastaveno rozhodnutím nižších soudních instancí s odkazem na
porušování IV. dodatku k Ústavě USA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution).
Source: http://www.infowars.com/mandatory-dui-checkpointblood-tests-coming-to-florida/; http://www.infowars.com/fedspolice-enforce-mandatory-blood-tests-at-florida-checkpoints/.)
„“Florida is among several states now holding what are called ‘no
refusal’ checkpoints,” reports WTSP in Tampa Bay. “It means if you
refuse a breath test during a traffic stop, a judge is on site, and
issues a warrant that allows police to perform a mandatory
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blood test.” In other words, if you believe this sort of thing is
illegal and you refuse, the cops will force a needle in your
arm. The state will use violence in order to violate the Fourth
Amendment. In 1990, the Michigan Supreme Court ruled that the
Fourth Amendment does not permit DUI checkpoints and overturned a
DUI case, but when the case went to the United States Supreme Court it
was decided there is something called the “DUI Exception,” a legal
excuse to violate the Bill of Rights. In addition, it was decided by the
Supremes that if you are arrested for DUI, the cops don’t have to recite
your Miranda rights. DUI is a legal no-man’s land. Florida has the
Supreme Court on its side. In 2005, the hand-picked “justices” ruled
that it is not unconstitutional for the state to hold you down and
forcefully withdraw blood. Most states do not use violence to compel
drivers to submit their blood, however. They just take away your
license, even if you are found not guilty of drunk driving. Other states
add prison time to DUI convictions for the crime of refusing to allow the
state to violate the Fourth Amendment. This abrogation of the
Constitution is being pushed on the states by the federal government.
Section 163 of the Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA21) created incentive grants for states enacting and enforcing
unconstitutional DUI laws. In addition to swelling prisons, DUI laws
are designed to fleece victims. “Sobriety checkpoints in California are
increasingly turning into profitable operations for local police
departments that are far more likely to seize cars from unlicensed
motorists than catch drunken drivers,” Ryan Gabrielson wrote in
February. In 2009 in California, impounds at checkpoints generated an
estimated $40 million in towing fees and police fines. Additionally,
police officers received about $30 million in overtime pay for the DUI
crackdowns, funded by the California Office of Traffic Safety. Florida
and 43 other states are not above violating the Constitution in order to
fill their coffers. Unfortunately, the Supreme Court stands behind them.
It is all part of the ongoing effort to strip us of our natural rights and
trash the Constitution and the Bill of Rights.“ (Source:
http://www.infowars.com/mandatory-dui-checkpoint-blood-testscoming-to-florida/.)
„The program is gathering pace and has already been instituted in
other States. As we have previously highlighted, police in Texas and
Idaho are already forcibly jabbing needles into people’s arms
and taking their blood at DUI checkpoints, even if they are merely
“suspected” of being drunk. The Associated Press reported last year that
officers in Texas and Idaho are training to withdraw blood from
“suspects” as a replacement for the standard breathalyzer test,
primarily because police can’t make anyone breathe into a tube but
apparently, in the “land of the free,” they can forcibly hold someone
down and jab a needle into their arm and take their blood, “a practice
that’s been upheld by Idaho’s Supreme Court and the U.S. Supreme
Court,”. Nicole Watson, the College of Western Idaho phlebotomy
instructor teaching the Idaho officers, described how the process would
unfold. “Once they’re back on patrol, they will draw blood of any
suspected drunk driver who refuses a breath test. They’ll use force if
they need to, such as getting help from another officer to pin down a
suspect and potentially strap them down, Watson said.” The practice of
cops drawing blood at the side of the road has been in place in some
areas since 1995 but the National Highway Traffic Safety
Administration has indicated that the program is ultimately
intended to be introduced nationwide.““ (Source:
http://www.infowars.com/feds-police-enforce-mandatory-blood-testsat-florida-checkpoints/.)
Japonsko dlouhodobě testuje personalizované
billboardy, které jsou schopny dálkově detekovat blížícího se
člověka např. podle databází spotřebitelských biometrickomarketingových údajů a za použití moderních technologií
rozpoznání obrazu nebo zvuku. Posléze dojde ke spuštění té
nejvhodnější zákaznické reklamy: přímo na míru dané lidské
bytosti nebo celé skupiny lidí. (Source:
http://www.ct24.cz/blogy/1017 02-nebojte-se-facebooku/.)
Globální společnost Google
(http://en.wikipedia.org/wiki/Google) podrobně skenovala
pro svůj online mapový a fotografický systém celé ulice
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britských a dalších světových měst. Dle listu Daily Mail
(http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Mail) při tom použila
automobily vybavené „invazivní technologii“: v
průběhu skenování ulic došlo ke stahování celých obsahů
dat z pevných disků jednotlivých osobních počítačů.
Týkalo se to sice pouze disků a bezdrátových sítí nezabezpečených
hesly, jenže i tak se podařilo získat osobní data milionů
uživatelů, které pak Google dokonce využil ke svým
marketingovým účelům. Nutno však říci: představitelé
Google se za toto své počínání omluvili – tedy minimálně v
Británii. (Source:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article1323310/Google-admits-Street-View-cars-DID-emails-passwordscomputers.html#ixzz13JgLLMTy.)
Výrobce počítačových komponent Intel
(http://en.wikipedia.org/wiki/Intel) uvedl na trh nový
procesor
(http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit), který
umožňuje vyřadit počítač na dálku bez připojení k síti,
k internetu nebo dokonce bez nainstalovaného pevného
disku (http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive). Oficiálně
má jít o zabezpečení uživatelů proti krádežím PC
(http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer). Tento
zdánlivě užitečný nástroj však může být také později zneužit při
znalosti patřičných protokolů k zastavení internetových bloggerů
nebo kritiků vlády, disidentů aj. (Source:
http://www.infowars.com/remote-kill-switch-added-to-intelsnewest-processor/.)
„Lauded as a security feature, Intel’s new Sandy Bridge processor can
be remotely disabled by a hardware/software combination known at
Anti-Theft 3.0. Systems can be disabled over 3G networks, even while
the OS is not running. Even when the hard drive is replaced, the critical
systems will still be terminated. At first this sounds great: if an owner
loses a laptop it can be remotely disabled to ensure no sensitive data is
compromised. But essentially we are giving up control of our
computers and putting that control in another’s hands. With the Patriot
Act in place and and legislation like the ‘kill switch’ bill, many of the
rights we took for granted are threatened. It is well within reason to
fear this type of technology as it could be used as a means of control
and censorship.“ (Source: http://www.infowars.com/remote-killswitch-added-to-intels-newest-processor/.)
Na žádost FBI byl údajně již před deseti lety záměrně
implementován do operačního systému OpenBSD
(http://en.wikipedia.org/wiki/OpenBSD) backdoor
(http://en.wikipedia.org/wiki/Backdoor_(computing)), který
umožňoval stahovat citlivá data a manipulovat dálkově
s celým počítačem bez vědomí oprávněného uživatele.
Faktem ovšem také je: zatím se danou bezpečnostní mezeru
nepodařilo nikomu objevit. (Source:
http://www.itnews.com.au/News/24187 6,openbsd-has-fbibackdoor-claims-contractor.aspx.)
„The cryptography of open source operating system OpenBSD was
rigged with FBI-sponsored backdoors a decade ago, a former
government contractor has told OpenBSD founder Theo De Raadt. A
‘backdoor‘ is an algorithm or rootkit written to allow a third party to
bypass usual security controls and gain access to a system. “I wanted
to make you aware of the fact that the FBI implemented a number of
backdoors,” Gregory Perry, former chief technology officer at former
government contractor, Netsec, told De Raadt in an email.“ (Source:
http://www.itnews.com.au/News/24187 6,openbsd-has-fbi-backdoorclaims-contractor.aspx.)
Brazilští (http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilia) řidiči musí
mít svá nová vozidla povinně vybavena od února 2011
státem schváleným zařízením s identifikačním RFID
čipem (http://en.wikipedia.org/wiki/RFID_chip) a GPS
lokalizátorem. Úředníci tak budou v Brazílii centrálně
monitorovat pohyb jakéhokoliv vozidla registrovaného
v kterémkoliv státě na Zemi a dokonce budou mít
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možnost každý takový automobil dálkově zastavit
pomocí pokynu centrálního operátora.(Source:
http://www.infowars.com/brazilians-will-be-forced-to-use-rfidchips-and-gps-trackers-in-their-cars/.)
„Brazilian population will be forced very soon to have in their cars
identification chips (RFID), besides GPS locators and blockers.
According to several news, the Brazilian government hurries to show
until November of 2010 the GPS tracker that will be legally required to
be in all new cars from February of 2011. It is unclear how this will
work but in this article of the Folha de Sao Paulo says the Denatran
(Transit National Department) will oversee the center, and that it will
be operated by Serpro (organ of government for data processing). This
means that the Brazilian government can access the location
of any car registered in any country! The article in the Folha de
Sao Paulo also says: To circumvent the criticisms of those who claim
lack of privacy, which has led the discussion to the judicial arena, the
Minister Marcio Fortes says there will be two options: the
tracker and blocker. This will make the car stop in a given
situation, for example if the thief stops at traffic lights, and
will be mandatory. In the other hand, the GPS tracker will be
contracted or not by the user. The implications of this? Imagine
this in the hands of a corrupt and totalitarian government,
which decides to label as terrorists those who disagree with its actions?
Brazilian should unite and reject this law, modeled on the American
war on terror, using security as pretext for the removal of our freedoms
and privacy.“ (Source: http://www.infowars.com/brazilians-will-beforced-to-use-rfid-chips-and-gps-trackers-in-their-cars/.)
Bohužel podobné vize Nového světového řádu nejsou vlastní jen USA
(Freedom Watch, 22.11.2010) nebo Brazílii, nýbrž jsou připravovány
hlavně zde u nás doma v České republice
(http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/ITS-a-Dopravnitelematika/ITS_dopravni_telematika.htm) za vydatné podpory
Evropské Unie na bázi systému Galileo
(http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_(satellite_navigation)). Například
česká Společnost pro dopravní telematiku si představuje budoucnost
dopravy na pozemních komunikacích takto: „Na okruhu jsou ve vozovce
zabudované detektory, které zaznamenávají průjezdy vozidel. Když
doprava nebezpečně zhoustne a zmenší se bezpečné rozestupy mezi
vozidly, systém pomocí proměnných značek sníží povolenou rychlost
na okruhu. Stejně inteligentní jsou i bezpečnostní kamery, kterých je po
celém okruhu rozmístěno 250. Na práci inteligentní dálnice dohlíží
dispečeři v Rudné u Prahy. Dalším krokem má být propojení
automobilů navzájem i se systémy, které řídí provoz.
Všechny strany si potom budou neustále vyměňovat
dopravní informace. Všechny potřebné informace dostanou řidiči
okamžitě – o nehodě se dozvědí vzápětí poté, co se stane. „Vozidlo
pojede a bude průběžně komunikovat s inteligentní
infrastrukturou pomocí bezdrátových komunikačních
technologií, stejně jako bude v kontaktu s okolními vozidly v
těsné blízkosti. Tedy bude možné používat tyto aplikace k řízení
dopravy a snížení nehodovosti,“ nabídl vizi budoucnosti Roman Srp ze
Společnosti pro dopravní telematiku. Do chytré sítě se nejspíš zapojí i
semafory a dopravní značky. Možná není daleko doba, kdy auto řidiče
samo upozorní, že je poblíž zatím neviditelný cyklista nebo že se u
krajnice pohybuje podnapilý chodec. Někteří lidé se obávají, že tyto
systémy znamenají nebezpečné ohrožení soukromí. Vývojáři ale tvrdí,
že k obavám prý není důvod. Současně ale upozorňují, že nové
technologie pomohou silniční represi. Například rychlá jízda
bude rozpoznána ihned a pokuta za ni se řidiči z účtu strhne
možná ještě dřív, než dojede do cíle.“ (Source:
http://www.ct24.cz/doprava/109400-auta-si-budou-povidat-se-silniciprovoz-se-zklidni/.)
Zmocněnec české vlády pro navigační systém Galileo
(http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_system; nově centrála v Praze)
pan Karel Dobeš připustil, že Galileo bude využito v nejrůznějších
technologiích a zařízeních ke sledování občanů. Podle něj může
sytém „měřit váš stav“ a „automaticky hlásit na centrálu“, že
„něco není normální“. Lze jej využít třeba ke „hlídání dětí“
nebo „starých občanů“: tedy také každého člověka. Samozřejmě
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evropský úředník tak bude moci nejen definovat tzv. ´nenormálnost´ a
adekvátně na to reagovat třeba vysláním zásahové jednotky (např. při
slovní kritice vlády), bude také moci odposlouchávat kompletní hovory
v automobilech nebo v domácnostech, bude sledovat fyzický i psychický
stav jednotlivých občanů a vůbec dále přispěje k rozšíření všeobecného
monitoringu populace. Galileo také nabídne „certifikovaný“ a „chráněný
signál“, určený přímo pro papaláše z Evropské unie, který se zatím nedá
žádnými známými prostředky rušit. Oficiální zdůvodnění zavádění
Galilea bude ve smyslu: poskytnutí pomoci např. pro řidiče při navigaci
nebo k okamžité lékařské pomoci. Otázku ochrany ústavních svobod
bohužel opět nikdo dostatečně neřešil. (Source: Radiožurnál, 14.1.2011.)
Český pan ministr dopravy Vít Bárta
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vít_Bárta) už také připravil nové mýtné
tak, aby mohly být zdaněny všechny pozemní komunikace druhé a třetí
třídy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice#T.C5.99.C3.ADdy_silnic), i
když zatím mu prý postačovaly jen „některé vybrané trojky“. (Source:
ČT24, 28.11.2010.) Lze tedy také očekávat zdanění chůze? Již brzy se
zřejmě blíží doby, kdy bude občanovi chodit měsíční faktura za to: kolik
kilometrů ušel po chodnících, lesních pěšinkách a nebo dokonce po
polích. Pomocí detekce občanů to již nemusí být vůbec žádný problém.
Máme přeci Galileo přátelé.
Ředitel české dopravní policie pan plukovník Leoš Tržil
(http://www.policie.cz/clanek/kontakty-1927 16.aspx) by rád
v budoucnu viděl každého chodce označkovaného
speciálními reflexními prvky. Navíc od prvního ledna 2011
musí být každý automobil vybaven novými lékárničkami i
s příslušenstvím. (Source:
http://auto.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=684822&symok=9551#anketa-9551;
http://www.prestupkyvdoprave.cz/lekarnicka.html.)
Americká vláda se snaží podpořit výzkum nové metody
určené k zablokování signálu mobilních telefonů v
konkrétních osobních vozidlech. (Source:
http://www.infowars.com/dot-exploring-technology-that-woulddisable-cell-phones-in-cars-2/.)
„The Transportation Department is looking into technology to disable
cell phones in vehicles, according to Transportation Secretary Ray
LaHood. “There’s a lot of technology out there that can disable phones
and we’re looking at that,” LaHood said on MSNBC’s “Morning Joe.”
(Source: http://www.infowars.com/dot-exploring-technology-thatwould-disable-cell-phones-in-cars-2/.)
Policejní jednotky v americkém státě Delaware
(http://en.wikipedia.org/wiki/Delaware) budou muset skončit
s monitorováním podezřelých vozidel pomocí systému
GPS. Dělo se tak totiž doposud bez soudního příkazu. Soudce
Jan R. Jurden dospěl dokonce k závěru, že praktická
realizace totalitního Orwellova státu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Orwellian_system) je již nyní
proveditelná v praxi a tedy bez náležité právní ochrany
soukromí každého občana není nic, co by státu zabránilo
špehovat čtyřiadvacet hodin denně doposud svobodné
lidi. (Source: http://www.rawstory.com/rs/2010/12/judgewarns-orwellian-state-gps/.)
„Police in Delaware may soon be unable to use global
positioning systems (GPS) to keep tabs on a suspect unless they
have a court-signed warrant, thanks to a recent ruling by a superior
court judge who cited famed author George Orwell in her decision. In
striking down evidence obtained through warrantless GPS tracking,
Delaware Judge Jan R. Jurden wrote that „an Orwellian state is
now technologically feasible,“ adding that „without adequate
judicial preservation of privacy, there is nothing to protect
our citizens from being tracked 24/7.““ (Source:
http://www.rawstory.com/rs/2010/12/judge-warns-orwellian-stategps/.)
V americkém městě Philadelphia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia) ve státě
Pennsylvania (http://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania)
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konali příslušníci policie pravidelné prohlídky
jakéhokoliv občana ´jen tak´ a bez vážného důvodu.
Prohledali již stovky tisíc lidí a z toho zatkli pře dvě desítky tisíc.
(Source: Freedom Watch, 2.12.2010.)
Soudce Napolitano: „Policisté říkají, že se musí těmto prohlídkám
podrobit každý, kdo vypadá podezřele.“ „Policie vás ale přeci nesmí na
ulici zastavovat jen proto, že se jí někdo vzhledově nelíbí.“ Je to
neuvěřitelné, ale do začátku prosince 2010 již bylo takhle prohledáno
„253.333“ osob a z toho bylo „20.267“ lidí zatčeno. Můžete být
podrobeni osobní prohlídce jen za to, že „jste si nechal ruce zastrčené
v kapsách kabátu“. Tohle je už přeci šílené. „Ústava vyžaduje jasné
podezření.“ „Policejní důstojník musí mít nějaký důkaz“ a to „nějakého
konkrétního zločinu.“ Rozhodně přeci „nemůže stačit to, že někdo
vypadá podezřele“, to už se vážně měníme v „Severní Koreu“ nebo ve „
východní Německo“ (http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany)?
„Čtvrtý dodatek k Ústavě stále platí!“ (Source: Freedom Watch,
2.12.2010.)

Policisté a úředníci z města Ogden v americkém
státě Utah (http://en.wikipedia.org/wiki/Ogden,_Utah)
chtěli monitorovat své občany prostřednictvím
vzducholodí vybavených špičkovou vojenskou
kamerovou technologií. (Source:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE7 0F1DJ20110116?
feedType=RSS&feedName=domesticNews&rpc=7 6.)
„“We anticipate using it mainly at night. The cameras have incredible
night vision to see with tremendous clarity daytime and nighttime. It
will be used like a patrol car. It will be used to go and check things out
and keep things safe,” said Godfrey.“ „The blimp is 52 feet long, will be
outfitted with two cameras, and is capable of flying up to 40 miles per
hour at 400 feet above the city.“ „Officials say the cigar-shaped blimp,
powered by electric batteries, can fly for four to six hours before
needing to be recharged. „Once you understand the capability of the
technology as well, not only the cameras but the ability to relay that
data from the camera down to ground it’s amazing,“ said Godfrey. The
blimp is long but narrow and moves quickly and quietly, meaning it
should be fairly undetectable, he said.“ (Source:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE7 0F1DJ20110116?
feedType=RSS&feedName=domesticNews&rpc=7 6.)

Členové policejního sboru ze Západního
Tawakoni
(http://en.wikipedia.org/wiki/West_Tawakoni,_Texas) v
Texasu
byli vyhozeni z práce za své politické
přesvědčení: stali se totiž členy hnutí místní Tea
Party
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement). (Source:
http://www.infowars.com/police-officers-fired-for-beingtea-party-members/.)
V Kalifornii (http://en.wikipedia.org/wiki/California), v
okrsku Santa Barbara
(http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Barbara_County,_California),
mají policisté právo vstoupit od prosince 2010 na
soukromý pozemek, do domů a bytů bez soudního
příkazu: pokud bude existovat podezření, že se zde
nacházejí nezletilé osoby konzumující alkohol. (Source:
http://www.dailynexus.com/2010-11-24/santa-barbara-countyapplies-alcohol-law/.)
„To cut down on underage drinking, county officials will begin
enforcement of a new ordinance next month that allows officers
entry into residencies if they suspect minors are drinking on
the premises. The Social Host Liability Ordinance grants law
enforcement the ability to issue citations to hosts knowingly permitting
the consumption of alcohol by minors on their property. Although
officers are scheduled to begin enforcing the ordinance Dec. 1, officials
may postpone enforcement until administrative measures are ready. “
(Source: http://www.dailynexus.com/2010-11-24/santa-barbara-
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county-applies-alcohol-law/.)
New Yorské policejní jednotky
(http://en.wikipedia.org/wiki/NYPD) experimentují v praxi
se systémem rozpoznávání lidských očních duhovek
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_recognition). Detekční zařízení
napojené na podrobné databáze biometrických údajů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) tak budou schopny
určit velice přesně a rychle totožnost každého člověka. Zástupci
firmy Hoyos Group
(http://www.globalrainmakersinc.com/about.aspx) – nazývané
také Global Rainmakers Inc. podle slavného filmu Minority Report
(http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Report_(film)) – jsou
přesvědčeni, že do deseti let bude většina lidí na naší planetě
používat tuto identifikační metodu místo osobních průkazů např.
typu řidičského oprávnění, pasu aj. Systém ovšem bohužel
vyžaduje zavedení povinného předávání osobních biometrických
dat státní správě. Firma Hoyos již realizuje své záměry v praxi v
Mexiku: spolupracuje s vedením města León
(http://en.wikipedia.org/wiki/León,_Mexico) na vybudování
„nejbezpečnější“ lidské aglomerace v rámci celé planety. (Source:
http://www.infowars.com/minority-report-nypd-implementsiris-scan-technology/; http://truthsquad.tv/?p=150.)
„The NYPD has begun to implement iris scanners to create a bio-metric
database of criminal suspects as they are processed through central
booking. NYPD says this new identification program is a fail-safe
measure to prevent escapes as suspects move through the court system
and that this technology is in response to two suspects escaping police
custody by impersonating lesser offenders. Jeff Carter, CDO of Global
Rainmakers Inc. a leader in the biometrics field says, “In the future,
whether it’s entering your home, opening your car, entering your
workspace, getting a pharmacy prescription refilled, or having your
medical records pulled up, everything will come off that unique
key that is your iris. Every person, place, and thing on this
planet will be connected [to the iris system] within the next 10
years.” „Global Rainmakers Inc. has partnered with the city of Leon,
Mexico to build “the most secure city in the world.” by installing iris
scanners. The eye scanners will be implemented in law enforcement
facilities, security check-points, police stations, detention areas, jails
and prisons, and will eventually make their way into mass transit,
medical centers, banks and other public and private locations will also
join the program.“ (Source: http://www.infowars.com/minority-reportnypd-implements-iris-scan-technology/; http://truthsquad.tv/?p=150.)
Policie v Memphisu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Memphis,_Tennessee) používá
k predikci kriminality (Precrime –
http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime) speciální systém: Jde
o detekování nahromaděného tepla v jednotlivých
městských částech s automatickým zanášením
zjištěných dat do centrální mapy. Za tři týdny zkušebního
provozu již díky tomu policisté zatkli kolem 1.500 osob. (Source:
http://www.abc24.com/news/local/story/MPDs-Heat-MappingAims-to-Predict-WhereCrime/VVr3PMkX0EWDaAEgbmU6DQ.cspx?rss=59.)
Americká vláda a její bezpečnostní složky (Department
of Homeland Security – DHS; Transportation Security
Administration’s – TSA) si neustále pohrávají
s myšlenkou na povinné zavedení pracovních průkazů
(Arbeitsbuch – http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsbuch) ve
všech důležitých profesích. Stát by chtěl tímto způsobem
prověřovat spolehlivost, loajalitu a schopnosti zaměstnanců
v soukromém i ve veřejném sektoru. Odpůrci současné Agendy
NWO, demonstranti, disidenti a svobodomyslní lidé tak budou mít
zřejmě velký problém se sháněním zaměstnání, jelikož úředníci
budou moci efektivně rozhodnout o lidském životě: kdo dostane
práci a bude moci uživit rodinu a kdo nikoliv. Američané již
k tomu využívají existující systém „The Secure Worker Access
Consortium – SWAC“ (http://www.secureworker.com/). Obamova
administrativa tím ´s úspěchem´ kopíruje praxi z dob
nacistických nebo komunistických pracovních knížek – nyní
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samozřejmě za pomoci nejmodernějších technologických a
vědeckých metod. (Source: http://www.infowars.com/dhsimplementing-no-work-list/.)
„TWIC is short for Transportation Worker Identification Credential and
SWAC stands for Secure Worker Access Consortium.TWIC “is a
biometric credential that ensures only vetted workers are eligible to
enter a secure construction site, unescorted,” Ironworkers Local 361 in
Ozone Park, New York, explains. “Before issuing a TWIC, TSA must
conduct a security threat assessment on the TWIC applicant. An
applicant who, as a result of the assessment, is determined to not pose a
security threat, will be issued a TWIC card.” In other words,
construction workers in New York will need permission from
the TSA and DHS in order to practice their profession and earn
a living. It was much the same in the former Soviet Union and
authoritarian states such as China where the government
determines all aspects of an individual’s life and where even
the mildly rebellious are severely punished. SWAC is even more
draconian. It is “a large-scale collaborative effort among public and
private authorities, facility owners, contractors, and labor
organizations who are partnering to prevent terrorist activity by
creating a trusted contractor community. Over 500 organizations,
including the Port Authority of NY and NJ, which manages and
maintains the bridges, tunnels, bus terminals, airports, PATH, and
seaports that are essential to the bi-state region’s trade and
transportation capabilities, have joined this effort,” according to the
union website. SWAC also requires a background investigation by the
government, so if construction, port workers, longshoremen, and truck
drivers are involved in political activity frowned upon by the feds – for
instance, 9/11 truth, considered dangerous and subversive by
the State Department – it is likely they will have to find
another line of work. A SWAC PDF specifically mentions
“treason” in an exhaustive list of crimes and misdeeds that
will result in the federal government denying a person the
right to earn a living. The TWIC Disclosure and Certification form
states the following: “I acknowledge that if TSA or other law
enforcement agencies determine that I pose an imminent threat to
national security or transportation security, my employer may be
notified.” The TSA no-fly list contains thousands of names,
including journalists and political activists. If the
government determines you hold the wrong political beliefs,
according to the TWIC document, your employer will be told
and you may lose your job and the ability to provide for your
family. The TWIC application also mentions “treason” and
“sedition” as a criteria to put an end to an individual’s
employment. Sedition is defined as overt conduct, such as speech and
organization, that is deemed by officialdom to tend toward insurrection
against the establishment. The Sedition Act of 1918 forbids the use of
“disloyal, profane, scurrilous, or abusive language” about the United
States government, its flag, or its armed forces. The Sedition Act was
updated on October 26, 2001, when Congress signed the USA Patriot
Act into law. In the mid 70s, the Church Committee discovered that the
government had carried out an aggressive campaign for decades to
neutralize – as FBI director Hoover characterized it – political activity
the establishment considered a threat to its monopoly on power. As
noted above, TWIC plans to force an expensive biometric ID on
workers. This idea is hardly new. In 2002, the Electronic Privacy
Information Center sued the Department of Homeland Security in order
to get details on then director Tom Ridge’s plan to introduce a biometric
national ID card. Ridge and the government have stated repeatdly that
“national security requirements would ultimately make such cards a
reality.” /…/ Earlier this year, Democrats pushed the idea
making a biometric national ID card mandatory for all
Americans. “Everyone would have to produce the card to get
a job, or keep a job,” the UPI reported on May 9. “On a fiveyear timetable the biometric cards would replace Social
Security cards and would be used to prove eligibility for
employment. Card scanners would be issued to all U.S.
employers. The cards would at least have the capability of
being linked to a central data system.” TWIC and SWAC represent
an incremental effort by the national security state to introduce
biometric ID as a prerequisite for employment. In the months ahead,
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we can expect more intrusions by the government on our rights as
spelled out by the Declaration of Independence. “We hold these truths
to be self-evident, that all men are created equal, that they are
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness,” that document
states. Life, Liberty, and the pursuit of Happiness, however, according
to the government, will soon be predicated on a national biometric ID
card and inclusion of our most private information in sprawling
databases. In the coming Brave New World Order, only citizens
vetted by a totalitarian government will be allowed to work
and feed their families. All others will be locked out of the
system like the mutants in Total Recall, the dystopian movie based on
a story by Phillip K. Dick.“ (Source: http://www.infowars.com/dhsimplementing-no-work-list/.)
Česká republika se řadí k zemím, kde ještě stále existuje
tzv. občanský průkaz
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_national_identity_card).
Tuto povinnou (nikoliv dobrovolnou) kartu s uvedením
základních identifikačních údajů tzv. „řádného občana“ zavedli
historicky v českých zemích nacisté
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nazism) roku 1939. Stát navíc
vybírá za vydání občanek poplatky, které mohou postupně v
součtu dosahovat až jedné miliardy korun. Nyní se zdá, že tato
částka připadá některým lidem z výkonné státní moci stále velmi
malá. Z občanek mají v budoucnu zmizet pod tzv. záminkou
ochrany osobních údajů některá vybraná data (namísto úplného
zrušení těchto identifikačních karet) a světe div se: lidé si budou
ony najednou chybějící údaje dokupovávat!? Větší manipulaci a
hraní si na tzv. ochránce lidských práv již naleznete jen stěží. V
listopadu 2010 byla v Česku také schválena tzv. elektronická
občanka s čipem a digitálním podpisem. Stát navíc hodlá spustit
centrální registry občanských informací, které budou propojeny v
jednolitý celek. Český i cizí státní úředník (EU) tak bude mít k
dispozici online a na jednom místě přímo ze své kanceláře
nepřeberné množství informací o každém obyvateli České
republiky a pouze Bůh ví, k jakým situacím bude docházet.
(Source: http://www.novinky.cz/domaci/21487 2-z-obcanekzmizi-data-lide-si-je-pak-budou-muset-koupit.html;
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/sid=a340eeff8ee4d59408f948a91e3c1666/zpravy/zvlady/obcanky-bez-trvaleho-bydliste-ci-rodinnem-stavu/.)
Část soukromého sektoru a úředníků, ve shodě se
záměry Agendy Nového světového řádu (NWO):
podporují občany, kteří rádi udávají své bližní. Týká se to
nyní např. mj. řidičů. Pomocí moderních aplikací v
iPhonech (http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone) si tak budují
občané jednotlivých států sami proti sobě rozsáhlé
špionážní sítě po vzoru někdejších totalitních režimů.
Nyní již stačí zadat do Vašeho iPhonu státní poznávací značku
vozidla, zvolit patřičné státem předdefinované kategorie
nevhodného chování a odeslat. Danému majiteli vozu pak
vzniknout problémy s podáváním vysvětlení na patřičných
úřadech.(Source: http://www.infowars.com/yet-another-iphonesnitch-app-released/.)
„Smart phones really are the perfect tool to turn normal citizens into a
gigantic snitch network. Here we have yet another addition to the
arsenal. DriveMeCrazy, developed by Shazam co-founder Philip
Inghelbrech, is yet another snitch oriented iPhone app used to
transform its users into the fictional Bewitched busybody ‘Gladys
Kravitz’. The app allows users to flag bad drivers through voiceactivated commands by reciting the perps license plate
number directly into the phone. Once flagged by one of the
app’s users, a virtual ticket is issued. This might seem like a
novelty but information generated from the virtual ticket
(including date, time and location) is actually transmitted to
insurance companies and authorities. Inghelbrecht proudly
announces the opportunity to build a database of driver information
but he sees no foreseeable privacy issues with the app. No one can opt
out of this app. Whether you use it or not, as long as you have a license
plate anyone with the app can flag you. The potential for abuse is
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obvious. There is no way to verify if any of the submitted information is
valid or even if the offense occurred. An app user with a grudge could
do some serious damage to your insurance rates. That’s not even
mentioning the hazard the app will create from angry users frantically
trying to maneuver through the app menus while driving.“ (Source:
http://www.infowars.com/yet-another-iphone-snitch-app-released/.)
Na podobných iPhone aplikacích se podílí americké
ministerstvo vnitra (DHS). Říká jim „PatriotApp“ (Patriotické
aplikace). Lidé mohou státu reportovat jakoukoliv aktivitu
svých sousedů, známých nebo cizích lidí. Pomáhají tím
v podrývání dobrých vztahů mezi svými bližními a přitom si
myslí, že chrání svou vlast. Agendě NWO však ve skutečnosti jde o
rozeštvání lidí, o vytvoření atmosféry nedůvěry, strachu mezi občany.
Jedinou institucí hodnou lidské důvěry má totiž být pouze stát, úřad,
politik, úředník. Vzájemně si loajálně pomáhající společenství lidí např.
v rodině nebo v církvi představuje pro Agendu Nového světového řádu
velké nebezpečí: lidé by si snad přeci jen mohli pomoci sami a stát by pak
snad již ani nepotřebovali. (Source: http://www.infowars.com/iphonesnitch-network-launched/.)
„A new iPhone App with the misleading name ‘PatriotApp’ attempts to
draw on the power of the patriot movement, turning smartphone users
into a gigantic snitch network. You might think an app with such a
patriotic name might have useful functions like a pocket constitution or
quotes from our forefathers. But contrary to the services one might
expect, this app allows users to report any ‘suspicious’ behavior
directly linking them with top government agencies. Much like the new
DHS program ‘If you see something, say something’ this app is meant to
turn average citizens into a network of spies feeding information back
to the federal government. Citizen Concepts, a company formed by
insiders from DHS, defines the use of such an app on their homepage:
Citizen Concepts announces the launch of PatriotAppTM, the world’s
first iPhone application that empowers citizens to assist government
agencies in creating safer, cleaner, and more efficient communities via
social networking and mobile technology. This app was founded on
the belief that citizens can provide the most sophisticated and
broad network of eyes and ears necessary to prevent
terrorism, crime, environmental negligence, or other
malicious behavior. Simply download, report (including
pictures) and submit information to relevant government
agencies, employers, or publish incident data to social
network tools. Key Features: Integrated into Federal Agencies
points of contacts FBI, EPA, GAO, CDC, Custom integration
with user employers, Fully integrated with Social Media
(Facebook, Twitter), Multiple menus and data fields, View FBI
Most Wanted, Simple graphical user interface, Uses: Enable
citizens to record and communicate: National Security,
Suspicious activities, Crime Government Waste,
Environmental Crime or possible violations, White collar
crime, Workplace harassment, discrimination, or other
violations, Public Health concerns. PatriotApp encourages
active citizen participation in the War on Terror and in
protecting their families and surrounding communities. An
app like this is meant to solidify the climate of fear in which
our leaders want us to exist. The threat of terrorism must be
palpable in order for the ‘War on Terror’ to be justified and to
validate all the extreme measures instituted in its name.“
(Source: http://www.infowars.com/iphone-snitch-network-launched/.)
Američtí vědci pokročili ve vývoji přístroje určeného ke
čtení a zaznamenávání lidských snů. Zařízení bude mít
netušené dopady do lidského soukromí, na oblast marketingu, pro
bezpečnostní, etické, náboženské aj. otázky. (Source:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/215288-americti-vedcichteji-nahravat-a-cist-lidske-sny.html.)
Společnost NeuroSky
(http://en.wikipedia.org/wiki/NeuroSky) ze San José v
Kalifornii (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California)
vyvinula technologii pro čtení lidských myšlenek. Dnes již
dokonce existují aplikace pro iPhony, které člověk ovládá svým
pouhým přáním pomocí elektronické čelenky se snímačem
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mozkových vln. Zařízení tak umí z části přečíst to, co si myslíte a
vaše přání pak převede na displej počítače, iPhonu aj. Problém
samozřejmě nastane v případě, když bude chtít tento vynález
využít a dále rozpracovat třeba vláda, bezpečnostní služby nebo
např. zaměstnavatelé: předně pomocí dálkových čteček k predikci
„Precrime“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime) a k totální
kontrole svobodné lidské mysli. To by byl konec svobodného
světa.(Source:http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article1346900/The-app-read-mind-iPhone-brainwave-detectormatter-time.html.)
„But an iPhone application has been developed that can read minds.
The XWave allows users to control on-screen objects with their minds
as well as train their brains to control attention spans and relaxation
levels.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article1346900/The-app-read-mind-iPhone-brainwave-detector-mattertime.html.)
Soudce Napolitano: „Myslet na zločin ještě neznamená, že je někdo
zločinec. My v této zemi ještě stále naštěstí většinou netrestáme lidi za
jejich myšlenky.“ (Source: Freedom Watch, 1.12.2010.)
Dřívější kongresman a federální žalobce Bob Barr
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr): „Myšlenka ještě není zločin.“
(Source: Freedom Watch, 1.12.2010.)
Pokud bohužel patříte k těm uživatelům internetu, kteří
se v sociálních sítích, na chatech
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chat_room) aj. rádi z legrace
vytahují, nebo si vymýšlí či hovoří o zbraních a
terorismu, pak byste s touto svou aktivitou měli rychle
skončit, pokud se tedy nechcete stát terčem bleskové
policejní prohlídky. Vaše chování je totiž nyní v Americe
považováno za potenciální hrozbu národní bezpečnosti.
(Source: http://www.infowars.com/foolish-facebook-chat-getsman-arrested-as-possible-terrorist/.)
„Kurt Nimmo, Infowars.com, December 14, 2010. Before everything
changed (according to the government) after September 11, if a
person made idle, fantastic, and improbable threats in a
chatroom or on an internet fourm, he was usually dismissed
as a crank or somebody seeking attention. Now he is
considered a threat to national security and is reported in
short order to the FBI, especially if his idle threats concern the train
system in the district of criminals. “Awais Younis, also identified as
Sundullah Ghilzai, told an FBI complainant through Facebook how how
to build a pipe bomb ‘and what type of shrapnel would cause the
greatest amount of damage,’ according to an affidavit from an FBI
special agent. The threatened targets included the Washington Metro
transit system,” reports CNN. CNN characterizes his absurd chestbeating idiocy as a terrorist plot.“ (Source:
http://www.infowars.com/foolish-facebook-chat-gets-man-arrested-aspossible-terrorist/.)
Americké pojišťovny budou hodnotit chování svých
klientů mj. prostřednictvím Facebooku a dalších
sociálních sítí. (Source:
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/pojistovny-v-usachteji-hodnotit-klienty-i-pomoci-dat-z-facebooku_186627 .html.)
Pořad kanadské televize CBC
(http://en.wikipedia.org/wiki/CBC_News_Network) s názvem
‘the Passionate eye’
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Passionate_Eye) dokázal, že
tzv. Christmas bomber Umar Farouk Abdul Mutallab
(http://en.wikipedia.org/wiki/Umar_Farouk_Abdul_Mutallab)
nemohl 25. prosince 2009 vážněji poškodit letadlo
Northwest Airlines (Flight 253) na cestě z Amsterdamu
do Detroitu. Pokud by se Mutallabovi vůbec podařilo bombu
odpálit – o čemž lze dle laboratorních experimentů reálně
pochybovat – tak následná exploze by zabila samotného mladého
teroristu a s největší pravděpodobností ještě jednoho cestujícího.
Trup letadla by nebyl vůbec proražen. Občané se proto ptají: proč
byl Mutallabův případ využit jako precedens k zavedení
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masivních bezpečnostních opatření pro lety do USA včetně již
pověstných bio-skenerů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner).
(Sources:http://www.cbc.ca/documentaries/passionateeyeshowcase/2010/detroitplanebomber/,
stopáž 1:50, 10:15, 14:00, 27 :00 and 33:33;
http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2009/12/flight_253_passenger_says_at_l.html;
http://www.infowars.com/experiment-finds-‘underwear-bomber’
-could-not-have-taken-down-flight-253/.)
„A recreation on the CBC program ‘the Passionate eye’ attempted to
determine what would have happened if Umar Farouk Abdul Mutallab
had been successful in detonating his pentaerythritol trinitrate (PETN)
bomb on Christmas day of last year. The supposed al-Qaida operative
had aspired to breach the Detroit-bound plane’s fuselage, ignite the fuel
tanks and cause a catastrophic crash. However, the blast, if
successful, would not have been powerful enough to
penetrate the 5 mm thick aluminum alloy skin and the
structural integrity of Northwest Airlines flight 253 would
have remained in tact. The documentary also admitted even
in laboratory conditions, the attempted detonation method of
igniting the PETN by ways of a chemical reaction is difficult.
Curiously absent from the documentary was the eyewitness account of
Kurt Haskell, who as reported on the Michigan Live news website,
indicated Mutallab was escorted past Amsterdam’s security with the
aid of a ‘sharp dressed Indian man’… “His friend was dressed in an
expensive suit. The suited man asked ticket agents whether Mutallab
could board without a passport. The guy said, ‘He’s from Sudan and we
do this all the time.’” Security Analyst Chris Yates states in the
documentary, “he (Mutallab) was a very ‘ordinary looking’ guy, very
‘student looking’”. Conversely, Mr. Haskell has stated, “Mutallab was
poorly dressed.” This incident has been used to sell costly millimeterwave and ‘backscatter’ X-ray scanners, although as this
experiment concludes only Mutallab and the unfortunate
passenger sitting beside him would have suffered fatal
injuries. Albeit one innocent death would be a tragedy, the
reasonable person would not advocate the increased
implementation of ‘police state’ style tyranny by the TSA
(Transportation Security Administration). In light of this new
evidence, perhaps the TSA will reexamine their procedures with aid
from an outraged, resistant public to return USA to a free state with the
right to mobility and liberty. In the timeless words of Benjamin
Franklin, “They that can give up essential liberty to obtain a little
temporary safety deserve neither liberty nor safety”. (Sources:
http://www.cbc.ca/documentaries/passionateeyeshowcase/2010/detroitplanebomber/,
stopáž 1:50, 10:15, 14:00, 27 :00 and 33:33
http://www.mlive.com/news/detroit/index.ssf/2009/12/flight_253_passenger_says_at_l.html;
http://www.infowars.com/experiment-finds-‘underwear-bomber’could-not-have-taken-down-flight-253/.)
V Texasu byly neoprávněně prodávány vzorky krve
čerstvě narozených dětí farmaceutickým firmám a
armádě mj. za účelem genetických experimentů. Odběr
krve totiž původně povinně požadoval stát v rámci svých
preventivních a výzkumných projektů. Zatím byly k dispozici
údaje o více než devíti tisícovkách takových podvodných prodejů.
(Source: http://www.infowars.com/texas-sells-babies-bloodsecond-lawsuit-filed/.)
„/…/ samples that were allegedly sold to pharmaceutical
companies and/or used by Armed Forces for genetic research.
Compensation of $1,000 per blood sample sold is also sought from
Health Commissioner David Lakey. The lawsuit is filed on behalf of two
parents who believe their child may have been a victim of the state
sponsored blood theft. Jim Harrington, Civil Rights Project director,
estimates almost 9000 samples were improperly sold but
cautions that may be a conservative number. Harrington also
believes the revenue collected from the sales total more than $300,
000. Parents are rightly outraged by this deliberate deception with
more than 38,000 demanding the immediate destruction of samples.
One parent asserted concerns over a national DNA database could be
the endgame for this type of nefarious data collection effort. “ (Source:
http://www.infowars.com/texas-sells-babies-blood-second-lawsuit-
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filed/.)
Americká společnost SkyRfid Inc.
(http://www.skyrfid.com/RFID_Weapons_Management.php)
dodává pro trh se střelnými zbraněmi digitální RFID
čipy. Každá zbraň je pak vybavená vlastním vysoce
odolným čipem a díky tomu může být také
vysledovatelná na dálku. Lze očekávat povinné zavedení
těchto zbraňových čipů na globálním trhu tak, aby měla každá
vláda a její bezpečnostní složky dokonalý přehled o výzbroji
svých občanů. Bohužel se tak zase o trochu více pootevírají dveře
ke vzniku globálního Nového světového řádu. (Source:
http://www.infowars.com/rfid-for-guns/.)
„“The tag measures 12.2 mm x 7.3 mm x 1.7 mm thick which allows it to
fit inside the handgrip on either side of the magazine on handguns that
have limited space for an RFID tag. The tag itself is ceramic with a
silver antenna so it can handle gun cleaning solvents and also the shock
of a weapons being fired repeatedly.” Based on the company’s
webpage, the tags are being marketed to the military and law
enforcement to keep track of weapons within complex arsenals.“
(Source: http://www.infowars.com/rfid-for-guns/.)

Doslova zděšení vyvolaly zprávy agentury Reuters
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reuters) a Natural News
(http://www.naturalnews.com/About.html) o plánovaném
zavádění mikročipů do lidských léčiv, do jednotlivých
tabletek, pilulek, mastí, čajů atd. Velkým farmaceutickým
firmám a lidem kolem Agendy Nového světového řádu (NWO) tato
metoda umožní online sledování pacientů a ještě cílenější
zaměření nejrůznějších preparátů: tím větší výdělky. Kdo bude
znát vysílací frekvence čipů uvnitř léků a případné kódování, tak
ten zjistí podrobnosti o Vašich zdravotních potížích, bude moci
dokonce celou řadu Vašich problémů uměle vyvolat a také vás
kontrolovat, zda přesně užíváte všechny tabletky. Pokud národní
vlády schválí využití léků s čipy, nebo si to nechají nařídit od
nějaké nadnárodní instituce či organizace: dojde doslova
k revoluci v kontrole svobodného a intimního života každého
pacienta; zvětší se neuvěřitelným způsobem možnosti
k manipulaci s celými národy.
(Source:http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A7 547 20101108;http://www.naturalnews.com/030341_microchips_drugs.ht
„The age of pharmaceutical microchipping is now upon us.
Novartis AG, one of the largest drug companies in the world,
has announced a plan to begin embedding microchips in
medications to create „smart pill“ technology. The microchip
technology is being licensed from Proteus Biomedical of Redwood City,
California. Once activated by stomach acid, the embedded microchip
begins sensing its environment and broadcasting data to a receiver
warn by the patient. This receiver is also a transmitter that can send the
data over the internet to a doctor. The idea behind all this is to create
„smart pills“ that can sense what’s happening in the body and deliver
that information to the patient’s doctor. Novartis plans to start
microchipping its organ transplant anti-rejection drugs and then
potentially expand microchipping to other pharmaceuticals in its
product lineup. This same technology could soon end up in pills made
by other drug companies, too. The best laid plans…It all sounds good on
the surface, but NaturalNews readers no doubt have lots of skeptical
questions about this technology. For starters, Novartis apparently isn’t
planning on conducting any clinical trials that might take into account
the safety issues of swallowing microchips. „Novartis does not expect to
have to conduct full-scale clinical trials to prove the new products
work,“ reports Reuters. „Instead, it aims to do so-called bioequivalence
tests to show they are the same as the original.“ But I have a question:
What chemicals or heavy metals are contained in the microchip itself?
A microchip that transmits data obviously must have a power source,
meaning it needs to have a very small battery or capacitor of some sort.
The materials used in capacitors and batteries, to my knowledge, are
toxic to the human body and should never be eaten. Microchips are not
food, and to swallow them seems risky to your health, especially if
you’re swallowing several microchips per day. Another huge concern
with microchips that transmit data is data privacy. If these microchips
are broadcasting information, then obviously that information can be
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picked up by anything nearby, including potentially unscrupulous
individuals or organizations who might put it to a nefarious use. For
example, suppose a local pharmacy store installs a microchip signal
detector in their main door entrance in order to track people who are
broadcasting medication data. They could then theoretically decode
that data and use it to determine what health condition that customer
might be suffering and then push competing generic pharmaceuticals as
a replacement. Government agents could carry „pharma microchip
scanners“ that determine what pills you’re taking right now. This could
be used to violate your privacy by sharing that data with other
government agencies or it could even be sold off to third-party
marketing companies. I very much doubt the data being broadcast by
the microchips in these pills will be encrypted because encryption
requires real processing power, and there isn’t room for much of a CPU
or power source inside these tiny microchips. Most likely, they are
going to broadcast raw signal data that can be detected and decoded
quite easily. But the really scary part about these microchipped
medications is that this technology will be used to make sure people are
taking their medication. Drug companies lose billions of dollars a year
(in their minds) from patients not remembering to take their pills. Of
course, half the reason they can’t remember to take their pills is because
many pharmaceuticals damage cognitive function, but that’s another
story. So this smart-pill microchip technology will likely be used to
track what pills patients have taken so that they can be „gently
reminded“ to take more pills they may have forgotten. In the marketing
business, this is called a „continuity program.“ It’s a way to make sure
repeat sales happen on a regular basis. In this context, microchipping
the pills benefits the drug companies, not necessarily the patients. This
is especially true when considering those pharmaceuticals that are
harmful to human health — and we all know the pharmaceutical market
is full of pills that have later been found to be extremely dangerous or
even deadly (Vioxx, anyone?). Now, there may be one interesting side
effect to all this: Employers who are interviewing potential job
candidates might be able to buy (or make) simple drug scanning
devices that detect the presence of a pharmaceutical microchip
broadcast signal. (You could probably make one in your garage from
electronic parts purchased at Radio Shack.) This might be very useful
for employers who don’t want to hire people taking medications. They
invite you in for an interview and quietly scan for drug broadcast data.
A red light tells them you’re broadcasting medication data, and they
calmly tell you the interview is over and „we’ll get back to you.“ With
employers right now drowning in health insurance costs, this could
provide a simple, easy way for corporations to avoid taking on anyone
who might create a cost burden on their health insurance plans (from
their point of view). I don’t necessarily agree with this use of the
technology; I’m just saying this is one way in which it is likely to be
used by employers to screen out employees who are on medications.
Cops, too, could use a similar scanning device to determine if a driver at
the scene of an accident might be medication impaired. Now this is a
use I actually do agree with. Today’s roadways are filled with mentally
impaired drivers who are doped up on medications. The problem is
actually far worse than drunk drivers, by the way, and yet virtually
nothing is being done to combat this problem of „medicated drivers.“
(Most people don’t even know the problem exists.) If people taking
medications are broadcasting that fact through all the little microchips
they swallow, then scanning for the presence of medications is simple.
It’s even easier than a breathalyzer test because it requires no action on
the part of the test subject. The cop just presses a button, waits two
seconds, and can then determine whether you’re broadcasting
medication data. At that point, you might be arrested under suspicion
of „driving while medicated.“ There are clearly a lot of unanswered
questions and even some potential risks involved in taking
microchipped pharmaceuticals. For some people, privacy issues may
be the biggest factor of all, because who wants to broadcast the fact
that they’re taking meds in the first place? I don’t take any
pharmaceuticals, obviously, and most NaturalNews readers avoid
them, too. The fact that drugs will soon be microchipped is yet another
good reason to find more holistic ways to take care of your health.
Don’t bet your life (and your privacy) on Big Pharma’s pills. Choose a
healthy, holistic lifestyle based on nutritious, organic foods, regular
exercise and the avoidance of all man-made (synthetic) chemicals, and
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you most likely won’t ever need pharmaceuticals for your entire life.
The age of microchipping people and microchipping medications is now
upon us. Given what the TSA is doing right now with naked body
scanners, you can only imagine what Big Brother will do with any
medication data you might be broadcasting from inside your body. In
fact, the very idea that there is a microchip inside your body that’s
broadcasting data might get you flagged as a possible terrorist by the
TSA, which would then proceed to finger your genitals and palm your
breasts as part of their new „enhanced pat-down“ groping technique.
The best way to avoid all this risk is to simply eat your veggies and
drink your superfoods. Don’t become a trackable, traceable,
microchipped subject of the medical industry that wants to turn your
body into a chemical profit center.“
(Source:http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A7 547 20101108;
http://www.naturalnews.com/030341_microchips_drugs.html.)
Čeští vědci z Ostravy (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrava)
chtěli podat žádost o grant z fondů Evropské unie, který
měl řešit detekci genetických částic prachu. Existuje
reálná hrozba toho, že pak bude tento vynález zneužit státem k
monitoringu občanů z hlediska ekologické zátěže jednotlivých
bytů, domů, lokálních topenišť a to s výsledkem: například větší
zdanění „nesprávně“ zaprášených ulic. (Source: Radiožurnál,
13.11.2010.)
Americká vláda a její bezpečnostní složky mohou na
základě své žádosti získat a sledovat kompletní údaje o
klientech společností nabízejících kreditní, slevové,
telefonní aj. karty. Podle zavedené praxe pošle federální agent
žádost například do společnosti Master Card
(http://en.wikipedia.org/wiki/Master_Card) a dostane okamžitě k
dispozici kompletní historii všech minulých i plánovaných
klientových transakcí. Soudní příkaz k takovému kroku není
nutný, jestliže podezřelá osoba spadá do oblasti již dříve soudem
schváleného vyšetřování v důvěrném režimu. Soudce pouze
později celou operaci pouze potvrdí. Federální agent může ovšem
také zvolit klasickou cestu a jít přímo za soudcem, předložit mu již
shromážděné údaje o podezřelé osobě a pak čekat na soudní
příkaz, na jehož základě by mohl teprve získat požadovaná data.
(Source:
http://www.wired.com/threatlevel/2010/12/realtime/.)
„Federal law enforcement agencies have been tracking Americans in
real-time using credit cards, loyalty cards and travel reservations
without getting a court order, a new document released under a
government sunshine request shows. The document, obtained by
security researcher Christopher Soghoian, explains how so-called
“Hotwatch” orders allow for real-time tracking of individuals in a
criminal investigation via credit card companies, rental car agencies,
calling cards, and even grocery store loyalty programs. The revelation
sheds a little more light on the Justice Department’s increasing power
and willingness to surveil Americans with little to no judicial or
Congressional oversight. For credit cards, agents can get real-time
information on a person’s purchases by writing their own subpoena,
followed up by a order from a judge that the surveillance not be
disclosed. Agents can also go the traditional route — going to a judge,
proving probable cause and getting a search warrant — which means
the target will eventually be notified they were spied on. The document
suggests that the normal practice is to ask for all historical records on
an account or individual from a credit card company, since getting
stored records is generally legally easy. Then the agent sends a request
for “Any and all records and information relating directly or indirectly
to any and all ongoing and future transactions or events relating to any
and all of the following person(s), entitities, account numbers,
addresses and other matters…” That gets them a live feed of transaction
data.“ (Source:
http://www.wired.com/threatlevel/2010/12/realtime/.)
Český Ústavní soud
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_constitutional_court)
přitvrzuje. Policisté mohou díky jeho rozhodnutí
odebírat podezřelým osobám vzorky vlasů a slin i proti
jejich vůli. Zdá se, že Bohem garantovaná občanská přirozená
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(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) a ústavní práva
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_základních_práv_a_svobod)
již nehrají takovou roli jako v minulosti po Sametové revoluci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution). Jde o znatelný
posun směrem k Agendě Nového světového řádu (NWO)?
(Source: http://www.novinky.cz/domaci/218840-policistemohou-podezrelym-odebirat-vzorky-vlasu-a-slin-i-proti-jejichvuli.html; http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=4459.)
Jednotky Armády České republiky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Army) se účastnily v létě
2010 v americkém Texasu operace „Lone Star“, při které
byla nacvičována pomoc lokálním úřadům pro případ
nenadálých katastrof nebo též občanských nepokojů.
České jednotky tak mohou v budoucnu například potlačovat
v rámci NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) snahu
amerických patriotů o zachování ústavních svobod vůči záměrům
Agendy Nového světového řádu. (Source:
http://www.ng.mil/news/archives/2010/08/080610Texas.aspx.)
„What we do and what we’re training for is a mass casualty,“ said
Texas State Guard Capt. James R. Owens, a registered nurse with the
DFW Medical Group. „It’s about taking care of the population.“ /…/
„“We need to practice for any kind of mass casualty occasion, too,“ said
Capt. Petra Matulkova /…/.“ (Source:
http://www.ng.mil/news/archives/2010/08/080610-Texas.aspx.)
Evropská unie připravila plány na nové masivní zdanění
všech svých členů. Peníze pro Agendu Nového světového řádu
se tak zajisté opět najdou. (Source:
http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/206228.)
„European Union Budget Commissioner Janusz Lewandowski
is set to revive plans for a taxation system across all 27
member nations /…/.“ „UK Independence Party Euro MP Marta
Andreasen said: “This tax will be an extra burden, however it is levied.
“If it is slapped on banks, they will pass the cost to the customer. The
taxpayer will always be the loser. The Commission is outrageous and
deceitful.” EU bureaucrats, already braced for a massive backlash,
have advised officials to avoid using the word “tax” because it would be
“politically explosive”.“ (Source:
http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/206228.)
EU spustila na začátku prosince 2010 Evropskou službu
pro vnější činnost (EEAS – http://en.wikipedia.org/wiki/EEAS)
– tzv. ministerstvo zahraničí EU. Na Českou republiku již nezbyl
ani jeden velvyslanecký post nebo nějaká opravdu významná
funkce. Pan Jiří Šedivý (http://www.jirisedivy.cz/cz/zivotopis)
však bude alespoň Ředitelem pro civilní a vojenské plánování
EEAS. (Source: http://www.euractiv.cz/vnejsivztahy/clanek/nova-diplomaticka-sluzba-bude-skoro-vyhradnemuzskou-zalezitosti-008264.)
Evropská unie se rozčilovala a hrozila zastavením dotací
ze svých tzv. fondů, když se dozvěděla, že „svobodné
Česko“ propustilo některé své k Unii až příliš vstřícné a
loajální státní úředníky, placené právě ze zdrojů EU.
(Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=2509&s=newsletter.)
Evropská unie zničí svobodný trh s přírodními
bylinkami. Od 1.4.2011 musí z obchodů zmizet všechny
bylinky, jejich směsi aj. přírodní výrobky, které mají
povahu léčiv a neprošly patřičnými testy státem
garantovaných laboratoří. Toto opatření zlikviduje po tisíce
let tradované a prospěšné lidové léčitelství. Drahé testy si
normální apatykář nemůže dovolit. „Velké farmafirmy téměř
dosáhly cílové pásky své desítky let trvající války ve snaze
zlikvidovat konkurenci. Od 1. dubna 2011 /…/ se prakticky
všechny léčebné byliny stanou v Evropské unii
ilegálními.“ „Jako nejodpornější aprílový vtip všech dob byla
31. března 2004 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2004:136:0085:0090:en:PDF) zavedena Evropská
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směrnice o produktech tradiční herbální medicíny (THMPD).
Ustavila pravidla a regulace pro používání bylinných produktů,
které se předtím prodávaly volně. Tato direktiva požaduje, aby
všechny bylinné přípravky povinně prošly stejnou procedurou,
jak farmaka. Nečiní rozdílu, jestli byla daná bylinka běžně
používána tisíce let. Náklady na ni jsou mnohem vyšší, než si
většina výrobců, mimo velkých farmafirem, může dovolit, kdy se
náklady u jedné bylinky odhadují na 80,000 až 120,000 liber, a
kdy každá bylinka směsi musí být prověřena odděleně. Nezáleží
na tom, jestli se bylinka bezpečně a účinně používala tisíce let.
Bude považována za lék/drogu. Samozřejmě, že do toho mají
bylinky daleko. Jde o přípravky vyrobené z biologických zdrojů.
Nemusí být nutně vyčištěné, protože to může změnit jejich
vlastnosti a účinnost, stejně jako u potravin. Jde o pokřivení
jejich povahy a podstaty bylinkářství, aby se s nimi zacházelo
jako s drogami.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/17 8farmafirmy-zaznamenaly-velke-vitezstvi-byliny-a-doplnky-podledirektivy-eu-zmizi-z-trhu.aspx.)
Evropský president pan Herman Van Rompuy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy) oznámil
jasně, že nastal konec svobodných národů a nikdo
nepřežije jen tak sám o sobě. Každý euroskeptik
představuje nebezpečí pro světový mír. (Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328568/Nationstates-dead-EU-chief-says-belief-countries-stand-lie.html.)
„Nation states are dead: EU chief says the belief that countries can
stand alone is a ‘lie and an illusion’.“ „Mr Van Rompuy’s speech in the
German capital told his audience that ‘the time of the homogenous
nation state is over’. He added that the ‘danger’ of Euroscepticism was
spreading beyond the confines of countries such as Britain and was
becoming a stronger force across the whole continent. ‘We have
together to fight the danger of a new Euroscepticism,’ he declared. ‘This
is no longer the monopoly of a few countries.“ „‘In every member state,
there are people who believe their country can survive alone in the
globalised world. It is more than an illusion – it is a lie.’“ „‘The biggest
enemy of Europe today is fear,’ he said. ‘Fear leads to egoism, egoism
leads to nationalism, and nationalism leads to war. ‘Today’s
nationalism is often not a positive feeling of pride in one’s own identity,
but a negative feeling of apprehension of the others.’“ (Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1328568/Nation-states-deadEU-chief-says-belief-countries-stand-lie.html.)
Americký president Obama vyzval k boji s lidmi
odporujícími globalizaci. (Source:
http://www.infowars.com/barack-obama-we-must-embraceglobalism-and-the-emerging-one-world-economy/.)
„Barack Obama showed very clearly how he feels about globalism
when he made the following statement during his speech in Mumbai….
“This will keep America on its toes. America is going to have to
compete. There is going to be a tug-of-war within the US between those
who see globalization as a threat and those who accept we live in a
open integrated world, which has challenges and opportunities.”“
(Source: http://www.infowars.com/barack-obama-we-must-embraceglobalism-and-the-emerging-one-world-economy/.)
Jedno z oddělení městské policie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_police) v Ostravě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrava) údajně nesmělo
vyvěšovat vlajku své vlasti – České republiky. Mohlo však
bez problémů vyvěsit prapor Evropské unie. Někde bylo něco
špatně přátelé. Že by už cizí státy platily i naše vlastní policisty?
(Source: http://tomaskupec.blog.idnes.cz/c/1567 47 /Mestskapolicie-v-Ostrave-nesmi-vyvesovat-vlajku-CR-ovsem-EUmusi.html.)
Svobodní občané a všichni rozumně uvažující lidé si
uvědomují obrovské nárůsty cen energií, vody, jídla atd.
Záchranou se zdá být návrat k úspornému způsobu
života našich předků, k používání dřeva, uhlí, výpěstků z
vlastní zahrady, vody z vlastní studny atd. Neustálé
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zdražování cen plynu, tepla, nájmu, elektrické energie, zvyšování
daní: to vše nutí veřejnost k vypovídání účastnických smluv
jednotlivých dodávek a služeb, k přechodu na tisíciletími ověřené
metody vytápění a obživy, k osvobození se z jha nikdy
nekončících měsíčních poplatků. A jestliže tak získané úspory
dosahují až desítek tisíc korun ročně – za cenu omezení komfortu a
návratu k fyzické práci, nicméně také za cenu zachování osobní
svobody, vyrovnaných nebo přebytkových rodinných rozpočtů:
Jaký div, že se Evropská unie rozhodla zdražit (regulovat) také
tuto zatím poslední naději občanů na přežití a úspory. EU již
chystá např. přísná omezení těžby: dřevní hmoty, uhlí, využívání
vlastní vody, jídla atd. (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/269-zelena-totalita-kvulioteplovani-ma-byt-jidlo-na-pridely-kdyby-byl-hitler-jeste-nazivu-tak-by-slzel-dojetim.aspx; http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=3855&s=newsletter; http://www.infowars.com/michaelbraverman-worldwide-water-conspiracy/;
http://www.novinky.cz/ekonomika/21627 1-z-palivoveho-drivise-pred-zimou-stava-nedostatkove-zbozi.html;
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4301&s=newsletter;
http://www.novinky.cz/domaci/2157 62-snemovna-schvalilaskrty-v-socialni-oblasti-a-zvyseni-dani.html; Ostravská radnice,
prosinec 2010, s. 2; http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=3855&s=newsletter.)
Ve spolupráci s některými českými i zahraničními vědci (Český
hydrologický ústav – pan Zdeněk Venera – viz. Radiožurnál, 9.12.2010)
chce též unie podrobně zmapovat zbývající zásoby pitné vody v Česku
tak, aby pak mohla zavést nové regulace a daně. Ceny tedy porostou.
Například v případě vody existuje střednědobý cíl: dostat se na 150,-Kč
za kubík této životadárné tekutiny (Jen v Ostravě –
http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrava – stouply od ledna 2011 ceny za
vodné a stočné o 10%) při oficiálním zdůvodnění: nutnost tzv. „obnovy
zastaralého potrubí“. Obecně lze opět očekávat v každém směru – jak
typické – nové daně v souvislosti s tzv. ekologickou zátěží. Občan již
alespoň nyní ví: k čemu vedou ty tzv. globální „prospěšné regulace“: ke
ZDRAŽOVÁNÍ a ke zničení přebytkových rozpočtů každého člověka,
každé rodiny. (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=3855&s=newsletter; http://www.infowars.com/michael-bravermanworldwide-water-conspiracy/;
http://www.novinky.cz/ekonomika/21627 1-z-palivoveho-drivi-sepred-zimou-stava-nedostatkove-zbozi.html;
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4301&s=newsletter;
http://www.novinky.cz/domaci/2157 62-snemovna-schvalila-skrty-vsocialni-oblasti-a-zvyseni-dani.html; Ostravská radnice, prosinec 2010,
s. 2.)
„Unie chce kontrolu obchodů se dřevem. Evropská unie zpřísní dohled
nad obchodováním se dřevem, aby zabránila nelegální těžbě. Počítá s
tím nové nařízení unie, které bude účinné od 3. března 2013, a do té
doby musí Česko přijmout příslušná prováděcí opatření. „Nařízení o
dřevu je zaměřeno na hospodářské subjekty, které chtějí na trh unie
poprvé uvést dřevo nebo výrobky ze dřeva. Nijak se nedotkne
spotřebitelů. Pro ty naopak představuje ujištění, že kupují pouze
produkty, které byly vytěženy zákonným způsobem, založeným na
principu trvale udržitelného obhospodařování lesů,“ uvedla mluvčí
ministerstva zemědělství Tereza Dvořáčková. Podle Dvořáčkové se
nařízení vztahuje také na obchodníky, kterým stanoví povinnost na
požádání doložit informaci o tom, od koho výrobek ze dřeva nakoupili
nebo komu jej prodali.“ (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=3855&s=newsletter.)
Ostrov Svatého Bartoloměje
(http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Barthélemy) opustí
Evropskou Unii k 1.1.2012. (Source:
http://mach.blog.ihned.cz/c1-487 10850-prvni-zeme-opoustieu.)
Glenn Beck: „Experiment Evropské unie se ukázal být obrovskou
katastrofou.“ „Vystupte ze systému Evropské Unie ještě dokud je čas:
nebo vás to potopí společně s ní.“ (Source: Glenn Beck Show,
29.11.2010.)
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„Je to poprvé, kdy nějaká země opouští Evropskou unii. Tou
zemí je Ostrov svatého Bartoloměje, zámořské území Francie.
Evropská rada v tichosti, aniž by to zahrnula do zápisu z
jednání, přijala rozhodnutí o tom, že karibský ostrov Svatý
Bartoloměj přestane být součástí EU k 1. lednu 2012.“
„Svatobartolomějský parlament hlasoval o vystoupení z EU 8. října
2009 poměrem 17:1 po té, co v posledních volbách získala 16 z 19 křesel
strana Saint-Barth d’abord! (“Svatý Bartoloměj na prvním místě!”) V
rezoluci svatobartolomějského parlamentu se mj. uvádí: „Evropská
unie směřuje k jednotné regulaci všech členských států a přidružených
území, ať již jde o nařízení či daně. Svatý Bartoloměj tak bude moci
těžko být nadále autonomní v oblasti daní, tak jak to odpovídá jeho
vlastní historii. Abychom zachránili svůj status bezcelní zóny zděděný z
doby, kdy jsme patřili pod Švédy, musíme získat zpět jurisdikci v oblasti
cel. I všelijaké jiné regulace lze na tak malém ostrově, jako je ten náš,
stěží uplatňovat. Vezměme si jako příklad evropské nařízení, které
vyžaduje snížit obsah benzenu v motorovém benzínu na 1 %. Abychom
dokázali toto nařízení splnit, stálo by nás to 22 centimů (5 Kč) na litr, a
o tolik by vzrostly ceny u pump…“ K tomu poslanci místního
parlamentu dodali: „Samozřejmě, že náš požadavek na změnu
postavení vůči Evropské unii nikterak neznamená, že bychom usilovali
o nezávislost ostrova na Francii, pakliže se budeme moci sami
rozhodovat, jaká nařízení v oblasti ochrany spotřebitele, zdraví,
hygieně a potravinové bezpečnosti budeme považovat za potřebná a za
prioritní.“ Svatý Bartoloměj tak dal Francii docela jasně na vědomí, že
by mohl vyhlásit nezávislost, pokud mu Francie nedojedná vyvázání z
Evropské unie. Francie nechtěla přijít o své imperiální „zámořské
území“, tak požádala 29. října 2010 Evropskou radu o vyvázání
Svatého Bartoloměje z EU. Obraz prezidenta Sarkozyho tak bude nadále
viset ve školních třídách, legislativně ale bude mít ostrov plnou
autonomii. Proces vystoupení z EU. Francie požádala Evropskou radu v
souladu s článkem 355, odst. 6 Smlouvy o fungování EU o změnu
statusu ostrova na „přidružené území“. Tento článek říká, že „Evropská
rada může z podnětu dotyčného členského státu přijmout rozhodnutí,
kterým se vůči Unii mění status dánské, francouzské nebo nizozemské
země nebo území … Evropská rada rozhoduje jednomyslně.“ Již před
říjnovým zasedáním Evropské rady dala Evropská komise souhlasné
stanovisko a sekretariát rady připravil návrh usnesení, kterým se Svatý
Bartoloměj vyváže z EU. Svatý Bartoloměj tak získá stejný status jako
Nizozemské Antily či Britské Bermudy, které sice formálně uznávají
nizozemskou resp. britskou královskou moc, ale de facto mají
legislativní nezávislost. Svatý Bartoloměj tak má šanci být dalším
daňovým rájem v Karibiku, územím, které nebude podléhat svazujícím
pravidlům EU. Ostrov má již dnes vyšší HDP na obyvatele než
kontinentální Francie.“ (Source: http://mach.blog.ihned.cz/c1487 10850-prvni-zeme-opousti-eu.)
Němečtí občané si většinou přejí návrat k marce
(http://en.wikipedia.org/wiki/German_Mark). (Source:
http://www.ct24.cz/ekonomika/110260-nemci-volaji-ponavratu-marky-politici-to-ale-odmitaji/.)
Podobně uvažovali také Slováci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Slovaks). Slovensko
(http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_Republic) by nemělo
podle předsedy slovenského parlamentu
(http://en.wikipedia.org/wiki/National_Council_of_the_Slovak_Republic)
pana Richarda Sulíka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Sulík) slepě důvěřovat
lídrům Eurozóny (http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone): Je
v našem životním zájmu mít připraven plán na zrušení
eura a na znovuzavedení slovenské koruny
(http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_koruna). (Source:
http://www.novinky.cz/ekonomika/219487 -zvazme-zrusenieura-rekl-predseda-slovenskeho-parlamentu.html.)
Analytik-kazatel Lindsey Williams
(http://www.reformation.org/energy-non-crisis.html), jenž
pravidelně s velkou přesností predikuje nárůst
světových cen nejrůznějších komodit, potvrzuje: euro se
neudrží a padne ještě dříve než dolar. Navíc ceny ropy a
plynu dramaticky vzrostou. Současné ceny 3-5 dolarů za
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galon „černého zlata“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Oil) budou do
dvou let dávno minulostí. Uvědomuje si dnes někdo: co nastane?
Elitáři z NWO mají naštěstí svůj etický kód, který jim nařizuje, že
musí nějakým způsobem povědět světu své záměry ještě před
jejich vlastní realizací (média, knihy, filmy, články atd.).
Základní poučka zní: jděte pryč od papírových peněz a
budujte si svou nezávislost na dodávkách energií, služeb,
potravin, vody.(Source: http://www.infowars.com/lindseywilliams-crude-oil-price-targeted-for-150-200-per-barrel/.)
Britská regulační agentura pro oblast zdravotní péče
MHRA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Medicines_and_Healthcare_products_Regulatory_Agency)
vydala prohlášení, ve kterém potvrzuje velmi
pravděpodobný vliv na rozšíření Guillain-Barreho
syndromu (http://en.wikipedia.org/wiki/GuillainBarré_syndrome) mezi lidmi právě díky očkování proti
chřipkovým typům onemocnění. (Source:
http://www.infowars.com/health-chiefs-confirm-link-betweenflu-vaccine-and-killer-nerve-disease/.)
“The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
issued a statement regarding the link between Guillain-Barre and the
swine flu vaccine. “Given the uncer tainties in the available information
and as with seasonal flu vaccines, a slightly elevated risk of GBS
following H1N1 vaccines cannot be ruled out. Epidemiological studies
are ongoing to further assess this possible association.” Unfortunately,
this announcement has come far too late. Thousands of vaccines have
been given worldwide, with 14,000 children in Oklahoma as test
subjects for the experimental first wave of the swine flu vaccines in
2009. There was no shortage of warnings regarding the vaccine,
however, with about 50% of doctors refusing to be injected. Citizens
and doctors alike were also warned numerous times that the swine flu
vaccine had a direct link with Guillain-Barre Syndrome. Even
mainstream media was forced to pick up on the link, with the Times
Online offering warning that the vaccine had a “death link”.
Neurologists around the world were even warned about the safety of
the vaccine by Professor Elizabeth Miller, head of the immunization
department for UK’s Health Protection Agency. “The vaccines used to
combat an expected swine influenza pandemic in 1976 were shown to
be associated with GBS and were withdrawn from use,” she wrote in a
letter to neurologists.” (Source:http://www.infowars.com/health-chiefsconfirm-link-between-flu-vaccine-and-killer-nerve-disease/.)
Indie a USA hlásily desítky mrtvých v souvislosti s
podáním vakcín Gardasil
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gardasil) a Cervarix
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cervarix). Austrálie a Nový
Zéland zastavili očkování vakcínou Fluvax
(http://www.racgp.org.au/cmi/cscfluva.pdf). (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/192-gardasil-silgard-cervarixchrante-proti-nim-sve-dcery-.aspx;
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1321203/Expertsadmit-swine-flu-jab-cause-deadly-nerve-disease.html;
http://www.infowars.com/fed-hints-it-will-print-and-inflatedollars-as-gold-hits-new-record/;
http://www.nzherald.co.nz/health/news/article.cfm?
c_id=204&objectid=10640892.)
„Indie zastavila zkoušky vakcíny proti HPV po smrti 6 dívek. V USA jich
zemřelo 67, vláda nedělá nic. Hrůzy způsobené vakcínou Gardasil
vyráběnou společností Merx and Comp., a vakcínou Cervarix od
výrobce GlaxoSmithCline (GSK) pokračují – v Indii během pokusného
očkování nedávno zemřelo na jeho následky šest mladých dívek. Tyto
dvě vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) měly v USA podíl na
úmrtí nejméně 67 dívek, avšak u amerických úřadů to nevyvolalo
žádnou jinou reakci než tajit to před veřejností. Ale v Indii 6 úmrtí
donutilo vládu, aby okamžitě zastavila pokusy s vakcínami.“
(Source:http://www.freeglobe.cz/Articles/192-gardasil-silgardcervarix-chrante-proti-nim-sve-dcery-.aspx.)
„After The Mail on Sunday revealed in August 2009 that doctors were
being asked to monitor cases of GBS during the swine flu pandemic, a
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letter from the Health Protection Agency’s chief executive Justin
McCracken stated: ‘There is no evidence to suggest an increased risk of
GBS from the vaccines being developed to fight the current pandemic.’
Now the MHRA’s newly published report suggests the Government’s
position has changed. It says: ‘Given the uncertainties in the
available information and as with seasonal flu vaccines, a
slightly elevated risk of GBS following H1N1 vaccines cannot
be ruled out. Epidemiological studies are ongoing to further assess
this possible association.’“
(Source:http://www.dailymail.co.uk/health/article-1321203/Expertsadmit-swine-flu-jab-cause-deadly-nerve-disease.html.)
„As the northern hemisphere braces itself for the flu season, and for the
first time the US recommends flu vaccination for everyone over 6
months of age, Australia has confirmed that its main seasonal flu
vaccine, Fluvax, caused convulsions in 99 children, all of whom
recovered. Fluvax is made by the Australian firm CSL. Epidemiologists
insist that the benefits of flu vaccines outweigh the risks, however, and
are calling for better surveillance to pick up occasional problems faster.
Last March, Australia started vaccinating ahead of the southern
hemisphere’s flu season. All the drug firms’ vaccines contained three
killed strains of flu, one of which was last year’s pandemic strain, which
persists as the dominant seasonal virus in Australia, North America and
elsewhere. In early April, reports came in of children with fever and
convulsions following vaccination. On 22 April Australia suspended flu
vaccination for children under 5. In late July, vaccination resumed
with other makers’ vaccines, but not CSL’s Fluvax.“ (Source:
http://www.infowars.com/fed-hints-it-will-print-and-inflate-dollars-asgold-hits-new-record/.)
„New Zealand’s Health Ministry has told doctors not to give the Fluvax
brand of vaccine to children under 5, after the Australian government
ordered a halt in that age group because of an unexpectedly high
number of cases of fever-related seizures in Western Australia.“
(Source:http://www.nzherald.co.nz/health/news/article.cfm?
c_id=204&objectid=10640892.)
Vědecká studie
(http://www.cochranejournalclub.com/vaccines-for-preventinginfluenza-clinical/pdf/CD001269_full.pdf) prestižní
Cochranovy knihovny
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cochrane_Library) představila
výsledky svého podrobného výzkumu: vakcíny proti
každoročnímu chřipkovému onemocnění jsou pro
pacienty z velké části bez jakéhokoliv účinku, mohou být
nebezpečné pro lidské zdraví a vědci již vůbec
nedoporučují každoroční masové očkovací kampaně
celé populace (když už tak jen pečlivě vybrané
jednotlivce). Studie také poukázala na četné nešvary a
manipulace s reportováním vedlejších účinků vakcín tak, aby se
nejevily tak nápadně. (Source: http://www.infowars.com/mythsand-facts-study-verifies-that-there-is-no-value-in-any-fluvaccine/.)
„A remarkable study
(http://www.cochranejournalclub.com/vaccines-for-preventinginfluenza-clinical/pdf/CD001269_full.pdf) published in the
Cochrane Libary found no evidence of benefit for influenza
vaccinations and also noted that the vast majority of trials were
inadequate. The authors stated that the only ones showing benefit were
industry-funded. They also pointed out that the industry-funded studies
were more likely to be published in the most prestigious journals…and
one more thing: They found cases of severe harm caused by the
vaccines, in spite of inadequate reporting of adverse effects.
The study, “Vaccines for preventing influenza in healthy adults”, is
damning of the entire pharmaceutical industry and its minions, the
drug testing industry and the medical system that relies on them. In the
usual manner of understatement, the authors concluded: The results
of this review seem to discourage the utilisation of
vaccination against influenza in healthy adults as a routine
public health measure. As healthy adults have a low risk of
complications due to respiratory disease, the use of the vaccine may be
only advised as an individual protection measure against symptoms in
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specific cases.“ (Source: http://www.infowars.com/myths-and-factsstudy-verifies-that-there-is-no-value-in-any-flu-vaccine/.)
Na celém světě výrazně pokleslo množství pravidelně
očkovaných lidí. Stalo se tak poprvé za mnoho let. Obecně je
tento fakt připisován skandálu kolem tzv. prasečí chřipky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009) a hlavně velkému
zájmu občanů o své zdraví, o načerpání co největšího množství
medicínských vědomostí, které dnes již běžně poukazují
především na neúčinnost až škodlivost pravidelného očkování
proti sezónní chřipce a některým jiným nemocem. (Source:
http://www.infowars.com/educated-families-increasinglyrefusing-vaccinations/.)
Americký soud prokázal na jednom konkrétním případě
u pacientky Hannah Polingové souvislost mezi vznikem
autismu (http://en.wikipedia.org/wiki/Autism) a
hromadným očkováním provedeným v jeden den proti:
o spalničkám (http://en.wikipedia.org/wiki/Measles)
o příušnicím (http://en.wikipedia.org/wiki/Mumps)
o zarděnkám (http://en.wikipedia.org/wiki/Rubella)
o dětské obrně (http://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis)
o planým neštovicím (http://en.wikipedia.org/wiki/Chickenpox)
o záškrtu (http://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria)
o tetanu (http://en.wikipedia.org/wiki/Tetanus)
o černému kašli (http://en.wikipedia.org/wiki/Pertussis)
o Haemophilus influenzae
(http://en.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae).
Poškozené rodině bylo přiznáno jednorázové odškodnění ve
výši 1,5 milionu dolarů a dalších 500.000 dolarů za každý další
rok života nemocné Hannah Polingové. Soud tak poskytl naději
miliónům nemocných lidí na celém světě, že se přeci jen domůžou
spravedlnosti a materiální pomoci při péči o své nemocné děti. (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/254-rodina-dostane-vyse-1-5miliona-dolarov-vo-vobec-prvom-sudnom-odskodneni-za-autizmussposobeny-ockovanim.aspx.)
Všechny případy vakcínami poškozených lidí se samozřejmě nedostanou
až k soudu. V USA mají lidé možnost podávat své stížnosti na federální
úřady. A třeba v případě tzv. kumulovaných vakcín DTP
(http://en.wikipedia.org/wiki/DTP_vaccine), které údajně obsahují
několik různých očkovacích látek a mají navodit imunitní reakci
organismu vůči třem a více nemocem: pak jde o tisíce případů, které
byly americkou vládou kompenzovány řádově skoro dvěma miliardami
dolarů. Další desítky tisíc žalob řeší soudy po celém světě, takže tady
nejde o něco ojedinělého. Na této webové stránce britské vlády
http://www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/FinancialSupport/OtherBenefitsAndSupport/DG_10026664
mohl každý zájemce podat stížnost na poškození očkováním. Šlo o
kompenzace až do max. „£120,000, tax free„. Jen do roku 2005 bylo
uznáno skoro 1.000 případů zničených lidských životů právě díky
očkování (odškodné 3,5 mil. liber). (Source:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4356027 .stm.)
„According to a September 2010 statistics report from the U.S. Health
Resources and Services Administration, since fiscal year 1999, a total of
2,503 vaccine claims were awarded $1.9 billion. That averages out to
more than $774,000 per claim.“ (Source: http://www.postgazette.com/pg/10284/109367 1-499.stm.)
Američtí vojáci dostali opět rozkazem povinné očkování.
V Česku snad již nic takového po kauze s prasečí
chřipkou
(http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/07 /16/MajorExpose-on-Swine-Flu-by-60-Minutes.aspx) nehrozí. (Source:
http://www.infowars.com/active-and-reserve-marines-orderedto-get-flu-shot/.)
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Český soud rozhodl ve věci trestu za
neuposlechnutí povinné vakcinace a
osvobodil matku, která odmítla očkovat
své ratolesti. Kéž by takových dobrých zpráv
bylo více a více. České ministerstvo zdravotnictví
již však bohužel údajně plánuje úpravu zákona a
jasnější definici povinného očkování. Občané se
tedy mají opět „na co těšit“. (Source:
http://www.lidovky.cz/odmitla-ockovat-svedeti-soud-ji-nakonec-viny-zprostil-novela-alevse-zmeni-1bj-/ln_domov.asp?
c=A110113_162135_ln_domov_ter.)
Bill Gates vyzval již poněkolikáté k redukci světové
populace díky lepší zdravotní péči a novým typům vakcí
n. Očekávané snížení počtu lidí pak predikoval v rozmezí 10-15
procent. Gatesova podivná rovnice CO2
(http://en.wikipedia.org/wiki/CO2) = L (lidé na Zemi) x S
(poskytované služby na žijící osobu) x E (energie vynaložená na
tyto služby) x C (vyprodukované CO2 díky výrobě energie na
zabezpečení služeb pro lidi) snad hovoří za vše. Podle ´slavného
Billa´ se bude muset v budoucnosti určitě „některé z těchto čísel
velmi blížit nule“ (tedy třeba také veličina L: počet lidí na Zemi).
(Source: http://www.infowars.com/bill-gates-says-vaccines-canhelp-reduce-world-population/.) Gates také požadoval zavedení
globálních elektronických databází nově narozených dětí pro
účely správného očkování populace. Strašně rád by navíc
nějakým způsobem zařadil do celého registračního procesu
mobilní telefony. (Source: http://www.infowars.com/bill-gateswants-to-register-all-new-babies-on-the-planet-for-vaccines/;
http://www.infowars.com/bill-gates-says-vaccines-can-helpreduce-world-population/.)
„“The world today has 6.8 billion people… that’s headed up to
about 9 billion. Now if we do a really great job on new
vaccines, health care, reproductive health services, we could
lower that by perhaps 10 or 15 percent.” „Then he adds that in
order to get CO2 to zero, “probably one of these numbers is going
to have to get pretty close to zero.” „Thus, if vaccines are to be
used as an effective population reduction effort, there are really only
three ways in which they might theoretically be “effective” from the
point of view of those who wish to reduce world population: #1) They
might kill people slowly in a way that’s unnoticeable, taking effect over
perhaps 10 – 30 years by accelerating degenerative diseases. #2) They
might reduce fertility and therefore dramatically lower birth rates
around the world, thereby reducing the world population over
successive generations. This “soft kill” method might seem more
acceptable to scientists who want to see the world population fall but
don’t quite have the stomach to outright kill people with conventional
medicine. There is already evidence that vaccines may promote
miscarriages
(http://www.naturalnews.com/027512_vaccines_miscarriage.html).
#3) They might increase the death rate from a future pandemic.
Theoretically, widespread vaccination efforts could be followed by a
deliberate release of a highly virulent flu strain with a high fatality rate.
This “bioweapon” approach could kill millions of people whose immune
systems have been weakened by previous vaccine injections. This is a
known side effect of some vaccines, by the way. A study documenting
this was published in PLoS. Read the story here:
http://www.naturalnews.com/028538_seasonal_flu_shot_vaccines.html.
Here’s the study title and citation: Does Seasonal Influenza Vaccination
Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus?
Viboud C, Simonsen L (2010) Does Seasonal Influenza Vaccination
Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus?
PLoS Med 7(4): e1000259. doi:10.1371/journal.pmed.1000259.“
(Source: http://www.infowars.com/bill-gates-says-vaccines-can-helpreduce-world-population/.)
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„Bill Gates is promoting a plan to use wireless technology to register
every newborn on the planet in a vaccine database. In a keynote
address to the mHealth Summit, which focuses on using mobile
technology to improve health care, Gates said that improving survival
rates among children under the age of 5 would benefit not just
individual families, but societies and the planet as a whole. “The key
thing, the most important fact that people should know and make sure
other people know: As you save children under 5, that is the thing that
reduces population growth,” he said. “That sounds paradoxical. The
fact is that within a decade of improving health outcomes, parents
decide to have less children.”“ (Source: http://www.infowars.com/billgates-wants-to-register-all-new-babies-on-the-planet-for-vaccines/.)
Americké federální Centrum pro kontrolu nakažlivých
onemocnění
(http://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control)
potvrdilo nebezpečí nadměrné fluoridizace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoridation) jednotlivých
průmyslových výrobků (zubní pasty) a předně pitné
vody. (Source: http://www.infowars.com/cdc-adjusts-fluoridepoisoning-of-america’s-water-supply-to-a-lower-level/;
http://www.infowars.com/bombshell-government-admitsfluoride-hurting-children/.)
„Mike Adams, Natural News, Jan 8, 2011. The U.S. Centers for Disease
Control (CDC) today issued a startling report that admits2 in 5 children
in America show signs of fluoride poisoning (streaking, spotting or
pitting of teeth due to dental fluorosis). The agency concluded
thatfluoride levels need to be loweredin municipal water supplies,
reducing fluoride to 0.7 milligrams per liter (the previous
recommended upper limit was 1.2 milligrams per liter). This ends over
five decades of the U.S. government recommending up to 1.2 milligrams
of mercury in every liter of water. But even the new lower levels are
still more than enough to cause serious harm to children, and when
mothers makeinfant formulausing fluoridated tap water, they
inadvertently poison their infants with hundreds of times the level of
fluoride that would normally be found in healthy human breast milk.“
(Source: http://www.infowars.com/cdc-adjusts-fluoride-poisoning-ofamerica’s-water-supply-to-a-lowerlevel/;http://www.infowars.com/bombshell-government-admitsfluoride-hurting-children/.)
Americká matka čelila se svým potomkem ve státě
Georgia (http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(U.S._state))
´vážnému obvinění´ z distribuce omamných
prostředků: její dcerka měla u sebe ve škole několik
tablet Aspirinu (http://en.wikipedia.org/wiki/Aspirin).
(Source: Freedom Watch, 16.12.2010.)
Čeští ministři Radek John
(http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_John) za vnitro
(http://www.mvcr.cz/mvcren/) a Alexandr Vondra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vondra) za obranu
(http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=57 23) chtěli
rozšířit pravomoci vojenské policie
(http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6264) tak, aby
mohli její příslušníci odposlouchávat české občany
v rozsahu klasické české národní policie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Police). Oficiální záminkou
jsou k tomuto kroku časté manipulace se státními zakázkami právě
v resortu ministra obrany. Realita: ve výsledku pouze ta, že
všichni čeští občané budou muset čelit další státní bezpečnostní
složce, která je bude moci sledovat na každém kroku. Pokud si lidé
například vzpomenou na českou kauzu CircleTech
(http://zpravy.idnes.cz/lide-z-bis-tlacili-na-podnikatele-ten-si-jenahral-na-kameru-pnq-/domaci.asp?
c=A100912_2107 04_domaci_mad), pak doufejme, že podobné
snahy pánů ministrů nenaleznou v parlamentu podporu. (Source:
http://www.novinky.cz/domaci/212086-john-a-vondra-chtejivojenske-policii-umoznit-odposlechy.html.)
Člen americké Sněmovny reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives)
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Joe Barton (http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Barton),
zvolený za stát Texas (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas), se
rozhodl připravit návrh zákona „H.R. 6144: Better Use of
Light Bulbs Act“ (http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?
bill=h111-6144) o zrušení zákazu výroby tzv. ´žárovek
Edisonek´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb).
Továrny produkující tyto žárovky zaměstnávaly velké množství
dělníků a neustálá regulační politika americké vlády tak připravila
o živobytí tisíce lidí. Doufejme, že bude tento Bartonův počin
úspěšný. (Source:
http://www.redstate.com/rep_joe_barton/2010/09/16/repealingthe-ban-on-the-common-light-bulb/;
http://www.infowars.com/congress-introduces-bill-to-stopupcoming-ban-of-incandescent-light-bulbs/.)
„But a law passed by Democrats in 2007 – the Pelosi non-energy energy
bill – banned nearly all use of the incandescent light bulb by 2014.“
„Fortunately, we were already working on legislation to repeal the ban
(rep. R Joe Barton from Texas and others -). Today we’ve introduced
H.R. 6144, the Better Use of Light Bulbs Act, which repeals the ban on
the incandescent bulb that has been turning back the night ever since
Thomas Edison ended the era of a world lit only by fire in 1879. It’s as
simple as that, though technically it repeals Subtitle B of Title III of the
Energy Independence and Security Act of 2007. The unanticipated
consequence of the ’07 act – Washington-mandated layoffs in the
middle of a desperate recession – is one of many examples of what
happens when politicians and activists think they know better than
consumers and workers. From the health insurance you’re allowed to
have, to the car you can drive, to the light bulbs you can buy,
Washington is making too many decisions that are better left to people
who work for their own paychecks and earn their own living. We
believe that the consumer, not Washington, is capable of deciding
which light bulb works best. Democrats, however, believe that you just
can’t be trusted to make the right decision. If Democrats want to show
the folks back home that they understand the pent-up frustration in this
country, they’ll start by supporting our bill.“
(Source:http://www.redstate.com/rep_joe_barton/2010/09/16/repealingthe-ban-on-the-common-light-bulb/.)
Dvacet amerických států zažalovalo neústavní Obamovu
reformu zdravotnictví
(http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_reform_in_the_United_States).
Ve druhé polovině ledna 2011 jich již bylo 26 – přes polovina
všech států v USA. (Source:
http://www.foxnews.com/politics/2011/01/18/states-joinobama-health-care-lawsuit-fla/;
http://www.repealhealthcareact.org/;
http://www.foxnews.com/politics/2010/09/13/states-prepareday-court-health-care-law/.)
„PENSACOLA, Florida — The Obama administration will try to persuade
a federal judge Tuesday to throw out a lawsuit by 20 states that claim
the president’s health care overhaul is unconstitutional. The fight will
primarily be over sections of the law that will require individuals to
have health insurance or face tax penalties and require states to pay
additional costs for the Medicaid health insurance program for the
indigent that are not covered by the federal government. Attorneys
defending the law will argue that the section requiring health insurance
doesn’t take effect until 2015 and it’s up to an individual taxpayer — not
the states — to challenge the law then. The government has said it has
the right to create the insurance mandate under the commerce and
general welfare clauses of the Constitution.“ (Source:
http://www.foxnews.com/politics/2010/09/13/states-prepare-daycourt-health-care-law/.)
Generální prokurátor ze státu Virginie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia) Ken Cuccinelli
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Cuccinelli): „V Ústavě nenajdete nic
o tom, že by si lidé museli povinně kupovat zdravotní pojištění nebo
jakýkoliv jiný produkt“ a „pokud by tomu tak bylo: pak by vám mohli
přikázat: abyste si kupovali cokoliv jiného“. Vláda by tak využila vašich
peněz „k řešení jakéhokoliv ekonomického problému“, který jste vy
converted by Web2PDFConvert.com

nezpůsobili. Pan Cuccinelli tím jasně vyslovil naději také pro Česko, kde
existují již po desítky let nejrůznější povinné odvody a skryté zdanění,
které zde stát svým občanům stále nařizuje kupovat. (Source: Freedom
Watch 13.12.2010.)
Federální soudce Henry Hudson
(http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_E._Hudson)
z amerického státu Virginie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia) potvrdil naděje
desítek miliónů amerických občanů: zdravotní reforma
presidenta Obamy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_reform_in_the_United_States)
není v souladu s Ústavou. Podle Hudsona američtí
zákonodárci zapomínají na mantinely vymezené právě federální
Konstitucí. (Source:
http://edition.cnn.com/2010/POLITICS/12/13/health.care/?
hpt=T1.)
„U.S. District Judge Henry Hudson struck down the „individual
mandate“ requiring most Americans to purchase health insurance by
2014. The Justice Department is expected to challenge the judge’s
findings in a federal appeals court.“ „„An individual’s personal
decision to purchase — or decline purchase — (of) health
insurance from a private provider is beyond the historical
reach of the U.S. Constitution,“ Hudson wrote, also stating
that „no specifically articulated constitutional authority
exists to mandate the purchase of health insurance.“ „Despite
the laudable intentions of Congress in enacting a
comprehensive and transformative health care regime, the
legislative process must still operate within constitutional
bounds,“ Hudson added. „Salutatory goals and creative
drafting have never been sufficient to offset an absence of
enumerated powers.„“
(Source:http://edition.cnn.com/2010/POLITICS/12/13/health.care/?
hpt=T1.)
Americká sněmovna reprezentantů odhlasovala 19.
ledna 2011 zrušení Obamovy reformy zdravotnictví.
Senátoři však zřejmě takový krok nepodpoří. V případě potřeby
by pak ještě navíc vystoupil president Obama se svým vetem.
(Source:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE7 0H83H20110120.)
„The House voted 245-189 to approve the Republican bill that would
scrap the law, which was passed by Congress last year after a bitter
debate and signed by Obama when his fellow Democrats still controlled
both the House and Senate.“ (Source:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE7 0H83H20110120.)
Český ´konzervativní´ ministr zdravotnictví pan Leoš
Heger (http://cs.wikipedia.org/wiki/Leoš_Heger) nechtěl
připustit to, aby zaměstnanci ve zdravotnictví svobodně
ukončili své pracovní smlouvy. Zvažoval kvůli tomu
vyhlášení Stavu nebezpečí
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Stav_nebezpečí). Asi si
neuvědomil, že by tak potlačil Ústavou garantované občanské
svobody a ukázal by tak zřejmě v Česku pravou tvář některých lidí
napojených na Agendu Nového světového řádu. Dokážete si
představit: co by podobní vedoucí představitelé dokázali ještě
proti vlastním občanům spustit, kdyby třeba došlo ke generální
stávce (http://en.wikipedia.org/wiki/General_strike), když ´lze
uvažovat´ o vyhlášení Stavu nebezpečí jen proto, aby se někomu
zabránilo podat výpověď? (Source:
http://www.novinky.cz/domaci/220891-ministr-planujedonutit-lekare-k-praci-vyhlasenim-krizoveho-stavu.html.)
Manželka presidenta Obamy Michelle
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Obama) nedůvěřuje ve
schopnosti amerických rodičů správně stravovat své
děti a proto podpořila svého manžela v jeho snaze
přenést tuto zodpovědnost na stát. V USA tak začal platit 13.
prosince 2010 zákon „Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Healthy,_Hunger-
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Free_Kids_Act_of_2010), který mj. předepisuje správné
stravovací návyky ve školách. Nastal konec svačinkám a obědům,
které s láskou připravovaly svým dětem a vnoučkům maminky,
babičky, tetičky. Zde již totiž vládne státní úředník se svými
amarouny (http://www.youtube.com/watch?v=SqlAP8Sit00).
(Source: http://www.breitbart.tv/michelle-obama-on-childnutrition-we-cant-just-leave-it-up-to-the-parents/;
http://en.wikipedia.org/wiki/Healthy,_HungerFree_Kids_Act_of_2010.)
Michelle Obamová: „Nemůžeme to nechat pouze na rodičích.“ To, jak se
stravují děti: je také vládní zodpovědnost. (Source: Freedom Watch,
13.12.2010.)
Soudce Napolitano: „Domnívám se, že tohle je jeden z těch
nejnebezpečnějších nápadů“, protože „pokud otevřeme vládě takto
dokořán dveře k našim dětem, aby jim úředníci přikazovali co mají jíst,
tak to je cesta k tomu, aby již brzy vláda monitorovala také naše intimní
chvíle.“ (Source: Freedom Watch, 13.12.2010.)
Obamova administrativa hledá peníze i u mrtvých. Ani
těm nedá pokoj. Chtěla totiž zavést od ledna 2011
federální daň ze smrti (Death Tax –
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_tax) na majetek vyšší než
1 milión dolarů. Státu by tak měla připadnout větší nebo menší
polovina jmění zemřelého občana. Tento navýsost neetický
krok poškozuje rodinu jako základ národního státu.
Soudce Napolitano tedy v žertu doporučil raději zemřít ještě roku
2010. (Source: Freedom Watch, 30.11.2010.)
Soudce Napolitano: „Demokraté
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) chtějí vytřískat peníze
ještě i z mrtvých“, to jest z těch, kteří již „byli několikrát zdaněni“. Tak
mi řekněte „jaké mají právo zdanit ty chudáky ještě jednou i po smrti“.
„Mluvíme zde o taťkovi a mamce, kteří žijí v malém domku se svými
dětmi“ a nyní by měli polovičku ze svého skromného jmění po předcích
odevzdat státu. Je to hnus! (Source: Freedom Watch, 16.12.2010.)
V Americe byly zase po nějaké době obnoveny nápady na
zavedení federální DPH (http://en.wikipedia.org/wiki/VAT)
ve výši „6,7%“. USA nemají s touto daní podobnou tradici jako
třeba Evropa a proto se zvedla proti takovým idejím mohutná
vlna odporu. Soudce Napolitano: „No to snad ne. Co kdybychom
nyní zrušili daňové úřady?“ (Source: Freedom Watch,
17 .11.2010.) „Pamatujme si základní ekonomické pravidlo“, že
„soukromý sektor produkuje bohatství, vláda ho spotřebovává.
Když se zvětšuje státní aparát: soukromý sektor strádá.“ (Source:
Freedom Watch, 19.11.2010.)
Moc Číny (http://en.wikipedia.org/wiki/China) raketově
rostla spolu s tím, jak se zvětšovaly její zásoby
devizových rezerv, státních dluhopisů USA a EU, obecně
´digitálně-papírových´ peněz, zlata, vody, ropy, dalších
komodit a hlavně díky mohutné modernizaci armády a
přípravám na budoucí velkou válku. (Source:
http://www.infowars.com/barack-obama-we-must-embraceglobalism-and-the-emerging-one-world-economy/;
http://www.infowars.com/china-preparing-for-armed-conflictin-every-direction/;
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/82297 89/Chinapreparing-for-armed-conflict-in-every-direction.html;
http://www.infowars.com/eerie-chinese-ghost-cities/;
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1341110/Freshhumiliation-euro-zone-China-says-bail-debt-ridden-nations.html;
http://www.infowars.com/wayne-madsen-china-fired-missileseen-in-southern-california/; http://www.wnd.com/index.php?
fa=PAGE.view&pageId=230425.)
„“In the coming five years, our military will push forward preparations
for military conflict in every strategic direction,” said Liang Guanglie in
an interview published by several state-backed newspapers in China.
“We may be living in peaceful times, but we can never forget war, never
send the horses south or put the bayonets and guns away,” Mr Liang
added. China repeatedly says it is planning a “peaceful rise” but the
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recent pace and scale of its military modernisation has alarmed many
of its neighbours in the Asia-Pacific, including Japan which described
China’s military build-up as a “global concern” this month.“ (Source:
http://www.infowars.com/china-preparing-for-armed-conflict-inevery-direction/;
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/82297 89/Chinapreparing-for-armed-conflict-in-every-direction.html.)
Pro mnoho lidí se Čína bohužel stala vzorem tzv. státního kapitalismu
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_capitalism), který by mocní elitáři
rádi rozprostřeli předně nad zbytkem Západní civilizace s vidinou
likvidace svobodného trhu. Jak řekla zaměstnankyně Světové banky
Hana Brixi (http://www.absolventi.muni.cz/anketa2010/hana-brixi):
„Dá se použít příklad Číny“, která dokáže vynutit odpovědnost politiků.
(Source: ČT24, 11.1.2011.) Čína totiž nakumulovala tolik peněz, že si
staví gigantická prázdná ´města duchů´ bez obyvatel, aby nějak své
finance vůbec zainvestovala. (Source: http://www.infowars.com/eeriechinese-ghost-cities/.). Čína dokonce ohlásila, že vykoupí celý
evropský dluh! (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article1341110/Fresh-humiliation-euro-zone-China-says-bail-debt-riddennations.html.) Již k tomu nemusí být vůbec daleko, když také
francouzský president vyzval k zavedení jednotné globální měny SDR.
(Source: http://www.infowars.com/french-president-says-mustconsider-sdr-role/.) Každý rozumný člověk si uvědomuje: co taková
situace znamená. A to již snad ani není nutné připomínat: světovými
médii proběhly obrázky mezikontinentální rakety vypálené nejspíše
z čínské ponorky v mezinárodních vodách u pobřeží Kalifornie: šlo o
demonstraci vojenské síly (Source: http://www.infowars.com/waynemadsen-china-fired-missile-seen-in-southern-california/;
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=230425.)
v době snížení kvality amerických dluhopisů z kategorie „AA“ s vysokým
stupněm spolehlivosti na střední úroveň „A+“
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_bonds): to vše v
čase konání americko-čínské konference. Obchodníci s Čínou dobře vědí,
jak jsou pro Číňany důležité symbolické akce.
Pro všechny nadšence z čínského státního kapitalismu: Cheng
Jianpingová (46 let) byla zatčena a převezena do pracovního tábora na
roční převýchovu za jeden tweet (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter),
posouzený jako narušování sociálního pořádku. Provinění? Několik slov,
která se nelíbila lokálnímu úředníkovi (Source:
http://www.examiner.com/online-marketing-in-roanoke/chinesewoman-sentenced-to-year-prison-for-sending-tweet.). Inu: ´máme se´
na co těšit.
Čína se rozhodla pohánět své automobily v blízké
budoucnosti již jen převážně metanem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Metan). Burzy zaznamenaly
masivní nakupování ´metanových´ Futures
(http://en.wikipedia.org/wiki/Futures_exchange). Rozsáhlá
ložiska tohoto zlatého plynu budoucnosti se nalézají např.
v Moravsko-slezském kraji
(http://en.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezský_kraj).(Source:
Glenn Beck Show, 23.11.2010.)
Zpravodajské informace o možném vzniku nového
konfliktu mezi Severní
(http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea) a Jižní Koreou
(http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea) byly potvrzeny v
listopadu 2010. Svět se v té době ocitl na pokraji nové války,
když došlo k dělostřelecké přestřelce mezi vojenskými silami obou
zemí. Výsledkem bylo několik mrtvých a desítky zraněných
včetně zničeného civilního majetku. Událost vyvolala
mezinárodní diplomatické reakce + přesun mohutných vojenskonámořních sil USA a Číny do oblasti Japonského
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Japan) a Východočínského
(http://en.wikipedia.org/wiki/East_China_Sea) moře. (Source:
http://www.foxnews.com/world/2010/11/23/skorea-nkoreafires-artillery-island/; http://www.infowars.com/south-koreaadmits-firing-first-shells-in-row-with-north-korea/;
http://www.infowars.com/north-korea-declares-sacred-war/.)
Byl schválen nový gigantický rozpočet amerických
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ozbrojených sil. Pentagon
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) dostane 725
miliard dolarů: nejvíce od konce druhé světové války.
Obama však již také slíbil některé menší škrty. (Source:
http://www.infowars.com/pentagons-christmas-present-largestmilitary-budget-since-world-war-ii-2/.)
„The $725 billion figure, although $17 billion more than the White
House had requested, is not the final word on the subject, however, as
supplements could be demanded as early as the beginning of next year,
especially in regard to the Afghan war that will then be in its eleventh
calendar year. Even as it currently is, the amount is the highest in
constant dollars (pegged at any given year’s dollar and adjusted for
inflation) since 1945, the final year of the Second World War. With
recent U.S. census figures at 308 million, next year the Pentagon will
spend $2,354 for every citizen of the country at the $725 billion price
tag alone. Last year’s Pentagon budget, by way of comparison, was
$680 billion, a base budget of $533.8 billion and the remainder for
operations in Afghanistan and Iraq. In July of this year Congress
approved the 2010 Supplemental Appropriations Act which contained
an additional $37 billion for the wars in Afghanistan and Iraq. Next
year’s defense authorization of $725 billion compares to, according to
the Center for Defense Information, a Pentagon budget of $444.6 billion
in 1946; $460.4 billion in 1968, the highest yearly amount during the
Vietnam War; and $443.4 billion in 1988, the highest during the eight
years of the Ronald Reagan administration’s massive military buildup.
(Numbers in 2004 constant dollars.) The Stockholm International
Peace Research Institute estimates American military spending for
2009 to have accounted for 43 percent of the world total. Carl Conetta,
co-director of the Project on Defense Alternatives, earlier this year
estimated the 2010 U.S. defense budget to constitute 47 percent of total
worldwide military expenditures and to amount to 19 percent of all
American federal
spending.“(Source:http://www.infowars.com/pentagons-christmaspresent-largest-military-budget-since-world-war-ii-2/.)
Česká vláda velmi správně odložila rozhodnutí o
zavedení eura.(Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=4297 &s=newsletter.)
„Eurem se v České republice zatím platit nebude, rozhodl v souladu se
společným doporučením ČNB a ministerstva financí Nečasův kabinet.
„Nestanovovat cílové datum pro vstup do eurozóny je doporučením, za
kterým vláda stojí,“ řekl premiér. Podle vyjádření centrální banky a MF
není současná situace, doma ani v eurozóně, pro budoucí přijetí
společné evropské měny příznivá. Problémem je příliš velký rozpočtový
deficit ČR, který nevyhovuje maastrichtským kritériím. „To bude
pravděpodobně přetrvávat až do roku 2013,“ uvedla zpráva ČNB a MF.
Naopak podmínky cenové stability a podílu vládního dluhu na HDP
Česko splňuje. Podle reportu je ale konsolidace veřejných financí pro
českou ekonomiku důležitá bez ohledu na přijetí eura. ČNB s
ministerstvem dále navrhují zvýšení pružnosti na trhu práce. Dalším
významným rozhodnutím pro tuzemské hospodářství je ponechání
nezměněných úrokových sazeb, které poměrem šest ku jedné
odhlasovala bankovní rada ČNB. Základní sazba, od níž se odvíjí
úročení komerčních úvěrů, zůstala na historickém minimu 0,75 %,
diskontní sazba na 0,25 % a lombardní sazba na 1,75 %. Analytici tento
krok očekávali. „Cokoli jiného by bylo šokem,“ prohlásil Michal
Brožka z Raiffeisenbank. Nicméně odhady vývoje sazeb na příští rok
se liší. „My předpokládáme počátek jejich zvyšování až ve čtvrtém
čtvrtletí,“ nabídl výhled do budoucna Brožka. „Domácí ekonomika z
důvodu fiskálních úspor a zpomalení ekonomiky eurozóny poroste v
příštím roce velmi pomalu a inflace se bude držet poblíž
dvouprocentního cíle ČNB,“ dodal.“ (Source:
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=4297 &s=newsletter.)
Pan president Václav Klaus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus), pan novinář
Adam B. Bartoš (http://abbartos.wordpress.com/zivotopisstrucny/), pan kancléř Petr Hájek
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Hájek_(novinář)), pan
novinář Michal Semín
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Semín), pan předseda
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Petr Mach (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach), pan
předseda Pavel Bělobrádek
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Bělobrádek), pan aktivista
Vítek Jedlička
(http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf): v první
linii úspěšného ideového boje s Novým světovým řádem
(NWO). Jejich akce, články a přednášky dokázaly ve druhé
polovině roku 2010 obzvláště pozoruhodně rozčeřit hladinu
veřejného mínění a dostat do popředí českých sdělovacích
prostředků otázky kolem nebezpečné Agendy Nového světového
řádu.
V. Klaus: „Avšak druhý – ještě závažnější – důvod, proč v souvislosti s
úvahou o další existenci a mezinárodním postavení českého státu dnes
nehovořit o Evropské unii, je jiný. Chci upozornit na problém, kterého si
naše politika, média, ale ani občané zatím příliš nevšímají, ač má – pro
naši národní a státní budoucnost a pro svobodu a demokracii v celém
západním civilizačním prostoru – význam zásadní. Není možné si
nevšimnout, že se „integrační“ snahy politických elit největších zemí
světa stále více a rychleji přesouvají ze sociálně inženýrského
projektování v rámci států a kontinentů na rozměr interkontinentální,
vlastně celosvětový. I v tomto ohledu jsou současné, na mnoha místech
světa se vyskytující ekonomické problémy katalyzátorem a
urychlovačem vývoje velmi problematického. Jsme svědky toho, že
seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky
nejvýznamnějších států světa usiluje o to, stát se
neformálním předstupněm globální světové vlády. Vlády
zcela odtržené od demokratické legitimace občanů. Vlády,
která – ať již bude mít formální rámec jakýkoli – bude
fakticky rozhodovat o našich životech bez naší účasti a
možnosti ovlivnění. V takovém uspořádání bude pojem
občanství rychle zanikat. Demokracie bez občana je však
protimluv a lehkomyslně navrhované světoobčanství je
pouhou mystifikací, matením pojmů a manipulací. Příkladů,
že národ může být bez svého státu, zná historie nepočítaně. Nemůže
však být stát bez národa. Nemůže být stát bez občanů. Nemůže být stát
bez politického lidu, který demokratickým procesem – prostřednictvím
svých volených zástupců – mění či koriguje svou současnost a
budoucnost. Právě tam, do světa bez občany stále znovu
obnovované demokratické politické legitimace vlád, směřuje
ambice rozhodujících politických, hospodářských a
mediálních elit dnešního světa. Právě tam se již velmi
konkrétně a prakticky rýsuje nové, značně pozměněné
uspořádání budoucího světa. Pokud si těchto tendencí včas
nevšimneme, pokud nevstoupíme do diskuse o jejich
nebezpečích, rizicích a nákladech, budeme brzy postaveni
před hotovou věc. Pak už bude jakákoli úvaha o české
státnosti jen historickou reminiscencí. Začít tuto vážnou
debatu je naší historickou odpovědností vůči tisíciletým
dějinám naší země, vůči předcházejícím generacím, které jí
přinesly často ty nejvyšší oběti a které nám jako dědictví
zanechaly výsledky svého umu, nadání, práce svých rukou a
bohatství svých myšlenek. Je to naší povinností vůči
generacím současným, ale i budoucím, které štafetu české
státnosti postupně převezmou od nás. Věřím, že navzdory
nejednoduchému světu, v němž žijeme, český stát a jeho občané
budoucnost mají. Budoucnost v demokratické zemi, která, vědoma si
své ne příliš rozsáhlé velikosti a svého jen velmi omezeného vlivu na
evropské a světové procesy, nepřeceňuje své síly, ale má svou hrdost a
sebevědomí. Která má ve svých demokraticky zvolených zástupcích, ve
svých politických, kulturních, hospodářských a společenských elitách
dost sil a odhodlání hájit prostor a odkaz, který pro nás naši předkové
vybudovali. Je to naší povinností vůči sobě samým i vůči těm, kteří
přijdou po nás. Právě vědomí této povinnosti by mělo být smyslem
státního svátku České republiky. Kdy jindy se nad těmito vážnými
otázkami zamýšlet, než právě v tento slavnostní den.“ (Source: ČT24,
28.10.2010.)
„Klaus se také svěřil, že není příznivcem globální nadnárodní vlády.
„Samozřejmě každý ví, že já nejsem přívržencem globálního vládnutí. Já
si myslím, že každá země si musí dát hlavně do pořádku své věci a nedá
se to suplovat tím, že jim bude někdo shora nařizovat,“ řekl Klaus
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českým novinářům. Pozastavil se i nad tím, jestli je vůbec třeba nějaké
efektivnější vládnutí, kterému se bude věnovat i panel, v němž český
prezident vystoupí. „Já za prvé nemyslím, že je třeba efektivnější
vládnutí. Vládnutí už implikuje, že někdo to chce odkudsi organizovat.
Já myslím, že substance toho mého přístupu je v tom, jak jsem si to
vystoupení nazval Global Governance, tedy globální vládnutí, or
International Cooperation, nebo mezinárodní spolupráce?“ řekl Klaus.
„Já jsem samozřejmě přívržencem mezinárodní spolupráce. Čím lepší,
čím hlubší, čím přátelštější, samozřejmě tím lépe,“ uvedl.“
(Source:http://www.novinky.cz/ekonomika/21317 7 -klaus-posilenifinancniho-dohledu-v-eu-je-cesta-k-zahube.html.)
V. Klaus: „V současném světě je několik nebezpečných myšlenek.
Jednou z nich je globální oteplování. Nebezpečné jsou také některé ismy. Ale jednou z nejvíce nebezpečných myšlenek poslední doby je
myšlenka globální vlády. Je to totální nesmysl a já se tuto myšlenku
pokusím zneškodnit,“ řekl český prezident v debatě se studenty
Univerzity Johnse Hopkinse. „Je to totální levicový kosmopolitní
nesmysl, který nikdy nemohu přijmout,“ dodal.“ (Source:
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46535100-my-nastesti-mame-korunueuro-selhalo-stejne-tak-unie-rekl-klaus-v-usa.)
V. Klaus: „In the year 2010 both the swine flu and global warming
have receded but a new virus has emerged. I see it in the increasingly
more and more promoted idea of global governance, which is an overambitious, arrogant, unhumble attempt on the side of the anointed to
create a new world order, to which those of us who have lived in
communism are very distrustful. It would be sufficient if the good old
international cooperation functioned better than it does now. The
global governance is not necessary. In any variant it would be highly
undemocratic.“ (Source: Václav Klaus, The Rothmayer Hall, Prague
Castle, 28th October 2010.)
Václav Klaus: http://www.freeglobe.cz/Articles/17 3-czech-presidentklaus-we-don-t-need-global-governance.aspx;
http://www.freeglobe.cz/Articles/17 4-klaus-nepotrebujeme-svetovouvladu.aspx; http://www.euportal.cz/Articles/7 105-novorocni-projevprezidenta-republiky-neopoustejme-svou-vlast.aspx.
A. Bartoš: http://www.freeglobe.cz/Articles/286-klausova-kritikasvetovlady-poslance-rozdelila.aspx;
http://www.freeglobe.cz/Articles/17 5-klausuv-dalsi-level-boj-protinwo-.aspx; http://www.freeglobe.cz/Articles/201-proti-novemusvetovemu-radu-aneb-budoucnost-ceskeho-konzervatismu.aspx.
P. Hájek: http://www.euportal.cz/Articles/6631-klaus-nas-jesteprekvapi-rekl-tajuplne-hajek.aspx;
http://www.euportal.cz/Articles/7 07 0-hajek-bedoval-nad-pravicividi-jen-pravicove-socany.aspx.
V. Jedlička: Projev v Praze 11.9.2010:
http://www.youtube.com/watch?v=9iOVGohQJtg;
http://www.youtube.com/watch?v=9xhrRsDfBrc.
M. Semín: „Europoslanec za ČSSD Jiří Havel o Václavu Klausovi
prohlásil, že má pro naši zemi hodnotu trnové koruny. Učinil tak z toho
důvodu, že na nedávném summitu EU v Bruselu se náš prezident kriticky
vyjádřil o snaze finančních a politických elit vytvořit systém tzv.
globální vlády, vykonávající přímý regulativní dohled nad
hospodářskými i politickými procesy na úrovni národních států. A jak
už se v jistých kruzích stalo neblahým zvykem, neopomněl přitom
zdůraznit, že se v této pozici český prezident vyjímal jako onen
příslovečný kůl v plotě. Zápas o státní suverenitu Když už měl Jiří Havel
tu potřebu hodnotit Václava Klause formou zcela nemístného a v
kontextu jeho výroku i smysl postrádajícího srovnání s jednou z pro
křesťany nejcennějších relikvií, tak si také dovolím na chvíli opustit
striktně sekulární slovník – Pán Bůh zaplať za Václava Klause! Neříkám
to proto, že bych souhlasil se vším, co kdy pan prezident naší či cizí
veřejnosti sdělí. Na příčiny finanční a hospodářské krize i její řešení
možná nemáme vždy stejný názor, ale jeho téměř osamělý zápas o naši
státní suverenitu si zasluhuje obdiv. Prezident Klaus při nedávném
vystoupení v OSN či o pár dnů později v Bruselu nevolal po nějaké formě
izolacionismu či autarkie. Naopak vyzdvihl potřebu spolupráce mezi
jednotlivými státy, což ovšem předpokládá, že se jedni automaticky
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nepodřizují diktátu či většinovému mínění druhých. Princip globální
vlády je v přímém rozporu s principem subsidiarity, o kterém tak rádi
hovoří eurokrati. Globální vládnutí je také v praxi neslučitelné s
demokracií. Je sice technicky možné nasadit světovládě demokratickou
masku, ale to, co se za ní bude skrývat, bude mít s autentickou
samosprávou jen pramálo společného. To jistě Václav Klaus ví. Proto to
jeho soustavné tažení proti nikým nedelegované moci nevládního
sektoru či oklešťování reálných pravomocí vlád na úrovni materiálně
suverénních států. Tak jako je náš stát dnes „občanskou společností“ a
politiku určujícím byznysem oklešťován zevnitř, tak je ohrožován
zvenčí nadnárodně smýšlejícími snílky se stále méně skrývanými
mocenskými ambicemi. Ale to, co ví Václav Klaus, vědí i jeho oponenti.
A proto jim tak leží v žaludku. Je povinností prezidenta republiky hájit
její nezávislost. Úřad, v němž v této věci selhal Václav Havel, když na
půdě OSN již v roce 1995 navrhoval přeměnu Valného shromáždění na
„parlament světa“ či zřízení celosvětových policejních jednotek a
globální daně, je z hlediska naší státní suverenity nyní v dobrých rukou.
Václav Klaus požívá mezi našimi občany o poznání vyšší důvěry než
ostatní politici. Je na čase, aby se tato mlčící většina probudila a dala i
v nadcházejících volbách najevo, že strany, jejichž politika vede k
oslabování české státní suverenity, dostaly tentokrát červenou.“
(Source: Lidové Noviny,
13.10.2010;http://www.euportal.cz/Articles/6687 -proc-je-klausopravdovy-statnik.aspx.)
Petr Mach: http://www.reformy.cz/zpravy/petr-mach-odejdeme-zmezinarodniho-menoveho-fondu/.
Lukáš Petřík (http://cs.wikipedia.org/wiki/EUPortál): „Nepřipadá
vám, že Evropská unie zasahuje již příliš do pravomocí národních států
a porušuje subsidiaritu? Například neustále vyzývá Litvu, aby
legalizovala manželství párů stejného pohlaví. Či se snaží pronikat i do
oblasti školství a kultury.“ Pavel Bělobrádek
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Bělobrádek): „Myslím si, že tyto
věci by měly zůstat v kompetenci národních států. Domnívám se, že
Evropská unie by se měla vrátit k elementárním principů svých otců
zakladatelů, křesťanských demokratů, a skutečně se domnívám, že
struktury Evropské unie již zasahují tam, kde by zasahovat neměly.
Velice výstražným příkladem je i kauza Buttiglione
(http://en.wikipedia.org/wiki/Buttiglione#Controversy) či zasahování
do národních záležitostí, jestli je někde umístěn kříž, nebo není. To by
nám pak mohlo skončit tím, že budeme muset v Evropě předělávat
národní symboly. Aby nebyl například kříž na švédské vlajce, to už by
mi přišlo absurdní.“ (Source: http://www.euportal.cz/Articles/6949sef-kdu-belobradek-orlik-uz-neposloucham-islam-je-ale-hrozba-eu-uzmluvi-do-veci-do-kterych-nema.aspx.)
Monarchisté z Koruny české – Slezsko
(http://en.wikipedia.org/wiki/Koruna_česká) vzali velmi
vážně ideový boj proti Novému světovému řádu (NWO):
„Jsme si vědomi, že tzv. Nový světový řád je ohrožením nejen
lidí v ČR, ale celé Evropy, potažmo světa. Tudíž boj proti této
hydře považujeme za prioritní. Ochotně budeme
spolupracovat se všemi, kteří jsou si obludnosti této ideje
vědomi a dochází jim, že skutečně může jít o další pokus
vybudovat tzv. antikristovskou říši, tentokrát nikoliv
lokálně, ale globálně.“ „Budeme se snažit na své úrovni a v
rámci vlastních možností vést boj proti perverzní agendě
NWO. Určitě jsme schopni varovat a volat k veřejnosti, aby se
díky své lhostejnosti a konzumní zaslepenosti nenechala
vlákat do pasti pseudo-mesiášů či mesiáše.“ (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/323-zdravice-ucastnikumkonference-hovory-na-pravici-koruna-ceska-slezsko-proti-nwo-ahavlistum.aspx.)
Pan premiér Petr Nečas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas) bohužel podpořil
evropskou ekonomickou vládu a nepřímo také pro
občany ČR nevýhodné změny Lisabonské smlouvy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty). (Source:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/215398-unievytvori-trvaly-protikrizovy-system-cr-dle-necase-na-summituconverted by Web2PDFConvert.com

uspela.html.)
„Svobodní(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens)
nesouhlasí s novelizací Lisabonské smlouvy v podobě doplnění článku
136 Smlouvy o fungování Evropské unie, který má legalizovat pomoc z
kapes daňových poplatníků krachujícím státům eurozóny (tak jak
vyplývá ze závěrů Evropské rady 17.12.2010). „Z české i evropské
politiky by měli odejít ti, kdo před rokem tvrdili, že přijetím smlouvy
budou na desítky let vyřešeny všechny problémy. Je nepřípustné, aby
novelizace udělila Evropské unii kompetenci zasahovat do
svrchovanosti členských států,“ uvedl místopředseda Svobodných Jiří
Payne. Za nepravdivá považují Svobodní ta tvrzení představitelů EU, že
návrh má umožnit zapojení soukromých věřitelů do financování
státních bankrotů. „Je to přesně naopak: Při současném znění smluv
jsou to pouze věřitelé, kdo má doplatit na špatné investice, a
navrhovaná změna má pouze legalizovat zapojení daňových
poplatníků. Současná pomoc v rámci EFSM a EFSF nemá totiž oporu ve
smlouvách, proto evropští politici chtějí smlouvy změnit,“ uvedl
předseda Svobodných Petr Mach. Není pravda, že změna nemění
pravomoci EU, jak tvrdí předsedy Evropské rady Van Rompuy. Do
smluv se totiž přidává významná pravomoc EU kvalifikovanou většinou
zástupců v Radě, tedy s možností přehlasování České republiky,
rozhodovat o obrovských finančních částkách členských států ve
prospěch krachujících států eurozóny. Vzhledem k tomu, že Česká
republika nemá (na rozdíl od Velké Británie nebo Dánska) vyjednanou
výjimku na zavedení eura, může se toto ustanovení v budoucnu velmi
negativně dotknout České republiky. Není proto přípustné, jak tvrdí pan
Rompuy, že změnu je možné přijmout tzv. zjednodušenou procedurou
přijímání změn smluv dle čl. 48, odst. 6 Smlouvy o EU. Tato změna
vyžaduje řádnou ratifikaci v ČR, ústavní většinou dle článku 10a Ústavy
ČR. Souhlas premiéra Petra Nečase s touto změnou na jednání Evropské
rady 16.12.2010 považují Svobodní za velké selhání českého premiéra a
za pokračování v neblahé tradici podřízeného souhlasu českých
představitelů se vším, co EU navrhne. Za Republikové předsednictvo
Svobodných Petr Mach, předseda. www.svobodni.cz.“ (Source:
http://www.euportal.cz/Articles/6994-necas-odkyve-v-bruselu-co-semu-rekne.aspx.)
Česká vláda nedodržela předvolební sliby a tristně
zvýšila daně.(Source:
http://www.svobodni.cz/media/clanky/1058-matejka-clanekpro-ty-kdo-se-blahove-domnivaji-e-letos-volili-pravici/;
http://ekonomika.idnes.cz/firmy-by-mely-rucit-za-to-ze-jejichdodavatel-odvede-dph-pip-/ekonomika.aspx?
c=A101103_161936_ekonomika_vem;
http://www.nasepenize.cz/zmeny-od-1-ledna-2011-rostou-danevsem-vcetne-penzistu-klesa-podpora-817 5;
http://ekonomika.ihned.cz/c1-467 36050-proud-by-mohlydotovat-plyn-a-uhli;
http://www.svobodni.cz/media/clanky/1126-mach-analyzarozhovoru-s-premierem/.)
Pan premiér Nečas bohužel také prohlásil, že když nějaké předvolební
sliby „nezapadají do reality vývoje veřejných rozpočtů“, pak takové
sliby politik již z povahy věci nemusí respektovat a ani se za to voličům
omlouvat. (Source: ČT24, 17 .10.2010.)
Ron Paul (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul): „Zvýšení daní by
mělo devastující účinek na celou ekonomiku.“ (Source: Freedom Watch,
8.12.2010.)
Profesor ekonomie Steven Horwitz
(http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Horwitz): „Snižte daně a snažte se
je posunout ještě níž: umožněte tak zaměstnavatelům, aby se rozhýbali
a nabrali nové zaměstnance.“ (Source: Freedom Watch, 14.12.2010.)
Vydavatel a obchodník Steve Forbes
(http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Forbes): „Snižte daně a tím udržte
ekonomiku nad vodou“, no a „když udržíme nízké daně, tak umožníme
přežití malým podnikům a živnostníkům.“ (Source: Freedom Watch,
13.12.2010.)
Soudce Napolitano: „Pokud nám vláda může sebrat všechno, co chce“,
pak se nabízí otázka: „vlastníme ještě vůbec něco?“ Odpovídá novinář a
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politický komentátor John Stossel
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stossel): „No, když o tom takto
uvažujeme, pak zní odpověď: NE.“ Soudce Napolitano: Nakonec nám
s takovou nezbude nic jiného, než abychom iniciovali nový „dodatek
k Ústavě“, který by jasně deklaroval: „Občanům náleží po právu celé
jejich výdělky“ a „nesmí být zdaňovány“, protože „zdaňování trestá lidi
za to, že pracují.“ „Je to nemorální a ekonomicky zničující.“ (Source:
Freedom Watch, 16.12.2010.)
Na Ukrajině demonstrovaly koncem listopadu 2010
stovky tisíc živnostníků proti záměru vlády na
neúměrné zvýšení daní a rozšíření pravomocí zdejších
finančních úřadů. „Nový zákon dává nejasné a obrovské
pravomoci daňové kontrole, která bude moci až do vyřešení
případu obstavit majetek, což se ve většině případů rovná
likvidaci.“ Zavádějí se také registrační pokladny, jenže ty nevydrží
pracovat ve 30-ti stupňových mrazech. „Člověk, který si sám
svobodně vydělává, svobodně také myslí a to jim asi vadí
nejvíc.“ a „Jestliže lidi přiskřípnou, přestanou svobodně myslet.
Zruinovaní malí podnikatelé rozšíří řady nezaměstnaných,
dostanou se na burzu práce, kde velcí oligarchové nabírají
levnou pracovní sílu, aby snížili své náklady.“, řekla jedna
z účastnic demonstrace. (Source: Radiožurnál, 30.11.2010;
http://www.rozhlas.cz/_audio/protesty-proti-koalici-ods-a-cssdpri-jednani-prazskeho-magistratu-zmeny-duchodu-v-pristichletech-rozruch-zpusobeny-internetovy–02200112.mp3.)
Profesor Lawrence Cathles
(http://www.eas.cornell.edu/cals/eas/people/profile.cfm?
netId=lmc19) – vědecká kapacita v oboru geologie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Geology) – důrazně zklidnil
všechny ekologické alarmisty a ekonomické spekulanty.
Zásoby nerostných surovin jsou na dně oceánů tak
obrovské, že pokryjí ještě mnoho staletí intenzivní těžby.
(Source: http://www.novinky.cz/veda-skoly/213601-neni-nutnebojovat-o-zdroje-surovin-vseho-je-dost-dokazuje-geolog.html.)
Důležitý, mocný, velice bohatý a velmi dobře viditelný
propagátor a finančník Nového světového řádu (NWO)
pan George Soros (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros)
veřejně a s hrdostí připustil, že spolupracoval za války
s nacisty a pomáhal v Maďarsku zabavovat majetky
svých židovských spolubratří. Žádnou lítost ani vinu necítí.
Pro něj znamenaly poslední válečné roky „velmi pozitivní
zkušenost“ a obzvláště konec války byl pro něj „nejšťastnější rok“
jeho života, „rok německé okupace“. Pan Soros oznámil v médiích,
že ač sám Žid (http://en.wikipedia.org/wiki/Jews), netají se tím,
že je otevřeným antisemitou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism; interview z roku
2004), podporuje anti-izraelské skupiny a to vše financuje předně
z operací svého 5. největšího hedgového fondu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund) na světě jménem
Quantum
(http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Group_of_Funds) v tržní
ceně 27 miliard dolarů (stav v listopadu 2010). Pro dokreslení:
činnost pana Sorose vyvolala mj. kompletní chaos v Keni v době
voleb (http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya) roku 2007 . (Source:
Glenn Beck Show, 11.11.2010; http://sweetnesslight.com/archive/george-soros-on-helping-the-nazis-during-theholocaust.)
„In 1992, the lead fund, Soros’s Quantum Fund became famous for
„breaking“ the Bank of England, forcing it to devalue the pound. Soros
had bet his entire fund in a short sale on the ultimately fulfilled
prediction that the British currency would drop in value, a coup that
netted him a profit of $1 billion (see Black Wednesday). In 1997, Soros
was blamed for forcing sharp devaluations in Southeast Asian
currencies.“ (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Group_of_Funds.)
„When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros’ father was a
successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to
commute to work in a rowboat. But knowing there were problems
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ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them
forged papers and he bribed a government official to take 14-year-old
George Soros in and swear that he was his Christian godson. But
survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of
Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George
Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds,
confiscating property from the Jews.
„(Vintage footage of Jews walking in line; man dragging little boy in
line)
KROFT: (Voiceover) These are pictures from 1944 of what happened to
George Soros’ friends and neighbors.
(Vintage footage of women and men with bags over their shoulders
walking; crowd by a train)
KROFT: (Voiceover) You’re a Hungarian Jew…
Mr. SOROS: (Voiceover) Mm-hmm.
KROFT: (Voiceover) …who escaped the Holocaust…
(Vintage footage of women walking by train)
Mr. SOROS: (Voiceover) Mm-hmm.
(Vintage footage of people getting on train)
KROFT: (Voiceover) …by–by posing as a Christian.
Mr. SOROS: (Voiceover) Right.
(Vintage footage of women helping each other get on train; train door
closing with people in boxcar)
KROFT: (Voiceover) And you watched lots of people get shipped off to
the death camps.
Mr. SOROS: Right. I was 14 years old. And I would say that that’s when
my character was made.
KROFT: In what way?
Mr. SOROS: That one should think ahead. One should understand and
–and anticipate events and when–when one is threatened. It was a
tremendous threat of evil. I mean, it was a–a very personal experience
of evil.
KROFT: My understanding is that you went out with this protector of
yours who swore that you were his adopted godson.
Mr. SOROS: Yes. Yes.
KROFT: Went out, in fact, and helped in the confiscation of property
from the Jews.
Mr. SOROS: Yes. That’s right. Yes.
KROFT: I mean, that’s–that sounds like an experience that would send
lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it
difficult?
Mr. SOROS: Not–not at all. Not at all. Maybe as a child you don’t–you
don’t see the connection. But it was–it created no–no problem at all.
KROFT: No feeling of guilt?
Mr. SOROS: No.
KROFT: For example that, ‘I’m Jewish and here I am, watching these
people go. I could just as easily be there. I should be there.’ None of
that?
Mr. SOROS: Well, of course I c–I could be on the other side or I could be
the one from whom the thing is being taken away. But there was no
sense that I shouldn’t be there, because that was–well, actually, in a
funny way, it’s just like in markets–that if I weren’t there–of course, I
wasn’t doing it, but somebody else would–would–would be taking it
away anyhow. And it was the–whether I was there or not, I was only a
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spectator, the property was being taken away. So the–I had no role in
taking away that property. So I had no sense of guilt.“ (Source:
http://sweetness-light.com/archive/george-soros-on-helping-the-nazisduring-the-holocaust.)
Pan Soros se ve svých knihách s oblibou přirovnával k Bohu (Soros:
„Představoval jsem si sám sebe jako nějakého Boha.“ – v knize
´Alchemy of Finance´), hovořil o svých „silných mesiášských
fantasiích“ (v knize ´Underwriting Democracy´), mluvil o sobě po Božím
vzoru jako o „benevolentním“, „vševidoucím“, no a podle toho také
jednal v praxi. Financoval např. pád mnoha vlád, měn a celých států:
Thajsko, Malajsie, Indonesie, Japonsko, Rusko, Velká Británie (16.9.1992
– http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Wednesday), Československo
(listopad 1989), Ukrajina, Gruzie, Slovensko, Chorvatsko, Jugoslávie a
nejnověji USA. V říjnu 2010 vyvinuli Sorosovi podřízení tlak na vedení
Fox News: chtěli ukončit vysílání celého pořadu Glenna Becka. Když
neuspěli: požadovali alespoň zastavení zveřejňování dalších informací o
panu Sorosovi. Tudy však cesta nevedla. Jeden z ředitelů Fox News
takový nátlak na společné schůzce odmítl a postavil se tak na Beckovu
stranu. Zástupce pana Sorose poukázal na skutečnost: jestli si Glenn Beck
myslí, že snad zastaví nástup Nového světového řádu, tak to se plete,
jelikož „tahle loď už dávno vyplula“ a pokud se pan Beck nepřidá,
tak „jej prostě nechají někde napospas osudu“. Sorosův zástupce
dokonce poslal Beckovi malý dárek: film „A Face in the Crowd“
(http://en.wikipedia.org/wiki/A_Face_in_the_Crowd_(film)) z roku
1957 o stoupající rozhlasové a televizní hvězdě, která nakonec tragicky
skončila v kompletním opuštění a na pokraji šílenství. „Ujistěte se, že
pan Beck ten dárek od pana Sorose opravdu dostane.“, vzkázal ještě
Sorosův muž. (Source: Glenn Beck Show, 9.11.2010.)
Finančník Soros: „Hlavní překážkou k vytvoření spravedlivého a
stabilního Nového světového řádu jsou USA.“ „Spojené státy by si měly
najít své správné místo v Novém světovém řádu a vzdát se některých
svých dosavadních výhod.“ (Source: Glenn Beck Show, 9.11.2010.)
Do konce roku 2010 byly známy nejméně 4 osobní návštěvy pana Sorose
u presidenta Obamy v Bílém domě
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House). Beck: Soros „opakovaně
vyzýval k devalvaci amerického dolaru“. „Rozpoutal válku proti
kapitalismu“, na kterém tolik vydělal, a ve kterém uměl tak dobře
chodit. „Nechce již vidět samostatné a svobodné národní státy.“ Chce
„jednu globální společnost.“ (Source: Glenn Beck Show, 9.11.2010.) Pan
„Soros moc dobře ví: co dělá.“ „On má hedgové fondy.“ „On zná
východiska“ a „dělá to pořád a pořád dokola“. „Získá bohatství a moc a
vy o to vše naopak přijdete.“ „Hraje si na Boha.“ Přitom sám „je ateista.“
„Pro tohoto člověka je lidský život pouze hrou.“ „Experimentování
s lidskými životy: to se přesně stane, když se někdo začne považovat za
elitáře, nebo se sám pasuje do role vládce, nebo se cítí být jistým
druhem Boha.“ Soros „hraje tyhlety hry velmi dlouho“ a má na ně velké
množství finančních prostředků. „Každý rok dává prostřednictvím
svého Open Society Institute
(http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Institute) na tzv. veřejně
prospěšné aktivity po celém světě“ ohromné sumy peněz. Jenže ptejme
se na jaké. Financuje tak své spřízněné tiskové agentury, novináře,
odbory, přednášky, vede kampaně proti konzervativcům, proti Fox
News, Beckovi, podporuje Nový světový řád i enviromentalismus. Jde o
tisíce organizací a příjemců dotací na Zemi. (Source: Glenn Beck Show,
10.11.2010.)
Sorosův postup zní: „infiltrovat politické strany“ a vytvořit své vlastní
mediální impérium + šířit své názory tak, aby byly politicky a
ekonomicky využitelné; investujte cíleně miliony dolaru a zdiskreditujte
vaši opozici:
1. „Vytvoření stínové vlády“ – například konglomerát humanitárních
organizací, podpůrných fondů, aktivistů, občanských sdružení,
mediálních agentur, korporací atd.
2. „Kontrolujte sdělovací prostředky“ (již existující nebo založte vlastní).
3. „Destabilizujte stát“ (podporujte masové utrácení peněz daňových
poplatníků; vybudujte celospolečenské hnutí proti národní vládě).
4. „Převezměte moc“ (demonstrace, stávky, vládní krize). (Source: Glenn
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Beck Show, 9.11.2010.) Beck: A „také do Ameriky přijdou pouliční
nepokoje“ a budou financovány mj. Sorosovými penězi. (Source: Glenn
Beck Show, 10.11.2010.)
Další Sorosova taktika politické destabilizace daného národního státu,
která je inspirována případem Československa z února 1948
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d’état_of_1948):
Vytvořte mediální tlak a krizi ve vládě.
Zároveň také rozviňte dostatečný protitlak formou stávek,
manifestací aj. aktivit v ulicích.
Uprostřed tohoto všeho se ocitne střední třída, firmy atd.: budou
požadovat po vládě zavedení pořádku.
Lidé se v obavě z chaosu vzdají svých svobod a dojde ke změně
režimu.
Když totiž občané ztratí naději, „když se cítí osamoceni“ a
„obklíčeni“, tak to je přesně ta pravá chvíle pro převzetí moci.
(Source: Glenn Beck Show, 10.11.2010.)
Glenn Beck: jenže my už dnes víme, že na celém světě se staví na odpor
vůči Novému světovému řádu desítky miliónů lidí: tedy „my nejsme
sami“ a přátelé: „oni vás neobklíčili“, vzkazuje obyvatelům Česka Glenn a
dodává: „Pane Sorosi, my dnes neskončíme jako českoslovenští občané
v roce 1948, my jsme ještě stále svobodní Američané.“ Tady u nás se
vám to nepovede, i když víme, že už jste dokázal položit na lopatky
nejméně čtyři státy a čtyři světové měny. „Víra, naděje a
dobročinnost“, to jsou síly, které nás zachrání a „k tomu nepotřebujeme
žádného miliardáře, tyhle dobré síly v nás si zaktivizujeme sami.“
(Source: Glenn Beck Show, 10.11.2010.)
No a nehodíte-li se již panu Sorosovi tzv. do krámu, tak vás hodí přes
palubu. Podobně jako to již udělal s presidentem Obamou po prohraných
amerických volbách na počátku listopadu 2010. Obama už prý
dostatečně nebojuje s konzervativci a chce hledat kompromisy (viz.
nenadálé Obamovo nadšení pro úspory, patriotismus, dohodu
s Republikány a ani slovo o globální vládě – C-Span, 29.11.2010).
Potvrzuje to také progresivní ekonom Paul Krugman
(http://www.nytimes.com/ref/opinion/KRUGMAN-BIO.html): „Všichni,
kteří ještě věří na zářící hvězdu presidenta Obamy: se oddávají
neuvěřitelné sebe iluzi“, „protože Obama již z velké části akceptuje
konzervativní výklad naší politiky.“ (Source: Glenn Beck Show,
22.11.2010.)
V amerických listopadových volbách roku 2010 zvítězili
naštěstí Republikáni (http://en.wikipedia.org/wiki/GOP) díky
masivní podpoře konzervativně-libertariánského
(http://en.wikipedia.org/wiki/Conservative_libertarianism)
lidového hnutí Tea Party
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement).
Tea Party – hlavní názory na politiku a na osobní život
člověka:
1/ „Malá vláda“, která neničí lidem životy a dává lidem svobodu, nikoliv
záplavu zákonů.
2/ „Nízké daně“.
3/ „Vládní úspory“ a omezování velkých státních zakázek.
4/ „Větší možnosti osobní volby“ – lidé vědí věci lépe než vláda.
5/ „Staňme se všichni více čestnými a slušnými lidmi“. (Source: Glenn
Beck Show, 20.9.2010.)
Glenn Beck: „Není to o tom jestli je někdo Republikán (v Česku
pravičák, pozn. autora) nebo demokrat (v Česku levičák, pozn.
autora), pro pána krále o nic se tak málo nestarám jako
zrovna o tohle. Vždyť je to o hodnotách a principech.“ „Je to
jako David a Goliáš a my vyhráváme, protože si stojíme za
tím, čemu věříme.“ I proti nejmocnějším elitářům a těm
nejsilnějším politickým sekretariátům. (Source: Glenn Beck Show,
15.9.2010.) „Uvědomujete si, co jsme společně všechno dokázali?
Pamatujete si, jak jsme se museli ještě před dvěma roky navzájem
povzbuzovat a teprve postupně jsme se přesvědčili, že nejsme sami.“ A
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podívejte se dnes na „naše velké vítězství“. „Teď začíná tvrdá práce.“
Teď „už lidé znovu neusnou.“ No a pokud Republikáni opět zklamou,
jestliže ani tentokrát „nepochopí o co jde, tak to již bude jejich definitivní
konec.“ (Source: Glenn Beck Show, 3.11.2010.)
Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)):
„Věřím tomu, že celospolečenské Hnutí Tea Party je doposud největší
opozice vůči vládě za posledních 75 let a to opozice velmi přínosná a
autentická. To samozřejmě neznamená, že není toto hnutí infiltrováno,
a že se tento stav nezhoršuje.“ Tak např. šéf televizní stanice Fox News
pan Rupert Murdoch (http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch)
„říkal ještě před několika lety o lidech přemýšlejících nahlas o Novém
světovém řádu, že jsou to konspirační teoretici a najednou /…/, aby mu
zůstal správný názorový proud, tak musel přiznat, že to vše kolem
Nového světového řádu je zkrátka relevantní.“ Po vítězství Tea Party
„začal počátek konce globalistů.“ Vždyť už i ten Brzezinski
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brzezinski,_Zbigniew) „také přiznal, že
lidé nyní konečně ukazují prstem na elitáře a nikoliv tak jako doposud
na jimi nastrčené prostředníky (např. president Obama, pozn. autora).“
„Politika byla posledních 60-70 let o souboji bohatých mezi sebou o
moc.“ „Nyní je to poprvé, kdy jsou jasně nastolená opravdová témata a
opravdové problémy lidí, ukazuje se agenda stínové vlády
(http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_government) a zákulisních
zájmových skupin.“ „Lidé jsou naštvaní a nenechají se oklamat ani
dosavadním hlavním proudem v Republikánské straně (podobně je to
již také v českém prostředí, pozn. autora).“ „Je to počátek jednoho
z největších národních probuzení v moderních dějinách. Tomu já
věřím.“ „Je to začátek 2. americké revoluce.“ Dále nezapomeňme, že na
letošní vítěznou konzervativně-libertariánskou volební kampaň šla
většina prostředků „z malých darů prostých lidí“. Kumulace malých
částek „20-50 dolarů“ tak dokázaly udělat divy. Tyto občanské „dary
svým množstvím překonaly všechny rekordy“, no „a to je také to, čeho
se systém zalekl.“ (Source: RT, 3.11.2010;
http://www.youtube.com/watch?v=PPcqoc0qtlw.)
Americký senátor zvolený s podporou Tea Party za stát Florida
(http://en.wikipedia.org/wiki/Florida) Marco Rubio
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Rubio): „Všichni jsme dětmi
všemohoucího Boha.“ Vítězství Tea Party představuje „druhou šanci pro
Republikány, aby byli znovu tím, čím slíbili před volbami být.“ Velká
politika je místo, které „doslova mění lidi“. „Odcházejí tam, ale vracejí
se jako úplně jiní lidé.“ „Proto vás prosím o vaše modlitby za mne a za
mou rodinu, abychom vydrželi všechny ty tlaky.“ (Source: C-Span,
3.11.2010.)
Americký senátor zvolený za stát Kentucky s podporou Tea Party
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky) Rand Paul
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul): „Mám pro vás zprávu,
zprávu od lidí z Kentucky, která zní mohutným a jasným hlasem, a která
si nehraje se slovy: přišli jsme si vzít zpět naši vládu!“ (Source:
http://www.ft.com/cms/s/0/cbaceae4-e6ef-11df-889400144feab49a.html#axzz1BfXUAsMX.)
Pozdější předseda americké Sněmovny reprezentantů pan John Boehner
(http://en.wikipedia.org/wiki/Boehner) nakonec potvrdil, že si
uvědomuje: díky vítězství Tea Party jde o druhou šanci pro Republikány
a tato šance může být opět na dlouhé desítky let tou poslední. (Source: CSpan, 18.11.2010.) „Je důležité slyšet hlas lidu.“ „Viděl jsem tolik
rozhněvaných lidí na naši vládu: jako ještě nikdy předtím ve svém
životě.“ (Source: C-Span, 3.11.2010.)
Lze tedy očekávat velmi pozitivní dílčí omezení Agendy NWO a větší
příklon budoucí americké politiky k tolik potřebným tradicím otců
zakladatelů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States)
a presidentů Eisenhowera (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenhower),
Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan). Rozhodující budou
v tomto smyslu presidentské volby 6. listopadu 2012
(http://en.wikipedia.org/wiki/Us_presidential_election_2012).
(Source: „Bachmann is being challenged in 2010 by DemocraticFarmer-Labor nominee Tarryl Clark and Independent Candidate Bob
Anderson. The race was the most expensive race in U.S. history. On
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November 2, 2010, Bachmann defeated Tarryl Clark by 52% to 40% of
the vote.“ http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann#2010;
http://www.myfoxatlanta.com/dpps/news/politics/Rep-Bachmann-ReElected-6th-District-Over-Clark-nov-2-2010_10429354; „Democrats
lost the most seats of any midterm since 1938 when the Republicans
gained 81 seats in the House of Representatives.“
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives_elections,_2010;
„In exit polls, four in 10 voters expressed support for the Tea Party
Movement. And Mr. Paul called his win part of “a tea party tidal wave”
in his victory speech.““ „But other races showed the clear limits of the
Tea Party’s appeal. The movement cost the Republicans a chance to
pick up Vice President Joseph R. Biden’s old Senate seat in Delaware
when Christine O’Donnell, a Tea Party favorite who was put on the
defensive by her colorful past, lost as expected to Christopher Coons,
the Democrat. And in the Colorado governor’s race Dan Maes, the Tea
Party-backed candidate who won the Republican nomination, finished
third in a three-way race. Republicans feared that they might be among
several outspoken, highly conservative Tea Party candidates who
could cost them other races they had thought they could win.“ „Still, the
early victories in Kentucky and Florida — along with the victory of
Nikki Haley, a Tea Party-backed candidate, as the governor of South
Carolina — showed a strength to the movement that seemed unlikely
just a year ago.“
http://www.nytimes.com/2010/11/03/us/politics/03tea.html;
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A201Y20101103;
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/2157 09-obamovidemokrate-ztratili-vetsinu-ve-snemovne-ale-zachranili-senat.html;
http://www.infowars.com/judge-andrew-napolitano-a-return-to-ourgoldwater-roots/; http://www.ct24.cz/ekonomika/110308-v-usazavladl-kompromis-danove-ulevy-zustanou-jeste-dva-roky/;
http://www.euportal.cz/Articles/6538-akce-d-o-s-t-reaganovska-novapravice-a-tea-party.aspx; http://www.euportal.cz/Articles/6987 regeneruji-usa-diky-tea-party-je-to-zarodek-americkeho-fasismu-arasismu-.aspx; http://www.reformy.cz/zpravy/ron-paul-znovu-zvolendo-kongres/.)
V mexickém Cancúnu proběhla na přelomu listopadu a
prosince 2010 velmi nebezpečná světová klimatická
konference
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cancún_climate_summit), která
měla za cíl zastavit rozvoj západního svobodného světa a
zotročit všechny další země tzv. globálními
ekologickými předpisy: přesně ve shodě s Agendou
Nového světového řádu. Vědecké kapacity zde předkládaly
dokonce návrhy typu násilného vysídlování celých států nebo
zavedení přídělového hospodářství v zemích třetího světa
(http://en.wikipedia.org/wiki/3rd_world) aj. (Source:
http://www.infowars.com/climate-alarmists-push-forcedrelocation-at-cancun-summit/;
http://www.telegraph.co.uk/earth/copenhagen-climate-changeconfe/81657 69/Cancun-climate-change-summit-scientists-callfor-rationing-in-developed-world.html.) Bohužel na dané
konferenci se opravdu podařilo dosáhnout (byť nezávazné)
dohody o vytvoření speciálního globálního fondu pod správou
Světové banky. Výsledkem bude řada ekologických směrnic a
dohod o přerozdělování financí na základě státního nařízení, tedy
bez opravdové snahy pomoci dle zásad dobrovolnosti a změny
srdce člověka. To všechno bude nutit národní vlády: aby opět
přesunovaly své pravomoci na globální úroveň za účelem
vytvoření Nového světového řádu. (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/362-lond-monckton-vysledekklimaticke-konference-v-cancunu-abdikace-zapadu-formalnisvetova-vlada.aspx.)
„Kjótský protokol o snižování emisí vyprší v roce 2012. Mexický
kompromis konstatuje, že po něm je potřeba emise omezit ještě víc, ale
nepředepisuje pro to žádný povinný mechanismus. Chudé země si zase
získal fond, který jim bude pomáhat s následky klimatických změn, s
ochranou přírody a s rozvojem ekologicky čistého průmyslu. Tzv.
Zelený klimatický fond do roku 2020 ročně vybere a rozdělí 100 miliard
dolarů. Spory byly o to, kdo ho má spravovat. Nakonec to bude první
tři roky Světová banka, pak zástupci bohatých i chudých států. „Máme
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za to, že výsledek spravedlivě odráží vůli různých stran, a i když má
nedostatky, je dobře že jednání nevybočilo z rámce vytyčeného na
Bali,“ konstatoval čínský zástupce Sie Čen-chua. Problém je v tom, že
dohoda je ještě mnohem méně závazná, než si přál loňský kodaňský
summit. Zdá se, že žádná navržená opatření nebudou mít právní váhu.
Dosáhnout jejich závaznosti, to delegáti z Cancúnu opět přehráli na
další kurt: tentokrát do Jihoafrické republiky, kam se jednání OSN o
klimatu přesunou napřesrok.“ (Source:
http://www.ct24.cz/svet/10967 4-kjotsky-protokol-dostanenastupce/.)
Server Infowars.com přinesl podrobný seznam
oficiálních patentů využitelných mj. pro Chemtrails
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chemtrails). Zájemcům o tuto
problematiku se tak dostal do rukou vědecky potvrzený klíč
k vysvětlení mnoha nejasností spojených s tímto fenoménem
(Source: http://www.infowars.com/spraying-the-skies-197 5-u-spatent-for-powder-contrail-generation/.). Česká televizní stanice
Nova (http://en.wikipedia.org/wiki/TV_Nova_(Czech_Republic))
pak připustila ve svém programu Střepiny
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Střepiny) možnost existence
Chemtrails a potvrdila pokusy s ovládáním počasí v rámci
Geoengineeringu (http://en.wikipedia.org/wiki/Geoengineering).
(Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/369-ze-by-melispiklenci-pravdu-tv-nova-o-chemtrails.aspx).
„Následuje pasáž, kvůli které se Radim Tolasz rozhodl redakci na starou
tiskovou zprávu odkázat: „Jako jedním z ´důkazů chemtrails´, majících
souvislost s meteorologií, je často argumentováno i různými pokusy o
umělé zásahy do počasí, které probíhají v některých oblastech světa.
Podobné akce či experimenty však využívají jiné technické prostředky
než civilní dopravní letadla a s kondenzačními stopami za letadly je
nelze v žádném případě zaměňovat. Navíc oblasti, kde se tak děje, jsou
mimo území ČR, které je pro podobné experimenty klimatologicky zcela
nevhodné.“ „“Cloud seeding se ve světě (Kavkaz, Středomoří, Balkán,
severní Afrika a jistě i jinde) dělá se záměrem ochrany zemědělské
produkce, jedná se o programy hail suppression, které se však v ČR
nikde neprovádělo,“ vysvětlil pak Tolasz.“ (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/222-existuji-materialy-o-umelemrizeni-pocasi-urady-mlci.aspx.)
Červený kříž (http://en.wikipedia.org/wiki/Red_cross)
zakázal užívání veškeré vánoční symboliky a tedy také
křesťanských křížů. (Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-152361/The-RedCross-bans-Christmas.html.)
„Christmas has been banned by the Red Cross from its 430 fund-raising
shops.“ „Christine Banks, a volunteer at a Red Cross shop in New
Romney, Kent, said: ‘We put up a nativity scene in the window and
were told to take it out. It seems we can’t have anything that means
Christmas. We’re allowed to have some tinsel but that’s it. ‘When we
send cards they have to say season’s greetings or best wishes. They
must not be linked directly to Christmas.“ „Mrs Banks added: ‘ We have
been instructed that we can’t say anything about Christmas and we
certainly can’t have a Christmas tree.“ „Labour peer Lord Ahmed,
one of the country’s most prominent Moslem politicians, said:
‘It is stupid to think Moslems would be offended. ‘The Moslem
community has been talking to Christians for the past 1,400
years. The teachings from Islam are that you should respect
other faiths.’ He added: ‘In my business all my staff celebrate
Christmas and I celebrate with them. It is absolutely not the
case that Christmas could damage the Red Cross reputation
for neutrality – I think their people have gone a little bit over
the top.’“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article152361/The-Red-Cross-bans-Christmas.html.)
Íránský president
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad) vyzval
lidstvo k vytvoření společného Nového světového řádu
(NWO). (Source: http://www.infowars.com/ahmadinejad-callsfor-new-world-order-at-un/.)
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„Ahmadinejad called for a new world order, proposing the
coming decade be one of “joint global governance.” “Now that
the discriminatory order of capitalism and the hegemonic approaches
are facing defeat and are getting close to their end, all-out participation
in upholding justice and prosperous interrelations is essential,” said
Ahmadinejad. “All should participate in a coordinated effort for putting
in place the competent governance in the centers of the world power
and for security serenity, welfare, friendship, and sustainable peace
and security.” (Source: http://www.infowars.com/ahmadinejad-callsfor-new-world-order-at-un/.)
Po odstoupení českého policejního presidenta pana
Oldřicha Martinů
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Oldřich_Martinů) a ministra
životního prostředí pana Pavla Drobila
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Drobil) hrozilo, že by se
na jejich místa dostali lidé blízcí Agendě Nového
světového řádu (NWO). Drobil i Martinů neváhali projevovat
veřejně své postoje tak, že byly často v rozporu se záměry NWO:
Např. odstupující ministr životního prostředí odporoval
porušování Ústavy při navrhovaných enviromentálních
kontrolách domácností (např. polovina obyvatel Ostravy neviděla
životní prostředí a znečištění ovzduší jako vážný problém viz.
ČT24, 21.9.2010) nebo pan policejní president nebyl nadšen z
plánů na zavádění tělesných skenerů na českých letištích atd.
Jakým způsobem budou nyní jednat noví páni ministři není zatím
ještě zcela jasné.
+
Vážení přátelé, nyní můžeme rozhodnout o naší budoucnosti, budeme-li
se k sobě chovat vstřícněji a solidárněji, dokážeme-li pomoci jeden
druhému a nehodíme-li například přes palubu své přátele v nouzi, neboť
i tenhle smutný vývoj je přáním lidí napojených na Agendu Nového
světového řádu. A přiznejme si: mají z něj radost. Masa nedůvěřivých
občanů bez naděje a bez ochoty si pomoci: tak ta je totiž daleko lépe
ovladatelná a manipulovatelná. Daleko více pak poslouchá ty, kteří
chtějí zničit samostatnou Českou republiku a její svobodné obyvatele.
Najděme k sobě prosím opět cestu a pokusme se pomocí vzájemné
solidarity a víry v našeho Stvořitele překonat všechny těžké zkoušky.
Společně to dokážeme. S přáním Božího Požehnání Vám děkuje a srdečně
Vás zdraví RAdo Skydancer
.
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Merry Christmas and Happy + Blessed New Year!
Best Wishes to You from RAdo Skydancer! :)
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9-9-2010: FROM T HIS NEW CZECH GOVERNMENT
UP T O „SHINING HAPPY T OMORROWS“?
Přidáno Září 10, 2010 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

RAdo Skydancer
analyzes in his
article the
Declaration of the
Czech
government in
terms of potential
threats arising
from the NWO
Agenda and the
European Union.
He described the
present situation:
the Czech voters are showing re-disappointment of the
politicians: They are once again breaking theirs election
promises and intend to raise taxes for everyone. RAdo also
expressed his support in those hard times for the Czech
Christian-Prime Minister Mr. Petr Necas. Via Mr. Necas there is
still a chance for restoring honor of the members of the Czech
Government and their promises. If their promises once
presented to the people will not be restored: then the Good
people from all over the Czech nation have to start a
nationwide movement across the political spectrum via the
American model „Tea Parties“ with a view to: restore honor in
life and in politics. RAdo also describes the huge success of
American conservatives, libertarians, generally Good people
with love to God and country, constitution and freedom on
„RESTORING HONOR RALLY“ 8-28-2010 in Washington, D.C.:
There were 500.000 to 650.000 patriots. God Bless You.
Motto 1: „Naše vláda se opírá o víru v Boha. Z tohoto zdroje
čerpáme naši úctu k pravdě a spravedlnosti, rovnosti a
velkodušnosti a k lidským právům. Pokud lidé nevěří těmto
zásadám, pak nemohou věřit ani naší vládě. /…/ Vláda
jakékoliv země nemůže být při formování dobrých mravů ve
společnosti úspěšnější než náboženství daného státu.
Neexistuje totiž žádný jiný způsob jak můžeme nahradit
autoritu zákona lidskou ctí. Samozřejmě můžeme v rámci
vlády napomoci k omezení společenských zlořádů a můžeme
také poskytnout přiměřenou bezpečnost a ochranu zákonem
a policejní kontrolu, ale skutečná reforma, kterou naše
společnost v těchto dnech hledá, tak ta přijde až v důsledku
náboženského přesvědčení, anebo se nedostaví vůbec. Mír,
spravedlnost, dobročinnost – tyto hodnoty se nemohou stát
součástí našich životů na základě legislativy. Jsou výsledkem
Boží milosti.“ „Prosperita je pouze nástroj k našemu užitku,
nikoliv božstvo hodné uctívání.“ „Our government rests upon
religion. It is from that source that we derive our reverence for truth
and justice, for equality and liberality and for the rights of mankind.
Unless the people believe in these principles they cannot believe in our
government. /…/ The government of a country never gets ahead of the
religion of a country. There is no way by which we can substitute the
authority of law for the virtue of men. Of course we can help to restrain
the vicious and furnish a fair degree of security and protection by
legislation and police control, but the real reform which society in these
days is seeking will come as a result of religious convictions, or they
will not come at all. Peace, justice, charity- these cannot be legislated
into being. They are the result of Divine Grace.” „Prosperity is only an
instrument to be used, not a deity to be worshipped.” Calvin Coolidge
– 30. americký president
(http://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Coolidge). (Source:
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Coolidge). (Source:
http://thinkexist.com/quotes/calvin_coolidge/2.html;
http://thinkexist.com/quotes/calvin_coolidge/4.html.)
Motto 2: „Čím více je stát zkorumpovaný, tím více vytváří
nové a nové zákony.“ „The more corrupt the state, the more it
legislates.“ (EU –
http://en.wikipedia.org/wiki/European_union). Tacitus – slavný
římský historik a senátor (http://en.wikipedia.org/wiki/Tacitus).
(Source: http://en.wikiquote.org/wiki/Tacitus.)
Motto 3: „Věci se zlepší!“ „My můžeme uspět!“ „Dobročinnost
podporujme nikoliv v rámci vlády, nýbrž skrze nás samotné,
naše sousedy, naše církve, synagogy. Musíme se navzájem
podržet a být prostě připraveni podpořit jeden druhého …“
„Naše srdce musí být plná víry, naděje a dobročinnosti.“
„Things will get better!“ „You can succeed!“ „Charity not from the
government but thru ourselves, our neighbours, our churches, our
synagogues. We need pick each other up and be prepare to support one
other …“ „We must have our hearts filled with faith, hope and charity.“
Glenn Beck – americký politický komentátor
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_beck). (Source: Glenn Beck Show,
12. 8. 2010.)
Motto 4: „Kdo pasivně přijímá zlo, podílí se na něm stejnou
měrou jako ten, kdo zlu aktivně napomáhá.“ „He who passively
accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetuate it.“
Martin Luther King, Jr. – známý americký pastor a bojovník za
lidská práva (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr).
(Source: http://quotes.liberty-tree.ca.)
Motto 5: „Lidé i národy mají právo postavit se jakékoliv
totalitě se zbraní v ruce. I když by to třeba z dlouhodobého
hlediska „nic nepřineslo“. Běh dějin se mnohdy řídí vlastní
logikou, která nám někdy může připadat nepochopitelná. A
tak heroismus tváří tvář přesile – byť nakonec není
korunován úspěchem – se často stává momentem a
symbolem, který nám dává naději.“ „People and nations have the
right to stand up to any totalitarian regime with weapons in hand.
Although if should it be in the long run without „any benefit“. Course of
history is often governed by its own logic, which we may sometimes
seem incomprehensible. And heroism face to face of superior numbers –
though not finally crowned with success – it is often the moment and a
symbol that gives us hope.“ Marek Skřipský – český politologhistorik. (Source: http://www.euportal.cz/Articles/6400-paumer-aszendzielarz-tentyz-boj-odlisne-uznani.aspx.)

Desátého srpna 2010 obdržela nová česká vláda
(http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas’s_Cabinet) důvěru
v Poslanecké sněmovně
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Parliament_of_the_Czech_Republic)
Parlamentu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic)
České republiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic).
Sympatický premiér a křesťan v jedné osobě Petr Nečas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas) z ODS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) získával každý
den nové a nové plusové body u většiny občanů Česka mj. díky svým
praktickým krokům a korektnímu vystupování.
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Programové prohlášení Nečasovy vlády ze 4. srpna 2010
(http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf) – jakožto významný
dokument – signalizovalo směřování naší země na další 4 a možná více
let. Prohlášení, které se stalo průsečíkem politických idejí tří stran ODS,
TOP09 (http://en.wikipedia.org/wiki/TOP09), VV
(http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Affairs_(political_party)): již však
až tak pozitivní hodnocení nepřineslo. Pozorný čtenář zde našel sice
opravdu celou řadu naprosto výborných závazků a
myšlenkových směrů, nicméně se tam bohužel také dostala
přehršel nebezpečných formulací a ty by se mohly bez náležité
kontroly voličů změnit v nástroj dalšího prosazování zlé agendy NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)).

Podívejme se nejprve na to dobré, na veřejně deklarované ideje a
cíle, zaručené pomocí podpisů představitelů výše uvedených stran na
písemném závazku nové české vlády. V případě jakéhokoliv odklonu
nebo pozdějších snah o bagatelizaci vládního prohlášení (bez dohody
v rámci kabinetu a s voliči): Vyzýváme občany, aby se v tomto případě
neváhali slušnou formou hlasitě ozývat a hlavně si to (pozitivní i
negativní) dobře zapamatovali pro účely dalších voleb – ty nejbližší se
uskuteční již letos v říjnu 2010
(http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_calendar).
Vybrané pozitivní body z Programového prohlášení vlády České
republiky:
Vláda bude každého občana důsledně chránit před
omezováním jeho ústavních svobod a práv
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Czech_republic;
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms)
ze strany NWO nebo kohokoliv jiného – Evropskou unii
nevyjímaje.
„Toto programové prohlášení obsahuje vizi a úkoly vlády, která si je
vědoma své odpovědnosti /…/ chránit svobody a individuální
práva našich občanů.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 2.)
„Bude se proto aktivně věnovat tématům, ve kterých si ČR již získala
nesporný kredit, jako je podpora rozvoje občanské společnosti /…/
svobody projevu a médií /…/.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 13.)
Ve vztahu k omezování průniku Agendy NWO z EU na české
území:
„Zvýšený důraz bude kladen na zdůvodnění nezbytnosti
přijetí každého legislativního návrhu z hlediska principu
subsidiarity.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.)
(Subsidiarita zde znamená důsledný požadavek, aby se
rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech
odehrávaly na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je
nejblíže občanům – tedy nikoliv na úrovni EU!, pozn. autora.)
„Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky
bude vláda dbát na důsledné uplatňování principů
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subsidiarity a proporcionality.“ „ČR však nepodpoří
návrhy vedoucí k pozastavení členských práv jako formu
sankce.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Jasný
odpor vůči odebírání pravomocí České republice ze strany EU
např. ve sféře státního rozpočtu, hospodaření, členství atd., pozn.
autora.)
„S ohledem na princip subsidiarity a existující různé historické a
kulturní tradice členských států vláda nebude podporovat
další rozšíření legislativní harmonizace v oblasti
sociální, rodinné a kulturní politiky, stejně jako v
oblasti daňové politiky. Nebude rovněž podporovat další
rozšíření otevřené metody koordinace v sociální oblasti, neboť
tato metoda nepřiměřeným způsobem narušuje rovnováhu mezi
exekutivní a legislativní mocí ve prospěch exekutivy.“ „V
případě zásadních institucionálních změn EU
vyžadujících úpravu primárního práva bude přesun
dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován
referendem.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Jasný
odpor vůči Agendě NWO z EU, pozn. autora.)
„V Evropské unii bude ČR aktivně prosazovat své
národní zájmy ve všech evropských institucích.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.)
„Vláda bude aktivně hájit zájmy ČR v oblasti hospodářské,
sociální, územní soudržnosti a rozvoje měst v rámci EU, OSN,
Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 40.)
„Proto budeme rozhodně podporovat všechna opatření, která
účinně pomohou každému občanu ČR domoci se svých ústavou
zaručených práv.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s.
23.)
„Vláda se zasadí o legislativní úpravu ochrany soukromí a
osobních údajů před nepřiměřenými zásahy, které umožňují
moderní technologie, zejména kamerové a jiné sledovací systémy.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 24.)
„Vláda považuje svobodu slova za jednu z klíčových svobod, které
zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Proto bude trvat
na garanci maximální míry svobody slova, při vědomí
odpovědnosti autora za obsah mediálního sdělení, včetně oblasti
internetu.“ (Právo na anonymitu – na použití pseudonymu – nebo
ochrana informačních zdrojů však musí zůstat zachována a tzv.
„odpovědnost“ se nesmí blížit cenzurním zásahům v rámci hrozby ze
strany zákonného postihu; svoboda slova prostě buď je, nebo není, pozn.
autora.) (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.)
Vláda: „Dává přednost dohodě před zaváděním nové regulace.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.)
Chvályhodný záměr uvolnit prostor svobodnému trhu a
zároveň chválit slušné, kreativní a odpovědné chování.
Přímá výzva a otevřené dveře k diskusi napříč politickým
spektrem s každým, kdo chce přiložit ruku k dílu a pomoci.
„My podpoříme podnikavost a iniciativu, protože víme, že jen
podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát.“ „Vláda
svou politiku bude uskutečňovat v dlouhodobém zájmu občanů této
země i generací, které přijdou po nás. Chceme spolupracovat na
tomto úkolu se všemi, kteří sledují stejný zájem. Jsme připraveni k
dialogu a nevyhýbáme se odpovědnosti.“ (Source:
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http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 2.)
„Vláda bude usilovat o další liberalizaci služeb v EU a o
odstraňování zbývajících bariér ve volném pohybu osob,
zboží, služeb a kapitálu. Bude podporovat zvyšování flexibility trhu
práce a odbourávání nadbytečné legislativní regulace, ale
rovněž administrativní zátěže. Vláda též bude s obezřetností
přistupovat k přijímání dalších legislativních závazků
v oblasti životního prostředí, které by mohly oslabit
konkurenceschopnost evropského hospodářství.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Problémem se
zde může jevit např. oboustranné odstranění bariér při automatickém a
neomezeném přijímání imigračních vln dle příkazů EU, pozn. autora.)
Kabinet Petra Nečase se rozhodl naštěstí opustit v EU
populární koncept vraždění starých a nemocných lidí
pomocí euthanasie (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia),
uvědomil si nutnost vzájemné péče a mezigenerační
dobročinnosti v rámci rodiny, mezi mladými a staršími lidmi,
včetně posílení role rozhodování svobodného a velmi
dobře informovaného pacienta.
„/…/ respektující zachování důstojného života všech skupin
občanské společnosti, včetně sociálně nejpotřebnějších.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 4.)
„Vláda bude prosazovat posílení práv pacientů.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 9.)
„Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů,
terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta
jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a
hospicové péče.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s.
11.)
Nezvyšování celkové daňové zátěže v případě miliónů
živnostníků, kteří pracuji sami nebo navíc zaměstnávají dle
statistik největší počet českých občanů vůbec. Je to naprosto
zásadní krok, když tito lidé kromě daní a smrti nikdy žádné jistoty
neměli.
„Sjednocení základů nezvýší celkovou odvodovou zátěž OSVČ.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 5.) (Tento slib bude
ovšem s největší pravděpodobností vládou v budoucnu porušen do roku
2012 díky zavedení tzv. „povodňové nebo jiné daně“ – prý jen tzv.
dočasně – a skrze zvýšení odvodů právě pro OSVČ v rámci matení pojmů
a skrývání slova „daň“ za tzv. „solidaritu“ – viz dále, pozn. autora.)
Uznání významné role víry v Boha pro celou společnost a
realizace ekonomické soběstačnosti církví bez státní
ingerence.

„Vláda uznává historické a nezastupitelné postavení církví a
náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou
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součástí společnosti. Cílem vlády je co nejdříve uzavřít otázku
vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak,
aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské
společnosti mohly tak plnit své funkce nezávisle na státu.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.)
Policie nesmí být represivní složkou v rukou Agendy
NWO a EU:
„Stejně jako zbytek státní správy musí být Policie ČR především
vstřícná vůči občanům, hospodárná ve způsobech práce a její
služby občanům musí být co nejkvalitnější. Policie ČR se bude
primárně soustřeďovat na pomoc slušným občanům /…/.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 18.) (Zde snad pouze
může vyvstat problém s případnou směrnicí EU, která bude definovat
odlišně „slušného občana“ od současných českých měřítek daných
etikou; v takovém případě by se samozřejmě otevíraly nové hrozby pro
každého – posléze tzv. „neslušného“ – občana, neodpovídajícího
standardům EU: viz deportace některých nevinných občanů EU
z Francie v létě 2010, viz také dále otázka protlačování osobních
průkazů s biometrickými údaji aj. nebezpečné skutečnosti, pozn. autora.)
Justice lépe slouží a pomáhá lidem – preferuje dohodu,
vyjednávání v netrestních věcech a dokonce bezplatně
pomáhá svým občanům v právních sporech.
„Z tohoto důvodu se vláda zavazuje předložit nový zákon o mediaci
v netrestních věcech a nový zákon o bezplatné právní pomoci s
povinným zapojením uchazečů o vstup do právních profesí.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 21.) (V rámci justiční
mediace – zprostředkování – jde o způsob pokojného vyřešení sporu za
účelem dosažení pro všechny strany výhodné dohody; cílem je také pro
občana potřebné snížení poplatků za rozhodování soudů především
v občansko-právních sporech, pozn. autora.)
Odstranění nadbytečných byrokratických příkazů a někdy
nesmyslných hygienických předpisů a kontrol především
v případě zemědělců a také dalších podnikatelů. Dokončení
zemědělských restitucí.
„Vláda bude podporovat konkurenceschopnost zemědělců také
racionální kontrolou bezpečnosti potravin a navrhne spojení
odborně příslušných kontrolních institucí s cílem zjednodušit
administrativu a snížit byrokratickou zátěž podnikatelů.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 33.)
„Nedílnou součástí tohoto kroku bude i dokončení zemědělských
restitucí. Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova považujeme
zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníků
m a prodej zbylé půdy v majetku státu těm, kdo na ní chtějí
hospodařit.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s.
33.)
„Vláda bude nadále snižovat a omezovat nadbytečnou regulaci
a byrokracii. Za účelem identifikace nejvíce zatěžující regulace vláda
provede přeměření administrativní zátěže podnikatelů a bude
postupovat tak, aby docházelo k jejímu každoročnímu snižování.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 36.)
DPH (http://en.wikipedia.org/wiki/Value_added_tax) se bude
konečně odvádět pouze ze zaplacených faktur; stát bude
platit své závazky ve zkrácené a v předem stanovené lhůtě.
„Vláda vyvine úsilí o změnu režimu DPH v rámci EU tak, aby DPH bylo
odváděno až po zaplacení faktury. Stát půjde příkladem, aby
se v obchodních vztazích ustálilo pravidlo, že doba splatnosti faktur
je maximálně 30 dnů. Prosadíme legislativní úpravu, aby doba
splatnosti veřejného sektoru (státu, krajů a obcí) nepřesáhla 30 dnů, s
výjimkou čerpání z evropských fondů, kde nelze dobu splatnosti na
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národní úrovni změnit.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s.
35.) aj.

Další části vládního prohlášení BY již ovšem mohly být velmi
nebezpečné pro každého občana České republiky V PŘÍPADĚ JEJICH
FAKTICKÉ REALIZACE NEBO BEZ NÁLEŽITÉHO VYSVĚTLENÍ.
Podívejme se tedy níže na některé z nich:
Kabinet Petra Nečase se bohužel nakonec přeci jenom velmi
tristně chystá ke zvyšování daní. Jak se tento krok projeví na
důvěře v jeho vládu ovšem zatím není jasné díky odkladům a
prodloužení těchto záměrů předně až na rok 2012.
„Vláda předloží nový zákon o daních z příjmů, který výrazně zjednoduší
a zpřehlední daňový systém a sníží administrativní náklady na straně
státu i poplatníků. Zruší většinu stávajících daňových výjimek
/…/ V rámci tohoto zákona dojde ke sjednocení základů
jednotlivých veřejných odvodů a odstranění drtivé většiny
stávajících daňových výjimek z důvodu rovného přístupu ke všem
poplatníkům. /…/ Vláda eliminuje degresi u této daně nad stropy
sociálních a zdravotních odvodů do roku 2012 v souvislosti
s důchodovou reformou a novým zákonem o daních z příjmů.
Transformuje dědickou a darovací daň pod daň z příjmů.“
(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 5.)
Vláda nehodlá nic zásadního aktivně měnit na
Lisabonské smlouvě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty), OSN, EU.
Rozhodně nechce ukončovat členství Česka v nejrůznějších
mezinárodních organizacích, nicméně pravdou je, že se bude
alespoň snažit stavět hráze proti některým bodům Agendy NWO,
která plyne ve velké míře právě z globálních institucí, organizací
aj. seskupení. Vláda však bude také nebezpečně prosazovat
vytvoření „stabilního mezinárodního systému“, což lze
mj. interpretovat jako podpora pro vytvoření globální
vlády NWO a opětovné oslabování role „nezávislého“
Česka a jeho občany volených orgánů ve prospěch
nevolených úředníků z Bruselu a případné globální
vlády aj. V případě vypuknutí III. světové války např.
v důsledku plánovaného útoku na Írán nebo jinou zemi: lze tedy
předpokládat aktivní účast České republiky na této operaci a
vtažení našich občanů do nového globálního konfliktu.
„Vláda se zasadí o co nejrychlejší praktické naplnění
jednotlivých ustanovení Lisabonské smlouvy /…/.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 11.) (Lisabonská
smlouva ukončila v roce 2009 existenci nezávislé a svobodné České
republiky, pozn. autora.)
„Prvořadým cílem zahraniční politiky vlády je /…/ úsilí o stabilní
mezinárodní systém /…/.“ „Vláda bude při sledování těchto
cílů aktivně spolupracovat se všemi relevantními partnery, /…/.“
„Jako spolehlivý partner vláda dostojí závazkům, které pro ČR
vyplývají z členství v mezinárodních organizacích, především
NATO a EU, a z mezinárodních smluv.“ „Vláda zrychlí postupy při
vyjednávání a přijímání pozic ČR /…/.“ „Vláda bude aktivně
přispívat ke koherentní a efektivní Společné zahraniční a
bezpečnostní politice EU.“ „Účast v zahraničních operacích bude
koncipována s vědomím, že členstvím v NATO, EU, OSN a dalších
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mezinárodních organizacích Česká republika přebírá přiměřený
díl odpovědnosti za naplnění kolektivně přijatých rozhodnutí
.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 12, 15-16.) (Slovíčko
koherentní bývá často v diplomacii fakticky vysvětlováno jakožto
politika podřizování se diktátu jiných mocností za účelem zachování tzv.
„soudržnosti“ a „dobrého uspořádaní“ vzájemných vztahů mezi
podřizujícím se a danou mocností; efektivní = „bez diskuse a hlavně
rychle“; „kolektivně přijaté rozhodnutí“ znamená např. přehlasování
zástupců Česka v dané globální organizaci s výsledkem: např. „povinná“
účast občanů České republiky v novém válečném konfliktu, pozn.
autora.)
V otázce bezpečnostní Agendy NWO lze bohužel očekávat
příklon vlády Petra Nečase k podpoře globálních
opatření, která nejspíše budou dále omezovat svobody a
životy obyvatel naší Země pod pláštíkem hrozby tzv.
terorismu nebo extremismu, či tzv. nevhodného chování, když
definice těchto tzv. „nepřijatelných standardů“ budou vznikat
mimo Českou republiku a budou pak implementovány do českých
zákonů. Vláda bude podporovat nové režimy kontroly,
monitorování, „značkování“ (průkazky s čipem pro každého
občana), rozšíření vládních databází o každém člověku a účinnější
metody získávání dat nejen o vlastních občanech; zřejmě zde
půjde také o realizaci programu „PRECRIME“ (postihování občanů
již na základě jejich předpokládaného chování – nikoliv dle
skutečného úkonu). V neposlední řadě bude bohužel česká vláda
postihovat a omezovat svobodný internet prostřednictvím tzv.
„harmonizace“ legislativy s mezinárodními úmluvami.
„Vláda se bude v zájmu předcházení bezpečnostním hrozbám a
rizikům aktivně angažovat v mezinárodních aktivitách
směřujících k posilování důvěry a bezpečnosti, režimů kontroly
zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Zároveň
bude podporovat zapojení ČR do mezinárodních programů
výstavby schopností, které novodobým hrozbám a rizikům budou
schopny čelit, popřípadě předcházet.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 15.)
„Vláda zajistí dokončení projektu „Základní registry veřejné správy“ a
zavede vydání elektronických identifikačních průkazů. V
návaznosti na systém základních registrů vláda vytvoří podmínky pro
vznik registru/registrů přestupků jako informačního systému
veřejné správy s cílem zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou
recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u recidivy
vybraných druhů přestupků.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 20.)
„Vláda bude pokračovat v přípravě novely autorského zákona k
zajištění plné harmonizace autorského zákona s evropským a
mezinárodním autorským právem, kdy je základním principem
zajištění rovnováhy práv a zájmů nositelů práv na jedné straně a
uživatelů práv na straně druhé.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.)
Velmi tristně ovšem vypadá realizace vládního
programu v oblasti ochrany životního prostředí.
Nečasův kabinet se bohužel kloní k většině tezí z tzv.
enviromentální zelené Agendy NWO. Na první pohled
vznešené teze o ochraně klimatu se mohou v rukou
zkušeného totalitáře
(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) velmi
rychle změnit v nástroj státní šikany a terorismu
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism)
svobodných lidí. V prohlášení vlády nechybí např. silné
přesvědčení o spasitelné a donucovací roli vlády při
„bitvě se zlo-kapitalistickými znečišťovateli krásné
přírody“, boj se změnou klimatu, uznání člověka za
hlavního původce oteplování Země, podpora zelené
ekonomiky, likvidace životadárné součásti zemské
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atmosféry CO2 (http://en.wikipedia.org/wiki/CO2),
přídělové hospodaření každého člověka s energiemi
(teplo, elektrická energie) a surovinami (např. voda) pod
vládním drobnohledem a novými zákazy (např. údajné
omezení soukromých studní v rámci úspory zásob
vody), omezování občanských svobod při nakládání
s vlastním majetkem z důvodů enviromentálněfantastických koncepcí, generální útok na Ústavou
garantovanou domovní svobodu díky pokusu o
zákonnou regulaci všeho tzv. ne-ekologického
v obydlích každého občana, nové zelené regulace a
regulace regulací, když regulace nyní znamená něco
„hezkého a milého, spasitelného“ apod.
„Kromě ochrany přírody představuje ochrana životního prostředí také
regulaci znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření
v dopravě a podporu k životnímu prostředí přátelského chování
spotřebitelů.“ (Rozuměj: „přátelské chování“ znamená především
eufemismus pro zákonem vynucované chování každého občana, pozn.
autora.) „Vláda vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale
příležitost k ekonomickému rozvoji.“ (Rozuměj: pro někoho, pro
ty vyvolené, kteří dosáhnout na zelené granty a dotace, na státní zakázky
– pro jiné to bude znamenat katastrofu v rámci ničení svobodného trhu,
pozn. autora.) Kabinet Petra Nečase bude prosazovat: „efektivní
hospodaření s energií ve výrobě, distribuci i spotřebě“ (Rozuměj:
spotřebou se zde rozumí zákonné omezení chování každého svobodného
občana, pozn. autora.); „účinně zateplené budovy, výstavbu
nízkoenergetických budov nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování
energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie na straně
spotřebitelů snižuje spotřebu energetických zdrojů, emise
znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň je ekonomicky
efektivní. Důležité jsou a podporovány budou také efektivní způsoby
využití tepla /…/.“ (Rozuměj: občan se buď přizpůsobí novým
ekologickým pořádkům nebo bude platit pokuty například za to, že si
nevyměnil ve svém domě okna po pradědečkovi za ta nová, dle
enviromentálních požadavků EU atd.) „Účinná ochrana ovzduší a zdraví
obyvatel před znečišťováním vlivem dopravy, průmyslových zdrojů a
spalování nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích
bude zajištěna prostřednictvím nového zákona o ochraně
ovzduší.“ (Rozuměj: hrozí zde nebezpečí zrušení domovní svobody,
když již zřejmě budou občané muset pouštět do svých příbytků státní
kontrolory, kteří budou sepisovat podrobné zprávy – včetně
fotografické a video dokumentace – o enviromentálním vybavení
každého domu; případně vznikne povinnost instalace speciálního
měřícího zařízení energetické a „zplodinové“ náročnosti každého
lidského bydlení s jasným cílem: na základě vyhodnocení získaných
poznatků zdanit a omezit poslední zbytky svobodného života lidí naší
země; všechny získané údaje si samozřejmě stát pečlivě zálohuje a díky
propojeným databázím tak již získá dokonce přehled o vybavení vaší
domácnosti; lze předpokládat, že se opět objeví návrhy na online
monitoring každého občana z hlediska jeho ekologické náročnosti pro
životní prostředí, pozn. autora.) „V zemi, na jejímž území jsou základní
evropská rozvodí, si vláda uvědomuje nezbytnost zpomalení odtoku
povrchových vod a jejich kvality, potřebu šetření s vodou a
nakládání s podzemní vodou jako cenným nerostným
bohatstvím.“ (Rozuměj: zdánlivě líbivá věta může být vykládána také
jako pokus o regulaci soukromých studní a malých zdrojů pitné vody,
které doposud nepodléhaly přehnané státní regulaci a umožňovaly
občanům dosáhnout značných úspor v jejich každodenním životě, pozn.
autora.) (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 30, 31.)
„Vláda chce být příkladem pro jednání občanů i podnikatelů.
Navrhne proto vhodnou legislativní formu úpravy
požadavků na energetickou náročnost budov, jejichž
novostavba, resp. podstatná rekonstrukce je financována z veřejných
prostředků. Při zadávání veřejných zakázek bude vláda
podporovat uplatňování enviromentálních a sociálních
požadavků, a to s ohledem na ekonomickou návratnost.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.) (Lze očekávat
také další rozšíření požadavků na enviromentální vybavenost budov
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v soukromém vlastnictví; samozřejmě občan není stát, když státu se
peníze neustále jen hrnou z daní, stát si může finance natisknout nebo
vytvořit pomocí centrální banky tzv. z čistého vzduchu a pomocí
dluhopisů, ale občan musí finanční prostředky pracně shánět pro své
holé přežití, pozn. autora.)
„Vláda se aktivně zapojí do vyjednávání nových
mnohostranných enviromentálních smluv nebo jejich změn.
ČR jako členský stát EU a OECD má zájem na úspěšném
sjednání nového realistického a účinného mezinárodně
právního nástroje pro snižování emisí skleníkových plynů a
boj proti změně klimatu po r. 2012 na základě důkladné socioekonomické analýzy, při podmínce srovnatelných závazků i dalších
významných partnerů EU.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.)
„Vláda bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního
prostředí a zajistí snížení neúměrného finančního a
administrativního zatížení občanů a podnikatelské sféry v
důsledku nadměrné enviromentální regulace formou
pravidelného auditu.“ „Vláda bude dbát na to, aby
enviromentální předpisy nebyly transponovány do českého
právního řádu extenzivně tak, aby znevýhodňovaly
podnikání v ČR.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s.
32-33.) (Paradoxně tedy vláda zřejmě nejprve nechá schválit patřičné
zákony, rozmnoží nejrůznější regulace v rámci harmonizace české
legislativy s požadavky EU a pak se teprve bude snažit pomocí auditu
něco tu a tam mírně poopravit a v nejlepším případě projeví své
„nehynoucí odhodlání“ nepřenášet některé enviromentální předpisy do
českého právního řádu, ale nakonec stejně zatroubí k ústupu se
zdůvodněním: nemůžeme zůstat v tomto v EU osamoceni. Jedinými, kdo
na to ve svém důsledku doplatí: budou chudáci občané, pozn. autora.)
Kabinet premiéra Nečase chce klást bohužel opět velký důraz na
zkvalitnění tzv. „čerpání“ peněz z EU. Vláda si již neuvědomuje
nebezpečí ztráty své nezávislosti a indoktrinace celé společnosti
díky plnění podmínek nutných pro toto tzv. čerpání finančních
prostředků z cizích státních rozpočtů. Jak bude vůbec Česko
fungovat až tyto zázračné peníze z EU tzv. „vyschnou“?
„Vláda akceleruje čerpání prostředků určených na vzdělání a
výzkum z operačních programů fondů EU.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 26.)
„Vláda zefektivní čerpání peněz z EU. Efektivní využití prostředků
z EU je klíčovým předpokladem /…/.“ „Vláda bude věnovat velkou
pozornost přípravě a vyjednání podmínek pro čerpání evropských
fondů v budoucím programovém období po roce 2013.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 40.)
Pokus o oslabení nezávislé justice, klasického pilíře demokratické
republiky a práva občanů na spravedlivý soudní proces:
Dojde „v některých případech k odejmutí rozhodovací pravomoci
soudů, například převedením této pravomoci jinému státnímu
nebo nestátnímu orgánu nebo subjektu či v případě její
zbytnosti jejím zrušením /…/.“ (Source:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezitedokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 22.) (Obzvláště
nebezpečné je tzv. preferování rychlosti vyřízení soudního sporu nad
spravedlivým rozhodnutím na základě prostudování všeho dostupného
důkazního materiálu – tzv. automatizace soudního rozhodnutí nebo
omezení odvolacích možností občanů, pozn. autora.)
Snaha o „zabetonování“ vlády a omezení práva na vyslovení
nedůvěry vládě
Jde o zavedení „tzv. „konstruktivní nedůvěry vládě“, tedy
„Vyslovení nedůvěry vládě by tak bylo možné pouze v
případě, budou-li splněny předpoklady pro rychlé sestavení
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nové vlády.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s.
23.)
atd.
Vláda premiéra Nečase to nebude mít rozhodně jednoduché. Počáteční
masivní podpora české veřejnosti by se mohla velmi rychle vytratit.
Jako občané se tedy musíme zajímat o to, jak pracují ti, kteří jsou našimi
zaměstnanci: tedy vláda a státní správa obecně. Některé nebezpečné teze
z vládního prohlášení a samotné praktické návrhy ministrů pak také
samozřejmě poškozují především oddané a ještě před nedávnem
nadšené řadové členy jednotlivých politických stran (především nyní
TOP09 a VV), kteří teď mohou jen těžko zdůvodnit a obhájit před svými
voliči, sousedy, kamarády: vládou navrhované kroky především
v oblasti porušení původních slibů z hlediska nezvyšování daní. No a
odkazovat se na to, že toto prohlášení je pouze nezávazný „cár papíru“ a
nemá žádnou váhu: to asi také nesvědčí o politické serióznosti. Na
druhé straně se již ukazuje, že to Agenda NWO nebude mít ani
v české vládě lehké. Například ministr životního prostředí Pavel
Drobil (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Drobil) se již nechal velmi
pozitivně slyšet, že půjde proti některým enviromentálním
tezím obsaženým ve vládním prohlášení (viz výše), které se tam
dostaly díky záměrům lidí napojených právě na Agendu NWO mj.
z hlediska pokusu o neústavní regulace domácích topenišť, čímž by došlo
k porušení české Listiny základních práv a svobod
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms:
viz mj. článek 12). Drobil: „Vyjádřil také, že je proti jakýmkoli
kontrolám, které by se zabývaly topením v rodinných
domech. Považuje to za omezování osobní svobody.“ (Source:
http://www.parlamentnilisty.cz/vlada/17 337 5.aspx; 24. 8. 2010.) Bude
otázkou, jak se mu to podaří, když ve vládním týmu jsou bohužel také
lidé, pro něž je politika často tu větší, tu menší ´otočkou´. Alexandr
Vondra (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vondra): „Já myslím,
že to není žádná velká otočka. Politika je dynamická činnost.“ (Source:
Radiožurnál, 23. 8. 2010.) Občas to pak totiž připomíná ono páně
Paroubkovo (http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek): „V politice
se nedá garantovat vůbec nic.“ (Source: ČT24, 15. 8. 2010.) Inu: proč
ale pak vůbec někoho volíme a proč pak vůbec někomu věříme a dáváme
mu své hlasy? Proč věříme, že daný člověk nebo partaj dodrží své sliby.
To už jsme zase tam, kde jsme byli před parlamentními volbami z roku
2010? Ptejme se dále. Proč chtějí někteří členové vlády (TOP09)
„požádat“ české občany o tzv. „solidaritu“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solidarita) prostřednictvím povinné daně
(viz Miroslav Kalousek –
http://en.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Kalousek, Radiožurnál, 16. 8.
2010), když stovky tisíc lidí volilo strany současné vládní koalice
právě proto, že slyšeli na jejich veřejně deklarovaný závazek:
DANĚ SE ZVYŠOVAT NEBUDOU!?
(http://www.podnikatel.cz/clanky/s-vitezstvim-levice-by-se-zvysilydane-pro-firmy/; http://www.komora.cz/zpravodajstvi-amedia/diskutovali-jsme-za-vas/volby-2010-a-podnikatele-1/volby2010-kulate-stoly-podnikatelu-a-lidru-stran/kulaty-stul-s-top09/hospodarska-komora-ocenuje-ze-top-09-nechce-zvysovatdanovou-zatez-podnikatelu.aspx; http://www.top09.cz/proc-nasvolit/volebni-program/volebni-program-2010/?clanek=1351;
http://www.tvojevolba.cz/programy-stran/veci-verejne/;
http://www.e15.cz/domaci/politika/ods-nechce-zvysovat-danezivnostnikum-a-firmam aj.)
Slovo solidarita (viz minulé díly autorových textů) totiž
neznamená daň! Solidarita pramení ze srdce a ze svobodného
rozhodnutí pomoci potřebným lidem na základě citu a
možnosti kontroly směřování peněz přímo k trpícímu.
Solidarita také neznamená socialismus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism)! Daň – deklarovaná jako
solidarita – totiž ve skutečnosti ničí pravé poselství solidarity,
jelikož se stává povinností a násilím. Navíc třeba pan nový ministr
zdravotnictví (http://cs.wikipedia.org/wiki/Leoš_Heger) již potvrzuje
záměr TOP09 na ´faktickou likvidaci živnostníků´ od roku 2012, když se
opět vrací k tezi o nutnosti zvyšování odvodů (daní) pro tyto milióny
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českých občanů bez jakýchkoliv tzv. zaměstnaneckých výhod, a pro
které jsou jen dvě jistoty: smrt a zvyšování daní. Podle něj: „Prostě majíli být lidé regulováni, musí být regulováni všichni, tedy i ti nejchudší.“
(Source: ČT24, 15 .8. 2010.) Navíc jinak velmi rozumný a vstřícný
ministr vnitra Radek John (http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_John) z
Věcí Veřejných už naprosto bez okolků prohlašuje „závazný slib
vlády“ o zvyšování daní, prý v rámci tzv. důchodové reformy do
roku 2012 a proto údajně musí být zavedeno „progresivní zdanění“.
(Source: ČT24, 5. 9. 2010.) S tím jděte pánové k šípku! Takže předvolební
programy a smlouvy s voliči nejsou závazné sliby?! Přeci vážení ministři:
Sám váš ´velký šéf´ Petr Nečas jasně prohlásil, že žádné
zvyšování přímých daní nebude podporovat a má s tím velký
„problém“. (Source: ČT24, 21. 8. 2010.) Rozum zůstává stát nad
návrhy těchto zvyšovačů daní, když se např. rok od roku vybírá
dobrovolně tolik stovek miliónů na povodně, dětské domovy apod.
(http://www.denik.cz/z_domova/cesi-jsou-stedri-20100401.html).
Lidé na celém světě totiž vědí, že vláda stejně většinou
nepomůže a občané si musí pomoci sami v rámci své vlastní
solidarity. Typickým příkladem z dějin byla například velká povodeň
na řece Mississippi z roku 1927
(http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Mississippi_Flood_of_1927 ), která
jasně prokázala důležitost vzájemné občanské, nikoliv státní solidarity.
„Lidé si totiž pomáhali navzájem i bez státu.“ Tehdejší americká vláda
naopak vyzývala k „dobrovolnictví“, k „posilování národní
sounáležitosti“ a dobrosrdečnosti. (Source: Glenn Beck Show, 13. 8.
2010.) Budoucí americký president Herbert Hoover
(http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hoover) sice zřídil uprchlické
tábory za státní peníze, ale podmínky zde byly natolik žalostné, že lidé
z nich utíkali do velkých měst, např. na sever USA (Chicago). Naopak
dočasný azyl poskytnutý uprchlíkům z povodňových oblastí
v jednotlivých rodinách amerických občanů byl vysoce oceňován a
navýsost úspěšný. Kolegové „topoví“ si snad také opravdu myslí:
Řešením přírodních katastrof je příjem dotací z EU. Americký soudce a
populární televizní komentátor Andrew Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) to v rozhovoru
s někdejší guvernérkou státu Aljaška
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska) Sarah Palinovou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin) řekl jasně: „Federální vláda
těmito dotacemi vlastně odměňuje špatnou správu jednotlivých států
(tedy např. EU správu České republiky, pozn. autora) a navíc tím
podplácí guvernéry (ministry, pozn. autora), kteří se stávají závislí na
příjmu těchto federálních peněz.“ Víte, „když vám federálové pošlou
peníze, tak vám přirozeně pak říkají: jak byste je měli utrácet.“
Palinová: „Já jsem jako guvernérka Aljašky odmítla
akceptovat peníze z federálních fondů (v českém případě z fondů
EU, pozn. autora), protože pro mne jsou to úplatky od federální
vlády (v rámci Česka z EU, pozn. autora).“ Vytvářejí se tak totiž na
federální vládě (na EU) „závislé státy“, což je konec konců „vrcholným
cílem mnoha lidí v Kongresu.“ (Source: Freedom Watch, 13. 8. 2010.)

No a že to jde i bez evropských peněz nám jasně ukázal příklad z Hradce
Králové (http://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Králové): „Hradec
Králové si vybudoval čistírnu bez evropských peněz. Město
Hradec Králové se rozhodlo nečekat na evropské peníze a pustilo se
samo do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Investorem projektu za
140 milionů korun je společnost Vodovody a kanalizace Hradec
Králové. „V projektu s evropskými dotacemi máte povinností
spoustu a všechny stojí peníze. Audity, shromažďování
požadovaných dat, revize, posudky, právníci, a když dotaci
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získáte, tak nastoupí posuzovatelé a kontroloři,“ poznamenal
ředitel firmy František Barák. Tento postup je podle něj v
republice ojedinělý, většina měst a obcí podle něj raději čeká
na dotace. „My jsme naštěstí udělali rozhodnutí včas. Za poslední čtyři
roky vzrostly ceny materiálů i prací až o 40 procent,“ sdělil serveru
Euro.cz Barák. Konstatoval, že evropské projekty mají svá
pravidla a investor je prý často nucen k věcem, které
nepotřebuje. „Mohou to být požadavky na napojení aglomerací nebo
další související rekonstrukce, které se musí udělat zároveň, a nikoli
později,“ doplnil. Vodovody a kanalizace Hradec Králové modernizaci
čistírny, jež začala v roce 2008, financovaly z více zdrojů. Částka 49
milionů korun putovala z dotací ministerstva zemědělství, 63 milionů
korun zase z úvěru. Zbytek investoval vlastník formou předplaceného
nájemného od provozovatele čističky Královéhradecké provozní, která
patří pod skupinu Veolia Voda ČR.“ (Source:
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=25901&s=newsletter.)
Amazing News. Czech city Hradec Kralove has decided not to wait for
European money and started to reconstruct its own wastewater
treatment plant. This procedure is still rare in the Czech Republic, most
of the towns and villages are waiting for grants and money from the EU.
Fortunately, there are still some people who are already quite happily to
do things without the European Union
. Super!
.
For example reaction to that info from international Facebook: „Letty
Baldacchino: „Believe me RAdo, you’re much better off as you are.
Forming part of the EU is not anything like what your politicians will
try to make it out to be. Continue building your water facilities, your
roads and your infrastructure – without EU aid – for it is that same EU
aid which will be used to buy the electorate into voting to join the EU,
aka selling your soul to Brussels.“ (Source: Facebook, 15. 7 . 2010.)

Tedy: Pánové čeští ministři by si již konečně mohli uvědomit, že jak
velmi správně hovoří soudce Napolitano: „Amerika zbohatla díky
obchodování a nikoliv tím, že zaváděla regulace.“ (Source:
Freedom Watch, 3. 7 . 2010.) V případě daně vydávané za solidaritu již
totiž nejde o svobodnou změnu lidského srdce, kterou tolik potřebujeme
v našich životech prožívat v rámci mj. důležitého poselství našeho
Spasitele Ježíše Krista (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus).

Profesor ekonomie a práva Donald Boudreaux
(http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Boudreaux) by váženým pánům
z TOPky řekl: „Všichni se starají, jak si dlouhodobě udržet svou práci.
Řešení je jasné jako facka: SNIŽTE DANĚ, ZBAVTE SE
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STUPIDNÍCH STÁTNÍCH REGULACÍ! Je to jediná cesta
k zajištění dlouhodobého stabilního ekonomického růstu a
dlouhodobé stabilní práce pro všechny lidi.“ (Source: Freedom
Watch, 12. 8. 2010.)

Světoznámý, vysoce uznávaný politický komentátor a aktivista Glenn
Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) z konzervativního
televizního kanálu FOX News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) by také mohl
váženým pánům z TOP09 vysvětlit to, co to znamená pro konzervativce
solidarita: „Představte si ten svět, představte si městečko, které je
v krizi. Každý z jeho obyvatel se musí naučit důvěřovat jeden druhému.
Jsou spolu spojeni a musí přijít na řešení svých problémů tak, aby
dokázali přežít.“ „Představte si ten čas, kdy lidé uvidí federální vládu
(českou nebo tu z EU, pozn. autora) jak přichází do tohoto městečka se
svými nápady a lidé jim na to odpovídají: Jděte pryč, my vás
nechceme!“ „Představte si toho ducha nezávislosti, soběstačnosti,
osobní a fiskální zodpovědnosti, cti, konzervatismu, ochoty jít proti
proudu a ctít Boha. Představte si časy, kdy budou tyto hodnoty opět
velmi silně ceněny.“ No „a teď si představte svět, kde lidé myslí
v první řadě jen sami na sebe. Ten svět, kde když někdo upadne na
ulici, hned přiskočí vláda a takového člověka zvedne ze země. Víte,
každý zná onen základní lidský instinkt: ochotu pomoci druhému. Jenže
tato činnost vlády pak vede k tomu, že lidé se shromáždí okolo
takového nešťastného člověka, který na té ulici upadl a pouze
na něho se zájmem zírají, načež se toho nabaží a pouze jej
ještě ležícího překročí, aby jim nezavázel v jejich chůzi. Takoví
lidé pak ještě naštvaně řeknou: Proč již tu dávno není nějaká vládní
agentura, proč nezabránila tomu pádu hlavně ona. Pak prostě nestačí
pokud svalíme všechnu odpovědnost na vládu a sami však neučiníme
nic ve snaze pomoci tomu trpícímu člověku, jen si tak rádi hezky
zanadáváme na naši vládu, že ona tuto situaci nedokázala vyřešit.“
„Představte si ale ten svět, kde pak již díky takovému chování
nebude žádná důvěra ani láska, tyto hodnoty již nebudou
reprezentovány dvěmi největšími politickými stranami: protože obě
dvě vám jen lžou.“ „Nechtějí se špinit opravdovými problémy lidí, nýbrž
neustále jen ukazují prstem jedna na druhou a pak navíc začnou
ukazovat na vás“, „takže potom mohou akumulovat větší moc na váš
úkor“. (Source: Glenn Beck Show, 15. 7 . 2010.)
„Umírající dívku, která skočila ze střechy, si na ulici
chodci fotili. Patnáctiletá Robyn Nixonová z britského Dorsetu
zažívala nešťastné mládí. Její spolužáci ji šikanovali a v osudný
den 11. dubna, kdy se rozhodla vzít si život, ji po osmi měsících
opustil přítel. Po skoku z nejvyššího místa patrové garáže ve
Weymouthu zemřela. V případu nyní probíhá vyšetřování a
kontroverzi vzbudilo především chování lidí, kteří si
umírající dívku ležící na zemi v agónii fotili mobilními
telefony. /…/ Šokující však podle úředního ohledávače
Michaela Johnstona, který vypovídal na policii, není ani tak to,
že dívka z nešťastné lásky a pod tlakem dalších okolností
spáchala sebevraždu, nýbrž fakt, že si ji, ležící pod garáží a
umírající, kolemjdoucí lidé fotografovali. „Předpokládáte sice,
(že to dělají proto) že se jim nic podobného ještě nestalo,
ale přesto musíte přemýšlet o jejich lidskosti,“ řekl podle
BBC Johnston. „Dítě si vzalo život, a vy si ji fotíte. Myslím,
že je to strašné, lidé, kteří se takto chovají, by se měli
stydět,“ pokračoval. Podle něj nikdo nemůže mít ponětí, na co
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Robyn Nixonová před činem myslela.“ (Source: .) Toto
spoléhání se na vládu má tedy naprosto rozkladný vliv
na celou lidskou společnost a její morálku, etiku a
především na ochotu pomoci druhým lidem mezi
přáteli, známými, v rodině a také mezi všemi Bližními,
občany. Výborně to popsal křesťanský spisovatel Bruce Feiler
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Feiler) ve své knize „The
Council of Dads: My Daughters, My Illness, and the Men Who
Could Be Me“ z roku 2010. Na základě své osobní zkušenosti zde
vypráví o pravé lidské solidaritě mezi přáteli. Jako otec svých
malých dcer byl postaven před otázku jak dál, když se dozvěděl, že
trpí vážnou formou rakoviny. Nespoléhal se na vládu nebo na její
daně, že mu snad nějak pomohou. Aby se mohl plně věnovat
souboji s vážnou nemocí, tak poprosil o pomoc své přátele a
zformoval ze svých kamarádů „sbor otců“, kteří pak měli
„nahradit“ v případě Brucovy smrti jeho rodičovskou roli. Přátelé
se plně rozhodli věnovat Brucově rodině svůj čas, ochotně
pomáhali, až se nakonec dostavil zázrak a Bruce se uzdravil. Tato
pravá lidská solidarita byla naprosto úžasným důkazem
opravdového přátelství mezi lidmi. Feiler vysvětlil, že: „Člověk
potřebuje kvalitní tým lidí.“ „Není dobré se úplně izolovat.“ „Byl
jsem v těžké životní situaci a obrátil jsem se na své přátele a
mých šest kamarádů takto zformovalo „sbor otců“, aby mi
pomohli s mými dětmi.“ Glenn Beck se tedy táže jednoho člena
„sboru“ Joshuy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Cooper_Ramo): „Jak jste
to řešil, když k vám přišel váš kamarád a řekl vám, že umírá a
jestli byste mu pomohl postarat se o jeho děti. Jak vás to
ovlivnilo a co jste se díky tomu naučil?“ Joshua: „Víš Glenne, je to
naprosto zásadní test toho, kým vlastně jsi a kdo jsi jako lidská
bytost: Když totiž za vámi přijde váš kamarád a tak hluboce vás o
něco požádá.“ „Myslím, že nejvíce jsem se z toho naučil
opravdově si vážit pravého přátelství.“ „Mnoho
přátelství totiž trvá dlouho, ale jsou povrchní a
neprojdou takovými testy, tak extrémními situacemi.“
„Být čím dál tím lepším kamarádem vás totiž činí také
lepším člověkem.“ (Source: Glenn Beck Show, 18. 6. 2010.)

Držitelka čestného doktorátu z katolické university Saint Anselm
(http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anselm_College) Alveda Celeste
Kingová (http://en.wikipedia.org/wiki/Alveda_King), neteř
legendárního černošského kněze a politického aktivisty Martina Luthera
Kinga (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.): by ráda
panu Kalouskovi vysvětlila slova svého světoznámého strýce, který rád
zdůrazňoval: „Víte, nemůžete nikomu přikázat změnu jeho
srdce, můžete ovšem způsobit, že vás někdo začne milovat.“
Totiž kolektivní nucení lidí k tzv. státní solidaritě skrze daně pak „není
rozhodnutím plynoucím ze srdce“ občanů. Není to správné. Nejprve je
třeba dobrovolně změnit srdce lidí a říci: „ZAJÍMÁ MNE TVŮJ OSUD,
NEJSI MI LHOSTEJNÝ, JSI MŮJ BRATR, SESTRA.“ (Source: Glenn
Beck Show, 16. 7 . 2010.)
Následky z hlediska nedůvěry lidí v celý politický systém České
republiky v případě pokračujícího trendu v nedodržování předvolebních
slibů a zvyšování daní si lze jen těžko představit. Premiér Nečas svou
autoritou sice ještě dokáže korigovat výstřelky ostatních koaličních
partnerů, nicméně jak dlouho se mu to bude dařit: to není vůbec jasné.
Občanům pak možná nezbude nic jiného než se vrátit ke konceptu
nepolitické politiky, která slaví např. v USA svůj velký triumf napříč
všemi politickými stranami díky celonárodnímu hnutí „Tea Party“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement), kde vyřčené
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slovo platí, sliby se plní a lidé si pomáhají navzájem jako praví
křesťané a dobří lidé, kteří bojují svou inteligencí a mírovou
aktivitou proti snaze vlády o ničení životů svobodných lidí
novými daněmi, zákazy, příkazy, zákony atd. Pokud nechce Česko
zažít další Sametovou revoluci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution), která by se
tentokráte zaměřila na obnovení CTI V CELÉ SPOLEČNOSTI: bude
třeba vrátit se k předvolebním slibům pánové ministři! Vezměme si
příklad z akce, která se uskutečnila ve Washingtonu, D.C.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.) 28. srpna 2010 pod
názvem „OBNOVUJEME ČEST“ – „RESTORING HONOR RALLY“
(http://en.wikipedia.org/wiki/8-28_Restoring_Honor_Rally). Dobří
lidé z celých USA se sjeli v toto nádherné sobotní dopoledne do svého
hlavního města v počtu 500.000 – 650.000 lidí. Dožadovali se
obnovení národní cti, dodržování slibů a dohod, podpořili vzájemnou
dobrovolnou solidaritu mezi občany bez vměšování státu a volali po
návratu k Bohu a jeho čestným principům, které dal všem lidem ke
svobodnému následování – politiky z toho nevyjímaje: ba právě naopak.
Vystoupili zde mj. společně někdejší příslušníci amerických ozbrojených
sil a především zhruba 240 kněží, pastorů a duchovních vůdců od
křesťanů, přes židy až po muslimy. Na akci se akreditovalo několik
stovek novinářů z celého světa. Přijeli též diváci z Evropy, z Asie, Afriky i
z České republiky. Hlavním organizátorem tohoto pokojného setkání se
stal již výše zmiňovaný Glenn Beck, jenž se tak zapsal do dějin jako
politický komentátor, který jako první dokázal shromáždit a spojit dosud
největší počet občanů a také představitelů amerických církví i
politických stran v celé historii Spojených států amerických ve stylu
Reaganovy koalice z 80. let 20. století
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_coalition) u Lincolnova
památníku (http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial) ve
Washingtonu. Becka přišlo podpořit dokonce více lidí (až 650.000) než
legendami opředený „Pochod na Washington“ (300.000) Martina
Luthera Kinga z 28. srpna 1963
(http://en.wikipedia.org/wiki/March_on_Washington_for_Jobs_and_Freedom)
nebo než např. presidenta Obamu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama) při jeho „Vítězném
proslovu“ (240.000) v Chicagu (http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago)
ve státě Illinois (http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois) 5. listopadu
2008
(http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_election_victory_speech,_2008).
Občanům s vynikajícími zásluhami o znovuzrození národní počestnosti,
za jejich osobní oběti ve prospěch svých bližních: byly rozdávány
speciálně vytvořené Medaile cti a někdejším vojákům pak Odznaky za
zásluhy – Purpurová srdce. President Obama samozřejmě tuto akci zcela
ignoroval a jeho vlastní občané mu nestáli za pozornost. Pravda:
Obamovo vlastní uvedení do úřadu 20. ledna 2009
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_inauguration) sledovalo osobně
800.000 – 1.200.000 návštěvníků. Takže možná proto si pan americký
president namyšleně říkal, že situace ještě není stále tak vážná
. Ona
však vážná je a to jak v Americe, tak v České republice! Beckovi odpůrci
mj. z řad lidí kolem finančníka George Sorose
(http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros) již vypsali odměnu
100.000 dolarů za nalezení jakýchkoliv závažně dehonestujících
informací na Glenna Becka z jeho neslavné minulosti (Beck přiznává, že
přes půlku svého života se nechoval jako spořádaný občan, byl alkoholik
a neměl dlouho ve svém životě štěstí – nicméně tyto údaje jsou již řadu
let veřejně známy), které by pomohly zrušit jeho gloriolu „národního
Vůdce“. (Source: Glenn Beck Show, 30. 8. 2010.) Není se co divit. Glenn
získává každým dnem na obrovské popularitě a dokonce se již znovu
objevují vážné teze o jeho kandidatuře na budoucího amerického
presidenta po Reaganově (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) vzoru
spolu se Sarah Palinovou, zatímco obliba Obamy a Demokratické strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) se
před listopadovými americkými volbami drasticky propadá. A tak když
Obama ještě dále chrlí své nesplněné sliby, Beck přichází s myšlenkami
na obnovení národní cti, víry v Boha, věří v ideál, že „jeden muž může
změnit svět“, že každý člověk je důležitý a nikoliv pouze ony Obamovy
´velké kolektivy´, dále vyzývá: „musíme se navzájem jako lidé posilovat
na duši“ a aktivně se postavit ve svých životech za správné věci: naše
církve z toho nevyjímaje. „Zůstaneme a budeme dál dělat to, co po nás
Bůh chce.“ (Source: RESTORING HONOR RALLY, 28. 8. 2010.) „Měli
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bychom se obracet k Bohu jako k té vůbec základní a nejvyšší
instanci, nikoliv až jako k té poslední, když již nic jiného
nezbývá.“ „Modlete se tak, že všechno záleží v první řadě na Bohu.“
„Jednejte tak, že všechno záleží na vás samých.“ (Source: Glenn Beck
Show, 17 . 8 .2010.) Víte, často se mne lidé ptají, říká Beck: „Jak děláme
svá rozhodnutí“ u nás „ve firmě“. „No jednoduše: modlíme se společně,
najdeme tu správnou radu od Boha a pak to zkrátka uděláme.“ Českým
politikům by to rozhodně neuškodilo. (Source: Glenn Beck Show, 3. 9.
2010.)

Do Washingtonu přiletěla také Sarah Palinová. Svět oběhly její fotografie
(údajně to nebyl záměr), kde se soustředěně a pokorně modlí před svým
vystoupením 28. srpna 2010 na „RESTORING HONOR RALLY“: Ve svém
projevu se zaměřila na obnovení cti v životě každého občana a mj.
vyzdvihla rytířské a čestné chování v boji a dodržování
válečných konvencí podle těch nejlepších tradic naší Západní
civilizace (http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Civilisation – viz také
teze o důležitosti rytířského vedení případné války v knize: http://skytech.cz/ceniky/warandethics.htm). Mezi zřetelné příklady rytířského
chování v době války zařadila Palinová mj. příběh Marcuse Luttrella
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Luttrell) z roku 2005. Luttrell
tehdy působil v Afghánistánu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan) jako člen elitní jednotky
amerických námořních speciálních sil „Navy SEALs“
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs). V době
realizace tajné mise narazila Luttrellova jednotka na místní pastevce,
kteří mohli být docela dobře spojenci Tálibánu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Taliban) a proto je zajali. Ačkoliv hrozilo
prozrazení celé mise, přesto se rozhodli hlasovat o osudu svých zajatců.
Zvítězilo rytířské chování a pastevci byli propuštěni. Do několikati hodin
ovšem byli američtí příslušníci „Navy SEALs“ objeveni silným oddílem
nepřítele. Po těžkém boji, ve kterém byla dokonce sestřelena záchranná
americká helikoptéra a padlo na 19 Marcusových spolubojovníků: přežil
pouze Luttrell. S těžkými zraněními se odplazil z bojiště. Šťastnou
náhodou jej nalezli členové místního afghánského kmene, kterým před
bojem prokázali příslušníci Marcusovy jednotky milosrdenství. Nyní se
jej na oplátku ujali zase pastevci, ošetřili mu rány a odmítli jej vydat
Tálibům. Dopravili jej posléze bezpečně až na americkou základnu: díky
tomu se nakonec dostal Marcus bezpečně domů.
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Z projevu Palinové 28. 8. 2010: „And one fateful day in Afghanistan on
a mountain ridge, Marcus and three of his fellow Navy SEALs
confronted the issue of justice and mercy in a decision that would
forever change their lives. They were on a mission to hunt down a highlevel Taliban leader, but they were faced with a terrible dilemma when
some men herding goats stumbled upon their position, and they
couldn’t tell if these men were friend or foe. So the question was
what to do with them? Should they kill them or should they
let them go and perhaps risk compromising their mission?
They took a vote. They chose mercy over self-preservation.
They set their prisoners free. The vote said it was the humane
thing to do. It was the American thing to do. But it sealed their
fate because within hours, over a hundred Taliban forces arrived on the
scene. They battled the four Navy SEALs throughout the surrounding
hills. A rescue helicopter came, but it was shot down. By the time the
sun set on June 28, 2005, it was one of the bloodiest days for American
forces in Afghanistan. 19 brave, honorable men were lost that day.
Marcus was the sole survivor. Alone, stranded, badly wounded, he
limped and crawled for miles along that mountain side. What happened
next is a testament to the words: “Blessed are the merciful, for
they shall be shown mercy.” Marcus and his team showed
mercy in letting their prisoners free. And later he was shown
mercy by Afghan villagers who honored an ancient custom of
providing hospitality to any stranger who would ask for it.
They took him in. They cared for him, refused to hand him
over to the Taliban. They got him back safely to our forces.
Marcus’ story teaches us that even on the worst battlefield
against the most brutal enemy, we adhere to our principles.
This American love of justice and mercy is what makes us a
force for good in this world. Marcus is a testament to that.“
(Source: http://www.buzzstation.net/2010/08/restoring-honor-rallysarah-palin.html)

V českém prostředí zatím osobnost typu Palinové nebo Becka s tak
obrovskou podporou napříč politickým spektrem nemáme s výjimkou
Václava Klause (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus), jenž však
nemůže plně rozvinout svůj potenciál díky nadstranické funkci
presidenta České republiky. Petr Nečas je ve svých postojích stále velmi
osamocen a navíc bývá nucen dělat – naštěstí zatím jen – malé
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kompromisy, které jej ovšem mohou po určité době připravit o důvěru
voličů. Kéž by se rozpomněl na svá nedávná slova z XXI. kongresu ODS
(http://www.ods.cz/kongres): „Budeme-li se chovat slušně,
konzistentně“, pak nám nebude kritika ze strany veřejných
sdělovacích prostředků vůbec vadit. Když nám navíc nebude chybět
„úcta k náboženským hodnotám“ a „idealismus“, který je
v politice velmi přitažlivý, důležitý a „není to jenom řečnický
obrat určený k ošálení naivních posluchačů, nýbrž esence
politické moudrosti, zvláště je-li ve správném poměru
k bytostnému pragmatismu a ke schopnosti stát oběma
nohama na zemi.“, pak úspěšně překonáme všechny
problémy. Vždyť „selský rozum zasnoubený s idealismem: to
je pravá škola vysoké politiky“ a „vysoká škola vysoké
politiky“. (Source: ČT24, 19. 6. 2010.)

Glenn Beck doporučuje pro případ totálního zklamání z české
politiky a ze zdejších politických stran, které neustále neplní
předvolební sliby: využití strategie vybudování velkého
celospolečenského hnutí napříč politickým spektrem –
podobně jako v USA „Tea Party“:
1. Vytvořte nebo pojmenujte jakýkoliv problém, který tíží většinu
občanů tak, aby zaujal lidi, aby se stal jejich problémem nebo se
jich přímo dotýkal.
2. Dokažte na tom neschopnost vlády tento problém řešit.
3. Veřejnost musí díky vaší činnosti jasně vidět, vnímat a odlišovat:
oběti, problémy, viníky (které vy pojmenujete), cestu jak
z toho ven (tu vy ukážete).
4. Uskutečněte zásadní celonárodní akci (shromáždění, demonstraci,
pochod, přednášky, koncerty, promítání, diskusní večery, online
webináře atd.) nejlépe v hlavním městě nebo simultánně po celém
státě, ve všech větších městech, v okolních státech a snažte se
upoutat maximální pozornost médií za pomoci známých osobností
a vašich veřejně známých příznivců napříč politickým spektrem a
skrze různé politické strany; vyvarujte se však důrazně spojení
pouze s jednou politickou partají, jelikož byste dostali nálepku její
odnože; nadchněte lidi a neváhejte s nimi otevřeně diskutovat;
musí z vás čišet nadšení pro správnou věc, znalosti daného
problému a hlavně běžného života lidí, ale zároveň nikoliv
fanatismus. Pamatuje: vám nejde o moc, o funkce nebo o
peníze, ale o pomoc lidem s vyřešením problému, kde
dosavadní politikové zklamali.
5. Kritická fáze: Vnímání možné porážky i po velkém
úspěchu bodu č. IV. Tato situace nastupuje často těsně (řádově
v měsících nebo do jednoho roku od velké úspěšné akce, která
zaujala velké množství lidí) před vítězstvím. Přichází: krize
identity, pocity, že věci nejdou tak rychle: jak se čekalo, pocity
bezmocnosti celého hnutí, lidé začínají odcházet, spory, rozmíšky,
frustrace, únava. Pozor: v tomto momentu také někteří aktivisté
berou do ruky z nedostatku trpělivosti zbraně, vznikají nebezpečné
násilné revoluce a dochází ke zrodu radikálů. Přesně na tento
moment čekají ti, proti jejichž idejím je veden duchovní boj celého
hnutí: použijí všechny dostupné prostředky, aby hnutí rozprášili,
zdiskreditovali. Proto je třeba členy a příznivce hnutí od počátku
velmi dobře připravovat na bod č. V a dodávat jim důvěru, víru
v úspěch a v mírovou, nenásilnou cestu celého hnutí.
6. Získání podpory ze strany většiny lidí ve společnosti.
Dochází k tomu vždy velmi blízko bodu č. V. Proto je tak důležité
překonat bod č. V, kde většina rychlokvašných hnutí končí svou
existenci.
7 . Úspěch: prosazení cílů.
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8. Opakování od bodu č. 1 s novými cíli.
(Source: Glenn Beck Show, 26. 7 . 2010.)
V minulosti tuto metodu s úspěchem používali např. čeští socialisté nebo
enviromentalistická hnutí. Není důvodu, proč by ji také nemohly použít
liberálně-konzervativní síly. Pozor ovšem na marketingové finty a na
neupřímnost. Lidé to poznají. Socialisté si na tom vylámali zuby. Použili
totiž mj. tyto nesprávné premisy:
„Všechno souvisí s politikou!“
„Všechno se musí zaměřovat na vládu a procházet skrze ní.“
„Vytvoř nebo spojuj věci s krizí.“
„Lidé mají rádi svobodný trh, protože obchody jsou pořád plné
zboží.“ a „Proto je třeba neustále zdůrazňovat, že situace je
daleko horší, než ve skutečnosti je.“
Situace se musí jevit jako ta „nejhorší na celém světě.“
(Source: Glenn Beck Show, 28. 7 . 2010.)
Pokud budeme tedy chtít ještě stále věřit ODS (a to velmi chceme)
a opustíme myšlenky na nepolitickou politiku pomocí
celospolečenského hnutí napříč politickým spektrem ve stylu
amerických „Tea Parties“ (viz výše) – a moc bychom si to přáli, aby toho
nebylo třeba – pak by pro Občanské demokraty mohly být jednou z
velmi silných inspirací libertariánsko-konzervativně-sociálně zaměřené
ideje americké politické scény. Tyto myšlenky jsou v USA mnohdy
reprezentovány silnými osobnostmi s velkým idealismem (podobně jako
výše Petr Nečas), s častým přístupem do médií s milióny nadšených
příznivců, srdcařů, diváků, posluchačů. Existuje zde neuvěřitelné
množství stejných a velmi silných témat vhodných nebo naprosto
totožných s českým prostředím. A odkud čerpat inspiraci? Zmiňovaný
Glenn Beck má vlastní hodinový pořad
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck_Program) každý den kromě
víkendů na kanále FOX News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) včetně vlastní show
v rozhlase a podobně soudce Napolitano nyní již vysílá jednou až pět
krát v týdnu na FOX Business Network
(http://en.wikipedia.org/wiki/FOX_Business_Network) svůj vysoce
hodnocený diskusní pořad „Freedom Watch“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Watch) s účastí špičkových
politiků, ekonomů, komentátorů aj. osobností. Alex Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) chrlí denně
kromě sobot masivní množství informací o nebezpečné činnosti NWO
Agendy na celém světě díky rozhlasu, internetu (www.infowars.com) a
produkuje výborné dokumentární filmy. Nejsou samozřejmě jediní,
každopádně jejich styl politiky poutá desítky miliónů lidí na celém světě
a přibližuje také české občany (zdokumentováno mnoho aktivních
diváků a posluchačů z ČR) blíže k lepšímu životu ve svobodné
společnosti s nízkými daněmi a vysokou prosperitou,
s obnovenou důvěrou v každého člověka daného národa,
v solidaritu mezi lidmi bez vměšování státu a v čestné politiky,
kteří nezapomínají na své sliby a jejichž jednou dané slovo plat
í. Je nositelkou těchto idejí současná česká vláda? ODS snad ještě
stále ano, ale TOP09 nebo VV se svými nápady na zvyšování daní a na
nové zákony omezující lidské svobody v oblasti tzv. boje s terorismem?

Katolický kněz Robert Sirico
(http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Sirico) a zakladatel amerického
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Actonova institutu pro studium náboženství a svobody
(http://en.wikipedia.org/wiki/Acton_Institute_for_the_Study_of_Religion_and_Liberty)
opět připomíná českým pánům politikům, že daň se nerovná solidarita,
neboť daň „pouze odstraňuje ze společnosti morálku, protože
mizí šance na svobodné rozhodnutí“ každého občana. (Source:
Freedom Watch, 28. 8. 2010.)

Soudce Napolitano upozorňuje na tisíciletími prověřený fakt:
„Náboženství a etické tradice často daleko lépe hýbou
s lidskou společností bez toho, aby byly zapsány v nějakých
federálních (EU, pozn. autora) zákonech.“ „Čím méně času a
energie budeme muset vynaložit na náš souboj s vládou o svobodu
člověka a s jejími zákony, tím více času budeme mít na přátelské a
filosofické diskuse a budeme se moci konečně zabývat tím, jak co
nejlépe prožít naše životy.“ Každý člověk má svá Bohem daná přirozená
práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), která jsou
nadřazena nad přání nebo legislativu jakékoliv vlády nebo tyrana.
„Když vláda již není schopna ochraňovat tato naše občanská
práva a nebo když je dokonce aktivně ničí, musíme změnit
takovou vládu nebo jakoukoliv politickou stranu, která
porušuje naše ústavou dané svobody: musí odejít.“ (Source:
Freedom Watch, 28. 8. 2010.)
Glenn Beck zase uznává, že chybuje i vláda, její členové jako lidské
bytosti a proto je třeba hledat cestu nápravy ve větším příklonu k Bohu:
„Každý z nás děláme chyby a to je jeden z důvodů, proč se musíme
soustředit na Boha společně /…/.“ „Bůh nám vždycky ukazuje správnou
cestu, ale lidé to často udělají jinak a špatně.“ „Jedna věc by se neměla
dít a to je to, že náboženství (nikoliv víra v Boha, pozn. autora) a politika
by se neměly míchat.“ „My musíme vyučovat v našich církvích
principy správného chování ve společnosti a díky nim pak v
praxi uvidíme: jestli jdeme správně.“ Vždy si položme v životě –
politiky nevyjímaje – důležitou otázku: „Je to Boží princip nebo již
lidský?“ Neustále bychom měli pamatovat na to, že je třeba i v politice
nechat „zaznít to: co Bůh říká, že musíme udělat.“ Jde tady o víru v
politice, o principy, o etiku a morálku, nikoliv o politiku jako
náboženství. To je třeba rozlišovat. (Source: America´s Devine
Destiny, 27 . 8. 2010.) „Každý dělá chyby.“ To se stává. „Každý se ale
může změnit.“ „Odpouštějme si navzájem, ale nezapomínejme.“ Vždyť
Beck sám byl např. v roce „1995“ alkoholik: „potřeboval jsem druhou
šanci“ a „My bychom v to měli věřit.“ (Source: Glenn Beck Show, 6. 7 .
2010.)
Odpuštění a nová naděje zajisté ano. Nesmíme ovšem nechat vládu a
úředníky, tedy tyto naše zaměstnance, aby nám neustále ukrajovali
z našich životů nejprve naše pracně vydělané peníze, pak naše svobody a
nakonec také naši čest. Napolitano: „To už není žádná oblast
lidského chování imunní vůči vládním zásahům?“ „I to, co
děláme na veřejnosti: není věc naší vlády. To vážně chcete mít vždy
za zády vládního byrokrata, který bude sledovat každý váš
krok? Myslíte si, že to vás ochrání před nebezpečím?“ Pamatujte
si: „Vláda pracuje pro nás! Nemá žádné právo nás špehovat.
Pokud se cítíte dobře, když vás šmírují, tak to já tedy ne. Vláda by nás
šmírovat neměla – když už tak to my bychom měli využít našeho práva
na sledování vlády.“ (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.)
Soudce Napolitano: Vždyť my se již nyní musíme „soudit“ pro to,
„abychom ochránili naše Ústavou garantované svobody a práva“.
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Naštěstí ještě stále máme (také v Česku) „statečné a nezávislé soudce“,
kteří se postavili za Ústavu na stranu občanů proti vměšování státu do
svobodného života obyvatel. Uveďme například:
„Soudce Martin Feldman“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Leach-Cross_Feldman)
z Louisany (http://en.wikipedia.org/wiki/Louisana) „zastavil
federální vládu v jejím záměru zakázat svobodnou těžbu ropy
v celém Mexickém zálivu“. Zrušil Obamovo moratorium
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_United_States_deepwater_drilling_moratorium).
„Tento soudní gigant zabránil Obamovi ve zničení
stovek tisíc pracovních míst.“
Soudkyně Susan Ritchie Boltonová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Bolton) z Arizony
(http://en.wikipedia.org/wiki/Arizona) zarazila nástup
legislativy, která umožňovala zatýkat jen tak bezdůvodně lidi na
ulici podle „rasy, podle toho: jak vypadají“.
Soudce Henry Hudson
(http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_E._Hudson) z Virginie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia) zastavil uplatňování
Obamovy reformy zdravotnictví
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obamacare) z důvodů, že „se zatím
v dějinách USA nestalo, aby vláda nařizovala občanům to, co si
musí koupit.“ Tento soudce „dal naději na osvobození od
zásahů federální vlády miliónům občanů.“
Soudce Vaughn Walker
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vaughn_Walker) z Kalifornie
(http://en.wikipedia.org/wiki/California) rozhodl jasně: Koho si
zvolí občan za svého životního partnera, tak to „nemá
v kompetenci o tom rozhodovat ani váš soused a už vůbec ne
vláda“. Zdůraznil také právo na svobodný život bez jakéhokoliv
vměšování vlády. (Source: Freedom Watch, 13. 8. 2010.)
Napolitano: „Všichni tito soudci nám připomínají důležitost
nezávislé justice, která je zodpovědná Ústavě a nikoliv jakékoliv
vládě.“, „protože jinak nás již nic neochrání před Většinou, aby nevzala
menšině svobodu nebo majetek“. „Vládě nemůže občan nikdy
zcela věřit a každý z těchto soudců zastavil bestii na jejím
postupu. Bestií se totiž může stát tyranie většiny, tedy taková
vláda, která si myslí, že může neomezeně vydávat jakýkoliv
zákon, že může regulovat veškeré chování svobodného
člověka, zdaňovat jakoukoliv aktivitu, vláda, která uznává
jedinĚ omezení sama sEBOU.“ (Source: Freedom Watch, 13. 8.
2010.)
Lew Rockwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rockwell) jakožto
předseda Institutu Ludwiga von Miseseho
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises_Institute)
v rozhovoru s Napolitanem zřetelně prohlásil: „Soudce, ve svobodné
společnosti lidé mají své soukromí a vláda transparentnost. V naší tzv.
svobodné společnosti již lidé nemají žádné soukromí, vláda má všechna
tajemství. Jsme před nimi úplně nazí /…/.“ (Source: Freedom Watch 31.
7 . 2010.)
Napolitano: „Vláda je náš sluha a nikoliv pán. Vláda pracuje pro
nás! Kde na naší planetě špehují zaměstnanci zaměstnavatele?“.
Všichni přece známe neblahé důsledky anti-teroristických zákonů pro
celou Západní kulturu a svobodnou společnost. Všichni známe důsledky
zákona Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act).
Vzpomeňme si, že dnešní činnost federální vlády vypadá podle Patriot
Actu ve skutečnosti jako státní terorismus na svobodných občanech,
který praktikovali v Americe mj. Britové ještě před revolucí
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_revolution). Doboví kolonisté
museli mít totiž na většině svých soukromých písemností speciální
královské kolky. Pokud tuto povinnost nesplnili, tak byli tvrdě
potrestáni. Byla to zároveň finta: jak uskutečňovat kdykoliv vojenské
prohlídky v domech jakéhokoliv amerického kolonisty. Britové toho
často zneužívali k plenění a tyranizování obyvatel, ke své svévoli. Byl to
jeden z hlavních důvodů: proč kladli američtí otcové zakladatelé
(http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States)
takový důraz na zachování osobní, domovní a dalších svobod. Něco
podobného jako kdysi způsobovali Britové americkým kolonistům: nyní
dělají „federální agenti“ americkým občanům. Přeci: „Hned po právu na
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život je jedním z největších přirozených práv právo na to: nechat
člověka na pokoji žít si svým vlastním životem a my musíme
odvolat z úřadů všechny politiky z jakékoliv strany, kteří
útočí na naše soukromí, nebo k tomu zmocňují jiné, aby tak
činili.“ „Všichni přeci chceme zachovat naše soukromí. Nebo chcete,
aby vám vláda říkala: jak se máte chovat doma ve vašich bytech, ve
vašich ložnicích, při nakládání s vašimi penězi na vašich účtech, aby
vláda odposlouchávala vaše privátní konverzace a sledovala všechno,
co děláte: samozřejmě, že to nechcete.“ „Něco je hodně špatně, když to
vláda dělá.“ (Source: Freedom Watch, 9. 8 . 2010.) „Často říkám, že
kamera je nová forma zbraně.“ „To my bychom měli pořizovat snímky
vlády: jak ničí naše svobody nebo zabírá náš majetek či vstupuje do
našeho soukromí nebo jak zatýká lidi jen tak na ulici. Teď již dokonce
tito členové vlády schvalují zákony, které nám jako svobodným
občanům zabraňují pořizovat si fotografie těch státních úředníků, kteří
nám lidem ničí naše životy; úředníci nás však monitorovat mohou.“ Kde
je pak ale spravedlnost? (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.)
Zakladatel „Future of Freedom Foundation“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Future_of_Freedom_Foundation) Jacob
Hornberger (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Hornberger) se
soudcem Napolitanem zcela souhlasí: Vždyť víte, že „postihovat lidi za
to, že si dovolili nahrávat na video policii, když ta jen tak zastavila z
ničeho nic člověka na ulici: tak to je opravdu odporné. Měli bychom si
uvědomit: kdo je tu sluha a kdo pán a jakou roli má občan ve svobodné
společnosti.“ (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.)

Někdejší člen Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives)
Bob Barr (http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr): Víte já jsem kdysi
hlasoval pro zákon Patriot Act
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act) a byl jsem také
zaměstnancem CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA), ale zmoudřel
jsem. „Dnes považuji své někdejší hlasování za to nejhorší, co jsem
v životě v politice udělal.“ „Vláda totiž využívá takto silné legislativy
daleko za hranice toho, jak jsme to původně zamýšleli. Současná vláda
se neustále snaží rozšiřovat své pravomoci vyplývající právě z Patriot
Actu a faktem také je, že lidem nikdy nikdo nevysvětlil: jak přesně je
tohoto zákona využíváno /…/.“ „Týká se to třeba všech těch kamer na
policejních autech, na sloupech veřejného osvětlení, na veřejných
budovách“, kdy „mnoho z těchto kamer již přesně zachycuje také vaši
řeč, vyhledává jisté typy zvuků“ a „nyní již na nás vláda nasazuje i
bezpilotní letouny – zatím v prostoru hranic USA“. „Je to extrémně
nebezpečné.“ „Extrémně to porušuje naše soukromí a čtvrtý dodatek
Americké ústavy.“
(http://en.wikipedia.org/wiki/4th_Amendment_to_the_United_States_Constitution)
Pamatujte si lidé: „VŽDYCKY SE MÁTE ČEHO OBÁVAT, KDYŽ SI
VLÁDA PŘISVOJUJE PRÁVO MONITOROVAT VAŠE SLOVA,
ZVUKY NEBO POHYBY, PROTOŽE AČKOLIV VY SAMI SI
MYSLÍTE, ŽE NEMÁTE CO SKRÝVAT A NEDĚLÁTE NIC
ŠPATNÉHO, TAK NEMÁTE VŮBEC ŽÁDNOU JISTOTU , JAK SI
VAŠE CHOVÁNÍ VYHODNOTÍ NĚJAKÝ VLÁDNÍ ÚŘEDNÍK,
SEDÍCÍ NĚKDE DALEKO VE SVÉ POHODLNÉ KANCELÁŘI A
SLEDUJÍCÍ VAŠE SLOVA A VŮBEC všechno CO DĚLÁTE.“
(Source: Freedom Watch, 3. 7 . 2010.) „Jestli vládní programy podporují
zachování občanských svobod, tak by měly být v každém případě
zachovány, ale když nás vládní programy posunují směrem
k bezpečnosti bez svobody, tak se jim musí stavět do cesty opozice.“
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(Source: Freedom Watch 9. 8 . 2010.)

Takovou opozicí je již dlouhé roky kongresman Ron Paul
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) z Texasu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) a nově také někdejší guvernérka
Aljašky Sarah Palinová (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin),
která jako členka americké Republikánské strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States))
odpovídala v červnu 2010 na otázky soudce Napolitana:
Měla by vláda mluvit lidem do toho, zda mohou svobodně nosit
zbraně? Palinová: „Absolutně ne.“
Co pro vás znamená potrat? Paul: „Je to akt násilí.“, nicméně my
libertariáni jsme v této otázce rozděleni. „Rád bych viděl federální
vládu tak daleko od našich svobodných životů, jak jen to bude
možné.“
Napolitano: „Mohou státy a jejich guvernéři rušit zákony a
nařízení federální vlády? Palinová: „Ano. Lokální vlády a
guvernéři by měli mít daleko více moci než za nynější Obamovy
administrativy.“ Paul: No „měli by, ale nemohou, jelikož nad nimi
má federální vláda navrch.“
Armáda a zahraniční mise? Palinová byla pro silnou armádu, ale
nikoliv pro preventivní války. Paul by ještě toleroval základny
americké armády na celém světě, nicméně by bylo nutné, aby „se
vojáci nemíchali do vnitřních záležitostí daných zemí.“ Palinová:
„Musíme být ovšem připraveni bránit našeho tradičního spojence
– Izrael.“ Palinová se také vyslovila pro silnou roli USA na celém
světě.
Policie a soukromí občanů? Palinová: „Policie by si měla více
všímat důležitějších věcí než toho, že si někdo dá v soukromí
jointa.“ Paul: „Měli bychom legalizovat marihuanu.“ „Vláda nás
nikdy nemůže ochránit před námi samými.“ „Alkohol, drogy,
cigarety“, bitva státu proti tomu je naprosto šílená. Napolitano:
„Mohla by vám vláda bez dovolení prohledávat emaily?“
Palinová: „Absolutně ne.“ Pokud se tak děje, tak to „ukazuje jak
daleko jsme došli od našich občanských svobod.“ „Vláda se nikdy
nesmí vydat tak daleko.“ Paul souhlasí a podotýká, že hlasoval
proti Patriot Actu: „Musíme tenhle nepořádek rozhodně
odstranit.“
Palinová veřejně podpořila kandidaturu Ronova syna Randa Paula
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul) v listopadových
volbách do Sněmovny reprezentantů: „Já respektuji a podporuji
Randa Paula.“ „Potřebujeme na celém světě více Randu Paulů“,
„aby nás vrátili zpět k základům naší Ústavy.“
Ron Paul o Palinové, Republikánech a o jejich příklonu
k libertarianismu (http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) a
zpět k respektu k Ústavě: „Před rokem bych byl z takového
postoje republikánů naprosto šokován a nechtělo by se mi tomu
věřit.“ „Dnes se věci mění.“ „Stále mne to ale příjemně
překvapuje.“ Kongresmanka Michele Bachmannová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann): „Já jsem
z toho příklonu Sarah k našim ideálům překvapená nebyla“,
jelikož znám její názory a bylo to „přirozeným vyústěním situace“.
(Source: Freedom Watch, 12. 6. 2010.)
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No a jak je to vlastně s těmi novými a nekonečnými válkami, které
Spojené státy neustále vedou a doporučují svým spojencům, aby se na
nich také podíleli – viz např. Česká republika. Napolitano: „Rozpoutání
války lze považovat za jednu z nejstrašnějších,
nejotřesnějších a nejnenapravitelnějších státních záležitostí,
do kterých se může kdy vůbec národ dostat. Američtí otcové
zakladatelé se tak báli vzniku války, že nedopustili to, aby ji mohl
vyhlašovat president /…/ v Americe může vyhlásit válku pouze
Kongres.“ „Irák a Afghánistán představují naše nejdelší konflikty
v amerických dějinách.“ Zajímavé je to, že Kongres ovšem válku
„Iráku“, „Afghánistánu“ nikdy nevyhlásil a to ani „jakékoliv soukromé
osobě nebo skupině nebo vládě po 9/11“: zkrátka „nikdy“ nic takového
nebylo schváleno. Místo toho „dal Kongres Bushovi a všem jeho
nástupcům volné ruce k tomu, aby zabíjeli kohokoliv ve
jménu tzv. boje s terorismem.“ (Source: Freedom Watch 10. 8 .
2010.)

Významný americký ústavní právník Bruce Fein
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Fein) a autor populární knihy
z roku 2010 „Americké impérium: před svým pádem“ se domnívá
v souladu se soudcem Napolitanem, že Spojené státy americké již nejsou
republikou, nýbrž impériem. „Měli bychom využívat naši armádu
k obraně Američanů a nikoliv na akce po celém světě v Iráku,
Zimbabwe, Afghánistánu atd.“ Je prostě již dále neúnosné, když „se
snažíme vést globální válečné tažení na každém čtverečním centimetru
naší planety proti terorismu a toto tažení nikdy nekončí.“ Napolitano
souhlasí a ptá se: „Proč potřebujeme 900 stálých vojenských základen
po celém světě a vojenský rozpočet tak veliký, aby to všechno utáhl, že
jej nikdo pořádně nedokáže ani spočítat?“ Fein: „Je to proto, že se jako
Američané snažíme dominovat celému světu“, „namísto toho, abychom
si uvědomili, že nejlepší společná obrana je opravdová obrana a Ronald
Reagan tomu velmi dobře rozuměl, že obrana také znamená Hvězdné
války a nikoliv americké preventivní války“, vždyť my „vedeme tyhlety
válečné konflikty a ani nedokážeme pořádně ochránit vlastní hranice.“
Víte, „podle CIA je v Afghánistánu na 50 členů Al-Káidy a 300
v Pákistánu a my tam na ně máme 100.000 vojáků. Je to přehnané.“
Napolitano: „Copak každý americký president musí vést nějakou válku?
Proč to dělají?“ Fein: „dělají to z jednoduchého důvodu, protože v době
války získají všechnu moc, kterou chtějí, peníze z daní, posty, státní
tajemství, zanechávají nesmazatelnou stopu v dějinách.“ (Source:
Freedom Watch 12. 8 . 2010.)
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Absolvent prestižní americké vojenské akademie ve West Pointu
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Military_Academy),
plukovník americké armády a profesor mezinárodních vztahů
z Bostonské university
(http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University) Andrew J. Bacevich
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bacevich) tvrdě zkritizoval ve
shodě se soudcem Napolitanem současnou Obamovu vojenskou
doktrínu v Afghánistánu, když „strategie založená na přesvědčení, že
bychom měli provést invazi, okupaci a ještě navíc od toho očekávat
transformaci celé země v demokracii: no tak to je opravdu bombastický
nápad.“ Obama by již měl pochopit, že provádět „sociální inženýrství na
místech jako je Afghánistán: je zkrátka nemožné.“ „Myslím si, že invaze
do Afghánistánu byla na počátku správná a nutná a já jsem ji také
podporoval, protože jsme museli jako Američané jasně ukázat celému
zbytku světa, že jakýkoliv režim podporující teroristy za tuto svou
činnost zaplatí strašnou cenu.“ Nicméně „to ale neznamená, že bychom
v dané zemi měli zůstat navěky.“ „Bushova administrativa opravdu
věřila, že naše armáda je tak silná, že může jednoduše porazit, okupovat
a transformovat jakoukoliv zemi, což se ovšem i z historického hlediska
ukázalo jako nesmyslné.“ „Věřil jsem jako konzervativec, že
Obama to změní.“ „Dokonce jsem ho volil.“ „Ale byl jsem
naivní.“ „On si místo opravdové změny udělal z Afghánistánu
´Obamovu válku´.“ Zkrátka: „Válka v Afghánistánu jde špatně a
naše vojenská strategie je zde defektní.“ (Source: Freedom Watch, 4. 9.
2010.)

Paleokonzervativec (http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoconservative) a
libertarián Justin Raimondo
(http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Raimondo) ze serveru
Antiwar.com správně podotýká, že Američané oficiálně vydávají ročně
„na válku v Afghánistánu přes trilion dolarů“ (1.000.000.000.000
v krátké škále). „Americký president má dnes větší moc než měl kdy
jakýkoliv římský císař.“ „Jaký ale máme užitek z toho amerického
impéria, kde naše zdroje pouze odcházejí na naše výboje do zahraničí,
ale nic se nám již nevrací“, no a právě, že „jediní komu to vyhovuje: jsou
zbrojaři.“
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Konspirační analytici a jejich význam pro konzervativce, liberály, PRO
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY A GENERÁLNÍ ŠTÁB, PRO KAŽDÉHO OBČANA
SVOBODNÉ REPUBLIKY

Zatímco USA, Kanada, Británie, Francie, Irsko a další státy již přijaly
konspirační analytiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic) za
naprosto relevantní členy liberálně-konzervativního
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservative) myšlenkového
směru a oceňují je dokonce bezpečnostní služby daných států,
PENTAGON (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) včetně
presidenta Klause a nyní již také velká většina hlavních českých
zpravodajských webů, tak v České republice se ještě stále objevují
názory především v tištěných novinách a časopisech, které se snaží tyto
analytiky vytěsňovat ze seriózních debat a odpovídají tak
myšlenkovému stavu v Americe před deseti lety. Čeští tzv. „seriozní“
konzervativci naříkají, že nemají mladé následovníky, že zde není, kdo by
nesl pochodeň dále, ale přitom nedokáží pochopit obrovskou sílu, kterou
mají liberálně-konzervativní konspirační analytici mj. u mladé generace,
ale také napříč celým politicko-věkovým spektrem, když vycházející
metodologicky a vnitřně z křesťanství, z těch nejlepších liberálněkonzervativních idejí. Prostě čeští konzervativci jakoby si zde ještě stále
nedokázali seřadit všechna fakta a vyvodit z nich jasné závěry. Raději se
budou „do krve“ hádat o to, kdo je svými názory v politice „pravý a kdo
levý“, i když již král Šalomoun (http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon) a
Bible říkají jasně: „Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky
vzdal od všeho zla!“ (Source: Bible, Přísloví, 4:27 .) Tedy nikoliv
pravice a levice, nikoliv horizontální střet
(http://en.wikipedia.org/wiki/Political_compass), který již dnes
opravdu slouží především k rozdělování národů a k mocenským hrám
současných elit (http://en.wikipedia.org/wiki/Elites), nýbrž vertikální
ideový střet o zachování lidské cti, svobody, o zachování možnosti
svobodného vyzvání víry v Boha, o zachování života pro všechny
„dobré lidi“, kteří možná nejsou tak inteligentní jako elitáři, ale mají
tisíckrát lepší srdce a duši a tedy jejich hodnota jako lidských bytostí je
před Bohem také tisíckrát větší. Pokud tuto výzvu tzv. „klasičtí“ čeští
konzervativci nepochopí a nezačnou více studovat a zajímat se o to, co
se kolem nich děje, pokud nevyjdou ze svých ulit klasických
konzervativních knih, idejí, postupů a nespojí je s aktuální situací doma i
ve světě, ve společnosti, pak opravdu hrozí zánik celého takto
chápaného konzervativního myšlenkového směru v České republice.
Pánové: prosím pochopte to už. Děkuji Vám. V tomto smyslu promluvil
do duše českých konzervativců také populární americký komentátor
Glenn Beck v červnu 2010 ve svém programu na televizním kanále FOX
News, kdy významně ocenil zásluhy konspiračních analytiků:
Víte současní tzv. ´seriozní diskutéři´ v jednotlivých ideových směrech
a v médiích „se totiž vždy zaměří jen na jeden dílčí aspekt“, tzv. „Data
point“. Podívejme se například na ryze pragmatický příklad: Pokud
v businessu posuzuje investor danou investiční nabídku, musí zvažovat
všechny možnosti potenciálního vývoje, všechna pro i proti. „Pokud
budete chtít rozšířit svůj business, tak budete přirozeně vyhodnocovat
všechny ukazatele a nikoliv pouze jeden faktor.“, tedy „Jestliže chcete
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předpovědět to, co nastane.“. „Z nějakého důvodu my ovšem dnes
trénujeme veřejnost k tomu, aby vnímala pouze jednu stranu
mince.“ My ale přeci „nejsme hlupáci“. „Když kupujete dům, tak se
také nedíváte pouze na jeho cenu.“ „Posuzujete všechno, neboť si musíte
udělat celkový obrázek.“ Potřebujete „se rozhodnout, jaká bude
budoucnost.“ Někteří neokonzervativci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism) a jiní tzv. ´seriozní
diskutéři´ z dalších ideových směrů v Česku a v USA „se nám snaží
namluvit, že věci spolu nesouvisí a každý, kdo se je snaží
spolu propojit: je nejspíš paranoidní. No to snad pánové
nemyslíte vážně!“ Každý rozumný člověk, který má oči a uši: vidí,
slyší a rozhoduje se. „Vždyť také já se dívám na ´Data pointy´, sleduji
videa na internetu, slyším jejich vlastní slova.“ „Vážím si těchto lidí,
kteří umí analyticky propojit jednotlivé ´Data pointy´ ve
funkční celek na základě reálných fakt.“ A realitou prostě je
to, že konspirační analytici „mají častokrát pravdu“, „protože
jsou to inteligentní lidské bytosti a dokáží svůj dar od Boha
náležitě využít.“ „Zakládají své vnímání reality na
pravdivých informacích.“ „Nazývám je ´Faktisty´ a dělají
podobnou práci jako analytici v PENTAGONU.“ „Co si myslíte,
že je správnější? Uvažovat pouze v klasických kategoriích a
možnostech a myslet si, že my jsme imunní, že u nás se to
nestane a nebo zahrnout do svého uvažování také ty další –
jiné – možné vývojové scénáře.“ Bezpečnostní služby na
celém světě toto analytické myšlení a ´tzv. „uvažování ´out of
the box´ velmi oceňují“. Uvědomte si, že „právě PENTAGON“ ví
, „jak cenní jsou tito lidé, kteří myslí jinak než běžní občané a
dokáží poukázat na nové možnosti vývoje.“ Bezpečnostní
služby a generálové z PENTAGONU si je pozývají k simulacím
„válečných her“, aby si „vyzkoušeli nové scénáře a naučili se
na ně správně reagovat“. Obzvláště po událostech z 11. září
2001 (http://en.wikipedia.org/wiki/9-11) sem patří například
autoři jako Brad Thor
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Thor), Vince_Flynn
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vince_Flynn), Nelson DeMille
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_DeMille) a mnoho
dalších. „Proto já s nimi vždy velmi rád hovořím, neboť jsou
výborně informovaní, inteligentní a ve svém uvažování a
chápání reality častokrát velmi, velmi, velmi před námi
všemi.“ „Tito lidé totiž mají to, co se jmenuje ´zdravý rozum´
a co třeba chybí některým našim médiím.“ (Source: Glenn Beck
Show, 15. 6. 2010.)

Zprávy ZE SVĚTA o postupu Agendy NWO
Facebook (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) se pokouší o
další zpřesňování databází svých uživatelů: pomocí nových
algoritmů a činnosti samotných členů sociální komunity nyní
požaduje dobrovolné zadávání identifikačních informací o lidech,
kteří jsou zobrazeni na fotografiích, které si sami dobrovolně
nahráli na své profily. V praxi se tak ověřují nové technologické
postupy při identifikaci jednotlivých uživatelů Facebooku nebo
také samozřejmě jiných osob. Metody rozpoznávání občanů na
fotografiích jsou posléze plánovány k využití v rámci
marketingových aktivit nebo pro účely bezpečnostních služeb.
Facebook navíc také již rozšířil systém detekce polohy každého
svého uživatele. Děje se tak zatím ve vybraných zemích a
především skrze osoby, které se přihlašují na Facebook pomocí
mobilních zařízení. Již nyní jsou jim automaticky nabízeny
reklamní služby přímo z lokality, kde se právě nalézají a nebo jim
Facebook ukazuje polohu jejich přátel.
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(http://www.businessweek.com/news/2010-08-19/facebookunveils-service-that-lets-users-share-their-locations.html;
http://www.ct24.cz/media/99085-facebook-spousti-placesvsichni-budou-vedet-kde-prave-jste/)
„Facebook has begun testing face detection technology for Facebook
Photos. This is the first of what seems like a series of new features for its
popular photo product. The tests, which some users will see starting
today [Friday], focus on decreasing the tediousness of „tagging“ friends
in Facebook photos. In the current Photos feature, users upload photos,
click on each face in a photo, tag that photo with the friend pictured
therein and continue the process until the album is tagged. If you’ve got
a large album or a lot of friends in a single photo, this process is
inefficient and tedious. To solve this problem, Facebook has
implemented face detection technology that will automatically find
faces in photos and select them, eliminating one of the most tedious
steps in tagging Facebook friends in photos. Your friends are already
selected by the software — all you have to do is answer the Facebook
prompt, „Whose face is this?“ The technology is the same as the facial
detection technology most digital cameras use today. While the tech
itself may not be all that new, it is a clever and very welcomed addition
to the Facebook Photos feature set. The company also promises that
face detection is merely the first of many improvements that they’re
trying out. It’s also interesting that the post was written by Sam Odio,
one of the co-founders of Divvy shot, which Facebook acquired back in
April in order to improve the Photos product. What other
improvements and features do you want to see implemented in
Facebook Photos? Do you think facial recognition — that is, Facebook
automatically knowing whose face is whose — could be on the horizon?
The company has a suggestion form for letting them know, but we also
encourage you to share your ideas in our comments section below.“
(Source:
http://edition.cnn.com/2010/TECH/social.media/07 /02/facebook.recognition/index.html?
hpt=T2&fbid=SEBRM35KDDk.)
Z Facebooku však také unikla osobní data více než 100 miliónů
uživatelů. (http://www.novinky.cz/internet-a-pc/207 240-facebookuunikla-data-vice-nez-100-milionu-uzivatelu-jsou-volne-ke-stazeni.html)
Na veřejnost se dostala znepokojující zpráva o populárních
IPhonech (http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone). Mohou být
totiž zneužity – podobně jako každý mobilní telefon – ke
kompletnímu monitoringu osoby, která je používá. Americká
policie již běžně aplikuje při své práci metodu, která umožňuje
např. zjistit na základě automatických snímků displeje IPhonu a
zálohování každého napsaného písmenka v paměti přístroje: zda
daná osoba mluví pravdu o některých skutečnostech důležitých
pro vyšetřování. Pokud totiž majitel IPhonu ukončuje na svém
zařízení nějakou aplikaci, IPhone automaticky uloží snímek celého
displeje i všech posledních činností uživatele do své paměti
včetně GPS souřadnic (http://en.wikipedia.org/wiki/GPS).
„The Chicago Sun-Times published an article expanding on how police
are using iPhones in their investigations. Every time an iPhone user
closes out of the built-in mapping application, the phone snaps a
screenshot and stores it. Savvy law-enforcement agents armed with
search warrants can use those snapshots to see if a suspect is lying
about whereabouts during a crime. iPhone photos are embedded with
GEO tags and identifying information, meaning that photos posted
online might not only include GPS coordinates of where the picture was
taken, but also the serial number of the phone that took it. Even more
information is stored by the applications themselves, including the
user’s browser history. That data is meant in part to direct customtailored advertisements to the user, but experts said some of it could be
useful to police. Clearing out user histories isn’t enough to clean the
device of that data, said John B. Minor, a member of the International
Society of Forensic Computer Examiners. Just as users can take and
store a picture of their iPhone’s screen, the phone itself automatically
shoots and stores hundreds of such images as people close out one
application to use another. “Those screen snapshots can contain images
of e-mails or proof of activities that might be inculpatory or
exculpatory,” Minor said. The keyboard cache logs everything that you
type in to learn autocorrect so that it can correct a user’s typing
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mistakes. Apple doesn’t store that cache very securely, Zdziarski
contended, so someone with know-how could recover months of typing
in the order in which it was typed, even if the e-mail or text it was part
of has long since been deleted. While these points alone aren’t included
in any of the keynote speeches Steve Jobs makes in front of thousands of
his closest friends, they are known and utilized by law enforcement
liberally. Why does the iPhone need to take a photo of your screen
every time you close out of the maps application? Why does it store this
image and why don’t users get access to this information? What will
modern mobile devices store on you when AT&T and Verizon move
forward with their plans to have phones replace credit cards?“ (Source:
http://www.infowars.com/why-cops-love-the-iphone/.)
Na pořadu dne je opět PRECRIME
(http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime). Pomocí
nejmodernějších technologií jsou již schopny americké
bezpečnostní služby určit předpokládané chování daného člověka
podle jeho dřívější činnosti a mj. faktory také díky monitoringu
jeho chování na internetu. K tomu je nutné vytvořit rozsáhlé
státní nebo soukromé databáze informací (Facebook, Google –
http://en.wikipedia.org/wiki/Google, Twitter –
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter aj.) a ty pak spolu propojit
nejlépe díky dobrovolnému sdílení dat a kontaktů ze strany
samotných uživatelů internetu. V praxi to ovšem znamená, že by
mohl být v budoucnu postihován každý člověk již za něco, co ve
skutečnosti nespáchal, nýbrž co pouze vyhodnotil daný počítač
jakožto potenciálně nebezpečné chování (viz výše prohlášení
české vlády). Metody PRECRIME jsou např. již využívány ve
městě Washington, Baltimore
(http://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore) nebo v Philadelphii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia). V minulosti se
snažila prosadit postihování lidí ze zákona v rámci PRECRIME
britská vláda. Před soudem se tak měli ocitnout nevinní lidé, kteří
ještě nic nespáchali. Doufejme, že tento zlořád nakonec nikdy
nepronikne do českého právního systému.
„Law enforcement agencies in Washington D.C. have begun to use
technology that they say can predict when crimes will be committed
and who will commit them, before they actually happen. /…/ Previous
incarnations of the software, already being used in Baltimore and
Philadelphia were limited to predictions of murders by and among
parolees and offenders on probation. According to a report by ABC
News, however, the latest version, to be implemented in Washington
D.C., can predict other future crimes as well. /…/ Critics have urged
that the program encourages categorizing individuals on a risk scale
via computer mathematics, rather than on real life, and that
monitoring those people based on such a premise is antithetic to a
justice system founded on the premise of the presumption of innocence.
Other police departments and law agencies across the country have
begun to look into and use similar predictive technologies. The
Memphis Police Department, for example uses a program called
Operation Blue CRUSH, which uses predictive analytics developed by
IBM. Other forms of pre-crime technology in use or under development
include surveillance cameras that can predict when a crime is about to
occur and alert police, and even neurological brain scanners that can
read people’s intentions before they act, thus detecting whether or not a
person has “hostile intent”. It is not too far fetched to imagine all these
forms of the technology being used together in the future by law
enforcement bodies. The British government has previously debated
introducing pre-crime laws in the name of fighting terrorism. The idea
was that suspects would be put on trial using MI5 or MI6 intelligence of
an expected terror attack. This would be enough to convict if found to
be true “on the balance of probabilities”, rather than “beyond
reasonable doubt”. The government even has plans to collect lifelong
records on all residents starting at the age of five, in order to screen for
those who might be more likely to commit crimes in the future.“
(Source: http://www.infowars.com/pre-crime-technology-to-be-usedin-washington-d-c-2/.)
„More evidence has emerged revealing Google’s spook connections.
Noah Shachtman, writing for Wired, details how the CIA’s technology
investment operation, In-Q-Tel, and Google are supporting a company
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that monitors the web in real time. The company, Recorded Future,
scans tens of thousands of websites, blogs and Twitter accounts to find
imputed relationships between people, organizations, actions and
incidents. Recorded Future claims it can utilize this information to
predict the future. “The idea is to figure out for each incident who was
involved, where it happened and when it might go down. Recorded
Future then plots that chatter, showing online ‘momentum’ for any
given event,” writes Shachtman. CEO Christopher Ahlberg, a former
Swedish Army Ranger with a PhD in computer science, told Wired “you
can actually predict the curve, in many cases” with the software
developed by his company.““ (Source:
http://www.infowars.com/google-and-cia-fund-political-precrimetechnology/.)
„Google’s cosy relationship with the U.S. spy network has once again
been thrust into the spotlight as the company is reported to have jointly
invested with the CIA in an Internet monitoring project that scours
Twitter accounts, blogs and websites for all sorts of information, and
can also “predict the future”. Google Ventures, the investment arm of
Google, has injected a sum of up to $10 million, as has In-Q-Tel – which
handles investments for the CIA and the wider intelligence network –
into a company called Recorded Future. The company describes its
analytics as “the ultimate tool for open-source intelligence”. Wired’s
defence analyst, Noah Schachtman, has a detailed report on the joint
venture: “…it scours tens of thousands of websites, blogs and Twitter
accounts to find the relationships between people, organizations,
actions and incidents — both present and still-to-come. In a white
paper, the company says its temporal analytics engine “goes beyond
search” by “looking at the ‘invisible links’ between documents that talk
about the same, or related, entities and events.” The idea is to figure out
for each incident who was involved, where it happened and when it
might go down. Recorded Future then plots that chatter, showing
online “momentum” for any given event.” Recorded Future “continually
scans thousands of news publications, blogs, niche sources, trade
publications, government web sites, financial databases and more,”
according to it’s portfolio. It sifts through millions of posts and
conversations taking place on blogs, YouTube, Twitter and Amazon to
“assemble actual real-time dossiers on people.” It is also being
integrated with Google Earth, which, as Schachtman points out in his
piece, was seeded with In-Q-Tel/CIA investment. This integration will
allow real time tracking of the locations of persons or groups as part of
the overall intelligence dossier. A promotional video shows the
company’s real time browser-operated data mining engine at work: Of
course, Recorded Future is sold as “terrorism analysis”, however the
information scouring engine clearly extends beyond that to include
crime, indictments and civil court cases etc. In this context, the ability
to predict “future curves” is one small step away from Minority Report
policing technology. Indeed, analytics are already being used by the
Memphis Police Department, whose Operation Blue CRUSH uses
predictive analytics by IBM. Recorded Future takes in vast amounts of
personal information such as employment changes, personal education
and family relations. The video also shows categories covering pretty
much everything else, including entertainment, music and movie
releases, as well as other innocuous things like patent filings and
product recalls.“ (Source: http://www.infowars.com/google-and-ciaplough-millions-into-huge-recorded-future-monitoring-project/.)
Na podobném systému pracuje také Evropská unie včetně
špičkových českých pracovišť. Jde mj. o tzv. výzkumný
projekt INDECT (Intelligent Information System Supporting
Observation, Searching and Detection for Security of Citizens
in Urban Environment – „Inteligentní informační systém s
podporou sledování, vyhledávání a rozpoznávání pro
bezpečnost občanů v městském prostředí“). Čeští prestižní
vědci se tedy bohužel podílejí na činnosti Agendy NWO.
„Projekt INDECT (Intelligent Information System Supporting
Observation, Searching and Detection for Security of Citizens
in Urban Environment) je zpracováván (řešen) v rámci 7. RP
(rámcového programu) Evropské unie v kategorii Bezpečnost. Délka
projektu je 60 měsíců a příspěvek EU činí 10,9 milionů eur. Koordinátor
projektu je Prof. Andrzej Dziech, AGH Krakow, Polsko, partnerských

converted by Web2PDFConvert.com

zemí je 10 a partnerských organizací 17. Česká republika se projektu
také účastní – řešitel za ČR je Doc. Jaroslav Zdrálek z VŠB-TU Ostrava,
partner je Katedra telekomunikační techniky. Česká strana se podílí
mimo jiné na následujících úkolech: návrh agenta (sw), který bude
umístěn do počítačové sítě s úkolem detekovat abnormální chování
vyhledávání potřebných informací v počítačových sítích. /../ Cílem
tohoto projektu je připravit celoevropskou platformu, která bude
zajišťovat bezpečnost obyvatel a neutralizovat jejich možné ohrožení v
urbanizovaném prostředí. Výsledek projektu bude možné používat v
rozhodovacím procesu na různém stupni státní správy pro zajištění
ochrany obyvatel. Projekt pokrývá mnoho druhů hrozeb, které mohou
vést k ohrožení obyvatel. Jednak je to nevhodné, atypické chování
jednotlivců či skupin v urbanistickém prostředí, které může
představovat hrozbu pro ostatní obyvatele. Projekt se také bude
zabývat vyhodnocováním možných hrozeb i z prostředí internetu.
Zejména o vyhodnocování komunikace s definovaným obsahem, který
může vyústit k ohrožení obyvatel nebo majetku a nelegální přístupy k
cizím datům pomocí Internetu a jejich možné zneužití. Prvním úkolem
projektu je monitorování fyzických objektů a detekce možných hrozeb:
Identifikace a pozorování pohybujících se objektů v urbanistické
zástavbě. Jedná se o systémy, jejichž cílem je stanovení geografických
souřadnic objektu a jejich záznam. Výsledkem je možnost sledovat
historii pohybu objektu nebo jeho současnou pozici. Systém se dá využít
i pro záchranu osob v nouzi. Identifikace a sledování jednotlivců a
objektů za účelem vyhodnocování možných hrozeb. Jedná se o
dohledový (surveillance) systém, který bude shromažďovat informace
pomocí mikrofonů, kamer nebo speciálních čidel a ze získaných dat
detekovat abnormální chování a násilí. Biometrie a inteligentní metody
pro extrahování a dodávání bezpečnostních informací. Klasická
biometrie se zabývá identifikaci nebo rozpoznáním osob. V tomto
projektu bude řešena problematika biometrie v širším kontextu, tj.
napojení na umělou inteligenci za účelem detekce abnormálního
chování jednotlivců. Další úkol projektu, Monitorování počítačových
sítí a detekce hrozeb, je zaměřený na internet a vyhodnocování
informací, které přenáší: Vyhledávání definovaných informací na
různých internetových portálech, v diskusních skupinách nebo chatech
(chats). Zpracování multimediálních informací pomocí speciálních
značek – hash nebo watermarking a jejich následné využití při
prohledávání databáze. Watermarking by měl být první vodítko ke
shodě informací. Monitorování chování v počítačových sítích za
účelem detekce atypického chování. Za tímto účelem budou navrženi
agenti, kteří se umístí na různé uzly sítě a budou získávat potřebné
informace. Získané údaje je nutno zpřístupnit odpovědným uživatelům
státní správy. Součástí projektu je navrhnout portál s jednotným
rozhraním pro koncové uživatele. Projekt bude řešit: Spojení různých
multimediálních dat z různých zdrojů a jejich prezentace koncovým
uživatelům. Tedy propojení různých databází, které mohou být fyzicky
umístěny na různých geografických místech. Ochrana získaných
informací proti nežádoucím, nepovolaným přístupům. Informace
budou soustředěny v datových centrech a zároveň se budou přenášet
ke koncovému uživateli. Projekt navrhne a specifikuje bezpečnostní
pravidla, která přispějí k ochraně informací před zneužitím. Projekt
INDECT je významný z hlediska zacházení s velkými objemy různých
typů dat, která budou systematicky tříděna, komprimována, označena
a uložena do datových center. Pro zpracování multimediálního obsahu,
zejména obrázků a videosekvencí, bude použita nová metoda značení
(watermarking), která je odolná proti poškození kompresí. Pomocí
krátkých značek (hashs) tak bude urychleno nejen vyhledávání, ale
bude možné obsah klasifikovat i podle dalších prvků. Příkladem může
být snímek muže v kabátě a s kufříkem, který lze klasifikovat nejen podle
podobnosti tvarů (pixelová podobnost), ale i označením: osoba – muž –
černý kabát – kufřík. Tyto informace pak pomohou k rychlému
prohledávání databází uložených na různých místech a nalezení dalších
snímků nebo podobných záznamů, které mohou být dány do souvislostí
a následně vyhodnoceny z bezpečnostního hlediska.“ (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/99-eu-indect-projekt-pro-sledovanichovani-obcanu.aspx.)
Policie z kanadského Toronta již dnes běžně automaticky
vyhodnocuje digitální fotografie a videozáznamy z bezpečnostních
kamer a identifikuje takto podezřelé osoby za pomoci výkonných
počítačů, sdílených databází státní správy aj. vysoce
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inteligentních nástrojů.
„Top Toronto cops are using facial recognition technology to help
identify “hundreds” of thugs who smashed windows and burned police
cruisers during the G20 summit.“ (Source:
http://www.torontosun.com/news/torontoandgta/2010/07 /07 /1463687 6.html.)
Podnětné informace o historicky významném odporu řecké církve
vůči omezování lidských svobod ze strany státu, vůči zavádění
čipů a biometrických dat do osobních identifikačních průkazů,
proti lidským podkožním implantátům. Zatím není známo, proč
takový aktivní postoj proti těmto novým technologiím
omezujícím lidskou přirozenost a svobodu nezaujaly také české
církve. Že by za tím bylo to, že většina církevních otců v Česku
jsou vlastně stále ještě státní zaměstnanci? Vždyť již také v
Rumunsku se zvedla především loni mohutná vlna odporu.
Chceme-li respektovat slušné kulturní odlišnosti zapadající do
našeho civilizačního okruhu a ctít právo na odlišné vnímání světa
ve svobodné společnosti v případě lidí, kteří se profilují v rámci
církví (jediné povolené názory snad již nejsou: nebo ano?), pak je
třeba také respektovat úvahy církevních otců o nebezpečnosti
ztráty lidské svobody vzhledem k použití čísla 666 v technologiích
ke zpracování a použití osobních údajů. Starší i novější
technologie operující s osobními údaji opravdu s touto číselnou
řadou pracují. (viz např. článek „THE BIOMETRIC PASSPORTS –
BETWEEN PROTECTION AND INFRINGEMENT OF THE HUMAN
RIGHTS. TECHNICAL – JURIDICAL – RELIGIOUS PERSPECTIVE“
Ph.D. Oana, Ing. Mircea, University of Oradea. –
http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/28mihaila.pdf)
Kdyby však stát (EU) opravdu chtěl být státem pro všechny své
občany, pak stačí začít uvažovat jako ony stovky miliónů křesťanů
z celého světa a prostě pro ně vytvořit speciální tzv. „čistou
technologii“, která by nebyla napadnutelná z
křesťanského pohledu. Za ten „klid“ a podporu v Evropě by to
snad stálo ne? Když už je tedy ta EU tak „vstřícná“ ke všem svým
„řádným“ obyvatelům. Řešit to stylem „mrtvého brouka“ nebo nic
neříkajících odpovědí či rozkazem k podřízení se: také mnoho
vypovídá a stavu, jakou hodnotu má člověk v současné
společnosti a jak je vnímán státem. God Bless.
„V Řecku se měly v roce 1997 zavádět nové elektronické pasy. Synod
řecké pravoslavné církve povolal experty z oblasti ekonomiky,
matematiky a počítačových technologií, aby prověřili podezření z
plánovaného používání čísla 666 v této oblasti. Synod následně vydal
okružní list, který adresoval řeckému národu, státním představitelům
Řecka a vedení EU. Citujeme úryvek z 3. bodu: „Posvátný synod chce
upozornit, že v souvislosti s Shengenskou dohodou a odpovídajícími
zákony (O ochraně občanů při shromažďování a zpracování údajů
osobního charakteru), se znovu stává aktuálním téma antikrista a jeho
pečeti, o které hovoří kniha Zjevení apoštola Jana. Toto téma má přímý
vztah k otázkám křesťanské víry a spásy člověka, a proto má svatý
synod za to, že po právu vyjadřuje svůj názor na všechny aspekty
tohoto tématu, dávajíc Bohu, co je Boží. S politováním konstatujeme, že
civilizační pokrok v oblasti aplikace elektronických systémů je spjat s
číslem 666 (šest set šedesát šest), které se používá jako hlavní kódové
číslo v příslušné technologii. Na toto číslo se jasně poukazuje v Bibli
jako na číslo antikrista… Číslo 666 – jak je jasné ze Zjevení – je
bezpochyby číslo antikrista. Křesťan tedy nemůže být lhostejný k tomu,
že se toto číslo záměrně a systematicky zavádí do života…“ Synod ve
své starostlivosti o spásu duší navrhl následovné řešení tohoto
problému: – nepřijímat číslo 666 jako kódové číslo státních
elektronických systémů osobních údajů; – obrátit se na vedení krajin
EU, aby oficiálně předložili návrh na změnu čísla 666 v centrálním
elektronickém systému EU za jiné libovolné číslo; – pod nijakým
záměrem nedopustit, aby se číslo 666 dostalo do nového systému pasů
řeckého státu. Návrh řešení, pro křesťany tak vážného problému, nebyl
přijat, jak konstatuje synod řecké pravoslavné církve v dopise z 9. 2.
1998. Křesťanům Evropy bylo odepřeno právo chránit svou víru, a číslo
antikrista 666 se stalo politickou a ideologickou zbraní proti nim.
Oděský metropolita Ahatanhel na biskupském synodu ruské
pravoslavné církve (RPC) v roce 2004 řekl: „Nastal čas mluvit o tom,
jaká je skutečná situace ve státě i ve světě. Mlčení znamená spolupráci
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se lží. Už nyní se buduje politická, ekonomická, etická i světonázorová
báze budoucího království antikrista. Velikým omylem je tvrdit, že
přijímání zevnějších znaků, symbolů, pravidel chování, jaké předkládá
New Age, nám nemůže uškodit. Z vnuknutí ďábla jsou vytvořeny právě
proto, aby se jejich prostřednictvím škodilo, a kdyby bylo možné, aby
byli svedeni i vybraní… Dnešní stav světa vyžaduje od Ruska aktivní
duchovní odpor antikristovské globalizaci.“ S politováním musíme
konstatovat, že číslo antikrista (666) je klíčovým kódem při registraci
osobních údajů všeho druhu v národních a nadnárodních
elektronických registrech. Jedno z těchto center je ve Štrasburku.
Kódové číslo 666 je klíčovým při zpracování osobních údajů cestovních
pasů s mikročipy. Kódové číslo 666 bude klíčovým při používání
identifikačního čísla člověka a jeho nosiče – čipu, implantovaného na
pravou ruku člověka. Máme na paměti, že jde o spásu milionů lidí, a
proto jsme vázáni ve svědomí upozornit všechny křesťany i vládní
činitele jednotlivých států, že používání symbolu antikrista (čísla 666) v
elektronických systémech není náhodné, ale ideologické. Nakolik se ze
dne na den politickými kruhy realizuje vytvoření globálního světového
řádu, uvědomujeme si, jakému nebezpečí jsou vystaveni křesťané, které
antikristovský společenský systém bude považovat za nepohodlné. V
tomto těžkém čase vás chceme povzbudit slovy Pána Ježíše: „Když se
toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se přibližuje
vaše vykoupení.“ (Lk 21,28) Bděme tedy a nenechejme se svést úskoky
ďábla. Pán předpověděl, že přijde čas, kdy „všichni malí i velcí, bohatí i
chudí, svobodní i otroci, dali si znak na pravou ruku anebo na čela,
takže nikdo nemohl ani kupovat ani prodávat, kdo neměl znak jména
šelmy (antikrista) anebo číslo jejího jména. V tomto je moudrost: Kdo
má rozum, ať spočítá číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka a jeho
počet je šest set šedesát šest.“ (Zj 13,16-18) Buďte moudří a nenechejte
se svést, protože: „Když se bude někdo klanět šelmě (antikristu) a jejímu
obrazu a přijme znak na čelo anebo na ruku, i ten bude pít z vína hněvu
Božího. A bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před
Beránkem.“ (Zj 14,9-10) Pečeť antikrista, kterou si lidé dají na čelo
anebo na pravou ruku, je dnes lehce realizovatelná prostřednictvím
čárkovaného kódu tetovaného na tělo anebo čipu – nositele
identifikačního čísla člověka. Použití jednoho i druhého je v dnešní době
neodlučitelně a naplánovaně spojené s klíčovým elektronickým kódem
666. Čárkový kód člověka anebo implantovaný čip bude nevyhnutelný
při pohybu v sociálních strukturách státu, školství, medicíně, kultuře,
obchodu, dopravě, bankovnictví atd., neboť bude nositelem všech
potřebných informací, např. zdravotního a penzijního pojištění,
bankovního konta, zdravotních karet, pracovního poměru… Dnes už
desetitisíce lidí používají systém RFID nebo „VeriChip“ v medicíně, v
byznysu, kriminalistice, cestovních pasech, „smart card“ atd. Je
jednoduché sloučit všechny tyto informace do jednoho jediného čipu
implantovaného na ruku člověka a státním zákonem nařídit čipování
obyvatelstva. Z lidského hlediska je implantování čipů nehumánním a
nepřípustným narušováním základních lidských práv. Čip
implantovaný na ruku: – zbavuje člověka soukromí, osobní svobody,
práva na sebeurčení; – prostřednictvím nové technologie se v
nepovolaných rukou kdykoli stane nástrojem na ovlivňování funkcí
životně důležitých orgánů až po jejich úplné vyřazení, tzn. elektronická
vražda; – nové technologie umožňují manipulaci vůle a myšlení
člověka. Čip se kdykoli stane prostředníkem takovéto manipulace, která
činí z člověka médium lidí, kteří ovládají čip, a to je zločin; – RFID čipy i
nově vyvinuté čipy umožňují elektronickou kontrolu každého pohybu
nositele čipu a jeho identifikaci. Tato metoda byla dodnes používaná jen
v případě zločinců; – umožňuje totální kontrolu osobního života, např.
co kupuje, kde kupuje, kam cestuje, s kým se stýká, jakých akcí se
účastní, … Používáním čipů, identifikačních čísel, národních a
nadnárodních registrů osobních údajů všeho druhu se extrémně
narušuje národní bezpečnost jednotlivých států a na prvním místě
osobní bezpečnost jedinců. Extrémnímu nebezpečí budou vystaveni lidé
patřící k různým etnickým, národním, rasovým, náboženským a
ideologickým skupinám. Protože používání klíčového kódového čísla
666 nebylo vedením EU zrušeno, je evidentní, že jde o ideologické
používání tohoto antikristovského symbolu, který má ovlivnit osobní
život stamilionů lidí. Ze strany EU jde o náboženskou diskriminaci a
nerespektování křesťanských duchovních hodnot. V nacistickém
Německu gestapo skrze kontrolu lidí, vedení registrů osobních údajů
etnických a náboženských skupin připravilo o život miliony lidí v
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koncentračních táborech. Ptáme se: Kam směřuje používání
elektronické kontroly obyvatelstva skrze čipy, RFID systémy, satelity,
národní a nadnárodní registry osobních údajů, které nejsou schopné
zaručit bezpečnou ochranu těchto údajů? V rukách koho budou tyto
novodobé elektronické koncentrační tábory? Kdo bude mít kontrolu
nad zdravotním stavem, vůlí a myšlením jedinců skrze nové
technologie? Kdo bude tím vrahem, který bude elektronicky ničit životy
jemu nepohodlných lidí? Boží slovo dává odpověď ve 2. kapitole
druhého listu Soluňanům: Člověk, který obdrží politickou moc na celém
světě, bude úplně posedlý ďáblem (toto je antikrist). Proto se nazývá
syn zatracení, kterého Pán Ježíš zničí dechem svých úst. Vyslovujeme
poděkování těm mnichům Kyjevopečerské lávry, kněžím i věřícím
pravoslavné církve, kteří ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2010 a 6. 7. – 9. 7. 2010
po celé dny manifestovali před budovou Parlamentu v Kyjevě. Těchto
asi 3000 věřících se modlilo, zpívalo nábožné písně a s vírou obcházelo
Parlament s úmyslem, aby plánovaný systém čipů nebyl občanům
Ukrajiny vnucován prostřednictvím zákonodárství. Kéž tento jejich
krok víry přinese pozitivní ovoce pro celou Ukrajinu. /…/ Apoštolské
povolání, které jsme obdrželi od našeho Pána Ježíše Krista, a Jeho
Svatý Duch nás pohnuli k tomu, abychom vás jako pastýři upozornili, že
ten čas už je tu. Biskupové UPHKC, + Samuel OSBMr, + Markian OSBMr,
+ Metoděj OSBMr, + Eliáš OSBMr. Lvov, 7. 7. 2010.“ (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/103-cipy-a-cislo-666.aspx.)
„Biometric chips contain the number 666.
Compulsory national identity cards are used in about 100
countries including Germany, France, Belgium, Greece,
Luxembourg, Portugal and Spain
ID cards are not used in the US, Canada, New Zealand, Australia,
the Irish Republic or Nordic countries
German police can detain people who are not carrying their ID
card for up to 24 hours
The Bush Administration resisted calls for an identity card in the
US after the terrorist attacks on September 11, 2001
In Australia street protests in the 1980s forced the Government
to abandon its plans for a card
Plastic cards are favoured over paper documents because they
are harder to forge
Most identity cards contain the name, sex, date of birth and a
unique number for the holder
South Korean, Brazilian, Italian and Malaysian ID cards contain
fingerprints. Cards in some countries contain information on any
distinguishing marks of the holder
Objections to card schemes have focused on the cost and invasion
of privacy
Supporters say that they prevent illegal immigration and fraud
In the European Union some cards can be used instead of a
passport for European travel“
(Source: Privacy International; Times database, July 15, 2009 –
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article67 107 64.ece.)
„Features like computerized surveillance network, identification code
or bar code are part of a system applied worldwide. But because this
system is interpreted based on the Book of the Apocalypse which
asserts:”… that who is wise should consider the number of the beast, for
it is the number of a human being. And his number is 666”. We have to
make the difference between reality and prophecy. Thus, since the
1970s, some American Christians have demonstrated that the UPC-A
and EAN-13 – type bar code system is equipped with three pairs of
extended lines that can be read within the computer memory through
the digit 6”22. This identification system will prevent any individual to
perform any economic transaction without being registered and
controlled by the system. „So that nobody can buy or sell, but the one
who bears the sign, namely the number of the beast or the number of
the beast`s name” (APOC 13:17). The L.U.C.I.D. project is a universal
system for personal data identification, collection and processing,
initiated after the adoption of an anti-terrorism law which authorized
between 1994 -1995 the American Police to put under arrest any person
who seemed suspect of terrorism. The basic principle of this project is to
issue for each person on his birth an electronic identification card that
would contain his identification document, passport, employment
converted by Web2PDFConvert.com

record, etc. The system will have a data storage and processing center,
along with an automatic polyglote translation center. Another type of
card is MARK25 ( meaning sign, which alludes to the „sign of the
beast”), used by the American army. The Apocalypse of St. John: „the
sign on the hand or on the forehead”, the number of the beast is the
implantation of the identification biochip inside the body, ensuring thus
an efficient protection against the card loss or theft. The Church has
also reacted against the implementation of the Schengen Agreement,
for instance the Holy Synod of the Greek Church which issued the
memorandum no. 26 of April 7th, 1997, to the „Honorable Orhodox
Greek people”, under the title: „The Schengen Agreement and the law
for the personal data protection”, considering that the progress of
civilization in the field of electronic applications is unfortunately
related to number 666, which is further used as a personal number in
this technology. This number is clearly mentioned by the Holy Book of
the Apocalypse as the number of the Anti-Christ. Yet, who has chosen
number 666? And why this number, especially that it has determined so
much controversy? Apart from the different quotations from the
Apocalypse, a possible reason offered by the Church is the deep
national religious symbolism of the number 666 for the Jews, which has
been since the magnificent times of Solomon, a symbol of power and
sovereignty over other peoples, including economic submission: “The
weight of the gold that had been fetched to Solomon for an entire year
was of six hundred sixty-six gold talants” (II Paralip. 9, 13). The bottom
line is that from a religious perspective, somebody’s willingness to
accept the number 666 (in any form it would be!) on his personal
identity means to reject Jesus, and thus, accept eternal death. Going
beyond the juridical, religious or technical analysis, the real issues are
related to the infringement of the personal freedom, to the idea of living
in a controlled and supervised world, in which we could be
manipulated by a handful of people who hold the power. The
individual’s intimacy, freedom and dignity must be respected and
therefore, authorities should do more for the transparency of the
decision-making in this field, in order to eliminate new questions,
confusion and insecurity.“ THE BIOMETRIC PASSPORTS – BETWEEN
PROTECTION AND INFRINGEMENT OF THE HUMAN RIGHTS.
TECHNICAL – JURIDICAL – RELIGIOUS PERSPECTIVE lecturer Mihăilă
Carmen Oana, Ph.D., University of Oradea eng. Mihăilă Mircea, S.C. RDS
– RCS,S.A.“ (Source:
http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/28mihaila.pdf.)
V Americkém městě
Harrisburg(http://en.wikipedia.org/wiki/Harrisburg,_Pennsylvania)
již běžně používají v obchodech zařízení pro identifikaci občanů,
jejich věku a dalších biometrických údajů z hlediska kontroly
nákupu některých produktů.
„Swipe your driver’s license, look into the camera, blow into the breath
sensor and – voila! – you have permission to buy a bottle of wine from a
vending machine.“ (Source: Associated Press,
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iNSc82rttw43rBj0V93dMzhooMwD9GQVU3G0.)
Polská banka BPS
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Polskiej_Spółdzielczości)
zavedla ve Varšavě (http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw)
bankomaty, které vydávají peníze na základě skenu
otisku prstu klienta. (Source:
http://www.infowars.com/biometric-atm-gives-cash-via-‘fingervein’-scan.)
Kvalita Wikipedie se neustále pozitivně zlepšuje: „To, že
nikým není garantována správnost informací, bylo vytýkáno
Wikipedii až do chvíle, než se začali objevovat seriózní studie
porovnávající jednotlivá encyklopedická hesla (v anglické
mutaci). Tyto studie vesměs došly k témuž závěru – kvalita
hesel na Wikipedii a na Britannice je naprosto
srovnatelná a nemá smysl rozlišovat, která je
věrohodnější a která méně. Je zajímavé, že tyto
průzkumy zatím příliš nereflektují někteří pedagogové,
kteří Wikipedii považují za podřadný zdroj informací.“
(Source: http://www.dsl.cz/clanek/1867 -wikiverzita-8211-jakejsou-moznosti-open-source-vzdelavani.)
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Americké úřady podléhající Obamově administrativě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Administration_of_Barack_Obama)
zastavily svévolně v červenci 2010 provoz serverů
Blogetery.com, čímž zablokovaly 73.000 svobodných
blogů. To vše pro údajné porušování autorských práv.
„Kurt Nimmo, Infowars.com, July 17, 2010. Once again, the Obama
administration has violated the Bill of Rights. Earlier this month, the
feds took down a free WordPress blogging platform and disabled more
than 73,000 blogs. The action was completely ignored by the
corporate media. The site, Blogetery.com, was told by its hosting
service that the government had issued orders to shut down the site due
to a “a history of abuse” related to copyrighted material. /…/
Blogetery.com claimed the shut down of 73,000 blogs “was not a
typical case, in which suspension and notification would be the norm.
This was a critical matter brought to our attention by law enforcement
officials. We had to immediately remove the server.” “That seems odd,”
notes Techdirt, a website that covers government policy, technology
and legal issues. “If there was problematic content from some users,
why not just take down that content or suspend those users. Taking
down all 73,000 blogs seems… excessive.“ /…/ In October, 2004, more
than 20 Independent Media Center websites and other internet services
were taken offline, not in response to alleged copyright infringement
but for political reasons. The disappearance of the Indymedia servers
was shrouded in secrecy and the ISP and government would not
provide an explanation. On October 20, 2004, the Electronic Frontier
Foundation filed a lawsuit in Texas and argued that “the public and the
press have a clear and compelling interest in discovering under what
authority the government was able to unilaterally prevent Internet
publishers from exercising their First Amendment rights.” It was later
discovered that the ISP had shut down IndyMedia’s websites after they
were contacted by the FBI. The FBI alleged that a particular article on
the website nantes.indymedia.org contained personal information and
threats regarding two Swiss undercover police officers. It was later
determined that the article contained neither threats nor names or
address information and contained instead photographs of police
agents provocateurs masquerading as anti-globalization protesters.
The Obama administration — in step with he Bush administration before
it — does not have a problem ordering the government to violate the
First, Fifth, and Tenth Amendments. In its declared effort to prevent
online piracy of copyrighted material, the government has trashed the
Bill of Rights. It has used the FBI and the Department of Homeland
Security to intimidate ISPs to shut down web sites. In June, a Senate
committee approved a dictatorial cybersecurity bill that would allow
Obama to shut down the internet. The bill, known as the Protecting
Cyberspace as a National Asset Act, would grant Obama the authority
to carry out emergency actions to protect critical parts of the internet,
including ordering owners of critical infrastructure to implement
emergency response plans, during a government declared cyberemergency. Obama would supposedly need congressional approval to
extend a national cyber-emergency beyond 120 days under an
amendment to the legislation approved by the committee.“ (Source:
http://www.infowars.com/feds-ignore-due-process-first-amendmentshut-down-thousands-of-blogs.)
President České republiky Václav Klaus čerpá ve značné míře
informace k důležitým otázkám mj. ze svobodných blogů.
(Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/7 5-obcan-piseprezidentovi-kvuli-praseci-chripce-ten-mu-podekoval.aspx.)
Izrael (http://en.wikipedia.org/wiki/Israel) vyvinul speciální
software, který vyhledává bloggery pod vlivem deprese
(http://en.wikipedia.org/wiki/Depressive) z důvodů údajné
nebezpečnosti těchto osob pro národní a obecnou bezpečnost.
(Source: http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeliteam-develops-software-to-spot-depressed-bloggers-1.297 340.)
Evropská unie bude poskytovat Obamově administrativě
údaje o bankovních transakcích svých občanů – údajně
pouze na základě podezření z napojení na teroristické oddíly.
(Source: http://www.ct24.cz/svet/95249-unie-bude-kvuliterorismu-poskytovat-usa-bankovni-data/;
http://www.ct24.cz/svet/95061-klicovy-vybor-ep-schvalildohodu-s-usa-o-vymene-bankovnich-dat/.)
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Ve Skotsku bude moci policie vytvářet DNA
(http://en.wikipedia.org/wiki/DNA) aj. biometrické
(http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) databáze malých
dětí již od osmi let věku, ovšem zatím pod podmínkou, že se
dopustily násilí. V budoucnu lze očekávat další rozšíření
policejních pravomocí získávat biometrické údaje také o naprosto
nevinných lidech. (Source: http://www.infowars.com/scotlandallows-collection-of-children’s-dna/.)
Země Evropské unie (Anglie, Nizozemsko) spustily nový systém
monitorování svých občanů, který detekuje z řeči a zvukových
výrazů potenciálně nebezpečné chování. Občan je tak již v ulicích
nejen monitorován kamerami a snímán nejrůznějšími detektory,
ale nyní již je také nahrávána a vyhodnocována jeho konverzace.
„Privacy rights advocates and civil liberties campaigners in Europe are
raising the alarm about a new surveillance system that monitors
conversations in public. The surveillance system, dubbed Sigard, has
been installed in Dutch city centers, government offices and prisons,
and a recent test-run of the technology in Coventry, England, has
British civil rights experts worried that the right to privacy will
disappear in efforts to fight street crime. The system’s manufacturer,
Sound Intelligence, says it works by detecting aggression in speech
patterns. „Ninety percent of all incidents involving physical aggression
are preceded by verbal aggression,“ the Sound Intelligence Web site
says. „The ability to spot verbal aggression before it turns into a violent
outbreak delivers valuable time to security personnel and enables
speedy intervention.“ According to the UK’s Sunday Telegraph, the city
of Coventry recently finished a six-month test run of the system, which
involved the installation of seven microphones around a crime-prone
nightlife district. A spokesperson for the city said the system is „no
longer in use.“ The Herald in Scotland reported last month that the
system has also been tested in London, Glasgow, Birmingham and
Manchester. „In Hackney in London, the system detected up to six
crimes a night, including fights and guns being fired,“ the paper
reported. Sigard’s use is more widespread in the Netherlands, where the
system’s manufacturer is located. According to the Sound Intelligence
Web site, the system has been installed in Amsterdam’s train station, as
well as police headquarters, and has also been installed inside a
number of prisons and the city centers of Dordrecht and Groningen.
Sound Intelligence says that the technology focuses principally on tone
of voice, and is not designed to listen to the content of conversations.
But opponents say the technology is open to abuse. „There can be no
justification for giving councils or the police the capability to listen in
on private conversations,“ Dylan Sharpe of the UK’s Big Brother Watch
told the Sunday Telegraph. „There is enormous potential for abuse, or a
misheard word, causing unnecessary harm with this sort of intrusive
and overbearing surveillance.“ In a sarcastic editorial, the Herald
argued that crime could be eliminated altogether if the government
were to install Sigard technology in all homes and offices.“ (Source:
http://rawstory.com/rs/2010/07 04/spy-tech-monitorsconversations-europe/.)
Evropský soud pro lidská práva (European Court of
Human Rights –
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights)
se sídlem ve Štrasburku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Strasbourg) zamítl
s definitivní platností pokusy britské vlády o zneužívání
protiteroristických zákonů vůči nevinným lidem.
Britská policie tak již nesmi bezdůvodně zastavovat a
prohledávat žádného člověka.
„European Court Of Human Rights Rules Police Terror Stops Illegal.
Steve Watson, Infowars.net, Thursday, Jul 1st, 2010. The European
Court Of Human Rights has officially ruled police “stop and search”
powers, under UK Terrorism laws, illegal for the second time, rejecting
a government appeal. Under Section 44 of the Terrorism Act 2000,
police can stop and search anyone without reasonable suspicion. The
British High Court and the Court of Appeal have previously ruled that
the powers are legitimate given the risk of terrorism in London.
However, the use of the powers by the police was ruled illegal by the
European Court in January, a decision that paves the way for
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protesters, photographers and everyday citizens to fight back against
such gross invasions of privacy. The government attempted to
challenge that decision, however, permission to do so has now been
refused. The European Court also announced that any future appeals
would not be accepted. The court in Strasbourg referred to stop and
search powers as not in “accordance with the law”, and a violation of
article eight of The European Convention on Human Rights – the right
to respect for private and family life.“ (Source:
http://www.infowars.com/european-court-of-human-rights-rulespolice-terror-stops-illegal/.)
Australská vláda chce přikázat všem uživatelům internetu na
svém území, aby používali pouze státem schválený antivirus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Antivirus_software) a firewall
(http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(computing)). Pokud se
tomu budou uživatelé internetu bránit: budou odpojeni od sítě.
„The Australian government is set to intensify its war against Internet
freedom by forcing web users to install state-approved anti-virus
software. If they fail to do so, they will be denied an Internet
connection, or if their computer is later infected, the user’s connection
will be terminated.“AUSTRALIANS would be forced to install anti-virus
and firewall software on their computers before being allowed to
connect to the internet under a new plan to fight cyber crime. And if
their computer did get infected, internet service providers like Telstra
and Optus could cut off their connection until the problem was
resolved,” reports News.com.au. A 260-page report released by the
House of Representatives Standing Committee on Communications
outlines a plan to mandate Internet users to install governmentapproved software before their Internet connection can be activated.
Of course, the vast majority of Internet users already use anti-virus
software, but by creating the precedent of having to conform to
government mandates simply to get online, this opens the door to later
requiring government permission to use the Internet at all, as well as a
Chinese-style ID verification system which will prevent “undesirables”
from using the web. It also makes it easier for the government to use the
law to subsequently demand that a mandatory Internet filter also be
installed as part of the software package that blocks websites deemed
“offensive” to the authorities. Efforts to place restrictions on the internet
are unfolding apace in Australia where the government is
implementing a mandatory and wide-ranging Internet filter modeled
on that of the Communist Chinese government. Australian
communication minister Stephen Conroy said the government would be
the final arbiter on what sites would be blacklisted under “refused
classification.”The official justification for the filter is to block child
pornography, however, as the watchdog group Electronic Frontiers
Australia has pointed out, the law will also allow the government to
block any website it desires while the pornographers can relatively
easily skirt around the filters. Earlier this year, the Wikileaks website
published a leaked secret list of sites slated to be blocked by Australia’s
state-sponsored parental filter. The list revealed that blacklisted sites
included “online poker sites, YouTube links, regular gay and straight
porn sites, Wikipedia entries, euthanasia sites, websites of fringe
religions such as satanic sites, fetish sites, Christian sites, the website of
a tour operator and even a Queensland dentist.”The filter will even
block web-based games deemed unsuitable for anyone over the age of
fifteen, according to the Australian government.Senator Joe Lieberman
on Sunday called for the United States to move towards a a Chinesestyle system of Internet control. Under Lieberman’s 197-page
Protecting Cyberspace as a National Asset Act (PDF), President Obama
would be given a ‘kill switch’ to shut down parts of the
Internet.Constant fearmongering about cyber attacks is the cover for a
global assault on Internet freedom by authorities. The web is being
overtaken by independent media outlets which are now beginning to
eclipse establishment news organs. This has enabled activists and the
politically oppressed to expose government atrocities and cover-ups at
lightning pace, something the system is keen to curtail.” (Source:
http://www.infowars.com/australian-government-to-force-internetusers-to-install-state-approved-software/.)
Izrael je připraven na válku s Íránem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iran). Nový válečný konflikt by
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však prý neměl směřovat proti muslimům, nýbrž vůči režimu a
kulturním zvyklostem Íránu.
„In an interview by Likud Knesset Member Danny Danon, speaking with
WND senior reporter Aaron Klein, who hosts an investigative program
on New York’s WABC 770 AM Radio, the Israeli said that “Israel is
preparing for a time of war…We are ready for all scenarios, and we are
able to defend our civilian population. I cannot tell you how long we
can wait more. But we prefer to wait and see if the international bodies
are acting, or [whether] it will be only the burden of Israel, like it was in
the early ’80s, when the great leader, Menachem Begin, [made] the
great decision to bomb the nuclear reactor in Iraq.” He concluded: “We
don’t want this to be a war of Jews against Muslims. It should be a war
of Western civilization [against] Iran.” Good luck explaining that to 1.5
billion Muslims around the world.“ (Source:
http://www.infowars.com/israel-knesset-member-declares-we-arepreparing-for-war/.)
Zmocněnec americké vlády pro likvidaci ropné havárie
v Mexickém zálivu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill)
Thad Allen (http://en.wikipedia.org/wiki/Thad_Allen) potvrdil, ž
e „poplašné zařízení pro varování před hrozícím
výbuchem na těžební plošině bylo před neštěstím
úmyslně vypnuto. Stephen Bertone, bývalý vrchní
inženýr Deepwater Horizon úřadům také řekl, že po
dlouhou dobu byla zanedbávána údržba plošiny.“ Vědci
se domnívají, že přibližně 7 9% uniklé surové ropy zůstane
v ekosystému. (Source:
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/209189-bp-udajnezatajuje-klicove-dukazy-k-ropne-havarii.html;
http://www.bloomberg.com/news/2010-08-17 /scientists-say7 9-of-spilled-oil-may-remain-challenging-administration.html.)
Významný představitel ´Organizace OSN pro výchovu, vědu a
kulturu´ (http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO) Olabiyi Babalola
Joseph Yai (http://www.dnva.no/biografi/vis.html?tid=27 602)
přiznal, že UNESCO bylo vytvořeno hlavně s úmyslem promýšlet
možnosti zavedení globální vlády (NWO).
„During a meeting in 2009, Mr. Olabiyi Babalola Joseph Yai, Chair of
UNESCO’s executive board, admitted the organization was created
to “think global governance”: “You will recall, dear colleagues,
that I said, before Mr Ban Ki Moon, Secretary-General of the United
Nations, that UNESCO’s role is to think global governance. That is why
the Organization was founded. We come to the rescue of the system
especially when the economic machine runs out of steam, as it clearly
has today. It is thus a matter of urgency to set up a long-term working
group on global governance. I hope that a State or group of States will
seize on this worthy proposal, and that the Organization, as of this
session, will give it the attention it warrants.”“ (Source:
http://www.infowars.com/unesco-chair-admits-organization-wasfounded-to-push-global-governance/.)
Expert ruské ´Strategické kulturní nadace´ Andrei Areshev
(http://en.fondsk.ru/article.php?id=317 2) se vyjádřil pro
prestižní domácí i zahraniční tiskové agentury v tom smyslu, že v
současnosti jsou velmi aktivně zkoušeny meteorologické zbraně,
které působí rozličné výkyvy počasí.
„In a recent article, Andrei Areshev, deputy director of the Strategic
Culture Foundation, wrote, “At the moment, climate weapons may be
reaching their target capacity and may be used to provoke droughts,
erase crops, and induce various anomalous phenomena in certain
countries.” The article has been carried by publications throughout
Russia, including “International Affairs,” a journal published by the
Foreign Ministry and by the state-owned news agency RIA Novosti.“
(Source: Radio Free Europe, August 18, 2010,
http://www.infowars.com/russian-scholar-warns-of-secret-u-s-climatechangeweapon/;http://www.rferl.org/content/Russian_Scholar_Warns_Of_Secret_US_Climate_Change_Weapon/2114381.html;
http://en.fondsk.ru/article.php?id=317 2.)
Evropská unie může již od roku 2006 přinutit české občany
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k nedobrovolnému opuštění vlasti na základě tzv. ´Eurozatykač
e´. Nyní je ještě více posilován jeho rozsah. Každý obyvatel ČR by
tak mohl být „znenadání“ odvlečen za hranice své země již jen díky
pouhému „podezření“ a zadržován proti své vůli v kterékoliv části
EU. Navíc bude „podezření“ stačit k povinnému sdílení osobních
dat o daném českém občanovi. Česká vláda s tím zřejmě
nehodlá nic dělat. Říká se tomu „European Investigation
Order“ (součást NWO). Jde o jasné porušení Listiny
základních práv a svobod, článek 14, odstavec 4, věta
druhá: „Občan nemůže být nucen k opuštění své vlasti.“
(Source: http://www.psp.cz/cgibin/eng/docs/laws/1993/2.html.)
„Podle chystaného evropského vyšetřovacího příkazu by mohli policisté
z jakékoli země EU požadovat informace, jako například DNA, telefonní
záznamy či data o bankovním účtu od policistů jiného členského státu.
A to o každém, koho považují za podezřelého ze spáchání trestného
činu. Kromě bezprecedentního sdílení dat mezi policejními orgány
jednotlivých zemí bude možné vydat ze země do země i samotné osoby,
které jsou z nějakého důvodu podezřelé.“ (Source:
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/brusel-chystaeurozatykac-c–2–odmitnout-nelze/;
http://www.statewatch.org/analyses/no-96-european-investigationorder.pdf; http://www.euportal.cz/Articles/6516-eurozatykac-v-praxibasa-za-cin-co-neni-trestny.aspx.)
„Česká republika za dobu působení tzv. evropského zatýkacího rozkazu
vydala do EU už téměř 700 osob. Počet lidí vydaných z České republiky
na základě evropského zatýkacího rozkazu neustále roste. Za dobu čtyř
let, kdy na českém území eurozatykač působí, vydala země do EU už 679
lidí. Zatímco v roce 2006 to bylo 49 osob, o rok později už 123 a v roce
2008 celkem 150 lidí. Loni vydaly české úřady do členských zemí EU
hned 227 osob. A za teprve polovinu roku 2010 dalších 130.“ (Source:
http://www.euportal.cz/Articles/6517 -roste-pocet-cechu-vydanycheu-kvuli-eurozatykaci.aspx.)
Ve Spojených státech amerických pokračuje aféra s tzv.
bioskenery (http://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner)
(viz minulé autorovy texty). Pořizování a vytváření rozsáhlých
bezpečnostních databází s fotografiemi genitálií a tělesných
proporcí těch cestujících, kteří chtějí letět letadlem hlavně díky
činnosti státních zaměstnanců TSA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration):
nabývá gigantických rozměrů. Ostatně někdejší podporovatelé
zákona o zřízení TSA – jako např. floridský kongresman John Mica
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mica) – jsou již razantně
proti a nazývají legislativu dávající tak velké pravomoci
zaměstnancům TSA doslova „bastardem“. (Source: Freedom
Watch, 17 . 7 . 2010.) Vždyť již existují dokonce mobilní
automobilové jednotky s přenosnými skenery, jejichž využití se
stále více rozšiřuje také mimo letiště v běžném životě občanů.
Všechna letiště na území USA musí být plně vybavena bioskenery
do konce roku 2013: tato forma kontroly cestujících bude
považována za hlavní a naprosto nutný způsob tzv. boje
s terorismem. Obamova administrativa se ve skutečnosti nechce
vzdát svého záměru na šmírování lidí a občané naopak hájí svou
čest, základní práva a svobody. Mnohé státy na celém světě proti
takovému násilí na cestujících protestují. Vědci varují před
zvýšeným výskytem rakoviny v souvislosti s častým skenováním
velkého množství lidí.
„In fact, a TSA document detailing the TSA’s procurement
specifications, and classified as “sensitive security information,” reveals
that the machines must “allow exporting of image data in real time”
and provide a mechanism for “high-speed transfer of image data over
the network.” In other words, the machines are manufactured
specifically to store and transmit images of naked bodies. This obvious
violation of privacy and the Constitution is not a problem for the
government, though. “The program is designed to respect individual
sensibilities regarding privacy, modesty and personal autonomy to the
maximum extent possible, while still performing its crucial function of
protecting all members of the public from potentially catastrophic
events,” Janet Napolitano and the Department of Homeland Security
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argue in brief drafted last month.“ (Source:
http://www.infowars.com/u-s-marshals-service-storing-naked-bodyscanner-images/.)
„Chris McGinnis. San Francisco Gate. August 8, 2010. Just as Oakland
became the last of the Bay Area’s three airports to install full-body
scanners at security checkpoints this week, a new scandal has erupted.
The TSA has insisted all along that these machines cannot capture,
store or transmit images of travelers’ naked bodies. According to a
CNET report, another federal agency, the U.S. Marshall’s service,
admitted that it had actually stored over 30,000 images recorded by a
full-body scanner used at a Florida courthouse. EPIC also discovered
that the TSA actually specified to manufacturers that the machines
have the ability to send and store images. The TSA says that these
functions are only for testing and training and insists on its web site
that the airport body scanners are delivered to airports with storage
and recording functions disabled.“ (Source:
http://www.infowars.com/airport-body-scanner-scandal-erupts/.)
„Infowars.com, Thursday, Aug 5th, 2010. Feds admit they lied over
storing images, why trust them over safety, functionality and efficiency
of radiation-firing machines? At the height of the furor over airport
body scanners earlier this year, the TSA publicly stated that it was not
possible to store, record, transmit or print out the images that show in
detail the naked bodies of men, women and children that have passed
through them. At the time we presented evidence to the contrary. Now
it has been conclusively proven that the TSA and other federal agencies
using the scanners flat out lied to an unwitting public. Declan
McCullagh of CNET reports that “The U.S. Marshals Service admitted
this week that it had surreptitiously saved tens of thousands of images
recorded with a millimeter wave system at the security checkpoint of a
single Florida courthouse.” The proof comes in the form of a letter
(PDF), obtained by The Electronic Privacy Information Center (EPIC), in
which William Bordley, an associate general counsel with the Marshals
Service, admits that “approximately 35,314 images…have been stored
on the Brijot Gen2 machine” used in the Orlando, Fla. federal
courthouse. EPIC says it has also obtained more than 100 images of
electronically stripped individuals from the scanning devices used at
federal courthouses. The disclosures come as part of a settlement of an
EPIC Freedom of Information Act lawsuit against the U.S. Marshals
Service. Brijot, the manufacturer of the body scanning equipment in
question, also admits that its machine can store up to 40,000 images
and records. EPIC, has filed two further lawsuits against the
Department of Homeland Security over the scanners, claiming that the
DHS has refused to release at least 2,000 images it has stored from
scanners currently in use in U.S. airports. EPIC’s lawsuit argues that the
body scanners violate the Fourth Amendment, which prohibits
“unreasonable” searches, as well as the Privacy Act, the Administrative
Procedure Act, and the Religious Freedom Restoration Act, referencing
religious laws about modesty. The group points to a further document
(PDF) it has obtained from DHS showing that the machines used by the
department’s TSA are not only able to record and store naked body
images, but that they are mandated to do so. The TSA has now admitted
that this is the case, but claims that it is for training and testing
purposes only, maintaining that the body scanners used at airports
cannot “store, print or transmit images”. “In complying with our
Freedom of Information Act request, the Marshals Service has helped
the public more fully understand the capabilities of these devices,” EPIC
President Marc Rotenberg said in a statement. “But the DHS continues
to conceal the truth from American air travelers who could be subject
to similar intrusive recorded searches in U.S. airports.”“ /…/ Despite the
fact that the machines would not have prevented the Christmas Day
bomber from boarding Flight 253, according to their designers, and
other security experts who have dismissed the devices as “useless”, the
mainstream media for the most part has lauded their introduction. /…/
The research shows that even very low doses of X-ray can delay or
prevent cellular repair of damaged DNA, yet pregnant women and
children will be subjected to the process as new guidelines including
scanners are adopted. The Inter-Agency Committee on Radiation Safety
concluded in their report on the matter that governments must justify
the use of the scanners and that a more accurate assessment of the
health risks is needed. Pregnant women and children should not be
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subject to scanning, according to the report, adding that governments
should consider “other techniques to achieve the same end without the
use of ionizing radiation.” “The Committee cited the IAEA’s 1996 Basic
Safety Standards agreement, drafted over three decades, that protects
people from radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can
lead to cancer and birth defects, according to the U.S. Environmental
Protection Agency,” reported Bloomberg. Scientists at Columbia
University also entered the debate recently, warning that the dose
emitted by the naked x-ray devices could be up to 20 times higher than
originally estimated, likely contributing to an increase in a common
type of skin cancer called basal cell carcinoma which affects the head
and neck. “If all 800 million people who use airports every year were
screened with X-rays then the very small individual risk multiplied by
the large number of screened people might imply a potential public
health or societal risk. The population risk has the potential to be
significant,” said Dr David Brenner, head of Columbia University’s
centre for radiological research. /…/ Currently, 157 full-body scanners
are in use at 43 airports in the United States; by the end of the year
nearly 500 are planned to be in place. Next year, 500 more machines
are scheduled to be installed. In the U.S., people can refuse the body
scanner and opt for an aggressive and intrusive hand-search, but
people traveling out of the UK and other areas of Europe don’t even get
the choice – they are forced to go through the scanner if asked and
cannot refuse or they are banned from traveling. This policy seems to
be slowly extending into the U.S., however, given recent reports from
airport workers in El Paso, Texas who say that everyone is now being
put through the machines. /…/ Furthermore, the documents reveal
anger at TSA officials for refusing to offer passengers a pat-down
alternative, as well as forcing children to go through the machines.
More people in the United States need to follow this example and lobby
for states to pass laws nullifying use of the body scanners as a threat to
privacy, health, and a total violation of human dignity, a virtual strip
search. The will of the people is being systematically eroded and
incrementally broken down. Airports are serving as reservations where
the fundamental right to privacy must be left at the door. A culture of
extreme fear has been engendered where the only way to stay safe is to
cozy up to big brother, a psychological response akin to that of
Stockholm syndrome. /…/ The former EU justice Commissioner says
that scanning inside people’s bodies is an acceptable proposal. The TSA
is considering taser bracelets that can deliver electric shocks to anyone
who steps out of line inside an airport or on a plane. Passport control
officers at airports are to be phased out as new biometric face scanning
cameras are set to replace them under UK border control measures that
came into force last year. A global biometric facial scan database is the
end goal of security authorities the world over. Other proposals include
placing the cameras in every seat on aircraft and installing software to
try and automatically detect terrorists or other dangers caused by
passengers. Passive brain scanners that pick up brain waves in order to
sense the behaviour of travelers have already been trialed in airports.
The technology known as “MALINTENT” has been developed by the
Department of Homeland Security under a project lovingly called
“Project Hostile Intent”. The following image is a DHS Impression of the
mindreader technology in action. We are also being incrementally
taught that what goes on in the airports will be transferred to the
streets, schools, shopping malls, rail stations and bus terminals. The
very body scanners we see being implemented within airports now
have already been extensively trialed in railway stations in major
cities. The same technology is being considered by governments for
general use in cameras on the street. Once accepted as part of everyday
life in airports, it becomes much easier to sell for use in all public places.
X-ray specs were once considered a pervert’s fantasy science fiction
invention, now they have become a reality. The development of all of
this nightmare technology only emphasizes the need for immediate
outright rejection of the mass implementation of body screeners. If we
continue to allow such gross attacks on our liberties to succeed the
onslaught will never end.“ (Source: http://www.infowars.com/nakedbody-scanners-monumental-cover-up-exposed/.)
„American Science & Engineering, a company based in Billerica,
Massachusetts, has sold U.S. and foreign government agencies more
than 500 backscatter x-ray scanners mounted in vans that can be
driven past neighboring vehicles to see their contents, Joe Reiss, a vice
converted by Web2PDFConvert.com

president of marketing at the company told me in an interview.“
(Source: http://www.infowars.com/full-body-scan-technologydeployed-in-street-roving-vans-2/.)
„Infowars.com received an email today from a pilot for a major airline
who claims all passengers are now forced through naked body
scanners in El Paso, Texas. “‘I’m a pilot for a major airline and
overnighted in El Paso. Came to the airport the next day and everyone
except for crew and airport employees were sent through the scanners.
Stood there for a while and did not see anyone sent through the metal
detectors,” the pilot writes.“ (Source: http://www.infowars.com/airlinepilot-everybody-forced-through-naked-body-scanners-in-el-paso/.)
„The bill (http://epic.org/privacy/airtravel/Safer_Air_Final.pdf),
known as the Securing Aircraft From Explosives Responsibly:
Advanced Imaging Recognition (“SAFER AIR”) Act, would require all
commercial airports in the US to use full-body scanners as their
primary screening method by no later than 2013. The bill is a response
to criticism among some lawmakers that the DHS has been dragging its
feet on implementing the technology.“ (Source:
http://www.infowars.com/senate-bill-would-make-airport-bodyscanners-mandatory/.)
„Full-body scanners will not be used in Dubai airports as they
“contradict Islam, and out of respect for the privacy of individuals and
their personal freedom,” Al-Bayan daily quoted Brigadier Pilot Ahmad
Mohammad Bin Thani, head of Dubai police’s general department of
airport security, as saying. “The scanners will be replaced with other
inspection systems that reserve travellers’ privacy,” it cited him as
saying.“ (Source: http://www.infowars.com/dubai-airport-rejectsbody-scanners-as-assault-on-privacy/.)
„Airport body scanners could lead to an increase in skin cancers
according to scientists at Columbia University, who warn that the dose
emitted by the naked x-ray devices could be up to 20 times higher than
originally estimated, in another clear example of how the scanners are
completely illegal, dangerous to public health, and need to be removed
immediately.“ (Source: http://www.infowars.com/columbia-universitybody-scanners-increase-risk-of-skin-cancer/.)
Z celého světa (mj. Austrálie, Indie, Finsko, USA, Česko aj.),
přicházejí velmi pozitivní zprávy o zastavení vakcinačních
kampaní, o lepším zkoumání a testech daných imunizačních látek
včetně zamezení trestání lidí za odmítnutí očkovací dávky (viz
např. Nejvyšší správní soud v České republice:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/7 65400).
Samotní zastánci povinného očkování ustupují ze svých
radikálních názorů na celé planetě. Někdejší česká ministryně
zdravotnictví Dana Jurásková
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) rezolutně
prohlásila, že třeba v souvislosti s vakcínami proti TBC
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis) „rizika převažují
nad výhodami“ a jsou s nimi spojeny „množící se
komplikace“, očkované děti mohou „vážně onemocnět
nebo i zemřít“. Předseda České vakcinologické společnosti prof.
MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. z Fakulty vojenského
zdravotnictví UO – VLA JEP (http://www.cls.cz/spolecnosti-clsjep?id=455) se v tomto případě přidává: „Doufám, že se
očkování plošně úplně zruší.“ (Source: Radiožurnál, 28. 6.
2010; http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/konecockovani-proti-tbc-vyhlaska-miri-na-vladu/;
http://www.infowars.com/australia-bans-flu-vaccines-inchildren-after-vomiting-fevers-seizures/;
http://www.infowars.com/india-halts-vaccine-program-afterchildren-deaths/;
http://www.ferovanemocnice.cz/aktuality/odbornici-vyzyvajike-zruseni-povinneho-ockovani-proti-tbc-507 .html;
http://ferovanemocnice.cz/data/Text_pro_media_TBC.pdf;
http://www.denik.cz/regiony/ockovani-novorozencu-proti-tbcmuze-byt-i-nebezpec.html; http://www.zdn.cz/denni-zpravy/zdomova/ockovani-kojencu-proti-tbc-skonci-452880.)
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„Skutečně některé západoevropské státy včetně USA a Kanady zvolily
možnost ukončení plošného očkování novorozenců. Důvodem byl
relativně nízký výskyt TBC a diskutovaná jeho bezpečnost či
snášenlivost.“ (Source:
http://www.vakciny.net/PORADNA/Temata/P_TBC.htm.)
Přesto se již zase objevily teze, které propagují plošné očkování populace
například z hlediska tzv. většího „zklidnění občanů“ (dokonce opět hrozí
chřipkou). Lidé by již nyní neměli po nových typech vakcín pociťovat
deprese, osamění, stres, zklamání z lásky, nadměrné pocity štěstí, zlost
třeba na politiky nebo na šéfa v práci a celkově by se mohli pomocí
očkování dostat do dlouhodobě výborné psychické i fyzické kondice
(vlastně se „nadrogovat“). V práci by se cítili šťastnější, své povinnosti
by vykonávali po celý rok (až do další vakcinace) „s radostí“ a byli by
daleko více výkonnější za menší odměnu. Tzv. zklidňující očkovací látky
jsou vyvíjeny mj. v Británii a v USA. Jiní vědci ovšem na internetu
zveřejnili dokumentární video, které jasně ukazuje, jak nebezpečné látky
ve vakcínách – především rtuť
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(element)) – doslova zabíjejí
mozkové buňky. Ovšem zřejmě se stále ještě najde dost lidí, kteří se
očkovat nechají.

„Wired Magazine writer Jonah Lehrer has labeled concerns that
vaccines which alter brain chemistry and induce states of “focused
calm” could be abused by governments to create lobotomized, servile
populations as delusional, paranoid, and idiotic conspiracy theories,
despite the fact that major mental health professionals are already
pushing for lithium to be introduced into water supplies as a means of
mass medicating against “mood disorders”. Lehrer, an Oxford
University graduate and a Rhodes Scholar, brazenly calls Alex Jones a
liar in his article today after Jones put out a You Tube video in which he
warned that new vaccines designed to reduce stress and neutralize
people’s anger could lead to a nightmare THX 1138 scenario, in which
the population is controlled and subjugated through the use of special
drugs to suppress emotion. /…/ This is Alex Jones publicly challenging
you to appear on my radio show and face the music. You know full-well
that my video quotes the New York Times, top bioethicists and major
medical associations calling for Lithium to be added to the drinking
water in order to “calm the public.” In the “Brain Eating Vaccines”
video, I talk about multiple classes of live viruses (so-called “vaccines”)
that travel to the brain and destroy receptor sites. Many of them deal
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with “curing drug addictions.” There are also many “stress vaccines”
currently being developed. But of course you already know of this; this
is your field, after all. It’s clear you were counting on what you
perceived as the ignorance of your readers. The good news, however, is
that more than 90% of your readers’ comments see through the
dumbed-down pap you shoveled at them for what it really is:
condescending, arrogant control-freakism. British newspapers are now
reporting that the government has suspended the H1N1 vaccine to
under fives because of its ten-fold increase in violent seizures. So many
people have died or have been irrevocably damaged by vaccines that
now their surviving family and friends are joining together to
investigate the crimes of Big Pharma and take action against the neoeugenicist servants of death. The Rhodes Scholarship was founded by
Cecil Rhodes to develop a covert plan for world government. But you
already know that, being a Rhodes Scholar. The truth is, Jonah, you’re
going to lose. More and more people see you and your cohorts for what
you are, and you and your brethren will all be brought to justice. Stop
trying to “improve” us with your GMO garbage, and get the hell out of
our lives, you parasite. Check your email for our contact information.
You threw down the gauntlet; let’s see if you’re man enough to meet
head-to-head.” (Source: http://www.infowars.com/brain-eatingvaccines-the-reality-behind-the-“conspiracy-theory”/;
http://www.youtube.com/watch?v=SKuznYVn40s.)
„The establishment media and the scientific dictatorship are promoting
brain-eating vaccines that virtually lobotomize people and rewire their
minds into a state of subservient compliance so that their natural
instinct to get angry and rebel against the tyranny being imposed upon
them is neutered and sterilized. “Academics say they are close to
developing the first vaccine for stress – a single jab that would help us
relax without slowing down,” reports the Daily Mail. Dr Robert
Sapolsky, professor of neuroscience at Stanford University in California,
says the vaccine is intended to impose a state of “focused calm” by
altering brain chemistry. The proposals ominously hark back to George
Lucas’ 1971 dystopian chiller TXH 1138, in which the population is
controlled and subjugated through the use of special drugs to suppress
emotion. Feeling stress, getting angry, expressing emotion and
displaying passion are all innate, natural and vital aspects of human
behavior. Reacting with stress to dangerous or uncomfortable
situations is an essential and healthy response, and is one shared by just
about every living thing on the planet. Scientists are now telling us that
getting angry, upset and passionate is abnormal and needs to be
“treated” through a fresh dose of pharmaceutical drugs and injections
that will virtually lobotomize us into submissive compliance. This is
blatantly a part of the full spectrum assault on our minds, our bodies
and our nervous system through the contamination of our food and
water supply. The new research on brain-altering vaccines dovetails
with proposals to add lithium to the water supply in order to treat
“mood disorders”.“ (Source:
http://www.infowars.com/establishment-media-pushes-brain-eatingvaccines/.)
„Vaccine programmes grind to a halt in India once more, when four
children died after they received the measles vaccination in Lucknow.
The four children were reported to have fainted soon after they were
vaccinated and witnesses reported seeing the children’s eyes roll back
as they began to have seizures. All of the children were under the age of
two years of age, with the youngest being just six months. Sadly the
children died before medical aid workers could reach them. As news of
the deaths spread, immunization drives in 41 villages have been halted
until further investigations have taken place. The Indian Express stated
in their article “4 children die within minutes of vaccination” that- “The
immunisation programme was being conducted as part of the
government’s Jachha Bachha Suraksha Abhiyan launched on August
15. Minutes after vaccination, the children started gsping for breath.”
NDTV reported that the Health Ministry has ordered an inquiry after the
four infants, all now believed to be below nine months, died after the
vaccine. The inquiry team has yet to reach Uttar Pradesh, however, the
Uttar Pradesh government has announced compensation for the
families of the victims.“ (Source: http://www.infowars.com/indiahalts-vaccine-programme-after-the-deaths-of-four-children/.)
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„Finland’s National Institute for Health and Welfare (THL) has
suspended the use of the H1N1 vaccine over fears that the shot is linked
with a 300 per cent increase in cases of the neurological disorder
narcolepsy among children and young people over the last six months.
The news is sure to discourage more parents from vaccinating their
children in the coming months, with the swine flu shot now being
combined with the regular seasonal flu jab.“ „Narcolepsy is a
neurological disorder that can be triggered by a virus. “A patient
suffering from narcolepsy may suddenly fall asleep, for example, while,
speaking or eating without prior warning. Their muscles may also
suddenly weaken, causing them to suddenly collapse. There is no
known cure for the disease,” reports Finnish news website YLE. “The
National Institute for Health and Welfare (THL) decided on Tuesday to
recommend that vaccinations against swine flu with the Pandemix
vaccine should be suspended until it is established whether or not the
vaccine is the cause of the surge in cases of narcolepsy among children
and young people,” reports Finland’s largest newspaper Helsingin
Sanomat.“ „Narcolepsy is a very rare disorder, but 15 new cases of the
disease have emerged in young people and children since December in
Finland. “There is a clear time correlation between the cases and the
swine flu vaccinations,” reports Helsingin Sanomat. An unusually large
number of cases of narcolepsy have also emerged in Sweden in the
aftermath of the H1N1 vaccination program. Pekka Puska, directorgeneral of THL, said that the suspension would remain in place until the
potential link between the vaccine and cases of narcolepsy could be
properly investigated. According to Kari Lankinen, head physician of
the Finnish Medicines Agency, doctors were complicit in hiding the link
between the swine flu shot and narcolepsy and did so to advance their
careers. “Lankinen suspects that the reason for the silence was the
doctors’ concern about their own professional goals – such as getting
their articles published in international medical journals. The doctors
who made the observations in recent months now work with the
National Institute for Health and Welfare (THL),” reports YLE.fi. In
total, around 750 Finns have experienced harmful side effects as a
result of taking the H1N1 shot, according to the Helsinki Times. The
news of yet more side-effects in the aftermath of the swine flu
vaccination campaign should send another warning signal to parents
across the world who are planning on having their child inoculated
with seasonal flu vaccines this fall. Both the FDA and the World Health
Organization have recommendedthat the H1N1 shot be included with
the upcoming seasonal flu vaccine, and health departments across
America as well as Europe will be combining the jabs.“ (Source:
http://www.infowars.com/finland-suspends-swine-flu-shots-aftervaccine-linked-with-neurological-disorder/.)
„(NaturalNews) Forty million doses of H1N1 swine flu vaccine are about
to go up in flames, and another 30 million will soon meet the same fate.
They’ve expired, you see, and despite the CDC’s best efforts to push flu
vaccines on the American people, the industry still couldn’t find a way
to offload seventy million doses of a vaccine that doesn’t even work. So
crank up the incinerators! When it comes to flu vaccines in the USA, it
turns out we all got burned.“ (Source:
http://www.infowars.com/seventy-million-expired-flu-vaccinesabout-to-be-incinerated-as-waste/.)
„An advisory panel to the U.S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) has recommended that every person be vaccinated
for the seasonal flu yearly, except in a few cases where the vaccine is
known to be unsafe. “Now no one should say ‘Should I or shouldn’t I?’”
said CDC flu specialist Anthony Fiore. The Advisory Committee on
Immunization Practices voted 11-0 with one abstention to recommend
yearly flu vaccination for everyone except for children under the age of
six months, whose immune systems have not yet developed enough for
vaccination to be safe, and people with egg allergies or other health
conditions that are known to make flu vaccines hazardous. If accepted
by the CDC, this recommendation will then be publicized to doctors and
other health workers. The CDC nearly always accepts the advisory
committee’s recommendations.“ (Source:
http://www.infowars.com/u-s-government-panel-now-pushing“vaccinations-for-all”-no-exceptions….)
„By Miriam Falco. CNN Medical News Managing Editor. Children over 6
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months and under 9 years old who haven’t received an H1N1 vaccine
yet can expect to get two doses of seasonal flu vaccine this fall, if the
Centers for Disease Control adopts recommendations from its vaccine
advisory committee. The CDC’s Advisory Committee on Immunization
Practices voted to add this recommendation to the usual seasonal flu
rules at a regularly scheduled meeting in Atlanta on Thursday. Young
children under the age of 9 who never got the H1N1 or never got
seasonal flu vaccine will need to get two seasonal flu shots or sprays,
says Dr. Anthony Fiore, a vaccine specialist at the CDC, who presented
data to the committee. Children under the age of 6 months are too
young to get any flu vaccination. Each year the three most common
strains of flu virus are chosen to be included in the seasonal flu vaccine.
Because the H1N1 pandemic virus (also known as swine flu) is still the
most prevalent flu virus circulating, the World Health Organization
recommended this strain be one of the three strains included in the
upcoming flu shots and sprays. U.S. health officials adopted those
recommendations earlier this year. When young children between the
ages of 6 months and 9 years get any flu vaccine for the very first time,
they have to get two doses anyway. That’s because their bodies do not
have any real built-in immunity against flu viruses yet. According to
the CDC, the first dose of flu vaccine „primes“ their immune system and
the second dose (given about a month later) provides immune
protection. This allows their bodies to built up enough immunity to
fend off the flu. If children only get one flu shot the first time they get a
flu vaccination, they will get little or no protection from the flu, which
can be particularly dangerous for children young than 5 years. Since
the H1N1 vaccine is part of the next seasonal flu shot or spray, even
children under 9 who already received two regular seasonal flu
vaccines in the past but never got the H1N1 vaccine will have to get two
doses of seasonal flu vaccine, because H1N1 is in the seasonal vaccine
this coming flu season. Likewise, if the first and only flu vaccine young
children received last year was the H1N1 vaccine, they will have to get
two seasonal flu shots or spray (depending on their age) too, because
they need to be protected against the two other predominant flu strains
circulating other than the swine flu virus. The CDC estimates at least 60
million people or about 20 percent of U.S. population was infected with
the pandemic H1N1 flu virus since the spring of 2009. Children were
among the hardest hit by this new virus. CDC estimates from April to
November 2009 that between 830 to 1,730 children under the age of 17
died from this flu. Health officials say the best way to protect yourself
from getting the flu is to get vaccinated. However, some parents or
medical records may not accurately reflect if a child actually got the
H1N1 vaccine, which was not included in last year’s flu vaccine because
H1N1 emerged after seasonal flu production had already begun. Since
the H1N1 strain will be included in the next seasonal flu shot, and if
parents or pediatricians cannot be sure a child got an H1N1 flu shot or
spray, flu experts recommend erring on the side of caution and giving
young children (between ages 6 months and under age 9) two flu
vaccines later this year. „We’re really promoting [flu] vaccine for
anybody over six months,“ says Dr. Anne Schuchat, director of the
National Center for Immunization and Respiratory Diseases. The CDC
still has to approve and implement the recommendations of its advisory
group.“ (Source:
http://pagingdrgupta.blogs.cnn.com/2010/06/25/kids-may-need-2h1n1-doses-again-this-year/?hpt=T2.)
Vědci stále více a více žasnou nad úžasnými léčivými účinky
slunečních paprsků a vitamínu D
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_d) v návaznosti na
genetickou výbavu člověka a s tím související prevenci závažných
onemocnění. Proto se také jeví jako naprosto sebevražedné snahy
některých jiných odborníků o blokování slunce v rámci tzv. boje
s globálním oteplováním
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy).
„Insufficient exposure to sunshine, resulting in low levels of vitamin D,
could play a part in a wide-range of diseases, from multiple sclerosis to
rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, some cancers and even dementia,
scientists say today. A study funded by the Medical Research Council,
the Wellcome Trust and others, has succeeded in mapping the points at
which vitamin D interacts with DNA. Scientists from Oxford University
found that the vitamin exerts a direct influence over 229 genes that are
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known to be involved with certain diseases. Many of the diseases that
are implicated are more common in the northern hemisphere than in
sunnier, southern climes. Scotland, for instance, has one of the highest
rates of multiple sclerosis in the world. The disease is virtually unknown
in Africa. The study, published in the journal Genome Research, lends
substantial support to the hypothesis that the migration of humankind,
hundreds of thousands of years ago, to the colder and darker parts of
the world had an effect both on skin colour and on susceptibility to
certain sorts of disease.“ (Source: http://www.infowars.com/ms-andarthritis-may-be-linked-to-lack-of-sun-say-scientists/.)
Vědci opět přicházejí s nápadem na blokování slunečních paprsků
pomocí umělých mraků. Oficiálně má jít o tzv. boj s oteplováním
země
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy).
(Source: http://www.novinky.cz/veda-skoly/2047 89-co-zastavioteplovani-umele-bile-mraky.html.)

„These vapour trails create clouds which, experts claim, can block out
sunlight for millions. This is the reason that our skies appeared
unusually blue when the Icelandic volcano Eyjafjallajokull was
erupting, and all flights over Britain were banned.“ „The phenomenon
occurs when aircraft fly above 25,000ft, where the air temperature is
around minus 30C. This causes water vapour emitted by the engines to
crystallise and form the familiar white streaks across the sky, known as
contrails. These can be short-lived. But if there is already a significant
amount of moisture in the atmosphere they can linger for hours, as the
excess water vapour from the engines tips the surrounding air past its
saturation point.This acts as a catalyst to speed up the natural process
of cloud formation. Cirrus clouds – the wisp-like formations seen at high
altitude – begin to form around the contrails. Scientists say these grow
into thin layers of cloud and can cover up to an astonishing 20,000
square miles of sky – or about a fifth of the UK.The level of moisture in
the air at high altitudes is unrelated to weather conditions at ground
level, which is why it is possible to see contrails on a clear day. Reading
University’s Professor Keith Shine, an expert in clouds, said that those
formed by aircraft fumes could linger ‘for hours’, depriving those areas
under busy flight paths, such as London and the Home Counties, of
summer sunshine.“ (Source:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1289893/Attackvapours–jet-trails-block-sunshine.html;
http://www.infowars.com/scientists-admit-chemtrails-are-creatingartificial-clouds-2/.)
David Rath (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rath) vystoupil
velmi pozitivně s razantní obranou českých občanů před
vytvářením centrálních databází lidského zdravotního stavu (tzv.
IZIP – http://www.izip.cz). Prohlásil, že je to „nebezpečné“,
přehled o tom nemají ani současné zdravotní pojišťovny a je to
celé velmi tristní „s tím sdílením dat“ o každém
občanovi. Otázka zdraví a soukromí lidí je přeci jedna
z nejintimnější záležitostí mezi lékařem a jeho pacientem: tato data
nemohou být sdílena v rámci státní správy ani třetích osob bez
rozhodnutí soudu nebo dobrovolného svolení pacienta. (Source:
ČT24, 15. 8. 2010.)
Český ministr zdravotnictví Leoš Heger
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(http://www.mzcr.cz/En/obsah/biography_1964_2.html) popsal
stav, kdy existuje záměr na vybudování moderního centra:
„Centrální úložiště rentgenových snímků v Praze“ (FN
Motol Praha – centrální národní úložiště PACS,
http://www.aaapoptavka.cz/verejnezakazky/60045257 02001/fakultni-nemocnice-v-motolecentralni-narodni-uloziste-pacs.html) a připustil nebezpečí
možného zneužití dat vzhledem k soukromí jednotlivých občanů.
(Source: ČT24, 15. 8. 2010.)
„Měnit často partnery se nevyplácí. Škodí to zdraví. Nikdo
nepochybuje o tom, že život v pevném a šťastném partnerství
prospívá zdraví. Ale kdo své životní druhy mění často, tomu
může mnohačetné manželství či partnerství spíš škodit. Osoby,
které se ožení či vdají třikrát či vícekrát, umírají předčasně. A to
výrazně častěji než ti, kteří vstoupí do manželství jedinkrát.
“ (Source: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/208648menit-casto-partnery-se-nevyplaci-skodi-to-zdravi.html.)
„Vývoj legislatívy v Európe dokazuje, že vzťah spoločnosti ku
kresťanstvu sa posúva od ľahostajnosti k nepriateľstvu. Je to
trend už niekoľko rokov a zosilňuje sa. A obeťami nebudú iba
kresťania. Netreba sa tým nechať zaskočiť.“ (Source: Vladimír
Palko, http://www.euportal.cz/Articles/637 9-pujdes-do-basyhomofobe-aneb-konec-katolickeho-irska.aspx.)
„Za okázalého nezájmu médií proběhlo ve dnech 19. až 21.
července zasedání Světové konference předsedů parlamentů z
členských států Meziparlamentní unie, které jsou i členy OSN.
Nejednalo se zde však o ničem menším než o vzniku de facto
světového parlamentu, který by byl součástí struktur OSN.
Vzniku nového celosvětového orgánu se nakonec
podařilo zabránit a velkou zásluhu na tom má předsedkyně
české Poslanecké sněmovny a první místopředsedkyně ODS
Miroslava Němcová. Dle svých slov k tomu měla i požehnání
ministerstva zahraničí a konzultovala pozici ČR i s premiérem
Petrem Nečasem. Alexander Vondra byl také proti. Světový
parlament nebude. „Když to řeknu hodně zjednodušeně, vskutku
se nám podařilo zabránit vzniku světového parlamentu. Že to
riziko bylo vážné, si tady málokdo uvědomoval, a proto jsem
ráda, že jsem se zasedání zúčastnila a mohla svým dílem ovlivnit
výsledek,“ řekla ParlamentnímListům.cz Němcová.
Meziparlamentní unie je organizace parlamentů suverénních
zemí. Byla založena v roce 1889. Smyslem této organizace je
zprostředkovávat dialog a spolupráci mezi parlamenty co
nejširšího počtu států v otázkách světového míru, lidských práv a
demokracie. MPU podporuje snahy Organizace spojených
národů, jejíž cíle jsou podobné, a úzce s ní spolupracuje.
Shromáždění by znamenalo marginalizaci evropských států. Na
summitu se debatovalo o užší spolupráci unie s OSN o
navrhované reformě Meziparlamentní unie, podle níž by se MPU
měla stát mezinárodně uznávanou organizací, jež by na základě
mezinárodní smlouvy získala statut parlamentního shromáždění
OSN, tedy jakéhosi světového parlamentu. „Vznik této organizace
by znamenal přeskupení sil ve světě a evropské státy by zde byly
marginalizovány a přehlasovány podobně jako Česká republika
nyní může být přehlasována v EU,“ dodala Němcová.“ (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/94-nemcova-zabranili-jsmepreskupeni-sil-ve-svete-dalsi-moloch-nebude.aspx.)

V USA pokračují snahy o zákaz využívání dešťové vody bez
vládního povolení (Utah, Colorado, Washington aj.).
„/…/ news report out of Salt Lake City, Utah, about the issue. It’s illegal
in Utah to divert rainwater without a valid water right, and Mark
Miller of Mark Miller Toyota, found this out the hard way. After
constructing a large rainwater collection system at his new dealership
to use for washing new cars, Miller found out that the project was
actually an “unlawful diversion of rainwater.” Even though it makes
logical conservation sense to collect rainwater for this type of use since
rain is scarce in Utah, it’s still considered a violation of water rights
which apparently belong exclusively to Utah’s various government
bodies. “Utah’s the second driest state in the nation. Our laws probably

converted by Web2PDFConvert.com

ought to catch up with that,” explained Miller in response to the state’s
ridiculous rainwater collection ban. Salt Lake City officials worked out
a compromise with Miller and are now permitting him to use “their”
rainwater, but the fact that individuals like Miller don’t actually own
the rainwater that falls on their property is a true indicator of what
little freedom we actually have here in the U.S. (Access to the rainwater
that falls on your own property seems to be a basic right, wouldn’t you
agree?)“ (Source: http://www.infowars.com/collecting-rainwater-nowillegal-in-many-states-as-big-government-claims-ownership-over-ourwater/.)
OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) opět
vyslovila podporu pro plný přechod k zavedení SDR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Drawing_Rights). (Source:
http://www.novinky.cz/ekonomika/204803-zbavme-senestabilniho-dolaru-vyzvala-osn.html;
http://www.infowars.com/dollar-should-be-replaced-asinternational-standard-u-n-report-says/.)
Německý Nejvyšší soud
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Court_of_Justice_of_Germany)
bohužel legalizoval euthanasii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia)
„Niemiecki sąd legalizuje eutanazję. Zaskakującym wyrokiem
Federalnego Trybunały Sprawiedliwości Niemiec, dokonano legalizacji
eutanazji. Trybunał orzekł, że bezpośrednia eutanazja przeprowadzona
na kobiecie w stanie śpiączki przez jej córkę nie była bezprawna. Chora
kobieta miała wcześniej wyrazić na to akceptację. „Wyraz woli
pacjentki usprawiedliwiał prawnie nie tylko zaprzestanie opieki przez
wstrzymanie dalszego odżywiania, ale także czynne kroki w kierunku
zakończenia lub powstrzymania się od leczenia, którego już nie chciała”
– oświadczył sąd. Werdykt w sprawie Eriki K. obala dotychczasową
praktykę prawną w Niemczech. Sprawa polegała na tym, że kobieta,
podążając za opinią prawnika Wolfganga Putza, odcięła tubę, którą
doustnie była odżywiana jej chora na śpiączkę, 70-letniej matka.“
(Source:
http://www.prolife.com.pl/pg/pl/wiadomosci/niemiecki_sad_legalizuje_eutanazje.html.)
Český president Klaus vystupuje vůči NWO.
„Čeká nás nová totalita? Sloganem dneška stále více začíná být ´global
governance´. Zítra to bude skutečností, předpovídá prezident. A
dodává, že se takového vývoje velmi bojí. Jako příklady „global
governance“ uvádí integraci Evropské unie a rychle rostoucí moc OSN a
podobných světových organizací. Klaus nekritizuje globalizaci (jako
Havel), kterou považuje pouze za „zdola a spontánně se šířící
internacionalizaci lidských aktivit všeho druhu na základě nových
informačních a dopravních aktivit“. Kritizuje naopak „vědomě
konstruované rušení národního státu ve prospěch
subkontinentálního, kontinentálního či dokonce globálního
vládnutí“. Klaus otevřeně mluví o „rodící se světové vládě“. Ta podle
něj povede k „nějaké nové formě nedemokracie, ne-li totality.“ To jsou
vážná slova. Hned nás napadnou přirovnání euroskeptiků, kteří varují
před Lisabonskou smlouvou a připodobňují EU k Sovětskému svazu. Ale
zde jsme ještě o stupínek výše. EU je jen součástí něčeho mnohem
většího. Něčeho, pro co slovo „totalita“ bude možná už nevyhovujícím
termínem. Dosud se totiž ještě nikomu nepodařilo ustavit vládu nad
celou planetou… V tomto světle je trochu nepochopitelné, proč Klaus
nakonec Lisabonskou smlouvu podepsal, když tak měl téměř
historickou možnost nasypat písek do soukolí rodící se světovládné
mašinérie a tak celý proces trochu zbrzdit. Nyní bude moci jen vršit své
kritické výroky, které sice mohou světové politické špičky štvát, ale v
jejich plánech je už nezastaví. Je otázka, zda Klaus bude mít ještě další
příležitost, jak proroky světového řádu ještě jednou skutečně dostat na
lopatky, jako je před podpisem Lisabonu několik měsíců měl. Na druhou
stranu, Klaus mohl tušit, že integrací Evropy to nekončí a čekají nás
ještě další bitvy. A možná chce v těchto bitvách stát, což se mu bude z
pozice prezidenta dělat lépe, než jako pouhému řadovému občanovi.
Ale to by bylo spíše na jiné zamyšlení.“ (Source:
http://www.freeglobe.cz/Articles/50-svet-smeruje-k-totalitni-globalnivlade-tvrdi-havel-i-klaus-prvni-tleska-druhy-ale-varuje.aspx.)
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Czech president Vaclav Klaus warns against NWO. Have we a new
totalitarianism? Slogan for today is increasingly ‘global
governance’.Tomorrow it will be a reality, predicts the president. And he
adds that he is very afraid of such a development. As examples of „global
governance“ indicates the integration of the European Union and the
rapidly growing power of the United Nations and similar organizations in
the world.
Nejvyšší soud USA potvrdil ústavní právo na svobodné
nošení zbraně (Source:
http://in.reuters.com/article/idUSTRE65R35920100628.)
Ropné katastrofy v Egyptě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt) a gigantické povodně
v Číně (http://en.wikipedia.org/wiki/China). (Source:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/afrika/_zprava/7 49966;
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/204037 -ropaznecistila-plaze-u-hurghady.html;
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/204004-v-cine-seprotrhla-hraz-giganticke-povodne-maji-dve-ste-obeti.html.)

Podle nařízení EU již nesmí být stavěny od roku 2020
jiné než tzv. energeticky pasivní a velmi úsporné domy.
Státní byrokraté chtějí rozhodovat o každém detailu Vašeho
bydlení. (Source:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls/cons_cons(2010)05386(rev3)_/cons_cons(2010)05386(
http://motls.blogspot.com/2010/06/eu-banned-heated-familyhouses-built.html.)
Americká centrální banka začala v létě roku 2010
masivně nakupovat národní dluh USA. (Source:
http://www.infowars.com/federal-reserve-purchases-u-ssovereign-debt/.) Pokud se tato akce vymkne kontrole: hrozí
zhroucení celé ekonomiky. Národohospodáři této komplexní
operaci říkají tzv. monetarizace státního dluhu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Monetization). Finta je v tom, že
politikové opět oklamali občany. Např. šéf FEDu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve) Ben Bernanke
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bernanke) se dušoval ještě
6. března 2009: „FED nebude nikdy monetarizovat
americký národní dluh.“ (Source: Glenn Beck Show, 10. 8.
2010.) Realita: k prvnímu září 2010 již stihl FED monetarizovat
americké dluhy za 1,4 trilionu dolarů (v české dlouhé škále:
1.400.000.000.000 bilionu dolarů – tedy více než je celý
současný český státní dluh). (Source: Glenn Beck Show, 1. 9.
2010.) Jednotlivé fyzické osoby si svůj dluh bohužel
monetarizovat nemohou: to se to těm státům ale žije přátelé!

Ekonom Paul Craig Roberts
(http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts) upozorňuje jako
někdejší člen Reaganovy administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_Administration) na to, že někteří
lidé v bankovním sektoru: „Tak dlouho, jak budou vytvářet tuto
krizi, tak dlouho ji mohou prodlužovat.“ Potřebují totiž zvětšit
hodnotu dolaru a toho dosáhnou tím, že zaútočí finančně na měnu
nějakého státu v rámci většího celku (třeba v EU), který pak uvedou do
finančních problémů. Typickým příkladem byl nedávný „útok“ na Řecko,
Irsko, Pobaltské státy atd. Centrální banky se pak zbavovaly eura jako
rezervní měny a hodnota dolaru začala stoupat, banky opět přecházely
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na rezervy v dolarech. Je to vyvážená hra pro multi-miliardáře a občané
by si na ní měli dát velký pozor, neboť těmto elitářům o lidi ve
skutečnosti vůbec nejde. (Source: Alex Jones Show, 17 . 8. 2010.)
Obama posílil FBI (http://en.wikipedia.org/wiki/FBI). Nyní
ovšem nad rámec obvyklého rozdělení moci ve svobodné
republice a zastupitelské demokracii. Teď již stačí pouhé
podezření z napojení na tzv. teroristy nebo zachycený „nejasný
email“, textová zpráva aj. k tomu, aby mohla americká vláda od
minuty zastavit činnost jakékoliv firmy, instituce, sdružení nebo
fyzické osoby a to „bez soudního příkazu; bez jakéhokoliv
soudce“. (Source: Glenn Beck Show, 29. 7 . 2010.)
Zveřejnění kopií originálů dokumentů o vedení války
v Afghánistánu
(http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010) na
webu WikiLeaks (http://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks)
podnítilo celosvětovou diskusi o chování části spojeneckých
vojáků a jejich velitelů. Podle šéf-editora WikiLeaks Juliana
Assangeho (http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange)
existují v Afghánistánu např. speciální „černé listiny“ lidí
určených k fyzické likvidaci, kam může být zapsán na základě
udání každý – bohužel také zcela nevinný – obyvatel
Afghánistánu. Speciální americké jednotky pak postupně všechny
osoby z takové listiny likvidují. Místní lidé si mohou tímto
způsobem vyřídit navzájem účty. Assange: „Je to čistě korupční
proces.“ Na listinu se měl dokonce dostat „bratr od Karzáího“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hamid_Karzai) pokud by snad
chtěl být příliš nezávislý. (Source: Freedom Watch, 31. 7 . 2010.)
Web WikiLeaks zveřejnil originál analýzy CIA
(http://file.wikileaks.org/file/us-cia-redcell-exporter-ofterrorism-2010.pdf) o možném vnímání USA jako exportéra
terorismu do jiných zemí. Může to mít v budoucnu negativní
dopad na ochotu amerických spojenců ke spolupráci.
V Česku žádná krize nebyla. Zdejší banky navýšily své zisky; svůj
kapitál pak nejméně o 100 miliard korun. (Source:
http://www.ct24.cz/ekonomika/93625-ceske-banky-zvysilybehem-krize-kapital-o-100-miliard/.)
Evropská Unie nepřipustí bankrot žádného ze svých členů.
Připustí však krachy malých firem nebo fyzických osob.
Spravedlnost? Nikoliv: konexe, postavení, budování nové
evropské šlechty. (Source:
http://www.ct24.cz/ekonomika/93602-trichet-eu-nepripustibankrot-svych-clenu/.)
EU plánuje návrat ke konceptu zavedení celoevropské
daně. Má prý málo peněz na přerozdělování. Občané se tak
mohou těšit na další ožebračování a společně s plánovanou
globální daní nezbývá než citovat německou kancléřku
Merkelovou (http://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel):
„Chceme, aby tenhle systém převzal celý svět.“ (Source:
Radiožurnál, 25. 6. 2010; http://www.euportal.cz/Articles/6502potrebujeme-eurodan-ne-.aspx.)
President Obama zažívá problémy se svou reformou
zdravotnictví. Konzervativní a svobodomyslné americké státy ji
nechtějí přijmout a připravují celou řadu žalob. Aby tyto kroky
Obama ztížil, začal veřejně prohlašovat, že finanční odvody na
zdravotní pojištění jsou povinnou daní, kterou má skutečně právo
stanovovat federální vláda. President tím však porušil již
poněkolikáté své sliby v rámci prosazení svého a díky politické
taktice.
„In order to protect the new national health care law from legal
challenges, the Obama administration has been forced to argue that the
individual mandate represents a tax — even though Obama himself
argued the exact opposite while campaigning to pass the legislation.
Late last night, the Obama Department of Justice filed a motion to
dismiss the Florida-based lawsuit against the health care law, arguing
that the court lacks jurisdiction and that the State of Florida and fellow
plaintiffs haven’t presented a claim for which the court can grant relief.
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To bolster its case, the DOJ cited the Anti-Injunction Act, which
restricts courts from interfering with the government’s ability to collect
taxes. The Act, according to a DOJ memo supporting the motion to
dismiss, says that „no suit for the purpose of restraining the assessment
or collection of any tax shall be maintained in any court by any person,
whether or not such person is the person against whom such tax was
assessed.“ The memo goes on to say that it makes no difference whether
the disputed payment it is called a „tax“ or „penalty,“ because either
way, it’s „assessed and collected in the same manner“ by the Internal
Revenue Service. But this is a characterization that Democrats, and
specifically Obama, angrily denounced during the health care debate.
Most prominently, in an interview with ABC’s George Stephanopoulos,
Obama argued that the mandate was „absolutely not a tax increase,“
and he dug into his view even after being confronted with a dictionary
definition:
OBAMA: George, the fact that you looked up Merriam’s Dictionary, the
definition of tax increase, indicates to me that you’re stretching a little
bit right now. Otherwise, you wouldn’t have gone to the dictionary to
check on the definition. I mean what…
STEPHANOPOULOS: Well, no, but…
OBAMA: …what you’re saying is…
STEPHANOPOULOS: I wanted to check for myself. But your critics say it
is a tax increase.
OBAMA: My critics say everything is a tax increase. My critics say that
I’m taking over every sector of the economy. You know that. Look, we
can have a legitimate debate about whether or not we’re going to have
an individual mandate or not, but…
STEPHANOPOULOS: But you reject that it’s a tax increase?
OBAMA: I absolutely reject that notion. At the time Obama made that
statement, the Senate Finance Committee had just released its own
health care bill, which clearly referred to the mandate penalty as an
„excise tax.“ But in later versions, the word „tax“ was stripped, because
it had become too much of a political liability for Democrats. The final
version that Obama signed did not describe the mandate as a tax, and
used the Commerce Clause — not federal taxing power — as the
Constitutional justification for the mandate. „“This is an about face from
what is laid out in the law,“ said Karen Harned of the National
Federation of Independent Business, which joined the Florida lawsuit
against ObamaCare. „In the text of the healthcare law, the findings for
passing an individual mandate specifically rely on the effects of
individuals on the national economy and interstate commerce.
Nowhere in the findings is the mandate referred to as a tax. The Justice
Department is now calling it a tax to try and convince the court not to
rule on whether or not Congress exceeded their authority under the
Commerce Clause by legislating that all citizens must purchase private
health insurance or face a penalty.“ Put another way, the
administration is now arguing in federal court that Obama signed a
massive middle-class tax increase, in violation of his campaign pledge.“
(Source: http://spectator.org/blog/2010/06/17 /obama-admin-arguesin-court-th.)

converted by Web2PDFConvert.com

V České republice (říjen) a také v Americe (listopad) se kvapem blíží další
velmi důležité volby. Prosím všechny občany, aby se důkladně zamysleli
nad tím, komu dají své hlasy a aby již nedůvěřovali znovu lidem, kteří
nedrží své slovo (například chtějí zvyšovat daně a ničit vaše svobodné
životy) a aby se také rozpomenuli na minulé dobré skutky, které stály za
tím nebo oním vámi voleným zastupitelem v minulosti. Jak se to zpívá
v krásné české písničce: Neodhazuj staré známé pro nové. Když bych měl
parafrázovat Glenna Becka: Najděte si toho politika nebo to dané téma,
kterému opravdu věříte, ale odpovězte si přitom na otázku: proč v něj
věříte a ne, že mu věříte proto: někdo to od vás očekává. Najděte si tu
stranu, ve kterou opravdu ze srdce věříte: pak naleznete odpověď na
otázku: kdo ve skutečnosti jste. Nedívejte se na to, co vám říkají ostatní.
Neřiďte se pouze tím, co vám vnucuje rodina, že existuje pouze jediná
správná cesta. Pokud se však uvnitř vás sami bojíte, tak to nejste
opravdu vy a tato vaše volba nejspíše není ta správná. Tohle musíte
překonat. Staňte se sami lídry a posly dobra, míru. Neexistuje nic
takového jako tzv. kolektivní volba a z ní plynoucí spása. Doporučení pro
letošní volby v České republice tedy zní: tam, kde kandiduje Strana
svobodných občanů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) volme svobodně
Svobodné. Všude jinde ODS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party): ovšem nechme
opět zaznít preferenční hlasy
. A našim americkým přátelům
přejeme tady z Česka 2. listopadu 2010 obměnu Senátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_elections,_2010)
těmi správnými lidmi a drtivou porážku špatných idejí, ať již pocházejí
z kteréhokoliv spektra. God Bless
.
Srdečně Vás zdraví a štěstí Vám všem přeje Vás RAdo Skydancer
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friends. „Czech
Founding Fathers
of the Liberalconservative
Politics: The Great
Economist Vaclav
Klaus and the
Great Christian
and Farmer Josef
Lux in the Light of
Television and
Radio Debates from the late Nineties of the 20th Century“ is
available now for free in the czech language (For translation
You can use for example Google translator).
Vaclav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) and Josef
Lux (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lux) together represented for
many citizens of the Czech Republic
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) in the nineties of the
twentieth century the unique ‘golden era’ of Liberal-conservatism
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism). Many people
called them the Founding Fathers
(http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers – just like for example
in the USA George Washington http://en.wikipedia.org/wiki/George_washington or Thomas Jefferson http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson) and they got the
chance to form and be a very significant and successful part of the Czech
government (from July 2, 1992 to January 2, 1998) after the Velvet
Revolution (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution). Klaus
served the nation as Prime Minister (1992 – 1998), Chairman of the
strongest Czech political party ODS (1991 – 2002) and Lux as the Deputy
Prime Minister, Minister of Agriculture (1992 – 1998) and Chairman of
the strongest Czech Christian political party KDU – ČSL (1992-1998).
After twelve years since 1998 here is still persistent in many cases this
public opinion that Klaus essentially hated Mr. Lux and they both could
not agree on anything: That is not true. Relationships between leader of
KDU – ČSL (http://en.wikipedia.org/wiki/KDU-ČSL) and head of the
Civic Democrats
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) were for long
time very stable, good and fair. Czech Prime Minister was known for his
considerable loyalty addressed to the members of his own cabinet.
Relationship ´Klaus versus Lux´ has evolved and escalated slowly over
the years until the fateful 30th November 1997 , when Klaus’s
government fell, Ministers have resigned, mostly – inter alia – via the
exaggerated claims of media about the machinations of financing the
ODS, about the secret accounts and a hidden villa in Switzerland, etc.
These reports were then followed and believed by Josef Lux and his
Ministers from KDU-ČSL, including a large part of the other members of
the Czech government: In their eyes Czech Prime Minister Klaus and part
of the ODS loose its credibility. Lux then saw that there is no other option
how he could ever again develop with Klaus a good relationship in a joint
government. Lux then never changed his opinion despite several offers
of reconciliation from side of ODS chairman Klaus. Vaclav Klaus,
however, finally managed to overcome the difficulties and he solved the
situation: 8th Congress of Civic Democratic Party was held in Poděbrady
from 13th to 14th December 1997 and here was re-elected Mr. Klaus as
chairman of the party. Opposition to Klaus was defeated and even later
Klaus was able to win (after losing the elections in 1998): he entered into
a so-called ´Opposition agreement´ (July 9, 1998) with his current chief
political rival Mr. Miloš Zeman
(http://en.wikipedia.org/wiki/Miloš_Zeman) and with the Social
Democrats
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Social_Democratic_Party). No
doubt it was for Klaus personal triumph, but for the majority of Czech
citizens, however, the controvertible result. For Josef Lux it means the
tough loss and the hard blow of ´real politics´, which also resulted in
Lux´s personal tragedy: his death due to the severe leukemia (November
1999).
Yet during the long seven years of joint government Klaus agreed with
Lux in many very important areas. For example it included such
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questions as Agriculture and Social Policy, Army, Environmental
Justice, Relationship of the Churches and State, Freedom of Individuals
and Property Rights, Morality and Decency, Access to the EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union), NATO
(http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) and many others. Controversial
points, which were also presented in a large numbers, became never so
crucial before November 1997 that it would eventually lead Lux to
permanent termination of cooperation with Klaus and the ODS.
The Founding Fathers of the Czech Liberal-conservative politics Klaus
and Lux are permanently inscribed in the history of the young Czech
Republic. Theirs views, ideals, ethics and policies are still living in the
Czech nation even today. In the case of Mr. Klaus it is mainly due to his
continued successes and active participation in the political life in the
office of President of the Czech Republic (since 2003). The current
generation of politicians, analysts, journalists, workers in public
relations, press spokespersons, marketing managers, philosophers,
political scientists, economists, sociologists, historians, psychologists,
and generally all people that are interested in politics and history are
constantly showing theirs hunger for information about the time of joint
government of Liberal-conservative forces: ODS, KDU-ČSL and ODA.
They ask such questions as: What is and is not correct in politics or how
to proceed in the area where are presented the boundaries of ethics, etc.
With this book and its version designed for the internet: the readers are
receiving a unique instrument of historical and ideological knowledge
and experiences of Mr. Klaus and Mr. Lux: directly from the mouth of the
Founding Fathers in many instances of practical politics from the public
and private media.
The common cooperation between the Liberal-conservative forces in the
Czech government was never restored after the fall of the Klaus’s second
cabinet until 2006 (victory of ODS in parliamentary elections). It was the
biggest electoral success in the history of the ODS. In 2010 was created a
new Liberal-conservative cabinet under the leadership of the popular
Prime Minister Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas).
He is the Christian that gave to the all people of the Czech Republic a
great new chance of hope. So now maybe it is possible that the new
´golden era´ for all members of the Czech nation is here now again. God
Bless.
Here you can download Rado´s book: „Czech Founding Fathers of the
Liberal-conservative Politics: The Great Economist Vaclav Klaus and the
Great Christian and Farmer Josef Lux in the Light of Television and Radio
Debates from the late Nineties of the 20th Century″: http://www.skytech.cz/klaus-lux/otcove_zakladatele_vaclav_klaus_a_josef_lux.htm .
NOTE: Please note that “RAdo Skydancer” is nick of the author. Real
name of the author can be found in the book. This work is waiting for
some publishing house. For release and cooperation: Please feel free to
contact me. Web based version of the book reaches 535 pages. RAdo
Skydancer – August 2010.
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KNIHA: „Otcové zakladatelé české Liberálně-konzervativní politiky:
Velký ekonom Václav Klaus a Velký křesťan-zemědělec Josef Lux ve
světle televizních a rozhlasových debat z druhé poloviny 90. let 20.
století“.
Václav Klaus a Josef Lux utvářeli společně v devadesátých letech
dvacátého století jedinečnou a pro mnoho občanů České republiky
´zlatou éru´ Liberálně-konzervativní politiky, kterou pomáhali jako
otcové zakladatelé a vrcholoví představitelé vlády (2. července 1992 –
2. ledna 1998) s velkým úspěchem rozvíjet. Klaus z pozice premiéra
(1992 – 1998), předsedy nejsilnější politické strany svobody ODS (1991 –
2002) a Lux jako místopředseda vlády, ministr zemědělství (1992 –
1998) a předseda nejsilnější křesťanské strany KDU – ČSL (1992 – 1998).
S časovým odstupem dvanácti let od roku 1998 se zájemce o dějiny
devadesátých let minulého století často setkává s názorem: Klaus Luxe
bytostně nesnášel, nedokázal se s ním na ničem shodnout Tato teze není
pravdivá. Vztah předsedy lidovců a šéfa občanských demokratů byl po
dlouhou dobu velmi korektní. Český premiér byl navíc znám značnou
loajalitou ke členům svého vládního kabinetu. Střet ´Lux versus Klaus´
teprve postupně v průběhu let gradoval až do osudného 30. listopadu
1997 , kdy padla – podala demisi – tzv. II. vláda Václava Klause mj.
v důsledku z velké části ve sdělovacích prostředcích nadsazených
tvrzení o machinacích při financování ODS, o tajných kontech a vile ve
Švýcarsku apod. Těmito zprávami se posléze řídil také Josef Lux a jeho
lidovci včetně značné části ministrů tehdejší české vlády: rozhodli se již
nadále Klause nepodporovat. Lux posléze neviděl možnost: jak by mohl
ještě kdy s Klausem vůbec nalézt shodu na společném vládním projektu a
z tohoto svého stanoviska nikdy neustoupil i přes několikeré nabídky
předsedy ODS na usmíření. Václav Klaus však nakonec dokázal těžkosti
překonat a celou situaci ustát. Byl na Poděbradském kongresu
občanských demokratů (VIII. kongres Občanské demokratické strany
13. až 14. prosince 1997 ) znovu zvolen předsedou, porazil opozici uvnitř
své strany i vně a dokonce později uzavřel po prohraných volbách z roku
1998 tzv. Opoziční smlouvu (9. července 1998) se svým dosavadním
úhlavním politickým soupeřem Milošem Zemanem a sociálními
demokraty. Pro Václava Klause nesporný osobní triumf, pro většinu
občanů České republiky však rozporuplný krok a pro Josefa Luxe tvrdá
prohra reálné politiky, která navíc vyústila v jeho osobní tragédii: smrt
v důsledku těžké leukémie (listopad 1999).
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Přesto se v průběhu dlouhých sedmi let společného vládnutí Lux
s Klausem shodli na celé řadě velice důležitých oblastí. Patřily k nim
například vybrané otázky z resortů zemědělské a sociální politiky,
armády, životního prostředí, justice, vztah k církvím, ke svobodě jedince
a majetku, k etice a slušnosti, přístup k EU, NATO a desítky dalších.
Sporné body, kterých bylo také velké množství, však nikdy nevyústily až
do listopadu 1997 v Luxův zájem o trvalé ukončení spolupráce
s Klausem nebo s ODS.
Otcové zakladatelé české Liberálně-konzervativní politiky Klaus a Lux se
již natrvalo zapsali do dějin mladé České republiky. Jejich názory,
témata, ideály, etika, postupy a politika žijí v české veřejnosti dodnes.
V Klausově případě pak hlavně díky jeho pokračujícím úspěchům a
aktivní účasti na politickém životě ve funkci úřadujícího presidenta ČR
(již od roku 2003). Současná generace začínajících politiků, analytiků,
novinářů, pracovníků v public relations, tiskových mluvčích,
marketingových managerů, filosofů, politologů, ekonomů, sociologů,
historiků, psychologů a obecně všichni lidé se zájmem o politiku a dějiny
projevují neustále svůj velký hlad po informacích z doby společné vlády
liberálně-konzervativních sil: ODS, KDU-ČSL a ODA. Kladou si např.
otázky typu: Co je a není správné, nebo jak postupovat v dané oblasti,
kde jsou hranice etiky apod. Prostřednictvím této knihy a její webové
podoby dostávají nyní čtenáři jedinečný nástroj k poznání ideového
světa Luxe a Klause: tak říkajíc přímo z úst otců zakladatelů na mnoha
příkladech praktické politiky z veřejnoprávních i soukromých
sdělovacích prostředků.
Společný postup českých liberálně-konzervativních sil byl na vládní
úrovni obnoven po pádu II. Klausovy vlády až roku 2006: po vítězství
ODS v parlamentních volbách (největší volební úspěch v dějinách
strany). Posléze sestavení liberálně-konzervativního kabinetu z roku
2010 pod vedením oblíbeného křesťana Petra Nečase z ODS by tak mohlo
otevřít šanci očekávané naději na novou ´zlatou éru´ pro životy většiny
obyvatel České republiky, kteří Nečasovu kabinetu dali ve volbách svůj
hlas. God Bless.
Kniha je dostupná všem zájemcům zde: http://www.sky-tech.cz/klauslux/otcove_zakladatele_vaclav_klaus_a_josef_lux.htm .
Známý český politolog-historik a publicista Mgr. et Bc. Marek Skřipský z
University Karlovy o knize napsal: „Obsáhlá práce ostravského historika
RAdo, s názvem „Otcové zakladatelé české liberálně-konzervativní
politiky: „Velký ekonom Václav Klaus a Velký křesťan-zemědělec Josef
Lux ve světle televizních a rozhlasových debat z druhé poloviny
devadesátých let dvacátého století“, představuje syntézu, která určitě
stojí za pozornost. Autor se za využití úctyhodného množství dobového
materiálu pokusil rekonstruovat politickou teorii a praxi dvou
významných osobností polistopadové české politiky, jakož i přiblížit
jejich tehdejší vize současnému společensko politickému kontextu. Tuto
aktivitu je nutno ocenit. Devadesátá léta ztělesňovala do značné míry
unikátní období, které bylo pro formování koncepcí hlavních aktérů
české politiky velmi důležité a vtisklo tuzemské společnosti výraznou
pečeť, která zůstane alespoň trochu znatelná i poté co oba aktéři
RAdovy práce opustí aktivní politiku (na případě Josefa Luxe je to již
znát, přičemž „stopa“ Václava Klause bude zřejmě ještě trvalejší).
Konec konců, Václav Klaus patří i v dnešních dnech mezi nejvýraznější
české politiky. RAdo totiž dokázal na pozadí názorových debat Václava
Klause s Josefem Luxem a za pomoci citací z dobových médií poměrně
dobře zachytit atmosféru devadesátých let, stejně jako naznačit
problémy, které tehdy byly považovány za prioritní. Tuto skutečnost
ocení zejména studenti politologie a zájemci o českou politickou
historii. Podobná studie tohoto typu není mé osobě známa. Jako
sekundární přínos bych zdůraznil možnost porovnat obsahovou i
verbální úroveň slovních duelů obou politiků s podobou dnešních
politických debat. Pro současnou politickou kulturu ona komparace
nevyznívá příliš dobře. /…/ sonda tedy nastoluje v neposlední řadě
otázku, zda devadesátá léta byla skutečně v politické oblasti tak
„divoká“ jak dnes tvrdí některá média. V primární rovině autor hledá a
nachází souhlasná a odlišná stanoviska mezi Klausem coby
reprezentantem konzervativně liberální ODS a Luxem jakožto
představitelem křesťansko demokratické KDU-ČSL. Právě v těch
oblastech, kde se Klaus s Luxem víceméně shodovali pak RAdo vytváří
jakousi platformu pravicové politiky konce devadesátých let. To je jistě
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zajímavá a v mnohém přínosná metoda, /…/.“ „Čtenáři se totiž v její
podobě dostává do rukou velmi zajímavý a svým způsobem ojedinělý
příspěvek k dějinám nejnovější české politické historie.“
(Source: http://www.sky-tech.cz/klauslux/otcove_zakladatele_vaclav_klaus_a_josef_lux.htm; kráceno a
opatřeno autorovým pseudonymem RAdo.)
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JUNE-16-2010 – ORANGE WAR: DEFEAT OF T HE
ORANGE BOYS IN T HE ST YLE OF T HE BAT T LE OF
T HE ST ALINGRAD AND PERFECT CHANCE T O
ST OPPING NWO AGENDA IN
T HE CZECH REPUBLIC
Přidáno Červen 16, 2010 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

RAdo brings in his
article tens of
informations of
NWO activity
worldwide. He also
recalls once again
an excellent
report on the
outcome of
parliamentary
elections in the Czech Republic and tries to highlight the new
Czech government to not do the steps that it would be
detrimental for their own still free citizens and for the entire
free world. RAdo also suggests positive ways of solving social
problems today. He believes that because the values of
solidarity, hope, faith and support in difficult times: it can
jointly overcome any challenge in our lives.

16. června 2010 – Oranžová válka: „Stalingradská“ porážka
oranžových a šance na dlouhodobý ústup NWO Agendy z celé
České Republiky.
Motto 1: „Stát, který se chce starat o všechno, se nakonec stává
byrokratickou instancí, která není s to zajistit to
nejdůležitější, co trpící člověk a každý z nás potřebuje, tedy
osobní láskyplnou pomoc. Nepotřebujeme stát, který by
všechno reguloval a řídil, nýbrž takový stát, který by na
základě principu subsidiarity velkodušně uznával a
podporoval iniciativy vycházející z různých společenských
sil a propojující bezprostřednost s blízkostí k lidem, kteří
potřebují pomoc.“ Svatý otec Benedikt XVI.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI) (Zdroj:
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http://www.vira.cz/index1.php?sel_id=1060.) „State, which wants to
take care of everything, eventually becoming a bureaucratic body,
which is not able to provide the most important thing for suffering
person, and each one needs, that is a personal loving attention. We do
not need state where everything would be regulated and controlled,
but such a state that, upon the principle of subsidiarity, generously
acknowledged and supported the initiative, based on the various social
forces and the immediacy of connecting with the proximity to people
who need help.“
Motto 2: „/…/ státy, které představují Spojené státy americké
(nebo EU, pozn. autora), nejsou spojeny na principu
neomezené podřízenosti federální vládě (Evropské unie, pozn.
autora), /…/.“ Otec zakladatel USA a americký president Thomas
Jefferson (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson) (Source:
http://www.constitution.org/cmt/tcooper/fcg-cus.htm.) „/…/ states
comprising the United states of America, are not united on the principle
of unlimited submission to their general Government (of European
Union), /…/.“
Motto 3: „Shovívavé používání síly je základním měřítkem při
posuzování toho, jakým způsobem pak bude daný člověk
přistupovat k nakládání se svou vlastní převahou nad jinými
lidmi: jde zde o test opravdového gentlemana. Je to o
schopnosti ovládat vlastní moc, kterou má silný nad slabým,
zaměstnavatel nad zaměstnancem, vzdělaný nad
negramotným, zkušený nad důvěřivcem, dokonce chytrý
nad hlupákem; mírné nebo neškodné použití veškeré své síly
nebo autority, nebo úplná abstinence od této moci nad
druhými, pokud si toho daná situace žádá, to posléze ukáže
pravou gentlemanovu tvář. Gentleman také neustále
zbytečně a opakovaně nepřipomíná případnému provinilci
všechno zlo, které by mu takový člověk mohl svým chováním
způsobit. Gentleman by neměl jenom umět odpouštět, nýbrž
také by mu měla být vlastní schopnost umět zapomenout;
vždy velmi usiluje o šlechetnost a jemnost svého charakteru
tak, aby dokázal mít dostatečnou sílu nechat to zlé z minula
odplynout, aby se to již mohlo stát skutečnou minulostí a
nikoliv stále živou současností. Opravdový muž cti zakouší
ponížení, když sám nemůže pomáhat ponižovaným.“ Slavný
americký generál Robert E. Lee
(http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee) (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gentleman;
http://xroads.virginia.edu/~CAP/LEE/gentdef.html.) „The forbearing
use of power does not only form a touchstone, but the manner in which
an individual enjoys certain advantages over others is a test of a true
gentleman. The power which the strong have over the weak, the
employer over the employed, the educated over the unlettered, the
experienced over the confiding, even the clever over the silly – the
forbearing or inoffensive use of all this power or authority, or a total
abstinence from it when the case admits it, will show the gentleman in a
plain light. The gentleman does not needlessly and unnecessarily
remind an offender of a wrong he may have committed against him. He
can not only forgive, he can forget; and he strives for that nobleness of
self and mildness of character which impart sufficient strength to let the
past be but the past. A true man of honor feels humbled himself when he
cannot help humbling others.“
Motto 4: „Preventivní válku vynalezl Hitler. Upřímně řečeno,
já bych se nikdy vážně nebavil s tím, kdo by ke mně přišel
s myšlenkou na nějakou preventivní válku.“ „Když s vámi
lidé mluví o preventivní válce, řekněte jim, aby si klidně šli a
sami v ní bojovali. Mám rozsáhlé zkušenosti z druhé světové
války a naučil jsem se válku nenávidět.“ „Nenávidím válku
tak, jak jen je toho schopen voják, který ji přežil, který viděl
na vlastní oči její brutalitu, marnost, hloupost.“ „Tento náš
svět … se musí vyvarovat toho, že by se snad stal děsivým
společenstvím strachu a nenávisti, naopak měl by místo toho
být hrdou konfederací (opak NWO federace –
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_ (conspiracy_theory),
pozn. autora) vzájemné důvěry a respektu.“ Americký president
Dwight D. Eisenhower

converted by Web2PDFConvert.com

(http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower) (Source:
http://www.pithypedia.com/?author=Dwight+D.+Eisenhower.)
„Preventive war was an invention of Hitler. Frankly, I would not even
listen to anyone seriously that came and talked about such a thing.“
„When people speak to you about a preventive war, you tell them to go
and fight it. After my experience, I have come to hate war.“ „I hate war
as only a soldier who has lived it can, only as one who has seen its
brutality, its futility, its stupidity.“ „This world of ours…must avoid
becoming a community of dreadful fear and hate, and be, instead, a
proud confederation (not NWO Federation –
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
of mutual trust and respect.“
Česká republika (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) zažila
29. května 2010 drtivý volebně-oranžový Stalingrad (viz autorova
predikce již 25. 5. 2010 v minulých dílech Oranžové války). Překvapivé a
výborné vítězství liberálně-konzervativních
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism) sil ve volbách do
Poslanecké sněmovny
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czech_Republic)
Parlamentu ČR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic)
šokovalo především samotné politiky, agentury zabývající se průzkumy
veřejného mínění (http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey) a
způsobilo rezignaci jak velkého oranžového Vůdce
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek), tak šéfů dalších mnoha
politických partají. Z dolní sněmovny byla poprvé od roku 1990
vytlačena nyní již příliš levicová KDU-ČSL
(http://en.wikipedia.org/wiki/KDU-ČSL). Fakticky ovšem Oranžoví
(http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD) i Modří
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) zaznamenali
statisícové úbytky hlasů oproti posledním volbám z roku 2006: Staly se
z nich již nikoliv velké, nýbrž v tomto smyslu střední strany (viz též
biskupové: http://www.novinky.cz/domaci/1987 97 -paroubekkritizuje-biskupy-za-dopis-ostatni-lidri-se-na-nej-sesypali.html;
http://www.novinky.cz/domaci/198690-biskupove-radi-nevolte-velkestrany.html; http://special.novinky.cz/files/CBK-prohlaseni.pdf).
Výrazně uspěla TOP09 (http://en.wikipedia.org/wiki/TOP_09).
Nicméně reálným vítězem celých voleb se stal paradoxně i přes pokles
odevzdaných hlasů křesťan Petr Nečas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas), se svou nyní již ´střední
stranou ODS´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party).
Lídr občanských demokratů nakonec také dostal šanci na sestavení nové
vlády (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_government). Pro většinu
českých občanů šlo tedy o výrazně pozitivní zprávy v jinak tolik
zamračené, povodněmi a problémy sužované ČR:

Naprosto skvělou zprávou a hlavními úkoly nové vlády by mělo být to,
že:
1/ – nedojde ke zvyšování daní (pokud by k tomu přeci jen došlo, pak by
se výsledek voleb obrátil ve skutečnosti proti nové vládě a vůči ODS);
lidem se nebudou nakládat na bedra nové neúnosné povinnosti
vzhledem ke státu a ekonomika tak bude moci růst bez zhoubného
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přiškrcování
2/ – budou zachráněny milióny malých podnikatelů a živnostníků díky
přehnanému nezvyšování odvodů na nejrůznější státem povinně
vyžadované poplatky; zjednoduší se soukromé podnikání, což velmi
pozitivně podpoří zaměstnanost a růst HDP
(http://en.wikipedia.org/wiki/GDP)
3/ – dojde k úsporným a kvalitativním opatřením v celé státní správě
4/ – vlivem politiky ODS se podaří zkrotit často až příliš radikální nápady
ostatních koaličních partnerů, čímž se zachrání celá řada lidských životů
tak, aby se z našich bližních nestali žebráci, ale si mohli zachovat svou
lidskou důstojnost
Petr Nečas o politice Občanské demokratické strany: „Prý jsme
stranou pro bohaté.“ „Není to pravda!“ (Zdroj: ČT24, 27 . 5.
2010.)

5/ – české liberálně-konzervativní síly mohou konečně nastartovat
novou zlatou éru pro všechny občany ČR díky vzájemné pozitivní
spolupráci bez hádek, podrazů a dokonce za výrazné podpory české
mediální scény

V případě: nová vláda nedodrží své předvolební sliby a předně bude
např. chtít zvyšovat daně včetně nejrůznějších finančních odvodů,
plateb pro živnostníky, podnikatele, kteří vytvářejí nová nebo těžce
udržují stávající pracovní místa, jestliže bude necitlivě zacházeno
s našimi staršími spoluobčany a rodinami s dětmi: tak pak je třeba vzít
v potaz katastrofální následky v následujících volbách především pro
ODS, která má nyní jedinečnou šanci na obnovu celého týmu ve vedení
strany a na opětovné získání důvěry většiny liberálně-konzervativních
voličů ještě před svým nadcházejícím kongresem 19. a 20. června 2010.
Případným pánům daňovým zvyšovačům je třeba trochu osvěžit paměť.
Pokud si někdo z nich ještě dnes myslí, že například Rooseveltův
(http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt) New Deal
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal) fungoval jako recept na
Velkou ekonomickou krizi z 30. let 20. století
(http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression), pak by neměl
zapomenout: jaké lidské tragédie ve skutečnosti způsobil, kolik
soukromých firem zlikvidoval díky svým pokusům o regulaci trhu
(dokonce zavírání podnikatelů za poskytnutí státem neschválené slevy
z ceny zboží a služeb), kterak prodloužil lidské utrpení a že vyústil
v potřebu nové války, druhé světové války
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v potřebu nové války, druhé světové války
(http://en.wikipedia.org/wiki/Second_World_War). Americký ministr
financí v letech 1934-1945 jménem Henry Morgenthau
(http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Jr.) tvrdě
zkritizoval roku 1939 doposud provedené Rooseveltovy reformy a
neviděl do budoucna jakoukoliv naději na zlepšení stavu amerického
hospodářství.
„Zkoušeli jsme utrácet peníze.
Utrácíme více než kdykoliv
předtím a nefunguje to. Nyní již
mám pouze jedno velké přání a
pokud se pletu … tak ať dělá mou
práci raději někdo jiný. Rád bych
opět viděl Ameriku jako
prosperující zemi. Chci, aby lidé
měli práci. Chci, aby lidé měli
dostatek jídla. Bohužel se nám
nikdy nepodařilo naplnit naše
sliby. … Mohu si to dovolit říci po
osmi letech vlády této
administrativy, že máme bohužel
přibližně stejně vysokou nezaměstnanost jako před těmi osmi lety. … A
navíc před sebou valíme ohromný státní dluh.“ „We have tried spending
money. We are spending more than we have ever spent before and it
does not work. And I have just one interest, and if I am wrong …
somebody else can have my job. I want to see this country prosperous.
I want to see people get a job. I want to see people get enough to eat.
We have never made good on our promises. … I say after eight years of
this Administration we have just as much unemployment as when we
started. … And an enormous debt to boot.“ (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Jr.)

Dlouhotrvající pokles ekonomiky ´vyřešila´ totiž až válka se
svou:
obrovskou zbrojní výrobou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Military_production_during_World_War_II#endnote_USA),
poválečným ekonomickým vzestupem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States#After_the_Great_Depression)
velmi úspěšným prodejem válečných dluhopisů
(http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/warbonds.html):
celkem osm emisí v letech 1942-1945 přineslo do státní pokladny
zhruba 157 tisíc miliónů amerických dolarů.
Negativním faktorem však byla nejen drastická ztráta lidských životů
v důsledku válečného konfliktu, ale také raketový vzestup státního dluhu
USA po roce 1940 až zhruba do 7 0. let 20. století. Statistiky jasně
ukazují, že Amerika překonala dlouhodobé hospodářské problémy
teprve díky odhodlání Rooseveltovy administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_administration) vstoupit do
války:
nejprve na základě tzv. úmluvy ´Dohoda: torpédoborce za
námořní základny´ z 2. září 1940
(http://en.wikipedia.org/wiki/Destroyers_for_Bases_Agreement)
dále 11. března roku 1941 prostřednictvím ´Zákona o půjčce a
pronájmu´ zbraní (http://en.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease)
zemím válčícím s nacistickým Německem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany) a Japonskem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Empire)
posléze od prosince 1941 již pak přímo jako součást Spojenecké
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válečné koalice
(http://en.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_II)
Následně jsme svědky dramatického růstu HDP. Konečně se začala
velkou a trvalou měrou snižovat nezaměstnanost. Ekonomika Spojených
států rostla průměrně v letech 1946 až 197 3 o 3,8%. Dnes můžeme
opravdu konstatovat, že pro Roosevelta byla vlastně válka ´velkým
vykoupením´, pro většinu občanů USA naopak mohutným utrpením,
nicméně ochota lidí, soukromých společností aj. nakupovat válečné
dluhopisy USA pak zachránila na dlouhou dobu celé americké
hospodářství. Počítalo se s tím: postupný poválečný růst HDP umožní
zlikvidovat v dalších desetiletích většinu státních dluhů. Skutečně se
tomu pak následující vývoj blížil.
Otázkou dnešních
dnů je: Vydá se
americký president
Obama také do nové
války (Írán, Izrael,
Korea aj.), aby
zachránil americké
hospodářství a
odpoutal pozornost
celého světa od
otázek souvisejících
s Agendou NWO? Je to velmi pravděpodobné.
Samozřejmě existuje daleko lepší řešení, které hlavně šetří lidské životy,
nepočítá s novou válkou a je jednodušší, rychlejší, svobodnější, ikdyž
zpočátku velmi krátce bolestivé: JMENUJE SE OMEZENÍ
VŠUDYPŘÍTOMNÉ MOCI STÁTU, DRAMATICKÉ SNÍŽENÍ
DAŇOVÉ ZÁTĚŽE A UVOLNĚNÍ SVOBODNÉHO TRHU. Dneska
již o tom žádný ekonom raději moc nemluví ze strachu z EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/EUROPEAN_UNION), nicméně po první
světové válce (http://en.wikipedia.org/wiki/First_World_War) řešily
USA v některých ukazatelích daleko horší problémy než my dnes. Stačí
se podívat na tzv. Americkou ekonomickou depresi z let 1920-1921
(http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_G._Harding#Depression_of_19201921). Dokážete si představit, že Spojené státy se svými tehdejšími
přibližně sto deseti milióny obyvatel
(http://www.demographia.com/db-uspop1900.htm) řešily roku 1921
situaci, kdy bylo „20%“ občanů bez práce?! (Zdroj: Glenn Beck Show, 21.
5. 2010.) Představme si to jako dvě celé České republiky nebo armádu
v síle 22.000.000 mužů. V Česku nepřesáhla nezaměstnanost v období
2008-2009 nikdy 10%, tedy ani se nepřiblížila hranici šesti stům tisícům
lidí
(http://www2.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/5B003BE831/$File/311109a3.pdf;
http://www.finance.cz/ekonomika/prace/nezamestnanost/), jakkoliv
musíme samozřejmě pohlížet na každou těžkou životní situaci
kteréhokoliv člověka s velkým porozuměním a odhodláním
pomoci. Podívejme se však dále: Roku 1920 poklesly ceny amerických
nemovitostí o „50%“ (v USA roku 2009 o „19%“) a HDP zaznamenal
v období 1920-1921 na dnešní dobu neuvěřitelný pokles o „24%“.
(Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) V Česku byl nejhorší pád HDP ve
druhém čtvrtletí roku 2009 a to v hodnotě ´pouhých´ mínus 4,9%
(http://www.finance.cz/ekonomika/hdp/vyvoj/). Dnes totiž stačí, když
se něco pohne o pár procent nahoru nebo dolů a hned každý křičí: jaká je
to hrozná krize. Není přátelé! Opravdové krize tu již totiž dávno byly. Jen
my se neustále necháváme v tomto směru někým manipulovat. Pak
bohužel může pan Obama (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama)
nesmyslně prohlašovat: „Můžeme zde dnes hrdě stát a říct, že jsme
překonali další depresi. Zlomili jsme recesi vaz. Ekonomika, která se
potápěla ještě loni o 6% HDP, dnes roste o 6% HDP. Takže to nejhorší
z této bouře je již za námi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 4. 2010.) Jenže
to správné řešení dokázali uvést v chod úplně jiní američtí presidenti.
Byli to pánové:
Warren Gamaliel Harding
(http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_G._Harding) – president
USA v letech 1921-1923
John Calvin Coolidge
(http://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Coolidge) – president
Spojených států v letech 1923-1929
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A jejich výsledky? Teď se přátelé podržte:
1. snížení všech vládních výdajů hned roku 1921 díky razantním
úsporám až o „50%“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)
2. zrušení velkého množství daní
3. uvolnění ekonomiky od byrokratických omezení a zbytečných
zákonů
4. zastavení dalšího zadlužování USA
5. posilování investic a obchodů na burze až „3X“ oproti původním
hodnotám (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)
6. již roku 1922 nastalo oživění ekonomiky
7 . roku 1923 klesla míra nezaměstnanosti až na „2%“, roku
1926 pak na neuvěřitelných „1,8%“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
10. 2. 2010.), načež se dařilo držet až do roku 1929 průměrnou
nezaměstnanost na výborné úrovni 3,3% (http://www.calvincoolidge.org/html/the_harding_coolidge_prosperit.html)
8. ceny nemovitostí vzrostly o „20%“ vzhledem k původním úrovním
(Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)
9. došlo k „dramatickému zvýšení životní úrovně střední
třídy“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)
10. Spojené státy dosáhly za dob presidenta Coolidge nejnižšího
Indexu chudoby (vztah mezi inflací a nezaměstnaností –
http://en.wikipedia.org/wiki/Misery_index_(economics))
v dějinách USA (nezaměstnanost „3,3%“ a inflace „1%“ – Zdroj:
Glenn Beck Show, 21. 5. 2010.)
11. lidé se naučili žít s vidinou, že velmi „krátké krize“ patří k životu
svobodné společnosti, ale jsou vždy zákonitě vykoupeny opět
velkým a dlouhodobým rozkvětem, prosperitou a šancemi pro
všechny občany. Díky umělému prodlužování nejrůznějších krizí se
totiž z lidí stávají psychické trosky a dlouhodobě strádající osoby.
(Zdroj: Glenn Beck Show, 21. 5. 2010.) Americká společnost
poznala nutnost opravdově si navzájem pomáhat v rodině, v rámci
přátel, církví a nesvalovat tuto zodpovědnost na státní úředníky,
což mimochodem mohutně ničí lidskou solidaritu. Poprosil-li kdo o
pomoc, bylo nekřesťanské mu nevyhovět např. při hledání práce a
lidé se naučili odhlédnout od svého sobectví, protože věděli, že
jednou mohou také sami potřebovat pomoc od svých bližních.
Nuže tedy pánové politici: račte se inspirovat.
Další důležitou oblastí bude po celou dobu působení nového
českého kabinetu aktivní sledování jeho politiky vzhledem
k nebezpečí prosazování NWO Agendy
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)).
Předně bude nutné monitorovat kroky vedoucí k potenciálně většímu
potlačení národní suverenity Česka, k vytváření nových nadnárodních
struktur, které se budou snažit buď v rámci EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union) nebo OSN
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations), případně jiné instituce,
likvidovat svobodnými občany zvolené pravomoci svých zastupitelů
nebo české vlády. Pokud si ve volbách z roku 2010 a tím po absolvování
oranžového Stalingradu všichni elitáři
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elitist) uvědomili obrovskou sílu
svobodného člověka, jeho hlasu, svobodných voleb, pokud si velmi
dobře zapsali za uši, že ani stamiliónové částky věnované na mediální
kampaně nemají v případě českých občanů zas až takový význam, pak lze
po porážce oranžových hochů a celé Agendy NWO opět očekávat nárůst
NWO chobotnice, tentokrát přes některé velké soukromé společnosti a
vlivné jednotlivce v nové vládě. Tyto tlaky by měli novináři podrobně
analyzovat, rozkrývat, publikovat: Což se jim od počátku roku 2010
velmi pozitivně dařilo (viz např. www.reformy.cz, www.prvnizpravy.cz,
www.novinky.cz, Radiožurnál atd.). Nyní již média konečně rozsáhle
informují o tématech z Agendy NWO, kterým se ještě v první polovině
minulého roku raději zdaleka vyhýbala. Výborně přátelé: vždyť jde nyní
o přežití nejen našeho národa, nýbrž celého lidstva.
Petr Nečas: „Já si to teď nedokáži představit“, že bychom šli nad
rámec Lisabonské smlouvy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty). (Zdroj: ČT24, 27 .
5. 2010.)
Nová vláda bude také prosazovat celou řadu populistických
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témat. Analytici znalí Agendy NWO ovšem například upozorňují, že tlak
na omezení poslanecké imunity
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_immunity) by neměl
nikdy směřovat k potlačení její aplikace na svobodu slova, volby,
vyjadřování nebo svobody pohybu např. v době hlasování Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Pamatujme také na historické zkušenosti
z doby převratu v únoru 1948
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d’état_of_1948).
Vždyť dobrý a správný záměr uskutečnit částečné oslabení imunity (tzv.
likvidace polo-bohů) nebo zrušit poslanecké finanční náhrady: se
nakonec ještě může vždycky zvrhnout v něco velmi nemilého. Diktaturu
proletariátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship_of_the_proletariat) či další
pokračování oslabování role české demokracie na úkor EU a sil NWO si
již doufám nikdo nepřeje. Snad také žádný soudný český občan by v této
zemi nechtěl vidět zatýkáni vlastních poslanců např. za jejich projev
nebo za vykonstruované obvinění těsně před důležitým hlasováním ve
sněmovně apod. Přesně tohle totiž někteří vlivní představitelé NWO
chtějí prosadit.
Dalším významným okruhem bude realizace tzv.
ekologických opatření. Viděli jsme podobné snahy na Ostravsku (viz
minulé díly Oranžové války). Některá občanská sdružení a iniciativy jistě
v dobré víře organizují lidové petice na ochranu zdravého životního
prostředí (všichni si samozřejmě takové přejeme mít), vyžadují aktivní a
rázné kroky vlády, poslanců, dalších zastupitelů, jenže nevědí o lehké
zneužitelnosti takových aktivit právě k potlačení Ústavou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Czech_Republic) a
Listinou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms)
garantovaných práv a svobod každého člověka. Jde nyní předně o
zachování domovní svobody. Jde např. o některými totalitáři
(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) navrhované razie
v domácnostech svobodných lidí za účelem kontroly jejich topenišť a
plnění enviromentálních předpisů EU. Přitom např. podle známého
českého ekologického aktivisty Radima Chrápka se podílejí na znečištění
ovzduší lokální topeniště pouze přibližně šesti procenty. „Radim
CHRAPEK, občanské sdružení Vzduch:… lokální topeniště a doprava
zhruba 6 procent každé z nich. Jan BUMBA, moderátor: Takže říkáte, že
to průmyslové znečištění je podstatně významnější, než ty druhé dva
zdroje, tedy to, čím lidé topí v kamnech a že jezdí auta? Radim
CHRAPEK, občanské sdružení Vzduch: Přesně tak.“ (Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/697 007 .)
Tyto pracně dosažené základní svobody nás všech dle přirozeného práva
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), které chtějí síly NWO
zrušit předně z důvodů lepší kontroly populace a získání nových
ekologických zakázek, by se tak již brzy (nebo např. pomocí klasickypomalé drobečkové politiky (http://www.dejepis.com/index.php?
page=000&kap=018&pod=5) mohly stát minulostí. Takovému vývoji je
třeba samozřejmě důrazně bránit, jelikož občané již několik totalit
(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) a otrockých systémů
vlády zažili. Viz například povinnost nových certifikátů tzv. energetické
náročnosti (http://www.euro.cz/detail.jsp?id=24685;
http://www.arcadispm.cz/download/bw07 03_arcadis.pdf) v případě
nemovitostí, plánovaná povinná výměna starých oken, dveří,
vodovodních baterií, elektrických spotřebičů, vynucované kontroly
domácností, navrhované povinné přídělové hospodaření s energiemi,
konec konců v rámci tzv. záchrany Země pak omezení počtu lidí,
povinná vakcinace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_vaccination) populace
s látkami obsahujícími mj. sterilizanty
(http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_sterilization): to vše podle
tzv. enviromentálních opatření aj. totalitních tendencí fungujících v EU,
která plní záměry Agendy NWO.
President Obama to vážení ´enviromentální přátelé´ řekl velmi jasně:
„Díky mému plánu na zavedení globálního obchodu s emisními
povolenkami (http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_trade) vzrostou
nutně obrovským způsobem ceny za elektrickou energii.“ Příjmy
z tohoto trhu vynášejí ročně jen v rámci americké ekonomiky 10 biliónů
dolarů (deset na dvanáctou). Ptejme se: kam tyto peníze jdou a proč se
v důsledku toho občanům neustále zdražuje elektrický proud, další
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energie, proč jsou jim zvyšovány daně nebo zaváděny nové!? Proč si
společnosti jako je Chicago Climate Exchange
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Climate_Exchange;
http://www.chicagoclimatex.com/) udělaly z obchodu s emisními
povolenkami neskutečně výnosný business ve většině nejbohatších zemí
naší planety? Proč na tom vydělává také pan Obama, Maurice Strong
(http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong), Al Gore
(http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore), finanční instituce Goldman
Sachs (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs), která se stala mj.
banky nástrojem režírování umělé tzv. finanční krize z let 2008-2009 a
spousty dalších vrcholových politiků, manažerů, umělců aj., kteří
propagují NWO a zavádění nových daní, nejrůznějších zelených
poplatků, enviromentálních opatření. (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 4.
2010.)
Například český president Václav Klaus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) se již desítky let staví proti
tomuto způsobu vytěžování daňových poplatníků a jak zdůrazňuje: pan
Obama „je na jiné straně barikády“ než já. (Zdroj: TV Nova, 2. 3. 2010.)
Populární komentátor amerického mediálního gigantu Fox News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) s desítkami miliónů svých
příznivců dále pokračuje: v důsledku rozkvětu trhu s emisními
povolenkami opravdu „narostou obrovským způsobem ceny elektrické
energie, ale také plynu“, „zbohatne Al Gore“, „Goldman Sachs“, „GE“
(http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric), „president Obama
získá více moci a kontroly“, no a pro chudáky lidi tam dole vzniknou jen
nové „problémy“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 5. 5. 2010.) Bude se to týkat
všech lidí. Vždyť už to má dokonce zasáhnout také trh s hypotékami.
Americká federální společnost FNMA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae) se připravuje k masivnímu
„měření emisí skleníkových plynů“ přímo ve vašich „domech“, v bytech
každého svobodného občana. Zakoupila již k tomu dokonce speciální
patent č. 6904336 ze 7 . června 2005
(http://www.patentstorm.us/patents/6904336.html). Jakmile vás vláda
přinutí mít povinně nainstalovány měřící přístroje na produkci CO2 ve
vašem obydlí, pak vás samozřejmě o to lépe budou nutit k placení
speciálních enviromentálních poplatků, nových daní. (Zdroj: Glenn Beck
Show, 20. 5. 2010.) Čím více dětí máte, tím totiž více CO2 vaše rodina
produkuje. Dokážete si představit, že už chtějí dokonce přinutit i pekaře
k nákupu emisních povolenek? Vždyť nám takto zdraží i ten chleba a
konečně také pivo! Pamatuje lidé: „Vláda si může kdykoliv natisknout
peníze, ale vy ne!“ Tyhle emisní povolenky a celý ten nesmyslný trh
s nimi slouží jen k „přerozdělování vašich peněz pro globální elity“ a
k vytvoření „globální vlády“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 5. 2010.)
Ještě jim naštěstí chybí onen globální jednotný zákon, který znamená
„počátek globální vlády“, jak říká Glenn (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 4.
2010.) V Kodani se loni naštěstí nic takového nepodařilo prosadit
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009).
Není však všem dnům konec. Oficiální dokument OSN
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) ze 14. 12. 2009 (podle
FOX News, s. 3, odstavec osmý) již požaduje: prostřednictvím zelené
ekonomiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy) přezkoumat
roli dosavadních svobodných vlád a znovu se zamyslet nad vytvořením
jiných struktur lehčího ovládání planety: “Moving towards a green
economy would also provide an opportunity to re-examine national
and global governance structures and consider whether such
structures allow the international community to respond to current and
future environmental and development challenges and to capitalize on
emerging opportunities,” (Source:
http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf;
viz též http://www.prisonplanet.com/leaked-un-documents-revealplan-for-green-world-order-by-2012.html.) Britský The Guardian navíc
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian) letos v dubnu zveřejnil
koncept americké vlády z 11. března 2010, který přímo počítá s
vytvořením nových globálních struktur v rámci tzv. boje s globálním
oteplováním: „Reinforce the perception that the US is constructively
engaged in UN negotiations in an effort to produce a global regime to
combat climate change.“ (Source:
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/12/us-documentstrategy-climate-talks.)
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„A confidential U.S. government document obtained by the London
Guardian highlights the ongoing agenda to create a structure of global
governance in the name of combating climate change.“ Titled Strategic
communications objectives and dated 11 March 2010, it outlines the
key messages that the Obama administration wants to convey to its
critics and to the world media in the run-up to the vital UN climate talks
in Cancun, Mexico in November.” (Source:
http://www.infowars.com/leaked-u-s-document-calls-for-globalregime-to-tackle-climate-change/.)
„The UN Secretary General, Ban Ki-moon, has not been shy in
proclaiming the unfolding agenda for a global governance structure to
override national parliaments on the issue of climate change. In an
October New York Times editorial entitled “We Can Do It,” Ki-moon
wrote that efforts to impose restrictions on CO2 emissions “Must include
an equitable global governance structure.” He re-iterated those
sentiments in December following the Copenhagen summit, telling the
LA Times “We will establish a global governance structure to monitor
and manage the implementation of this.” Last year at a forum in
Oxford, England, Al Gore also called for global governance in order to
implement global agreements on climate change. Globalists are
persistent and they will continue hammering away until they get what
they want, not because the environment is on the verge of collapse, but
because their agenda for world government is stalling as more people
find out the true agenda behind the global warming scam. Meanwhile,
anyone who suggests global governance is on the agenda is derided as
a conspiracy theorist, despite such open announcements of this very
intention. Text of the leaked document: Strategic communications
objectives 1) Reinforce the perception that the US is constructively
engaged in UN negotiations in an effort to produce a global regime to
combat climate change. This includes support for a symmetrical and
legally binding treaty. 2) Manage expectations for Cancun – Without
owning the message, advance the narrative that while a symmetrical
legally binding treaty in Mexico is unlikely, solid progress can be made
on the six or so main elements. 3) Create a clear understanding of the
CA’s standing and the importance of operationalising ALL elements. 4)
Build and maintain outside support for the administration’s
commitment to meeting the climate and clean energy challenge despite
an increasingly difficult political environment to pass legislation. 5)
Deepen support and understanding from the developing world that
advanced developing countries must be part of any meaningful solution
to climate change including taking responsibilities under a legally
binding treaty. Media outreach • Continue to conduct interviews with
print, TV and radio outlets driving the climate change story. • Increase
use of off-the-record conversations. • Strengthen presence in
international media markets during trips abroad. Focus efforts on radio
and television markets. • Take greater advantage of new media
opportunities such as podcasts to advance US position in the field
bypassing traditional media outlets. • Consider a series of policy
speeches/public forums during trips abroad to make our case directly
to the developing world. Key outreach efforts • Comprehensive and
early outreach to policy makers, key stakeholders and validators is
critical to broadening support for our positions in the coming year. •
Prior to the 9-11 April meeting in Bonn it would be good for Todd to
meet with leading NGOs. This should come in the form of 1:1s and small
group sessions. • Larger group sessions, similar to the one held at CAP
prior to Copenhagen, will be useful down the line, but more intimate
meetings in the spring are essential to building the foundation of
support. Or at the very least, disarming some of the harsher critics.“
(Source: http://www.infowars.com/leaked-u-s-document-calls-forglobal-regime-to-tackle-climate-change/;
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/12/us-documentstrategy-climate-talks; http://www.prisonplanet.com/leaked-undocuments-reveal-plan-for-green-world-order-by-2012.html.)
Nová vláda v ČR tak bude muset čelit nejen českým sympatizantům
Agendy NWO, nýbrž také totalitářům z celého světa a jejich dalšímu
pokusu o smluvní vytvoření NWO. Kodaňský neúspěch jim nestačil.
Jejich nová sešlost má proběhnout roku 2012 v Brazílii, tentokráte v
Riu (http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_janeiro). Podle kolegů z FOX
News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) půjde o
vytvoření Zeleného světového pořádku (GWO – Green World
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Order) (Zdroj: http://www.earthsummit2012.org;
http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf.)
Starý svět prý skončil; nová zelená totalita začíná. Kdo nejde s nimi: jde
proti nim. Podřiďte se: nebo s vámi zatočí z globální úrovně. Ekonomika
již nesmí být svobodná, prosperující, radostná, nýbrž zelená. Musíte
´dobrovolně´ poslouchat zelené vyhlášky a nařízení, nebo vás
´dobrovolně´ zpacifikují zvýšením daní, kontrolami, nikdo vás
nezaměstná. Vítejte ve světě velkého zeleného bratra.
„“The new Rio summit will end, according to U.N. documents obtained
by Fox News, with a “focused political document” presumably laying
out the framework and international commitments to a new Green
World Order,” reports Fox News’ George Russell.“ „“Just exactly what
that environmental order will look like, and the extent of the immense
financial commitments needed to produce it, are under discussion this
week at a special session in Bali, Indonesia, of the United Nations
Environment Program’s 58-nation “Governing Council/Global
Ministerial Environmental Forum,” which oversees UNEP’s operations.”
The document outlines the globalist’s mission to enact a “radical
transformation of the world economic and social order” by putting “a
new treaty in place as the capstone of the Green World Order”. This
system will be managed by “an additional governing structure
composed of exactly those insiders,” writes Russell.“ (Source:
http://www.infowars.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-greenworld-order-by-2012/.)

Každopádně naštěstí díky zveřejnění takových afér jako je Climategate
(http://en.wikipedia.org/wiki/Climategate) a přehodnocení tzv. jedině
správných vědeckých poznatků o globálním oteplování: se daří
přesvědčovat na celém světě politiky, aby ustupovali od zlého plánu na
obchod s emisními povolenkami.
„WASHINGTON, Jan. 25 – After examining climate data extending back
nearly 100 years, a team of Government scientists has concluded that
there has been no significant change in average temperatures or
rainfall in the United States over that entire period. While the nation’s
weather in individual years or even for periods of years has been hotter
or cooler and drier or wetter than in other periods, the new study
shows that over the last century there has been no trend in one
direction or another. The study, made by scientists for the National
Oceanic and Atmospheric Administration was published in the current
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issue of Geophysical Research Letters. It is based on temperature and
precipitation readings taken at weather stations around the country
from 1895 to 1987.“ (Source:
http://www.nytimes.com/1989/01/26/us/us-data-since-1895-fail-toshow-warming-trend.html?pagewanted=1.)
“The UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change misled the press
and public into believing that thousands of scientists backed its claims
on manmade global warming, according to Mike Hulme, a prominent
climate scientist and IPCC insider. The actual number of scientists who
backed that claim was “only a few dozen experts,” he states in a paper
for Progress in Physical Geography, co-authored with student Martin
Mahony. “Claims such as ‘2,500 of the world’s leading scientists have
reached a consensus that human activities are having a significant
influence on the climate’ are disingenuous,” the paper states
unambiguously, adding that they rendered “the IPCC vulnerable to
outside criticism.” Hulme, Professor of Climate Change in the School of
Environmental Sciences at the University of East Anglia – the
university of Climategate fame — is the founding Director of the Tyndall
Centre for Climate Change Research and one of the UK’s most prominent
climate scientists. Among his many roles in the climate change
establishment, Hulme was the IPCC’s co-ordinating Lead Author for its
chapter on ‘Climate scenario development’ for its Third Assessment
Report and a contributing author of several other chapters.” (Source:
http://fullcomment.nationalpost.com/2010/06/13/the-ipccconsensus-on-climate-change-was-phoney-says-ipcc-insider/.)
„´Chladná´ data ze stanice v pražském Klementinu
(http://www.chmi.cz/meteo/ok/klemhiste.html), druhá nejstarší
teplotní data na světě, byla vyřazena z Global Historical Climatology
Network (GHCN – http://en.wikipedia.org/wiki/GHCN). Důvody nejsou
známy. Co je však jasné: tyto historické teplotní záznamy byly
nahrazeny uměle upravenými (říká se tomu „homogenizovanými“)
hodnotami z pražského letiště v Ruzyni
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ruzyně_Airport) - a jak správně hádáte,
oba soubory dat říkají o změnách teplot něco zcela jiného.“ (Zdroj:
http://www.scinet.cz/chladna-data-z-klementina-vyrazena-z-globalnisite-teplot-jejich-analyza-ukazuje-ze-stredni-evropa-se-neoteplujevubec.html.)
„CLIMATE GATE“ – data from one of the oldest monitoring stations in
Europe – the Czech Klementinum
(http://www.chmi.cz/meteo/ok/klemhiste.html) – was purposely
excluded from the work of some climate scientists cooperating with the
NWO. They do not like facts from Klementinum that there is no
temperature rising. According to the results of historical records from
Klementinum there is no increase in temperature in Central Europe for
over 200 years. Some pro warming scientists even tried to fake the data
from Klementinum.
Předně je nutné politikům s jejich vysokými platy vysvětlovat, aby kvůli
tzv. změně klimatu nezdražovali energie a když už něco chtějí udělat pro
dobrou věc, tak aby raději pomáhali velkým průmyslovým
znečišťovatelům životního prostředí při modernizaci výrobních zařízení.
Tím přeci dojde ke konkrétním a jasným krokům směrem ke zlepšení
životního prostředí přímo v daných regionech. Každému je jasné, že
továrna v jeho okolí by jinak´vesele čoudila dále´ a její majitelé by si jen
koupili povolenky: Tím by se vůbec nic nezměnilo. Akorát by díky tomu
zbohatlo pár papalášů, kteří si tenhle systém obchodování s emisemi
vymysleli.
V Americe každopádně posléze představovala velké vítězství změna
názoru na celý systém „Cap and Trade“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_trade) ze strany amerického
senátora, hlavního spoluautora amerického zákona o emisních
povolenkách
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_Clean_Energy_and_Security_Act)
a ještě v prosinci 2009 velkého nadšence pro celou zelenou ekonomiku
(viz jeho dopis presidentu Obamovi) Lindseyho Grahama
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham): Vážení přátelé, je to
sice neuvěřitelné, ale tento významný politik nyní přešel s velkou slávou
na stranu odpůrců NWO. Ve svém červnovém vyjádření jasně uvádí, že
bude hlasovat proti povinnému obchodování s emisními povolenkami
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na území USA. Podle něj se vědecký názor na tuto otázku jasně změnil a
některé dřívější teorie značně přeháněly. Zelená ekonomika se neukazuje
jako ta nejlepší cesta pro naši budoucnost. Také vnímání těchto otázek ze
strany veřejnosti se radikálně změnilo. Tyto jasné signály nesmíme
ignorovat.
„South Carolina Republican Graham told reporters that he would vote
against the Kerry-Lieberman climate bill he helped author as a
consequence of his reversal, meaning the package will fall short of the
votes it needs to obtain passage, according to a Senate aide. In an
October 2009 New York Times op-ed co-authored with Sen. John
Kerry, Graham argued, that “climate change is real and threatens our
economy and national security.” However, following the evisceration
of trust in promoters of man-made global warming in the aftermath of
the Climategate scandal, Graham has now sensationally reversed his
position, stating, “The science about global warming has changed. I
think they’ve oversold this stuff, quite frankly. I think they’ve been
alarmist and the science is in question,” adding, “The whole movement
has taken a giant step backward.” Answering a follow up question,
Graham noted that, “The public acceptance about global warming has
changed,” possibly referring to polls which now indicate that the
majority of Americans do not believe in the reality of man-made
climate change.“ (Source: http://www.infowars.com/carbon-tax-billmay-be-dead-after-shock-graham-reversal-on-climate-change/.)
„On December 10, 2009, Graham co-sponsored a letter to President
Barack Obama along with Senators John Kerry and Joe Lieberman
announcing their commitment to passing a climate change bill and
outlining its framework. Graham has been identified as a leading
supporter of passing a climate change bill and was thought to be a
likely sponsor the final bill. The Senators have identified a green
economy, clean air, energy independence, consumer protection,
increasing nuclear power and regulating the world’s carbon market as
the key features to a successful climate change bill. In response to
Senate Democrats shifting their priorities to immigration issues, a
reaction to Arizona‘s passage of an anti-undocumented immigrant law,
Senator Graham withdrew his support for the climate bill, leaving its
passage in doubt. In June 2010, however, Graham told reporters that
„The science about global warming has changed. I think they’ve
oversold this stuff, quite frankly. I think they’ve been alarmist and the
science is in question. The whole movement has taken a giant step
backward.“ He also stated that he planned to vote against the climate
bill that he had originally co-sponsored, citing further restriction of
offshore drilling added to the bill and the bill’s impact on
transportation.“ (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham#Climate_change.)
Obrovskou kapitolou pak bude boj o zachování svobody slova
na internetu, v každodenním životě, zápas o svobodu
shromažďování, zachování života starých a bezmocných lidí
(anti-euthanasie – http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) atd.
v rámci Bohem daných přirozených práv
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), která budou vždy nad
státem, EU nebo jakýmkoliv totalitářem, diktátorem nebo mezinárodní
institucí.
Pokud se podařilo výše nastíněné negativní tendence alespoň na chvíli
zastavit díky volebnímu vítězství českých liberálně-konzervativních sil
na konci května 2010, pak je zde stále EU a její stohy nových nařízení,
zákonů, předpisů, vyhlášek aj. břemen nepřetržitě směřujících do
českého prostředí. Na toto autorovo varování bychom měli neustále
pamatovat při posuzování kroků nové vlády z hlediska všech
svobodných, hodných lidí v Česku.
Nepochybně zde vyvstanou opět velice silně staro-nové
bezpečnostní otázky. Autor predikoval na základě informací Alexe
Jonese (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) a
amerických aj. bezpečnostních expertů již v minulých dílech Oranžové
války vážné hrozby, nové krize, které se pokusí síly NWO vyvolat.
Některé se již naplnily, jiné jsou teprve očekávány:
Hrozba vypuknutí války s Íránem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iran), Izraelem
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Izrael_(state)), případně
v prostoru Korea (http://en.wikipedia.org/wiki/Korea)
sloužící ku prospěchu Agendy NWO: je nyní z hlediska
odpoutání pozornosti veřejnosti od jiných stěžejních otázek (např.
listopadové volby v USA nebo obecně ekonomické problémy)
nejaktuálnější za posledních 7 let. Nová bezpečnostní predikce
hovoří v tomto smyslu o červnu – říjnu 2010. Americké
ozbrojené síly totiž navýšily mj. na konci května 2010 počet
svých letadlových aj. lodí v Perském zálivu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf) na stavy, které
odpovídají historicky začátku II. války v zálivu
(http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq). Při první
válce (http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf_War) v letech
1990-1991 to bylo 8 letadlových lodí a roku 2003 zpočátku 4
(včetně britské). Dále: Saudská Arábie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia) otevřela v červnu
svůj letový prostor pro účely případného bombardování
Íránského území izraelskými letadly.
(http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article7 148555.ece)
Skupina nejmocnějších elitářů celé planety Země s
názvem´Bilderberg Group´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group) podpořila
většinou svých členů útok na Írán, ačkoli ještě stále zde
nepanovala úplná shoda (předně ze strany některých účastníků z
EU).

„As if uncontrollable economic contagion was not enough for the
administration, Obama is now willing to add geopolitical risk to the
current extremely precarious economic and financial situation. Over at
Debkafile we read that the president has decided to „boost US military
strength in the Mediterranean and Persian Gulf regions in the short term
with an extra air and naval strike forces and 6,000 Marine and sea
combatants.“ With just one aircraft carrier in proximity to Iran, the
Nobel peace prize winner has decided to send a clear message that
peace will no longer be tolerated, and has decided to increase the US
aircraft carrier presence in the region by a 400-500% CAGR. From
Debka: Carrier Strike Group 10, headed by the USS Harry S. Truman
aircraft carrier, sails out of the US Navy base at Norfolk, Virginia
Friday, May 21. On arrival, it will raise the number of US carriers off
Iranian shores to two. Up until now, President Barack Obama kept just
one aircraft carrier stationed off the coast of Iran, the USS Dwight D.
Eisenhower in the Arabian Sea, in pursuit of his policy of diplomatic
engagement with Tehran. For the first time, too, the US force opposite
Iran will be joined by a German warship, the frigate FGS Hessen,
operating under American command. It is also the first time that
Obama, since taking office 14 months ago, is sending military
reinforcements to the Persian Gulf. Our military sources have learned
that the USS Truman is just the first element of the new buildup of US
resources around Iran. It will take place over the next three months,
reaching peak level in late July and early August. By then, the Pentagon
plans to have at least 4 or 5 US aircraft carriers visible from Iranian
shores. The USS Truman’s accompanying Strike Group includes Carrier
Air Wing Three (Battle Axe) – which has 7 squadrons – 4 of F/A-18
Super Hornet and F/A-18 Hornet bomber jets, as well as spy planes and
early warning E-2 Hawkeyes that can operate in all weather
conditions; the Electronic Attack Squadron 130 for disrupting enemy
radar systems; and Squadron 7 of helicopters for anti-submarine
combat (In its big naval exercise last week, Iran exhibited the Velayat
89 long-range missile for striking US aircraft carriers and Israel
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warships from Iranian submarines.) Another four US warships will be
making their way to the region to join the USS Truman and its Strike
Group. They are the guided-missile cruiser USS Normandy and guided
missile destroyers USS Winston S. Churchill, USS Oscar Austin and USS
Ross. We can’t wait for Iran to feel completely unthreatened by this
escalation and to decide to take no action whatsoever as the Nobelists
push it even more into a corner from which the only escape, to a
rational player, would be outright aggression… Which begs the
question just how an irrational player would react.“ (Source:
http://www.zerohedge.com/article/us-begins-massive-military-buildaround-iran-sending-4-new-carrier-groups-region.)
Rok 2003: „/…/ авианосные ударные группы ВМС США (авианосцы
«Линкольн», «Констеллейшн» и «Китти Хок» – более 200
самолётов палубной авиации) и одна авианосная ударная группа
ВМС Великобритании (АВЛ «Арк Ройял» – 16 боевых самолетов)
/…/.“ (Source:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вторжение_в_Ирак_(2003).)
„Turning to Iran, Tucker
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Tucker_(journalist)) said that many
Bilderberg members, including Brzezinski, were in favor of U.S. air
strikes on Iran and were “leaning towards war,” although 100 per cent
of members were not supportive of an attack. “Some of them in Europe
are saying no we shouldn’t do it but most of them are in favor of
American air strikes on Iran,” said Tucker, adding, “They’re tilting
heavily towards green lighting a U.S. attack on Iran.” An attack on Iran
would provide a welcome distraction to the globalists’ failings in other
areas and would also allow them to war profiteer, pointed out Tucker.“
(Source: http://www.infowars.com/bilderbergers-green-light-attack-oniran/.)
„Saudi Arabia has conducted tests to stand down its air defences to
enable Israeli jets to make a bombing raid on Iran’s nuclear
facilities, The Times can reveal. In the week that the UN Security
Council imposed a new round of sanctions on Tehran, defence sources
in the Gulf say that Riyadh has agreed to allow Israel to use a
narrow corridor of its airspace in the north of the country to
shorten the distance for a bombing run on Iran. To ensure the
Israeli bombers pass unmolested, Riyadh has carried out tests to make
certain its own jets are not scrambled and missile defence systems not
activated. Once the Israelis are through, the kingdom’s air defences will
return to full alert. /…/ Military analysts doubt that an airstrike
alone would be sufficient to knock out the key nuclear
facilities, which are heavily fortified and deep underground
or within mountains. However, if the latest sanctions prove
ineffective the pressure from the Israelis on Washington to
approve military action will intensify. /…/ Israel has sent
missile-class warships and at least one submarine capable of launching
a nuclear warhead through the Suez Canal for deployment in the Red
Sea within the past year, as both a warning to Iran and in anticipation
of a possible strike. Israeli newspapers reported last year that highranking officials, including the former Prime Minister Ehud Olmert, have
met their Saudi Arabian counterparts to discuss the Iranian issue.“
(Source:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article7 148555.ece.)
Podivné letecké katastrofy, neštěstí, přehnané blokování
vzdušného prostoru a slunečního svitu využívané ve
prospěch Agendy NWO:
18. února 2010 náraz letadla pilotovaného J. Stackem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Stack) do budovy, kde sídlila
mj. pobočka místního amerického daňového úřadu
(http://en.wikipedia.org/wiki/IRS) v Texasu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) ve městě Austin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas), které je navíc
hlavním stanem bojovníka s NWO Alexe Jonese. Ještě před
srážkou Stackova letounu s výše zmíněnou budovou byli již na
místě připravené hasící vozy
(http://www.infowars.com/eyewitness-hazmat-teams-in-placebefore-plane-crash/) a zaměstnanci FBI
(http://en.wikipedia.org/wiki/FBI) varovali nejméně 24 hodin
dopředu patřičné osoby v budově před možným nebezpečím: „A
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trusted source has told this office that the FBI knew Austin was
going to be attacked today and had dispatched officers from its
Dallas headquarters yesterday afternoon to be in place for
today’s incident. The source claims that a confidential memo was
circulated yesterday detailing that a building in Austin was
going to be the target of an attack today. He was told this by an
informant who works in the Dallas FBI office. Four FBI agents
hurriedly left the Dallas office yesterday to be ready and on the
scene for the aftermath of the incident, according to the
informant, who was shaken when he saw events unfolding today
and put two and two together. We cannot confirm the accuracy
of the claim but the source is known to us and has no motivation
for inventing the story. The fact that pilot Joe Stack changed his
manifesto at least 27 times before the final version suggests that
he had been writing it for days and this could have been what
tipped off the FBI in the build up to the attack. The claim dovetails
with reports we are receiving from Austin residents that the FBI
were immediately on the scene after the plane crash and were
filming both the building and eyewitnesses. A separate witness
told KXAN News that there were Hazmat teams and fire trucks in
place across the street before the plane struck the building.
Infowars reporters who spoke to neighbors at Stack’s house,
which he had burned down before crashing the plane, expressed
surprise at how quick emergency services responded to the fire.
One neighbor, named Elbert, said that emergency crews arrived
five minutes after he made the 911 call. /…/ Of course, the
previous staged terror attack, the Christmas Day underwear
bomber incident, was proven to be a set-up and the authorities
repeatedly had to change their cover story after eyewitness Kurt
Haskell, who was initially derided by the media, was eventually
proven right in the fact that the bomber was allowed to board
Flight 253 by order of the State Department. Authorities were
similarly prepared in advance of the 9/11 attacks in New York
City. As part of the Tripod II exercise, FEMA deployed on
September 10 to set up a command post at Pier 29 supposedly in
preparation for a biowarfare exercise scheduled for September
12. We are providing the following tip line for people in Austin to
send their eyewitness and news tips about this incident to us.“
(Source: http://www.infowars.com/source-fbi-knew-austinattack-was-coming-2/.)
10. dubna 2010 smrt polského presidenta, někdejšího odpůrce EU
a NWO Lecha Kaczyńského
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczyński) s desítkami
dalších nejvýznamnějších představitelů při leteckém neštěstí
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Polish_Air_Force_Tu154_crash) poblíž Katyně
(http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_(rural_locality)) u
Smolenska (http://en.wikipedia.org/wiki/Smolensk) v Rusku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Russia).
(http://birdflu666.wordpress.com/2010/04/16/polishprosecutors-examine-video-footage-of-crash-site-withgunshots/; http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/1987 10zabery-po-padu-letadla-budi-spekulace-tajemnymi-postavamivykriky-a-strelbou.html; http://dotsub.com/view/8fea1b043155-442b-889c-9fe18d9802e4;
http://www.infowars.com/polands-leaders-move-to-weakencurrency-then-die-in-plane-crash/;
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/201965-nabertevysku-varovaly-pristroje-polskou-posadku-minutu-predhavarii.html)
To vše navíc v období smutného výročí Katyňského masakru
(http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre) z druhé světové války
(http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II). Na pohřeb polského
presidenta nepřijel
(http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/134163/Jednou-skutecneuctime-pamatku-pana-Kaczynskeho-jak-si-zaslouzi.html) ani jeden
vrcholový představitel EU, USA, Francie
(http://en.wikipedia.org/wiki/France), což také o mnohém svědčí
v návaznosti na uvažování a chování lidí kolem Agendy NWO. Český
president Václav Klaus však na pohřeb dorazil. Tuto podivnou ´nesolidaritu´ evropských státníků rázně zkritizoval. Když by tedy ještě
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někdo chtěl v budoucnosti z Bruselu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bruxelles) hovořit o tzv. solidaritě: šlo by
podle Klause již jen o „pouhé fráze“. (Zdroj: Radiožurnál, 18. 4. 2010.)
6. května 2010 havaroval v malém letounu
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8664549.stm;
http://www.telegraph.co.uk/news/election2010/7 685912/General-Election-2010-Ukips-Nigel-Farage-haslucky-escape-after-election-stunt-plane-crash.html) známý
britský politik a bojovník s NWO Nigel Paul Farage
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage) zrovna v den
hlavních parlamentních voleb.
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_general_election,_2010)
Utrpěl vážná zranění, kterým naštěstí nepodlehl.

Nigel Farage však ještě před tím stihl popřát lidem České republiky zdar
v bitvě s totalitními silami zla NWO. „Je mi líto, že s Vámi dnes nemohu
být, tak Vám přátelé alespoň posílám tento vzkaz z Bruselu a věřte mi
Česká republika tady v Bruselu moc přátel nemá, protože už je zřejmé,
že teď, po tom, co byla schválena Lisabonská smlouva, a potom, co
máme nového prezidenta Evropy a novou komisi, že skutečným cílem
celého tohoto procesu je likvidace národních států, jak je známe. Cílem
je odstranění demokracie. Cílem je vytvoření jedné celoevropské vlády.
Jestli mi nevěříte, tak se podívejte, co se teď děje s Řeckem, ze kterého
se stává protektorát EU a zatím co tu mluvím, tak tam probíhá
generální stávka. Je velmi důležité, abyste ve volbách do Poslanecké
sněmovny České republiky maximálně zabojovali, protože když se lidem
vezme možnost rozhodovat o své vlastní budoucnosti ve volbách, pak
jim nezbude nic jiného, než občanská neposlušnost. Ta se ale může
snadno zvrhnout v občanské nepokoje. A to, se obávám, je budoucnost
našeho kontinentu, pokud politici budou pokračovat v ignorování
názoru občanů. Mám pro Vás ale jednu dobrou zprávu, a to, že
občanům to začíná docházet – ve Velké Británii, Francii, Německu a
České republice. Musíme tyto lidi (z NWO, pozn. autora) porazit ve
volbách a já Vám v tom přeji mnoho sil.“ (Zdroj:
http://www.youtube.com/watch?v=UnfIkpLSyrE.)
Farageova predikce o porážce NWO se zřejmě naštěstí naplnila právě
díky oranžovému Stalingradu: viz volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR z konce května 2010.
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Květen 2010 a zveřejnění nových důkazů o zavraždění
makedonského presidenta jménem Boris Trajkovski
(http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Trajkovski) v důsledku
leteckého neštěstí z 26. února 2004: „There is evidence indicating
that the late Macedonian President Boris Trajkovski, who
perished in a plane crash in 2004, might have been murdered,
Andreas Gross, a Swiss member of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe, PACE, told media. While refusing to
disclose what exactly led him to this possible conclusion, Gross,
who is preparing a PACE report on the accident, said for
Deutsche Welle Macedonian language programme that this
evidence will soon be made public. “It is my personal conviction,
I am convinced that it is about a murder, and I base this on new
information about which I do not want to speak about yet. This
personal claim is based also on knowledge about unbelievable
contradictions which logically lead to murder hypotheses,” Gross
repeated, speaking at the latest session of PACE yesterday,
Macedonian MIA news agency reported. Gross said he will soon
visit Macedonia to consult with the individuals who found the
new information. According to him, the blame for Trajkovski’s
death „should be sought in the West, not in the East“. Gross also
announced a new second report on the crash of the plane
carrying President Boris Trajkovski. He added that if he fails to
collect all evidence by June, when his mandate ends in PACE, he
will request a continuation of the mandate. Trajovski and his
entourage died in 2004 when the president’s plane tried to land
at the airport in Mostar in Bosnia and Herzegovina amid bad
weather. Speculations about the cause of his death spread almost
immediately after the tragedy. Some pointed to the extensive
amount of time that was needed to find the wreckage, others
suspected the Mostar control tower, which at the time was run
by French military personnel, was to blame, and there were
persons who suspected his rivals at home might have arranged
his death. However, the official investigation showed that the
aircraft prematurely descended from the standard landing path,
causing it to crash in the nearby hills.“ (Source:
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/27 809.)
12. ledna 2010 – zemětřesení na Haiti
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake).
Pravděpodobně nejhorší tragédie spojená s otřesy Země od 23.
ledna 1556 (830.000 obětí zemětřesení v Shaanxi – Čína).
Celkový počet mrtvých přesáhl 250.000 lidí (včetně případů
smrtelných zranění, nezvěstných –
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll#Earthquakes).
Následovala další série velmi silných zemětřesení především 27 .
února 2010 v Chile
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Chile_earthquake) aj.
14. dubna 2010 přešla do své druhé fáze erupce islandské sopky
Eyjafjallajökull
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_eruptions_of_Eyjafjallajökull).
V důsledku značného sopečného prachu nad Islandem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland) byly uzavřeny letové
prostory ve většině Evropy od 15. do 20. dubna 2010. Šlo o
největší výpadek v letovém provozu od druhé světové války.
Satelitní snímky však později ukázaly, že nebezpečný prach se
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většinou nacházel ve velkých koncentracích pouze v okolí Islandu
a uzavírání letových prostorů bylo tedy nepřiměřeným krokem ze
strany EU (viz http://www.dailymail.co.uk/news/article12687 94/Remember-ash-cloud-It-didnt-exist-says-newevidence.html).

„Nedávné uzavření vzdušného prostoru nad Velkou Británií kvůli
sopečnému mraku z islandského vulkánu nebylo nutné, tvrdí Jim
McKenna, šéf odboru letové způsobilosti britského Úřadu pro civilní
letectví. V pondělí ho citoval server Daily Mail, podle kterého satelitní
snímky dokazují, že nad britskými ostrovy nebyl žádný oblak sopečného
prachu, kvůli němuž by musely být na šest dní přerušeny veškeré lety.“
(Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/198635-zadnymrak-z-islandske-sopky-nebyl-tvrdi-britove.html.)
„Jim McKenna, the Civil Aviation Authority’s head of airworthiness,
strategy and policy, admitted: ‘It’s obvious that at the start of this crisis
there was a lack of definitive data. False alarm? Satellite images have
revealed there may never have been a doomsday volcanic ash cloud
over the UK. ‘It’s also true that for some of the time, the density of ash
above the UK was close to undetectable.’“ (Source:
http://www.ktradionetwork.com/tag/jim-mckenna/.)
20. dubna 2010 vypukla v Mexickém zálivu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Mexico) u pobřeží USA
(http://en.wikipedia.org/wiki/USA) katastrofa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill) na
plošině pro těžbu podmořské ropy britské společnosti BP
(někdejší British Petroleum, dnes vůbec nejrozsáhlejší britskoglobální naftařská společnost – http://en.wikipedia.org/wiki/BP).
Stovky tisíc barelů ropy vytékaly denně ještě v polovině června
2010 přímo do moře a ničily místní přírodu a živočichy. Navíc
byly posléze v červnu objeveny další úniky ropy. Šlo o největší
ekologické neštěstí svého druhu v USA (větší než Exxon Valdez
z roku 1989 –
http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez_oil_spill). Letecké a
satelitní snímky posléze odhalily mohutné, mnohdy krvavě-rudé
ropné skvrny směřující k americkému pobřeží.
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„Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření
majících duši /…/.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 8:8-9,
Biblion, Praha, 2009, s. 1550.)
Ztráty na životech zvířat, planktonu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Plankton) atd. byly nedozírné. Někteří
vědci se dokonce začali obávat přesunu ropné skvrny až k Evropě a to
díky podmořským proudům (viz geograf a hydrolog Bohumír Janský z
pražské přírodovědecké fakulty
-http://media.rozhlas.cz/_audio/0207 1985.mp3). Šéf společnosti BP
jménem Tony Hayward (http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Hayward)
prodal včas několik týdnů před vlastní katastrofou (prý zcela náhodou)
jednu třetinu svých firemních akcií. (Source:
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7 804922/BPchief-Tony-Hayward-sold-shares-weeks-before-oil-spill.html;
http://www.infowars.com/attorney-deepwater-horizon-managersknew-about-oil-rig-problem-before-explosion/.) Podobně učinil již
v prvním čtvrtletí 2010 ´čistě náhodou´ jeden z největších akcionářů
BP: společnost Goldman Sachs
(http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs). Opět ´pouze v rámci
zachování tzv. náhodného jednání´ postupovali další velcí akcionáři BP a
také stihli odprodat své akcie ještě před danou katastrofou.
„According to regulatory filings, RawStory.com has found that
Goldman Sachs sold 4,680,822 shares of BP in the first
quarter of 2010. Goldman’s sales were the largest of any firm during
that time. Goldman would have pocketed slightly more than $266
million if their holdings were sold at the average price of BP’s stock
during the quarter. If Goldman had sold these shares today, their
investment would have lost 36 percent its value, or $96 million. The
share sales represented 44 percent of Goldman’s holdings — meaning
that Goldman’s remaining holdings have still lost tens of millions in
value.“ (Source: http://rawstory.com/rs/2010/0602/month-oil-spillgoldman-sachs-sold-250-million-bp-stock/.)
„Other asset management firms also sold huge blocks of BP stock in the
first quarter. Though the amounts pale in comparison to Goldman’s
holdings, Wachovia, owned by Wells Fargo, sold 98% of its
shares in BP and Swiss bank UBS sold 97% of its BP shares.“
(Source: http://www.gcnlive.com/wp/2010/06/08/evidence-pointsto-bp-oil-spill-false-flag/.)
Síly NWO se zřejmě pokusí této tragédie (ať již vznikla jakýmkoliv
způsobem) využít k posílení svých tlaků na regulace ropného průmyslu,
ke zvýšení cen ropy a posilování zavádění role tzv. zelené ekonomiky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy) se všemi negativními
důsledky pro všechny spotřebitele.

converted by Web2PDFConvert.com

Část června, květen 2010: syndrom tzv. globálního stmívání
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming). Neustále
zatažená obloha, déšť, zima a následné povodně pořádně zatočily
s lidskými životy. Nedostatek slunečních paprsků se negativně
projevoval na úrodě a na lidské psychice, také na fyzickém
zdravotním stavu. Lidé velmi často spekulovali, jak dalece za tuto
situaci může letecký provoz a rozprašování chemických sloučenin
v atmosféře (chemtrails –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemtrail).
Teroristické útoky využívané ku prospěchu Agendy
NWO:
29. března 2010 – bombové útoky na civilisty v moskevském
metru
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Moscow_Metro_bombings)
mj. pod budovami ruské tajné služby FSB
(http://en.wikipedia.org/wiki/FSB_(Russia)). K odpovědnosti se
údajně přihlásil nejprve svržený čečenský president Doku Umarov
(http://en.wikipedia.org/wiki/Doku_Umarov), nicméně těsně po
zveřejnění informací o atentátech uvedly česká a ruská televize
také informace přesně opačné, kdy za těmito krvelačnými akcemi
měly stát někteří lidé z bezpečnostních služeb, kteří
spolupracovali se silami NWO. (http://www.ct24.cz/svet/85585umarov-udajne-odmitl-podil-na-moskevskych-atentatech/;
http://www.1k-tv.com/index-3-newsinfo-37 33)
1. května 2010: údajný – naštěstí neúspěšný – pokus o odpálení
amatérské bomby
(http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Times_Square_car_bombing_attempt)
na hlavní ulici Times Square
(http://en.wikipedia.org/wiki/Times_Square) v New Yorku
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City), kdy zde měly
explodovat plynové lahve a běžně dostupná pyrotechnika,
zapálená uvnitř zaparkovaného automobilu. Podivně kouřící
vozidlo však bylo policií včas zajištěno.
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/8656651.stm;
http://www.ct24.cz/svet/88682-new-york-unikl-teroristickemuutoku/). K atentátu se přihlásil Faisal Shahzad
(http://en.wikipedia.org/wiki/Faisal_Shahzad). Zpravodajský
tým Alexe Jonese označil za skutečné organizátory tohoto
zmařeného útoku některé lidi z amerických a britských
bezpečnostních služeb pracujících pro síly NWO: „A man arrested
in Pakistan in connection with the Times Square car bombing
attempt who had traveled with accused bomber Faisal Shahzad
is a member of a terrorist organization that is controlled by
British MI6 and the CIA.“ (Source:
http://www.infowars.com/times-square-bomber-linked-with-ciacontrolled-terror-group/.)
Pokračující snahy Agendy NWO o likvidaci občanských
svobod mj. díky zničení dosavadní neregulované podoby
internetu, prostřednictvím vyššího zdanění všech
elektronických úkonů a pokračujícím tlakům na státem
zvýšené požadavky na shromažďování osobních dat,
konání preventivních prohlídek bez reálného důvodu
atd.
Uzavřením globální dohody o kontrole tzv. autorských práv ACTA
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(http://en.wikipedia.org/wiki/AntiCounterfeiting_Trade_Agreement) skončí svobodný internet.
Obsah nejsvobodnějšího média bude regulován, občané
perzekuování a zavíráni do vězení za nejrůznější „prohřešky“
způsobené tzv. jedním klikem myši na pro některé elitáře
nevhodný obsah webu. V první fázi půjde o skrytou regulaci
prostřednictvím providerů a v té další již o konkrétní trestní
postihy. S největší pravděpodobností to bude mj. znamenat konec
svobodných bloggerů. (http://www.diit.cz/clanek/acta-oficialnezverejnena-boj-o-internetovou-svobodu-pokracuje/36083/;
http://www.diit.cz/clanek/odhaleni-tajne-dohody-acta-jestevetsi-zlo-nez-jsme-doufali/35943/;
http://cs.wikipedia.org/wiki/AntiCounterfeiting_Trade_Agreement;
http://www.abclinuxu.cz/clanky/analyza-unikleho-navrhu-tajnedohody-acta; http://balkin.blogspot.com/2010/03/anticounterfeiting-trade-agreement.html)
Konec svobodného internetu v Británii
(http://www.infowars.com/the-end-of-the-internet-as-we-knowit-in-britain/)
Na internetu se již budou zobrazovat převážně jen tzv. ´globálně
vhodné´ a schválené texty. Společnost Google
(http://en.wikipedia.org/wiki/Google) nastavuje nové protokoly
pro zobrazování tzv. ´vhodných zpráv´. President Obama tento
plán společnosti Google podpořil a navíc sdělil, že v současnosti se
již svobodné „informace stávají rušivým elementem“,
dokonce „sabotáží“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Sabotage),
vytvářejí na lidi zbytečný „tlak“, vnášejí do „naši země“ a
„demokracie“ zbytečný neklid. Proč lidé potřebují „tolik
nejrůznějších“ svobodných „hlasů vyžadujících jejich
pozornost na blozích (Obama použil slovo blog na prvním
místě před ostatními médii, pozn. autora), na kabelových
televizích (narážka ne Fox News, pozn. autora), v rádiu
(poukázání mj. na Alexe Jonese, pozn. autora)“. Přeci pro běžného
občana „je tak těžké“ tím vším projít a zjistit „kdo říká pravdu a
kdo ne“. Podle pana Obamy by tedy bylo prostě nejlepší
zcenzurovat internet tak, aby jej řídila vláda nebo s NWO Agendou
spřízněné soukromé společnosti. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 5.
2010.)
„Drudge reports this morning that Google CEO Eric Schmidt wants
Google’s machines to select what news you read on its website. “News
sites should use technology to predict what a user wants to read by
what they have already read, Schmidt told the American Society of
News Editors, where a few humans still remained in the audience,”
writes Drudge. Schmidt wants to be challenged through technology
that “directs readers” to a story with an “opposing” view. Schmidt is a
staunch Obama partisan. In 2008, at the Democratic National
Convention in Denver, he took the stage and said the internet gave
Obama the ability to bypass traditional media and claim the
Democratic nomination. “I’m doing this personally,” Schmidt said.
“Google is officially neutral.” „In December of last year, Obama
personally selected Schmidt to be his cybersecurity coordinator.
Schmidt was a cyber-adviser in the Bush administration. In January
2006, Google confirmed its intent to filter keywords given to it by the
government of the China. The restrictions apply to thousands of terms
and websites. Chinese internet users have been critical of Google for
assisting the Chinese government in repressing its own citizens,
particularly those dissenting against the government and advocating
for human rights. Schmidt’s plan to “direct readers” to news through
technology strikes Drudge as odd. “An odd suggestion from the CEO of a
company long accused of offering little to no conservative-leaning links
on its news page, while aggressively promoting left-leaning hubs,” the
popular web portal opines.“ (Source: http://www.infowars.com/googleceo-and-obama-activist-wants-machines-to-pick-news/.)
Naštěstí někteří američtí soudci již vystoupili proti takovým zásahům do
svobody slova: „A US federal court today ruled that the FCC had
overstepped its bounds in requiring Internet providers to avoid
discriminating against particular kinds of traffic. A judge said that
current rules didn’t give enough authority to change Comcast’s traffic
management or otherwise dictate equal treatment, potentially letting
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Comcast revert back to its prior scheme without repercussions.“
(Source: http://www.infowars.com/court-rules-against-fcc-netneutrality-arguments/.)
„The Federal Communications Commission does not have the legal
authority to slap Net neutrality regulations on Internet providers, a
federal appeals court ruled Tuesday.“ (Source:
http://www.infowars.com/court-fcc-has-no-power-to-regulate-netneutrality/.)
V Česku vstoupil v platnost od 1. června 2010 (na vyžádání
Evropské unie) nový audiovizuální zákon č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních mediálních službách, který výraznou měrou
cenzuruje především videa svobodně šířená prostřednictvím
internetu a dopadá předně (dle dosavadního právního výkladu,
což se také může v budoucnu změnit) na podnikatele.
(http://www.zive.cz/clanky/internetova-videa-v-cr-budou-odcervna-regulovana/sc-3-a-15247 7 /default.aspx)
Každý uživatel Twitteru (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter) se
nyní stává důležitým pilířem v monitorovacím programu vlády
USA. Knihovna Kongresu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress) archivuje
každý jednotlivý Tweet již od roku 2006.
„Get ready for fame, tweeters of the world: the Library of Congress is
archiving for posterity every public tweet made since the service went
live back in 2006. Every. Single. Tweet. The LOC announced the news,
appropriately enough, on Twitter. Twitter isn’t just about being
pretentious and notifying the world about the contents of your lunch
(though it’s about those things too). Matt Raymond, one the Library’s
official bloggers, notes that „important tweets in the past few years
include the first-ever tweet from Twitter co-founder Jack Dorsey,
President Obama’s tweet about winning the 2008 election, and a set of
two tweets from a photojournalist who was arrested in Egypt and then
freed because of a series of events set into motion by his use of Twitter.“
But even those billions of other tweets and retweets, the ones about
how you just got back from the worlds’ most epic jog or how you’re sick
at home with the crocodile flu or how your crappy Internet connection
just went down again and you can’t take it any more – those matter
too.“ (Source: http://arstechnica.com/techpolicy/news/2010/04/library-of-congress-were-archiving-everytweet-ever-made.ars.)
Část poslanců Evropského parlamentu
(http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Parliament) chce podpořit plán
na zálohování a zpřístupnění po dobu nejméně dvou let každého
vyhledávání na Google.com
(http://en.wikipedia.org/wiki/Google). Státní aparát tak bude
moci zpětně legálně dohledávat podrobnosti o činnosti každého
občana na internetu, využívajícího služeb Google.
„Every Google search to be logged and saved for two years under new
Euro MP plan. /…/ ‘Once the proposal is in place, then governments and
authorities will be able to use the information for any purpose they
choose. ‘It would also be unlawful from a privacy perspective. We have
well established laws in Europe that protect private communications.
The idea that governments can destroy that protection is unthinkable.’“
(Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article1284581/Every-Google-search-logged-saved-2-years-Euro-MPplan.html.)
Díky činnosti americké organizace EPIC
(http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Privacy_Information_Center)
pronikly na veřejnost údaje o záměrném shromažďování fotek již
přes dvou tisíc převážně nevinných cestujících z tzv. letištních
bio-skenerů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Millimeter_wave_scanner). Tento
trend ´povinného odhalování tělesných proporcí a genitálií´ se
má nadále zrychlovat, načež bio-skenery budou zaváděny ve
většině jakýchkoliv státních nebo veřejných úřadů, institucí, na
místech velkých koncentrací lidí apod.
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„EPIC v. Homeland Security: Government has Over 2,000 Photos from
Airport Body Scanners. As a result of a Freedom of Information Act
lawsuit, EPIC has obtained hundreds of pages of documents from the
Department of Homeland Security about the plan to deploy full body
scanners in US airports. A letter to EPIC reveals that the government
agency possesses about 2,000 body scanner photos from devices that
the DHS said earlier „could not store or record images.“ EPIC has also
obtained the most recent device procurement specifications, and
several hundred new pages of traveler complaints. For more
information, see EPIC: Whole Body Imaging and EPIC: EPIC v.
Department of Homeland Security.“ (Source:
http://epic.org/2010/04/epic-v-homeland-security-gover.html; dále
viz http://www.infowars.com/tsa-incident-proves-authorities-areengaged-in-monumental-body-scanner-cover-up/.)
„Earlier this year, as the government began to roll out in force its
dangerous and intrusive naked body scanners at airports around the
country, we were told the machines are unable to save images. For
instance, the claim is made in the Associated Press report below. As it
turns out, the machines can save images. This was confirmed in a letter
sent to Rep. Bennie G. Thompson, Chairman of the Committee on
Homeland Security, at approximately the same time the government
claimed the machines are safe and cannot save images. In fact, this
ability is a government requirement. “TSA requires AIT machines to
have the capability to retain and export imagines (sic) only for testing,
training, and evaluation purposes,” states a TSA letter dated February
24, 2010 and signed by Gale D. Rossides, Acting Administrator.“
(Source: http://www.infowars.com/tsa-letter-confirms-naked-bodyscanners-transmit-images/;
http://www.infowars.com/media/tsadoc.pdf.)
Pokračují také pokusy o zavádění mobilních skenerů v rámci celého
světa. Tato zařízení umožňují neustálý monitoring desítek tisíc občanů
obzvláště v místech velkého počtu lidí. S přibývajícími stížnostmi
svobodných občanů dochází naštěstí k dočasnému zpomalování nástupu
této NWO Agendy.
„Despite establishment media spin that naked body scanners are being
meekly accepted by a compliant public, documents released under the
Freedom of Information Act reveal that there have been more than 600
formal complaints about the devices in the last year. Furthermore, the
documents reveal anger at TSA officials for refusing to offer passengers
a pat-down alternative, as well as forcing children to go through
machines which provide crisp images of genitalia, a particularly
outrageous scenario in light of last week’s story concerning a TSA
worker who was charged with multiple child sex crimes having raped
an underage girl. “Hundreds of U.S. air travelers have lodged
complaints over use of full-body security scanners in the past year,
charging they violate personal privacy and may be harmful to their
health, documents released on Tuesday showed,” reports Reuters. The
Reuters piece amounts to little more than another whitewash of the
issue, claiming that privacy filters blur sensitive areas of the body, an
assertion contradicted by other journalists who investigated trials of
the technology, as well as readily available sample images which
clearly show that the penis and testicles are visible. The Transportation
Security Administration also downplayed the issue as insignificant,
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claiming that over 600 complaints about body scanners which are
installed in just 21 airports in the U.S. was an “infinitesimally small”
number. “I was not given an option to use the whole body screening
device. Neither was anyone else. It appeared that everyone was being
required to go through the devices, even children,” said one complaint
from an unidentified traveler who flew through the Tulsa airport in May
2009. As we reported last month, airport staff have also been accused
of printing out and circulating naked images of famous people, a
complete abuse of the “professionalism” we were promised would be
exercised by those in control of these systems. Courts have consistently
found that strip searches are only legal when performed on a person
who has already been found guilty of a crime or on arrestees pending
trial where a reasonable suspicion has to exist that they are carrying a
weapon. Subjecting masses of people to blanket strip searches in
airports reverses the very notion of innocent until proven guilty.
Barring people from flying and essentially treating them like terrorists
for refusing to be humiliated by the virtual strip search is a clear breach
of the basic human right of freedom of movement. Security experts
agree that such scanners would not even have stopped the incident that
has been exploited to justify their widespread introduction – the
Christmas Day underwear bomber. Not only have the scanners proven
to be a total violation of privacy, but major international radiation
safety groups are now warning of the health risks they pose. Despite
governments claiming that backscatter x-ray systems produce
radiation too low to pose a threat, the Inter-Agency Committee on
Radiation Safety concluded in their report that governments must
justify the use of the scanners and that a more accurate assessment of
the health risks is needed. Pregnant women and children should not be
subject to scanning, according to the report, adding that governments
should consider “other techniques to achieve the same end without the
use of ionizing radiation.” “The Committee cited the IAEA’s 1996 Basic
Safety Standards agreement, drafted over three decades, that protects
people from radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can
lead to cancer and birth defects, according to the U.S. Environmental
Protection Agency,” reported Bloomberg. We are joining the hundreds
of other Americans who protested naked body scanners as an affront to
privacy, dignity, and a health risk, by launching our naked body
scanner contest in an effort to focus public attention on how we must
stop these machines now before they are installed in the streets and
become another tool of control and oppression as part of the prison
planet being constructed around us. Not only have authorities in
Europe promised to roll out mobile body scanners on the streets to mass
scan crowds of people, but Homeland Security has even gone a step
further, developing Orwellian mind-reading devices that are set to be
installed as part of unconstitutional checkpoints at public events. We
are offering our biggest prize fund ever of $15,000 for the entries that
most successfully highlight the true agenda behind naked body
scanners and where this is all heading unless we put our foot down now
and help to build momentum behind public pressure to remove the
scanners from airports.“ (Source: http://www.infowars.com/hundredsof-americans-file-complaints-over-naked-body-scanners/.)
Americký úřad TSA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration)
se dokonce pokusil zavést povinné skenování všech cestujících na
letištích: „In a new attempt to curb terrorism on airplanes and in
airports, the Transportation Security Administration (TSA) announced
this week that they plan on making full body scanners mandatory. The
full body scanners, which produce an image and show any object
carried by an individual, are already in use at several airports across
the country.“ (Source:
http://www.ecanadanow.com/curiosity/2010/03/17 /tsa-to-make-fullbody-scans-mandatory-at-us-airports/.)
Za příklad boje proti všeobecnému zavádění těchto skenerů do života
lidské společnosti bývá často zmiňován velmi pozitivní příklad
legislativců z amerického státu Idaho
(http://en.wikipedia.org/wiki/Idaho): „Idaho has set the example for
others states to follow in the continuing revolt against naked body
scanners, by passing a law that limits the use of the x-ray scanning
devices in airports and government buildings and also forces Homeland
Security to disprove health concerns. Athol Republican Rep. Phil Hart’s
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bill, which was passed 58-9 on Thursday by the Idaho state legislature,
limits use of the scanners to people who have failed a prior security
check, such as a metal detector. The bill also enforces by law the option
to take a manual pat-down as an alternative to the body scan, a choice
that was never available in other countries that have introduced the
scanners and one that the TSA has made clear it seeks to abolish,
forcing everyone to use the scanners. “Hart’s bill would also require the
Idaho Department of Homeland Security to prove the scanners aren’t
detrimental to health before any machine is allowed to operate in the
state,” reports the Associated Press. Despite governments claiming that
backscatter x-ray systems produce radiation too low to pose a threat,
the Inter-Agency Committee on Radiation Safety concluded in their
report that governments must justify the use of the scanners and that a
more accurate assessment of the health risks is needed. Pregnant
women and children should not be subject to scanning, according to the
report, adding that governments should consider “other techniques to
achieve the same end without the use of ionizing radiation.” “The
Committee cited the IAEA’s 1996 Basic Safety Standards agreement,
drafted over three decades, that protects people from radiation.
Frequent exposure to low doses of radiation can lead to cancer and
birth defects, according to the U.S. Environmental Protection Agency,”
reported Bloomberg. Responding to questions about a potential battle
between federal and state jurisdiction over the use of naked scanners in
Idaho, Hart said that the state could use “police power” to regulate the
machine’s usage if they are found to be harmful to humans. “Hart said
that in his research and talking to professionals about the machines, he
has been told that the machines irradiate people to the level which
equals that person spending one full day in the sun,” according to the
Idaho Reporter. “Hart said the science isn’t conclusive because longterm testing of the machines has yet to be done. Because of the
radiation used to produce images, Hart is concerned that those who
travel often would be adversely affected more than average Americans
who travel only a few times each year. Under directives of Hart’s plan,
the head of Homeland Security in Idaho would need to certify the safety
of the machines prior to installation and use in public facilities in the
state.” Hart highlighted the fact that the body scanners do produce
naked images of the body, despite a propaganda campaign to convince
Americans otherwise, and the bill addresses this by prohibiting the
storage and transfer of the images produced by the scanners. Hart’s bill
was supported by House Democrat, Rep. Shirley Ringo, who reminded
lawmakers that the response to the 9/11 attacks was supposed to be an
attempt to preserve freedom and liberty, as well as Rep. Russ
Matthews, R-Idaho Falls, who warned that the federal government
should not be allowed “to pillage our freedom in the name of security.”
The bill also attracted support from both sides of the political spectrum,
enlisting endorsement from both the ACLU and Gun Owners of America.
We are joining the hundreds of other Americans who have filed
complaints in protesting naked body scanners as an affront to privacy,
dignity, and a health risk, by launching our naked body scanner contest
in an effort to focus public attention on how we must stop these
machines now before they are installed in the streets and become
another tool of control and oppression as part of the prison planet being
constructed around us. Not only have authorities in Europe promised to
roll out mobile body scanners on the streets to mass scan crowds of
people, but Homeland Security has even gone a step further, developing
Orwellian mind-reading devices that are set to be installed as part of
unconstitutional checkpoints at public events. We are offering our
biggest prize fund ever of $15,000 for the entries that most successfully
highlight the true agenda behind naked body scanners and where this is
all heading unless we put our foot down now and help to build
momentum behind public pressure to remove the scanners from
airports. As the video below illustrates, the fact that naked body
scanner machines in the U.S. are manned by TSA thugs who are
routinely caught abusing their power in treating the public like prison
inmates only heightens the danger posed by the use abuse of the new
devices.“ (Source: http://www.infowars.com/idaho-leads-state-revoltagainst-naked-body-scanners/.)
Proti skenerům se také jasně postavil papež Benedikt XVI. Podle něj:
Důstojnost lidského života musí zůstat zachována i na úkor bezpečnosti,
jinak se stáváme opět barbary a jde o státní terorismus
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism): „The head of the
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Roman Catholic Church spoke out against the use of body scanners at
airports, saying human dignity must be preserved even as countries
attempt to protect their citizens against acts of terrorism.“ „But he said
that even when facing the threat of terrorism, airport security officials
should not forget to respect „the primacy of the human person.“ „[With]
every action, it is above all essential to protect and value the human
person in their integrity,“ he told the representatives from the aviation
industry.“ (Source:
http://www.cbc.ca/world/story/2010/02/22/pope-body-scan.html.)

Čína obnovila povinné sterilizace svých občanů. Za
neuposlechnutí hrozí pokuty a zatčení.
(http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/198459-v-cine-semusi-nechat-sterilizovat-10-000-lidi-jinak-zatknou-jejichrodice.html)
Austrálie (http://en.wikipedia.org/wiki/Australia) přemýšlí o
zřízení nového ministerstva pro státní kontrolu lidské populace:
„SYDNEY (Reuters) – Australia is to create a new government
post of minister for population tasked of developing an official
population strategy, Prime Minister Kevin Rudd said on
Saturday. Tony Burke, currently minister for agriculture, forestry
and fisheries, will add the new job to his current portfolio, Rudd
said. The new strategy is expected to take 12 months to develop.
Recent estimates have suggested Australia‘s population could
grow by more than 50 percent to around 35 million in the
coming decades, from its current level of around 22 million,
fuelled largely by immigration. This has prompted concerns
about whether such an increase is sustainable in the world’s
driest continent. Rudd said the objective was to look at the
challenges and opportunities population growth would bring,
examine its likely trajectory, minimise the risks and consider
what infrastructure would be needed. „The strategy will also seek
to address the challenges associated with population growth,
including the impact on the environment, water, and urban
congestion,“ Rudd said. An election is due later this year, but
Rudd said he hoped development of a population strategy would
continue whether the Labour government or conservative
opposition won it.“ (Source:
http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia47 4187 20100403.)
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NWO Agenda postupovala dále Českou republikou. Jejím cílem
bylo snížení populace na Zemi a ušetření peněz pomocí ukončení
života rodičů, prarodičů, každého z nás. Průlomové doporučení
vydala v únoru 2010 Česká lékařská komora
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_lékařská_komora). Tzv.
nevyléčitelně nemocné máme nechat ´v klidu odejít´. Státní kasa
na jejich léčbu prostě nemá (http://zpravy.idnes.cz/lekari-uznemaji-lecit-nevylecitelne-schvalila-lekarska-komora-ps1/domaci.asp?c=A100226_134301_domaci_ban). Navíc někteří
politici vytáhli do boje za legalizaci euthanasie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) přesně podle tzv.
vědeckých poznatků Agendy NWO. Vaši prarodiče tak již brzy
budou moci odejít ´v klidu ze světa´, aby tzv. ´nezatěžovali
zbytečně´ státní pokladnu.
Možná tedy i dojde na predikci SOYLENT GREEN
(http://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green), kterou ve
stejnojmenném snímku tak varovně ukázal pro všechny budoucí
generace držitel prestižní filmové ceny Oscar
(http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award) Charlton Heston
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charlton_Heston).
ZASTAVME NWO AGENDU PŘÁTELÉ. JEŠTĚ STÁLE JE ČAS PRO
SLUŠNOST A SVOBODU. JEŠTĚ STÁLE MŮŽEME V DALŠÍCH VOLBÁCH
SVOBODNĚ ROZHODNOUT! STOP NWO TOTALITĚ!
NWO Agenda in the Czech Republic and a decrease in the number of
people on Earth – groundbreaking recommendation from the Czech
Medical Chamber: the so-called incurable will be left untreated; now is
the´time to let them die in peace´. Some Czech politicians support under
the influence of so-called scientific views euthanasia by NWO Agenda and
this situation also occurred in Czech Senate, where the criminal
euthanasia law was presented. Your grandparents will soon have to
´leave in peace´. They are too expensive for the Czech state. STOP NWO
AGENDA FRIENDS! THIS SHIT NWO AGENDA IS ALL OVER THE WORLD!
Varovné svědectví v Česku velmi populárního francouzského
cestovatele, enviromentalisty a oceánografa o ´nutnosti vyvražďování
lidí´ prostřednictvím OSN a agendy NWO: Jacques-Yves Cousteau
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau), French
oceanographer, filmmaker and environmentalist revealing the
misanthropic nature of the UN
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) and the radical
environmentalist movement: „The United Nation’s goal is to reduce
population selectively by encouraging abortion, forced sterilization,
and control human reproduction, and regards two-thirds of the human
population as excess baggage, with 350,000 people to be
eliminated per day…. It’s terrible to have to say this. World
Population must be stabilized and to do that we have to
eliminate 350,000 people per day. In one year that would
equal 128 million people.“ (Source: Elnadi, Bahgat; Rifaat, Adel:
Interview with Jacques-Yves Cousteau, IN: The UNESCO Courier, 1.
listopad, 1991, s. 13.)

Rath (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rath) pro euthanasii, Klener
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Klener) proti: „Klener: Pacientův
přístup k životu je proměnlivý. Pavel Klener svůj záporný postoj k
legalizaci eutanazie odůvodňuje i případy z praxe. „Opakovaně jsem
zažil, že jeden den se pacient dožadoval ukončení svého života a druhý
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den lpěl na životě zcela neuvěřitelně,“ řekl.“ „Rath: Eutanazie zkvalitní
péči. Podle Ratha je děsivých oborů v medicíně více a každý by měl
zvážit, zda se na to cítí. Sám by zavedení eutanazie přivítal i proto, že by
podle něj mohlo přispět ke zlepšení lékařské péče. „Už jen existence
možnosti požádat o eutanazii a nechat si svůj případ zhodnotit
nezávislými odborníky povede sama o sobě k postupnému zvyšování
kvality péče a snižování počtu lidí, kteří trpí zbytečně,“ argumentoval.
Eutanazie je legální například v Belgii nebo ve Švýcarsku. Podle Klenera
ale v těchto státech není spolehlivě analyzován její dopad. „V některých
státech se i uvažuje o změně pravidel,“ upozornil. „Pokud bude
eutanazie možná i u nás, tak sám osobně počítám s tím, že učiním
takové kroky, abych v případě nutnosti mohl tuto věc využít,“ řekl
Rath. Návrh zákona o eutanazii předložila 20. července senátorka
Václava Domšová (za SNK ED). Jak sama tvrdí, chce hlavně otevřít
odbornou diskusi na toto téma ve výborech. „Zatím se o ničem
nerozhoduje, do pléna to půjde až na podzim,“ sdělila iDNES.cz
Domšová.“ (Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prerusit-lecbu-ano-alevrazdit-ne-oponoval-klener-zastanci-eutanazie-rathovi-18y/domaci.asp?c=A0807 22_161851_domaci_pje.)
Velmi podnětná diskuse –
http://media.rozhlas.cz/_audio/01095863.mp3 – na téma euthanasie
proběhla 17 . února 2010 v Radiožurnálu mezi Janem Paynem
(http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/426483) a Borisem
Šťastným (http://www.financnici.cz/boris-stastny).
Sledování občanů pomocí nové generace elektronických měřičů
spotřeby elektrického proudu přímo ve vašem bytě.
(http://bits.blogs.nytimes.com/2010/03/15/tracking-electricuse-could-allow-utilities-to-track-you-too/)
Konec automobilové svobody. Již víte: proč Vám vláda
doporučuje zlikvidovat Vaše staré auto? Aby Vás mohla lépe
sledovat a monitorovat každý Vás krok. Zapomeňte na ekologické
důvody. Další NWO zákon v akci: Nová auta budou muset mít tzv.
´černé skříňky´, které budou zaznamenávat podrobnosti o
provozu vašeho vozu. Přístup k nim budou mít jak orgány veřejné
správy, tak různé bezpečnostní složky nebo výrobci a to na dálku,
bez nutnosti požadovat váš souhlas.
„All new cars would have to be equipped with „black boxes“ that record
performance data and federal safety regulators would be granted the
authority to order immediate recalls under newly proposed auto-safety
legislation being considered by Congress.“ (Source:
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/04/29/AR20100429047 00.html.)
Navíc GPS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System_navigation_device)
chytré čipy např. typu SiRFstar III
(http://en.wikipedia.org/wiki/SiRFstar_III) zabudované v elektronice
automobilu s cílem určovat jeho polohu, se již také s úspěchem využívají
k monitoringu emisí skleníkových plynů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas) a dalších tzv. moderněenviromentálních problémů, které můžete vy nebo váš vůz způsobovat.
Pokud to zjistí zařízení vybavené patřičným čipem a umístěné již
výrobcem ve vašem vozidle a vyšle tuto informaci na bezpečnostní
ústředí: vaše cesta rychle skončí elektronickým zablokováním chodu
auta nebo přivoláním policejních aj. ´jednotek enviromentální bdělosti´.
Marná sláva, životní prostředí a vaše tzv. enviromentální chování mají
přednost před např. odvozem manželky do porodnice. Vaše dítě přeci
produkuje množství škodlivých emisí a je nebezpečím pro celou planetu.
Samozřejmě tyto chytré čipy také umí zprostředkovat bez vašeho
souhlasu odposlech kompletní komunikace uvnitř i vně kabiny vozidla
např. při využití systému E911 (http://en.wikipedia.org/wiki/E911) a
VoIP (http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol),
mohou tak online upozornit patřičné orgány na vaše nevhodné výrazy,
kritiku vlády nebo třeba na nesouhlas se zvyšováním daní atd. Při
porušení některého předpisu může dojít k automatickému strhnutí dané
finanční částky z vašich prostředků elektronického bankovnictví aj. Pro
srovnání si např. stačí přečíst veřejně dostupné knížky od Ronalda
Kesslera (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Kessler), renomovaného
žurnalisty (Wall Street Journal, Washington Post) a držitele řady vysoce
hodnocených novinářských cen (American Political Science Association
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– 1965, United Press International – 1967 , Associated Press, Sevellon
Brown Memorial award – 1967 ), který se zabýval mj. oborem
bezpečnostních operací, abychom si uvědomili netušené možnosti
nejrůznějších odposlechů. Níže uváděná citace je přitom již přes 15 let
stará a technické prostředky za tu dobu opravdu neuvěřitelné pokročily.
„Každý reproduktor v rádiu nebo televizoru může být přeměněn na
odposlouchávací zařízení, které vysílá signály do odloučeného
poslechového místa. Elektrická zásuvka může být nahrazena jinou,
která obsahuje odposlouchávací zařízení, jež vysílá signály vzduchem
nebo po elektrickém vedení. Mikrofon v termostatu může přenášet
signály do radiátoru, odkud může vysílačka předávat signály ven.
Přepojením drátu v telefonu může být změněn v otevřený
mikrofon přenášející zvuk z místnosti po telefonní lince, i
když je sluchátko zavěšeno. Ani psací stroje nejsou imunní. Přívod
proudu užívaný u psacího stroje IBM Selectric se dá využít ke zjištění
toho, co se na stroji píše. Pokaždé, když se pohne psací jednotka, motor
uvnitř stroje běží. Délka doby, kdy motor pracuje, záleží na tom, jak
daleko se psací jednotka pohybuje. A tak délka pohybu se řídí podle
toho, které písmeno se píše. Měřením množství okamžité spotřeby může
tajné počítadlo určit, jak daleko se pohnula psací jednotka, a tak jaké
písmeno bylo napsáno. Obrazovka počítače také vyzařuje
signály, ze kterých se dá určit, které písmeno bylo napsáno.
Mikrofon umístěný v místnosti se dá také používat k
zachycení zvuků klávesnice. Každá klávesa má při úderu jiný
zvuk. Tento zvuk může sloužit k určení, která klávesa byla
stlačena. Podobně i jehličková tiskárna vydává zvuky, které
se dají přeložit do textu, který právě tiskne. Pokud je zapnutý
počítač vybaven modemem, může tajné slídidlo s pomocí
obyčejné telefonní linky zaznamenat celý obsah pevného
disku počítače.“ (Zdroj: Kessler, Ronald: CIA, Eminent, Praha, 1997 , s.
238-239.)
Tedy bezpečnost státu a Velký bratr
(http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarian_personality) především
přátelé. Fakticky samozřejmě mohou také tyto systémy
zachránit nejeden život díky včasnému příjezdu rychlé
pomoci. Cena za konec automobilové svobody však může být v novém
světě podle Agendy NWO až příliš vysoká.
„The proposed GPS road tax system could easily be programmed to
listen to and record conversations inside any vehicle. It could stop a
vehicle, lock the occupants inside and notify the ‘jack boots’ that the
occupants were en route to a tea party,“ Lamb wrote. „We would hope
that the federal government would never sink to the level of paranoia
that gripped Nazi Germany. But then, we also hoped that the federal
government would never sink to the level of labeling legal, peaceful
assemblies, such as the recent tea parties, as gatherings of potential
terrorists.“ (Source: http://www.wnd.com/?pageId=106056.)
Nové podmínky užívání Facebooku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) umožňují strojověautomatické vybírání klíčových slov
(http://en.wikipedia.org/wiki/Index_term) z vašich příspěvků,
jejich hromadné vyhodnocování a umísťování na vládní aj.
webové stránky, aplikace apod.
(http://facebookiswatchingyou.blogspot.com/2010/04/whatyou-say-now-on-facebook-can-go-to.html). Většině z toho se dá
ještě zatím zabránit pomocí zvýšeného nastavení vašeho
soukromí. Pravdou však je, že veškeré informace, které o sobě
uživatel Facebooku sdělí na svém profilu nebo obecně jinde na
internetu: jsou využívány pro účely tzv. marketingového
profilingu (http://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_practices;
http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_targeting) za účelem
obchodních nabídek přímo na míru vašim zájmům a představám.
Navíc jsou mnohdy využívány také bezpečnostními službami pro
vytváření osobnostních profilů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_profiling) a monitoring
potenciálních extrémistů, teroristů apod. Sám zakladatel
Facebooku Mark Zuckerberg
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg) označil lidi,
kteří svěřují svá osobní data do prostoru sociálních sítí mírně
řečeno za velké hlupáky: „Loveable Facebook founder Mark
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Zuckerberg called his first few thousand users “dumb fucks” for
trusting him with their data, published IM transcripts show.
Facebook hasn’t disputed the authenticity of the transcript.
Zuckerberg was chatting with an unnamed friend, apparently in
early 2004. Business Insider, which has a series of quite juicy
anecdotes about Facebook’s early days, takes the credit for this
one.“ (Source: http://www.infowars.com/facebook-foundercalled-trusting-users-dumb-fcks/.)
„Some of Britain’s biggest firms were last night accused of ‘spying’ on
their customers after they admitted ‘listening in’ on disgruntled
conversations on the internet. The companies include BT, which uses
specially developed software to scan for negative comments about it on
websites including Twitter, Facebook and YouTube. Budget airline
easyJet, mobile-phone retailer Carphone Warehouse and banks
including Lloyds TSB are also monitoring social networking sites to see
what is being said about them. The firms claim there is nothing sinister
about the practice, with BT insisting it is merely acting as ‘a fly on the
wall’ to ‘listen and engage with our customers’. But privacy
campaigners have accused them of ‘outright spying’ while legal experts
have suggested that firms making unsolicited approaches to customers
could fall foul of data protection laws. There are also fears the
technique could be used to inundate customers with sales pitches and
advertising, or be used by political parties. Research published last
year found that a negative review or comment by a frustrated customer
on the internet can lose companies as many as 30 other customers. A
negative comment from a celebrity can be even more damaging. Earlier
this year, BT was forced to act quickly after singer Lily Allen wrote on
her Twitter page: ‘Anyone know who the CEO of BT is? I’d find out
myself but my internet connection is so bad I can’t even Google. Such
bad service, awful.’ BT is using software called Debatescape, which
trawls social networking sites for keywords to identify anyone making
negative comments about the company. Angry customers are then
contacted by email suggesting ways BT can help to solve the problem.“
(Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1284363/How-BTSarah-spies-Facebook-account-secret-new-software-allows-BT-firmstrawl-internet-looking-disgruntled-customers.html.)
Pro NWO Agendu, pro s ní sympatizující část médií, se stávají již
delší dobu velmi nebezpeční aktivní a svobodní lidé působící v
sociálních sítích jako je Facebook. Tento fakt přiznal v rámci
celého světa – mj. země také pro Česko – šéf CNN Jonathan Klein
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Klein_(CNN)). Podle něj
musíme (rozuměj my z NWO) lépe kontrolovat sociální sítě jako je
svobodný Facebook a vymyslet způsob, kterak zastavit důvěru ve
zpravodajství šířené zde vašimi přáteli. Ničí nám to přeci naše
zakázky a oslabuje to naši moc (NWO). Tuto situaci již není možné
nadále tolerovat: „CNN President „Really Afraid Of“ Social Net.
Over the years, there have been more than a few arguments
about whether online news sites are killing newspapers. Now,
due to some almost startling comments made by the president of
CNN, it looks like the next round of old media-new media disputes
might concern social networks and cable news organizations.
According to the AFP, Jonathan Klein’s remarks on this subject
were in no way ambiguous. He said at Bloomberg
BusinessWeek’s 2010 Media Summit New York, „The competition
I’m really afraid of are social networking sites. That’s an
alternative that threatens to pull people away from us.“ Klein
then explained, „The people you’re friends with on Facebook or
the people you follow on Twitter are trusted sources of
information. . . . Well, we want to be the most trusted name in
news. We don’t want the 1,000 people you follow in Twitter to
be the most trusted sources for you. . . . So I’m far more worried
about the 500 million people on Facebook than I am about two
million people watching Fox.“ That’s an interesting take on the
power of social networks. It implies – at the very least – that
CNN anchors are going to spend a whole lot more time
referencing Facebook and Twitter from now on. An ad campaign
and new apps could follow, too. On a broader scale, Klein seems
to be saying that social networks’ users can easily – even
unwittingly – make or break major corporations.“ (Source:
http://www.webpronews.com/topnews/2010/03/10/cnnconverted by Web2PDFConvert.com

president-really-afraid-of-social-networks.)
Představitelé českých oranžových hochů pravděpodobně
neuspějí díky své volební porážce z května 2010 se svým
záměrem na cenzuru svobodného internetu pomocí vytvoření
speciálního úřadu dle záměru Agendy NWO
(http://www.netzin.cz/clanky/svoboda-internetu-uraddohlizejici-na-internet)
Microsoft (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft) chce působit
na vlády jednotlivých států – mj. v Česku – ve shodě s Agendou
NWO tak, aby se zdařilo zavést nové daně pro každého uživatele
internetu. Měl by být vytvořen fond finančních prostředků na tzv.
ochranu proti tzv. kyber útokům
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_attack).
Microsoft wants in line with NWO Agenda tax each user of internet for
example in the Czech Republic and in the USA etc.: in order to better
tackle the so-called cyber war.
„A top Microsoft executive on Tuesday suggested a broad Internet tax
to help defray the costs associated with computer security breaches
and vast Internet attacks, according to reports. Speaking at a security
conference in San Francisco, Microsoft Vice President for Trustworthy
Computing Scott Charney pitched the Web usage fee as one way to
subsidize efforts to combat emerging cyber threats — a costly venture,
he said, but one that had vast community benefits. „You could say it’s a
public safety issue and do it with general taxation,“ Charney noted.“
(Source: http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/847 17 microsoft-exec-pitches-internet-usage-tax-to-pay-for-cybersecurityprograms.)
Bill Gates (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_gates) chce používat
vakcíny a potraty k redukci lidské populace přesně podle záměrů
NWO Agendy a usiluje o drastické zamezení produkce
životadárného CO2 (http://en.wikipedia.org/wiki/CO2), což bude
znamenat samozřejmě mj. především omezení lidského dýchání.
Jeho nadace velmi aktivně propaguje šíření vakcín (údajně
s obsaženými sterilizanty) po celém světě.
(http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/bill-gatespriznal-vakciny-maji-snizit-populaci/)
„Stating that the global population was heading towards 9 billion,
Gates said, “If we do a really great job on new vaccines, health care,
reproductive health services (abortion), we could lower that by
perhaps 10 or 15 per cent.” Quite how an improvement in health care
and vaccines that supposedly save lives would lead to a lowering in
global population is an oxymoron, unless Gates is referring to vaccines
that sterilize people, which is precisely the same method advocated in
White House science advisor John P. Holdren’s 1977 textbook
Ecoscience, which calls for a dictatorial “planetary regime” to enforce
draconian measures of population reduction via all manner of
oppressive techniques, including sterilization.“ (Source:
http://www.infowars.com/bill-gates-use-vaccines-to-lowerpopulation/.)
„Nadace Billa & Melindy Gatesových podpoří očkování částkou vyšší
než 10 miliard dolarů. Bill Gates, předseda Nadace Billa & Melindy
Gatesových, se nedávno zúčastnil Světového ekonomického fóra ve
švýcarském Davosu, kde oznámil zvýšení finanční podpory na
očkování. „Během tohoto desetiletí jsme utratili přes 4,5 milionu dolarů
za výzkum a rozvoz očkovacích látek. A dnes bychom se chtěli zavázat,
že v tom následujícím desetiletí, ve kterém podle nás očkovací látky
sehrají velmi důležitou roli, podpoříme tyto produkty finanční částkou
vyšší než 10 miliard dolarů. Chceme tak pomoci vynalézt nové látky a
přispět k jejich rozšíření a pokrytí“, řekl Bill Gates ve svém projevu.
Světové ekonomické fórum je každoročním shromážděním vysokých
představitelů politiky a ekonomiky se zaměřením na problémy jako
globální vývoj, a právě Gates je již několik let jeho stálým účastníkem.“
(Zdroj: http://pcworld.cz/Videos/vysedavani-u-facebooku-ma-vaznyvliv-na-vase-zdravi-8855.)
„Soon into his talk he states that the world’s population is rapidly
heading toward a staggering 9 billion and that, “if we do a good job on
new vaccines, healthcare, and reproductive health services we could
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lower that by 10-15%.” Yes, you guessed it; Bill Gates is suggesting
tried and tested Malthusian population manipulation to achieve the
new world order’s nominal depopulation agenda.“ (Source:
http://www.infowars.com/bill-gates-calls-for-population-reduction/.)
Bill Gates wants to use vaccines and abortions to reduce the population
exactly via NWO Agenda objectives and seeks the complete eradication
of CO2 production, which will mean among other things, of course,
limitations of the human respiratory. STOP EVIL NWO AGENDA!

Snahy NWO kruhů v Česku nejprve o povinnou a ve druhé fázi pak
o dobrovolnou vakcinaci proti tzv. prasečí chřipce
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu) vyšuměly naštěstí totálně
bez úspěchu, tzv. doztracena. Pomyslnou tečkou bylo oficiální
vyjádření české ministryně zdravotnictví jménem Dana Jurásková
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) z 11. 6. 2010, kdy
jasně sdělila národu, že „vakcína bude stažena“ a „zlikvidována“.
(Zdroj: Radiožurnál, 11. 6. 2010.). Tímto krokem se nepochybně
podařilo zachránit mnoho lidských životů, které by vakcíny
mohly ohrozit, nicméně peníze daňových poplatníků investované
do nákupu statisíců dávek očkovací látky se již do státního
rozpočtu bohužel nevrátí. Dobrovolně se totiž nenechala
naočkovat dokonce ani drtivá většina ministrů české vlády
(http://www.novinky.cz/domaci/192897 -nikdo-z-ministru-senenechal-ockovat-proti-praseci-chripce.html), neřku-li president
ČR. WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/WHO) přiznala vážná
pochybení při své přehnané propagaci daných vakcín. Významný
expert a jeden z vedoucích představitelů Světové zdravotnické
organizace Keiji Fukuda
(http://en.wikipedia.org/wiki/Keiji_Fukuda) prohlásil, že
pandemická opatření a hysterie kolem loňské tzv. prasečí chřipky
byly přehnané. Virus H1N1 (http://en.wikipedia.org/wiki/H1N1)
byl méně nebezpečný než ptačí chřipka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bird-flu). Některé studie již začaly
také poukazovat na menší počty zemřelých v důsledku prasečí než
díky běžným chřipkovým onemocněním. Tlaky farmaceutických
firem na manipulaci s vyhlašováním pandemie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic) a odměňování členů
WHO za prosazování jejich zájmů: bohužel naprosto
zdiskreditovaly tuto mezinárodní organizaci, která měla hájit
především lidské zdraví (viz článek z prestižního British Medical
Journal ze 3. června 2010:
http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2947 )
Dnes je již každému jasné, že pro občana představuje v jeho vlastním
zájmu o přežití v celosvětových tlacích zlé Agendy NWO jedinou cestu:
svobodné, rozumné chování, vyhodnocování všech informací,
nepodléhání mohutným mediálním a politickým manipulacím.
´Nejprve informace a potom možná vakcinace´, zní naše heslo.
Není dobré lidem něco povinně vnucovat, pak se nestarat o postižení,
která chybně konstruované vakcíny vyvolají a stejně tak je zde
samozřejmě odpovědnost opačná. Farmaceutické firmy své závazky vůči
postiženým a mrtvým lidem vždycky odmítnou, přenesou je na vlády a
ty zase na chudáky praktické lékaře, kteří ovšem nesou v ČR paradoxně
hlavní zodpovědnost za všechny negativní účinky vakcín díky
neexistenci jasné legislativy na ochranu pacienta před závadným
očkováním. Tedy: když se něco nepovede, tak to vždycky odnese lékař,
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pacient, naše děti. Když se občan nepodřídí, tak platí ´až zčerná´ a je
popotahován po úřadech, stává se tzv. hrozbou společnosti. Když se
chce člověk spravedlivě bránit: není pořádně podle čeho a u jakého
soudu. Tuto katastrofální situaci a patřičnou legislativu je třeba změnit,
přenést odpovědnost také na výrobce vakcín. Tedy povinné očkování
nikoliv. Dostatek informací a jasné zákony ano, pak také kdo bude platit v
případě, že vám vaše dítě (nikomu to nepřeji a modlím se za vaše zdravé
děti) postihne třeba onemocnění Guillain-Barrého syndrom
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Guillain-Barr%C3%A9ho_syndrom), když
vám budou vnucovat povinnou, závadnou vakcinaci. Nelze se totiž ptát
jen jedním způsobem. Ta diskuse musí být obapolná. Pro vládu a pro
farmaceutické firmy jste pouze zanedbatelný příklad, pokud se vám něco
stane díky závadným vakcínám. Z celého světa existují tisíce případů,
kdy někdo při výrobě, distribuci, v průběhu aplikace vakcín udělal
chybu. Necháte tedy píchnout neznámou látku svému dítěti na základě
zastaralé legislativy a pak budete důvěřovat, že to bude v pořádku? Co
když nebude a jak se domůžete svých práv? Bude vám jedno, že bude
vaše dítě postiženo a že vám nedali patřičné informace a nebyli ochotni
diskutovat? Nikdo nezpochybňuje objev očkování, jeho význam, ale jste
si jisti, že dnešní výrobci jsou vedeni snahou vám pomoci nebo zachránit
vaše děti? Když víte mj. o čem byla tzv. prasečí chřipka a o dalších
případech např. testování vakcín na živých lidech v minulých letech v
Polsku aj.? Proč jdete jako ovce na porážku a nehájíte zdravý život svých
dětí, nechce informace, pasivně se podřizujete v něčem, co může zničit
život váš, vašeho dítěte. Když už nic: tak se zajímejte, studujte všechny
argumenty a pak teprve přijměte adekvátní rozhodnutí. Vyžadujte od
politiků, ať změní legislativu o povinné vakcinaci populace a raději se
starají: jak vám dát šanci na všechny informace pro i proti, abyste se
mohli svobodně rozhodnout (v případě, že jste zdraví a otevřeně nešíříte
nákazu). President Václav Klaus zde uvažuje stejně: „Já bych zůstal u
nepovinného očkování.“ „Já jsem se nikdy nenechal očkovat proti
žádné chřipce.“ „Ať si o tom každý rozhodne sám.“ „Nechte to na
každém jednotlivci.“ (Zdroj: TV Nova, 2. 3. 2010.) V obecném duchu zde
paradoxně s českým presidentem souhlasila např. žena presidenta
Obamy Michele (http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Obama), když
prohlásila v reakci na otázku, zda by měl lidem někdo z vlády říkat, jak se
mají chovat: „Na naší planetě není žádný expert, který by měl říkat
lidem, co by vláda měla občanům nařizovat, aby dělali. Ono to totiž pak
nedělá dobrotu.“ „Bude to vyžadovat úsilí ze všech stran“ a zvláštní
„přístup“. „Rodiče musí dostat ty správné informace a sami pak dělat
dobrá rozhodnutí.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 2. 2010.)
„The mass vaccination program for swine flu has come under fire from
an infectious disease expert who says the risk of serious side effects was
greater than any potential benefit for half the Australian population.
Writing in the latest issue of Australian Prescriber, Professor Peter
Collignon, director of the Infectious Diseases Unit and Microbiology
Department at The Canberra Hospital, said the Government’s response
to the virus was „inappropriate“, fuelled by fears about its spread that
were out of proportion to the real threat posed by the disease. „Overall,
swine flu has been associated with fewer deaths than seasonal influenza
and is of low virulence,“ he wrote. Professor Collignon said the risk of
side effects from the vaccine was greater than any potential benefit for
50 per cent of the Australian population, who were likely already
immune because of pre-existing immunity or recent infection. „In any
mass vaccination campaign, those who are already immune are
unlikely to get additional benefits from the vaccine, but remain at risk of
adverse effects,“ he wrote. „In young people without risk factors, the
rates of death and complications last winter from swine flu were very
low and are similar to the risk of serious vaccine-associated adverse
effects such as Guillain-Barré syndrome and anaphylaxis.“ According to
Prof Collignon, around 50 per cent of people who received the H1N1
vaccine in the Australian trial had mild to moderate systemic adverse
effects and 1.7 per cent had adverse effects recorded as severe. In
children, 20 per cent had moderate to severe systemic adverse effects
after receiving a single 15 microgram dose of vaccine. „It is very
important that we make sure we do more good than harm with any
vaccine,“ Prof Collignon said, calling for large, prospective long-term
studies on the safety and efficacy of influenza vaccines before
embarking on further mass immunisation programs. Prof Collignon also
criticised the use of multidose vials in the vaccination program, saying
it put patients at „needless additional risk“ of contracting infections
converted by Web2PDFConvert.com

such as Staphylococcus aureus, hepatitis B and HIV.“ (Source:
http://www.pharmacynews.com.au/article/mass-h1n1-immunisationinappropriate/514894.aspx.)
„Global health chiefs have finally admitted that they may have
overreacted to the swine flu ‘pandemic’ – landing governments with
millions of unused vaccines. The World Health Organisation has
conceded that it may have been guilty of failing to communicate
‘uncertainties’ about how virulent the new virus was. Critics say the
UN agency was too quick to designate the influenza a pandemic in June
after it spread from Mexico. Keiji Fukuda (Assistant Director-General for
Health, Security and Environment ad interim for the World Health
Organization), its top influenza expert, yesterday admitted a six-phase
system for declaring this was confusing and the bug was not actually as
deadly as bird flu. ‘The reality is there is a huge amount of uncertainty
(in a pandemic),’ he said. ‘I think we did not convey the uncertainty.
That was interpreted by many as a non-transparent process.’ He
admitted the scale may be flawed as it takes into account the
geographic spread of a virus but not its severity. ‘Confusion about
phases and level of severity remains a very vexing issue,’ added Mr
Fukuda. He was addressing a meeting of experts reviewing the WHO’s
handling of the first influenza pandemic in 40 years. Last week it
emerged Britain wasted up to £300million on vaccines that will never
be used. H1N1 has killed 17,770 people in 213 countries, the WHO says.“
(Source: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article1265530/We-blundered-swine-flu-admit-health-chiefs.html.)
„After asking additional questions and reviewing the evidence and
holding extensive discussion, the Committee was of the view that there
was mixed evidence showing declining or low pandemic activity in
many countries, but new community level transmission activity in West
Africa. /…/ The Committee advised that it was premature to conclude
that all parts of the world have experienced peak transmission of the
H1N1 pandemic influenza and that additional time and information was
needed to provide expert advice on the status of the pandemic.“
(Source:
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/7 th_meeting_ihr/en/index.html.)
„A stunning new report reveals that top scientists who convinced the
World Health Organization (WHO) to declare H1N1 a global pandemic
held close financial ties to the drug companies that profited from the
sale of those vaccines. This report, published in the British Medical
Journal, exposes the hidden ties that drove WHO to declare a pandemic,
resulting in billions of dollars in profits for vaccine manufacturers.
Several key advisors who urged WHO to declare a pandemic received
direct financial compensation from the very same vaccine
manufacturers who received a windfall of profits from the pandemic
announcement. During all this, WHO refused to disclose any conflicts of
interests between its top advisors and the drug companies who would
financially benefit from its decisions. All the kickbacks, in other words,
were swept under the table and kept silent, and WHO somehow didn’t
think it was important to let the world know that it was receiving
policy advice from individuals who stood to make millions of dollars
when a pandemic was declared. The report was authored by Deborah
Cohen (BMJ features editor), and Philip Carter, a journalist who works
for the Bureau of Investigative Journalism in London. In their report,
Cohen states, “…our investigation has revealed damaging issues. If
these are not addressed, H1N1 may yet claim its biggest victim — the
credibility of the WHO and the trust in the global public health system.”
In response to the report, WHO secretary-general Dr Margaret Chan
defended the secrecy, saying that WHO intentionally kept the financial
ties a secret in order to “…protect the integrity and independence of the
members while doing this critical work… [and] also to ensure
transparency.” Dr Chan apparently does not understand the meaning of
the word “transparency.” Then again, WHO has always twisted reality
in order to serve its corporate masters, the pharmaceutical giants who
profit from disease. To say that they are keeping the financial ties a
secret in order to “protect the integrity” of the members is like saying
we’re all serving alcohol at tonight’s AA meeting in order to keep
everybody off the bottle. It just flat out makes no sense. But since when
did making sense have anything to do with WHO’s decision process
anyway? Even Fiona Godlee, editor of the BMJ, had harsh words for the
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WHO, saying, “…its credibility has been badly damaged. WHO must act
now to restore its credibility.” (Source: http://www.infowars.com/whoscandal-exposed-advisors-received-kickbacks-from-h1n1-vaccinemanufacturers/.)
Prestižní medicínský časopis Plosmedicine online srovnal výsledky čtyř
kanadských vědeckých studií a ukázal na velkou pravděpodobnost, že
očkování proti běžné chřipce zvyšuje šance na onemocnění tzv. prasečí
chřipkou. Odborná studie s mnoha tabulkami je k dispozici níže.
Prestigeous Plosmedicine.org online: „Association between the 2008
–09 Seasonal Influenza Vaccine and Pandemic H1N1 Illness during
Spring–Summer 2009“ „In summary, we report findings from four
epidemiologic studies in Canada showing that prior receipt of 2008–09
TIV was associated with increased risk of medically attended pH1N1
illness during the spring–summer 2009.“ (Source:
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.137 1%2Fjournal.pmed.1000258#pmed1000258-t003.)
„The four new studies conducted by Canadian researchers conclude
that the traditional seasonal flu vaccine seems to have boosted the risk
of infection with pandemic H1N1 swine flu by almost double. In one
study, the researchers revealed to use ongoing sentinel monitoring
system in order to assess the frequency of prior vaccination with the
seasonal flu vaccine in people suffering from H1N1 swine flu in 2009
compared to people without swine flu. The study discovered that
seasonal flu vaccination was linked with a 68 percent boosted risk of
falling in prey to swine flu. “I do think that they did the best they could
with the data they had”, said Dr. Mark Loeb, an infectious diseases
expert at McMaster University in Hamilton who was not part of the
study and who seems to be sceptical about the study’s conclusion. The
studies, published April 6 in the online journal PLoS Medicine,
attributed to the combined of over 40 researchers including many of
Canada’s top influenza experts. The data is reported to be fetched from
four studies that draw cases from British Columbia, Alberta, Ontario
and Quebec. However, the studies failed to show the presence of a true
cause-and-effect link between seasonal flu vaccination and subsequent
swine flu illness, or it is due to presence of a common factor among the
people in the study.“ (Source: http://www.infowars.com/h1n1-spreadlinked-to-seasonal-flu-shots/.)
„Up to £300million of taxpayers’ money has been wasted on swine flu
jabs that were never needed. Ministers ordered 90million doses of a
vaccine last year at a cost of £540million as panic over the illness
gripped the country. But as the ‘pandemic’ failed to materialise it soon
became clear that the order was far too large. The Department of
Health tried to get out of the enormous contract but the drug firm,
GlaxoSmithKline, refused to back down. Yesterday the Government
announced it had signed a compromise deal that caps the number of
shots of Pandemrix at 34.8million – but, astonishingly, at twice the
price first agreed. It means the Government will pay for two-thirds of
the original deal but only receive just over a third of the doses.“
(Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-126397 5/Swine-flu
–300m-squandered-jabs-didnt-need.html.)
Austrálie zaznamenala případ usmrceného dítěte po podání očkovací
látky proti chřipce (http://www.couriermail.com.au/news/toddlerashley-jade-epapara-2-dies-after-flu-vaccination/story-e6freon61225857 803417 )
Faktem je, že počty nemocných chřipkovými onemocněními se dostaly
jen v USA v období února 2010 na svá historická minima. Odborné
diagnostické ústavy hlásily nejmenší počty onemocnění populace
respiračními problémy od roku 2005. Prestižní The Wall Street Journal:
„Why is so little cases of influenza-like symptoms now ? „The percentage
of all doctors’ visits by patients with influenza-like symptoms has
dropped from a high of 7.8% in late October—the largest peak since the
agency began surveillance in 1997—to 1.8% in late February, well
below the norm for flu season.“ „It is not clear why there is so little flu,
particularly swine flu, going around, experts say. „Surely there’s a
sufficient number of people who haven’t been infected or vaccinated,“
said Michael Osterholm, director of the Center for Infectious Disease
Research and Policy at the University of Minnesota.“ (Source:
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http://online.wsj.com/article/SB100014240527 487 0342930457 50957 43102260012.html?
mod=mostpop.)
Vědecký tým ze Skotska (http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland)
úspěšně zničil rakovinotvorné buňky díky manipulací s DNA. Tato
metoda je nejen rychlá, nýbrž také v drtivé většině případů
úspěšná. Vedlejší účinky zatím nejsou známy. Podle posledních
zjištění tak existuje konečně šance na definitivní vymýcení
rakoviny z povrchu zemského: „Scottish scientists have made
cancer tumours vanish within 10 days by sending DNA to seek
and destroy the cells.“ (Source:
http://www.heraldscotland.com/news/health/scientists-makecancer-cells-vanish-1.1022114.)
Posilování požadavků na plošné zavádění biometrických
identifikačních údajů (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) a
technologie RFID čipů (http://en.wikipedia.org/wiki/RFID).
Z hlediska každého českého občana to znamená nebezpečí zcizení
osobních údajů nepovolanými osobami, sdělování těchto
citlivých informací státním aj. institucím bez přiměřené nutnosti
nebo vaší svobodné volby, omezení ústavou garantované
svobodné komunikace, pohybu, přístupu do některých institucí,
úřadů nebo k daným obchodním aj. službám: pokud tedy s tímto
porušováním Bohem garantovaného a Ústavou chráněného
přirozeného práva
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) nesouhlasíte. V
blízké budoucnosti počítají dokonce někteří čeští bezpečnostní
experti s implantací dálkově čtených RFID čipů již od narození
vašim dětem v rámci prosazování totální kontroly nad životem
každého člověka od narození do smrti – vše bude samozřejmě
hezky marketingově zabaleno a zdůvodněno. (
http://old.estat.cz/share/pdf/Elektronicka_identifikace_obcana.pdf;
http://www.isvs.cz/bezpecnost/zijeme-v-orwellovskemsvete.html; http://www.euroskop.cz/38/8548/clanek/velkybratr-nas-sleduje/)
„In a report on “the largest technology show on Earth, which runs from
March 2nd to 6th in Hannover, Germany,” Fox News ran the following
caption to the photo below: A new electronic personal identity card
will be introduced in Germany on 1 November 2010. The complex
overall system for managing the mandatory card and its contactless
chip is on display at CeBIT 2010. The card has three functions: 1.
biometric identity verification, 2. electronic identity verification, 3.
authenticated electronic signature.“ (Source:
http://www.infowars.com/germany-intorduces-biometric-id-card-attech-show/.)
„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům
nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude
moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy
nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí,
ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
(BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 13:16-18, Biblion, Praha, 2009,
s. 1554.)

Čeští občané získali důležitý odklad v povinném zavedení nových
osobních dokladů s čipem, kde by měla být uložena důležitá
osobní data všech obyvatel ČR s přímým napojením na centrální
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registry (spuštění v létě 2010 a kompletní zavedení do praxe roku
2012). Američané nyní čelí podobnému problému se zaváděním
všeobecných identifikačních karet s biometrickými údaji. Pod
rouškou boje s nelegální imigrací
(http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration) by si totiž
museli pořídit tyto sofistikované karty doposud všichni svobodní
američtí občané. Politici v Česku si uvědomují, že lidé získávají
povědomí o této nebezpečné špehovací Agendě NWO a tak
přibrzdili zavádění těchto „evil“ nových průkazů. Stop NWO
Agendě! (http://www.novinky.cz/domaci/195049-elektronickeobcanske-prukazy-pujdou-do-obehu-az-za-dva-roky.html)
Czech citizens have gained an important delay in the introduction of new
personal documents with a chip, which should be kept important
personal data. Americans are now facing a similar problem with the
introduction of central ID. Politicians in the Czech Republic know that
people get aware of this dangerous spyware Agenda NWO and thus
slowing down the implementation of these „evil“ new licenses. Stop NWO
Agenda!
Výborná snaha českých zákonodárců požadujících ochranu
soukromí českých občanů proti bezdůvodnému špehování ze
strany státní moci a NWO Agendy – proti tzv. česko-oranžovému
Patriot Actu z roku 2005 (Zákon č. 127 /2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
„Praha – Policie odešle denně až 500 žádostí mobilním operátorům,
kteří jí musí sdělit, kdy a kam jejich klienti volali, komu psali SMSky a
kde zrovna byli. Ročně je to přes sto tisíc žádostí. Policisté přitom
využívají zákon, který měl původně pomáhat v boji proti terorismu.
Podle něj musí telefonní operátoři tyto údaje skladovat půl roku.
Skupina poslanců proto nyní chce, aby v případu zasáhl Ústavní soud.
Jejich šance naznačuje podobný případ ze sousedního Německa, kde
také zavedli monitorování telefonů před několika lety. Minulý týden ale
ústavní soud v Karlsruhe zákon zrušil. Hromadnou stížnost k soudu
podalo skoro 35 tisíc lidí a podle německých médií šlo o vůbec
nejhromadnější ústavní stížnost v dějinách poválečného
Německa.Monitorovat telefonní hovory a ukládat tyto údaje půl roku
pro potřeby policie chtěla po Česku Evropská unie. Kromě telefonu a
SMS se musí uchovávat dokonce i provoz na internetu. Policie konkrétní
čísla komentovat nechce, neskrývá ale, že jí taková možnost vyhovuje:
„Údaje o telekomunikačním provozu nám pomáhají při vyšetřování
trestní činnosti a využíváme je,“ uvedla mluvčí kriminální policie Pavla
Kopecká. Teď ale poslanci chtějí podat stížnost k Ústavnímu soudu, aby
zákon zrušil. Zákonodárci paradoxně přiznávají, že je to i jejich chyba,
sami totiž stejný zákon před několika lety schválili, dokonce do něj
napsali, že musí stát za monitorování platit desítky milionů korun
ročně, které jdou mobilním operátorům. „Po dvou letech jsme
vyhodnotili, že to nefunguje jako boj proti terorismu, ale jako špiclování
všech občanů,“ vysvětluje poslanec ODS Marek Benda.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/domaci/83489-masivni-sledovani-mobilnichtelefonu-policie-posle-pres-100-tisic-zadosti-rocne/.)
„Poslanci ODS chtějí u Ústavního soudu zastavit šmírování. Německý
ústavní soud nařídil okamžité vymazání všech dat shromážděných
podle právních předpisů vycházejících z takzvané Data Retention
směrnice, na jejímž základě dochází ke shromažďování údajů o
telefonních hovorech a o pohybu a činnosti uživatelů na internetu.
Tažení evropských ochránců soukromí proti špehování soukromé
komunikace občanů, kterého se účastní také občanské sdružení IuRe,
tak zaznamenalo velký úspěch. Rovněž Češi se v této věci obrátí na
Ústavní soud. Čtyřicet čtyři poslanců ODS a poslankyně Strany zelených
Kateřina Jacques podepsalo podání k Ústavnímu soudu. Hlavním
propagátorem iniciativy mezi poslanci je Marek Benda. Na svém
úterním jednání německý ústavní soud zrušil stávající německou
úpravu Data Retention a nařídil likvidaci osobních údajů, které byly
uchovávány na základě této úpravy. Pro příští zavedení Data Retention
směrnice stanovil základní podmínky, které musí být splněny, aby byla
právní úprava v souladu s německou ústavou. Data mohou být
uchovávána maximálně po dobu šesti měsíců a musí být jasně
vymezeno, při vyšetřování jakých trestných činů mohou být
uchovávané údaje využity. Musí být zavedena velmi přísná pravidla
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ochrany shromažďovaných dat a lidé musí být informováni, pokud si
úřady jejich data vyžádají. V určitých případech (například
komunikace s advokátem nebo duchovním) bude využívání takto
získaných dat v rozporu se zákonem i za splnění výše zmíněných
podmínek. Také v České republice je už od roku 2005 preventivně „pro
všechny případy“ po dobu šesti měsíců uchováván záznam o každém emailu, přístupu na web, telefonním hovoru i SMS. Do databází má
přístup policie, zpravodajské služby a další. Slídění zavedl zákon o
elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal výše
zmíněnou evropskou směrnici. Přítrž šmírování soukromé komunikace
lidí by mohl učinit ústavněprávní přezkum ustanovení zákona o
elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, který chce
IuRe vyvolat. „Oslovili jsme zástupce politických klubů v poslanecké
sněmovně, získali pro tuto iniciativu potřebný počet poslanců a
očekáváme, že v nejbližší době bude příslušný návrh k Ústavnímu soudu
podán,“ řekl právník IuReJan Vobořil. Podle zjištění Euro.cz je jedním z
podporovatelů iniciativy poslanec ODS Marek Benda. Opatření mělo
sloužit pro boj s terorismem a vážnou trestnou činností, ale podle Bendy
se zneužívá pro prakticky neomezené sledování lidí. „Ústavní soud, když
rozhodl, že Lisabonská smlouva je v souladu s českou ústavou, uvedl, že
je výhradním strážcem naší ústavnosti, základních prvků suverenity a
lidských práv. Nyní má možnost vymezit, kam až může do lidských práv
a naší suverenity zasahovat evropské právo,“ řekl Euro.cz poslanec
Benda. Návrh reaguje i na nejnovější vývoj v ústavněprávním
přezkumu národních zákonů provádějících spornou směrnici EU. Na
konci roku 2008 a na počátku října 2009 zrušily dané části zákonů
ústavní soudy v Bulharsku a Rumunsku. V souvislosti s praktickým
dopadem Data Retention zahájilo IuRe v říjnu 2009 výzkum, který má
ukázat reálnou praxi poskytovatelů internetových služeb (ISP) při práci
s osobními údaji zákazníků. IuRe oslovilo poskytovatele zajišťující
služby připojení k internetu a poskytovatele různých webových služeb.
Výzkum je soustředěn na nejvýznamnější firmy v daném oboru, pro
porovnání bylo zařazeno i několik malých subjektů. „Zajímaly nás
hlavně otázky správy, zabezpečení a předávání údajů o zákaznících na
základě vyžádání ze strany orgánů veřejné moci i pro komerční využití.
Pozornost jsme věnovali i praxi informování zákazníků o nakládání s
daty o jejich komunikaci a otevřenosti firem k otázkám a připomínkám
zákazníků v oblasti soukromí,“ upřesnil rámec výzkumu IT expert IuRe
Petr Kučera. Výsledky budou prezentovány na přelomu března a dubna
2010.“ (Zdroj: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=22348&s=newsletter.)
Czech party ODS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party): Against NWO
Agenda. Great News friends! ODS MP deputies will sent to the Czech
Constitutional Court a request to terminate the so-called Bohemian
Patriot Act of 2005. This law was advocated previously by the Social
Democrats (http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD), who through its
executives openly reported to global NWO Agenda.
President Obama prodloužil o další rok platnost kontroverzního
zákona Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_act).
Chce mj. nadále uchovávat a vytvářet rozsáhlé databáze lidské
DNA a to od jakéhokoliv občana zatčeného z jakéhokoliv důvodu
(například v některých státech je jízda bez řidičského průkazu
stále trestným činem). Občané mohou být monitorováni bez
souhlasu soudu, zatýkáni a drženi ve vazbě. Amerika se nyní
rychle mění z nejsvobodnější země na světě doslova v ´jedno
velké vězení´.
„March 1, 2010, San Francisco.
President Obama signed a one-year
extension of three sections of the
USA Patriot Act on Saturday
without any new limits on the
measures that many liberal groups
and Democrats said were
necessary to safeguard American
civil liberties. The provisions allow
the government, with permission
from a special court, to obtain
roving wiretaps over multiple
communication devices, seize
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suspects’ records without their
knowledge, and conduct
surveillance of a so-called “lone
wolf,” or someone deemed
suspicious but without any known ties to an organized terrorist group.“
(Source: http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2010/0301/Obamasigns-Patriot-Act-extension-without-reforms.)
„President Barack Obama’s embrace of a national database to store the
DNA of people arrested but not necessarily convicted of a crime is
heartening to backers of the policy but disappointing to criminal-justice
reformers, who view it as an invasion of privacy. Others also worry the
practice would adversely affect minorities. In an interview aired
Saturday on “America’s Most Wanted,” Obama expressed strong
agreement as host John Walsh extolled the virtues of collecting DNA at
the time of an arrest and putting it into a single, national database. “We
have 18 states who are taking DNA upon arrest,” Walsh said. “It’s no
different than fingerprinting or a booking photo. …/…/ “It’s the right
thing to do,” Obama replied. “This is where the national registry
becomes so important, because what you have is individual states —
they may have a database, but if they’re not sharing it with the state
next door, you’ve got a guy from Illinois driving over into Indiana, and
they’re not talking to each other.” „“I’m actually surprised he would
give an answer like that,” said Deborah Peterson Small of Break the
Chains, which studies the impact of drug laws on minority groups. “I’d
think he and people around him would know that collecting DNA
samples from arrestees is more controversial than collecting it from
people who’ve been convicted.” “It’s a horrible idea – tremendously
invasive,” said Bill Quigley of the Center for Constitutional Rights, who
also disputed Walsh’s claim that DNA is no different from fingerprints.
“It’s like a hair sample, looking at your health care records and
everything else,” Quigley said. “It’s like giving a blank check to the
government – a blank check they can cash anytime they feel like it.”“
(Source: http://www.politico.com/news/stories/0310/34097 .html;
dále http://www.infowars.com/obama-supports-a-national-dnadatabase/.)
President Obama podpořil návrh nového zákona ze 4. března
2010, který směřuje k dalšímu potlačení práv občanů USA a všech
tzv. ´pro stát nebezpečných lidí´. Současná podoba navrhované
legislativy ´S. 3081: Enemy Belligerent Interrogation,
Detention, and Prosecution Act of 2010´
(http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-3081)
tak připravuje Ameriku na velký válečný konflikt např.
s Íránem a počítá s výslechem nebo zadržováním
podezřelých osob po neomezenou dobu ve vojenských
věznicích mj. na území USA bez rozhodnutí soudu nebo
reálného důvodu. Hlavní výtka se týká dále toho, že
tento zákon trestá americké občany a ostatní lidi za to, že
nesouhlasí s politikou vlády nebo jejich spojenců a tento
svůj názor projevují např. formou pokojně-nenásilných
demonstrací, blogování na internetu nebo třeba jen
rozhovorem se sousedy a přáteli. V tomto smyslu
podezřelé osobě může být odepřen právní zástupce,
soudní proces, jakékoliv slušné a lidské zacházení. USA
jsou nyní pod vedením Obamovy administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) již jen
krůček k překročení hranice mezi tzv. ochranou svých občanů a
přechodem k totalitě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism).
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Nebezpečí svobody slova pro vládnoucí elity kolem pana Obamy
potvrdil významný americký bezpečnostní expert Robert David Steele
Vivas (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Steele), jenž byl mj.
funkce členem Námořní pěchoty Spojených států amerických
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps), pracoval
pro americkou námořní zpravodajskou službu ´Marine Corps
Intelligence Activity´ – MCIA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Corps_Intelligence_Activity) a
pro CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA) v úseku utajovaných
operací (http://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_operation). Dle jeho
zkušeností jsou současní bloggeři velmi důležití pro národní bezpečnost
USA a v podstatě každého státu díky obrovskému nárůstu jejich
popularity a pro mohutné čerpání informací právě z jejich webů. Pokud
lidé věří bloggerům a nikoliv vládou kontrolovaným médiím, pak totiž
vzniká velký problém s predikovatelností chování svobodných občanů a
celého politického systému.

„An individual, including a citizen of the United States, determined to be
an unprivileged enemy belligerent under section 3(c)(2) in a manner
which satisfies Article 5 of the Geneva Convention Relative to the
Treatment of Prisoners of War may be detained without criminal
charges and without trial for the duration of hostilities against the
United States or its coalition partners in which the individual has
engaged, or which the individual has purposely and materially
supported, consistent with the law of war and any authorization for the
use of military force provided by Congress pertaining to such hostilities.
/…/ This Act shall take effect on the date of the enactment of this Act,
and shall apply with respect to individuals who are captured or
otherwise come into the custody or under the effective control of the
United States on or after that date.“ (Source:
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-3081.)
„Under S. 3081, an “individual” need only be suspected by Government
of “suspicious activity” or “supporting hostilities” to be arrested, and
held indefinitely in Military Custody! Our Government will have the
power to detain and interrogate any individual without probable
cause. They need only allege an individual kept in detention, is an
“Unprivileged Enemy Belligerent” suspected of; having engaged in
hostilities against the United States or its coalition partners; or has
purposefully and materially supported hostilities against the United
States or its coalition partners. This could include any person or group
that spoke out or demonstrated disapproval against an agency of U.S.
Government…, like you – I suppose. It is so loosely defined, that it is
possible any “individual” who writes on the internet or verbally express
an opinion against an entity of U.S. Government or its coalition
partners might be detained on the basis he or she is an “supporting
hostilities” and therefore an “unprivileged enemy belligerent”…, if
passed it would eliminate several Constitutional protections allowing
Government to target and detain patriotic Americans on mere
suspicion, without probable cause! Like me – your political opinions
and statements made against the U.S. Government could be used by
Authorities to deem you a “hostile” an “Enemy Belligerent” to cause
your arrest and indefinite detention. In fact under the Patriot Act, YOU
had more rights protected! Law enforcement generally needed
probable cause to detain a person indefinitely. Passage of S.3081 will
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permit government to use “mere suspicion” to suspend an individual’s
Constitutional protections against unlawful arrest, detention and
interrogation even without granting you legal counsel and trial. As
contradictory as it sounds, in this Republican created ACT S.3081 The
Government would not be required to provide detained citizens our US
Miranda rights or even an attorney…!“ (Source: EDWARDS, Brandon:
THE RAMROD REPORT, #14, June 3, 2010, p. 1-2.)
President Obama vydal 10. června 2010 nové exekutivní nařízení
(http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States))
bez schválení Kongresu USA, ve kterém se zřizuje speciální rada
pro zdravý životní styl amerických občanů. Tento orgán bude
nyní mít pravomoci regulovat Obamovou administrativou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) stanovené
tzv. nezdravé životní standardy. Vláda se tak dalším krokem snaží
vlamovat do soukromí každého svobodného občana Spojených
států.
“President Obama on Thursday, June 10, quietly announced a new
Executive Order establishing the “National Prevention, Health
Promotion, and Public Health Council.” Claiming the “authority vested
in me as President by the Constitution and the laws of the United States
of America,” President Obama has truly gone off the deep end this time
in his most atrocious attempt to date to control every aspect of
Americans’ lives. According to Sec. 5. of the Executive Order that details
the President’s “National Prevention and Health Promotion Strategy,”
the Council will be charged with carrying out “lifestyle behavior
modification” among American citizens that do not exhibit “healthy
behavior.” (Source: http://www.infowars.com/obama-issues-executiveorder-mandating-lifestyle-behavior-modification/.)
Americký enviromentální úřad EPA
(http://en.wikipedia.org/wiki/EPA) zastávající radikální názory
Obamovy administrativy: se rozhodl zdanit občany za to, že jejich
domy a majetek nezadrží všechnu dešťovou vodu a ta pak odtéká
přes federální pozemky. Vytváří se tak další silný rozpor mezi
vládnoucími elitami v Bílém domě
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House), Bohem stvořenou
přírodou a svobodnými občany, kteří se snaží přežít nezávisle na
presidentu Obamovi nebo jeho státní byrokracii.
„By Dennis Cauchon, USA TODAY. New environmental regulations are
prompting cities to impose fees on property owners for the cost of
managing storm water runoff, the leading cause of water pollution in
most of the nation. The Environmental Protection Agency (EPA) has
started issuing a series of limits on storm water pollution that will
require local governments to spend large amounts of money on water
quality and soon start slowly reshaping America‘s roads, housing
developments and even the traditional lawn. The EPA for the first time
is placing specific limits on how much storm water pollution can flow
into the nation’s streams, rivers, lakes and bays. Federal courts have
ruled that the Clean Water Act requires more stringent regulations.“
(Source: http://www.usatoday.com/tech/news/2010-03-28-runofffees_N.htm.)
Banky zvyšují poplatky z uskutečněných elektronických
peněžních transakcí každého klienta
(http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?
id=6697 95) a to pod hrozbou nových globálních daní
(http://www.infowars.com/bilderbergers-green-light-attack-oniran/), vytváření speciálních tzv. celosvětových záchranných
fondů dle záměru Agendy NWO o nových umělých krizích
(http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-vesvete/clanek.phtml?id=663163) a vytvoření globálního
ministerstva financí.
„Tucker (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Tucker_(journalist)) said
hat Bilderberg were intent on mandating a bank tax paid directly to the
IMF to fund global governance and a global treasury department under
the IMF, and that this would then merely be passed on to the
consumer.“ (Source: http://www.infowars.com/bilderbergers-greenlight-attack-on-iran/.)
Serióznější finanční instituce pak alespoň zároveň zlevňují nebo úplně
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ruší platby za vklady v hotovosti. Některé středoevropské banky
oprávněně protestují: my jsme přeci tu tzv. krizi nezpůsobili a naopak
jsme lidem pomáhali: „Walter Rothensteiner, head of Raiffeisen
Zentralbank (RZB), meanwhile argued the country’s banks have always
cooperated with the government. Rothensteiner claimed that Austrian
banks were, in contrast to US investment bank houses, not responsible
for the global financial crisis.“ (Source:
http://www.austriantimes.at/news/Business/2010-0222/20869/Government_agrees_on_’bank_tax‘.)
Především gigantické americké a francouzské banky, které si nechaly
v minulých letech vyplatit státní pomoc, se zároveň musely v mnoha
případech vzdát své nezávislosti a nyní povinně přeposílají údaje o
osobních účtech vybraných občanů státní moci dle přání mocných elit z
NWO (http://www.infowars.com/bailout-bill-would-require-banks-totrack-and-report-personal-checking-accounts-to-feds/). Navíc v USA již
zřejmě brzy vstoupí v platnost zákon o permanentní státní pomoci
finančním institucím
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Reform_and_Consumer_Protection_Act)
bez nutnosti dotazovat se daňových poplatníků prostřednictvím svých
zvolených zástupců na výši poskytnutých finančních prostředků.
Přátelé: Kdo z vás to má?
„The Senate passes the Wall Street Reform Bill (S. 3217) by a 59-39 vote,
if it passes the House it will kill jobs by making it difficult for small
businesses to succeed and it will give permanent and unlimited bailout
authority for the big banks on Wall Street. It would also do nothing to
solve problems in the financial system and won’t prevent the next
financial crisis.“ (Source: http://www.infowars.com/senate-passes-wallstreet-permanent-bailout-bill-its-a-job-killer/.)
Významní ekonomičtí experti a podnikatelé se přitom shodli, že v Česku
žádná krize nebyla a šlo pouze o psychologickou bublinu: „Praha – Česko
v uplynulém roce neprodělalo žádnou velkou ekonomickou krizi, o které
se bouřlivě píše a hovoří. Spíše než ekonomickou krizí, prochází krizí
morálky. V panelové diskusi při anketě Manažer roku 2009 se na tom
dnes shodli vrcholní představitelé českého byznysu. Podle některých si
nejen Česko, ale celý západní svět zvyklo na blahobyt a vysoký
standard. V momentě, kdy z něj mají lidé jen o malinko slevit, se hned
hovoří o krizi. /…/ „Už dva roky nemohu zaparkovat před žádným
obchodním centrem, ani ve Slaném, kde máme čtyři pohromadě a je nás
tam 17 tisíc obyvatel, takže z toho usuzuji, že až taková bída není,“ míní
generální ředitel společnosti Linet a vítěz ankety Manažer roku 2009
Zbyněk Frolík. Stejného názoru je také generální ředitelka firmy
CHOVSERVIS Petra Škopová. „Mnoho lidí si zvyklo, že může mít každé
dva, tři roky nové auto. Když se musí trošku uskrovnit, tak to začnou
vnímat, jako že je krize. V jižní Africe si určitě myslí, že krize je úplně
něco jiného,“ podotkla. Lidé se podle ní měří a porovnávají podle
bohatství a hmotných statků, které nashromáždili, nikoliv podle kvality
svého ducha a osobnosti. Proto je potřeba spíše hovořit o krizi morálky,
kdy nás korupce a honba za krátkodobým ziskem dostaly do problémů.“
„Výkyvy hospodářského cyklu se v české i světové ekonomice
pravidelně opakují. Doposud nikdy se však o běžných výkyvech
nehovořilo jako o krizi. Podle Ludmily Petráňové, předsedkyně
představenstva Lumen Energy, není na vině ani tak strmý propad
ekonomiky a oslabení poptávky, jako spíše to, že se firmy s nimi neumí
vyrovnat. Ztratily totiž ostražitost. A zdaleka to není jen problém
podniků, i na některých vyhláškách ministerstva průmyslu a obchodu je
prý vidět, že netvoří záchrannou síť, že nepočítají s tím, co by se mohlo
přihodit. „Já si myslím, že ztráta citu pro reálné nebezpečí je pro celé
lidstvo nesmírně nebezpečná, protože všichni předpokládají, že to bude
tak jako teď, všechno funguje a máme se dobře,“ uvedla Petráňová.“ „I
když se o hospodářské krizi podle většiny manažerů nedá hovořit,
problémy Česko ale přeci jen má. „Řadu problémů, které máme, jsme si
zavinili sami a jsou spíše strukturálního charakteru, čehož důkazem je
obrovským způsobem rostoucí veřejný dluh,“ zdůraznil Frolík. „Myslím
si, že v 21. století jsme se dopracovali do situace, kdy si politici myslí, že
mohou všechno ovládat, že mohou ovládat život ostatních. Možná
přestali být skromní, možná přestali mít zpětnou vazbu a stát nohama
na zemi,“ shledala Škopová. Na prvním místě je tak podle českých
manažerů třeba vzdát se pýchy a představ o vlastní všemocnosti;
vyvarovat se korupci a nemorálním praktikám. Jen tak se můžeme

converted by Web2PDFConvert.com

vrátit nohama zpět na zem a vymanit se z toho, čemu jsme si zvykli říkat
hospodářská krize.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/ekonomika/87 7 83-vcesku-zadna-krize-nebyla-shodli-se-cesti-top-manazeri/.)
Mojmír Hampl
(https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rady/cnb_hampl.html)
– dosavadní viceguvernér ČNB
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank) – se
vyslovil s kritikou na adresu MMF
(http://en.wikipedia.org/wiki/Imf): fond měl do značné míry
přiživit umělou ekonomickou krizi ve spolupráci s některými
dalšími institucemi
(http://www.financninoviny.cz/zpravy/hampl-mmf-urychlilfinancni-krizi/458028; viz např. snaha o potopení eura a
vytváření umělých krizí pomocí psychologie, publikací
negativních zpráv atd. dle dohody mezi investičními fondy:
http://www.novinky.cz/ekonomika/193820-sazka-na-oslabenieura-spustila-v-usa-vysetrovani-financnich-fondu.html)
Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) velmi
správně vetoval na počátku června 2010 nový zákon o ČNB
(http://en.wikipedia.org/wiki/ČNB), který by zrušil její suverenitu
a udělal by z ní pouze podřadný útvar Evropské centrální banky
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank): „Klaus
také upozornil, že zákon by mohl být v rozporu s Ústavou. Ta
totiž centrální bance dává za hlavní úkol bdít nad cenovou
stabilitou. Po přijetí eura ale bude mít v tomto Česká národní
banka v mnoha ohledech svázané ruce, bude se totiž muset vzdát
části své suverenity ve prospěch Evropské centrální banky. Podle
Klause je proto třeba zamyslet se nad tím, zda hlavní cíl ČNB
nebude muset být z Ústavy vypuštěn nebo modifikován.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/ekonomika/91901-klaus-vetoval-zakon-ofungovani-cnb-v-eurozone/.)
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD –
http://en.wikipedia.org/wiki/OECD) chce zničit pod vlivem zlé
Agendy NWO české chataře, chalupáře nebo malé majitele
rodinných domků. To vše zavedením výrazně vyšších daní z
nemovitostí, nového ekologického zdanění a zvýšením (rozuměj
tzv. sjednocení) DPH (http://en.wikipedia.org/wiki/VAT).
Poslední opora svobodných lidí, kterým ještě něco zbývá –
chatičky a chalupy – tak bude zničena. Hoši z OECD říkají: „V České
republice se využívá zdanění majetku méně než v kterékoliv jiné
členské zemi OECD,“ upozorňuje zpráva. Organizaci by se také víc
zamlouval systém jedné sazby DPH, současné oddělení na dvě
považuje za neefektivní. Další reformy potřebují i ekologické
daně, včetně zavedení daně z emisí skleníkových plynů.“ (Zdroj:
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?
id=665193; poslechněte si naprosto „nevídaný“ názor pana
Macháčka (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Macháček) z Reflexu
na toto téma např. zde
http://www2.rozhlas.cz/stream/02022620.mp3.)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) under
the influence of evil NWO Agenda wants to destroy Czech cottages and
small home owners via introduction of new higher property taxes, new
environmental taxes and via increasing (unification) of VAT. Last hope
of free people, their own small properties – huts and cottages – have thus
been destroyed. The boys from the OECD say: „The Czech Republic uses
the property tax less than in any other OECD country,“ warns the report.
Organization would be more well liked one rate VAT system, the current
separation into two considered inefficient. Further reforms needed as
environmental taxes, including a tax on greenhouse gas emissions.“
STOP EVIL NWO AGENDA!!!
EU se pokouší zbavit jednotlivé státy jejich základního práva
rozhodovat o penězích daňových poplatníků. Svobodně zvolení
zastupitelé jednotlivých členských a přidružených států EU tak
možná v budoucnu přijdou (v českém případě se ho
pravděpodobně dobrovolně vzdají) o základní právo finanční
nezávislosti každé země. Státní rozpočet by již měl být schvalován
– podobně jako v případě kolonií
(http://en.wikipedia.org/wiki/Colonies) – na úrovni vedení EU.
Odstupující guvernér ČNB Zdeněk Tůma
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Tůma) vyslovil s tímto
krokem EU ve vysílání ČT24 (http://en.wikipedia.org/wiki/ČT24)
jasný nesouhlas a zkritizoval za odevzdávání státní nezávislosti na
úroveň EU dosavadního ministra financí ČR pana Janotu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Janota) slovy: Já nad tím
„pořád tou hlavou vrtím“. Neustále nám z EU předhazují nové
omezování našich kompetencí také na úrovni ČNB. Mám velkou
„obavu z těch nových regulací“. „Proč“ stále vymýšlejí „něco
dalšího“ a nevyužijí „těch starých“ legislativních předpisů? Vždyť
pánům z EU „chybí posuzování“ již fungujících regulačních
mechanismů. Náš hlavní boj bude nyní o to, „jestli to půjde proti
nezávislosti měnové politiky“ České republiky. Já musím varovat,
aby to neznamenalo další „posun pravomocí na evropskou úrove
ň“. Oni totiž chtějí právo rozhodovat o našem rozpočtu, ale „když
bude problém, tak to zůstává na úrovni našeho poplatníka“,
který to stejně bude pak muset všechno zaplatit a už o tom navíc
nebude moci ani rozhodovat prostřednictvím svobodných voleb,
svých zastupitelů a své vlády. (Zdroj: ČT24, 13. 6. 2010.)
Historik Thomas E. Woods
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_E._Woods) velmi správně
poznamenal při rozhovoru s Glennem Beckem: elitáři typu
vedoucích představitelů EU nebo Obamovy administrativy
„vždycky tyto problémy sami vytvoří a pak se tváří, že oni jsou ti
jediní správní, kteří je zase dokáží vyřešit“. No a „lidé jim to
bohužel pokaždé zbaští“, zase jim odevzdají více svých pravomocí
a svobod v domnění, že je tu již ta další katastrofální krize. Měli
bychom více studovat dějiny a podívat se třeba na případ Kanady
(http://en.wikipedia.org/wiki/Canada), která zavedla pro své
provincie první centrální banku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Canada) teprve na
politický nátlak mezi lety 1934-1935, dávno po nejtěžších
dopadech Velké hospodářské krize
(http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression). Musíme si
uvědomit: z kanadských bank se díky mohutně stabilnímu
finančnímu sektoru (podobně jako v dnešní ČR) do té doby
„nepoložila ani jediná“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 8. 6. 2010.)
„Canada did have some advantages over other countries, especially its
extremely stable banking system that had no failures during the entire
depression, compared to over 9,000 small banks that collapsed in the
United States.“ (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression_in_Canada.)
Žádný centrální dozor nebyl zapotřebí. Neměl by být zapotřebí ani
v České republice vzhledem k EU.
„European leaders have launched an audacious bid to create an
‘economic government of the EU’ – even as they were forced to go cap
in hand to the International Monetary Fund for a £20 billion bailout of
debt-stricken Greece. In an extraordinary joint statement the EU’s two
powerhouses France and Germany called for the EU to be handed
sweeping powers over economic policy. They called for ’strong coordination of economic policies’ across the EU – including countries like
Britain which are not in the euro. And they suggested the creation of an
‘economic government of the EU’ headed by Herman Van Rompuy, the
obscure Belgian federalist who was plucked from obscurity last year to
become the EU’s first president.“ (Source:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1260594/EU-summit-IMFjoint-plan-likely-Germany-set-Greece-debt-victory.html.)
„Chairman of the European Union wants to drive national economy
from Brussels The head of European bureaucrats yesterday triggered
uproar via his statement that he will „use all means of the Lisbon Treaty
to impose control over the economy of each EU country.“ (Source:
http://www.zvedavec.org/komentare/2010/03/357 0-sef-evropskeunie-chce-ridit-ekonomiku-z-bruselu.htm.)
Ve Spojených státech amerických prošla bohužel na konci března
2010 Obamova (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama)
reforma zdravotnictví
(http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Care_and_Education_Reconciliation_Act_of_2010).
Bude mít za následek totální zničení doposud posledních zbytků
svobodných USA a nejkvalitnějšího zdravotního systému na
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světě. Úředníci budou rozhodovat o životě (nyní již byla dokonce
konečně přiznána také existence tzv. panelů smrti –
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panels, viz níže
http://www.infowars.com/obama-administration-admitsrationing-panels-exist-in-obamacare/), zdraví každého obyvatele
Spojených států amerických. Všichni občané budou muset
odvádět zdravotní daně, které budou samozřejmě v prvních
letech používány např. mj. na splácení amerického státního dluhu.
Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_beck): „Tyhle
peníze budou použity na všechno možné, ale ne na zdravotní
péči.“ Tím si můžete být jisti. (Zdroj: Glenn Beck Show, 17 . 3.
2010.) Podle populárního černošského kazatele a občanského
aktivisty Ala Sharptona mladšího
(http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sharpton) k tomu muselo dojít,
když „Americká veřejnost velkou měrou hlasovala pro
socialismus, když zvolila presidenta Obamu presidentem USA.“
Beck také hovoří o tom, že nyní se ukáže, kdo je opravdový patriot
„do nepohody“. Je to „konec Demokratické strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)),
jak jsme ji doposud znali.“ Její zástupci v Senátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_the_United_States) a
Sněmovně reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives)
„prodali své duše Ďáblu“, když hlasovali tak, jak hlasovali: pro
tuto reformu. „Mí rodiče by dnešní demokraty již nepoznali“ a to
je po dlouhé roky sami aktivně podporovali. (Zdroj: Glenn Beck
Show, 22. 3. 2010.)
„„The health care reform legislation passed by the U.S. House of
Representatives last night clearly violates the U.S. Constitution and
infringes on each state’s sovereignty,“ Florida Attorney General Bill
McCollum, a Republican, said in a prepared statement announcing a
news conference. „On behalf of the State of Florida and of the Attorneys
General from South Carolina, Nebraska, Texas, Utah, Pennsylvania,
Washington, North Dakota, South Dakota and Alabama if the President
signs this bill into law, we will file a lawsuit to protect the rights and the
interests of American citizens.““ (Source:
http://www.reuters.com/article/idUSN2215987 420100322.)
„Rep. Michele
Bachmann (R-MN) is
going a step beyond
simply pledging to
fight efforts to pass
the health care bill —
she’s openly
pronouncing that
people should
personally declare it
unconstitutional and defy it, depending on how it ends up getting
passed. At a rally at the Minnesota State Capitol on Saturday,
Bachmann declared illegitimate the potential route that House
Democrats could take to pass the health care bill. She was specifically
railing against a parliamentary tactic by which the House could skip
voting on the Senate bill by declaring it passed as part of the
reconciliation bill. Bachmann pronounced this to be taxation without
representation. „They have just started a revolution — and they did it,“
said Bachmann. „But mark my words, the American people aren’t
gonna take this lying down,“ Bachmann later said. „We aren’t gonna
play their game, we’re not gonna pay their taxes. They want us to pay
for this? Because we don’t have to. We don’t have to. We don’t have to
follow a bill that isn’t law. That’s not the American way, and that’s not
what we’re going to do.“ Bachmann continued. „Because it’s one-party
rule now in Washington, D.C. Their Chicago tactics, their Chicago
friends, twisting Democrats’ arms, threatening their own team
members with ethics charges and a submission. This handful of people
thinks they can enforce their will on 300 million Americans? They’re
not gonna do that. This is dictatorial, what they are doing. We are not
compelled to follow a non-law just because Obama and Pelosi tells us
we have to. „If they pass the bill legitimately, then yes, we have to
follow the law — until we repeal it. But if they pass it illegitimately, then
the bill is illegitimate, and we don’t have to lay down for this. It’s not
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difficult to figure out. So if for some reason they’re able to get their votes
this week and pass this 2,700-page Senate bill — if they get it, trillions of
dollars is what it’s gonna cost, when we didn’t vote on it, we need to tell
them a message: That if they get away with this, they will be able to get
away with anything — with anything. And you can’t say you voted on a
bill when you didn’t, because it’s fraud. But we are not helpless here. We
are not helpless, there are things that we can do.“ This approach goes
beyond the conventional nullification position, which argues that states
should have the power to interpose themselves against the federal
government. In this case, Bachmann is calling for a individuals to
commit civil disobedience against the law — which should be very
interesting to watch, if it really does come to that, and a sitting member
of Congress leads citizens in breaking the law.“ (Source:
http://tpmdc.talkingpointsmemo.com/2010/03/bachmann-were-notgoing-to-obey-health-care-law—-we-dont-have-to-video.php/.)
„Senator DeMint said: “This is a rule change. It’s a pretty big deal. We
will be passing a new law and at the same time creating a senate rule
that makes it out of order to amend or even repeal the law. I’m not even
sure that it’s constitutional, but if it is, it most certainly is a senate rule.
I don’t see why the majority party wouldn’t put this in every bill. If you
like your law, you most certainly would want it to have force for future
senates. I mean, we want to bind future congresses. This goes to the
fundamental purpose of senate rules: to prevent a tyrannical majority
from trampling the rights of the minority or of future congresses.” In
other words, Democrats are protecting this rationing “death panel”
from future change with a procedural hurdle. You have to ask why
they’re so concerned about protecting this particular provision. Could it
be because bureaucratic rationing is one important way Democrats
want to “bend the cost curve” and keep health care spending down?“
(Source: http://www.infowars.com/obama-administration-admitsrationing-panels-exist-in-obamacare/.)
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Americký stát Wyoming (http://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming)
se připojil k těm zemím celého světa, které odporují Agendě NWO.
Tradiční země chovatelů dobytka, farmářů, kovbojů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cowboy) si nehodlá nechat
regulovat legálně držené zbraně nutné pro přežití svých občanů.
Pokud se pokusí jakýkoliv federální agent zabavovat lidem legálně
držené zbraně nebo omezovat obyvatele Wyomingu v jejich
místních právech s tím souvisejících, může být každý takový
federální činovník pokutován až do výše 2.000 dolarů nebo
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dvěma roky vězení. Podobnou legislativu zavedly mj. např. státy
Montana (http://en.wikipedia.org/wiki/Montana) a Tennessee
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee).
„According to a law signed into effect yesterday by Democratic Gov.
Dave Freudenthal, any agent of the U.S. who „enforces or attempts to
enforce“ federal gun rules on a „personal firearm“ in Wyoming faces a
felony conviction and a penalty of up to two years in prison and up to
$2,000 in fines. WND reported just days ago when Utah became the
third state, joining Montana and Tennessee, to adopt an exemption
from federal regulations for weapons built, sold and kept within state
borders. A lawsuit is pending over the Montana law, which was the
first to go into effect. But Wyoming’s law goes further, stating, „Any
official, agent or employee of the United States government who
enforces or attempts to enforce any act, order, law, statute, rule or
regulation of the United States government upon a personal firearm, a
firearm accessory or ammunition that is manufactured commercially
or privately in Wyoming and that remains exclusively within the
borders of Wyoming shall be guilty of a felony and, upon conviction,
shall be subject to imprisonment for not more than two (2) years, a fine
of not more than two thousand dollars ($2,000.00), or both.“ Here are
answers to all your questions about guns, ammunition and accessories.
Gary Marbut of the Montana Shooting Sports Association, who has
spearheaded the Montana law, now describes himself as a sort of
„godfather“ to the national campaign.“ (Source:
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=127 7 87 .)
Vatikán důrazně varuje před nebezpečím geneticky
modifikovaných potravin. Nové studie navíc potvrzují možné
dopady těchto upravovaných produktů na bázi DNA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dna) na lidskou sterilitu.
(http://www.psfk.com/2010/06/research-links-geneticallymodified-food-to-long-term-sterility.html) Jejich podíl na
celosvětových zásobách jídla se nebývale zvyšuje hlavně
v rozvojových zemích
(http://en.wikipedia.org/wiki/3rd_World_Countries). Přitom celá
naše planeta má dostatek přírodních potravin a otázky nedostatku
jídla jsou spojeny spíše s jeho nekvalitní distribucí.
„Cardinal
Peter Turkson
told Catholic
News Service
March 9 that
he would urge
an attitude of
caution and
further study
of the possible negative effects of genetically engineered organisms.“
„“Everybody is for the advancement of science and everybody is for the
improvement of human conditions and livelihood through the products
of scientific research,” he said. If further research and study on the
effects and impact of GMOs could alleviate people’s fears and concerns,
he said, then maybe “everybody can come on board to fashion food
security for the world.”Pope Benedict XVI has denounced the continued
scandal of hunger in the world, saying its root causes have more to do
with problems of distribution and sharing than with there not being
enough food in the world. /…/ it was not a coincidence that in 2009 the
use of genetically modified food crops grew by 13 percent in developing
countries and that GM crops covered almost half of the world’s total
arable land and yet “the number of hungry people in the world has for
the first time reached 1 billion people.”“ (Source:
http://www.infowars.com/vatican-official-cautions-against-gmos/.)
EU chce navíc v červenci 2010 maximálně uvolnit dosud přísné
mantinely pro pěstování geneticky upravených plodin.
„(Reuters) – The European Union is to radically overhaul its approval
system for genetically modified (GM) crops from next month, opening
the way to large-scale GM cultivation in Europe, draft proposals seen
by Reuters on Friday showed. /…/ Under proposals due to be adopted
on July 13, the EU executive Commission will be given greater freedom
to approve new GM varieties for cultivation in return for letting EU
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governments decide whether or not to grow them.“ (Source:
http://www.reuters.com/article/idUSTRE6531MG20100604.)
Zakážou nám podporovatelé NWO Agendy svobodné používání
soli? Budou chtít tuto životně důležitou látku regulovat? V
americkém New Yorku již takový návrh zákona existuje.
„MYFOXNY.COM – Some New York City chefs and restaurant owners
are taking aim at a bill introduced in the New York Legislature that, if
passed, would ban the use of salt in restaurant cooking. „No owner or
operator of a restaurant in this state shall use salt in any form in the
preparation of any food for consumption by customers of such
restaurant, including food prepared to be consumed on the premises of
such restaurant or off of such premises,“ the bill, A. 10129 , states in
part. The legislation, which Assemblyman Felix Ortiz, D-Brooklyn,
introduced on March 5, would fine restaurants $1,000 for each
violation. „The consumer needs to make their own health choices. Just
as doctors and the occasional visit to a hospital can’t truly control how
a person chooses to maintain their health, neither can chefs nor the
occasional visit to a restaurant,“ said Jeff Nathan, the executive chef
and co-owner of Abigael’s on Broadway. „Modifying trans fats and
sodium intake needs to be home based for optimal health. Regulating
restaurants will not solve this health issue.““ (Source:
http://www.myfoxny.com/dpp/news/local_news/new_york_state/chefscall-proposed-new-york-salt-ban-absurd-20100310-akd.)
NWO síly v České republice chtějí už zase zavádět povinnou
docházku do mateřské školky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten). Toto zdánlivě
pozitivní opatření z hlediska předškolní výchovy dítěte ovšem
většinou vede k většímu odpoutání potomků např. od křesťanské
výchovy a je lehce zneužitelné ke státní indoktrinaci malých dětí
např. enviromentální propagandou. (Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/7 06128.)
Velké etické problémy slibuje přinést tzv. ´Národní akční plán pro
darování a transplantaci orgánů´ pro následujících šest let. Na
jedné straně může být výbornou zprávou pro pacienty dlouho
čekající na provedení operace, nebo dokonce v případě nutné
potřeby záchrany života prostřednictvím vhodného orgánu,
nicméně jsou tu také značná rizika pro každého českého občana.
Vlivem tlaku EU na zavedení jednotných předpisů pro ´těžbu´
orgánů z ještě živých nebo již tzv. mrtvých pacientů (viz vyjádření
ministryně Juráskové –
http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková – ve smyslu
doslova „využívání dárců“ na Radiožurnálu 10. 6. 2010) v rámci
urychlení získávání lidských orgánů, se můžeme posléze dočkat
nových speciálních zaměstnanců státu, kteří budou placeni za
vyhledávání ještě živého nebo již tzv. mrtvého ´lidského
materiálu´ (rozuměj živého člověka) pro případné transplantace
orgánů. V předchozích letech jsme mohli na celém světě vidět
obrovské machinace a naprosto neetické obchodní praktiky právě
s lidskými orgány. Mnozí čeští lékaři, věrni své Hippokratově
přísaze (http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_oath) a nikoliv
tučným finančním zakázkám, již dnes důrazně upozorňují na
problém tzv. stanovení legální smrti pacienta
(http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_death), kdy v honbě za
danými orgány mohou být opět předčasně prohlašováni za mrtvé
někteří nemocní nebo i zdraví lidé. V současném ´světě podle
NWO´, kde je vše jen o „moci, kontrole a penězích“, kde již
neexistuje něco takového jako v Boha věřící lékař s vysokými
etickými standardy, jak říká Glenn Beck, se to bohužel často stává
(Zdroj: Glenn Beck Show, 29. 4. 2010.) Viz také níže velmi
kontroverzní a nebezpečný zákon o automatickém – tzv.
předběžném – souhlasu pacientů s odběrem jejich orgánů (obdoba
již existující české legislativy), který prosazoval ve státě New York
poslanec
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_State_Assembly)
Richard Brodsky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodsky).
„Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo společně s odborníky
Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů pro
následujících šest let. Plán reaguje na evropská nařízení a jeho cílem je
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zvýšit kvalitu v této lékařské oblasti. /../ Akční plán zavádí jako
novinku ustavení dárcovských konzultantů do dárcovských nemocnic.
Speciálně proškolení odborníci z řad lékařů budou osobně odpovědní za
využití možného potenciálu dárců v daném zdravotnickém zařízení.
Zajistí i komunikaci s pojišťovnami. Celkem by jich mělo být v Česku asi
sedmdesát. Mezi další novinky patří vytvoření norem jakosti a
bezpečnosti pro odběr, převoz a použití lidských orgánů. Častěji budou
využívány také orgány od dárců vyššího věku či se vzácnými
chorobami. Plánují se i právní úpravy, které usnadní odběr orgánů od
cizinců zemřelých v Česku, a uvažuje se i o zavedení úlev pro dárce
orgánů, tkání a krvetvorných buněk, jak je to běžné v zahraničí.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/domaci/92590-cesko-ma-stale-nedostatek-organupro-transplantace/.)
„V ČR se vychází z předpokládaného souhlasu s posmrtným darováním
orgánům. Odmítači se mohou za života zapsat do Národního registru
osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, nyní je v
něm 971 lidí. Česko se snaží řešit nedostatek orgánů také tím, že
podporuje využití orgánů od žijících dárců. Pro toto řešení chce
ministryně získávat laickou veřejnost mediálními kampaněmi a
odborníky vzdělávacími programy.“ (Zdroj:
http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/darujte-sve-organy-ministerstvorozjede-kampan_168529.html.)
„The existence and distribution of organ transplantation procedures in
developing countries, while almost always beneficial to those receiving
them, raise many ethical concerns. Both the source and method of
obtaining the organ to transplant are major ethical issues to consider,
as well as the notion of distributive justice. The World Health
Organization argues that transplantations promote health, but the
notion of “transplantation tourism” has the potential to violate human
rights or exploit the poor, to have unintended health consequences, and
to provide unequal access to services, all of which ultimately may
cause harm. Regardless of the “gift of life”, in the context of developing
countries, this might be coercive. The practice of coercion could be
considered exploitative of the poor population, violating basic human
rights according to Articles 3 and 4 of the Universal Declaration of
Human Rights. There is also a powerful opposing view, that trade in
organs, if properly and effectively regulated to ensure that the seller is
fully informed of all the consequences of donation, is a mutually
beneficial transaction between two consenting adults, and that
prohibiting it would itself be a violation of Articles 3 and 29 of the
Universal Declaration of Human Rights. Even within developed
countries there is concern that enthusiasm for increasing the supply of
organs may trample on respect for the right to life. The question is made
even more complicated by the fact that the „irreversibility“ criterion for
legal death cannot be adequately defined and can easily change with
changing technology.“ (Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplant.)
„Contemporary intensive care unit (ICU) medicine has complicated the
issue of what constitutes death in a life support environment. Not only
is the distinction between sapient life and prolongation of vital signs
blurred but the concept of death itself has been made more complex.
The demand for organs to facilitate transplantation promotes a strong
incentive to define clinical death in a manner that most effectively
supplies that demand. We consider the problem of defining death in the
ICU as a function of viable organ availability for transplantation.“
(Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356234.)
„It is the height of authoritarian arrogance – the state of New York
wants to take the organs of its citizens without permission. New York
State Assemblyman Richard Brodsky has introduced a bill that would
automatically enroll all New Yorkers as organ donors unless they
specifically opt out of organ donation.“ „It is called “presumed
consent,” doublespeak for theft. It should be called grave robbery.
Presumed consent is the same thing as a thief stealing your car and
when you confront him he says, “Since you didn’t tell me I couldn’t steal
your car, I presume you granted permission to steal it.” Brodsky told
Fox News he just wants to force all New Yorkers to make the decision.
And if they don’t the state will presume consent and steal their organs.
The disgusting part is Brodsky makes it sound like the state wants to
make sure citizens retain control of their organs /…/. The message is
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crystal clear – the state owns the bodies of its subjects and they will be
required to come crawling to officialdom in order to prevent the looting
of their organs.“ (Source: http://www.infowars.com/new-yorkconsiders-stealing-organs-from-citizens/.)
Takže přátelé: Nová česká vláda bude mít jedinečnou šanci
zabránit dalšímu šíření NWO Agendy v České republice. Pokud
se jí to podaří: český stát by opět mohl patřit k ekonomickým, ideovým a
předně svobodným lídrům celého světa, kde se lidem bude skutečně
dařit ve všech oblastech života, a pokud si budou navíc zdejší obyvatelé
prokazovat navzájem dobrovolně a ochotně solidaritu, pomoc bez
vměšování státu, budou respektovat Boha: posléze může celá ČR projít
proměnou v ostrůvek prosperity, hezkého, svobodného, Požehnaného
života. Může zcela neobyčejně rozkvést v moři negativních zpráv a
všeobecných depresí. Jestliže je tedy pravda, že náš stát není pro síly
NWO nijak zvlášť důležitý, pak opravdu není důvod Agendě NWO
zbytečně ustupovat, omezovat občanské svobody, ničit svobodné tržní
hospodářství, šířit zde globální strach, celoplanetární daně a podporovat
jakýmkoliv způsobem vznik globální vlády.
„My totiž
potřebujeme velké
myslitele a statečné
občany“, kteří by nás
„inspirovali“ v těchto
těžkých časech
nárůstu moci NWO na
celé planetě. „Nebude
to sice jednoduché“,
ale my „to
zvládneme“. (Zdroj: GLENN BECK KEYNOTE AT CPAC, Fox News,
Washington, D.C., 2010, 58 minut.) „Musíme se hlavně vymanit ze
systému“, „z tohoto systému otroctví“. „Každý z nás se musí od základu
změnit a naučit se nebýt závislý.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 3. 2010.)
„Musíme přestat být závislí na vládě.“ „Nedělá to nic jiného, než že to
zotročuje více a více Američanů (Čechů, pozn. autora).“ „Vytváří to
závislé lidi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 4. 2010.) Jako patrioti,
křesťané, všichni dobří lidé: „ztrácíme hodiny a hodiny vzájemnými
malichernými hádkami jedni s druhými“ a „kvůli čemu?“ Když to
překonáme a najdeme společný cíl, za kterým se vydáme, pak se k nám
houfně začnou přidávat další občané, „protože pak již naše životy budou
zbudovány na pevných, stabilních základech“. „My potřebujeme dobré
lidi s pevnými životními hodnotami a nikoliv další politiky.“ (Zdroj:
Glenn Beck Show, 26. 3. 2010.) „Řešení je v každém individuálním
člověku. Když se totiž začneme chovat v našich životech jako otcové
zakladatelé (Adams – http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams,
Jefferson – http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_jefferson, Franklin –
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin).“, tak pak si
uvědomíme ty důležité hodnoty, o které vlastně v životě jde a budeme
děkovat Bohu za to, co ještě máme, a že „můžeme žít v této zemi a být
součástí tohoto národa“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. 4. 2010.)
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
totiž jasně ukázalo: Voliči již nechtějí ani oranžovou nebo rudou
„revoluci“ a dokonce jasně řekli, že ani nehodlají nadále akceptovat
socialisticko-pozvolnou „evoluci“. Politici ještě sice stále mají své
marketingově-psychologicko-politologické týmy, které se vám budou
snažit po volbách krásně „zabalit“ své myšlenky a pak vám je prodat
(včetně bohužel některých zlých idejí NWO). No a když své dárečky
posléze rozbalíte: tak pak se často nestačíte divit. Proto se vyplácí
nevidět pouze to, co je „hezky zabalené“, nýbrž to, co je v tom vašem
balíku. Vláda si také nemůže myslet: my jsme ti chytří elitáři, kteří to
nyní ve své pýše všechno vyřídíme. Jsou zde milióny lidí, kteří svým
životem dokazují nejen českým elitářům: jde to i bez vás. Vždyť „odkdy
je to hanba být úspěšným samoukem“, nebo dělníkem, „soukromníkem,
malým podnikatelem, živnostníkem“, „kteří těžce pracují a dávají do
svého podnikání poslední dolar (korunu, pozn. autora)“ a „pokud uspějí:
jsou démonizováni a penalizováni“ mj. díky zvýšení daní. „Proč“ to
vládní představitelé dělají? Oni přeci „nevytvářejí pracovní místa“. Ta
vytváří „americký (český, pozn. autora) lid“. „Malí podnikatelé“ jsou ti
hlavní, kteří dávají lidem práci. „To jsou ti, kteří opravdově trpí a nyní si
jich už zase nikdo nevšímá a nezajímá se o ně, že?“ Oni „právě teď dělají
všechno možné i nemožné, aby lidem zachránili pracovní místa.“ Tedy
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nikoliv vláda nebo úředníci. Jediná opravdová úloha vlády by se
v současnosti měla hlavně zaměřovat na to, abychom byli „ochráněni
před zločinci“. Ale s tím, jak roste míra omezování občanských svobod
v rámci posilování vlivu NWO: tak to nyní vypadá, jakoby se spíše již tak
nějak automaticky stával tím ´zločincem´díky moři nové legislativy
každý občan, na kterého je nyní pohlíženo jako na hlavního nepřítele
státu, jakoby „lidé byli těmi zlými“. „Ale to my přeci nejsme!“ My ještě
máme duši a dobré srdce. Každým rokem dáváme více a více na charitu.
Například američtí občané takto odevzdali dobrovolně, ze své svobodné
vůle a rádi roku 2008: až „307“ tisíc miliónů dolarů a žádný úředník jim
to nemusel nařizovat. V tomto ohledu se má EU od USA opravdu čemu
„učit“. (Zdroj: GLENN BECK KEYNOTE AT CPAC, Fox News, Washington,
D.C., 2010, 58 minut.) „Ti, kteří potřebují naši pomoc ji dostanou na
lokální a místní úrovni, od přátel, od rodiny, od každého z nás, od
lokálních církevních sborů: to je přeci cesta, jak lidem pomáhali naši
předci již od počátku a jak by to také mělo vypadat dnes.“ (Zdroj: Glenn
Beck Show, 16. 4. 2010.) „My jsme velmi nábožensky a morálně
založený národ.“ „My máme pochopení.“ „My máme velká srdce.“
„Většina Američanů je taková.“, říká Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck). Jenže představitelům státu
jako je třeba Obamův poradce pro otázky víry a výkonný ředitel OFBCI
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Office_of_FaithBased_and_Neighborhood_Partnerships) Jim Wallis
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Wallis) to nestačí. Oni si chtějí
vynucovat dobročinnost, zájem lidí a podřízení se státní ideologii
násilím: například zvyšováním daní. Neuznáš naši enviromentální
politiku: tak tě více zdaníme. Navíc propagují úzké napojení a
spolupráci církví se státní ideologií, s výkonnou mocí
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ofbnpcouncil-final-report.pdf), tedy nikoliv např. velmi nutné prosazování
Biblického učení v každodenním životě společnosti a tedy i v politice na
základě vnitřního přesvědčení, dle svého srdce. Jenže „vynucováním si
dobrých věcí násilím: tudy vedou cesty Ďábla
(http://en.wikipedia.org/wiki/Evil), tudy vedou cesty marxistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marxist), socialistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism), to jsou komunistické cesty
(http://en.wikipedia.org/wiki/Communism).“ Oni nechtějí nechat lidem
svobodnou vůli a rozhodování podle Ježíšova učení
(http://en.wikipedia.org/wiki/Teachings_of_Jesus) tak, aby se mohl
ukázat jejich charakter. (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. 3. 2010.)
Pamatujme si: „Dobročinnost nepřichází od vlády.“ „Kristovo poselství
bylo o svobodné volbě a o mírnosti.“ „Nemůže to být zaváděno
násilím.“ „Dobročinnost znamená, že vy si svobodně volíte, komu
pomůžete na základě své svobodné vůle.“ „Proč? Protože vaše srdce se
změnilo.“ „Když to jde od vlády, tak to již není dobročinnost: je to daň.“
Povinnost totiž již nemění vás a vaše srdce, vaše uvažování
vzhledem k potřebným, nedává vám šanci na to, abyste se stali
lepšími lidmi ze svého srdce. Díky novým a novým povinnostem
nebo dalším daním však dochází k tomu, že začínáte nenávidět stát a
bohužel díky této zlé donucovací politice státu pak již odmítáte pomáhat
chudým. Prostě nelze to na lidech vynucovat. Navíc administrovaní
daní, vynucených poplatků: způsobuje finanční ztráty z původně
vybrané částky, takže k potřebným dojde nakonec výrazně méně
prostředků. Beck: „Věřím z celého srdce, že je správné pomáhat
chudým.“ „Dobrovolně dávám velký díl ze svého příjmu na charitu,
protože jsem vnímavý křesťan.“ „Chcete k tomu lidi přinutit“ násilím,
zákonem: „aby dávali chudým?“ „Je to ale pak ještě dobročinnost?“,
dobré srdce, zlepšování charakteru nebo již státní terorismus?
(http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism) Víte: ono „nutit lidi
k tomu, aby nedobrovolně dělali tzv. dobré věci: to je ďábelský záměr.“
„To je přesně cesta marxistů, socialistů, progresivců, ale nikoliv
Ježíšova cesta.“ (Source: SOCIAL INJUSTICE, BECK TV, IN EXTREME
DOCUMENTARY, 2010.) Vždyť už i externí poradkyně presidenta
Obamy, šéfka velmi silné (přibližně 400.000 členů) odborové
organizace ACORN
(http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Community_Organizations_for_Reform_Now)
a nadšená černošská socialistka jménem Bertha Lewis
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_Lewis_(activist)) varuje, že se již
lidé brzy mohou ocitnout díky svému odporu vůči státu v nové –
tentokrát zřejmě Obamově – ´McCartyho éře´
(http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthy_era), že již zanedlouho mohou
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nastat „nové internace svobodných občanů tak, jako za dob druhé
světové války“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_internment_camp), že může
přijít nový typ – asi Obamovy – politické „segregace“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Segregation_in_the_United_States).
(Zdroj: Glenn Beck Show, 22. 4. 2010.) Ba co víc. „Náš současný systém
trénuje lidi k tomu, aby se navzájem podezřívali a aby nenáviděli své
sousedy.“ Aby naopak sloužili pouze tzv. jedině spravedlivému a
dobrému státu, Obamovi, EU, NWO, vyššímu dobru atd. „Nepleťme si
pravdu s nenávistí.“, promlouvá k lidem Glenn Beck. „Já sice
nenávidím ty špatné věci, které udělali naší zemi, ale ne že
bych nenáviděl lidi, kteří se na tom podíleli.“ Přátelé
„využívejme tedy ještě plně naši zbývající svobodu slova“. „Mějme víru
a nešiřme nenávist, nýbrž pravdu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. 4.
2010.) Dokáže si pak ale vůbec ještě někdo představit: co by se stalo,
„když by USA padly“, když by byli zničeni všichni konzervativci,
patrioti, křesťané, dobří a svobodomyslní lidé? Byl by to konec poslední
naděje svobodného a křesťanského světa. (Zdroj: Glenn Beck Show, 26.
2. 2010.) Beck: Víte já jsem již byl několikrát v životě „takhle blízko toho,
abych přišel i o svou duši. Už jsem kdysi o všechno přišel v materiální
oblasti. Vyrůstal jsem v chudobě, pak jsem vydělal velké peníze když mi
bylo kolem dvaceti a všechny jsem je rozházel, jelikož jsem nebyl dobrý
člověk a ztratil jsem všechno. Nicméně přesto jsem pak byl
šťastný, ikdyž jsem byl na mizině, protože jsem znovu obnovil
svou vlastní čest. Klidně ztratím všechny své peníze, ale již nikdy
svou duši.“ Těším se na ten okamžik, až znovu obnovíme čest naší země.
K tomu ovšem nyní „potřebujeme velké hnutí, obrovské zástupy lidí“
pochodující na Washington, na Brusel, Berlín a na Prahu, Ostravu, každé
velké krajské město. Pokud se nám to podaří a my uspějeme, pak bude
můj úkol politického komentátora splněn, já rád odejdu do ústraní a
„budu s radostí dělat třeba uklízeče někde zdarma na Capitol Hill
(http://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill,_Washington,_D.C.).“ (Zdroj:
Glenn Beck Show, 2. 4. 2010.)

Známý americký politický komentátor televizní a rozhlasové sítě Fox
News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company),
někdejší soudce Andrew P. Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) s názory blízkými
Ronu Paulovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) a katolickolibertariánskému (http://en.wikipedia.org/wiki/Catholicism;
http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) pojetí světa pak vidí jako
další základní úlohu nové vlády zabezpečit to, aby měl každý
občan „právo říkat, co si myslí, co si přeje“ a „vláda má
povinnost chránit toto jeho právo, ikdyž se jí to nelíbí, ikdyž
nenávidí to, co říkáte, ikdyž se bojí toho, co říkáte, prostě má
povinnost chránit toto vaše právo.“ Napolitano důrazně varuje
před zřizováním tzv. zón svobodného projevu, které mají postupně
nahradit v rámci Agendy NWO a tzv. boje s terorismem klasické pojetí
přirozených práv (http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law) a lidských
svobod garantovaných Bohem a stojících nad jakoukoliv vládou nebo
státem. Přeci podle americké Ústavy
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_Constitution) musí být
takovou jednou velkou svobodnou zónou „celé USA“ nebo ČR. Co je to za
pořádek, když vám vládnoucí moc předepisuje, kde můžete a kde
nemůžete svobodně mluvit. „To vy jako svobodný občan určujete
pravidla vaší svobody projevu“ a to nevyjímaje vaší účast na mítincích
politiků (viz události z května 2010 na sešlostech oranžových hochů v
ČR). Víte: pokud někdo chce pronášet bez vašeho souhlasu
projevy na vašem soukromém pozemku, tak jej máte
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samozřejmě právo vykázat. Je to tak vpořádku. Nicméně tento
princip již není možné uplatňovat v případě státních aj.
veřejných budov nebo pozemků ve vlastnictví státu, krajů atd.
Takový majetek totiž patří všem občanům České republiky a
má jen své dočasné správce, kteří by měli dovolit majiteli –
všem občanům – realizovat svá nezadatelná práva svobody
projevu a shromažďování. Soudce Napolitano hovoří přímo o Bílém
domě, Senátu atd. V praxi to takto samozřejmě nefunguje, nicméně moc
bych si přál: „kéž by to šlo“ a kdyby soudy takto hájily jasně přirozené
právo každého občana nad snahou státu potlačovat základní Ústavou
garantované svobody. Týká se to dále mj. např. našeho práva na
přiměřenou sebeobranu, které „je základním přirozeným právem a
vláda nesmí porušovat tato naše přirozená práva, dokud vy sami
nezačnete porušovat přirozená práva někoho jiného.“ „Pokud bychom
si měli vybrat“ mezi svobodou zvolit přiměřenou zbraň na vlastní
obranu tak, „abychom mohli odrazit útok tyrana“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dictator) a nebo raději zvolit „submisivní
podřízení se vládě“, která určí přesně pravidla pro takovou přiměřenou
obranu, bude chtít vše registrovat, kontrolovat, katalogizovat, aby pak
mohla kdykoliv „přijít a zkonfiskovat“ vaše legálně držené zbraně: tak „já
bych vždycky volil alespoň něco, tedy to, co bude možné“ na obranu
sebe, své rodiny a to ikdyby proti nám občanům stály ty nejmodernější
technické prostředky a vláda by nám povolila na vlastní obranu pouze
nějaké jednoduché vzduchovky. Případný útok totiž vždycky odvrátíte
„rychleji sami než vytočíte telefonní číslo“ 112
(http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_telephone_number#Europe;
http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_service;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovaný_záchranný_systém).
Neustále si
připomínejme, že
není možné
nechávat naši
vládu bez
kontroly. Vždyť již
nyní nám chtějí
úředníci „dokonce
regulovat cukr a sůl
(viz výše situace
v New Yorku, pozn. autora). Takže pokud akceptujete argument,
že vláda ví vše vždy nejlépe: kde to pak skončí? Co se nám pak
bude vláda ještě dále snažit vzít?“ Vy si tedy vážně myslíte:
všeobecné identifikační průkazy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_national_identity_card;
http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_card) jsou nějakou
nevyhnutelnou nutností? Vždyť je to jen další kartička z dob totalitních
režimů a navíc potlačující vaše Bohem daná přirozená práva, vaši
lidskou důstojnost. Bez ní: prý nejste člověkem. Vynucování si na
občanech každého státu používání identifikačních průkazek je
„absolutně neamerické (a nečeské, pozn. autora)“. Nežijeme přeci
v nějakém policejním státě (http://en.wikipedia.org/wiki/Police_state),
„aby vás mohla policie jen tak, bezdůvodně zastavovat a říkat vám:
Ukažte mi svoje doklady. Právo na svobodný pohyb, myšlení a
vyjadřování vyžaduje dostatečný prostor a nelze zde povolit
uniformitu.“ Při prosazování identifikačních průkazů neobstojí ani
argument zaměřený na rozlišení tzv. „řádných občanů“ vůči ilegálním
přistěhovalcům (http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration).
Žádný průkaz na světě ještě „nezabrání“ ilegálům v tom, „aby
tu byli“, ale tím, že „nám vláda přikazuje nosit tyto
nejrůznější průkazky“, tak vznikají právě drastické dopady na
všechny ony ´řádné občany´. „Je omezována naše svoboda
pohybu, naše soukromí, naše vyjadřování“ aj. „Bojím se ztráty
své osobní důstojnosti, respektu samého k sobě, mého lidského
individualismu, když toto všechno tvoří základní kámen amerického (a
českého, pozn. autora) občana.“ Připadáte si pak jako v nějaké totalitě,
když vás policisté bezdůvodně zastavují a táží se vás: „Kam jdete, odkud
jdete a legitimujte se.“ No a to již vůbec nehovořím o státem neustále
zvyšovaných daních. „Musí být stanoveny jasné limity na to, co
může ještě vláda zdanit, jelikož od jisté úrovně se již zdanění
stává krádeží.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 2. 2010.) Vláda neustále
jenom hovoří: jaká je všude ta jejich uměle vytvořená tzv. krize a přitom
si chce stavět nové stadióny, modernizuje vlaky, hází miliardami. „My
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musíme důrazně omezit vládu a vrátit ji zpět“ k základům naší Ústavy.
„Musíme zrušit především daň z příjmu a upírskou federální vládu (EU,
pozn. autora), která doslova vysává finance ze svých občanů.“ Ano:
„Od jisté úrovně se již zdanění stává zločinem.“ (Zdroj: Glenn
Beck Show, 3. 4. 2010.)
Někteří politici si již tak zvykli na obcházení tradičních demokratických
principů hlasování v parlamentu, že by nejraději veškeré pravomoci
převedli bez souhlasu těch, kteří je zvolili: na nějakou nadnárodní
strukturu (třeba EU nebo rovnou na NWO) a nebo by ji opět rádi svěřili
pouze jednomu člověku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)).
Neuvědomují si nebezpečí, která jsou s tím spojena. Pokud se třeba
podíváme do USA na tzv. ´Slaughter Rule´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Self-executing_rule), pak stačí, aby byl
v daném znění schváleného zákona citován odkaz na jiný zákon, načež již
nemusí být o tomto novém legislativním nařízení tzv. ´pod čarou´ vůbec
hlasováno: má se již dopředu za schválené. Podobně se v Česku často
velmi neprozřetelně vytvářely v minulosti roztodivné balíky zákonů, o
kterých pak museli poslanci hlasovat jakožto o jednom celku. Ve
skutečnosti však zastupitelé tvrdí, že o daném kontroverzním zákoně
nehlasovali, jelikož nadpis na celém mnohasetstránkovém legislativním
balíku hovoří o něčem jiném. Pro voliče neznalé těchto procesů pak
dochází k pořádnému zmatku při posuzování činnosti svého poslance
nebo senátora. Soudce Napolitano tyto zvyklosti politiků kritizuje,
jelikož se domnívá, že zastupitelé vlastně „nemají odvahu“ stoupnout si
před veřejnost a říci lidem jasně to, jak se zachovali bez nějakých
pozdějších výmluv např. na rozsáhlost nebo nejasnost daného balíku
zákonů. Oni totiž když se jim to zrovna pak vzhledem k preferencím hodí,
tak „půjdou domů a řeknou lidem: Já jsem pro to nehlasoval.“ Podobně
to mělo být původně také při hlasování ve věci Obamovy reformy
zdravotnictví. Víte: dějiny lidské svobody nám většinou ukazují to, jakou
důležitost má „v parlamentu“ ono „dodržování procedury“. „Tito lidé“,
nejrůznější radikálové, pokrokáři
(http://en.wikipedia.org/wiki/Progressives) aj. se v touze po rychlém
prosazení svého ideálu ovšem „vůbec nezajímají o dodržování nějakých
procedur“. „Nezajímají se o zachování lidské svobody, jenom je
zajímá moc, to jak ji získat a udržet a jak mít více pravomocí
nad lidskými životy.“ Americký senátor za stát New York a člen
Demokratické strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States))
Chuck Schumer (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Schumer) se pak
dokonce chtěl pokusit zcela potlačit – podle něj – již zastaralou úlohu
Listiny práv a svobod
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_to_the_United_States_Constitution).
Glenn Beck před tímto vývojem varuje: Politici jsou zde přeci od
toho, aby „ochraňovali naše práva, která nám dal Bůh.“
V českých dějinách jsme si již podobnou tristní situaci mnohokrát zažili.
Mnichov 1938 (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement),
okupace 1939 – 1945
(http://en.wikipedia.org/wiki/German_occupation_of_Czechoslovakia),
vládnutí pomocí dekretů roku 1945
(http://en.wikipedia.org/wiki/Beneš_decrees), pokusy o změnu
ústavního zřízení dohodou několikati elitářů v letech 1948
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d’état_of_1948),
1968
(http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact_invasion_of_Czechoslovakia),
schválení Lisabonské smlouvy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) roku 2009 bez referenda
atd. V USA jsou nyní tyto tendence také velmi zřetelné a nebezpečné
jsou především nejrůznější současné dekrety presidenta
Obamy(http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Barack_Obama#Legislation_and_executive_orders),
uváděné v platnost bez schválení Kongresu
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress). Glenn Beck
tento vývoj komentoval slovy: Kongres musel zešílet, „když dává
presidentovi tolik moci.“ Vždyť díky schválení Obamovy reformy
zdravotnictví je pak již vláda „přítomná i v našich domovech.“
Napolitano: „Slyšel jsem jednoho demokrata
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) jak
říkal, že musíme do tohoto zákona prosadit potraty, aby bylo méně dětí
a pak také méně příjemců zdravotní péče.“ „Je to jako z Pekingu.“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bei_Jing) Beck: To je „naprosto děsivé“.
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Napolitano: „Prosím vás lidé, abyste si uvědomili, že tohle
všechno je jen začátek našeho zápasu o lidskou svobodu.
Nikoliv konec.“ No a co s tím můžeme jako lidé, jako voliči dělat?
Soudce Napolitano: My bychom nyní měli „jako lidé lépe
porozumět svým ústavním právům“ a „konfrontovat s nimi
své zastupitele, kteří je porušují.“ Naší úlohou by mělo být
vzhledem k našim politikům: „Sledovat je, jak volí a jak se
chovají.“ „Když volí špatně, tak je odvolat z úřadu.“ „Řešení je
nyní bohužel pouze v politické rovině.“ Listopadové volby (2. 11. 2010)
se již v USA kvapem blíží. Podobně v Česku volby do místních
zastupitelstev (http://www.mvcr.cz/clanek/volby.aspx) a do Senátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Senate_election,_2010) „Lidé se
mne každý den ptají: Je nyní již ten správný čas soudit se se státem ve
věci potlačování našich svobod? Já odpovídám: Ne. Je to ještě příliš
brzy. V listopadu (v Česku v říjnu 2010, pozn. autora) se totiž
odehraje to, co chtějí nejvíce: Být znovu zvoleni. Tohle jim ale
nedáme.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.)
Americký
spisovatel,
historik,
kazatel a
jeden

z populárních spolupracovníků Glenna Becka jménem David Barton
(http://www.wallbuilders.com/SCHbioDB.asp;
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Barton_(author)) také vyzývá
vládu na televizním kanále Fox News k tomu, aby pamatovala na
přirozené právo a svobody garantované občanům při vzniku amerického
(českého) státu. V našem prohlášení nezávislosti
(http://www.lsjunction.com/docs/tdoi.htm;
http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Independence_(United_States))
„máme 45 slov, která definují základní roli vlády“. „Každý student u nás
v Texasu se nyní učí zpaměti těchto čtyřicet pět slov a studuje základní
filosofii, jak má vláda vypadat.“ Mezi tyto základní principy patří:
„Všichni lidé jsou si jako Bohem stvořené bytosti rovni.“
„Jsou obdařeni základními přirozenými, Božími právy.“
„Vláda zde existuje po staletí proto, aby chránila tato Bohem
daná práva a všechno mimo ně je samozřejmě na zvážení
samotné lidské vlády.“
„Prostě nejdůležitější je právě ono poznání, že naše
základní práva jsou přímo od Boha a pokud bychom již o
toto naše stěžejní poznání přišli, pak nám samozřejmě
začne naše vlastní vláda vnucovat, že to je ona, kdo
určuje naše základní práva a že je může libovolně
regulovat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.)
Glenn Beck:
Všechno
souvisí
bohužel
s ústupem od
naší víry
v Boha. „Věříte
tomu, že se
dnes nachází
náboženství v té podobě, tak jak je známe, ve velkých problémech?“
Soudce Napolitano: „Samozřejmě, že tomu tak je, protože vláda nyní na
naši víru velmi útočí.“ „Lidé, kteří nám dnes vládnou: již totiž nevěří
v Bohem dané přirozené právo.“ „Věří, že základní práva se odvozují
pouze od vlády.“ Beck: „Právě proto bychom v sobě měli opět
probudit ve svých srdcích poznání toho, že víra, naděje a
dobročinnost“ zde nejsou díky státu, ale předně skrze Boha a
jeho prostřednictvím pak díky vzájemné lidské sounáležitosti.
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„Je to jediná cesta, jak zachránit tuto zemi. Víra, naděje a dobročinnost
naplňují vaše srdce a životy přímo od Boha: dají vám sílu vstát a jít
dále.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.)
A právě Progresivci (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressives) bez
úcty k národním a Božím tradicím, mezi něž patří např. předsedkyně
americké Sněmovny reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives)
Nancy Patricia D’Alesandro Pelosiová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Pelosi), která prohlašuje před
novináři „mám ráda ´Slaughter Rule´“ (viz výše –
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-executing_rule): „Mám to ráda,
protože nemusíme hlasovat o návrzích zákonů v Senátu.“ (Zdroj:
Glenn Beck Show, 17 . 3. 2010.), nebo ´hvězdný´ filmový režisér James
Cameron (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron), tvůrce mj.
takových ´hitů´ jakými byl Titanic
(http://en.wikipedia.org/wiki/Titanic_(1997 _film)), Avatar
(http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(2009_film)), jenž nadává Glennu
Beckovi a vzrušeně vykřikuje, že by nejraději „postřílel“ všechny
popírače tzv. globálního oteplování
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming): tak takoví lidé jsou
jednou z příčin naší dnešní tristní situace. (Zdroj: Glenn Beck Show, 24.
3. 2010.) „Budou to tlačit velice, velice, velice od místních vlád
na federální úroveň k vládě USA a pak na globální vládu
(NWO, pozn. autora).“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. 4. 2010.)
Odborový šéf organizace SEIU
(http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Employees_International_Union)
s více 2,2 miliónů členů a externí poradce presidenta Obamy jménem
Andy Stern (http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Stern) již hrozí:
„Vytvořili jsme globální trh, globální peníze (SDR –
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Drawing_Rights, pozn. autora),
globální společnost, ale zapomněli jsme vytvořit globální vládu
(NWO, pozn.autora), globální organizaci, globální regulace /…/ my
nutně potřebujeme globální regulace.“ Glenn Beck: „To se podívejme.
Takže odboráři již také bojují za globální vládu (NWO, pozn.autora).“
„Za globální vládu skrze enviromentalismus.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
13. 5. 2010.) Mnoho z těchto pyšných elitářů chce rozhodovat o
lidských životech mj. schvalováním potratů, přikazováním povinné
vakcinace populace a skrze implantace čipů již malým dětem,
předkládáním lidem geneticky upravených potravin bez náležitého
dlouhodobého výzkumu v řádu stovek let atd. Jsou to titíž lidé, kteří
v sedmdesátých letech minulého století vášnivě hájili jako liberálové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism_worldwide) svobodu
nedotknutelnosti lidského těla státními orgány. Viz například rozhodnutí
Nejvyššího soudu USA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States)
v kauze Doe versus Bolton z roku 197 3
(http://en.wikipedia.org/wiki/Doe_v._Bolton). Republikánský senátor
Steve King (http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_King) z Iowy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iowa): „Od té doby skoro každý liberál
argumentuje tím, že federální vláda vám nemá co nařizovat: jak můžete
vy nebo také každá žena nakládat s vlastním tělem. Nyní jsme ovšem již
v roce 2010 a po dvou generacích těchto argumentů, ti samí lidé, kteří
tyto myšlenky prosadili, nyní říkají, že federální vláda má právo říkat
každému v Americe (a v ČR, pozn. autora): co mohou nebo nemohou
dělat se svými těly.“ Nezdá se vám tento veletoč zcela mimo mísu? Glenn
Beck: „Dělají to proto, že nejsou zakořeněni v žádných stálých
hodnotách. Proto neustále mění své názory.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
18. 3. 2010.) My se tomu musíme postavit říká profesor theologie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Theology) a šéf Westminsterského
teologického semináře
(http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_Theological_Seminary)
Peter A. Lillback (http://www.wts.edu/faculty/profile.html?id=14).
Můžeme s tím bojovat pokojnou a mírovou cestou. „Rád bych sdělil
všem divákům a také především tobě Glenne, abyste podepsali
Manhattanskou deklaraci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Declaration:_A_Call_of_Christian_Conscience).“
„Měl jsem tu čest být mezi první stovkou jejich signatářů“ a Chuck
Baldwin (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Baldwin) mi řekl, že
„potřebujeme vytvořit celosvětové hnutí lidí, kteří jsou
ochotní obětovat i své životy za to, čemu věří /…/ když za
tohle nebudeme bojovat, tak už nebude žádná svoboda
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vyznání, svoboda slova, už nebude Glenn Beck Show
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck_Show).“ (Zdroj: Glenn Beck
Show, 18. 5. 2010.) Díky snahám NWO o ovládnutí naší Země již totiž
nebude možné něco takového jako hezký život, kvalitní rodinné vztahy,
šance na ekonomickou prosperitu pro většinu obyvatel naší planety.
Každý člověk dneska vidí, že není týden, aby médii neproběhla nějaká
globální krize, přírodní katastrofa, teroristický útok, pokles HDP,
zvyšování daní atd. „Možná jste si všimli, že se všude kolem nás neustále
objevují nové a nové krize. Některé z nich jsou reálné a jiné nikoliv.
Dějiny nám jasně ukazují, že politici se vždycky snaží
vytřískat pro sebe z každé takové krize výhody a to jak z těch
reálných nebo také z těch uměle vytvořených, protože pak
získávají více moci nad našimi životy.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
3. 5. 2010.) Znám osobně tři miliardáře, kteří mi řekli: Víš Glenne, „já
vlastně nevím, jak zachránit pro budoucnost své bohatství. Fakt to teď
neví nikdo.“ Podle mne v budoucnu přežijí ti, kteří založí svůj
život na třech pevných základech „víry, naděje a vzájemné
dobročinnosti“. „To je totiž ono tajemství.“ „Protože když se
všechno sesype“, tak nebudete potřebovat stát, pana
Paroubka, Nečase atd., ale budete potřebovat přátele, rodinu,
„jeden druhého navzájem“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 19. 5. 2010.)
Vojenští experti na otázky přežití to jednoznačně podle Bena Sherwooda
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Sherwood; autor knihy ´The
Survivors Club: The Secrets and Science that Could Save Your Life´)
potvrzují. Přežít v opravdu tvrdých časech umožňuje civilistům
jejich „víra a rodina“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) To, co
ovšem umožňuje přežít elitářům: je neomezený přístup k
informacím, možnosti, moc a především volná tvorba peněz.
Německá centrální banka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbank) například všem
zájemcům vysvětlila ve své publikaci ´Money and monetary policy´
(http://www.bundesbank.de/download/bildung/geld_sec2/geld2_gesamt.pdf)
na stránkách 88-93, že peníze se dnes převážně tvoří tzv. z ´čistého
vzduchu´ a nemusí mít patřičné krytí. Tento systém jsme si již popisovali
v minulých dílech Oranžové války. Každopádně takto otevřené
prohlášení v oficiální publikaci – ne-li nejvýznamnější evropské banky –
je značně zajímavé. Základem funkčnosti všech finančních operací a
hospodářství vůbec je pak vytváření nových dluhů, protlačování (nebo
naopak omezování) do ekonomiky proudících dalších a dalších
digitálních peněz (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_money),
poskytování kreditů, které si banky zapíší jako svá aktiva. Tím, jak peníze
posléze kolují a jiní lidé ukládají v bance své prostředky pocházející jak
z jejich výdělku nebo zase třeba z poskytnutých úvěrů od jiných
finančních institucí: se celková bilance v dané zemi (bance) vyrovnává a
roste pak možnost poskytovat další půjčky. Pomocí rozumné politiky
centrální banky dané země se dá omezovat počet poskytovaných úvěrů
nebo jejich množství naopak zvyšovat díky výšce mezibankovních sazeb
za poskytování finančních prostředků a nucením bank k vytváření stále
větších rezervních fondů atd. Samozřejmě lidem se již neřekne, že stát
vlastně v dnešní době, kdy většinou neexistuje přímé krytí peněz
například zlatem (http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Standard):
´nemůže zbankrotovat´. Viz vyjádření Mojmíra Hampla
(https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rady/cnb_hampl.html),
dosavadního viceguvernéra ČNB
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank): „Technicky
můžete udržet jakoukoliv měnovou unii.“ Otázka je jen za jakou cenu
těch skutečných nákladů. (Zdroj: Radiožurnál, 3. 5. 2010.) Když si totiž
může vláda vytvořit prostřednictvím své centrální banky tolik
digitálních peněz, kolik chce (viz USA), tak se jediným opravdovým
problémem stává psychologická nedůvěra – panika – na trzích
(http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Panic), doprovázená rychlými
přesuny finančních prostředků nebo přeměnou digitálních peněz na
jejich fyzickou podobu např. díky mohutným výběrům hotovosti, dále
nejrůznější globální hodnotící agentury
(http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency) vydávající
negativní zprávy nebo také mediální tlak, různé donekonečna omílané
statistiky atd. Samozřejmě dalším problémem se pak mohou stát díky
neprozřetelné finanční politice reálná inflace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation) a deflace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deflation). Postupným růstem
ekonomiky, HDP (http://en.wikipedia.org/wiki/GDP) a přílivem kapitálu
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včetně nejrůznějších odkupování, zmrazování nebo aktivováním dluhů:
pak banky vytvářejí stabilní finanční prostředí, založené na vzájemné
důvěře a především psychologické stabilitě, na pozitivních zprávách.
Celý systém se předně hroutí v momentu, když vypukají již zmíněné
mohutné panické stavy spotřebitelů nebo v moderní době především
díky tlakům obrovského množství kapitálu (často jde o více prostředků
než mají ihned aktuálně k dispozici jednotlivé centrální banky)
alokovaného v nejrůznějších fondech – předně v tzv. Hedgových
fondech (http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund), které jsou často
zneužívány k tvorbě umělých ekonomických krizí
(http://www.riksbank.com/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/PoV_sve/eng/stromqvist2009_1_eng.pdf).
„Germany’s central bank – the Deutsche Bundesbank (German for
German Federal Bank) – has admitted in writing that banks create
credit out of thin air. As the Bundesbank states in a publication entitled
“Money and Monetary Policy” (pages 88-93; translation provided by
Google translate, but German speaker and economic writer Festan von
Geldern confirmed the basic translation): 4.4 Creation of the banks
money Money is created by “money creation”. Both [central banks]
and private commercial banks can create money. In the euro
monetary system [money creation] arises mainly through the granting
of loans, as well as the fact that central banks or commercial banks to
buy assets such as gold, foreign currencies, real estate or securities. If
the central bank granted a loan from a commercial bank and crediting
the amount in the account of the bank at the central bank, created
“central bank money.”*** Money creation by commercial banks.
The commercial banks can create money itself, the so-called
bank money. The money creation process through which commercial
banks can be explained by the related postings: If a commercial bank to
a customer a loan, they booked in its balance sheet as an asset against a
loan receivable the client – for example, 100,000. At the same time, the
bank writes down the customer’s checking account, which is run on the
liabilities of the bank’s balance sheet, 100,000 euros good. This credit
increases the deposits of customers on its current account – it creates
deposit money, which increases the money supply. In other words,
money is created as book-entry by purchasing assets or entering credits
on the left side of the balance-sheet and corresponding deposits on the
right side. In other words, credit is created out of thin air. Frontiers of
money creation The above description might leave the impression that
the commercial banks are able to draw an infinite amount of money in
bank accounts. If this were really so, this could be inflationary. The
central bank therefore takes effect on the extent of lending and money
creation. It requires commercial banks to hold the reserve. As I’ve
previously pointed out, the Federal Reserve is taking the same tack,
creating conditions that guarantee that American banks will have huge
excess reserves so as to prevent inflation. Back to the publication:
Central banks, commercial banks can typically obtain only by the fact
that the central bank granted them credit. For these loans, commercial
banks have to pay the central bank interest rate. Increase this rate, the
central bank, the “prime rate”, the commercial banks usually raise their
part, the rates at which they lend themselves. There will be a general
rise in interest rates. This, however, dampens the tendency of
businesses and households, the demand for loans. By raising or
lowering the key interest rate the central bank can thus influence the
business sector demand for credit – and thus on Lending and bank
money creation. The commercial banks need central bank money to
cover not only for the reserve, but also to the cash needs of its
customers. Each bank customer may be credit in the bank account into
cash to pay off. If the stocks of the banks in cash to be in short supply,
the central bank can create only remedy. Because only they are
permitted to bring additional notes in circulation. To meet the cash
needs of its clients, the commercial bank must therefore include, where
appropriate, with the central bank for a loan. This leads to the creation
of central bank money. The so-purchased assets for central bank money
can pay off the commercial bank in cash let. Thus, the cash is in
circulation: from the central bank to commercial banks and from these
to the bank customers. Central Bank money is also to cover the noncash payments are required: a customer transfers money from its credit
to a customer at another bank, this results in many cases led to the
sending bank central bank needs to transfer money to the receiving
bank. The central banks then moves from one bank to another. *** The
commercial banks can use the surplus of central bank money and to
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award additional credits to businesses and households. As previously
described, arises from the award of additional credits additional
demand for central bank money – which can be covered in this special
situation of great uncertainty among banks by the existing excess
liquidity. The abundant supply of liquidity relief, a bank that wants to
provide a loan, from the traditional consideration of how much money
they need after the award of credit is, how it is constituted, and at what
cost. Using the so-called money creation multiplier can be estimated
how large the potential for additional Credit limit is. Do you get it now?
Private banks don’t make loans because they have extra deposits lying
around. The process is the exact opposite: (1) Each private bank
“creates” loans out of thin air by entering into binding loan
commitments with borrowers (of course, corresponding
liabilities are created on their books at the same time. But see
below); then (2) If the bank doesn’t have the required level of
reserves, it simply borrows them after the fact from the
central bank (or from another bank); (3) The central bank, in
turn, creates the money which it lends to the private banks
out of thin air. It’s not just Bernanke … the central banks and
their owners – the private commercial banks – have been
running the printing presses for hundreds of years. Of course,
as I pointed out Tuesday, Bernanke is pushing to eliminate all reserve
requirements in the U.S. If Bernanke has his way, American banks won’t
even have to borrow from the Fed or other banks after the fact to have
reserves. Instead, they can just enter into as many loans as they want
and create endless money out of thin air (within Basel I and Basel II’s
capital requirements – but since governments are backstopping their
giant banks by overtly and covertly throwing bailout money,
guarantees and various insider opportunities at them, capital
requirements are somewhat meaningless). The system is no longer
based on assets (and remember that the giant banks have repeatedly
become insolvent) It is based on creating new debts, and then
backfilling from there. It is – in fact – a monopoly system.
Specifically, only private banks and their wholly – owned
central banks can run printing presses. Governments and people
do not have access to the printing presses (with some limited
exceptions, like North Dakota), and thus have to pay the monopolists to
run them (in the form of interest on the loans).“ (Source:
http://www.infowars.com/german-central-bank-admits-that-credit-iscreated-out-of-thin-air/.)
Pro elitáře je samozřejmě velmi výhodné mít přímé napojení na dané
finanční instituce, fondy a jejich vedení. Ti nejvýznamnější z nich (ne
všechny bankovní instituce nebo fondy totiž ještě zatím chtějí s Agendou
NWO spolupracovat; ne všechny jsou špatné a některým opravdu ještě
stále záleží např. na dané zemi nebo na vlastních lidech: takové banky
mají být dříve nebo později zničeny např. omezením jejich nezávislosti,
odkoupením atd.) se právě velmi intenzivně pokoušejí vytvořit NWO
jako nevolenou celoplanetární vládu se svou gigantickou bankou a
ministerstvy (viz výše snaha o pozvolné převedení tvorby státních
rozpočtů jednotlivých svobodných zemí na úroveň EU). Dokážete si
představit tu moc? Ty neomezené finance, které takoví lidé budou moci
vytvářet tzv. ze vzduchu? Jednotlivé lokální banky je budou muset
poslouchat v rámci celoplanetárních zákonů. Není proto divu, že se
všichni tito elitáři snaží prosadit svou ideu NWO. Dá jim to takové
možnosti, o kterých by se jim v klasických národních státech a jejich
centrálních bankách ani nesnilo. Naprosto neomezené finanční
prostředky! Nikým a ničím neohraničená moc bez jakékoliv další
regulující centrální banky (kromě samozřejmě té celoplanetární).
Prestižní britské finanční noviny Financial Times
(http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Times) si tak mohly 24. dubna
2010 dovolit vyhlásit Nový globální kapitálový pořádek. „NWO pro
vaše peníze“, jak tomu říká Glenn Beck. Tedy „Globální vláda“, jenže „Co
když se mi ta Globální vláda nebude líbit?“ „Jak ji odvolám ve
svobodných volbách? Kam půjdou všechny ty globální daně?
Kdo je dostane?“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 4. 2010.)
Mentalitu těchto elitářů kolem NWO výborně vystihuje např. postava
Ralpha (http://memory-alpha.org/wiki/Ralph_Offenhouse) z kultovního
seriálu ´Star Trek: The Next Generation´
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Neutral_Zone_(Star_Trek:_The_Next_Generation)).
Tohoto člověka, bohatého investora, finančníka zvyklého uvažovat
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pouze v kategoriích čísel, peněz a z toho plynoucí moci: našli po třista
sedmdesáti letech roku 2364 v kryogenické komoře
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cryopreservation) spolu s dalšími vážně
nemocnými lidmi z 90. let 20. století, kteří se za své peníze nechali
zmrazit, aby byli posléze probuzeni v době, kdy již věda pokročí tak, aby
mohli být plně uzdraveni ze svých tělesných i mentálních neduhů.
Ralpha byl nyní sice zcela vyléčen, nicméně se musel vyrovnat
s realitou, že jeho miliardy již nemají žádnou hodnotu. Lidé vynalezli
nevyčerpatelný a všem zdarma dostupný zdroj energie, který ji dokonce
dokázal přeměňovat na hmotu: tím také na jídlo. Nová lidská společnost
měla jako svůj hlavní cíl vzdělávání, průzkum vesmíru atd. Ralph posléze
definoval výborně cíle NWO v rozhovoru s kapitánem Picardem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Picard): Milý kapitáne „asi jste
něco špatně pochopil. Nikdy to nebylo o tom něco ´vlastnit´ – je to
všechno o moci.“ („You’ve got it wrong. It’s never been about
„possessions“ – it’s about power.“) Picard: „O moci dělat co?“ („Power to
do what?“) Ralph: „Kontrolovat váš život, váš osud.“ („To control
your life, your destiny.“) Picard: „Taková forma kontroly je přeci
pouhou iluzí.“ („That kind of control is an illusion.“) Ralph: „Opravdu …
Já jsem snad stále tady i po takové době nebo ne? Měl jsem již být
dávno mrtev a podívejte: nejsem. To je přesně to, co pro mne udělaly
peníze. To je ta forma moci, o které já hovořím.“ („Really — I’m here
aren’t I? I should be dead and I’m not. That’s what money did for me.
That’s the kind of power I’m talking about.“ (Zdroj: Conway, James:
„The Neutral Zone“, IN: STAR TREK: THE NEXT GENERATION,
Paramount Television, USA,1988, 45 minut;
http://www.youtube.com/watch?v=y8i8YQGzGvM – part 07 :00 –
07 :24 min.)

Je to ´velká idea NWO´, kde celou planetu řídí několik tisícovek
všemocných elit bez svobodných voleb a zbytek lidí musí poslouchat
příkazy mocných bez jakéhokoliv Bohem posvěceného přirozeného
práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) a garantovaných
svobod. Připomeňme si nyní, že myšlenky na vytvoření NWO jsou zde již
po stovky let a nejvyšší elity po tomto NWO nesmírně touží:

Někdejší vysoký představitel NATO
(http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) a velitel amerických
námořních sil v Evropě
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Naval_Forces_Europe)
admirál Michael Mullen
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Mullen): „Jsme
součástí Nového světového řádu (NWO, pozn. autora).“
(Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones
Production, USA, 2010, 134 minut.)
Někdejší president Světové banky
(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group) a ministr
obrany USA
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Deputy_Secretary_of_Defense)
Paul Wolfowitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz)
sdělil veřejnosti svůj vděk spisovateli a novináři Walteru
Isaacsonovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Isaacson).
Pochválil jej za to, že díky své knize o významném americkém
politikovi a propagátorovi NWO jménem Henry Kissinger
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger)´Kissinger: A
Biography´z roku 1992 „pomohl prosadit ve veřejném
mínění ideu NWO.“ (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE
EMPIRE, Alex Jones Production, USA, 2010, 134 minut.)
Šéf většiny demokratických
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States))
zastupitelů v americké Sněmovně reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_leaders_of_the_United_States_House_of_Representatives)
jménem Steny Hoyer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Steny_Hoyer) předstoupil před
média s následujícím prohlášením: „Vyzývám mezinárodní
komunitu, aby přijala svou zodpovědnost za vytvoření
tohoto NWO. NWO založeného na kolektivní akci.“
(Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones
Production, USA, 2010, 134 minut.)
Někdejší britský premiér Tony Blair
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair) přirovnal vznik EU
k NWO: „Transatlantické partnerství nebylo nikdy pouze
základem naší společné bezpečnosti, bylo také základem našeho
způsobu života. Bylo doslova ukováno na základě krutých a
strastiplných zkušeností, ze kterých mohla posléze vzniknout
nová Evropa (rozuměj EU, pozn. autora), tento NWO.“
Byla tak vytvořena nová pravidla, „podle kterých bychom měli žít
své životy“. (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex
Jones Production, USA, 2010, 134 minut.)
Americký president Richard Nixon
(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon) vyjádřil již roku
197 2 to, že je zde stále velká „naděje, že se každý z nás bude
snažit budovat NWO.“ (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE
EMPIRE, Alex Jones Production, USA, 2010, 134 minut.)

Notorický známé jsou předně četné projevy amerického
presidenta George Bushe
(http://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush) staršího. Ten
prosazoval ideu NWO skoro všude, kde měl přednést nějakou
významnou státnickou řeč. V jeho oficiální knihovně
(http://bushlibrary.tamu.edu) lze nalézt nejméně 89 veřejných
prohlášení od roku 1990 do roku 1993, kde hovoří o velkém
významu NWO. Na začátku to měla být pozitivní myšlenka míru a
spolupráce mezi národy celého světa, která se na konci postupně
měnila až do dnešní ďábelské podoby totální kontroly,
postupného vyhlazování velké části lidí a zotročení všech zbylých
občanů na naší planetě ve prospěch hrstky vyvolených elit. Sám
Bush starší přiznával, že snahy o vytvoření NWO měly v dějinách
převážně totalitní a zlou podobu (viz např. níže Bushův projev
v Praze 17 . 11. 1990 nebo 28. února 1990 v San Franciscu). Přesto
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se o vytvoření NWO usilovně snažil.
Bushova zpráva o stavu unie z 29. ledna 1991: „Je to veliká
idea: NWO, kde jsou rozdílné národy spojeny v jeden celek
prostřednictvím společného cíle za účelem dosažení univerzální
aspirace lidstva: míru, bezpečnosti, svobody a vlády zákona.“
(Zdroj: Bush, Walker, Herbert, George: STATE OF THE UNION
ADDRESSES, Kessinger Publishing, USA, 2004, s. 12.)
Bushův projev ve West Pointu
(http://en.wikipedia.org/wiki/West_Point) 5. ledna 1993: Musíme
společně pracovat na „přeměně tohoto světa v NWO“.
Remarks at the United States Military Academy in West Point, New York,
1993-01-05: „We cannot and we need not allow this to happen. Our
objective must be to exploit the unparalleled opportunity presented by
the cold war’s end to work toward transforming this new world
into a new world order, one of governments that are democratic,
tolerant, and economically free at home and committed abroad to
settling inevitable differences peacefully, without the threat or use of
force. Unfortunately, not everyone subscribes to these principles. We
continue to see leaders bent on denying fundamental human rights and
seizing territory regardless of the human cost. No, an international
society, one more attuned to the enduring principles that have made
this country a beacon of hope for so many for so long, will not just
emerge on its own. It’s got to be built. Two hundred years ago, another
departing President warned of the dangers of what he described as
„entangling alliances.“‘ His was the right course for a new nation at that
point in history. But what was „entangling“’ in Washington‘s day is now
essential. This is why, at Texas A M a few weeks ago, I spoke of the folly
of isolationism and of the importance, morally, economically, and
strategically, of the United States remaining involved in world affairs.
We must engage ourselves if a new world order, one more compatible
with our values and congenial to our interest, is to emerge. But even
more, we must lead.“ (Source:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?
id=5156&year=&month=.)
President Bush v Moskvě (http://en.wikipedia.org/wiki/Moskow)
3. ledna 1993: „Svědčí to o našem společném a rozhodném
pohybu směrem k vytvoření NWO.“
The President’s News Conference with President Boris Yeltsin of Russia in
Moscow, 1993-01-03: „It testifies to our joint and determined
movement towards a new world order. “ (Source:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?
id=5154&year=&month=.)
Bush v San Franciscu
(http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco) 28. února 1990: „A
v každém případě NWO se vždycky objevil
prostřednictvím příchodu nového tyrana nebo
vypuknutím ohniska krvavé světové války nebo na
jejím konci.“
Remarks at a Fundraising Dinner for Gubernatorial Candidate Pete
Wilson in San Francisco, California, 1990-02-28: „Time and again in this
century, the political map of the world was transformed. And in each
instance, a new world order came about through the advent
of a new tyrant or the outbreak of a bloody global war, or its
end.“ (Source:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?
id=1598&year=&month=.)
Americký president Bush ve Federálním shromáždění
Československa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Assembly_of_Czechoslovakia)
v Praze (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague) 17 . listopadu 1990:
„Vy víte moc dobře, co to znamená žít v rámci režimu, v
jehož vizi NWO chybí místo pro jakoukoliv svobodu.“
„/…/vytvořit pro všechny národy mnohem stabilnější a
bezpečnější NWO než jak jsme jej dosud znali.“ (Bush tím
historicky myslí československý totalitní režim v letech 1948 –
1989 viz
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_structure_of_Communist_Czechoslovakia
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a zároveň chce použít podobný koncept – podle jeho názoru více
svobodnější – pro ovládání světa)
Remarks to the Federal Assembly in Prague, Czechoslovakia, 1990-1117 : „Dissident Havel — now President Havel — spoke then of a shared
destiny, spoke out of a sure sense that the fate of all mankind is linked.
Czechs and Slovaks understand this vision and the challenge. For half a
century, your struggle for freedom was cut short not by one but by two
of the cruelest tyrannies history has ever known. You know what it
means to live under regimes whose vision of world order
holds no place for freedom. “ „Every new nation that embraces
these common values, every new nation that joins the ranks of this
commonwealth of freedom, advances us one step closer to a new
world order, a world in which the use of force gives way to a shared
respect for the rule of law. This new world will be incomplete without a
vision that extends beyond the boundaries of Europe alone. Now that
unity is within reach in Europe is no time for our vision of change to
stop at the edge of this continent.“ „From this first crisis of the post-coldwar era comes an historic opportunity: the opportunity to draw upon
the great and growing strength of the commonwealth of freedom and
forge for all nations a new world order far more stable and
secure than any we have known.“ (Source:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?
id=2461&year=&month=.)
Bush a 22. říjen 1991: společná deklarace USA a Československa
(http://en.wikipedia.org/wiki/CSFR): „/…/ jako nedílná
součást širšího partnerství, které spojuje Spojené státy a
Evropu a NWO založený na demokratických hodnotách
a vládě zákona.“
Joint Declaration of the United States and the Czech and Slovak Federal
Republic, 1991-10-22: „The United States of America and the Czech and
Slovak Federal Republic are convinced that the principles of this
declaration will further strengthen the bonds of lasting friendship and
cooperation between both states, as an integral element of the broader
partnership that binds the United States and Europe and of a new
world order based on democratic values and the rule of law. “
(Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?
id=3528&year=&month=.)
President Bush v Paříži (http://en.wikipedia.org/wiki/Paris) 19.
listopadu 1990: „A president Gorbačov má pravdu.
Skutečnost, že Sovětský svaz a Spojené státy spolu
mohou pracovat nejen na dosažení smlouvy o kontrole
zbraní, nýbrž že si také dokáží představit společnou
harmonickou budoucnost a spolupráci, tak to je velmi,
velmi slibné pro NWO a pro celou svobodnou Evropu a
pro mír na celém světě.“
Exchange with Reporters Prior to a Meeting with President Mikhail
Gorbachev of the Soviet Union in Paris, France, 1990-11-19: „And
President Gorbachev is correct. The fact that the Soviet Union and the
United States could work together not only to achieve an arms control
agreement but to start looking into the future with harmony and in
cooperation is very, very promising for the new world order, for a
Europe whole and free, and for peace in the world.“ (Source:
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?
id=247 3&year=&month=.)
K Bushovým hlasitým kritikům
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan_Global_affairs)
patřil již v 90. letech 20. století nejenom z hlediska odporu vůči
NWO americký konzervativec Pat Buchanan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan): Víte „my milujeme
naši starou republiku a když slyšíme ty jejich fráze o nutnosti
vytvoření´NWO´, tak hned uvolňujeme pojistky na našich
revolverech.“ You know: „we love the old republic, and when we
hear phrases like ‘new world order,’ we release the safety catches
on our revolvers.“ (Source: BUCHANAN FEEDS CLASS WAR IN
THE INFORMATION AGE, IN: Los Angeles Times, 31. říjen, 1999;
http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan_Global_affairs.)
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Ruský president Boris Jelcin (http://en.wikipedia.org/wiki/Jelzin)
v Moskvě 3. ledna 1993: „/…/ úspěšný přechod od studené
války k NWO.“
The President’s News Conference with President Boris Yeltsin of Russia in
Moscow, January 3, 1993: „I would like to focus on another important
aspect, the personal stand of President George Bush, who is our guest,
being on a working visit with us. I would like to pay tribute to my
colleague and friend, George. His remarkable personal and political
qualities and competence have contributed to a successful transition
from the cold war to a new world order. I am grateful to him for
all he has done to establish new relations between Russia and the
United States, for his solidarity and support during the push for the
FREEDOM Support Act, for the START II treaty. Thank you, George.“
(Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?
id=5145&year=&month=.)
President Sovětského svazu (http://en.wikipedia.org/wiki/USSR)
Michail Sergejevič Gorbačov
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorbachev) 30. října
1991: „Když se zbavíme jejich přítomnosti, tak pak
budeme moci snáze postupovat vstříc NWO. A to bez
ohledu na naše individuální vize NWO a zdá se, že
bychom se nyní měli soustředit na prosazování tohoto
samotného cíle, tohoto procesu a spoléhat se přitom na
příslušné mechanismy OSN, KBSE
(http://en.wikipedia.org/wiki/Commission_on_Security_and_Cooperation_in_Europe),
modernizovaného Evropského společenství, na staré i
zcela nové struktury regionální bezpečnosti a
spolupráce, stejně jako na instituce vytvořené pro
předcházení krizím a urovnávání konfliktu.“
ADDRESS BY
MR. MIKHAIL
GORBACHEV,
PRESIDENT OF
THE UNION OF
SOVIET
SOCIALIST
REPUBLICS,
October 30,
1991: „Today we have a unique opportunity, and it would be
unforgivable to miss this opportunity. Success is in everybody’s
interests, not only because the rights of the peoples and nations and of
the individual are increasing[ly] recognized today as the universal
foundation for our world order, but also for another reason of
particular urgency and gravity, and that is the fact that the Middle East
has become one of the most heavily armed regions in the world, where
lethal weapons and nuclear technologies are building up, and where
other weapons of mass destruction are also to be found.“ „When we rid
ourselves of their presence we will be better able to move towards a
new world order. And irrespective of our individual vision of this new
order, it appears that we should now promote this objective process
itself, relying on the relevant mechanisms of the United Nations, the
CSCE (http://www.csce.gov/), the European Community’s modernized,
old, and completely new structures of regional security and
cooperation, as well as the institutions created for crisis prevention and
conflict settlement.“ (Source:
http://www.mfa.gov.il/MFA/Archive/Peace+Process/1991/ADDRESS%20BY%20MR%20MIKHAIL%20GORBACHEV%20%2030-Oct-91.)
První ředitel Světové zdravotnické organizace WHO
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(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization)
jménem George Brock Chisholm
(http://en.wikipedia.org/wiki/Brock_Chisholm): „Pro dosažení
NWO je bezpodmínečně nutné odstranit z lidské mysli
jakoukoliv stopu po individualismu, loajalitě
k rodinným tradicím, národnímu patriotismu a
náboženským dogmatům.“
„To achieve world government, it is necessary to remove from
the minds of men their individualism, loyalty to family
traditions, national patriotism, and religious dogmas.“
(Source: http://en.wikiquote.org/wiki/Brock_Chisholm.)
Někdejší generální tajemník OSN
(http://en.wikipedia.org/wiki/SecretaryGeneral_of_the_United_Nations) jménem Kofi Atta Annan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kofi_Anan): „NWO může
vojensky zasáhnout do vnitřních záležitostí jakéhokoliv
národa, pokud nesouhlasí s jeho aktivitami.“
„A world government can intervene militarily in the internal
affairs of any nation when it disapproves of their activities.“
(Source: http://www.sovereigntyparty.org.au/articlesresources/quotes.html.)
Někdejší britský premiér Sir Winston Leonard Spencer-Churchill
(http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill) 11. října 1950:
„Vytvoření autoritativního a všemocného NWO je
konečným cílem, o který se musíme snažit. Dokud
nebude možné ustanovit nějakou světovou super-vládu
a rychle ji umožnit činnost, pak jsou stále vyhlídky na
mír a lidský pokrok temné a pochybné. Bez sjednocené
Evropy zde neexistuje žádný jistý plán na dosažení
NWO.“
„The creation of an authoritative, all-powerful world order is
the ultimate aim towards which we must strive. Unless some
effective world-Super Government can be set up and brought
quickly into action, the prospects for peace and human
progress are dark and doubtful. Without a United Europe
there is no sure prospect of world government.“ (Source:
Churchill, Winston: IN: London Times, 11. 10. 1950, s. 4.)

Někdejší britský premiér Gordon Brown
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_brown) hovořil 19. února
2010 o důležitosti vytvoření NWO mj. pomocí „radikálních
změn“, „globální finanční ústavy“, „globální lidské
společnosti“ atd.
„In a speech thanking the progressive politics ‘believers’ of the world,
Gordon Brown gives his election speech were he praises the New World
Order, urging a new global financial constitution, and heralding a new
global age. This speech clearly shows that Gordon Brown is mad, and
New Labour should be kicked out of power, as fast as possible, before
the UK is totally destroyed as a nation. Recorded from BBC News
Channel, 19 February 2010.“ (Source: BBC News Channel, February 19,
2010: http://www.youtube.com/watch?v=tDiE1RRi7 mU.)
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President Evropské centrální banky
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank) JeanClaude Trichet (http://en.wikipedia.org/wiki/JeanClaude_Trichet) 26. dubna 2010: „Nejprve se pokusím
vysvětlit, proč potřebujeme soubor pravidel, institucí,
neformálních seskupení a mechanismů spolupráce,
které nazýváme „globální vláda“ (NWO, pozn. autora).“
Global governance today Keynote address by Mr. Jean-Claude Trichet,
President of the European Central Bank, at the Council on Foreign
Relations, New York, 26 April 2010. European Central Bank President
Jean-Claude Trichet Calls for the NWO: „I will first elaborate on why
we need a set of rules, institutions, informal groupings and
cooperation mechanisms that we call “global governance”.“
(Source: http://www.bis.org/review/r100428b.pdf.)
„In an address entitled “Global Governance Today,” Trichet
proclaims how the elite need to impose “A set of rules,
institutions, informal groupings and cooperation
mechanisms that we call “global governance”.“ (Source:
http://www.infowars.com/european-central-bank-president-calls-forcorrupt-bis-to-boss-global-government-in-cfr-speech/.)
Někdejší šéf NATO (http://en.wikipedia.org/wiki/NATO) a
belgický ministr zahraničních věcí Willem Werner Hubert „Willy“
Claes (http://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes) potvrdil
v červnu 2010 na základě svých osobních zkušeností, že skupina
Bilderberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group)
opravdu projednává a plánuje na svých setkáních další vývoj
celého světa vždy s ročním předstihem. Členové a hosté
pravidelných setkání Bilderbergu jsou světovými analytiky
považováni za hlavní adepty na globální vůdce NWO.
„Former NATO Secretary-General and Bilderberg member Willy Claes
has confounded claims by debunkers that the secret organization which
met in Sitges Spain over the last few days does not set policy, admitting
during a Belgian radio interview that Bilderberg attendees are
mandated to implement decisions that are formulated during the
annual conference of power brokers. In a radio interview reported on
by the Belgian news website www.zonnewind.be, Claes told host
Koen Fillet that Bilderberg does indeed decide policy for the
coming year. Claes would certainly be in a position to know, being a
two-time Bilderberg attendee as well as the eighth Secretary General of
NATO from 1994 until 1995. Claes said that Bilderberg guests are
normally given around 10 minutes of talk time, after which a report is
compiled of their presentation. “The participants are then obviously
considered to use this report in setting their policies in the
environments in which they affect,” stated Claes, according to the
translated text. The host asked Claes to repeat this astounding
admission, before Claes went on to explain that no two guest are
allowed to sit next to each other more than once at Bilderberg, to
enable the maximum exchange of views on important subjects.“
(Source: http://www.infowars.com/former-nato-secretary-generaladmits-bilderberg-sets-global-policy/.)
Americký president Obama a ruský president Dmitrij Anatoljevič
Medveděv
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Anatolyevich_Medvedev)
podepsali v Praze v České republice 8. dubna 2010 tzv.
odzbrojovací smlouvu „Nový START“
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_START). Oficiálně to sice byla
výborná zpráva, ale pokud se analytici podívali na daný dokument
podrobně, tak šlo ve skutečnosti mj. o rámcový plán na posílení
NWO Agendy. Obama totiž vyzval k „posílení globálního
režimu nešíření jaderných zbraní“ (viz video níže stopáž
1:53 – 2:02 min.). President Medveděv posléze tuto terminologii
také zopakoval: „Globální bezraketový režim“. Americký
president zároveň pohrozil, že všechny národy, které si chtějí
zachovat svou samostatnost a nehodlají poslouchat nová
mezinárodní pravidla dle NWO Agendy, tak „Ty země, které
odmítají plnit své povinnosti, budou izolovány a přijdou
o svou národní bezpečnost a všechny šance, možnosti,
které přináší mezinárodní integrace.“ Samozřejmě toto
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prohlášení se nevztahovalo pouze na Írán, Koreu atd., nýbrž na
celou planetu Zemi, když „ale každá země světa“ „musí
respektovat pravidla stanovená na mezinárodní
úrovni“, byť se k nim nezavázala. V době do 4 let pak musí být
prý vytvořen novy globální režim bez jakékoli NWO
nekontrolované výzbroje. Mimochodem českým novinářům
nebylo dovoleno položit při následné tiskové konferenci ani jednu
otázku. (Zdroj: ČT24, 8. 4. 2010;
http://cnn.com/video/?/video/politics/2010/04/08/sot.obama.nuclear.signing.cnn.)

NWO leaders signed in Prague, in the Czech Republic, the so called „New
START Treaty“ (http://en.wikipedia.org/wiki/New_START). Officially it
is good international treaty against atomic armament. But if You look at
it more closely so it is only a master plan to strenghten NWO. Mr. Obama
called in Prague for „strenghten the Global nonproliferation
regime“ (see 1:53 – 2:02 min. video below) and was threatening to all
nations which do not obey new international rules prepared via NWO
Agenda: „Those nations that refuse to meet their obligations
will be isolated, and denied the opportunity that comes with
international integration.“ In time of 4 years must be created new
global regime without any uncontrolled armament. BTW – Czech
journalists were not able ask freely even one single question at a press
conference. (Source:
http://cnn.com/video/?/video/politics/2010/04/08/sot.obama.nuclear.signing.cnn,
see 1:53 – 2:02 min.)
Obamův projev 22. 5. 2010 na vojenské akademii ve West Pointu:
„Takže třetí věc, kterou musíme udělat, je stvořit
mezinárodní pořádek, který může čelit výzvám naší
generace.“ „Mezinárodní pořádek, který se snažíme
stvořit, je takový pořádek, který může vyřešit problémy
naší doby – tímto našim závazkem to však samo o sobě
nekončí. Mezinárodní pořádek, který se snažíme stvořit,
je takový pořádek, který může vyřešit problémy naší
doby – násilný extremismus a různé formy vzpoury;
může zastavit šíření jaderných zbraní a zajistit jaderné
materiály; můžeme díky němu účinně vést boj se
změnou klimatu a zajistit trvale udržitelný rozvoj
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_growth) na celém
světě; můžeme pomáhat uživit jednotlivým zemím
jejich obyvatelstvo (http://en.wikipedia.org/wiki/GMO) i v
péči o jejich nemocné
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_controversy); můžeme
zabraňovat konfliktům a účinně léčit všechny s tím
spojené rány.“
„So the third thing we must do is shape an international order
that can meet the challenges of our generation. We will be
steadfast in strengthening those old alliances that have served us so
well, including those who will serve by your side in Afghanistan and
around the globe. As influence extends to more countries and capitals,
we must also build new partnerships, and shape stronger international
standards and institutions. This engagement is not an end in itself. The
international order we seek is one that can resolve the
challenges of our times – This engagement is no end in itself.
The international order we seek is one that can resolve the
challenges of our times – countering violent extremism and
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insurgency; stopping the spread of nuclear weapons and
securing nuclear materials; combating a changing climate
and sustaining global growth; helping countries feed
themselves and care for their sick; preventing conflict and
healing its wounds.“ (Source: http://www.politico.com/politico44/.)
Podobným scénářům vytváření NWO se již mnozí patrioti, křesťané a
dobří lidé snaží zabránit po stovky let. Síly NWO prosazují již klasicky
pod pláštíkem hezkých slov o světovém míru a spolupráci mezi národy
v rámci řešení nejrůznějších tzv. krizí ve skutečnosti posilování diktátu
globálních institucí na úkor svobodných národů a Bohem garantovaných
práv a svobod každého člověka, vytvářejí nové daně, uniformitu, snaží
se vše zgleichschaltovat (http://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung),
zregulovat. V Česku již desítky let upozorňuje na nebezpečí Agendy NWO
například český president Václav Klaus. Jeho výborný projev proběhl
letos např. na Žofínském fóru 16. března 2010 viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21041103400017 4-projevvaclava-klause-na-zofinskem-foru-a-reakce-predsedy-cssd/?
streamtype=WM2; http://neviditelnypes.lidovky.cz/zofinske-forum2010-male-zamysleni-nad-dnesni-dobou-f7 2-/p_politika.asp?
c=A100317 _112106_p_politika_wag. Podobně například Petr Mach
(http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach) ze strany Svobodných
občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) navrhl
vystoupení z EU (http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=227 20&s=newsletter) a členové strany tento záměr potvrdili svým
hlasováním
(http://www.prvnizpravy.cz/sid=9c4e552ddadb96d1336c4d507 8b4be38/zpravy/zdomova/vystupme-z-eu-odhlasovali-si-machovi-svobodni/). Již více
než rok pak velmi aktivně a úspěšně bojuje proti snahám o vytvoření
NWO například Vít Jedlička
(http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf) prostřednictvím
svého zpravodajského serveru www.reformy.cz, organizováním
veřejných akcí, pořádáním přednášek, setkání, překladem videí a
v neposlední řadě aktivním poskytováním rozhovorů českým i
zahraničním médiím
(http://www.americanfreedomradio.com/archive/AmFreeReport-32k040810.mp3 – start 1:30:00 min.) atd.: „Student politologie Univerzity
v Hradci Králové Vít Jedlička kritizuje neomalthusiánskou depopulační
politiku a NWO.“ (Zdroj: http://www.klaus.cz/clanky/2530.)

„Klaus vyzval k boji s omezovači svobody, třeba vnuceným
očkováním.“ „„Povinné očkování proti prasečí chřipce, zelené
zneužívání přirozených změn klimatu k brždění ekonomického růstu i
zneužívání dnešní krize k omezení svobody a budoucí prosperity patří
do jedné, koncepčně stejné skupiny pokusů vrátit základní principy
fungování lidské společnosti do předdemokratického stádia,“ prohlásil
český prezident.“ „Všechny tyto pokusy bychom měli brát vážně a zkusit
s nimi něco dělat. Než ony udělají něco s námi,“ prohlásil prezident.“
„Mohl by prý zařadit také boj s terorismem, politickou korektnost a
antidiskriminaci či mediokracii, ale nejde tolik o konkrétní věci. „Jedná
se totiž o pokus o prosazení nadvlády těch, kteří si myslí, že
vědí, co je pro lidstvo dobré, a kteří mají takové sebevědomí,
že si nárokují, že jsou oprávněni tuto svou představu dobra
vnutit ostatním,“ varoval Klaus. Podle něj tito lidé ve své „pýše
rozumu nedoceňují míru naší, a už vůbec ne své neznalosti zákonitostí
chování takovýchto složitých systémů.“ Prezident mluvil také o
ekonomice, kterou považuje za přeregulovanou a zejména bankovnímu
a finančnímu systému další regulace rozhodně neprospějí. Podle Klause
se s krizí. jež dle jeho názoru odeznívá, žádným státním zásahem nic
nevyřeší. Stát se musí vymanit z dluhové pasti, vyřešit zadlužené
veřejné finance a neměnit v těžké době parametry ekonomiky.“ (Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/klaus-vyzval-k-boji-s-omezovaci-svobodytreba-vnucenym-ockovanim-p90-/domaci.asp?
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c=A100316_112239_domaci_klu.)
„Praha – Podle prezidenta Václava Klause se Evropská unie po přijetí
Lisabonské smlouvy ocitla v nejvážnější krizi ve své historii. Znovu je
prý vážně ohrožena občanská a ekonomická svoboda. Prezident, který
je považován za jednoho z největších euroskeptiků, to uvedl v písemné
zdravici delegátům dnešního sněmu Strany svobodných občanů, ke
které má názorově blízko.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/837 81klaus-unie-se-po-prijeti-lisabonu-ocitla-v-nejvaznejsi-krizi/.)
V Praze dne 13. března 2010: „Za důležité jsem považoval Váš akcent
(akcent Strany svobodných občanů, pozn. autora) na obhajobu svobody
jednotlivce a Vaše jasné ideové i hodnotové zakotvení, které na naší
politické scéně postupně mizí.“ „Právě v dnešní době jsou občanská i
ekonomická svoboda znovu vážně ohroženy. Pod heslem boje proti
ekonomické krizi sílí regulační tendence, polisabonská Evropská unie se
ocitá v nejvážnější krizi své dosavadní historie, plně se projevují
důsledky klimatického alarmismu. Na rozdíl od jiných Vy nemusíte
hledat nová témata a složitě vymýšlet řešení. To je pro Vás výhodou.
Přeji Vám ve Vašem konání úspěch. Václav Klaus.“ (Zdroj:
http://www.svobodni.cz/media/clanky/829-zdravice-prezidentarepubliky-ucastnikum-republikoveho-snemu-svobodnych/.)
Americký patriot a křesťan Brandon Edwards, jenž pravidelně vydává
své populární analytické zpravodaje ´Ramrod Report´, pak navrhuje
z pozice občana USA také pro nás v Česku jasný ideový a politický boj
s Agendou NWO: „Musíme proto odstranit pomocí legálních nástroj
ů z úřadu každého neústavního byrokrata. Nadále musí být
garantovány svobodné volby s právem rozhodování většiny
veřejnosti! Musí dojít ke kompletní demontáži ‘Zbytnělé vlády’ a
k návratu vstříc základům zastupitelské demokracie naší ústavou
vymezené republiky, založené na našich klasických základních
principech a hodnotách – na našich nezadatelných právech! Je to
naprosto nezbytné, abychom tak zabránili dalšímu a novému
útlaku, mnohem většímu než byly diktátorské vlády, které již
v minulosti působily v naší zemi, abychom znovu mohli být sami o sobě
spravedlivě řízeni – abychom mohli obhajovat svá
nezadatelná práva … !“
„We must therefore by legal force remove every unconstitutional
bureaucrat from office. Free Elections by the public majority must be
guaranteed! The complete dismantling of ‘Big Government’ and return
to the fundamental representative democracy of our constitutionally
restrained republic on our founding principles and values are – our
necessary rights! Necessary to prevent continued and further
oppression far greater than the tyrannical rule that formed our
country, founding itself to live justly governed – defending our
inalienable rights…!“ (Source: Comments of Brandon Edwards, 1. 4.
2010.)
A Nigel Farage (http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage) se přidává
se svou výzvou také: Elitáři na celém světě již po řadu měsíců „otevřeně
přiznávají“: NWO je tu. Nyní „hovoří o světové vládě“ bez jakýchkoliv
okolků. „Myslí si, že už to mají hotové.“ Ale opak je pravdou. „Desítky
miliónů lidí“ se „probouzejí“ každý den a vidí, co se děje s jejich
svobodami, s jejich daněmi, s jejich penězi, s jejich životem. Samozřejmě
úředníci EU „jsou velmi šťastní z nového světa, který si tvoří k obrazu
svému“. Myslím si, že pokud to takhle bude dále pokračovat a nic se
nezmění, tak „začne revoluce, jakmile si lidé uvědomí, že chtějí zpátky
svou zemi“. „Může to ještě trvat roky, ale nakonec se jim to jejich NWO
zhroutí jako domeček z karet.“ A oni se již teď „bojí“. „Velmi se toho bojí
.“ Mé poselství pro lidi na celém světě je: „Za žádných okolností
nehlasujte pro ty“, „kteří podporují NWO“ a „pamatujte: dobro
vždy na konci zvítězí nad tyranií.“ „Lidé již nevěří té jejich
politice.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 27 . 2. 2010.) Glenn Beck se připojuje:
Našim vzorem nesmí být NWO dle komunistické Číny
(http://en.wikipedia.org/wiki/China). Předkládají nám nyní tuto zemi
jako náš „nový model“ hodný následování. Ne přátelé! „Odejděme od
Maa (http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong), opusťme myšlenky o
globální vládě.“ (Zdroj: Glenn Beck Show: 3. 3. 2010.)
Právě Glenn Beck by
na závěr vzkázal
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všem lidem: Víte „já
jsem první z naší
rodiny, jenž se kdy
pokusil vystudovat
vysokou školu, ale po
prvním semestru
jsem zjistil, že na to
nemám.“ Amerika a
Česko však nestojí na nějakých titulech, nýbrž na schopnostech svých
obyvatel. Dnes – v těchto ekonomických problémech – nemá smysl
rozlišovat jaký má kdo titul a zda by mohl nebo nemohl vykonávat
danou práci. Nemá smysl rozlišovat politickou orientaci na levici nebo
pravici, neboť dnes nastal „čas, kdy musíme všichni táhnout za jeden
provaz.“ „Máme sice názorové rozdíly, ale musíme najít ty věci, které
nás spojují.“ Nyní se ty „nejlepší světové mozky ptají: Co dělat? Co
dělat?“ „Obraťte se k Bohu a žijte!“ „Každý má na tomto světě nějaký
svůj důvod k tomu, aby zde byl.“ „Každý si může vybrat, jestli bude
otrokem, nebo jestli se pevně opře o Mojžíšovu hůl
(http://en.wikipedia.org/wiki/Moses’_rod) a nabere nový kurs.“ Ikdyž
se již v dnešní době zdá, že „charakter nic neznamená“, „jakoby pouze
peníze a sláva činily lidi šťastnými“, tak přesto my ve svých srdcích
věříme: není tomu tak. „Buďme dobrými a spravedlivými lidmi.“ Pak se
naplní Boží slovo: „Stůjte při mně a já vás ochráním.“ „Tahle (americká i
česká, pozn. autora) země bude výjimečná.“ „Je to Boží prst, který
napsal americkou Deklaraci nezávislosti a Ústavu. Vskutku tohle je tedy
Boží země, tohle jsou Boží práva.“ Musíme je „ochraňovat“. „Řekněte
každému, koho znáte, že tak dlouho, jak každý z nás bude hledat
odpovědi na nynější otázky a bude se díky tomu stávat více a více
zoufalý“, pak se vždycky „podívejte vstříc Bohu a žijte!“ Současná
politická nebo obecně lidská „Arogance vede do temnoty.“ Na ní jsou
„Sluneční paprsky“ právě „tou nejlepší přirozenou desinfekcí.“ Řekněte
všem lidem, že „nejsou nikdy sami, že tady není problém, se
kterým bychom nedokázali společně pomoci.“ „Váš nebeský
Otec vás miluje.“ „Včerejšek je pryč, zítřek již taky nemusí přijít.“ „Ale
tak dlouho, jak ještě máme dnešek, tak dlouho ještě stále můžeme
změnit svět.“ Uvědomte si: „Čím jsou“ kolem vás lidé „více arogantní a
násilničtí, tím se vás vlastně více bojí.“ Nebojte se. „Bůh žije a je vždy
velmi osobní a miluje vás. Je tady vždycky, aby pomohl. Musíme se
ovšem cvičit v tom, abychom ho slyšeli. Je to jako sval: čím více ho
cvičíme, tím více se stává silnějším.“ (Zdroj: Slavnostní řeč Glenna Becka
na Liberty University –
http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University – z 15. května 2010,
viz http://www.therightscoop.com/video-glenn-becks-libertyuniversity-commencement-address.)
Nuže tedy vpřed
přátelé a věřme, že
nás naše nová vláda
tentokráte nezklame,
nepůjde na ruku
silám kolem NWO,
nýbrž bude hájit
zájmy lidí naší
republiky a
v křesťanském
smyslu také všech
dobrých lidí na naší
planetě.
S přáním Božího požehnání Váš RAdo Skydancer.
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May-25-2010: ORANGE WAR: T HE NEW ORANGE
ST ALINGRAD 2010?
Přidáno Květen 25, 2010 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

In the Czech Republic is approaching elections to the Chamber
of Deputies. RAdo is rhetorically asks whether the election
results from 2010 (the Parliament, municipalities, Senate) will
bring victory of liberal-conservative forces and that this will
mean for orange boys: The New Orange Battle of Stalingrad.
25. května 2010: ORANŽOVÁ VÁLKA:
ORANŽOVÝ STALINGRAD 2010 ?

Motto 1: „Spravedlností král posiluje zemi, kdo ale
zvyšuje daně, ten ji pustoší.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ,
Přísloví, 29:4, Biblion, Praha, 2009, s. 828.) „If a king is fair, he
makes his country strong, but if he takes gifts (bribes, taxes etc.)
dishonestly, he tears his country down.“ (Source:
www.biblegateway.com.)
Motto 2: „Spravedlivý má zájem o právo ubohých,
darebák o tom nechce vědět nic.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21.
STOLETÍ, Přísloví, 29:7 , Biblion, Praha, 2009, s. 828.) „The
righteous considered the cause of the poor: but the wicked
regarded not to know it.“ (Source: www.biblegateway.com.)
Motto 3: „´Běda i vám znalcům Zákona!´ odpověděl Ježíš.
´Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta
břemena ani prstem nesáhnete.´“ (Zdroj: BIBLE: PŘEKLAD
21. STOLETÍ, Lukáš, 11:46, Biblion, Praha, 2009, s. 1340.) „Jesus
replied, „And you experts in the law, woe to you, because you
load people down with burdens they can hardly carry, and you
yourselves will not lift one finger to help them.“ (Source:
www.biblegateway.com.)
Motto 4: Josef Lux (http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lux): „Já
jsem přesvědčen, že otázka sociální politiky prostě není
levicovou záležitostí, že křesťansko-demokratická či
konzervativní politika prostě vnímá princip solidarity
jako jeden ze základních, na kterém je třeba stavět stát a
my tento princip zdůrazňujeme /…/.“ „I am convinced that
the issue of social policy is not simply a leftist issue that the
Christian-Democratic and conservative politics simply sees the
principle of solidarity as one of the fundamental on which we
must build state and we emphasize this principle /…/.“ Tomáš
Ježek (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Ježek): „Přesně tak.
Jako dobrá konzervativní strana velmi dbá o to, aby byli
zabezpečeni ti, kteří se z různých důvodů nemohou o
sebe postarat.“ „Exactly. As a good conservative party very
keen on social security of people who for various reasons can not
take care of themselves.“ (Zdroj: 2. 4. 1995, 7 čili Sedm dní, TV
Nova, Josef Lux a Tomáš Ježek.)
Motto 5: Václav Klaus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus): Víte, že „sociální
dopady tohoto kroku by byly opravdu nemilé“. My
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„jedeme přesně na pomezí toho, co je sociálně rozumné
a sociálně únosné“. Musíme mít onen „cit“ pro sociální
otázky. „Did you know that „the social implications of this step
would have been really unpleasant.“ We are „going exactly on
the boundary between what is socially rational and socially
viable.“ We have to have that „feeling“ for social issues.“ (Zdroj: 7 .
5. 1996, Karanténa, Česká televize, Václav Klaus.)

Kvapem se blíží volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czech_Republic).
Mohou opět zpečetit na mnoho let – podobně jako roku 1998 – osudy
všech občanů Česka (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic).
Proto je třeba velmi dobře rozhodnout: komu dát hlas. Autor bude letos
společně se stovkami svých známých a přátel opět zvažovat před vlastní
volbou několik důležitých faktorů:
Která strana bude chtít zničit dosavadní svobodný život každého
člověka a vlamovat se mu do soukromí dle agendy NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
ve shodě s plány EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union)
Která partaj bude chtít pod rouškou tzv. ekonomické a uměle
vyvolané krize zvyšovat daně nebo na druhé straně reformovat
ekonomiku, státní rozpočet bez ohledu na katastrofálně-sociálněživotní následky pro stovky tisíc nejchudších lidí či pro tzv.
střední třídu, svobodné živnosti a malé podnikatele, důchodce
Kdo bude lidem schválně komplikovat svobodné podnikání,
získávání práce, ničit jim vzájemnou solidaritu nepřekonatelnými
byrokratickými překážkami v rodině, mezi přáteli a příbuznými
Kteří spolupracovníci NWO budou v jednotlivých stranách
navrhovat tzv. enviromentální opatření pro ochranu životního
prostředí, zaměřená ve skutečnosti na potlačení Bohem
garantovaných přirozených práv
(http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law) každého člověka
(především ochrana domovní svobody a práva na soukromí) bez
ohledu na Ústavu České republiky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Czech_Republic)
a její pro život občanů naprosto zásadní Listinu práv a svobod
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms)
To se týká také všech ostatních svobod slova, tisku, víry v Boha,
internetu, vyjadřování, shromažďování aj.
Kteří politici budou chtít zavést euthanasii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) a zabíjet tzv.
´dobrovolně staré lidi´, tedy naše prarodiče nebo rodiče nebo
nenarozené děti, či snižovat uměle (nikoliv svobodným
rozhodnutím lidí) počet populace na Zemi
Kteří politici budou chtít zavést posílení sledování svobodných
občanů bezpečnostními složkami státní moci, budou nabádat ke
vzájemnému špehování a udávání mezi lidmi (třeba v důsledku
enviromentálních opatření), k tzv. občanskému monitoringu,
budou vyzývat k implantování RFID čipů
(http://en.wikipedia.org/wiki/RFID_chip) aj. technologií, k
obecnému zavádění bio-skenerů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Body_scanner), dalších osobních
identifikačních údajů jako jsou vzorky DNA
(http://en.wikipedia.org/wiki/National_DNA_database) v rámci
tzv. nutných průkazů totožnosti (např.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Biometric_passport) nebo
nadnárodních databází a dalších prvků omezujících občanskou
důstojnost aj.
Obecně: kteří členové politických stran vnímají danou partaj jako
cestu k moci, penězům a nikoliv jako službu svému národu a
Bohem dané povolání sloužit, nikoliv arogantně nebo elitářsky
panovat nad tzv. ´plebsem´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Plebs)
tam někde dole
Po prostudování programů jednotlivých politických stran a
zkušenostech s jednáním a vstřícnou (nebo naopak) komunikací
volebních kandidátů vychází jednoznačně toto doporučení: Svobodní
(http://www.svobodni.cz/files/docs/Politicky-program.pdf) nebo ODS
(http://www.ods.cz/volby2010/data/soubory-ke-stazeni/182/volebniprogram-velky.pdf).

V případě Svobodných
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) představují
jediný vážný argument proč hlasovat raději pro ODS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) předvolební
preference, které se pohybují dlouhodobě pod pěti procentní hranicí
vstupu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tím
pádem se také může stát, že právě Váš hlas bude nakonec při povolebním
rozpočítávání přiřazen stranám s příklonem k agendě NWO. Budete takto
vlastně nedobrovolně hlasovat například pro zvýšení daní, přesto, že
jste vhodili do volební schránky hlasovací lístek Vaší oblíbené a
prověřené strany. Nicméně je třeba si uvědomit, že Svobodní
představují tak silný a úspěšný „Think tank“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank), že jim stačí překročit ve
volbách onu kritickou hranici 1,5% pro získání velmi signifikantních
finančních částek za každý odevzdaný voličský hlas (100,-Kč) v rámci
českého poměrného volebního systému
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Poměrný_volební_systém;
http://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation) a
D’Hondtovy_metody
(http://cs.wikipedia.org/wiki/D’Hondtova_metoda;
http://en.wikipedia.org/wiki/D’Hondt_method) přepočtu získaných
hlasů
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty#nejzadanejsi_odkazy).
Tím budou moci pokračovat ve své záslužné činnosti a díky spolupráci
např. s ODS nebo jinými spřízněnými liberálně-konzervativními
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism) uskupeními
podávat například návrhy zákonů i tehdy, pokud se nedostanou do
Parlamentu ČR. Díky tomuto řešení se tedy není nutné obávat tzv.
propadnutí Vašeho hlasu.
ODS tvoří po nastartování vnitřních
očistných procesů a po vyjádření
podpory ze strany presidenta
Václava Klause
(http://zpravy.idnes.cz/prezident-klaus-nove-strany-jsou-prodemokracii-nebezpecne-pqq-/domaci.asp?
c=A100430_164350_domaci_taj) velkou naději na reálnou záchranu
všech svobodných lidí České republiky. V čele s křesťanem Petrem
Nečasem (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas;
http://volby.ihned.cz/c1-43018850-profil-petra-necase-dric-ktery-sedrzi-v-mezich-rozumu) existuje dokonce výborná šance na vytvoření
tolik očekávané široké platformy vzájemné spolupráce všech liberálněkonzervativních sil a na sestavení stabilní a prospěšné vlády pro většinu
občanů ČR, která nebude ustupovat zájmům NWO, nebude potlačovat
svobody na území Česka, nebude zvyšovat daně nebo ničit lidské životy
svou arogantně-sobeckou, pomstychtivou a necitlivou či nepřející
politikou.
Svobodní občané si nyní kladou důležitou otázku, zda se stanou letošní
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a posléze další série
obecních a senátních voleb roku 2010 oním pověstným Oranžovým
Stalingradem (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalingrad_(battle)),
který sice zpočátku také historicky vypadal jako jasný triumf, nicméně
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nakonec dopadlo všechno jinak. Půjde tedy konečně o vyvrcholení a
zvrat v celé Oranžové válce? Mezi důležitá oranžová vítězství totiž patřil
loni 24. března 2009 mj. pád II. vlády Mirka Topolánka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mirek_Topolánek’s_Second_Cabinet) a
faktické převzetí moci v celém českém státě 8. května 2009 nevolenými
úředníky pana Jana Fischera
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer’s_Cabinet). Rok 2010 se
svou trojicí voleb (parlament, obce, senát) a předpokládanou spoluprací
všech liberálně-konzervativních sil na české politické scéně tak může
obrátit konečně oranžové útočníky zpět na ústup k jejich pomyslnému
„Berlínu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_berlin). Vždycky však
pamatujme: Náš boj vedeme proti zlým idejím v myšlenkové rovině a
nikoliv proti konkrétním lidem, s kterými v politice nesouhlasíme.
Naopak také našim oponentům vždy musíme nabízet pomocnou ruku a
čestnou diskusi. Vždyť jsme součástí jednoho národa a společenství lidí,
našich Bližních.
A ještě jedna dobrá rada. Lidi nelze strašit tím, že z nich někdo tzv.
pravicový, liberálně-konzervativní nebo jiný udělá žebráky, že jim
sebere všechnu pomoc, kterou jim stát spravedlivě dává. Pak se nelze
divit, že postupně rostou preference oranžových. Už Václav Klaus
říkával: jakékoliv státní opatření nesmí být takové, aby někoho zničilo.
Vždy se musí najít cesta jak pomoci, když již nefungují ani základní
záchranné mechanismy v rodině, v rámci přátel a známých. Jsme-li tedy
ještě stále jeden národ a ne stádo sobeckých hovádek myslících jen na
vlastní prospěch a na ono všudypřítomné a nesmyslné čerpání
prostředků z fondů EU, tak je zapotřebí zdůraznit také tento princip
vzájemné pomoci. Bez investic do dálnic se obejdeme, ten kamión
vždycky nějak projede, ale zničené lidské životy již jen těžko nahradíme.
Pro křesťana bude vždy pomoc Bližnímu na prvním místě před nějakým
poklesem nebo nárůstem toho či jiného procentního bodu. Jsme přeci
ještě stále lidé mající duši a nikoliv otroci systému technokratické vlády
NWO zaměřené pouze na čísla, na technologii moci, na manipulaci a
vládu úzkého kruhu elit, jejich rodinných příslušníků, kolegů.
Přeji Vám všem přátelé úspěch v životě, tu správnou volbu a věřme, že
s Boží pomocí zvítězíme.
S úctou Váš RAdo Skydancer.
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January and February 2010: A time of great
victories over forces of evil NWO.
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RAdo analyzes in
this article very
successful month
January and first
half of February
2010. He quotes
with great
enthusiasm a
numbers of
winning battles of
patriots,
conservatives and
Christians throughout the world in their struggle with the evil
NWO agenda. Among the basic themes are: opposition to
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totalitarianism, environmentalism, progressivism, repression
of constitutional liberties, disrespect for human privacy and
dignity, directed a new crisis, scandals connected to global
warming, security risks, so-called swine flu, bio-scanners and
many other topics. Brave good people are now struggling with
NWO everywhere. In the U.S., in the Czech Republic and Italy,
in Britain, Canada, Slovak Republik, etc., etc. So good luck
Friends and God Bless You
.
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Měsíc leden a první část února 2010. Doba slavných vítězství
nad silami zla NWO.
Motto 1: “If ye love wealth better than liberty, the
tranquillity of servitude better than the animating
contest of freedom, go home from us in peace. We ask
not your counsel or your arms. Crouch down and lick
the hands of those who feed you. May your chains set
lightly upon you. May posterity forget that ye were our
countrymen.” „Jestliže milujete bohatství více než svobodu,
hrobový klid poddanství více než oživující svobodnou soutěž, tak
to od nás raději odejděte v pokoji do svých domovů.
Nepotřebujeme již vašich rad nebo pomoci. Jen se dále ponižujte
před svými pány a líbejte ruce těch, kteří vás živí. Kéž vám nejsou
vaše otrocké okovy přílišnou zátěží. Kéž naši potomci raději
zapomenou, že jste kdy byli naši krajané.“
Otec zakladatel USA Samuel
Adams (http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams)
Zdroj: http://prorev.com/quotes3.htm
Motto 2: „They that can give up essential liberty to obtain
a little temporary safety deserve neither liberty nor
safety.“ „Ti, kteří se vzdají svých základních svobod výměnou za
získání dočasného bezpečí, si nezasluhují ani svobody, ani
bezpečí.“
Otec zakladatel USA Benjamin Franklin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin)
Zdroj: http://en.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin
Motto 3: „The price of apathy towards public affairs is to
be ruled by evil men.“ „Cenou za apatii vůči veřejným
záležitostem bývá vláda zlých lidí.“
Řecký filosof Platón (http://en.wikipedia.org/wiki/Plato)
Zdroj:http://thinkexist.com/quotation/the_price_of_apathy_towards_public_affairs_is_to/183541.html
Motto 4: „Criticism may not be agreeable, but it is
necessary. It fulfils the same function as pain in the
body. It calls attention to an unhealthy state of things.“
„Kritika nemusí být příjemná, avšak je nutná. Plní stejnou funkci
jako tělesná bolest. Upozorňuje na nezdravý stav věcí.“
Britský premiér Winston Churchill
(http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill)
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Zdroj:http://thinkexist.com/quotation/criticism_may_not_be_agreeablebut_it_is/219095.html
Motto 5: (ve vztahu k bio-skenerům): „Blessed is he who stays
awake and keeps his clothes with him, so that he may
not go naked and be shamefully exposed.“ „Požehnaný ten,
kdo zůstává ve střehu a má u sebe stále své oblečení tak, aby
nechodil nahý a nebyla ostudně vidět jeho nahota.“ Zjevení 16:15
Slovo Boží (http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_revelation)
Zdroj: http://www.biblegateway.com
Motto 6: (nárůst moci NWO v současnosti): „First they came
for the communists, and I did not speak out—because I
was not a communist; Then they came for the trade
unionists, and I did not speak out—because I was not a
trade unionist; Then they came for the Jews, and I did
not speak out—because I was not a Jew; Then they came
for me—and there was no one left to speak out for me.“
„Nejprve si přišli pro komunisty, a já jsem mlčel, protože jsem
nebyl komunistou; Pak si přišli pro odboráře a já jsem opět mlčel,
protože jsem přece nebyl odborář; Když pak přišli pro Židy, mlčel
jsem, nebyl jsem přece Žid; Když nakonec přišli také pro mne,
nebyl už nikdo, kdo by se mne mohl zastat.“
Pastor Martin Niemöller
(http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Niemöller)
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came…
Motto 7 : (o boji s agendou NWO prostřednictvím každého
jednotlivého občana): „Ukazujte a rozkrývejte skutečnou
agendu vlády svým přátelům a známým. Vyučujte
každého.“ „Bůh, který nám dal život, nám dal také
svobodu. Miluje nás. Chvalte jej odevšad a proste ho, ať
nás zachrání před naší vládou, která je již bez kontroly
lidu.“
Soudce Andrew Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano)
Zdroj: Glenn Beck Show, 8.1.2010
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V lednu a v první části února 2010 došlo k mnoha velmi radostným
vítězstvím hodných lidí nad zlou agendou NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)).
Řadu z těchto úspěchů si popíšeme dále v textu. Patří mezi ně bezesporu:
celosvětová medializace a vysvětlení porážky NWO při pokusu o
vytvoření globální vlády v Kodani
(http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Conference)
„Climate Gate“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_gate) –
pokračování dalších odhalení vědeckých manipulací, podvodů a
neseriózností ve věci tzv. globálního oteplování
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy)
v reakci na „Climate Gate“ nyní následuje pokus o záchranu
situace ze strany tzv. pro-oteplovacích vědců, kteří nyní rychle –
za všeobecného odporu veřejnosti – zase přišli s tezemi o
globálním ochlazování
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_cooling), tedy v době, když
mrzne až praští
„H1N1 Gate“ – oficiální vyšetřování EU
(http://www.bmj.com/cgi/content/extract/340/feb01_2/c641)
ve věci spuštění a realizace úkonů souvisejících s kampaněmi ve
věci tzv. prasečí chřipky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009) a s nákupem
obrovských zásob vakcín za peníze daňových poplatníků.
Občanům byla posléze vakcinace v některých státech násilím
vnucována pod pohrůžkou perzekucí dle platného zákona (viz.
Česko, USA aj.).
dočasná porážka totalitářů v Česku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) z hlediska pokusu
o prosazení povinné vakcinace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_vaccination)
„Geithner Gate“ (http://www.sherdog.net/forums/f54/bankergate-ron-paul-says-geithner-should-fired-over-fed-aig-scandal1131365) – odhalení bankovní aféry v USA kolem financování
institucí postižených tzv. ekonomickou krizí
(http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_crisis_of_2008). To vše
z peněz daňových poplatníků, které ve skutečnosti šly na podporu
jiných nebo dosud neznámých aktivit a institucí, než se oficiálně
deklarovalo v rámci tzv. státní pomoci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bailout_of_the_U.S._financial_system)
oficiální rozkrývání zrežírovaného pokusu o atentát ala
„Underwear Bomber“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_bomber)
vysvětlení veřejnosti pravého účelu bio-skenerů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Backscatter_X-ray)
zveřejnění machinací kolem obchodů s emisními povolenkami
(vysvětlení principu povolenek:
http://www.mzp.cz/www/klima.nsf/defc7 2941c223d62c12564b30064fdcc/fd2a7 34b07 153d4ec1256d8f00484008?
OpenDocument)
překvapivé vítězství Scotta Browna
(http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Brown) v Massachussets
(http://en.wikipedia.org/wiki/Massachussets) atd.

Výborná zpráva přátelé: NWO agenda ustupovala na všech
frontách!
Velmi potěšitelný fakt však představuje také to, že otázka NWO agendy
konečně začíná pronikat mezi české politiky a média. Novináři v České
republice dokonce již velmi aktivně píší o dané agendě, čímž potvrzují
svou nezávislost, svobodu, věrnost svému etickému kodexu. Společně
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s některými politiky vidí totiž význam, nebezpečí NWO pro zdravý,
svobodný život lidí na Zemi. Mezi vrcholovými ústavními činiteli autor
zaznamenal již tradičně pozitivní činnost presidenta Klause
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus), jenž se vyznamenal
jasným, odvážným bojem proti povinnému očkování populace a
vystoupil důrazně proti naplnění zkušebních plánů NWO z hlediska
vyhlášení možného výjimečného stavu, na které upozorňoval autor
v souvislosti s platnou legislativou v Česku a tzv. prasečí chřipkou již loni
v září: http://www.sky-tech.cz/ceniky/orangewars–9-9-2009.pdf. Bylo
také zajímavé sledovat, jak se boj proti povinnému očkování stal
zásadním politickým tématem a konečně mu byla věnována spravedlivá
pozornost. Poslanecká sněmovna
(http://en.wikipedia.org/wiki/Poslanecká_sněmovna) Parlamentu České
republiky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic)
jakoby poznala zázračnou proměnu a vykouzlila mnoho bojovníků za
svobodu rozhodování občanů a pacientů proti totalitním rozkazům,
které umožňuje zastaralá legislativa. Vynikajícím způsobem pak shrnul
zlou agendu NWO např. mladý český politik a předseda krajské
organizace Strany svobodných občanů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) v Hradci Králové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Králové) pan Vít Jedlička
(http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf). Jeho článek
publikovaný na serveru Reformy.cz vzbudil mezi odbornou veřejností
značný zájem: www.reformy.cz/malthus/sbornik.pdf. Je pozoruhodné:
jakým silným volebním tématem se otázka boje občanů proti agendě
NWO nyní stává v Americe a předně v Česku, když vyplývají na povrch
ve zprávách předních světových médií doslova manipulace s penězi
daňových poplatníků, záměrně šířený strach z nejrůznějších krizí za
účelem dosažení finančního prospěchu, větší moci a posléze genocidní
plány elitářů (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitists) napojených přes
skupinu nejmocnějších lidí planety tzv. „Bilderberg Group“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg) na globální organizace jakými
jsou např. OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations), EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_union), WHO
(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organisation), MMF
(http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund) aj.,
jejichž cílem je především dosažení více moci za cenu potlačení svobod
voličů a hlavně snížení světové populace. Dle některých údajů např. na
500.000.000 lidí (viz. ostentativní plán progresivců a elitářů vytesaný
do kamene na památníku v Georgii
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones).
Vít Jedlička v Česku, slavný rozhlasový komentátor a producent Alex
Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host))
s někdejším guvernérem státu Minnesota
(http://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota) Jesse Venturou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ventura) v USA, tak patří společně
s dalšími osobnostmi mezi přední vůdce celosvětového hnutí
svobodných a hodných lidí proti zlé agendě NWO na naší planetě. Podle
Alexe Jonese tkví podstata NWO v tom, že jde o „společnou
platformu nejrůznějších skupin a organizací. Je to jméno pro
jejich agendu, pro ideály globálních elit určené naší planetě.
Je to pekelná vize naší Země jakožto jednoho velkého vězení a
tato vize je zaměřená proti bezbranné veřejnosti.“ NWO je však
také: „věda o kontrole populace, o kontrole toku informací a o
formování lidské mysli.“ Lidé napojení na NWO se snaží ovlivňovat
veřejnost „skrze kulturu, skrze různé mediální finty“ a takto vytvářejí
„systém“, díky kterému řídí „další vývoj lidstva“. „Bilderberg Group“ je
vlastně takové „velké setkání mafiánských bosů“. „Každý z nich již přeci
řídí své vlastní společnosti a setkávají se každoročně proto, aby
rozhodli hlavní otázky dalšího vývoje planety, nebo aby změnili některé
záležitosti dosavadního vývoje.“ „Jejich politikou je zřízení
celoplanetární vlády s cílem exterminace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Extermination), vyvraždění nejméně
80% světové populace. A oni to veřejně přiznávají. Jsou již tak
arogantní, že si myslí, že veřejnost je příliš hloupá na to, aby
zjistila, co vlastně dělají a co mají ve skutečnosti za lubem.
Chtějí vás prostě zabít /…/. Jsou to elitáři toužící mít bezpečně
zajištěnou pouze svou vlastní budoucnost /…/ chtějí řídit osudy lidstva
a dovolit jen své vlastní krvi a svým vlastním rodinám šťastnou
budoucnost např. pomocí umělého prodlužování života.“ Přitom
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běžným lidem se snaží doporučovat euthanasii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) a obecně předčasnou smrt.
Tihle lidé napojení na NWO se právě teď „domlouvají“, „jak to udělat,
jestli zvolí metodu pomalého vraždění populace tzv. v rukavičkách
nebo na to půjdou tvrdě a ve velkém rovnou zabijí nejméně 4,5 bilionů
lidí.“ (Zdroj: VENTURA, Jesse: Conspiracy Theory with Jesse Ventura:
The Bilderbergs, Global Death Plot, I, 5, truTV, USA, 2009, 44 minut.)

Přitom cesta záchrany proti těmto zákeřným plánům Bilderbergu je
jasná a jednoduchá. Sami elitáři se jí samozřejmě velmi bojí. Proto se
snaží ostatní lidi zastrašovat, vnucovat jim např. povinné vakcíny, ničit
jejich sebevědomí, svobodu. Světoznámá bojovnice za zdravý lidský
život, svobodu rozhodování v medicíně a vytrvalá odpůrkyně povinné
vakcinace populace Dr. Rima Laibowová
(http://www.healthfreedomusa.org/aboutcodex/additionalinfo/resume.pdf)
si myslí, že lidé kolem NWO „nejsou tak mocní jako my běžní lidé, pokud
je nás hodně“ a spojuje nás společný ideál. Když se jako občané nedáme
manipulovat a rozdělovat, pokud ukážeme jednotně náš nesouhlas, tak
posléze tito elitáři „vždycky v každém známém případě nakonec
ustoupili“ (viz. dále situace v Česku povinnou vakcinací). Musíme si
uvědomit „to malé tajemství, že my lidé, my voliči, máme
onu moc a elitáři nechtějí, abychom si tuto naši moc
uvědomili.“ (Zdroj: VENTURA, Jesse: Conspiracy Theory with Jesse
Ventura: The Bilderbergs, Global Death Plot, I, 5, truTV, USA, 2009, 44
minut.)

Populární americký televizní a rozhlasový komentátor Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) s milióny diváků a
posluchačů mediálního gigantu FOX News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news) rozhodně není daleko od
pravdy, když rozumně uvažuje dále a říká: „Co když má ten šílený
chlapík pravdu?“ „Jak přežijeme?“ „Co uděláme?“ „První věcí je to, že se
musíme přestat cítit bezmocní, protože to my přeci nejsme. My lidé jsme
silnější než jsou oni. Vždyť oni se potřebují bát nás, ne my jich a na to
vezměte jed, že oni se nás již brzo bát budou.“ „Velké
celospolečenské hnutí právě začalo. Já to cítím.“ (Zdroj: Glenn
Beck Show, 18.11.2009.) Musíme se navrátit k věcem, „kterým nás učili
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naši dědové a babičky“. Jako občané, bližní si „navzájem pomůžeme a
to ne proto, že nám to přikáže vláda, nýbrž proto, že jsme Američané
(občané Česka) a dobří sousedé.“ „Když lidé vedou, vůdcové následují!“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 17 .11.2009.) Dosavadní stará politika a její
představitelé spolupracující s NWO se zdiskreditovali. Většině lidí je
jasné, že „tihleti politici potřebují pouze nějaký funkční rámec k tomu,
aby vás mohli lépe kontrolovat a aby vám mohli přidělovat po kapkách
všechno, co jste doposud ještě svobodně měli. Elektrickou energii
(souvislost se zelenými reformami a zdražováním el. proudu v EU),
zdravotní péči (souvislost s nárůstem důchodců a rostoucími výdaji na
zdravotnictví + nehorázná podpora euthanasie), teplo, živobytí, bydlení.
Oni si prostě politici potřebují vybudovat svou novou řídící strukturu na
tom, když zničí náš starý svět a to, co zbude, tak mohou jednoduše
kontrolovat.“ Chtějí vás zdanit, přiškrtit kohoutky svobody až
k neúnosnosti. Proto lidé hledají tak zoufale nové politiky
„prostě kohokoliv“, kdo „není jako ti dosavadní“. Politiky,
kteří „myslí jinak než je zvykem – ´Think out of the Box´-“ a
mají v prvé řadě na mysli „poctivost, čestnost a vůli dělat
správné věci bez ohledu na to, co to bude pro ně osobně
znamenat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 23.11.2009.)
Přesně o tom to ale je. Zatím ještě stále mohou občané alespoň o něčem
rozhodovat. Zatím to ještě jde. Zatím ještě nejsou všude dosazení občany
neodvolatelní úředníci z EU. Jak dlouho to ale ještě vydrží? Již dnes je
v Česku skoro rok nevolená úřednická vláda, která se na vše musí
poníženě dotazovat Bruselu. „Vláda program po schválení pošle
do Bruselu“, aby „se zjistilo, jestli je důvěryhodný.“ (Zdroj:
Radiožurnál, 25.1.2010.) Naštěstí, když jde do tuhého (viz. vakcíny), tak
vyslyší hlas veřejnosti. Zatím se lidí ještě bojí. Zatím! Elitáři již však
plánují masivní zvyšování daní, vyvolání a režírování nových
ekonomických aj. předně bezpečnostních krizí.
Ústavní právník Gary Fielder to výborně vystihl při své přednášce
na Coloradské universitě
(http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_School_of_Law)
„Dámy a pánové, jsme součástí bitvy, která trvá již po staletí.
Je to bitva o svobodu, kterou naše veřejnost nyní bohužel
prohrává díky své neznalosti dějin.“ „Dobrou zprávou však je
to, že ještě stále bojujeme dobrý boj za naše životy, svobodu a
právo na štěstí.“ „Základem tohoto boje jsou peníze, jejich tvorba a
prostřednictvím peněz kontrola nás samých.“ (Zdroj: FIELDER, Gary:
The Gig Is Up: Money, the Federal Reserve and You, Live from Wolfe Hall
at The University of Colorado School of Law, USA, December 4, 2008, 84
minut. http://video.google.com/videoplay?docid=40207 19354420953428&ei=mlSGScqnHoT0wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up++Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.)
Nynější totalitní trend ve světové a v české politice vychází přesně
z představ NWO. Má samozřejmě své hluboké kořeny. Velmi rád hledá
své spojence v příznivcích socialistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Socialists), fašistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fascist), komunistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Communism), enviromentalistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Enviromentalism) atd. Aby se podařilo
zakrýt negativní konotace z minulosti: nazývají se nyní příznivci NWO a
kdejací totalitáři tzv. Progresivci, či NEO-PROGRESIVCI
(http://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism), nebo-li pokrokáři.
Když se řekne slovo pokrok (http://en.wikipedia.org/wiki/Progress),
většině českých spoluobčanů se vybaví něco dobrého a mají toto slovo
spojeno s pozitivním významem ve smyslu postupu od horšího
k lepšímu. Ve skutečnosti bychom si ale měli uvědomit a připomenout
tolik zprofanovaný smysl tohoto slova za dob těžké totality
v Československé socialistické republice
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Socialist_Republic). Pokrok totiž
neznamená vždy postup k lepšímu, nýbrž naopak více totality k lepšímu
ovládání voličů, kterým se musí nejprve pokrokově vnutit nové
myšlenky a musí být přinuceni k poslušnosti. Takový pokrok rozhodně
nechceme. Progresivci – nebo-li pokrokáři – mají mezi sebou historicky
vzato některá slavná jména, části z nich dokonce vděčíme za svou státní
samostatnost. Stačí si připomenout např. amerického presidenta
Wilsona (http://en.wikipedia.org/wiki/President_wilson). Mnoho z nich
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však bylo velmi nebezpečnými. Mezi pokrokáře se totiž velmi rádi řadili
lidé jako Mao (http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse_Tung), Che
Guevarra (http://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara), Castro
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro), Stalin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin), Hitler
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler), Pol Pot
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot) a další. Tito Progresivci mají na
svědomí milióny zničených lidských životů díky prosazování svých
pokrokářských idejí ve smyslu sociálního inženýrství
(http://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(political_science)),
vynucované poslušnosti společnosti, násilí apod.
Každého rozumného člověka tak musí jímat úzkost, když slyší z úst
nejvlivnějších poradců presidenta Obamy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama), kterak obdivují právě výše
zmíněné progresivce a jak je jimi Obamova administrativa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) inspirována.
Vždyť pan Obama „vyučoval“ své studenty radikálním principům
politického boje, které načerpal z knih „Saula Alinského“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky): viz. např. Rules for
Radicals (http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals). (Zdroj:
Glenn Beck Show 4.1.2010.) Alinský se např. domnívá ve shodě s nacisty
a komunisty: „In war the end justifies almost any means“. (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals) Tedy ve válce
omlouvá vítězný konec všechny předcházející kroky. Včetně těch
neetických. Něco jako víra nebo slušnost, čestnost atd. není možné
v politickém boji akceptovat. Rozhodují pouze výsledky. Inu progresivní
politika.
Jaký je tedy onen progresivní tah na branku? Lze jej odvodit ze
symboliky, která je pro vrcholové politiky velmi důležitá? Určitě ano.
Zatímco tedy loni president Obama nechal zakrýt při svém projevu
všechny křesťanské symboly, tak naopak správa Bílého domu
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_house) dokonce povolila na
vánoce roku 2009 výzdobu v podobě vánočních ozdob s vyobrazením
Mao Tse Tunga! Občan se ptá: to již brzy budou vánoční stromečky
amerického presidenta vyzdobeny také baňkami s obrázky Hitlera,
Stalina, Pol Pota? Jaké jsou vlastně pravé cíle Obamovy politiky?

Naprosto šokující návrh vzešel z úst Obamovy náměstkyně Ministerstva
energetiky (http://en.wikipedia.org/wiki/USDOE) USA Cathy Zoi
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cathy_Zoi), která je známá jakožto velmi
aktivní enviromentalistka a zastánkyně násilné progresivní agendy NWO.
Důrazně před novináři prohlásila: „Doslovně S.W.A.T.
(http://en.wikipedia.org/wiki/SWAT) týmy budou vysílány do
vašeho nejbližšího okolí a budou ekologicky usměrňovat
každý dům, každé svobodné podnikání“. Ne nadarmo její manžel
získal od Obamovy vlády milióny dolarů státní pomoci pro výrobu
energeticky úsporných oken. Přitom firma manžela paní Zoiové
nenabízela ty nejlepší ekologické produkty na trhu. Známý novinář John
Stossel (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stossel) to natvrdo nazval
„cronyism“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism), tedy nadržování
spřáteleným firmám v rámci rodinných vazeb na nejvyšší státní úrovni
za peníze daňových poplatníků.
Glenn Beck velmi správně poznamenal: americký „president je obklopen
mnoha radikály“ mj. z „extrémní levice“ a tito totalitáři představují
reálné, „opravdové nebezpečí pro naši republiku.“ (Zdroj: Glenn Beck
Show, 20.1.2010.)
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Seznam desítek radikálů v Obamově administrativě (ke stažení zde –
http://www.lc.org/media/9980/attachments/obama_appointees_nominees_011910.pdf)
s mnoha základními životopisnými daty uveřejnil v poslední době mj.
např. profesor Mathew D. Staver (http://law.liberty.edu/index.cfm?
PID=1157 5), zakladatel a předseda Liberty Counsel
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Counsel) z Liberty University
School of Law
(http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University_School_of_Law) ve
Virginii (http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia). Mnoho z těchto lidí se
řídí radikálními tezemi zmiňovaného Saula Alinského. Díky neomezeným
finančním prostředkům si mohli dovolit oprášit tzv. Permanentní
politickou kampaň ze 7 0. let. 20. století
(http://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_campaign), které má být nyní
využito k dosažení politického vítězství v rámci agendy NWO. Řídí se mj.
důležitou tezí: „Abychom vyhráli, tak musíme nejen vygenerovat
porozumění dané věci, nýbrž také emocionální strach, prudký odpor,
doslova zhnusení, zlobu a znechucení“ našimi oponenty nebo daným
tématem protistrany. (Zdroj: Glenn Beck Show, 7 .12.2009.) Pravda toto
umění propagandy a politického marketingu je nyní používáno většinou
politických stran, tu s větším, tu s menším úspěchem.
Tady lze jasně vidět na jednom z desítek příkladů, kam směřují
Progresivci na celém světě dle své enviromentalistické agendy NWO.
Chytře skryjí své pravé záměry pod pláštík tzv. vědeckého pokroku,
ochrany planety nebo veřejného zdraví a když získají volné pole
působnosti, tzv. se pustí ze řetězu, pak budou speciální jednotky vnikat
do vašich domovů a budou zde „ekologicky usměrňovat“ vaše chování.
Občan říká: No to snad ne! Jenže stačí se podívat třeba do Austrálie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Australia). Agenda NWO zde stojí za
zákonem o možnosti prodeje a pronajímání každého domu pouze pod
podmínkou stanovení jeho energeticko-ekologické náročnosti vůči
životnímu prostředí. Žádný dům nesmí být bez tohoto posudku prodán.
Inu tak to je přátelé. Samozřejmě občané za to ještě musí navíc podle
zákona platit! Připravuje se také legislativa na omezení produkce CO2
(http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide), který každý člověk
vydechuje. Počet občanů každého státu tak bude prý muset být
zredukován. Zatím se ještě otevřeně nehovoří o tom, jakými prostředky.
„ALL Australian homes will have to undergo a mandatory
energy-efficiency assessment – costing up to $1500 per
property – before they can be sold or rented under new laws to
tackle carbon emissions.The mandatory assessment – being drafted
into law by the federal and state governments – will rate homes by an
energy efficiency star system, similar to the ratings given to fridges and
washing machines.It will apply to all commercial properties from later
this year and to all residential properties from May 2011, Adelaide Now
reports.A spokesman for State Energy Minister Pat Conlon said the
ratings would inform prospective owners or tenants of a building’s
energy use, so they could factor it in to their buying or rental
decision.The spokesman said details of the „Mandatory Disclosure“
scheme – including who would carry out the assessments and how
much they would cost – were yet to be decided. Energy efficiency
expert Arthur Grammatopoulos, of Helica Architecture, said rating
properties could cost up to $1500 per house.“I think this is a positive
move for the industry but the question has to be asked, will there be
enough experts to cope with demand when the law is introduced?“ he
said.A similar scheme with a six-star rating has been operating in the
Australian Capital Territory’s property market for several
years.Queensland’s State Government introduced a mandatory
Sustainability Declaration form on January 1, requiring homeowners to
declare their property’s green credentials to prospective buyers or risk
a $2000 fine.Mandatory disclosure has been criticised by property
experts as an unwarranted expense that will not influence purchasing
decisions or cut household pollution. The Real Estate Institute of SA said
governments were playing environmentally „popular politics“ by
introducing a law that they say will simply add to the cost of selling and
renting a home.“I think they are patronising people who are making the
biggest purchase decision of their life by thinking a rating system will
influence that decision,“ REISA chief executive Greg Troughton
said.“It’s already hard enough to buy and sell a home and this is just
another financial impost that also has the potential to delay the sale of
a property.“ While Mr Troughton said vendors would bear the cost of
having their home rated by a licensed expert, independent SA MLC and
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former Valuer-General John Darley said landlords would look to pass
the cost on to tenants.“This will be an extra cost to working families
who have to rent because they can’t afford a mortgage,“ he said.“And
we need this like a hole in the head unless the governments can
convince us there is a definite benefit, like a reduction in household
pollution.“ The Council of Australian Government’s National Strategy
on Energy Efficiency says Mandatory Disclosure will „help households
and businesses prepare for the introduction of the Carbon Pollution
Reduction Scheme“.“ (Zdroj: http://www.news.com.au/breakingnews/switched-on-energy-move/story-e6frfku0-1225827 485044.)

EU pokračuje v rámci NWO agendy v zákazech užívání věcí, které slouží
k běžné občanské potřebě. Podle nových směrnic budou úředníci
regulovat a zakazovat tzv. neekologické dveře ve vašich domech a totéž
se týká sprch, vodovodních kohoutků, oken, dokonce postupně přikáží
maximální povolenou spotřebu vody na osobu v domácnosti. Blížíme se
tak stavu, který panoval v době druhé světové války v rámci
přídělového hospodářství (http://en.wikipedia.org/wiki/Ration_stamp)
„Experti z Evropské unie už chystají nové předpisy, které mají omezit
spotřebu energie evropských občanů,“ zjistil německý zpravodajský
server Spiegel Online. „EU chce ve skutečnosti mnohem víc než jen
regulovat svícení v domácnostech. Žárovky byly teprve začátek.“
„Podle Spiegelu Evropská komise třeba chce, aby se ve všech
koupelnách v budoucnu používaly výhradně úsporné sprchové hlavice
s minimálním průtokem vody.“ „Totéž platí o kohoutcích, oknech,
dveřích i už zmiňovaných – a spotřebiteli tolik oblíbených –
plazmových televizorech.“ (Zdroj:
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropska-unie/clanek.phtml?
id=660034;
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,67 4834,00.html.)
NWO ENVIROMENTAL AGENDA IN EU. „Experts from the European
Union was preparing new regulations to reduce energy consumption of
European citizens,“ found the German news site Spiegel Online. „The EU
wants, in fact, much more than just regulate the lighting in the home.
Bulbs are just the beginning.“ „According to Der Spiegel the European
Commission should want to regulate in all bathrooms showers and flow
of water.“ „The same applies to taps, windows, doors etc. and many
consumer favorites – Plasma TVs.“ Totalitarian style is here! STOP NWO
AGENDA!
Snažme se díky našemu hlasitému nesouhlasu s NWO postupovat tak,
abychom nemuseli protestovat proti enviromentální totalitě díky
nečinnosti našich politiků podobně, jako australský farmář Peter
Spencer, jenž se rozhodl za pomocí médií hrdinně hájit svá ústavní práva
pomocí hladovky, posléze pomocí tisícovek svých přesvědčených
podporovatelů. „„As much as the nation is concerned about me, my
concerns are directed at the families of the hundreds of
farmers who have suicided and the politicians who have
failed to show any concern, compassion or morality for what
the government has done to these families and the nation’s
Constitution. My committed stance on the tower was to press the
point,“ Mr Spencer said.” (Zdroj:
http://www.theaustralian.com.au/news/peter-spencer-ends-hungerstrike-protest/story-e6frg6xf-12258187 13137 .)
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Myslí – li si však někdo: tato agenda v Česku nehrozí, to je „pouze“ daleké
zahraničí, měl by si najít plánovaný legislativní návrh „oranžových
hochů“ z Ostravy o ochraně ovzduší nebo někdejší „zelenou“ legislativu
vzniklou ve spolupráci s EU na českém ministerstvu životního prostředí
za doby vlády mj. pana Bursíka (http://en.wikipedia.org/wiki/Bursik).
Odstrašujícím příkladem progresivní agendy NWO byl návrh na detailní
kontroly topenišť v domech svobodných lidí, vzešlý z dílny
Moravskoslezského kraje
(http://en.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezský_kraj). Inu stará dobrá
totalita se v myslích mnoha zastupitelů opět vrátila. Když to nejde podle
jejich, tak se to nařídí a nejlépe také za účasti ´speciálních ekologickooranžových jednotek´. Jaj: to už si lecjaký totalitář představoval se
slastným pomlaskáváním ty razie, vystrašené občany, hrozby pokut,
pláč malých dětí bojících se těch oranžových kontrolorů, vytváření
stohů foto dokumentace každých kamen, komínů a samozřejmě
přilehlých domovních místností, přehrabávání se v popelu a radostné
vzpomínání na doby své hrr aktivity před rokem 1989 v pomocné stráži
VB
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocná_stráž_Veřejné_bezpečnosti).
Už se těšil: jak se opět budou špehovat sousedé a jak radostně se budou
navzájem udávat. Nemáš správný kotel? Nehodláš topit tím, co ti
nařídíme za drsné peníze? Pak si na to musíš vypůjčit, nechat se
pravidelně kontrolovat ekologickými komandy. Nepoznáš dne ani
minuty klidu. Konec domovní svobody garantované ústavou a platným
zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (http://www.tzbinfo.cz/t.py?t=15&i=17 8).
DOSUD PLATNÝ STAV VE SHODĚ S ÚSTAVNÍMI SVOBODAMI:
„Zhodnocení platného právního stavu: Současný zákon č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně ovzduší“), definuje ve svém § 12 povinnosti
provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Podle
stanovených povinností lze tyto provozovatele rozdělit do dvou skupin.
První kategorie nepřipouští žádné výjimky a týká se právnických osob a
fyzických osob podnikajících. Další kategorie se týká fyzických osob a je
specifická v tom, že stanovuje tuto výjimku: provozovatelé malých
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v
rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální
rekreaci nejsou povinni podle tohoto zákona: a) umožnit
osobám pověřeným obcí a České inspekci životního prostředí
přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření
kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a
kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu
potřebné podklady,“(Zdroj: http://www.tretiruka.cz/news/navrhzastupitelstva-moravskoslezskeho-kraje-na-zmenu-zakona-o-ovzdusi.)
NAVRHOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA VYCHÁZEJÍCÍ Z PROGRESÍVNĚTOTALITNÍ AGENDY NWO V ROZPORU S ÚSTAVNÍMI SVOBODAMI:
„Moravskoslezský kraj navrhuje, aby úředníci mohli přímo v
domech a bytech soukromých osob kontrolovat, čím lidé
topí. Podle dnešní zprávy ČTK Kraj tento návrh novely zákona o
ochraně ovzduší předložil i sněmovně. „Kontrola toho, čím kdo zatápí je
v současnosti skutečně velice problematická, zejména proto, že
kontrolor nemůže vstoupit jen tak do něčí domácnosti (na rozdíl od
budov právnických osob),“ uvedla Vendula Krčmářová z Arniky.
„Nedotknutelnost příbytku je zakotvena v ústavě i Listině
základních práv a svobod.“ (Zdroj:
http://www.odpady.arnika.org/aktuality/moravskoslezsky-kraj-chceprosadit-prime-kontroly-topenist-v-domacnostech.)
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„Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo poslanecké
sněmovně návrh změny zákona o ovzduší dne 22. 12. 2009. Cílem
navrhované novely je umožnit orgánům ochrany ovzduší – obecním
úřadům přístup do objektů a to zejména do rodinných domů fyzických
osob za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství
vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu. V souladu s
rozšířením této kompetence, tj. o vstup do objektů rodinných
domů fyzických osob, je umožněno obecnímu úřadu kontrolovat
typ spalovaného paliva, tj. zda není spalované palivo v rozporu s
palivy určenými výrobci spalovacích zařízení (§ 3 odst. 4 zákona o
ochraně ovzduší). Zákon nově stanoví povinnost fyzickým osobám,
které provozují zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého tepelného
výkonu 15 kW nebo spalující plynná nebo kapalná paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 11 kW, spočívající v provedení
měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných
látek a kontroly stavu spalinových cest prostřednictvím
oprávněné osoby, a to do dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona a
následně nejméně jednou za dva roky. Výše předpokládaného
výdaje na jedno měření činí cca 1.000 Kč. Konkrétní změny
zákona o ochraně ovzduší: 1. V § 12 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní
odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 2. V § 12 odst. 3 se
slova „v odstavci 1 písm. e) a g)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. b),
d), e), f) a g)“. 3. V § 46 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují
slova „s výjimkou dodržování povinností podle § 3 odst. 4 u malých
stacionárních zdrojů,“. 4. V § 50 odst. 2 písm. d) se za slovo „podle“
vkládají slova „§ 3 odst. 4 u malých stacionárních zdrojů a podle“. Čl. II
Přechodné ustanovení. Fyzické osoby provozující malé stacionární
zdroje znečišťování splní povinnosti podle § 12 odst. 1 písm. f) a g)
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona. Čl. III Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Komentář navrhovatele k článku I. Tímto ustanovením se
umožňuje orgánům ochrany ovzduší – obecním úřadům
přístup do objektů (zejména rodinných domů fyzických osob)
za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství
vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu. V
souladu s rozšířením této kompetence, tj. o vstup do objektů
rodinných domů fyzických osob, je umožněno obecnímu
úřadu kontrolovat typ spalovaného paliva, tj. zda není
spalované palivo v rozporu s palivy určenými výrobci
spalovacích zařízení (§ 3 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší). Přístup
do objektu bude prováděn na základě ohlášení o zahájení kontroly a
musí mít procesně všechny náležitosti stanovené zákonem č. 552/1991
Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem kontroly
bude protokol o kontrole. Posuzování kategorizace zdroje u fyzických
osob bude především formální, neboť se zpravidla bude jednat o malé
spalovací zdroje umístěné zejména v rodinných domech. Zjištění
množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu u
„lokálních topenišť“ fyzických osob bude založeno na pravidelném
měření. První měření bude provedeno do dvou let od účinnosti
navrhovaného zákona a následující nejméně jednou za 2
roky. Bude se měřit účinnost spalování a množství
vypouštěných látek a kontrolovat stav spalinových cest, a to
oprávněnými osobami v oboru kominictví. Tuto povinnost
budou mít všichni provozovatelé zdrojů spalujících tuhá paliva od
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jmenovitého tepelného výkonu 15 kW nebo spalujících plynná nebo
kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW bez ohledu na
to, zda se jedná o právnické nebo fyzické osoby. Na základě revizní
zprávy oprávněné osoby v oboru kominictví, ve které bude uvedeno,
zda jsou kouřové cesty v pořádku či nikoli, bude moci orgán ochrany
ovzduší zahájit kontrolu u dané fyzické osoby a stanovit
nápravná opatření v souladu s touto revizní zprávou. Kontrolu
typu spalovaného paliva (§ 3 odst. 4 zákona o ochraně
ovzduší) bude možné provést zejména vizuálně, tzn. bude nutné
posoudit zásoby paliva ve vztahu k palivům schváleným výrobcem
daného spalovacího zařízení. Všechny ostatní materiály
nazývané provozovatelem „paliva“ by neměly být
skladovány vedle paliv stanovených výrobcem daného
spalovacího zařízení. Následně bude vizuálně posouzen popel
z daného spalovacího zařízení. Prvním důkazem, že nebylo
spalováno palivo schválené výrobcem spalovacího zařízení,
bude přítomnost hřebíků, šroubů, zbytků plastů, lepenek,
apod. Jako důkazní materiál bude pořízena
fotodokumentace. V případech, kdy je znám výrobce spalovacího
zařízení, bude nezbytné požádat výrobce o fotodokumentaci
popela v případě spalování předepsaného paliva v daném typu
spalovacího zdroje. Při porovnání obou fotodokumentací musí být
vizuálně patrný rozdíl, který bude důkazním materiálem pro zahájení
řízení o uložení sankce. V případech, kdy není znám výrobce
spalovacího zařízení, nelze daný způsob využít. Tímto ustanovením je
také nově umožněn České inspekci životního prostředí přístup do
objektů (zejména rodinných domů fyzických osob) za účelem
ověření kategorizace zdroje. V pochybnostech, zda jde o stacionární
zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů,
rozhoduje Česká inspekce životního prostředí v souladu s § 4 odst. 10
zákona o ochraně ovzduší. Komentář navrhovatele k bodu 2:
Ustanovení bylo oproti dosavadnímu znění rozšířeno o písmena b), d) a
f) v § 12 odst. 1, a to s ohledem na zrušení § 12 odst. 2. Tímto se
nedodržení povinností fyzických osob stanovených v § 12
odst. 1 písm. b), d) a f) stává přestupkem podle zvláštního
právního předpisu, tj. § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“ (Zdroj:
http://www.tretiruka.cz/news/navrh-zastupitelstvamoravskoslezskeho-kraje-na-zmenu-zakona-o-ovzdusi.)

Chceme takový svět nové totality přátelé? NECHCEME! Je čas
jasně říci ve volbách NE!
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Naštěstí vlna odporu obyvatel z celé České republiky byla tak silná, že
vláda musela překvapivě smést tento totalitní zákon ze stolu. „Inspekce
kontrolující čím topí domácnosti, by neměly moci vstoupit
do domu. Tak se k návrhu Moravskoslezského kraje, který se změnou
kontroly domácích topenišť počítal, postavila vláda. Podle vedení
Moravskoslezského kraje by kontroly přímo v kotelnách
domů i bez souhlasu majitele byly účinnější než současná
praxe. Ministři ale s tímto postupem nesouhlasí. Podle
premiéra Jana Fischera kontroloři nesmí narušovat
soukromí majitelů domů, vláda tak návrh zamítla.“ (Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/689396.) Český
premiér Fischer se dokonce nechal slyšet – jakkoliv je to právě z jeho úst
překvapivě pozitivní, že žádná totalitní komanda nepřipustí;
jakýkoliv neautorizovaný „vstup do obydlí“ je nežádoucí
„invazí do soukromí“ a „vláda si to nemůže osvojit“. Topeniště
lze kontrolovat také jiným způsobem i „bez vstupu do
domácností“. Bylo by to „porušení Listiny práv a svobod
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms)“.
(Zdroj: ČT24, 1.2.2010.)
A tak zatímco milióny hodných a svobodomyslných lidí slavily v celém
Česku díky pozitivnímu přístupu pana Fischera vítězství svobody,
uhájení zase kousku práv garantovaných zmíněnou Listinou, tak pan Ing.
Jaroslav Palas (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Palas), hejtman
Moravskoslezského kraje, neskrýval své „zklamání“. Podle něj stejně
„kontroly lze provádět“ a je prý i nadále nutné „nějakým způsobem
zvednout prst“, ikdyž pak sám přiznal: „my víme, že tímto zákonem“
stejně nic „nevyřešíme“. Pan hejtman: „jsem přesvědčen“:
kontroly (razie) v domácnostech svobodných voličů by
„nebyly“ porušením Listiny práv a svobod. (Zdroj: Radiožurnál,
1.2.2010.)
Inu: co k tomu dodat? Nezbývá, než se modlit a bojovat proti totalitní
podstatě zákonů, které nám někteří představitelé neustále předkládají.
Nutí nás nakupovat si drahé, často nesmyslné ekologické výrobky,
zdaňují nás, chtějí nám brát naše základní svobody, čtyřiadvacet hodin
vkuse nás kontrolovat a vytvářet k obrazu svému novou totalitu ve
shodě s přáním NWO. Je naší povinností hájit základní lidské svobody, za
které umírali zakladatelé naší republiky v minulém století. Je to velmi
aktuální právě v době všeobecného nástupu agendy NWO na celém
světě. Smutným faktem ovšem zůstává: za touto agendou stojí také část
našich spoluobčanů, neřku-li někteří námi zvolení zastupitelé. Vždyť již
Bible (http://en.wikipedia.org/wiki/Bible) nám jasně ukládá důležitost
boje se zlými záměry, zákony, vyhláškami apod., které produkují pod
vlivem duchovních sil zla vlády, světovládci a spol. Není to boj proti
lidem ani boj proti systému vládnutí jako takovému, neboť ten je vždy
nutný, je od Boha, nýbrž proti zlu obsaženému např. v legislativě, v
idejích, v činech jednotlivých papalášů (http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/papalas): „Náš zápas totiž není proti krvi a
tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty,
proti duchovním silám zla /…/“. (Zdroj: Bible : překlad 21. století,
Efeským, 6:12, Biblion, Praha, 2009, s.1481.)
Slavná Manhattanská deklarace se stovkami tisíc podpisů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Declaration:_A_Call_of_Christian_Conscience)
hovoří stejně: My „nenecháme umlčet, podrobit nebo znásilnit
svá svědomí jakoukoliv pozemskou mocností, ať již kulturní
či politickou, a to bez ohledu na důsledky, které by to pro nás
mohlo mít. Pokoušíme se probudit hnutí – stovky tisíc,
možná milióny křesťanů, kteří stojí pospolu společně
s dalšími muži a ženami dobré vůle v obraně základních
principů spravedlnosti a obecného dobra /…/. Slibujeme si
navzájem a svým souvěrcům, že nás žádná síla na zemi, ať
kulturní, nebo politická, nezastraší k mlčení nebo souhlasu.
/…/ Uznáváme povinnost jednat v souladu se zákony, ať se
nám to líbí, nebo ne, pokud tyto zákony nejsou hrubě
nespravedlivé nebo nemravné věci. /…/ Po staletí křesťanství
učilo, že občanská neposlušnost je nejen dovolena, ale někdy
je i nutná.“ (Zdroj: MANHATTANSKÁ DEKLARACE: HLAS
KŘESŤANSKÉHO SVĚDOMÍ, IN: KONZERVATIVNÍ LISTY, II, 2,
Konzervativní klub, o.s., Ostrava, s.13-14, 16;
http://res.claritatis.cz/zpravy/severni-amerika/kompletni-text-
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manhattanske-deklarace-hlasu-krestanskeho-svedomi/3564.)
Nicméně totalitáři se přirozeně pořád nevzdávají. Lze očekávat jejich
další postup ve shodě s agendou NWO. Budou i nadále znepříjemňovat
lidem život. Český ministr životního prostředí Jan Dusík
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Dus%C3%ADk) již hrozí všem lidem:
Použijeme na vás jeho slovy „cukr“ a „bič“. (Zdroj: ČT24,
14.2.2010.) To ale byla mj. Heydrichova
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich) politika dámy a
pánové: „Jako říšský protektor prosazoval politiku cukru a
biče – sociální výhody dělníkům versus brutální perzekuce
vůči neloajálním a nepřátelským živlům.“ (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich.). Pan Dusík se
ironicky vyjadřuje o dodržování ústavních svobod občanů stylem
„nějakou osobní svobodu“ vám nenecháme, protože my chceme prostě
prosadit naše „cíle“, především „vliv na změnu klimatu“ a tzv. ochranu
zdraví populace (viz. agenda NWO s povinným očkováním – zase ta
totalita, tentokrát v zeleném hávu). Pan Dusík sdělil, že veškerý odpor
zadusí, jelikož „není možné“ přeci „dosáhnout výsledků“ pouze
„pozitivními stimuly“. Tedy vyslovil se pro totalitní akci, pro
likvidaci ústavou garantovaných svobod. Ministr Dusík dokonce vyzval
soukromé firmy ke kolaboraci s NWO, když sdělil: „business by měl
být partnerem regulátorovi“. (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.) Tedy
pomáhat rozšiřovat totalitní agendu NWO: za to by zřejmě business
obdržel tučné zakázky z peněz daňových poplatníků – viz. již výše
zmiňovaný případ z USA v oblasti ekologických oken. Je to děs přátelé.
Naštěstí ministr průmyslu pan Vladimír Tošovský
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_To%C5%A1ovsk%C3%BD)
vpustil konečně do dusných návrhů trochu kyslíku. Zcela správně
zmínil: „Regulace nic neřeší“; My se musíme naopak snažit, „aby
lidé využívali čisté zdroje dobrovolně a rádi“, aby byly tyto
zdroje „nejpřístupnější, nejlevnější a nejrozumněji
dosažitelné a to se obávám, že prostě regulací nejde“. Vždyť již
dnes máme zákony o ochraně ovzduší „přísnější než je úroveň EU“.
Ministr Dusík to přiznává: „Máme přísnější předpisy v životním
prostředí, než nám ukládá EU: To je bezesporu pravda.“ (Zdroj: ČT24,
14.2.2010.)
Inu totalitáři chtějí vždycky všechno zpřísňovat, utahovat smyčky
kolem vás více a více, až se stanete otroky. Je tedy důležité, aby
nevyhráli nadcházející volby. Opět se nám ukazuje jako nejlepší cesta:
volte ty lidi, za nimiž stojí jejich životní příběh, nikoliv pouze přání dané
politické strany. Volte lidi, kteří se velmi blíží svými postoji tomu, čemu
v životě věříte, co obdivujete. Volte kandidáty s pevnými životními
zásadami, pro něž nejsou peníze nebo posty nejdůležitější, nýbrž čestné
prosazení či zachování dané dobré myšlenky ve společnosti. Hlavně
nevolme lidi typu pana Clintona
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton;
http://www.apfn.org/apfn/clintons.htm), kteří jsou schopni jít s
kamennou tváří smutku na pohřeb svého kolegy, aby se mu za rohem
posmívali a ihned, když by to zachytily televizní kamery, tak zase rychle
nasadili slzy.
Již američtí otcové zakladatelé
(http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States)
včetně Jeffersona (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson)
„dobře věděli, že když se stane vláda příliš velkou a příliš mimo naši
kontrolu, politici si začnou myslet, že si mohou zaplatit cokoliv
k dosažení větší moci.“
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Glenn Beck dále nadšeně hřímá z televizní obrazovky FOX NEWS: „Jděte
nám z cesty elitáři! Jděte nám z cesty zkorumpovaní politici!
Nastal čas pro lid, aby vyšel do ulic a napravil to, co jste vy
zpackali.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26.1.2010.)

Někdejší člen demokratické strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)),
poradce amerického presidenta Cartera
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_carter) a v 80. letech 20. století
spolupracovník Joe Bidena (současný vice president USA –
http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden) jménem Patrick Caddell
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Caddell) ovšem též pravdivě
vystihl situaci v Česku a v USA, kde spolu také zřejmě opět budou
soupeřit hlavně dvě nejsilnější strany. Podle něj: „Nyní máme naši zemi
názorově rozdělenou na lid a vůdce země /…/ lidé jsou frustrováni tím,
že je politici neposlouchají, díky tomu už pak neposlouchají své někdejší
politické vůdce /…/.“; „Američané“ a (Češi) naštěstí ještě stále „vědí, kdo
jsou, vědí, o čem to celé je /…/ musíme jim znovu připomenout jejich
kořeny a úspěchy Ameriky.“ (Česka, Československa); lidem by mělo
být znovu připomenuto, „že oni sami mají sílu věci změnit, a
že oni sami mají zodpovědnost.“; „Musíme učit lidi, jak se co
nejlépe bránit“ v každodenním životě; k tomu musíme znát své
dějiny; my dneska bohužel již „neučíme lidi dějinám“; musíme si stále
uvědomovat: „Lidé jsou svobodní pouze, pokud vědí, kdo jsou,
odkud přišli a pokud chápou své dějiny.“. Glenn Beck: „To je
jeden z hlavních důvodů, proč dnešní elitáři chtějí, abychom
byli jako otroci (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery)
kdysi dávno v minulosti“, neboť „znalosti Vám totiž dají
svobodu a pak již nikdy nebudete chtít být otrokem.“ (Zdroj:
Glenn Beck Show, 11.1.2010.)

Americká konzervativní politička Sarah Palinová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_palin), jejíž obliba v Americe
neustále roste, poskytla pro televizní stanici FOX News rozhovor, kde
velmi upřímně popsala tristní situaci současného politického sytému.
Načrtla také možné řešení situace vhodné jak pro USA, tak pro Českou
republiku. Sarah se domnívá, že nynější politická scéna se bohužel chová
velmi nevhodně. Je zde na nejvyšších místech většina bezcharakterních
lidí tzv. politických „žraloků“. Naštěstí onen ohrožený druh, menšina
v politice, praví gentlemani, ještě přežívají. Tyto lidské bytosti
zachránily její „zdravý rozum“, jelikož jinak by „ztratila veškerou naději
v dosavadní politický systém“. Dnešní voliči „se dívají na kampaň,
na kandidáty politických stran“ a vidí jednu velkou
„přetvářku“, „vidí porušené sliby“ a „vidí, že už možná není
jiná možnost, že už to ani jiné nebude“ a „přesně tohle musíme
změnit“. Uděláme to tak, že do politiky přijdou „na všech
úrovních opravdoví a normální lidé“. „Lidé, jejichž hlavním
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cílem je sloužit ostatním, pak s tímto svým hlavním cílem se
budou moci ucházet o funkci a dají vždy na první místo
službu vlasti a svému společenství.“ „Je mnoho z nás, kteří
chceme přežít a být úspěšní, aniž bychom se museli stát
součástí toho celého systému kolem nás“, navíc „chceme
vidět všude kolem úspěšné lidi a ne jen přežívající trosky“.
(Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)
Kolegové z American Freedom Radio
(http://www.americanfreedomradio.com/AmFreeReport_10.html) by
určitě dodali, že za to může také „nedostatek naděje“ jakožto „hlavní
rakovinotvorný nádor v naší společnosti“, který se snaží mnohdy
masivně podporovat „mainstreamová média“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream). (Zdroj: American Freedom
Radio, 26.1.2010.)
Palinová, jako registrovaná členka republikánské strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States))
v USA, nicméně také ještě stále věří v možnost změny uvažování svých
politických kolegů. Je přesvědčena o možnosti reformy republikánů, o
jejich odstoupení od progresivní agendy, a o „změně“. Jako příklad uvádí
známého kandidáta na amerického presidenta Johna McCaina
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain) z roku 2008, jenž se podle
Sarah sice chová jako progresivec, nicméně ona doufá: nakonec bude
společně s ostatními republikány poslouchat potřeby lidí, jejich
myšlenky, změní se. Nicméně přiznala své „pokušení“ ze strany odejít.
(Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)
Za největší chybu amerického presidenta Obamy považuje Sarah
reformu zdravotnictví. „Univerzální zdravotnictví porušuje X. dodatek
k americké ústavě“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Xth_Amendment) a je
to „nejvíce špatná“ věc, kterou Obamova administrativa vyprodukovala.
„Pořád nechápu, že ti na Kapitolu
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol) neslyší hlasy lidí
a jejich protesty.“ „Vidím v naší kultuře a ve společnosti tolik jedinců,
kterým již nemůžeme absolutně důvěřovat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
13.1.2010.)
Sarah neopomněla zdůraznit roli Boha v životě celé republiky. „Nic
v mém životě není důležitější než Bůh a má víra.“ „Mnohokrát
jsem se modlila na kolenou k Bohu a prosila ho o moudrost a sílu.“
Nikdy nebudu druhému nařizovat, jak by se měl v tomto smyslu chovat,
ale ráda bych viděla více Američanů, aby to zkusili a hledali toho
průvodce, kterého měli naši „otcové zakladatelé“, protože Bůh nás opět
přivede k naší velikosti a k úspěchu. „Máme dnes k dispozici mnoho
historických dokumentů, svědčících o tom, že tato země byla
věnována Bohu.“ „Já nebudu součástí politického systému,
kterému již tolik lidí nedůvěřuje.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
13.1.2010.)
Glenn Beck posléze Sarah položil velmi důležitou otázku: Kterak chcete
„obnovit důvěru a čestnost“ v politice? Palinová popravdě odpověděla:
„Já na to nyní nemám odpověď. Kladu si stejnou otázku.“ Beck:
Vždycky, když těm politikům uvěříme, tak nás zklamou a podvedou.
Sarah souhlasí: „Vždycky, když už jim uvěříme, tak nás potopí.“ „Je to
proto, že náš svět a lidstvo jsou v úpadku.“ „Nemyslím si, že bychom
měli vkládat tolik důvěry do nějaké jedné osoby a už rozhodně ne do
politika.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)
Pokud se však progresivní vzory chování a jednání dostávají do
současné praktické politiky, nelze se divit, že musíme zvonit na poplach.
Lidé prosazující tyto totalitní ideály si o sobě myslí přesně ve shodě
s agendou NWO, že vždycky vědí všechno lépe než běžní občané. Ústava,
svoboda, pro ně nejsou důležité a tzv. etické chování si chtějí vynucovat
násilím a zákony, zdaňováním, namísto třeba propagací prevence,
školením, pozitivními vzory, zpřístupňováním nových technologií,
podporou křesťanských sborů apod. Oni jsou přeci ta novodobá šlechta.
Vyžadují bezpodmínečnou poslušnost stejně jako Hitler často pod
záminkou tzv. vědeckého pokroku (viz. např. povinná vakcinace
populace). Chtějí přerozdělovat násilím to, co vy pracně vyděláte nebo
uspoříte. Oni vědí prý nejlépe, co dělat s vašimi korunkami, kam je
přeposlat. K tomu samozřejmě potřebují vysoké zdanění, silný stát. Ano,
tak to vždycky začíná, dokud se my lidé neozveme: NE! Vždyť my – dobří
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lidé – chceme dávat svobodně „potřebným proto, že to tak cítíme jako
správné, nikoliv proto, že nám naše peníze někdo násilím vezme“ třeba
pomocí vynuceného zvýšení daní nebo zásahových jednotek pod tzv.
honosnými fanfárami enviromentalismu. (Zdroj: Glenn Beck Show,
25.11.2009.) Tolik bychom si přáli, aby naši občané konečně pochopili
svou sílu, sílu svého hlasu: ZATAVILI TUTO NOVOU TOTALITU!
Mimo volební období však samozřejmě vždycky existují naštěstí další
cesty boje s agendou NWO. Kromě spolupráce s doposud svobodnými
a nezastrašenými médií, s různými občanskými aktivitami, je zde ještě
vždycky mj. Ústavní soud
(http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_the_Czech_Republic)
nebo Veřejný ochránce lidských práv
(http://www.ochrance.cz/en/ombudsman/). Známý komentátor a
americký soudce Andrew Napolitano
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) vyzývá voliče, aby
hájili svá práva proti duchu totality, zla, který se nalézá v nové
legislativě a postupuje proti ústavním svobodám: „Doufám, že lidé
povstanou a uvědomí si, že vláda je už mimo jejich kontrolu.“
Napolitano volá ke svobodným občanům, aby se nebáli hájit svá ústavní
práva vůči zlovůli NWO. Ukazuje na příkladu známé kauzy Elliota
Ashtona Welshe (http://www.oyez.org/cases/19601969/1969/1969_7 6) u Nejvyššího soudu Spojených států
amerických(http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States)
z 15. června 197 0, že občané budou vyslyšeni ve svých nezadatelných
ústavních právech, svobodách, a že mají právo na odpor, nicméně musí
si za všech okolností stát za svým přesvědčením. Musí jít o myšlení
podobné víře. Lidé se pak ale nesmí nechat zviklat ve svých ideálech o
svobodě. „Bylo by však mnohem lepší, kdyby nás vláda nechala být a
my jsme nemuseli využívat těchto výjimek.“, dodává soudce
Napolitano. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15.1.2010.)
Podle progresivců prostě něco jako základní, nezadatelná práva, nebo
svobody pocházející od Stvořitele (http://en.wikipedia.org/wiki/God)
neexistují. Ústavu je prý možno neustále měnit. Navíc jde podle nich o
přežitek, který je třeba upravovat k aktuální politické potřebě. V souladu
s agendou NWO totiž „Bůh není“ a existuje jako nejvyšší instance pouze
„vláda“, od které se musí „vše“ odvozovat, včetně nových,
nadiktovaných potřeb enviromentálně uvědomělého občana. Odtud je
již ovšem jen kousek k tyranii. Glen Beck: „Neposlušnost vůči tyranii
je poslušnost vůči Bohu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 7 .1.2010.)
Celosvětový zájem, neskutečné množství otázek, posléze také odpor
svobodné veřejnosti vůči tyranii, především vzbudila obrovská
bezpečnostní aféra z dílny NWO s následným pokusem o zavedení bioskenerů (http://en.wikipedia.org/wiki/Backscatter_X-ray) na letištích,
pak ve všech významných světových institucích, budovách. Již
v minulém díle oranžové války poukazoval autor na problém těchto
různých uměle konstruovaných krizí. Bohužel se tato skutečnost naplno
potvrdila též díky neprofesionalitě části slovenských a britských
bezpečnostních složek (viz. dále). Na veřejnost, do sdělovacích
prostředků, totiž unikly informace o používaných metodách v rámci
agendy NWO v těchto složkách. Jednotliví ministři vnitra (slovenský,
český, irský, britský atd.) pak museli sáhodlouze vysvětlovat všechny
události, přičemž takto sami často při svých vyjádřeních odhalili mnoho
ze skutečné podstaty současných bezpečnostních opatření, včetně toho,
že již vlastně pouze akceptují pokyny ze zahraničí a tomu podřizují své
konání, předávání dat o svých občanech cizím vládám apod.
Všechno začalo díky odhalení tzv. „Underwear bombera“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_bomber) jménem Umar
Farouk Abdulmutallab. Tento dvaceti čtyřletý občan Nigérie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria), synek bohatého bankéře, byl
přesvědčen – podle neustále měněné oficiální verze – příslušníky
teroristické sítě al-Kajdá (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Kaida), aby
vyhodil do povětří letadlo na cestě z Amsterdamu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam) do Detroitu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit) ve státě Michigan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan). Mladý terorista umně skryl ve
svém spodním prádle součásti plastické trhaviny
(http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefa_underwearbomb.pdf),
které posléze smíchal dohromady tak, že vytvořil použitelnou bombu.
Naštěstí se mu celá operace nepovedla. Byl samotnými pasažéry letadla
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zneškodněn. Al-Kajdá se přihlásila k odpovědnosti za pokus o tento
atentát. Nicméně celá řada svědků začala po čase vypovídat o
nejrůznějších podivných událostech, které předcházely tomu, jak se
vůbec tento terorista dostal na palubu letadla. Pomiňme nyní samotné
napojení al-Kájdy na nejrůznější bezpečnostní služby, které mají velký
podíl na vzniku této sítě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_assistance_to_Osama_bin_Laden).
Nevšímejme si raději speciálního zacházení s mladým teroristou
Umarem tak, aby se mermomocí dostal bez problémů do letadla i bez
pasu a to dokonce navzdory jeho zařazení již dlouho před vlastním
útokem do databází potenciálně nebezpečných lidí. Nechejme bez
povšimnutí zatajování přímo bezpečnostními složkami dalších
účastníků, kompliců, pomocníků v celé operaci. Nelze však přehlédnout
veřejné prohlášení samotného presidenta Obamy (viz. dále), kde
nakonec musel přiznat pochybení. Je tedy zřejmé, že za oficiální verzí o
údajném atentátu připraveném al-Kájdou vězí něco jiného. Ve velmi
krátké době po zveřejnění pokusu o atentát se totiž ihned vynořily již
hotové plány na globální zavedení zmíněných bio-skenerů (podobně
jako minulý rok v případě vakcín proti tzv. prasečí chřipce). Nikdo se
tehdy ještě nechtěl zabývat jejich zdravotní nebezpečností nebo navíc
ohrožením osobní důstojnosti pasažérů či poskytnutím jiné a adekvátní
možnosti kontroly. Skenery totiž snímají přes šaty daného pasažéra nahé
tělo se všemi detaily a nikdo přesně neví, kam pak získané údaje putují.
Samozřejmě: všechny patřičné orgány veřejnosti tvrdí, že jsou snímky
obnažených těl pasažérů se všemi genitáliemi
(http://en.wikipedia.org/wiki/Genitals) ze skenerů v případě
negativního nálezu (rozuměj – nenajdou žádné nebezpečné látky,
výbušniny, zbraně atd.) ihned namístě zničeny. Samozřejmě případy
z praxe hovoří přesně opačně (viz. dále). Znenadání se pak též rychle
vynořily velké kontrakty podporované předními vůdci světových vlád
s cílem zabezpečit pomocí bio-skenerů nejprve všechna letiště, posléze
také veškeré důležité budovy. Skenero-mánie tak začala bubnovat na
televizní obrazovky podobně jako loni tzv. prasečí chřipka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009). Vzrůstala celá řada
otázek, včetně odporu veřejnosti vůči takto drakonickým opatřením.
Někteří politici se pokoušeli opět rozehrávat notu masivní teroristické
hrozby a neoprávněné nenávisti vůči muslimům
(http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim). Další upozorňovali na nebezpečí
pro občanské svobody. Z celé situace samozřejmě velmi těžily firmy,
vyrábějící dané bio-skenery.

Do toho se najednou objevilo senzační odhalení, že slovenské
bezpečnostní a další složky z ostatních států EU běžně nacvičují antiteroristické zátahy na nic netušících lidech, kterým dokonce vkládají do
jejich zavazadel části výbušnin. Vlivem chyby a opomenutí jednoho
příslušníka slovenských bezpečnostních sil se tak mohla celosvětová
veřejnost seznámit s touto běžnou agendou NWO. Nastala celá řada
mírně řečeno zapeklitých vysvětlování a dokonce omluv vrcholových
představitelů patřičných orgánů. Na Facebooku
(http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) vznikly skupiny desítek tisíc
rozhořčených lidí, kteří protestovali proti těmto manipulacím NWO
(např. „Obťažuje ma, keď mi slovenská polícia dáva výbušniny do
batožiny“ se čtyřiceti třemi tisíci členů). Lidé se ptali: jak můžeme ještě
někdy věřit naší vlastní vládě, která cvičí bez našeho souhlasu na nás,
nevinných občanech a nikdy vlastně nevíme, z koho kdy udělají nějakým
tzv. omylem teroristu. Důležité však bylo poznání: tyto věci dnes a
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denně probíhají; jsou řízeny ze zahraničí v rámci jednotné NWO agendy.
Chyby se samozřejmě stávají každému, jsou pochopitelné, jenže tady
vypluly na povrch postupy, celá hluboká agenda NWO a toto poznání
právě vzbudilo takové rozhořčení světové veřejnosti. Uvědomme si:
sám president Obama na tiskové konferenci jasně prohlásil: americké
bezpečnostní služby „měly dostatek informací“ k tomu, aby
atentátníka „odhalily“ včas. (Zdroj: Glenn Beck Show, 5.1.2010.)
Předně dokonce zástupce americké vlády Patrick_F._Kennedy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_F._Kennedy) sdělil při slyšení
v americkém Kongresu: Umar Farouk Abdulmutallab byl vpuštěn
na území USA díky výslovnému přání bezpečnostních složek,
předně proto, aby se zabránilo podrobnějšímu vyšetřování al-Kájdy:
„Undersecretary for management at the State Department, Patrick F.
Kennedy, told Congress that the State Department wanted to keep
crotch bomber Umar Farouk Abdulmutallab out of the U.S., but that
intelligence agencies insisted that Abdulmutallab be let into the
country. Specifically, on January 27th, Kennedy told the House
Committee on Homeland Security that intelligence agencies blocked
revocation of Abdulmutallab’s visa because it would have foiled a
“larger investigation” into Al Qaeda. As noted by The Detroit News: The
State Department didn’t revoke the visa of foiled terrorism suspect
Umar Farouk Abdulmutallab because federal counterterrorism officials
had begged off revocation, a top State Department official revealed
Wednesday. Patrick F. Kennedy, an undersecretary for management at
the State Department, said Abdulmutallab’s visa wasn’t taken away
because intelligence officials asked his agency not to deny a visa to the
suspected terrorist over concerns that a denial would’ve foiled a larger
investigation into al-Qaida threats against the United States.
“Revocation action would’ve disclosed what they were doing,”
Kennedy said in testimony before the House Committee on Homeland
Security. Allowing Adbulmutallab to keep the visa increased chances
federal investigators would be able to get closer to apprehending the
terror network he is accused of working with, “rather than simply
knocking out one solider in that effort.” (Zdroj:
http://www.infowars.com/u-s-counterterrorism-officials-insisted-thatcrotch-bomber-be-let-into-country.) PROČ ALE PAK ZAVÁDĚT
ONY SKENERY, ŽE? Pokud měli někteří čtenáři možnost studovat
postupy bezpečnostních složek nebo přímo jisté věci konzultovat
s některými operativci, pak jim musí být jasné hluboké poznání Glenna
Becka, jemuž pravidelně posílají tipy kolegové konzervativci z FBI
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fbi) a CIA
(http://en.wikipedia.org/wiki/CIA): „Nevěřím na náhody.“ „Všechno,
co tito lidé ve Washingtonu dělají, má nějaký daleko hlubší důvod.“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 7 .12.2009.)

Slovak agents gave an innocent man to his bag explosives (cyklonit –
RDX http://en.wikipedia.org/wiki/RDX) and then he was flying to
Ireland (http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland). Irish police on Tuesday
arrested a Slovak, who unknowingly transported to Ireland 90 grams of
explosives. But he was immediately released. There were another 7
people tested via similar way and without their knowledge. This
manipulation of the free citizens caused Slovak security forces. They
wanted to test the airport scanners. Slovak Interior Minister Robert
Kalinak officially apologized. The event attracted considerable public
outrage in Central Europe and Ireland. People protesting against the
NWO manipulation and exploitation of innocent people. (Zdroj:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/188413-slovensti-agentidali-nic-netusicimu-muzi-do-letadla-vybusninu.html.)
Inu opět: děje se to nejen ve Washingtonu. Stačí si jen uvědomit: letadlo,
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ve kterém proběhl celý incident s nastrčenou výbušninou slovenských
bezpečnostních složek v tašce nic netušícího pasažéra „bylo“ předně
„české letadlo s českou posádkou“ a podle pana Moravce
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Moravec) patřilo „ČSA“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Airlines). Arogance některých lidí
spolupracujících a podřizujících se bez námitek agendě NWO pak šla tak
daleko, že např. český ministr vnitra pan Pecina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Pecina) původně prohlašoval:
„necítil jsem po něm potřebu vyžadovat omluvu“, tedy po slovenském
ministrovi vnitra (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kaliňák), jelikož
přiznal, že tato agenda, tyto postupy, „tato cvičení“ na nevinných lidech,
se totiž „používají“ pravidelně a „obecně i v EU“. Nechtěl však již o tom
dále hovořit z hlediska utajení informací. Inu agenda NWO je zde totiž
někomu přednější než vlastní občané, neřku-li slušné chování vzhledem
k vlastním voličům. Z hlediska tělesných skenerů pak radostně pan
ministr prohlásil: „asi by se to muselo pořídit pro všechny zaměstnance“
aerolinek, „je nutné skenovat i zaměstnance, ne jen pasažéry“, „přál
bych si, aby ty skenery byly zaváděny postupně třeba jenom“ při letech
do USA a do Izraele (http://en.wikipedia.org/wiki/Izrael_(state)), tedy
„ze začátku ne plošně“, nicméně budu požadovat tato opatření. Budu
chtít, ať „jdeme dopředu“ (a už je to tady: rozuměj progres – pokrok).
Jsem pro „skenery (http://www.novinky.cz/domaci/1887 95-pecina-jepro-nainstalovani-telesnych-skeneru-na-problematicke-lety.html)“.
Navíc pan ministr neprozřetelně přiznal, že již existuje direktiva EU
používat „na všech letištích“ skenery povinně, což bude
vyžadovat investice „v řádu miliard“. Pan Moravec následně zjistil, že
jeden skener stojí přibližně „5.000.000 korun“. (Zdroj: ČT24,
10.1.2010.)
Rozhořčená veřejnost však požadovala zastavení vkládání výbušnin do
svých zavazadel a ukončení této agendy NWO. Slovenský ministr vnitra
byl nakonec nucen přiznat: „zastavil jsem tento typ aktivačních činnost
í“ a došlo i na odškodnění
(http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/189510-slovenskoodskodni-muze-ktery-nechte-prevezl-vybusninu-do-irska.html). Na
ostatním území EU však samozřejmě tato ´cvičení´ dále pokračují. Díky
profesionalitě jiných bezpečnostních složek se o nich však nic moc neví.
Velmi rozumně, vzhledem k občanům vstřícně, informativně a naopak
v jistých ohledech zamítavě vůči agendě NWO hovořil naopak pan český
policejní president: generál policie Oldřich Martinů
(http://www.policie.cz/clanek/genmjr-mgr-oldrich-martinu.aspx).
Nevidí potřebu instalovat nové skenery ani vzhledem k nařízením EU,
jelikož u nás v Česku převažují v tomto ohledu z bezpečnostního hlediska
„bagatelní“ záležitosti. Nicméně připustil za celou mánií kolem bioskenerů zásahy ze zahraničí, jelikož vše vychází z požadavků americké
strany (požadavek US ministerstva vnitra na mezinárodní kontroly
všech letišť: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/7 4041homeland-security-dept-to-launch-international-airport-securitycampaign). Pan Martinů velmi správně poznamenal: nechceme
„obtěžovat cestující“; existují přece daleko lepší metody, třeba tzv.
„profilování“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Offender_profiling); za
českou policii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Police_of_the_Czech_Republic)
„naprosto vylučuji“, že bychom prováděli podobná cvičení tak, jako na
Slovensku; nic takového v případě naší české policie (tedy nikoliv
v případě všech bezpečnostních složek) „neprobíhá“; pokud já budu
policejním presidentem, tak „nikdy probíhat nebude“; „my toto
neprovádíme“; naprosto to „vylučuji“. Generál policie Martinů dále
popsal existenci tzv. Národního kontaktního bodu pro terorismus –
NKBT (http://www.policie.cz/clanek/nkbt.aspx,
http://www.policie.cz/clanek/narodni-kontaktni-bod-proterorismus.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D) s přímým napojením online
na FBI, na Centrum monitorování terorismu – TSC
(http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_Screening_Center) včetně
intranetu (http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet) provozovatelů letišť a
dalších bezpečnostních služeb. Upozornil na skutečnost: Francie chce
nyní monitorovat už při nákupu letenky „všechny cestující“ a „finanční
toky“. Mají být prověřována, shromážděna všechna osobní data každého
pasažéra. Přesně tohle by mělo být na „pořadu dne“ jednání při
španělském předsednictví EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_European_Union). My
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v Česku „disponujeme informacemi“ o teroristech a máme svůj vlastní
„Black List“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_list). Pan Martinů
vyzdvihl, že otázka civilního letectví bude „patřit mezi priority“ stejně
tak, jako zavádění biometrických údajů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) do osobních dokladů občanů
(to samozřejmě předpokládá mj. očipování každého voliče pro jeho
snadnější kontrolu). Prostě „je tady poptávka po vyšší bezpečnosti“ a
navíc „tlak výrobců“ daných zařízení. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)
Prostě pokud chce člověk žít opravdu svobodně, tak to už asi opravdu
mu nezbude nic jiného, než založit vlastní stát nebo emigrovat někam na
jinou planetu, kde se ho nikdo nebude snažit monitorovat, pronikat
násilím do jeho obydlí, zdaňovat všechno co se ještě hýbe a očipovávat
každou lidskou osobnost po vzoru tetování a nošení žlutých hvězd z
nacistických dob
(http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_in_Nazi_camps). Česko
ještě stále těmto tlakům na očipování populace v jistých fázích odolává.
Pak však stačí výměna patřičných lidí a „bye bye“ svobodná společnosti.
Je třeba jasně říci: TAKOVÉ POŘÁDKY DLE AGENDY NWO NECHCEME!
Ještě stále můžeme svobodně říci NE!
Ing. Miroslav Dvořák jakožto předseda představenstva ČSA prostě říká,
že „lidé si zvyknou“ na omezování svých svobod a vždyť přeci
„terorismus je součástí života“. Podle něj „nejvíce trpí komfort“. Už ale
neřekl: nejvíce ve skutečnosti trpí ústavou garantovaná svoboda
každého voliče. Připustil však: „musím odmítnout, že ne vlastnictvím
takového zařízení“, bio-skeneru, bychom patřili ke „slabým článkům“
světové bezpečnosti leteckého provozu. Avšak když to bude potřeba:
„přizpůsobíme“ se této agendě. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)
Ano: přizpůsobit se agendě NWO. Jak příznačné. Předávat si navzájem
soukromá data o voličích daných států bez jejich souhlasu. To je přesně
to, co se některým pokrokářům velice líbí. Přizpůsobit se a hlavně být
nekonfliktní. Vždyť český volič a ústava snesou všechno: „Toledo –
Členské státy Evropské unie si budou vyměňovat informace kvůli boji
proti terorismu. Ve španělském Toledu se na tom dnes shodli ministři
vnitra a spravedlnosti evropské sedmadvacítky.“ Pan ministr vnitra
Pecina opět se vším souhlasil a chce předávat data českých občanů ze
skenerů do zahraničí: „Jednání bylo nekonfliktní, všichni na to
mají stejný názor,“ popsal atmosféru na zasedání český ministr
vnitra Martin Pecina. Ten dodal, že Česko případnou výměnu
informací podporuje.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/svet/7 8619staty-eu-si-budou-kvuli-boji-proti-terorismu-vymenovat-informace.)
Jiří Růžek (http://respekt.ihned.cz/respekt-in-english/c1-36325300committed-friend-of-the-chief-of-bis) jako bývalý ředitel BIS
(http://www.bis.cz/index_en.html) si uvědomuje především nebezpečí,
když bychom přistoupili na hru teroristů a sami sebe začali připravovat
o naše svobody. Kdybychom začali žít v jednom velkém vězení našich
tzv. svobodných životů, pod neustálou hrozbou terorismu, za pořád
utužovaných bezpečnostních opatření. Vždyť mezi hlavní cíle teroristů
patří právě „rozleptávat a naleptávat vědomí“ svých protivníků,
upoutávat nejrůznějšími provokacemi „na sebe pozornost“. Někdejší
ředitel BIS si myslí o celé operaci ´Underwear Bomber´, že zde
„pravděpodobně došlo k pochybení“ a „tady zřejmě selhal lidský
faktor“. Proto též varuje před plošným zaváděním bio-skenerů. „Velmi
dobře bych se tázal“, zda „jsou pro to důvody“ a zda ta „rizika jsou
oprávněná“. Nejprve musí být připraveny ke schválení vědecké studie.
Je třeba si říci, čeho chceme dosáhnout. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)
Příjemným překvapením byl v této souvislosti rozhovor české
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
(http://www.sujb.cz/?r_id=26) Dany Drábové
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/envi/20000620/413248_en.doc).
Tato dáma začala vehementně obhajovat základní svobody občanů
garantované ústavou a důrazně upozorňovala na možná zdravotní rizika
bio-skenerů. Je velmi sympatické, když v současnosti dokáže takto
vysoce postavený člověk jasně a vědecky hovořit proti agendě NWO.
Drábová vyzvala k tomu, aby každý člověk měl „možnost to odmítnout“
a „podrobit se jiné proceduře“. Upozornila: my rentgenový skener na
česká letiště nepustíme bez náležitých specifikací, bez zkoušek.
„Švýcarsko“ se vyslovilo podobně zamítavě jako my. „Bez řádného
zdůvodnění“ směřujícího k „obecnému dobru“ a nebo bez vědeckého
converted by Web2PDFConvert.com

zdůvodnění, že nelze použít jinou „alternativu“, pak „setrváme na svém“
zamítavém „stanovisku“. Dávka záření při opakovaném užití skeneru
„není triviální“. Nebezpečí je již zřejmé, když daným zařízením projde
člověk 1000 krát za rok. Ohrožení zdraví však hrozí vždy: při jakémkoliv
vystavení buněk poškozujícímu záření. Navíc jsou známy jiné metody a
ty dokáží skenery „nahradit“. Samozřejmě „pak je třeba se tomu
vyhnout“. Přece i „malá dávka ionizujícího záření“ může způsobit
rakovinotvorné bujení. „Neexistuje bezpečná dávka záření.“
„Změna informace v jedné jediné buňce“ totiž „znamená
pravděpodobnost zhoubného bujení.“ (Zdroj: Radiožurnál,
18.1.2010.)
Zdravotní rizika citovaná předsedkyní Drábovou se plně shodují
s varováním mezinárodní organizace „Inter-Agency Committee on
Radiation Safety“ – IACRS (http://www.iacrs-rp.org). Navíc není možné
omezovat nevinným občanům svobodu pohybu a podrobovat je
tělesným prohlídkám v tak masovém měřítku jen na základě
neprokázaného podezření. Například americké soudy již v minulosti
zakázaly tělesné prohlídky na nevinných lidech. „An influential
international radiation safety organization has warned that the naked
body scanners currently being rolled out in airports across the world
increase the risk of cancer and birth defects and should not be
used on pregnant women or children. Despite governments
claiming that backscatter x-ray systems produce radiation too low to
pose a threat, the Inter-Agency Committee on Radiation Safety
concluded in their report that governments must justify the use of the
scanners and that a more accurate assessment of the health risks is
needed. Pregnant women and children should not be subject to
scanning, according to the report, adding that governments should
consider “other techniques to achieve the same end without the use of
ionizing radiation.” “The Committee cited the IAEA’s 1996 Basic Safety
Standards agreement, drafted over three decades, that protects people
from radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can lead to
cancer and birth defects, according to the U.S. Environmental
Protection Agency,” reports Bloomberg. Despite the fact that the level
of radiation the passenger is exposed to is relatively low, repeated
exposure for frequent flyers would undoubtedly increase cancer risks.
The report issued by the IACRS encompasses the work of the European
Commission, International Atomic Energy Agency, Nuclear Energy
Agency and the World Health Organization. As we have highlighted,
not only do the body scanners pose health risks but they also violate the
fundamental human right of the innocent to be protected against stripsearches. Despite official denials that the images produced by the
devices show details of genitalia, journalists who have investigated
trials of the technology have reported that details of sexual organs are
“eerily visible”. Indeed, as we have previously highlighted, when the
scanners were first introduced at Australian airports in 2008 it was
admitted that the X-ray backscatter devices don’t work properly unless
the genitals of people going through them are visible. “It will show the
private parts of people, but what we’ve decided is that we’re not going
to blur those out, because it severely limits the detection capabilities,”
said Melbourne Airport’s Office of Transport Security manager Cheryl
Johnson. Attempts to keep this under wraps by lying about the images
produced are an effort to head off challenges to the legality of the
devices. Historically, civil lawsuits where an individual has been strip
searched by a member of the opposite sex have proven to be successful
in North America. Courts have consistently found that strip
searches are only legal when performed on a person who has
already been found guilty of a crime or on arrestees pending
trial where a reasonable suspicion has to exist that they are
carrying a weapon. Subjecting masses of people to blanket
strip searches in airports reverses the very notion of innocent
until proven guilty. Barring people from flying and
essentially treating them like terrorists for refusing to be
humiliated by the virtual strip search is a clear breach of the
basic human right of freedom of movement.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/radiation-safety-group-says-naked-bodyscanners-increase-risk-of-cancer.)
Britský list „The Independent“
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Independent) navíc upozorňuje:
současná technologie skenerů není plně funkční. Všechny skryté bomby
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stejně neodhalí. Vždyť teroristé jsou vždy o krok napřed. „The explosive
device smuggled in the clothing of the Detroit bomb suspect would not
have been detected by body-scanners set to be introduced in British
airports, an expert on the technology warned last night.The claim
severely undermines Gordon Brown’s focus on hi-tech scanners for
airline passengers as part of his review into airport security after the
attempted attack on Flight 253 on Christmas Day. The Independent on
Sunday has also heard authoritative claims that officials at the
Department for Transport (DfT) and the Home Office have already
tested the scanners and were not persuaded that they would work
comprehensively against terrorist threats to aviation.“ (Zdroj:
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/are-plannedairport-scanners-just-a-scam-185617 5.html.)

Přes všechna ujištění britských bezpečnostních složek o utajení osobních
dat z letištních skeneru proběhl globálními médii šokující únik fotek
nahatého indického herce Khana
(http://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khan) z doby jeho kontroly
na letišti Heathrow v Londýně (http://en.wikipedia.org/wiki/Heathrow).
Pořad BBC (http://en.wikipedia.org/wiki/BBC) Jonathana Rosse
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Ross) celou kauzu zmínil
v humorném duchu veřejnosti: „Claims on behalf of authorities that
naked body scanner images are immediately destroyed after
passengers pass through new x-ray backscatter devices have been
proven fraudulent after it was revealed that naked images of Indian
film star Shahrukh Khan were printed out and circulated by airport staff
at Heathrow in London. UK Transport Secretary Lord Adonis said last
week that the images produced by the scanners were deleted
“immediately” and airport staff carrying out the procedure are fully
trained and supervised. “It is very important to stress that the images
which are captured by body scanners are immediately deleted after the
passenger has gone through the body scanner,” Adonis told the London
Evening Standard. Adonis was forced to address privacy concerns
following reports that the images produced by the scanners broke child
pornography laws in the UK. When the scanners were first introduced,
it was also speculated that images of famous people would be ripe for
abuse as the pictures produced by the devices make genitals “eerily
visible” according to journalists who have investigated trials of the
technology. However, the Transport Secretary’s assurances were
demolished after it was revealed on the BBC’s Jonathan Ross show
Friday that Indian actor Shahrukh Khan had passed through a body
scan and later had the image of his naked body printed out and
circulated by Heathrow security staff. “I was in London recently
going through the airport and these new machines have come up, the
body scans. You’ve got to see them. It makes you embarrassed – if
you’re not well endowed,” said Khan, referring to how the scans
produce clear images of a person’s genitals. “You walk into the
machine and everything – the whole outline of your body –
comes out,” he said. “I was a little scared. Something happens [inside
the scans], and I came out. Then I saw these girls – they had these
printouts. I looked at them. I thought they were some forms you had
to fill. I said ‘give them to me’ – and you could see everything inside. So
I autographed them for them,” stated Khan.“ /…/ The revelation
that airport security staff are completely abusing any notion
of the professionalism promised by authorities by printing
out and circulating images of naked body scans should set
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alarm bells ringing, especially in light of the fact that such images of
minors break child pornography laws. British authorities have
made it mandatory for travelers to submit to the naked body
scanners when asked and have overturned previous rules
that prevented under 18’s from passing through the devices.
Within days of the devices being introduced at Heathrow,
staff have abused their professionalism and printed out naked
scans of a famous actor for their own titillation. We were
promised all along that the body scanners “increased
privacy” because they were only accessible to a single staff
member who had no personal contact with the passenger
taking the scan, in addition to the assurance that the images
could not be saved and were instantly deleted. It in fact turns
out that airport staff have been saving, printing and
circulating naked body scans in complete violation of these
supposed guarantees. Furthermore, we were told that the identity
of the person undergoing the virtual strip search would also be kept
private. The fact that Heathrow employees must have known that the
actor was about to take the body scan in order to print out copies of the
image also proves this claim to be a total fallacy. The abuse of the
naked body scan images in this instance is a total violation of every
data protection law in the UK. Far from treating the story in a comical
manner, Khan should be filing a very expensive lawsuit and preparing
for a successful and lucrative outcome. In the meantime, the revelation
that the naked body scanner images are being freely printed out and
circulated by airport security staff should prove to be the death knell for
plans on behalf of governments worldwide to institute the scanners on
a widespread basis.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/exposed-nakedbody-scanner-images-of-film-star-printed-circulated-by-airport-staff.)
Zástupci Heathrow sice všechno popírali a bránili se vyšetřování,
nicméně bio-skenery umožňují daleko větší množství transferů
informací, než se o nich oficiálně tvrdí. „Heathrow are trying to avoid
any investigation into the incident by claiming it “simply could not be
true”. However, leaked government documents obtained by the
Electronic Privacy Information Center and confirmed as authentic by
CNN show that the devices must have the ability to store and
send images when in “test mode.” “That requirement leaves
open the possibility the machines — which can see beneath
people’s clothing — can be abused by TSA insiders and hacked
by outsiders, said EPIC Executive Director Marc Rotenberg,”
according to the report. “If you look at the actual technical
specifications and you read the vendor contracts, you come to
understand that these machines are capable of doing far more than the
TSA has let on,” added Rotenberg. Indeed, if there is no capability for
the devices to save, distribute and print images, then how on earth
have news organizations obtained print outs of such images like the one
below? This picture is a print out of a naked body scanner image taken
at an airport. How can Heathrow deny this? Clearly the images
produced by the scanners can be saved, distributed and printed. The
public has been completely mislead about the fact that this
represents a total violation of privacy and a system open to
frightening levels of abuse, especially considering the fact
that children are being forced to pass through the scanners.
Just like the government claimed the scanner images did not show
details of genitalia, they have been caught again in another example of
deception. Journalists who researched trials of the technology reported
that the images made genitals “eerily visible”. German Security advisor
Hans-Detlef Dau, a representative for a company that sells the scanners,
admits that the machines, “show intimate piercings, catheters
and the form of breasts and penises”. Images on the TSA’s own
website produced by backscatter devices also show that genitals are
visible. Indeed, when they were first being installed, Australian
authorities admitted that the machines don’t work properly if sensitive
areas of the body are blurred out – and yet the British government still
denies that the scanner pictures show details of genitalia – an obvious
attempt to skirt child pornography laws which have been violated with
the introduction of the scanners. With plans being readied by the Home
Office in the UK as well as authorities in Europe to introduce mobile
naked scanners as well as street scanners attached to lamp
posts, it won’t be long before we are naked body scanned to get into
public buildings, shopping malls, sports events, and even
converted by Web2PDFConvert.com

minding our own business walking down the street. Naked
body scanners are already being used in courthouses across America.
It seems the only way to make this scandal go away will be for the
authorities to convince Shahrukh Khan to retract his story or say it was
all a joke – warning him that he might end up on a no fly list could
achieve that objective. People who work in airport security have been
caught abusing their power on an almost weekly basis over the last few
years. To believe that they will act with the utmost professionalism in
dealing with images of our naked bodies is completely asinine. We
read horror story after horror story about TSA agents and
others acting like thugs on power trips, thinking they can
treat the public like animals just because they hold a petty
position of authority. However, unless we vehemently debunk the
denials by emphasizing that the scanners do show details of genitalia
and such images can be saved, distributed and printed, our daily lives
will soon begin to resemble a nightmare that far outstrips anything
George Orwell could have predicted.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/heathrow-denial-of-naked-scannercontroversy-doesnt-add-up.)
Občan se ptá: proč pokračují obrovské investice do bio-skenerů.
Obamova administrativa plánuje dát na jejich pořízení stovky miliónů
dolarů a chce k tomu nutit také ostatní světové vlády, včetně
soukromých společností. „The Obama administration has announced
that a further $215 million dollars will be spent on installing virtual
strip search naked body scanners, meaning the devices will be in no less
than half the nation’s airports by next year, but the historical record
clearly shows that the scanners are a completely illegal violation of
human rights. “The $215 million proposal to acquire 500 scanners next
year, combined with the 450 to be bought this year, marks the largest
addition of airport-security equipment since immediately after the 9/11
attacks. There are only 40 body scanners in a total of 19 airports now,”
reports USA Today. Privacy advocate Marc Rotenberg pointed out that
the scanners were yet another expensive instrument of the war on
terror being used against the American people. “We’ll have another
Homeland Security Department program for the war on terror used
almost exclusively on Americans,” said Rotenberg, executive director of
the Electronic Privacy Information Center.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/obama-pledges-another-215-million-forvirtual-strip-search-scanners.)
Michael Chertoff (http://en.wikipedia.org/wiki/Chertoff), zastávající
v letech 2005 – 2009 v americké administrativě
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Homeland_Security)
obdobnou funkci jako český ministr vnitra Pecina, přiznal zcela
otevřeně, že nyní hájí zájmy firem, vyrábějící bio-skenery a využívá
k tomu všechny své znalosti, kontakty.
„CHERTOFF: Well, Campbell, the strategy recognizes that there’s
always going to be human error in any system. You can’t count on
perfection. And that’s why we built a strategy at the Department of
Homeland Security of what we call „layered security“ — a number of
different layers, so that even if one fails, another one gets picked up. It’s
complicated here, of course, because the actual screening took place
overseas, where the U.S. ability to control what goes on is obviously
not the same as it is here. But there are a few things we could do to
make things better. First, we could deploy the scanning machines that
we currently are beginning to deploy in the U.S., that will give us the
ability to see what someone has concealed underneath their clothing.
That has been vigorously opposed by the ACLU and privacy advocates.
The House of Representatives voted to prevent us from using it. But I
think now there’s been a very vivid lesson in the value of that
machinery. BROWN: OK. Can I stop you there for a second? CHERTOFF:
Yes. BROWN: I know you’ve been an advocate of this technology for a
long time. CHERTOFF: Correct. BROWN: But just, in the interest of
full disclosure, I also want to point out, in your current role as
a security consultant, you are representing some of the
companies who manufacture that technology. Correct?
CHERTOFF: Absolutely correct, yes.“ (Zdroj:
http://videocafe.crooksandliars.com/heather/michael-chertoffsconflict-interest.)
Přesně tak: bio-skenery se nyní mají zavádět povinně na většině
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světových letišť i přes všechny pochybnosti předně o jejich účinnosti.
Lidem bude odepřena možnost letu, pokud se skenovací proceduře
nepodrobí. Odmítnutí skenování znamená zařazení na seznam
potenciálních teroristů, přičemž nějaké ústavní svobody nebo otázky
víry či svědomí nikoho nezajímají. My si tě naskenujeme nebo jeď lodí,
říkají kolegové z NWO. „Naked body scanning will now be compulsory
at two of Britain’s biggest airports after the government announced
people who refuse to let security thugs ogle their genitalia will be
treated like terrorists and barred from flying. “It is now compulsory
for people selected for a scan to take part, or they will not be
allowed to fly,” reports the BBC. That’s right – no optional pat
down as we were told, if you think that having trangers leer over your
naked body is an invasion of privacy and refuse, you’ll be treated the
same way as a suspected terrorist. Manchester Airport’s head of
customer experience, Sarah Barrett, told the BBC that the scanners do
not allow security staff to see passengers naked. This of course is a
complete lie. The images produced by the scanners provide high
resolution crisp images of your genitalia. This was confirmed by
London Guardian writer Helen Carter who investigated trials of the
scanners at Manchester Airport and said genitals were “eerily visible”
in the images.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/naked-body-scanningnow-compulsory-at-britains-largest-airports.)
Navíc jsou též zaznamenány případy, kdy zaměstnanci bezpečnostních
služeb zneužívají svého dominantního postavení a dělají si z pasažérů na
letištích legraci, nebo se je snaží dostat do psychologických problémů
s fingovaným nálezem něčeho, co by mohlo připomínat bombu. Viz.
například simulace, kterou připravil zaměstnanec bezpečnostní služby
na dva a dvacetileté studentce Rebecce Solomonové 5. ledna 2010. „In
the tense new world of air travel, we’re stripped of shoes, told not to
take too much shampoo on board, frowned on if we crack a smile. The
last thing we expect is a joke from a Transportation Security
Administration screener – particularly one this stupid. Rebecca
Solomon is 22 and a student at the University of Michigan, and on Jan.
5 she was flying back to school after holiday break. She made sure she
arrived at Philadelphia International Airport 90 minutes before takeoff,
given the new regulations. She would be flying into Detroit on
Northwest Airlines, the same city and carrier involved in the attempted
bombing on Christmas, just 10 days before. She was tense. What
happened to her lasted only 20 seconds, but she says they were the
longest 20 seconds of her life. After pulling her laptop out of her carryon bag, sliding the items through the scanning machines, and walking
through a detector, she went to collect her things. A TSA worker was
staring at her. He motioned her toward him. Then he pulled a
small, clear plastic bag from her carry-on – the sort of baggie
that a pair of earrings might come in. Inside the bag was fine,
white powder. She remembers his words: „Where did you get
it?“ Two thoughts came to her in a jumble: A terrorist was
using her to sneak bomb-detonating materials on the plane.
Or a drug dealer had made her an unwitting mule, planting
coke or some other trouble in her bag while she wasn’t
looking. She’d left her carry-on by her feet as she handed her
license and boarding pass to a security agent at the beginning
of the line. Answer truthfully, the TSA worker informed her,
and everything will be OK. Solomon, 5-foot-3 and traveling
alone, looked up at the man in the black shirt and fought back
tears. Put yourself in her place and count out 20 seconds. Her
heart pounded. She started to sweat. She panicked at having
to explain something she couldn’t. Now picture her expression
as the TSA employee started to smile. Just kidding, he said. He
waved the baggie. It was his. And so she collected her things, stunned,
and the tears began to fall. Another passenger, a woman traveling to
Colorado, consoled her as others who had witnessed the confrontation
went about their business. Solomon and the woman walked to their
gates, where each called for security and reported what had happened.
A joke? You’re not serious. Was he hitting on her? Was he flexing his
muscle? Who at a time of heightened security and rattled nerves would
play so cavalierly with a passenger’s emotions? When someone is
trying to blow planes out of the sky, what is a TSA employee doing with
his eyes off the ball? When she complained to airport security, Solomon
said, she was told the TSA worker had been training the staff to detect
contraband. She was shocked that no one took him off the floor, she
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said. „It was such a violation,“ the Wynnewood native told me by
phone. „I’d come early. I’d done everything right. And they were
kidding about it.“ I ran her story past Ann Davis, regional TSA
spokeswoman, who said she knew nothing to contradict the young
traveler’s account. Davis said privacy law prevents her from identifying
the TSA employee. The law prevents her from disclosing what sort of
discipline he might have received. „The TSA views this employee’s
behavior to be highly inappropriate and unprofessional,“ she wrote.
„We can assure travelers this employee has been disciplined by TSA
management at Philadelphia International Airport, and he has
expressed remorse for his actions.“ Maybe he’s been punished enough.
That Solomon’s father, Jeffrey, is a Center City litigator might mean this
story isn’t over. In the meantime, I think the TSA worker should spend
time following passengers through the scanners, handing them their
shoes. Maybe he could tie them, too. Update: Ann Davis, the TSA
spokeswoman, said this afternoon that the worker is no longer
employed by the agency as of today. She said privacy laws prevented
her from saying if he was fired or left on his own.“ (Zdroj:
http://www.philly.com/philly/news/local/20100121_Daniel_Rubin__It_was_no_joke_at_security_gate.html.)
Příslušníci ostrahy kanadského letiště v Ottawě
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ottawa) si psychologicky pohrávali s 85-ti
pětiletou důchodkyni a testovali, co všechno si ještě nechá líbit v rámci
tzv. teroristické hrozby. „An 85-year-old woman who was
terrorized by airport security thugs at Ottawa Airport
yesterday got little sympathy from Canadian transport minister John
Baird, who refused to apologize, warning that disabled grandmas will
continue to be treated as possible Al-Qaeda suicide bombers. “Baird
was asked by media Sunday about the treatment of the four-foot-10,
90-pound woman who was travelling from Ottawa to Toronto on Dec.
28. The woman was asked to remove her boots and then unzip her
pants. A female inspection officer then poked at her abdomen,”
reports the Montreal Gazette. These are the same thugs who will
be sitting in back rooms enjoying high resolution naked
images of your children once full body scanners are rolled out
nationwide. The woman’s niece, Cynthia Sutcliffe, said that the former
federal public servant is now “terrified” of airport security and that the
search was “extreme.” Baird’s reaction was a striking reminder of the
fact that even if there were hoards of terrorists itching to blow
themselves up, as western governments constantly claim, our
illustrious airport security officials have been told to specifically target
geriatric pensioners with incontinence bags and people in wheelchairs.
“The reality is, as we’ve seen in Iraq, the al-Qaida network has put
explosive devices on developmentally disabled adults and then sent
them into marketplaces where their bombs were detonated,” Baird said
on the Sunday TV show Question Period. Obviously we have to deal
with every concern. I think we should use common sense.” Apparently,
Baird thinks it was an act of “common sense” for airport gestapo to
single out the old woman for extra screening even after they
were told that her protruding stomach was a result of her
suffering from osteoporosis. He also seemingly sees logic in making
a connection between the activities of Middle Eastern insurgents and
your grandma’s vacation. “I want them to catch the bad guys, don’t kid
yourself,” said Sutcliffe. “But if it’s your grandmother or grandfather
who is going to be wearing those undergarments for personal
incontinence and things, and then they start saying, ‘Well the guy that
blew up the plane had the stuff in his underwear,’ where do we stop?”“
(Zdroj: http://www.infowars.com/85-year-old-woman-terrorized-byairport-security-thugs.)
Již výše zmiňovaný ústavní právník Gary Fielder se pokusil přijít za
svým klientem do budovy amerického federálního soudu. Zatímco v
minulosti se ještě dalo s ochrankou dohodnout na jiné formě kontroly
než jsou bio-skenery před vstupem do soudní síně, nyní již s tím byl
problém. Fielder však odmítl projít skenerem s odkazem na svá ústavní
práva. Nyní radí lidem, jak se mohou dostat svobodní lidé do veřejných
budov bez ztráty své důstojnosti nebo porušení zásad své víry,
přesvědčení. Může se totiž také stát, že vás v budoucnu nepustí bez bioskeningu ani do volební místnosti a bude vám tak odepřeno dokonce
volební právo. Fielder navrhuje argumentovat při své obraně
jednoznačně ústavou; přitom je to mnohokráte o prvním dojmu:
„vystupujte profesionálně“, „dívejte se jim (zaměstnancům ochranky)
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zpříma do očí“, „nenechejte se oklamat jejich psychologickými fintami“,
„pozicí těla“, „tónem jejich hlasu“, „vždycky je slušně oslovujte pane“,
nicméně trvejte na jiné formě prohlídky a neustále jim slušně opakujte
„ne pane, raději ne“. Alex Jones souhlasí: řekněte jim také slušně: „Pane,
jste zde ve službách veřejnosti. Já vám prokazuji náležitý respekt,
zacházejte se mnou také s náležitým respektem.“. Gary: přesně tak,
„Prokazujte mi stejnou úroveň respektu, jakou já prokazuji vám“. Jones
vysvětluje: proč je to velmi důležité hájit svou osobní důstojnost, jelikož
jedinou formou opravdu toho, „co ještě máme, jsou naše svobody, naše
práva, a to je nyní všechno podrobeno nehoráznému útoku. Vše je nyní
popíráno.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 8.2.2010.) „Gary D. Fielder is a
constitutional and criminal lawyer of 20 years. Mr. Fielder has
conducted over 350 jury trials, appeared in Federal District Court, and
argued before the Colorado Court of Appeals and Supreme Court. After
graduating from the University of Texas at Austin, Mr. Fielder earned
his Juris Doctorate at the University of San Diego in 1990. Mr. Fielder
grew up in Eagle River, Alaska, and now lives in Denver. /…/ Gary was
mandated by the court to represent his client in the courthouse but he
refused to be scanned by a body scanner under constitutional grounds
that since he was not leaving the city and traveling between
jurisdictions and since he had not violated any laws he had a right to
not be scanned. The court deputies were surprised to see any dissident
reaction since most people mindlessly follow orders and assume that it
is legal. It isn’t. It was not approved by the people and Mr. Fielder
demanded that they allow him to enter the courthouse.He was told by
deputies that he had a “choice” not to be scanned and could leave but
the truth of the matter is he didn’t have a choice, it was mandatory to
be scanned in order to enter the courthouse. Mr. Fielder believes his
right to privacy was more important and that consent must
be given by the person being scanned since it stores nude
photographs of the people who enter the machine. Since
consent was not given, the deputies had no right to scan the attorney
but unlike travel situations where jurisdiction falls into the hands of the
Federal Authorities, they had to let Mr. Fielder into the courthouse. The
deputies don’t realize that it is not a choice to go to court, it is
required. They were to comply with his request, not the other way
around. This police state style event is exactly what Mr. Fielder
specializes in as a constitutional lawyer and he believes his
interpretation of the situation should be thoroughly examined. Others
are urged to do the same as Mr. Fielder.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/hidden-video-constitutional-lawyer-refusesbody-scanner-at-federal-courthouse; http://www.youtube.com/watch?
v=WnlLwWKvQlM.)
Kdo je ale tedy skutečným cílem bio-skenerů? Překvapivě otevřenou
odpověď dal na tuto otázku Obamův kandidát na funkci šéfa federální
bezpečnostní služby v dopravě TSA
(http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration):
Pan Erroll Southers (http://en.wikipedia.org/wiki/Erroll_Southers).
Prohlásil velmi jasně, že hlavním cílem je kontrola všech lidí
nesouhlasících s vládou. Bio-skenery by tedy měly sloužit
v politickém boji s vnitřní opozicí. Nejde tedy v první řadě o
zahraniční teroristy, nýbrž právě o „proti vládní, proti
potratově zaměřené osoby“, navíc se znalostmi a uměním přežít
v těžkých podmínkách budoucího chaosu „survivalist types“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism). Mezi hlavní cíle pak
měli patřit „křesťansky orientovaní jedinci“ „Southers states the
the government and the TSA has to “pay attention” not to Muslim
terrorists but to “anti-government, anti-abortion, survivalist types”
who are “christian identity oriented, /…/.” (Zdroj:
http://www.prisonplanet.com/obamas-tsa-nominee-targets-antigovernment-christians.html.)
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Zatím již britská bezpečnostní služba přišla s fantastickou vizí, že noví
útočníci budou využívat sebevražedné atentátnice s vypracovanými
prsními silikonovými implantáty, ve kterých budou schované bomby.
Tato nová informace má opět zmást veřejné mínění a podpořit masové
zavádění bio-skenerů. Navíc mnoho agentů už se prý těší na zajímavé
obrázky a tělesné prohlídky krásných občanek s bujným poprsím.
„“Agents for Britain’s MI5 intelligence service have discovered that
Muslim doctors trained at some of Britain’s leading teaching hospitals
have returned to their own countries to fit surgical implants filled with
explosives, according to a report from Joseph Farah’s G2 Bulletin,”
WND reported on February 1. “Women suicide bombers recruited
by al-Qaida are known to have had the explosives inserted in their
breasts under techniques similar to breast enhancing surgery. The
lethal explosives – usually PETN (pentaerythritol Tetrabitrate) – are
inserted during the operation inside the plastic shapes. The breast is
then sewn up.”“ (Zdroj: http://www.infowars.com/the-next-absurdterror-ruse-muslim-women-with-exploding-breasts.)
Mnoho svobodomyslných lidí samozřejmě vtipně poznamenalo, že když
ty skenery tak mermomocí lidem tlačí, bylo by asi tedy bylo nejlepší,
kdyby šla příkladem žena pana presidenta Obamy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Obama) i s celou rodinou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_family), všichni by se nechali
oskenovat a pak by zveřejnili své hanbaté fotky na internetu proto, aby
lidem dokázali, že vlastně o nic nejde. Prostě NWO boys and girls by měli
jít lidu příkladem. Podobně jako s vakcínami proti tzv. prasečí chřipce.
„Evropská komise do dubna vypracuje zprávu o dopadu používání
tělesných skenerů na letištích, co se týče zdraví, soukromí a
bezpečnosti. Oznámil to komisař pro dopravu Siim Kallas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Siim_Kallas). Zpráva má vytvořit základ
pro rozhodnutí zavádějící evropská pravidla pro užívání
skenerů. Komisař dále zdůraznil, že skenery nejsou všelékem a boj
proti terorismu vyžaduje koordinovaná opatření v oblasti
zpravodajských služeb, metod vyhledávání teroristů a mezinárodní
spolupráce. Kallas nastolil zejména otázku, nakolik je zavádění dalších
prostředků narušujích soukromí ospravedlnitelné bez ohledu na to, že
Nizozemsko a Velká Británie skenery už zavedly a další státy
o tom uvažují. /…/ „Kdybych to téma trochu odlehčil, tak když
některé z nás v té frontě před skenery vidím, tak to těm úředníkům ani
moc nezávidím. Nemyslím si, že tato opatření zvýší naší
bezpečnost. Spíše si myslím, že jsme stále více pod dohledem
různých nástrojů, které nás mají monitorovat a špehovat a
které se vlamují do našeho soukromí. A stejně to nakonec k
ničemu nevede. Do letadla se nakonec vždy může někdo
dostat a může nějakým způsobem vpašovat to, co potřebuje,“
řekl Euro.cz europoslanec ODS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) Ivo Strejček
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Strejček).“ (Zdroj:
http://www.euro.cz/detail.jsp?id=217 63&s=newsletter.)
Nicméně dívejme se dále s otevřenýma očima na současné dění.
Vzpomeňme na slova českého historika Jaroslava Šebka
(http://www.hiu.cas.cz/en/membership/members/sebek-jaroslav.ep):
Je zapotřebí „číst fakta z kontextů“, rozeznat je mezi řádky a „vidět fakta
v širších kontextech“. (Zdroj: Radiožurnál, 9.1.2010.) Patrick Buchanan
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Buchanan), někdejší ředitel
komunikačního odboru presidenta Ronalda Reagana
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan) tyto širší kontexty vidí.
Pro něj samozřejmě nekončí současná agenda NWO pouze u skenerů.
Všechny ty tzv. krize, enviromentalistické totalitní návrhy,
zvyšování daní apod. nesmysly pokládá za „podfuk, podvod,
které jsou připraveny tak, aby odčerpaly bohatství a moc ze
soukromého sektoru do vládního sektoru a posléze od vlády“
je přesunuly ještě výše na „globální vládu“ NWO. (Zdroj: JONES,
Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA,
Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.)
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Z hlediska bezpečnostních otázek bychom pak měli všichni jít daleko,
daleko za hranice dosud platných norem a stylu uvažování. Například
finanční otázky státního dluhu představují nejen v USA důležitý
bezpečnostně-nestabilní prvek. Musíme si uvědomit, že 97 % peněz
pohybujících se v celosvětové ekonomice již nemá žádné krytí např.
drahými kovy, ale závisí na dobrém jménu a důvěře investorů, kteří jsou
ochotni půjčovat daným státům a předně na schopnosti centrálních
bank generovat (zpravidla v rozumné míře) digitální peníze. Je to vlastně
geniální nápad, kdy je většina současné ekonomiky a její růst je založen
na vytváření dluhu. Říká se tomu odborně FRACTIONAL RESERVE
BANKING – FRB
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking). Vytváří se
tak „dluhové otroctví“, které již nemá „nic společného se svobodným
trhem“. Základním pilířem tohoto systému je americký FED
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System). „Většina
peněz vytvořených FEDem je v digitální podobě“ a „pouze 3% peněz
jsou ve fyzické podobě“. (Zdroj: FIELDER, Gary: The Gig Is Up: Money,
the Federal Reserve and You, Live from Wolfe Hall at The University of
Colorado School of Law, USA, December 4, 2008, 84 minut;
http://video.google.com/videoplay?docid=40207 19354420953428&ei=mlSGScqnHoT0wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up++Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.) Čistě teoreticky
může tento systém fungovat donekonečna, jelikož dluh není nutné nikdy
splatit. Vždycky se dá jednoduše vygenerovat více peněz nebo
přesvědčit velké investory o nutnosti nakoupit s velkým ziskem cenné
papíry nabízené FEDem. Problémy nastávají v momentě, když vlastníci
těchto cenných papírů požadují po vládě nějaké skryté protislužby, nebo
když by chtěli najednou všechny své cenné papíry proplatit. V ten
moment by došlo ke zhroucení daného státu a FEDem rychle
vygenerované digitální peníze na proplacení těchto papírů by zapříčinily
hyperinflaci a samozřejmě občanské nepokoje, výjimečný stav apod.
Patrioti na celém světě proto volají k návratu např. ke zlatému standardu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard) a k ukončení FRB,
k otevření účetních knih FEDu a dalších centrálních bank veřejnosti. Pak
by se totiž zjistilo, kdo ve skutečnosti ovládá danou zemi. Znamenalo by
to návrat ke skutečně svobodnému trhu, jenže v první fázi určitě
obrovský, možná i desetiletí trvající pokles životní úrovně obyvatel.
Jenže Obamův „car“ pro otázky výroby Ron Bloom
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Bloom) deklaroval: „My víme, že
svobodný trh je nesmysl“ a „my vlastně souhlasíme se soudruhem
Maem, že politická moc pochází ve velké míře především z hlavní
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pušek.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 19.11.2009.) Proto se k tomuto kroku
nikomu zatím moc nechce a jsou zde také další důvody, o kterých zatím
pomlčíme. Nicméně k dispozici jsou již dnes zajímavé informace o
velkých hráčích ve světové ekonomice s držením obrovského množství
jednotlivých cenných papírů státu, a díky těmto hráčům již v mnoha
případech neexistuje něco takového jako státní samostatnost, či
svrchovanost, jelikož tito hráči mají páky a informace, jak ovlivnit
situaci v daném státě právě prostřednictvím držení a skupování státního
dluhu. Samozřejmě FED se také snaží situaci neustále zachránit. Díky
utajení svých finančních transakcí (zatím ještě nikdy nebyl auditován) se
zatím např. daří skupovat část státního dluhu USA zpět FEDem a tento
tzv. dluh rozpustit díky sofistikovaným transferům, navyšování
finančních operací, generování většího množství digitálních prostředků
a zajišťování smluvních institucí, které by byly ochotny státní dluh
rozpouštět za patřičný podíl ze zisku. Nicméně již to tedy nejsou voliči,
kdo rozhodují, ale tito velcí hráči světové ekonomiky včetně FEDu. Volič
jako takový může být samozřejmě ovlivněn marketingovými
kampaněmi, které stojí pro tyto velké hráče pakatel v porovnání
s výnosy, které následně obdrží díky propojení svých zájmů a zájmů
jistých politiků v dané vládě. V konečném důsledků je to vlastně již pak
jen hra na demokracii. Podívejme se dále na některé zajímavé příklady
konkrétního ovlivňování vlád ze strany majitelů veřejných dluhů.
Z prostředí CIA unikly informace, že president Obama vydal
pokyn k omezení zpravodajské činnosti vůči Číně
(http://en.wikipedia.org/wiki/China), jelikož panuje obava ze
situace, kdy by ´rudá ekonomika´ přestala nakupovat americké
cenné papíry, čímž by došlo k obrovské finanční krizi. (Zdroj:
Glenn Beck Show, 3.2.2010.)
Podobně byla veřejnost informována o zásahu čínské vlády do
záležitostí Austrálie (http://en.wikipedia.org/wiki/Australia).
Zdejší politici chtěli zastavit nebezpečný nárůst inflace pomocí
zvýšení sazeb na mezibankovním trhu. Čínským představitelům se
to však nelíbilo a australská vláda se podřídila, aby svého velkého
´rudého bratra´ náhodou nenaštvala. Bohužel: „Austrálie již není
suverénním státem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3.2.2010.)
Demokratická
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States))
senátorka Mary Landrieuová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Landrieu) z amerického
státu Louisana (http://en.wikipedia.org/wiki/Louisana) se stavěla
nejprve rázně vůči Obamově reformě zdravotnictví
(http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Panel#Arguments_regarding_rationing_of_care).
Zčista jasna pak změnila svůj postoj a najednou dokonce veřejně
přiznala, že její „hlas byl koupen“ za „300 miliónů dolarů“ pro
vykrytí dluhu jejího státu ze strany federální vlády USA. (Zdroj:
Glenn Beck Show, 23.11.2009.)
Česko je samozřejmě na tom podobně. Devatenáctého ledna 2010
byl český president Klaus hlavním řečníkem konference Central &
Eastern European Forum ve Vídni, kde pronesl tato památná
slova: „“Na jedné straně sem přicházím jako prezident
České republiky, na druhé straně podpisem Lisabonské
smlouvy Česká republika přestala být nezávislým
státem. Jsem pouze prezidentem konstitutivní části
nedávno formovaného evropského státu,” podotknul
smutně Klaus.“ (Zdroj: http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=21044&s=newsletter;
http://www.euromoneyconferences.com/EventDetails/0/1010/TheCentral-Eastern-European-Forum.html.) (Czech President Klaus
against NWO policy: On the one hand, I come here as president of
the Czech Republic, on the other hand, via signing of the Lisbon
Treaty: Czech Republic ceased to be an independent state. I am
now only recently president of the constitutive shaped European
country, Klaus remarked sadly.)
President EU pan Van Rompuy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Rompuy) plánuje podle
agendy NWO prostřednictvím využití ekonomických krizí likvidaci
národní ekonomické samostatnosti jednotlivých zemí. Nyní již se
má přesně podle varování Patricka Buchanana bohatství
transportovat výše a výše až k vytvoření celoplanetárního NWO:
„On the one hand, as we noted in an earlier post, EU president
Herman Van Rompuy has made no bones about his view that the
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EU needs to have more clout in economic affairs. Per the
Telegraph: Herman Van Rompuy, the EU’s new president, has
submitted a text calling for the creation of an “economic
government” that shifts responsibility for economic planning
from national authorities to the “EU level” But the Independent
has a story up, “EU President’s secret bid for economic power,”
that makes this effort sound more like a land grab:The new
President of the European Council, Herman Van Rompuy, is using
the financial crisis sweeping the eurozone to launch an audacious
grab for power over national budgets, leaked documents
reveal.The Independent has seen a secret annexe to the letter
being sent by Mr Van Rompuy to European Union heads of
government inviting them to the summit to be held tomorrow in
Brussels. In an early and muscular assertion of authority over
national governments and over the EU Commission, the Van
Rompuy note states: “Members of the European Council are
responsible for the economic strategy in their government. They
should do the same at EU level. Whether it is called co-ordination
of policies or economic government, only the European Council is
capable of delivering and sustaining a common European
strategy for more growth and more jobs.” Mr Van Rompuy states
that “the crisis has revealed our weaknesses”, adding:
“Budgetary plans, structural reform programmes and climate
change reporting should be presented simultaneously to the
Commission [his italics]. This will provide a comprehensive
overview.”“ (Zdroj: http://www.infowars.com/herman-vanrompuy-seeks-to-consolidate-economic-power.)
Šéf financí amerického státu Kalifornie
(http://en.wikipedia.org/wiki/California) Michael Genest
(http://www.dof.ca.gov/about_finance/staff/michael_genest)
navrhuje: jednotlivé státy by se měly změnit na pouhá území se
zvláštním statutem (regiony dle agendy EU) proto, aby mohly
jednoduše vyřešit své finanční problémy a dostat patřičné peněžní
injekce. (Zdroj: Glenn Beck Show, 18.11.2009.) Finta je ovšem
podle Alexe Jonese v tom, že světové vlády ve shodě s agendou
NWO „chtějí také zavést nové daně“. Dané státy přijdou o svoji
samostatnost a ještě to všechno zaplatí občané na daních.
Dokonce se nyní tvrdí: prý je to moderní a světe div se
„konzervativní“ přístup proto, aby se „zaplatilo zahraničním
bankám“. Ale to přece „není náš dluh“. „To je dluh vlády a
nikoliv náš.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 20.11.2009.)
Obamova administrativa zakázala rozvojovým zemím používat
v rámci enviromentalistické totality výstavbu nových uhelných
elektráren. Tyto země tak musí i nadále zůstat v chudobě. „Under
the provably fraudulent and completely corrupted justification of
fighting global warming, the Obama administration has ordered
the World Bank to keep “developing” countries underdeveloped
by blocking them from building coal-fired power plants, ensuring
that poorer countries remain in poverty as a result of energy
demands not being met.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/obama-administration-orders-worldbank-to-keep-third-world-in-poverty.)
V Česku se stačí podívat na ty nesmyslné stohy nových daní, které
se zdejší vláda snaží mermomocí prosadit a částečně se jí to již
povedlo. Chtějí zdanit všechno, co se ještě hýbe a zničit kompletně
poslední prosperující podniky, které vytvářejí pracovní místa.
Největší pobouření vyvolala nová daň pro všechny řidiče
(http://www.novinky.cz/ekonomika/189581-ministerstvonavrhuje-silnicni-dan-pro-vsechny-ridice.html) a návrh na
zavedení 25% daně z příjmu
(http://www.novinky.cz/ekonomika/18967 1-ministerstvoplanuje-zvysit-lidem-dan-z-prijmu-na-25-procent.html). Glenn
Beck si klade velmi správně důležitou otázku: „Jak nám ty nové
daně pomůžou právě v recesi? No jak nám to pomůže?!“
„Oni tím prostě chtějí zničit celý systém!“ (Zdroj: Glenn
Beck, 19.11.2009.) Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké
školy ekonomické v Praze Jiří Schwarz
(http://www.vse.cz/vedeni/schwarz_cv.php3) se přitom postavil
proti zvyšování daní a proti snaze některých lidí z „mise MMF“
(http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund) o
doporučování nárůstu daně z příjmu „právnických osob“. „Pro
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mne je podstatné, aby daně byly nízké.“ „Myslím, si, že je
třeba nezvyšovat daně.“ „Není nic jednoduššího, než že
s pomocí státního aparátu budete zvyšovat daně.“ Já bych to ale
řešil „úsporami“. (Zdroj: Radiožurnál, 11.2.2010.) Kandidátka na
guvernérku amerického státu Texas
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) Debra Medina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Debra_Medina_(politician)), která
se účastnila mnoha televizních debat mj. se současným úspěšným
guvernérem Texasu Rickem Perrym
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Perry) a byla členkou
kampaně Rona Paula (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul),
konstatovala jasně: Současné politické elity nechtějí vidět
svobodné občany a to, jak se jim daří a jak doslova
„rostou“. Oni chtějí „sluhy“, kteří „posluhují“ jejich
„politické skupině“ a sami politici si přitom budují
vlastní „královskou třídu“. My naopak musíme osvobodit lidi
od státní zátěže. „Musíme úplně zrušit daň z nemovitostí.“ To, jak
by měla vláda získávat peníze, jde kromě úspor maximálně tím, že
se použijí „daně z prodeje“ (DPH –
http://en.wikipedia.org/wiki/VAT) (Zdroj: Alex Jones Show,
15.1.2010.)
Velký a těžko kontrolovatelný bod představuje pro progresivce
samozřejmě svobodný internet. Neustále se snaží pod vlivem agendy
NWO na jedné straně pozitivně šířit přístup k internetu, nicméně na
druhé straně omezují svobodu slova pod tzv. hrozbami terorismu. Ve
skutečnosti nejde o nějakou ochranu proti kyber útokům
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_attack), které si navíc sami
simulují (viz dále akce 16.2.2010), nýbrž jde hlavně o propagandu a
cenzuru. V minulých dílech oranžové války jsme již o tomto fenoménu
hovořili. Pod pláštíkem šíření tzv. svobodného internetu se na webech
totiž mají v budoucnu povolit jen některé informace. Přístup k těm
ostatním se zablokuje nebo omezí. Pod hrozbou nejrůznějšího
´sporného´ chování online budou pak daní uživatelé s jinými názory než
mají síly NWO perzekuováni. Internet je tedy všude, ale budou na něm
dostupné pouze povolené informace, pomáhající samozřejmě
v propagaci NWO. V neposlední řadě je již dnes internet rájem pro
činnost každého zpravodajce nebo NWO kontrolora svobodných občanů.
Prosím analyzujme situaci přesně podle toho, jak to výše řekl pan doc.
Šebek o čtení fakt z kontextů. Pak pochopíme mj. Obamův záměr, když
navrhl zavedení starého totalitního ideálu o postihování tzv. „Precrime“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime), tedy pouze myšlenky na
nějakou trestnou činnost ještě vůbec před tím, než se daný čin mohl
uskutečnit. Podobná legislativa představuje ráj každého totalitáře –
především na internetu. Americký president doslova chce: postihovat
svobodné voliče za ´zločiny´, „které ještě nespáchali“. (Zdroj: JONES,
Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA,
Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.) Přesně jako z filmu
Minority Report
(http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Report_(film)).

Pokud tedy budeme číst mezi řádky projev Hillary Clintonové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton) z 21. ledna
2010 na konferenci o svobodě internetu, pak pochopíme, že podle ní se
vytvářejí nové železné opony
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_curtain): nyní s názvem
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„internetové opony“. Nicméně paní Clintonová jde dál. Říká: pro nás je
„internet to samé, co zelená revoluce.“
(http://wparks.myweb.uga.edu/ppt/green). My však víme o
„temných záměrech“ některých uživatelů internetu, o jejich
„úkladech“; známe dobře tyto „extrémisty“, kteří „narušují“,
co se dá; „musíme bojovat proti těm, kteří zneužívají
internet“, proti „těmto manipulátorům online“; povedeme
proti takovým útokům „koordinovanou odpověď“ ve
spolupráci stát + soukromý + občanský sektor; zamezíme
„kybernetické zločinnosti“ a „zdvojnásobíme naše úsilí“;
půjde o novou „celosvětově-bezpečnostní a kybernetickou
agendu“ (NWO); internet bude již napříště využíván pouze pro
„dobro společnosti“. (Zdroj: FOX News Live Stream, 21.1.2010.)
Přátelé, trochu by vás tedy všechny měl jímat při těchto slovech paní
Clintonové strach. Nepatříte také náhodou k potenciálním extrémistům s
„jinými názory“ než jsou ty oficiálně povolené? Samozřejmě manželka od
pana Billa Clintona (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton)
vyjadřovala také celou řadu velmi pozitivních myšlenek o svobodě
internetu, ovšem jak již bylo řečeno: tyto proslovy je třeba číst mezi
řádky, obzvláště při znalosti agendy a dalších kroků NWO – viz. níže.
16. února 2010 proběhlo v USA vojensko-bezpečnostní cvičení
mj. za ´nucené spolupráce´ nevinné veřejnosti. Šlo o pokus o
kybernetický útok a simulaci internetové války. Získané poznatky
se mají vyhodnotit. Budou sloužit pro další rozvoj strategických
her v kyberprostoru. Cílem této simulace za účasti významných
postav americké politiky (mj. již zmíněného Michaela Chertoffa)
měla být příprava na skutečný útok. Zajímavou shodou náhod
(kdo ještě na nějaké náhody věří, když jde o bezpečnostní otázky,
že) pronikla na veřejnost 15.2.2010, tedy jen pár hodin před
začátkem výše uvedená simulace, tato zpráva: „Tým
bezpečnostních expertů ministerstva obrany a brněnské
Masarykovy univerzity narazil na dosud neznámou a celosvětově
rozprostřenou síť zařízení, takzvaný botnet, který byl účelově a
skrytě napaden nebezpečnými viry. Síť, která napadá zařízení
sloužící k připojení k internetu, je podle ministerstva zřejmě
připravena k hromadnému útoku. Čeští odborníci ji pojmenovali
Chuck Norris (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris) podle
známého amerického herce. Pravděpodobně se jedná o velmi
nebezpečnou kybernetickou hrozbu, jejímž cílem se staly
modemy v domácnostech a malých firmách. „Útočníci využili
skutečnosti, že na rozdíl od osobních počítačů nemají tato
zařízení antivirovou ochranu a běžný uživatel nemá šanci jejich
napadení a zneužití zjistit. Prolomili výrobcem přednastavená
hesla a jsou připraveni provádět libovolnou manipulaci s daty
uživatelů, která přes tato zařízení protečou,“ sdělila mluvčí
ministerstva obrany Lucie Kubovičová. Hrozí tak, že se hackeři
dostanou třeba k přístupovým údajům k bankovním účtům, emailovým schránkám nebo sociálním sítím. Internetová
komunikace uživatelů je totiž přesměrována na předem
připravené servery, které data uživatelů odposlouchávají.“
(Zdroj:http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=21865&s=newsletter.) Čeští armádní experti spolupracující
běžně s Pentagonem
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) a s dalšími
americkými bezpečnostními složkami pojmenovali danou síť po
známém konzervativci, křesťanovi a bojovníkovi proti NWO. Opět
náhoda? Otázkou samozřejmě je, jak dalece lze tyto neustálé hry
prováděné často za nedobrovolné spoluúčasti občanů ještě
tolerovat (viz. slovenský případ výše). Jak dalece si lze pohrávat
s našimi životy a co se stane, když opět „soudruzi udělají někde
chybu“, nebo když se hra změní v realitu. „The Bipartisan Policy
Center (BPC) plans to simulate a cyber attack on America’s
infrastructure on February 16, 2010. Dubbed Cyber ShockWave,
the simulation “will provide an unprecedented look at
how the government would develop a real-time
response to a large-scale cyber crisis affecting much of
the nation,” according to a BPC press release issued today. The
“cyber attack is going to be war-gamed, in public, for all
the country to see. It will be quite realistic, featuring
senior intelligence and national security officials,
including former directors of intelligence agencies and
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combatant commands and homeland security
advisers,” writes Marc Ambinder for The Atlantic. Ambinder
continues: The sponsors of the event include companies with
financial stakes in the future of cyber defense — General
Dynamics is one — but also companies whose transactions are
the lifeblood to the American economy, and who want to foster a
greater sense of urgency among the public and policymakers. In
other words, a handful of well-placed corporations stand to
make a fortune on the prospect of a cyber attack. In addition, a
message will be sent to the Senate warning that it should pass
“cybersecurity” legislation (a 2009 Senate bill would have given
Obama the authority to shut down the internet). General
Dynamics is a leading death merchant at the very heart of the
military industrial complex Eisenhower warned us about a few
decades ago during the contrived so-called Cold War. “When it
comes to military spending, the tradition of the ‘iron triangle’ —
Congress, the Pentagon, and defense industries — joining to push
costly weaponry is nothing new,” Brad Knickerbocker wrote for
The Christian Science Monitor. BPC directors hail from Lockheed
Martin, L-3 Communications (a spook merchant), JPMorgan
Securities, and the Rockefeller connected Aspen Institute. The
BPC effort to scare the American people and Congress
into accepting the unlikely threat of cyber enemies
taking down the country is part of an ignoble tradition
consisting primarily of frightening taxpayers out of
their hard-earned dollars. Instead of Osama bin Laden and
the CIA-created al-Qaeda, this time around the culprits are
Russia and China. “Participants include John Negroponte, the
first DNI, who will be the fictional Secretary of State. (Intel
insiders will enjoy this role change.) Ex-DHS Secretary Michael
Chertoff will be the National Security Adviser. Fran
Townsend, the former White House Homeland Security Adviser,
will be the secretary of DHS. Former CIA deputy director John
McLaughlin will be the Director of National Intelligence. Other
big-name participants include Jamie Gorelick, Stewart Baker, Joe
Lockhart and Bennet Johnson,” writes Ambinder. The BPC
advisory board consists of seasoned establishment
insiders, including Howard Baker, Tom Daschle, Bob
Dole, and George Mitchell. In short, a mix of neocons and
neolibs at the very epicenter of the establishment. Last July, the
BPC, “[b]uilding on the [sic] highly acclaimed work of the 9/11
Commission,” announced the launch of the National Security
Preparedness Group “to further examine the changing threats to
the United States.” Under the leadership of “9/11 Commission
Chair, Thomas H. Kean, and Vice Chair, Lee H. Hamilton, the
NSPG will focus its efforts on national intelligence, terrorism, and
security issues, continuing the work of the National Commission
on Terrorist Attacks Upon the United States (9/11 Commission)
and its successor, the 9/11 Public Discourse Project,” according
to a BPC press release published by PR Newswire. The above BPC
promotion video insinuates that the cyber threat will likely come
from China and Russia. China’s alleged cyber attack last month
was blown out of proportion by Google, the government, and the
corporate media. The mischaracterized attack against Google
went down a few weeks before the search engine corporation
announced plans to merge with the NSA, aka “No Such Agency.”.
“The attack on Google involved attempts to access the Gmail
accounts of Chinese human rights activists, but only two
accounts were accessed and the contents of e-mails were not
exposed — only account information like the date the account
was created, Google said,” Elinor Mills wrote for CNet News on
January 13. “Separately, Google discovered that accounts of
dozens of Gmail users in the U.S., China, and Europe who are
human rights advocates “appear to have been routinely accessed
by third parties,” not through a security breach at Google, but
most likely as a result of phishing scams or malware placed on
the users’ computers, the company said.” Google later admitted
its products and customer data were not affected by the attack.
The planned BPC simulated attack will be staged less
than two weeks after the House overwhelmingly passed
The Cybersecurity Enhancement Act (H.R. 4061). “The
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bill, which passed 422-5, requires the Obama administration to
conduct an agency-by-agency assessment of cybersecurity
workforce skills and establishes a scholarship program for
undergraduate and graduate students who agree to work as
cybersecurity specialists for the government after graduation,”
The New York Times reported at the time. The bill is now in the
Senate for consideration. In March of 2009, Infowars.com
reported on comments made by senator Jay Rockefeller, the
great-grandson of John D. Rockefeller, nephew of banker David
Rockefeller, and former Senate Intelligence Committee Chairman.
Rockefeller said the internet represents a serious threat
to national security. Rockefeller was not alone in this
assessment. His belief that the internet is the “number
one national hazard” to national security is shared by
the former Director of National Intelligence Mike
McConnell and Obama’s current director Admiral
Dennis C. Blair. “It really almost makes you ask the
question would it have been better if we had never
invented the internet,” said Rockefeller. Rockefeller’s bills
introduced in the Senate — known as the Cybersecurity Act of
2009 — would create yet another government bureaucracy, the
Office of the National Cybersecurity Advisor. It would report
directly to Obama. Rockefeller’s legislation would grant “the
Secretary of Commerce access to all privately owned information
networks deemed to be critical to the nation’s infrastructure
“without regard to any provision of law, regulation, rule or
policy restricting such access” (see a working draft of the
legislation here). In fact, these supposed threats are wildly
exaggerated. “It is alarming that so many people have accepted
the White House’s assertions about cyber-security as a key
national security problem without demanding further evidence.
Have we learned nothing from the WMD debacle? The
administration’s claims could lead to policies with serious, longterm, troubling consequences for network openness and personal
privacy,” writes Evgeny Morozov for The Boston Review. “Much
of the data are gathered by ultra-secretive government agencies
— which need to justify their own existence — and cyber-security
companies — which derive commercial benefits from popular
anxiety. Journalists do not help. Gloomy scenarios and
speculations about cyber-Armageddon draw attention, even if
they are relatively short on facts.” It is business as usual — the
government and large corporations setting off fire alarms in
order to stampede the American people into the government’s
high-tech surveillance and control grid, an operation that will
reward the likes of General Dynamics and L-3 Communications
handsomely. The BPC’s Cyber ShockWave will take place on
February 16, 2010 at the Mandarin Oriental Hotel in Washington,
DC. The simulation will begin at 10:00AM followed by a question
and answer session with the participants, the audience and
media. Concerned citizens may want to attend and ask
why the government and an insider think-tank stacked
with neocons, neolibs, death merchants, and spook corporations
are pushing a largely contrived threat on the American
people.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/insiders-neoconsplan-simulated-cyber-attack.)
FBI chce po poskytovatelích internetového připojení, aby
povinně shromažďovali data o svých zákaznících, o každém
svobodném občanovi, doslova každý klik jeho myši, každou jím
navštívenou webovou stránku a to minimálně po dva roky:
„WASHINGTON – The FBI is pressing Internet service providers
to record which Web sites customers visit and retain those logs
for two years, /…/ „Eighteen million hits an hour would have to
have been logged,“ a staggering amount of data to sort through,
Seiver said. The purpose of the FBI’s request was to identify
visitors to two URLs, „to try to find out…who’s going to them.““
(Zdroj: http://news.cnet.com/8301-1357 8_3-1044806038.html?tag=newsLeadStoriesArea.1.)
Podobně v Česku pan Kocáb
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Kocáb;
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/michael-kocab-52614;
http://www.vlada.cz/en/clenove-
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vlady/ministerstva/default.htm) již natvrdo realizuje progresivní
program ve shodě s výše citovanou agendou NWO paní
Clintonové. Zavedl velmi nebezpečnou aplikaci tzv. „červené
tlačítko“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Červené_tlačítko), která
se sice tváří jako ochrana nebohých dětí, nicméně ve skutečnosti
jde po vzoru totalitních států o vyzvu ke vzájemnému špehování,
k potlačování svobody slova a vyjadřování na internetu
(http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/kocabovo-rudetlacitko-neni-bezpecne–spehuje). Naštěstí například čeští
Svobodní (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens)
Petra Macha (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach) se proti
tomuto projektu rázně postavili. Česká republika tak má v této
straně organizované zastání pro všechny hodné lidi vůči zlé
agendě NWO: „Svobodní odmítají, aby stát využíval své autority
a peněz daňových poplatníků a prosazoval systém tzv.
„červeného tlačítka“, které představil ministr Kocáb a které
dotuje Úřad vlády prostřednictvím Kocábova ministerstva. /…/
Systém se tváří jako anonymní bezpečnostní opatření, ve
skutečnosti odesílá historii návštěv uživatelů internetu soukromé
společnosti, která žije z peněz daňových poplatníků. „Akce
připomíná Orwellova Velkého bratra. Začíná to nenápadně
dobrovolným nahlašováním xenofobie, může to končit stíháním
politicky nekorektních názorů. Akci je třeba odvolat, peníze
daňových poplatníků vrátit a Kocábovo ministerstvo jednou pro
vždy zrušit.“, uvedl Petr Mach, předseda Svobodných.“ (Zdroj:
http://www.svobodni.cz/media/tiskove-zpravy/7 87 -svobodnikocabovo-cervene-tlacitko-zavani-velkym-bratrem.)
Firmy napojené na NWO a podporované některými médii chtějí
zavést tzv. „řidičské průkazy na internet“. Nikdo by bez tohoto
oprávnění například nemohl psát svobodný blog nebo
komentovat v online diskusích. Každý uživatel internetu by musel
být přesně identifikovatelný. Tak by se do budoucna např.
zabránilo vzniku nějaké další „Climate Gate“. Jedná se o super
totalitní návrh. Vždyť i komunisté v Číně si uvědomili přílišnou
drakoničnost tohoto opatření a nakonec od něj sami zatím
ustoupili. Nyní se jej lidé napojení na NWO agendu pokoušejí
zavést v naší civilizaci. „The American blogosphere is going
increasingly “viral” about a proposal advanced at the recent
meeting of the Davos Economic Forum by Craig Mundie, chief
research and strategy officer for Microsoft, that an equivalent
of a “driver’s licence” should be introduced for access to
the web. This totalitarian call has been backed by articles and
blogs in Time magazine and the New York Times. As
bloggers have not been slow to point out, the system being
proposed is very similar to one that the government of Red
China reluctantly abandoned as too repressive. It was
inevitable that, sooner or later, the usual unholy alliance of
government totalitarians and big business would attempt to end
the democratic free-for-all that is the blogosphere. The United
Nations is showing similar interest in moving to eliminate free
speech.The recent uprising in the blogosphere that
resulted in the overturning of the Global Warming
consensus can only have focused our rulers’ attention
more acutely on this infuriating challenge to their
totalitarian control. “What will go next?” they must be asking
themselves. Unrestricted immigration? Punitive taxation? Even
the European Union? With the helots exploiting a loophole in the
PC Curtain that has otherwise been so remorselessly drawn down
over freedom of expression, the internet represents a
dangerously subversive force, fulfilling the role in the West that
was formerly performed by samizdat publications inside the
Soviet Union. American protesters are most vociferous in defence
of their rights because that is their culture. Some of them claim
that British people are being dangerously indifferent to the longterm potential for censorship of the so-called Digital Economy Bill
being slithered through Parliament by Lord Mandelson. The
inference they draw is that, just as Britons supinely submitted to
firearms legislation that has led to a situation where “only the
bad guys have guns”, we may be sleepwalking into internet
slavery. The technique is familiar. The powers-that-be allow a
scandalous situation to develop whereby no serious attempt is
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made to police paedophile, pornographic and criminal activity
on the web. Then the authorities use the excuse of public concern
to overreact and impose Draconian controls that police ordinary
citizens but are usually circumvented by criminals. It is a familiar
scenario, offline as well as in cyberspace. A “driver’s licence” for
the web would be Christmas every day of the year for the control
freaks. One can all too easily imagine the criteria applied to
licence applications. (“Name? Delingpole…? You wot! ’Ere, I’ve
got your number, mate – you’re that bloke wot feeds polar-bear
steaks to kids innit. Internet licence? I should coco! On yer bike,
mate, it’s more than my job’s worth to be seen talking to you…”)
Without the internet, the completely fictitious global
warming “consensus” would still be unchallenged, state
power massively enlarged, $54 trillion of Western
taxpayers’ money flooding into the coffers of carbon
companies and people’s lives made miserable by
totalitarian restrictions imposed to counter a nonexistent threat. I forecast that the right to anonymity on the
internet will become one of the most fiercely contested issues
over the coming decade. Be very afraid…“ (Zdroj:
http://blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100025849/controlfreaks-want-web-licences-to-end-bloggers-anonymity-be-veryafraid.)
Světová zdravotnická organizace WHO
(http://en.wikipedia.org/wiki/WHO) chce zavést novou globální
daň z internetu, z každé online bankovní operace aj.: „The World
Health Organization (WHO) is considering a plan to ask
governments to impose a global consumer tax on such things as
Internet activity or everyday financial transactions like paying
bills online.“ (Zdroj:
http://www.foxnews.com/story/0,2933,583127 ,00.html.)
Německo zavedlo elektronický systém evidence zaměstnanců
podobný „otrockým známkám“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Slave_trade). Od prvního ledna
2010 se musí povinně každý zaměstnanec hlásit a měsíčně
aktualizovat své údaje v systému ELENA: „On the 1st of January
this year German employers became subject to a new legal
requirement, one that has their own Data Protection Authorities,
Trade Unions and Civil Rights groups appalled. ELENA knows
where you live. From the beginning of 2010 every
German employer must now submit detailed
information on a monthly basis to the so-called ELENA
database, ELENA is an acronym for Eleketronischer
Entgeltnachweis which loosely translates to Electronic Payslip.
This sounds innocent enough until you consider exactly what
information employers are obliged to provide. The
information will cover every worker’s salary, all
absenteeism and their participation in strike action
whether legal or illegal. This data is to be submitted to a
central hub and from 2012 it will be used to determine
whether to pay out or refuse social benefits. Plans are in
place to relieve employers of the necessity of printing paperbased pay statements for their employees and instead issuing
each worker with a plastic “jobcard” again by 2012. This card
would then need to be produced should the holder ever need to
apply for benefits allowing for data retrieval to determine
eligibility. Peter Schaar, the German Information Commissioner
is reported as saying “I’ve got a big problem with this. Until
now, such information on salary declarations has not
appeared, and their general storage in a central file is
not legally nor constitutionally allowed.” My own
(German) wife’s reaction to this news was more succinct “I
thought these people had agreed that the Stasi was a bad thing?”.
The German blogs I could find seemed to be equally opposed to
the idea. For now though, the legislation has entered into force
and the reporting has begun. We can only hope that appropriate
measures have been taken to store the data in a secure location,
using appropriate encryption, that the data entry and retrieval
mechanisms are protected with strong encryption and multifactor authentication and that the appropriate organisational
policies and procedures have been put in place to protect this
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highly sensitive data. It is an absolute certainty that a
centralised data repository of this size and significance will
attract the hacking and cracking attentions of criminals, scriptkiddies and “hobbyists” alike.“ (Zdroj:
http://countermeasures.trendmicro.eu/move-over-big-brothersister-elena-is-here.)
Policejní složky v Británii chtějí monitorovat své občany pomocí
vojenských bezpilotních letounů, které se používají proti
teroristům v Afghánistánu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan): „Police in the UK are
planning to use unmanned spy drones, controversially deployed
in Afghanistan, for the „routine“ monitoring of antisocial
motorists, protesters, agricultural thieves and fly-tippers, in a
significant expansion of covert state surveillance.“ (Zdroj:
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/23/cctv-sky-policeplan-drones.)
Cass Sunstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein),
Obamův car pro informace a regulaci
(http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Information_and_Regulatory_Affairs),
požaduje infiltraci všech politických oponentů, politických skupin
a jejich likvidaci za použití bezpečnostních složek, nových státních
nebo též civilních zaměstnanců. Velmi se to celé podobá činnosti
komunistů např. v letech 1945-1948 v Československu, když bylo
tzv. zapotřebí rozložit politickou opozici. Sustain navrhuje
všechny metody od infiltrace až pod vytváření umělého násilí a
zločinů. Státní bezpečnostní složky a státní finance tak mají být
použity v politickém boji nikoliv např. proti dealerům drog,
překupníkům se ženami, proti vrahům, ale na běžné občany, kteří
prostě nesdílí názory pana Obamy a jeho vlády. Má tak být
zabráněno volební prohře Obamova týmu. „Harvard law
professor Cass Sunstein, Obama’s appointee to head the Office of
Information and Regulatory Affairs, outlined a plan for the
government to infiltrate conspiracy groups in order to
undermine them via postings on chat rooms and social networks,
as well as real meetings, according to a recently uncovered
article Sunstein wrote for the Journal of Political Philosophy. As
we have often warned, chat rooms, social networks and
particularly article comment sections are routinely “gamed” by
trolls, many of whom pose as numerous different people in order
to create a fake consensus, who attempt to debunk whatever
information is being discussed, no matter how credible and well
documented. We have seen this on our own websites for years
and although some of those individuals were acting of their own
accord, a significant number appeared to be working in shifts,
routinely posting the same talking points over and over again. It
is a firmly established fact that the military-industrial complex
which also owns the corporate media networks in the United
States has numerous programs aimed at infiltrating prominent
Internet sites and spreading propaganda to counter the truth
about the misdeeds of the government and the occupations of
Iraq and Afghanistan. In 2006 CENTCOM, the United States
Central Command, announced that a team of employees would
be hired to engage “bloggers who are posting inaccurate or
untrue information, as well as bloggers who are posting
incomplete information,” about the so-called war on terror.
In May 2008, it was revealed that the Pentagon was expanding
“Information Operations” on the Internet by setting up fake
foreign news websites, designed to look like independent media
sources but in reality carrying direct military propaganda.
Countries like Israel have also admitted to creating an army of
online trolls whose job it is to infiltrate anti-war websites and act
as apologists for the Zionist state’s war crimes. In January last
year, the US Air Force announced a “counter-blog” response plan
aimed at fielding and reacting to material from bloggers who
have “negative opinions about the US government and the Air
Force.” The plan, created by the public affairs arm of the Air
Force, includes a detailed twelve-point “counter blogging” flowchart that dictates how officers should tackle what are described
as “trolls,” “ragers,” and “misguided” online writers. New
revelations highlight the fact that the Obama administration
is deliberately targeting “conspiracy groups” as part of a
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Cointelpro style effort to silence what have become the
government’s most vociferous and influential critics. In
a 2008 article published in the Journal of Political Philosophy,
Obama information czar Cass Sunstein outlined a plan for the
government to stealthily infiltrate groups that pose alternative
theories on historical events via “chat rooms, online social
networks, or even real-space groups and attempt to undermine”
those groups. The aim of the program would be to “(break) up the
hard core of extremists who supply conspiracy theories,” wrote
Sunstein, with particular reference to 9/11 truth organizations.
Sunstein pointed out that simply having people in government
refute conspiracy theories wouldn’t work because they are
inherently untrustworthy, making it necessary to “Enlist
nongovernmental officials in the effort to rebut the theories. It
might ensure that credible independent experts offer the rebuttal,
rather than government officials themselves. There is a tradeoff
between credibility and control, however. The price of credibility
is that government cannot be seen to control the independent
experts,” he wrote. “Put into English, what Sunstein is proposing
is government infiltration of groups opposing prevailing policy,”
writes Marc Estrin. “It’s easy to destroy groups with “cognitive
diversity.” You just take up meeting time with arguments to the
point where people don’t come back. You make protest signs
which alienate 90% of colleagues. You demand revolutionary
violence from pacifist groups.” This is what Sunstein is
advocating when he writes of the need to infiltrate conspiracy
groups and sow seeds of distrust amongst members in order to
stifle the number of new recruits. This is classic “provocateur”
style infiltration that came to the fore during the Cointelpro
years, an FBI program from 1956-1971 that was focused around
disrupting, marginalizing and neutralizing political dissidents.
“Sunstein argued that “government might undertake (legal)
tactics for breaking up the tight cognitive clusters of extremist
theories.” He suggested that “government agents (and their
allies) might enter chat rooms, online social networks, or even
real-space groups and attempt to undermine percolating
conspiracy theories by raising doubts about their factual
premises, causal logic or implications for political action,”
reports Raw Story. Sunstein has also called for making websites
liable for comments posted in response to articles. His book, On
Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What
Can Be Done, was criticized by some as “a blueprint for online
censorship.” The Infowars office has been visited on numerous
occasions by the FBI as a result of people posting violent
comments in response to articles. Since the government now
employs people to post such comments in an attempt to
undermine conspiracy websites, if a law were passed making
websites accountable, Sunstein’s program would allow the
government to obliterate such sites from the web merely by
having their own hired goons post threats against public figures.
The fact that the government is being forced to hire armies of
trolls in an effort to silence the truth shows how worried they are
about the effect we are having in waking up millions of people to
their tyranny.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/obamainformation-czar-outlined-plan-for-government-to-infiltrateconspiracy-groups.)
Odebírání DNA (http://en.wikipedia.org/wiki/DNA) dětem bez
souhlasů rodičů a uchovávání vzorků v centrálních databázích mj.
pro účely experimentů: „It’s simple, the pediatrician answered:
Newborn babies in the United States are routinely screened for a
panel of genetic diseases. Since the testing is mandated by
the government, it’s often done without the parents’
consent, according to Brad Therrell, director of the National
Newborn Screening & Genetics Resource Center. /…/ In many
states, such as Florida, where Isabel was born, babies’ DNA is
stored indefinitely, according to the resource center. Many
parents don’t realize their baby’s DNA is being stored in a
government lab, but sometimes when they find out, as the
Browns did, they take action. Parents in Texas, and Minnesota
have filed lawsuits, and these parents’ concerns are sparking a
new debate about whether it’s appropriate for a baby’s genetic
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blueprint to be in the government’s possession. „We were
appalled when we found out,“ says Brown, who’s a registered
nurse. „Why do they need to store my baby’s DNA
indefinitely? Something on there could affect her ability to get
a job later on, or get health insurance. /…/ Scientists have
heralded this enormous collection of DNA samples as a
„gold mine“ for doing research, according to Gaviglio. „This
sample population would be virtually impossible to get
otherwise,“ says Gaviglio, a genetic counselor for the Minnesota
Department of Health. „Researchers go through a very stringent
process to obtain the samples. States certainly don’t provide
samples to just anyone.““ (Zdroj: CNN, 6.2.2010 –
http://www.cnn.com/2010/HEALTH/02/04/baby.dna.government/index.html?
hpt=Sbin.)
NWO agenda a její lidé neustále testují reakce veřejnosti na možné
zavedení euthanasie (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasy),
zatímco elitáři hledají za použití nejmodernějších prostředků
cestu pro sebe a své rodiny k dlouhověkosti, k maximalizaci svého
vlastního přežití. „Now 60, Amis
(http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Amis) has picked a fight
with the grey power of Britain’s ageing population, calling for
euthanasia „booths“ on street corners where they can
terminate their lives with „a martini and a medal“. The
author of Time’s Arrow and London Fields said in an interview at
the weekend that he believes Britain faces a „civil war“ between
young and old, as a „silver tsunami“ of increasingly ageing
people puts pressure on society. „They’ll be a population of
demented very old people, like an invasion of terrible
immigrants, stinking out the restaurants and cafes and shops,“ he
said. „I can imagine a sort of civil war between the old and the
young in 10 or 15 years’ time. „There should be a booth on every
corner where you could get a martini and a medal,“ he added.
His comments were immediately condemned as „glib“ and
„offensive“ by anti-euthanasia groups and those caring for the
elderly and infirm. Supporters of assisted suicide, meanwhile,
insisted that a dignified and compassionate end should be on
offer to those who are dying. Alistair Thompson, from the Care
Not Killing Alliance, said Amis’s views were „very worrying“.
„We are extremely disappointed that people are
advocating death booths for the elderly and the
disabled. How on earth can we pretend to be a civilised
society if people are giving the oxygen of publicity to
such proposals? „What are these death booths? Are they going
to be a kind of superloo where you put in a couple of quid and get
a lethal cocktail?““ (Zdroj:
http://www.guardian.co.uk/books/2010/jan/24/martin-amiseuthanasia-booths-alzheimers.)
Itálie plánuje cenzuru části běžně vkládaných dat na internet a
jejich schvalování pomocí státních úředníků podle agendy NWO a
EU: „Italy To Require Anyone Who Uploads Video To The
Internet To Obtain Government Authorization“ „New
rules to be introduced by government decree will require people
who upload videos onto the Internet to obtain authorization
from the Communications Ministry similar to that required by
television broadcasters, drastically reducing freedom to
communicate over the Web, opposition lawmakers have warned.
The decree is ostensibly an enactment of a European Union (EU)
directive on product placement and is due to go into effect at the
end of January after being subjected to a nonbinding appraisal
by parliament. /…/ Article 4 of the decree specifies that the
dissemination over the Internet “of moving pictures, whether or
not accompanied by sound,” requires ministerial authorization.
Critics say it will therefore apply to the Web sites of newspapers,
to IPTV and to mobile TV, obliging them to take on the same
status as television broadcasters. “Italy joins the club of the
censors, together with China, Iran and North Korea,” said
Gentiloni’s party colleague Vincenzo Vita. /…/ Paolo Romani
(http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Romani), the deputy minister
responsible for drafting the decree, insisted the text simply
adopted the recommendations of the EU directive but
said the government was prepared to discuss modifications.“
converted by Web2PDFConvert.com

(Zdroj: http://www.infowars.com/italy-to-require-anyone-whouploads-video-to-the-internet-to-obtain-governmentauthorization.)
STOP NWO agenda – THEY ARE NOW TESTING OUR REACTIONS TO
EUTHANASIA AGAIN – JUST LIKE Mr. OBAMA IN HIS „DEATH CARE“
in the USA. Your grandmother will be facing this problem maybe in the
future and she will be sent via some of EU burecrats to death! STOP THIS
NWO evil!
Úředníci spolupracující s NWO odebírají svobodným lidem v EU
dle svého uvážení děti a zakazují sňatky. Velmi podobné tragické
životní příběhy se dály v Československu před rokem 1990. „A
heavily pregnant woman and her fiance have gone on the run
after social workers threatened to take away their baby
at birth. Kerry Robertson, 17, and Mark McDougall, 25, had
been told that she was not bright enough to raise their
child and that they would have to give him up. It was another
blow for the couple, whose wedding this year was halted
just 48 hours before the ceremony in a row over whether
Miss Robertson was intelligent enough to marry. Miss Robertson,
who is 29 weeks pregnant, has since been told the couple will be
allowed only a few hours with their baby – a boy they have
already named Ben – before he is taken into care and placed with
foster parents. Desperate to keep their family together, the pair
fled their home yesterday for a secret safe house.“ (Zdroj:
http://www.novinky.cz/koktejl/189915-urady-odebraly-divcedite-pry-neni-dost-chytra-aby-ho-vychovala.html;
http://www.lite-news.com/uk-couple-flee-to-save-unborn-babyfrom-social-workers.)
NWO agenda a zákaz uctívání Boha napříč Evropou. „Rakouský
publicista Udo Ulfkotte
(http://en.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte) shromáždil fakta o
tom, jak v adventu a o Vánocích r. 2009 musely v řadě zemí
zmizet všechny křesťanské symboly a výrazy. V holandském
Amsterodamu např. Mikuláš nesměl mít podle nařízení úřadů na
mitře kříž. V Německu musely být tradiční křesťanské Martinské
slavnosti přejmenovány na „slavnosti světla“ nebo „slavnosti
brambor“. Ve Vídni nesměl Mikuláš přijít do tamních mateřských
škol. V britském Oxfordu vydaly městské orgány nařízení, že v
pouličních plakátech a veřejných vystoupeních nesmí být použito
slovo „Vánoce“. V jedné škole v britském Nottinghamu se poprvé
v dějinách nesmělo hrát drama o narození Ježíše Krista – prý by
to „uráželo“ muslimské přistěhovalce. V justičním paláci
belgického Bruselu bylo zaměstnancům zakázáno mít v kanceláři
vánoční výzdobu.“ (Zdroj: Glaube und Kirche, 12/2009,
http://www.euportal.cz/Articles/5541-krestanske-symboly-se-vdemokraticke-evrope-nesmeji-pouzivat.aspx.)
Podle bezpečnostní analýzy připravené týmem Alexe Jonese, se kterým
spolupracuje řada patriotů v bezpečnostních službách na celém světě,
dostaly síly NWO v lednu značně „na frak“, jak již autor podotkl v úvodu
tohoto textu. NWO nyní ustupuje na všech frontách. Je to ovšem ale
zároveň paradoxně velké nebezpečí, neboť mnoho amerických
bezpečnostních expertů predikuje: budou se tedy muset vytvořit nějaké
jiné krize. Jelikož marketingové a fiktivní manipulace s veřejným
míněním nezabraly, budou muset nastoupit opravdu nebezpečné,
tentokrát reálné hrozby, které již nebude možné odvrátit jenom na
základě svobodného odmítnutí, dostatku informací apod. Varování ze
strany patriotických členů CIA, FBI a tlumočené Jonesem hovoří o tom,
že „další útok“ zřejmě „přijde“ v rozmezí „3 – 6 měsíců“. Jedním
z možných cílů by mohly být mj. zimní olympijské hry ve Vancouveru
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver_Olympics), klasicky
vyostřená krize s válečnou operací vůči Íránu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Iran), Izraeli
(http://en.wikipedia.org/wiki/Israel) nebo atomová krize lokálního
dopadu (http://en.wikipedia.org/wiki/Gun-type_fission_weapon)
nastavená podobně jako 9/11 (http://en.wikipedia.org/wiki/9/11) atd.
Musíme se snažit, aby bezpečnost občanů nebyla ohrožena žádnými
uměle vyvolávanými krizemi. Našim přesvědčením a posláním v rámci
bezpečnostních sil by mělo být: „My nevystavujeme civilisty
žádným rizikovým situacím, dokonce ani těm pouze
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potenciálně nebezpečným a to ani proto, abychom zachránili
sami sebe. Někdy to znamená, že prohrajeme bitvu a někdy
budeme dokonce muset obětovat naše vlastní životy. Ale
pokud nejste schopni učinit toto rozhodnutí, pak nemůžete
nosit svou uniformu.“ „We don’t put civilians at risk or even
potentially at risk to save ourselves. Sometimes that means we lose a
battle and sometimes we lose our lives. But if you can’t make that
choice, you can’t wear that uniform.“ (Zdroj:
http://www.twiztv.com/scripts/ds9/season4/ds9-418.txt; kapitán Sisko
– http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Sisko – k Worfovi –
http://en.wikipedia.org/wiki/Worf – podle Deep Space Nine –
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, IV,18.)
Jones pokračuje a důrazně varuje před nebezpečím vzniku nové války,
pomocí které by se podařilo odvrátit hrozící porážku sil NWO včetně
zamezení informačnímu probouzení miliónů svobodných lidí. Válečný
stav by samozřejmě vyžadoval speciální opatření včetně potlačení
svobod a mohl by být velmi dlouho prodlužován bez možnosti vrátit
posléze lidem ztracené svobody zpět. Tento fakt by se samozřejmě také
dotkl legálně vlastněných zbraní na celém světě. Jonesův team varuje:
„Nejprve nás odzbrojí a pak nás domestikují.“ „Vláda vás chce totiž
vždycky chránit, ale málokdy vám dovolí, abyste se chránili sami.“
„Žádná vláda se nemá co vlamovat do našeho ústavního práva na
nošení zbraně.“ Je to podobné, jako kdyby chtěli „regulovat nošení bot.“
(Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010.) Některá americká města již
v minulosti tato opatření zavedla
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_politics_in_the_United_States).
Zmiňovaná kandidátka na guvernérku Texasu Debra Medina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Debra_Medina_(politician)) má na danou
otázku podobný názor. Sama je vlastníkem ruční palné zbraně. Umí s ní
velmi dobře zacházet. Zná patřičné zákony Texasu, federální zákony a
přesně podle toho se zodpovědně chová. Opět nicméně rostou snahy o
omezení lidí, kteří se chovají zodpovědně a chápou vlastnictví střelné
zbraně jako důležitou součást ústavní svobody. Je to „klasický příklad“
rozdílu mezi někým, kdo „rozumí“ pojetí „konstituční republiky“, kdo
„rozumí americké ústavě“ a snahou o likvidaci svobodných občanů.
Prožili jsme si již „příliš mnoho tragédií“ jako např. „Virginia attack
(http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_massacre), 9/11, Fort
hood (http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Hood_shooting)“ a vždycky,
když nás potkaly tyto katastrofy, tak „odpověď silné vlády zní: odzbrojte
občany“. Ale to je zásadní chyba, protože už naši „otcové zakladatelé
chápali význam vlastnictví střelné zbraně jako základní prvek
svobody“. Je to „nezbytná součást svobodné společnosti“.
Musíme zabránit povinné registraci všech zbraní. „Registrace zbraní
byla v dějinách využívána vždy především k jejich konfiskaci.“ Alex
Jones se s Debrou shodli na tom, že svobodní občané by měli být vždy
z hlediska ručních palných zbraní „lépe vyzbrojeni než vláda“ proto, aby
se zabránilo vzniku tyranie. „Limity pro držení zbraní mohou
stanovit svobodně pouze občané a zastupitelé daného státu.“
Nelze lidem „zakazovat to, aby bránili sami sebe a své
rodiny.“ „Nesmíme občanům přikazovat, jak mají žít, jaké
mají mít svobody a majetek.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 15.1.2010.)
V tomto textu již mnohokrát zmiňovaný soudce Andrew Napolitano
jakožto všeobecně respektovaná a uznávaná autorita
(http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) jasně deklaruje:
„Jsou to pořád ty falešné argumenty o souboji mezi svobodou a
bezpečností“, kdy se nám Progresivci snaží namluvit, že vláda nám „musí
sebrat naší svobodu proto, aby zajistila naši bezpečnost“. „Svoboda je
naším právem od narození, tu nám nedává vláda, je součástí naší
lidskosti.“ „Jakou hodnotu má bezpečnost, když nejsme svobodní?“
„Neexistuje nic takového jako vyvažování svobody“, nicméně
progresivní agenda NWO se nám to snaží vnutit. My ale „nebudeme se
svobodou obchodovat, ani ji za nic jiného nevyměníme“.
„Může nás vláda 100% ochránit? Nemyslím si to.“ Letadla jsou dnes
bezpečnější kvůli krokům „soukromého sektoru a lidí, nikoliv vlády“.
„Vidíte, co se děje, když spoléháte příliš na vládu /…/. Vláda dokáže být
strašný a velmi nedůvěryhodný panovník /…/ a nechce nám dát pokoj.“
„Zvyšuje daně.“ „Zachází s námi jako s nesvéprávnými dětmi nebo
důchodci.“ „Co s tím? Nenechejte si to líbit.“ „Ukazujte a rozkrývejte
skutečnou agendu vlády svým přátelům a známým.
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Vyučujte každého.“ „Bůh, který nám dal život, nám dal také
svobodu. Miluje nás. Chvalte jej odevšad a proste ho, ať nás
zachrání před naší vládou, která je již bez kontroly lidu.“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 8.1.2010.)
Alex Jones nazývá budoucnost naší Země při pokračování této veškeré
zlé NWO agendy jedním velkým vězením. Prostě buď se podřídíte a
stanete se členy nejrůznějších organizací NWO, přestanete svobodně
uvažovat, stanete se jen vykonavateli cizí vůle tak, jako za dob nacismu,
nebo Vás zničí. Proč ale neexistuje možnost nechat prostě lidi na
pokoji? Nedělat jim problémy, nezvyšovat daně, nechat je žít
svobodně jejich životy, přestat se jim hrabat v soukromí a
neustále je sledovat, vymýšlet nové regulace, krize, zkoušet
jejich rekce, házet jim klacky pod nohy a neustále na ně něco
vymýšlet. Řekněme společně NWO DOST! NECHTE NÁS BÝT!
Zazpívejme společně NWO tak, jako jsme to udělali v roce 1968
(http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Spring): „BĚŽ DOMŮ IVANE
(Hermane – http://cs.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy,
Baracku - http://cs.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama), ČEKÁ TĚ
NATAŠA (Geertrui – http://www.humo.be/tws/dezeweek/18397 /geertrui-windels-mevrouw-herman-van-rompuy.html,
Michelle – http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Obama). A UŽ SE
NEVRACEJ! NIKDY!“

„Jediným důvodem, kvůli kterému jsem vás kontaktoval, bylo to, abych
vám řekl: nechte nás být. /…/ Nechte nás na pokoji a já vám mohu
slíbit, že už nikdy o odbojářích neuslyšíte. /…/ Byl jsem kdysi jako vy,
ale pak jsem otevřel oči. Otevřete své oči také /…/. Proč je Federace
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Federation_of_Planets – rozuměj
EU a NWO) tak posedlá zničením veškerého odboje. Nikdy jsme vám
fyzicky neublížili a přesto jsme neustále zatýkáni a obviňováni
z terorismu. /…/ naši příznivci jsou neustále pronásledování a
zesměšňováni. Proč? Protože jsme opustili Federaci (EU a NWO) a to je
prostě skutečnost, kterou nedokážete akceptovat. Nikdo přece
dobrovolně neopouští ráj. Každý přeci chce být součástí Federace (EU a
NWO). K čertu, vždyť vy už chcete dokonce připojit také Kardassiany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cardassians – rozuměj například
v přeneseném smyslu z hlediska rozdílnosti kultur Turky –
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_people). /…/ Víte, v jistém
smyslu jste horší než Borgové (http://en.wikipedia.org/wiki/Borgs –
rozuměj např. nacisti – http://en.wikipedia.org/wiki/Nazism). Ti vám
alespoň řeknou o svých plánech na vaší
asimilaci(http://en.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(Star_Trek)#Assimilation).
Vy jste ale zákeřnější. Vy asimilujete lidi a oni to ani nevědí.“ „The only
reason I’ve contacted you is to ask you to leave us alone. /…/ Leave us
alone and I can promise you you’ll never hear from the Maquis again.
/…/ I was like you once, but then I opened my eyes. Open your eyes
/…/. Why is the Federation so obsessed about the Maquis? We’ve never
harmed you, and yet we’re constantly arrested and charged with
terrorism. /…/ our supporters are harassed and ridiculed. Why?
Because we’ve left the Federation, and that’s the one thing you can’t
accept. Nobody leaves paradise. Everyone should want to be in the
Federation. Hell, you even want the Cardassians to join. /…/ You know,
in some ways you’re worse than the Borg. At least they tell you about
their plans for assimilation. You’re more insidious. You assimilate
people and they don’t even know it.“ (Zdroj:
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http://www.chakoteya.net/DS9/494.htm; Lt. Commander Michael
Eddington –
http://www.startrek.com/startrek/view/series/DS9/character/1116097 .html
– k Siskovi – http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Sisko – podle Deep
Space Nine –
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, IV,22.)

Zajímavý výrok pronesl okupační velitel Gul Dukat
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gul_Dukat), který se dá výborně použít
ve smyslu pravého a plíživého pokusu o vítězství agendy NWO, předně
EU v Česku, na celém světě: „Opravdové vítězství znamená
přesvědčit vaše nepřátele, že vlastně chybovali, když vám
nejprve odporovali. Posléze je přinutíte, aby uznali váš
význam pro ně samotné.“ „A true victory is to make your enemy see
they were wrong to oppose you in the first place. To force them to
acknowledge your greatness.“ (Zdroj:
http://www.chakoteya.net/DS9/530.htm; Deep Space Nine –
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, VI,6.)

Tento výše uvedený citát by sklidil obrovský potlesk na interním
zasedání Bilderberg Group. Je to totiž naprosto „geniálně“ zlá strategie,
které bylo použito například při vytvoření a spuštění tzv. ekonomické
krize v roce 2008, při propagaci globálního oteplování, tzv. prasečí
chřipky, režírovaných teroristických útoků apod. Vždyť jen např. díky
masivnímu simulování negativních zpráv s vlivem na běžné investory
došlo loni k pohádkovým ziskům. Česká burza
(http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Stock_Exchange) nakonec prožila
mimořádně úspěšný rok 2009, když rostla „přes 30%“ a chytří velcí
hráči na tom profitovali. Vzpomeňme za desítky úspěšných výsledků
např. společnost Philip Morris
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris_International) a dále
předně NWR (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Resources),
které rostlo až o „121%“. Podle analytiků ČT24
(http://en.wikipedia.org/wiki/ČT24) byla celkově tzv. krize – tedy ve
skutečnosti tato uměle vytvořená „ekonomická bublina“ s režírovaným
propadem – připravena tak, aby se pak mohlo právě pohádkově vydělat
(další dopady předně na státní samostatnost, suverenitu, jsme si již
popisovali). To vše samozřejmě za předpokladu, že psychologicky budou
trhy neustále reagovat v návaznosti na Wall Street
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street) a posléze rychle porostou
díky znenadání vytvářeným pozitivním zprávám, státní podpoře (tu
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zaplatí daňoví poplatníci pomocí zvýšených daní a ztráty svých svobod,
dojde k navýšení veřejného dluhu apod.). A tento záměr se povedl
báječně. (Zdroj: ČT24, 17 .1.2010.) Vzpomeňme též: Česko mělo minulý
rok neskutečně krásný výsledek zahraničního obchodu. Ten „skončil loni
v rekordním přebytku 153,2 miliardy korun, což je meziročně o 85,9
miliardy víc.“ (Zdroj: http://www.euro.cz/detail.jsp?
id=21613&s=newsletter.)
Vynikající zprávu přinesla světová média z amerického Utahu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Utah). Zdejší parlament vyslal do celého
světa báječný signál odporu agendě NWO, když odhlasoval rezoluci o
prospěšnosti CO2 pro rostliny a život člověka. Vyzval Obamovu vládu
včetně všech enviromentalistů k zastavení jejich totalitní agendy.
Republikán Mike Noel (http://www.mikenoel.com) také statečně
konstatoval: Enviromentalisté stojí ve skutečnosti za
spiknutím, jehož účelem je dosažení kontroly světové
populace pomocí sterilizace obyvatel naší planety a podpory
potratové politiky. Vždyť již americký filosof a spisovatel Harry
Binswanger (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Binswanger) to řekl
velmi dobře: „Neměli bychom dovolit, aby bylo s našimi
občany zacházeno jako s dobytkem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
8.1.2010.) „Rep. Mike Noel, the Legislature’s chief climate-change
skeptic, declared Thursday that global warming is a conspiracy to
control world population. The House Natural Resources Committee
then approved a resolution that expresses the Utah Legislature’s belief
that „climate alarmists’ carbon dioxide-related global warming
hypothesis is unable to account for the current downturn in global
temperatures.“ The resolution, sent to the House on a 10-1 vote, would
urge the Environmental Protection Agency to drop plans to regulate the
pollution blamed for climate change „until a full and independent
investigation of the climate data conspiracy and global warming
science can be substantiated.“ „We’re at the breaking point,“ said Rep.
Kerry Gibson, the resolution’s sponsor, who warned that the supply of
safe and affordable food is already threatened by overregulation.“ (Zdroj: http://www.sltrib.com/ci_14337 7 16?
source=most_viewed.) „Utah delivers vote of no confidence for ‘climate
alarmists’. The US‘s most Republican state passes bill disputing
science of climate change, claiming emissions are ‘essentially
harmless’. Carbon dioxide is „essentially harmless“ to human
beings and good for plants. So now will you stop worrying about
global warming? Utah‘s House of Representatives apparently has at
least. Officially the most Republican state in America, its political
masters have adopted a resolution condemning „climate alarmists“,
and disputing any scientific basis for global warming. The measure,
which passed by 56-17, has no legal force, though it was predictably
claimed by climate change sceptics as a great victory in the wake of the
controversy caused by a mistake over Himalayan glaciers in the UN’s
landmark report on global warming. But it does offer a view of state
politicians’ concerns in Utah which is a major oil and coal producing
state. The original version of the bill dismissed climate science as a
„well organised and ongoing effort to manipulate and incorporate
„tricks“ related to global temperature data in order to produce a global
warming outcome“. It accused those seeking action on climate change
of riding a „gravy train“ and their efforts would „ultimately lock billions
of human beings into long-term poverty“. In the heat of the debate,
the representative Mike Noel said environmentalists were
part of a vast conspiracy to destroy the American way of life
and control world population through forced sterilisation and
abortion. By the time the final version of the bill came to a vote, cooler
heats apparently prevailed. The bill dropped the word „conspiracy“,
and described climate science as „questionable“ rather than „flawed“.
However, it insisted – against all evidence – that the hockey stick graph
of changing temperatures was discredited. It also called on the
federal government’s Environmental Protection Agency to
order an immediate halt in its moves to regulate greenhouse
gas emissions „until a full and independent investigation of
climate data and global warming science can be
substantiated„. As Noel explained: „Sometimes … we need to have the
courage to do nothing.““ (Zdroj:
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/12/utah-climatealarmists.)
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Dokonce i tak mocná ekologická platforma jakou je IPCC,
(http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change)
se musela omluvit za tzv. vědecké falšování dat o globálním oteplování a
podléhání politickým tlakům NWO ve smyslu zastrašování světových
vlád katastrofickými vizemi budoucnosti. Předseda IPCC pan Rajendra
Pachauri (http://en.wikipedia.org/wiki/Rajendra_K._Pachauri) nejprve
přiznal jednu chybu ve výsledcích vědecké práce svého týmu a posléze
musel potvrdit a omluvit se za mnoho dalších. Velký etický problém
však představuje to, že o závažných pochybeních a manipulacích věděl
v době před konáním Kodaňské konference minulý rok v prosinci,
nicméně se vše snažil utajit jen proto, aby zde mohla byl podepsána pod
nátlakem smlouva o vytvoření globální vlády NWO. Tento cíl stejně
naštěstí nebyl dosažen. „BREAKING NEWS: UN Climate Con is
Ending! Shock Revelation: UN scientist admits fake data was
used in IPCC report ‘purely to put political pressure on world
leaders „The scientist behind the bogus claim in a Nobel Prize-winning
UN report that Himalayan glaciers will have melted by 2035 last night
admitted it was included purely to put political pressure on world
leaders. Dr Murari Lal also said he was well aware the statement, in the
2007 report by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
did not rest on peer-reviewed scientific research. In an interview with
The Mail on Sunday, Dr Lal, the co-ordinating lead author of the
report’s chapter on Asia, said: ‘It related to several countries in this
region and their water sources. We thought that if we can highlight it, it
will impact policy-makers and politicians and encourage them to take
some concrete action. ‘It had importance for the region, so we thought
we should put it in.’ Dr Lal’s admission will only add to the mounting
furore over the melting glaciers assertion, which the IPCC was last
week forced to withdraw because it has no scientific foundation.
According to the IPCC’s statement of principles, its role is ‘to assess on a
comprehensive, objective, open and transparent basis, scientific,
technical and socio-economic information – IPCC reports should be
neutral with respect to policy’. The claim that Himalayan glaciers are
set to disappear by 2035 rests on two 1999 magazine interviews with
glaciologist Syed Hasnain, which were then recycled without any
further investigation in a 2005 report by the environmental campaign
group WWF. /…/ Having been forced to apologise over the 2035 claim,
Dr Pachauri blamed Dr Lal, saying his team had failed to apply IPCC
procedures.“ (Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article1245636/Glacier-scientists-says-knew-data-verified.html.) „The
chairman of the leading climate change watchdog was informed that
claims about melting Himalayan glaciers were false before the
Copenhagen summit, The Times has learnt. Rajendra Pachauri was told
that the Intergovernmental Panel on Climate Change assessment that
the glaciers would disappear by 2035 was wrong, but he waited two
months to correct it. He failed to act despite learning that the claim had
been refuted by several leading glaciologists. The IPCC’s report
underpinned the proposals at Copenhagen for drastic cuts in global
emissions.Dr Pachauri, who played a leading role at the summit,
corrected the error last week after coming under media pressure. He
told The Times on January 22 that he had only known about the error
for a few days. He said: “I became aware of this when it was reported in
the media about ten days ago. Before that, it was really not made
known. Nobody brought it to my attention. There were statements, but
we never looked at this 2035 number.”“ (Zdroj:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7 009081.ece.)
Světová kapacita v oboru klimatologie profesor Phil Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Jones_(climatologist)), jenž byl až
do svého spojení s aférou „Climate Gate“ považován za jednoho
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z největších zastánců globálního oteplování, nyní vystoupil se senzačním
tvrzením: Svět byl zřejmě daleko teplejší ve středověku
(http://en.wikipedia.org/wiki/MiddleAges) než je tomu nyní a podle
něj je najednou možné, že za oteplováním nestojí člověk.
Nejdůležitější však bylo, když prohlásil: POSLEDNÍCH
PATNÁCT LET TADY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU „STATISTICKY
SIGNIFIKANTNÍMU“ OTEPLOVÁNÍ. „Professor Jones also
conceded the possibility that the world was warmer in
medieval times than now – suggesting global warming may
not be a man-made phenomenon. And he said that for the
past 15 years there has been no ‘statistically significant’
warming.“ (Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article125087 2/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-globalwarming-email-row-admits-data-organised.html?ITO=1490.)
Ve světle těchto odhalení je naprosto nepřípustné, když se tzv. vědci
pokoušejí zničit ještě dokonce i to, na co se tolik lidí těší: krásné sluneční
dny plné pohody, radosti, štěstí. Plánují pro tento účel dokonce vědecké
konference na nejvyšší úrovni
(http://www.infowars.com/geoengineering-conference-to-discussblocking-sun). V rámci tzv. boje s globálním oteplováním nám chtějí
vědecké kapacity blokovat slunce mj. pomocí erupcí vulkánů. Tento
projekt opět silně podporuje Obamova administrativa, další síly kolem
NWO. Chtějí tak vytvořit opravdovou ´dobu temna´
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_ages). Nestačí jim zotročení lidí
novými daněmi, zlikvidování ústavních svobod, ale podle nich je nutné
ještě zdrtit i to poslední, co ještě může dělat svobodnému člověku
radost: západ, východ slunce, krásný den. „Even as the very foundation
of the global warming fraud collapses as a result of scandal after
scandal, and the manufactured link between CO2 emissions and
temperature increases is vehemently debunked, mad scientists with
sympathetic allies in the White House are proposing to simulate
volcanoes in order to block out the sun. Despite the fact that
Climategate, Glaciergate, Amazongate, and a host of other mammoth,
caught red-handed examples of global warming alarmists engaging in
outright fraud to manufacture a link between CO2 emissions and
climate change have been exposed over the last two months,
geoengineering nuts are still insisting on the necessity of carrying out
their own man-made climate change by loading the atmosphere with
sulphuric particles in an effort to block the very source of all life on
earth – the sun. “A geoengineering project to block the sun by
simulating volcanic eruptions would be 100 times cheaper
than cutting greenhouse gas emissions, climate change
scientists said,” reports the Telegraph. “The environmental scientists,
David Keith of the University of Calgary in Canada, Edward Parson of
the University of Michigan and Granger Morgan of Carnegie Mellon
University, were writing an editorial in the journal, Nature.” “They
called for governments to establish a multimillion-pound fund for
research into the simulated volcanoes and other solar-radiation
management techniques for shielding the Earth against sunlight.” No,
this isn’t a script from V or some tacky alien invasion B movie –
esteemed scientists are really proposing to treat the sun – without
which all life on earth would perish – as a mortal enemy to the
environment. With no justification whatsoever, and with scant regard
for the health consequences, these lunatics actually want to create
artificial volcanoes in an attempt to produce global dimming. No doubt
the following benefits that are associated with exposure to sulphur will
be enjoyed as an added bonus by the same kind of people who advocate
genocidal measures of population reduction.
- Neurological effects and behavioral changes
– Disturbance of blood circulation
– Heart damage
– Effects on eyes and eyesight
– Reproductive failure
– Damage to immune systems
– Stomach and gastrointestinal disorder
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– Damage to liver and kidney functions
– Hearing defects
– Disturbance of the hormonal metabolism
– Dermatological effects
– Suffocation and lung embolism
As we have previously highlighted, a prominent supporter of
geoengineering proposals is none other than White House science czar
John P. Holdren (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren), a
key Obama advisor who infamously co-authored a book in
which he called for a “planetary regime” to enforce draconian
population control measures such as forced abortion,
infanticide and mandatory sterilization, as well as poisoning
the water supply. In April last year, Holdren revealed that
high-level talks had already taken place to explore the
possibility of “geoengineering” the environment by “shooting
pollution particles into the upper atmosphere to reflect the
sun’s rays”. “It’s got to be looked at,” Holdren was quoted as saying,
“We don’t have the luxury of taking any approach off the
table.” The AP also reported that Holdren said he had raised the
concept in administration discussions. But for some, simply launching
gargantuan atmospheric experiments to block out the sun doesn’t go far
enough. A new book staunchly advocated by none other than NASA’s
James Hansen calls for cities to be razed to the ground, industrial
civilization to be destroyed, and acts of sabotage and eco-terrorism in
the name of halting whatever invented environmental catastrophe
alarmists are threatening this week.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/mad-scientists-want-to-simulate-volcanoesto-block-sun.)
Pomatení špičkoví vědci jako Dr. James Hansen
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen) nebo hlasatelé
enviromentální propagandy NWO (Keith Farnish –
http://www.thesietch.org/memberpages/keith/index.htm) s vlivem na
vedoucí světové politiky volají po zničení naší civilizace. Rádi by viděli
vymazání měst z mapy a oslavují drakonickou redukci populace.
Dokonce veřejně hlásají nutnost sabotáží včetně eko-teroristických
útoků. „The only way to prevent global ecological collapse and thus
ensure the survival of humanity is to rid the world of Industrial
Civilization,” writes author Keith Farnish, adding that “people will die
in huge numbers when civilization collapses”. As we have repeatedly
stressed, the innumerable scandals currently rocking the global
warming establishment are eating away at whatever credibility the
climate change authodoxy had left, but unless we follow through and
weed out the systemized detritus that already infests every level of our
society in the name of climate change, these sophisticated crackpots
are just going to keep pushing ahead with their lunacy. This starts with
a wholesale rejection and noncompliance with any policy, regulation,
or mandate instituted in the name of stopping the manufactured fraud
that is man-made global warming.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/mad-scientists-want-to-simulate-volcanoesto-block-sun.)
„„Prominent NASA global warming alarmist Dr. James Hansen has
endorsed an eco-fascist book that calls for cities to be razed to
the ground, industrial civilization to be destroyed and
genocidal population reduction measures to be implemented
in the name of preventing climate change.“ „“The only way to
prevent global ecological collapse and thus ensure the survival of
humanity is to rid the world of Industrial Civilization,” writes Farnish,
adding that “people will die in huge numbers when civilization
collapses”.“ „That is one reason for there to be fewer people,” he writes.
And how is the collapse of industrial civilization to be
achieved? By indiscriminate acts of sabotage and ecoterrorism.“ „“Unloading essentially means the removal of an
existing burden: for instance, removing grazing domesticated
animals, razing cities to the ground, blowing up dams and
switching off the greenhouse gas emissions machine. The
process of ecological unloading is an accumulation of many
of the things I have already explained in this chapter, along
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with an (almost certainly necessary) element of sabotage,”
writes Farnish.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/nasa-globalwarming-alarmist-endorses-book-that-calls-for-mass-genocide.)
Jedno z největších vítězství nad zločinnou agendou NWO se podařilo
dosáhnout – byť dočasně – v bitvě proti povinnému očkování právě
v České republice. Na tomto případě se jasně ukázalo: pravice i levice se
dokáží spojit proti NWO a postupovat jednotně v době nejvyššího
ohrožení naší země. Velmi pozitivní zjištění přátelé, jelikož cílem NWO je
rozdělit občany na atomizované jedince s nemožností se na ničem
shodnout z hlediska odporu vůči agendě NWO. Obrovskou zásluhu na
tomto skvělém vývoji mají kromě pana presidenta Klause předně čestní
lékaři, nebojácní občané a média. Důvěra v českou novinářskou obec tak
byla alespoň pro tento případ obnovena. Čeští politici se museli tedy
konečně projevit před svými voliči buď jako ochránci demokracie,
ústavních svobod, svobody volby zdravotní péče nebo jako totalitáři
podporující NWO agendu, vystavující stovky tisíc (byly připraveny
plány na další rozšiřování) našich spoluobčanů povinně zdraví
nebezpečné životní situaci. Inu stalo se. Karty byly rozdány. Totalitáři
naštěstí zatím ustoupili. Nyní je jasné, komu ještě snad můžeme věřit.
Připomeňme si:

Lékař Wolfgang Wodarg
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg), jakožto někdejší
předseda zdravotního podvýboru Parlamentního shromáždění Rady
Evropy(http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_Assembly_of_the_Council_of_Europe),
vystoupil odhodlaně s požadavkem na oficiální vyšetřování všech
záležitostí kolem tzv. prasečí chřipky: uměle stanovované limity
(http://www.cnsnews.com/news/article/48316) pro vyhlašování
pandemie (http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic) ze strany WHO,
strašení lidí připravenými mediálnímu kampaněmi, především nucení
světových vlád k nakupování ohromných množství neprověřených a
nikým negarantovaných vakcín za tučné peníze daňových poplatníků
apod. Doktor Wodarg deklaroval před milióny posluchačů v pořadu
Alexe Jonese: Dlouhé roky jsem studoval „chřipková onemocnění“ a
zjistil jsem, že chřipkou onemocnění „každým rokem zhruba 10%
populace“. „Takže když jsem slyšel o tom, co se stalo loni“ v „Mexiko
City“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City), byl jsem nesmírně
„šokován, že někteří mluvili o pandemii“ již v době, „kdy bylo jen 200
nakažených“. Když si uvědomíte, že hlavní město Mexika
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico) má přibližně 9.000.000
obyvatel, tak určitě musel někdo s tím vyhlašováním pandemie
přehánět. Vždyť jen v mém malém městečku (německý Flensburg má
přibližně 89.000 obyvatel – http://de.wikipedia.org/wiki/Flensburg)
bylo nakaženo každý rok běžnou chřipkou více lidí v průběhu 2-3 týdnů
než v celém Mexiku: tak jsme to začali „vyšetřovat“. „Přišel jsem na
to, že se tak stalo díky změně definice pandemie ze strany
WHO.“ „Jelikož chřipka se rozšiřuje každý rok a to takovou rychlostí
jako třeba létá letadlo“, pak mi nebyla jasná ta náhlá změna definice
pandemie právě ze strany WHO: „nedávalo to totiž smysl“. „Na
Mexiku nebylo nic extra speciálního“ a „prostě nevím, proč změnili tu
stupnici a podmínky“ pro vyhlašování pandemie. Rozhodli jsme se tedy
„v polovině prosince 2009“ celou záležitost vyšetřit. „Chtěli jsme
opět obnovit důvěru ve WHO, jelikož obyvatelé Evropy jsou
nyní neskutečně naštváni na tuto organizaci.“ Musíte si
uvědomit, že farmaceutické firmy měly „přímo ve smluvních
kontraktech paragrafy“, které se odkazovaly na WHO a čekalo se, že
pokud „WHO“ vyhlásí „pandemii“, tak se to celé spustí. Začnou obrovské
zakázky z hlediska výroby vakcín proti tzv. prasečí chřipce. „Lidé byli
naštěstí více chytřejší než vláda“ a nebrali ty vakcíny. Zajímali
se: co se děje. „Nyní již totiž je normální chřipková sezóna
nazývána pandemií a to je totiž ten důvod, proč mají vlastně
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farmaceutické společnosti svůj business zajištěn
donekonečna.“ „Byl to prostě marketingový trik“ velkých
farmaceutických společností jak rychle dostat
nevyzkoušenou látku na trh a jak ji rychle a s velkým ziskem
prodat. „Hlavním problémem je nyní to, co budou vlády dělat s těmi
milióny vakcín.“ „Tyto vakcíny jsou otestovány jen na starých lidech“.
Navíc tento typ pandemické vakcíny H1N1 s „adjuvanty“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Immunologic_adjuvant#Controversy)
prostě „není dostatečně otestován především na dětech“ a proto nebyly
některé typy vakcíny proti prasečí chřipce vůbec „puštěny do USA“.
„My v Evropě jsme to prostě pustili do oběhu pro většinu dětí,
na těhotné ženy a nebyly tady v tomto ohledu učiněny žádné
klinické testy na dětech“ a navíc „jsou zde také jiné typy
vakcín, o kterých jsme hovořili vzhledem k vojákům“; „tyto
vakcíny jsou silnější, obsahují kompletní virus a tedy je
předpoklad daleko větších vedlejších účinků“. „Adjuvanty“
obsažené ve vakcínách „jsou samozřejmě velmi nebezpečné pro
imunitní systém člověka.“ „Vypadá to, jako kdyby se to někomu
velmi, velmi hodilo“, že byly redefinovány podmínky pandemie ze
strany WHO a ten někdo byl na to rychle připraven. „Musíme si být jisti,
jak to celé bylo.“ Již dnes máme důkazy: mnoho poradců, politiků, lidí
z farmaceutického průmyslu, byli společně domluveni, nebo pro sebe
navzájem dokonce pracovali. Vyšetřování ještě pokračuje, takže se
máme na co těšit. Já jsem přesvědčen: nelze podrobovat milióny
lidí „nepotřebným vakcinacím“. Zasadím se o to, aby došlo k
„obvinění WHO“, která náhle změnila onu dotyčnou
klasifikaci pandemie. My „musíme zastavit tuto invazi soukromých
farmaceutických firem do veřejného sektoru“. Tyto společnosti by
„neměly mít žádnou moc nad rozhodováním veřejných orgánů
zdravotní péče“, „protože tyto orgány rozhodují a chrání nás občany“.
Těm by nemělo jít o zisk, ale o princip, proto si je lidé platí. Musíme
požadovat po „WHO“ daleko více „transparentnosti“. Alex Jones
podotkl: tyto praktiky přece musí být zastaveny nebo to „bude
pokračovat donekonečna“. Doktor Wodarg: „Ano a to je úloha vlád,
které definují úlohu WHO.“ Obrovský problém představuje právě teď to,
jak se vyvázat z těch utajených kontraktů na nákup vakcín. Částečně se
to podařilo v Německu a ve Francii. (Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010;
http://www.infowars.com/investigation-chief-swine-flu-pandemic-wasa-hoax; http://www.infowars.com/dr-wolfgang-wodarg-on-alex-jonestv-whos-2009-swine-flu-threat-now-exposed-as-a-hoax.) „Hearing on
„The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed?
Strasbourg, 26 January 2010. Social, Health and Family Affairs
Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Statement presented by Dr. Wolfgang Wodarg, a medical expert and
former Chair of the Sub-committee on Health of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe: Thank you very much Madam Chair,
Ladies and Gentlemen, I would like to give you a brief status report of
what has occurred over the past years and what the situation is today.
We see that the population is exposed to a mild flu. People get sick as
they usually do in winter season. Some have even respiratory
symptoms. But the extent of all this is considerably less than in most of
the previous years. Before this evelopment and these subjective
experiences within the population, we saw that last April there were
very intense reports about a flu spreading in Mexico City and its region,
a region with about 20 million inhabitants, i.e. a very densely
populated area. Given the fact that the influenza is always a very
contagious disease which spreads very rapidly and leads to a great
number of cases, it was surprising to see the extent to which attention
was focussed on that flu already after the reporting of only hundreds of
cases. After a mere 1 000 of cases, the word ‘pandemic’ already began
to be used by scientists collaborating with the administrations in
charge. I would like to give you a report on the situation of a town
where I established a sentinel a few years ago, which was Flensburg, a
town of less than 100 000 inhabitants. Here we were able to observe
regularly how many people went to the doctor’s and had typical flu
symptoms. In winter season at least 10% of the population got sick, so
more than ten thousand people normally developed flu symptoms
within two weeks time and among them up to 30% with an Influenza
variety. In such a region -according to WHO- normally the seasonal flu
goes along with 10 to 13 deadly cases attributable to influenza. In
Mexico 2009 there were not even 1000 persons who had contracted
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the disease and about 11 attributable deaths when the panic broke out
over this new flu infection. (At the beginning the administration
shocked with higher death rates, which some weeks showed out to be
overestimated.) Those who are over 60 years of age hardly contracted
the flu. It has become clear in the meantime that the current influenza
affects young people most. There is a relatively higher number of young
people who contracted this flu which is not surprising at all. Usually,
when we observe a flu coming, one of the factors, which helps us
determine if it is already known or not is the occurrence amongst the
elderly. If they do not get sick they seem to already have immunity
against the virus, may be by former infections, may be because of
former vaccinations. However, despite all this, at the end of April 2009,
there were heavy discussions as to whether the pandemic plans, which
had already been developed, should be implemented and at what level,
because the levels of „pandemic preparedness” each have their specific
consequences attached to them. Associated Press reported on May 19,
2009, that China, Britain, Japan and a dozen of other countries had
urged the WHO not to use the proposed new definition of a „pandemic”
and to „be very cautious about declaring the arrival of a swine flu
pandemic, fearing that a premature announcement could cause
worldwide panic and confusion.“ In regard to this, I have to remind,
that there were doubts already about WHO’s alarm on the avian flu in
2005/2006, a bird disease which in fact has never been transmitted
between humans. There had only been observed singular individual
‘zoonotic’ cases, cumulating to not even 500 worldwide. These cases
were found amongst humans, who were very intensely exposed to
avian flu while being in contact with sick animals. It was then officially
stated by the WHO, in panic-stricken terms, that this flu could threaten
mankind and that a great number of humans could fall ill and die. This is
why medication worth billions of dollars was bought and stocked at the
time. From a scientific view, this medication had never been clinically
tested for the disease for which it was marketed, given that the avian flu
had never become contagious among human beings and thus those
medicines could not be tested because the disease they should be
provided for did never exist. This made me quite sceptical at the time.
Since then I observed, how pandemic plans were developed in many
countries and how „pandemic preparedness” was formulated and
inaugurated. As a consequence of this avian flu hype many contracts
between national states and pharmaceutical manufacturers were
signed so as to ensure the availability of relevant vaccines in case of a
real future pandemic. The pharmaceutical companies then started to
establish a second line of flu vaccines for pandemic use. They developed
their new vaccines by using specific patented adjuvants or breeding
layers for the virus antigen to come. This was the reason, why the
resulting vaccines could be monopolised by a few companies and
marketed for a much higher price than those seasonal vaccines, which
are traditionally produced in chicken eggs and which could be provided
parallely and thus very fast by many laboratories all over the world
using non-patented procedures. It seems, that the indication for the
new, patented vaccines primarily followed economical strategies and
was not necessary to optimise public health needs. But this should be
scientifically inquired. The supply with pandemic vaccines on the
national levels was contracted in many countries including a take-over
of accountability for side effects by the customer state. These contracts
and marketing commitments were to take effect when a global flu
pandemic was declared by the WHO. So the WHO basically held the
trigger for the implementation of the pandemic preparedness plans and
with this for high revenues for the involved producers of pandemic
vaccines and some antiviral drugs. The contracts signed between states
and pharmaceutical companies were for their majority secret because
the pharmaceutical companies insisted on their non-publication. Only
recently some of them were made public by whistleblowers. The WHO
by its decision to announce the pandemic therefore had a key role to
play. By its announcement, it also decided on expenditures to be made
from national budgets worldwide, which, according to analysts,
amount to 18 billion USD. This is a lot of money which could have been
used for many other health issues. Every day there are 26 000 children
worldwide who die of avoidable diseases and undernourishment! This
is something we need to consider when we look at the allocation of
health expenditures. On 11th June 2009, the WHO raised the level of
influenza pandemic alert from phase 5 to 6 and declared a global flu
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pandemic. Therefore the contracts established were to take effect. The
pharmaceutical companies must have been waiting for this
announcement, which was made even though the flu was relatively
mild. This was possible because a new definition of pandemic levels had
been adopted just beforehand. I will give you the old definition of a
pandemic, or of what used to be considered a pandemic, which is
quoted from the National Pandemic Plan of Germany. The same criteria
were used in several publications of the WHO and used to be
international standard. The definition, which was used by the German
health authorities in May 2007, reads as follows: „An influenza
pandemic is a worldwide epidemic caused by a new strain of virus
which leads to infection rates and mortality rates which exceed
seasonal but similarly heavy waves of influenza by several orders of
magnitude. A precondition for an influenza pandemic is the appearance
of a viral subtype which had not yet circulated amongst the human
population or which had occurred so long ago that no residual
immunity remains amongst the population and which is capable of
provoking severe illness and of disseminating effectively from one
human to another.” These various criteria did not apply to the flu that
we observed arising last year. Therefore, the current „pandemic” could
only be launched by changing the definition of a pandemic and by
lowering the threshold for its declaration. The discussion about
changing the definition along with the WHO pandemic preparedness
agenda came to a head last May, when dozens of member states asked
the organization to withdraw it because they were afraid of this new
definition to raise panic and to lead to unjustified high expenses. It is
only this change that made it possible to transform a relatively mild flu
into a worldwide pandemic, to implement relevant plans, which
allowed pharmaceutical companies to transform their contracts with
many governments all over the world into cash. Therefore millions
of people were vaccinated for no good reason, and children
were vaccinated whereas it was not even clear, if the vaccine
had a positive effect on them because this was never clinically
tested and proven. The so-called „pandemic” vaccines were
used. They involved higher risks than usual vaccines against
seasonal flu: in some adjuvants were added and injected of
which we know, that they stimulate the immune system
manifold, which means that they could possibly lead to
autoimmune diseases (such as multiple sclerosis) and
immunological complications and stroger local side effects.
New procedures were allowed onto the markets to produce
vaccine products including bio-reactors using fast growing
cancer-like cells. The possibility that their proteins could
induce cancer when injected involuntarily as impurities to
the patient has never been excluded by clinical testing, that
needs a much longer observation period than excluding other
side effects like allergic and acute toxic ones. So we can see that
the WHO undertook an incomprehensible action, which up to now was
never justified by any scientific evidence. WHO ‘gambled away’ public
confidence. It does therefore seem right that we investigate this matter
within the Council of Europe to find out how the WHO could undertake
such risky action in spite of lots of warning and protesting voices from
scientists and national Governments. It did so in the case of the avian
flu and again for the swine flu. The main questions to investigate are:
Why has this been done, who is behind this, what is the core of this
public-private-partnership which was introduced ten years ago, what
is the role of the enterprises, who participates in relevant decisionmaking processes and who takes the overall responsibility?“ (Zdroj:
http://www.wodarg.de/show/3067 97 7 .html.)

Pan Wodarg je ukázkou toho, že občas se v některých důležitých věcech
najdou i v případě „oranžových hochů“ rozumní jedinci a bojovníci
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s NWO. Kéž by takových kladných hrdinů bylo v tomto smyslu více.
Ze stovek dalších předních kapacit uveďme dále např. profesora Ulrich
Keila
(http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100126_ContributionKeil.pdf),
jenž jako odborný poradce WHO důrazně doporučoval změnu strategie a
zamezení obrovských, zbytečných investic z peněz daňových poplatníků
do nejrůznějších pandemických scénářů, založených na chabých
důkazech. České veřejnosti samozřejmě tato fakta minulý rok oficiální
domáčí činitelé většinou nesdělovali. „Also giving evidence, Professor
Ulrich Keil, a WHO adviser on heart disease, said the decision had led to
a ‘gigantic misallocation’ of health budgets.’We know the great killers
are hypertension, smoking, high cholesterol, high body mass index,
physical inactivity and low fruit and vegetable intake,’ he said.’In
spite of all these facts, governments instead wasted huge
amounts of money by investing in pandemic scenarios whose
evidence base is weak.‘“ (Zdroj:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-124637 0/Drug-firms-droveswine-flu-pandemic-warning-recoup-billions-spent-research.html.)
Paradoxní je, že ačkoliv se síly NWO obecně snaží vakcíny vnucovat
povinně zatím hlavně státním zaměstnancům (na ně mají silné páky skrze
legislativu a smluvní vztah), tak přejmout zodpovědnost za toto své
jednání posléze většinou odmítají. Protest dvou set postižených
britských pracovníků ve státním sektoru je jen jedním z tisíců případů
neblahých účinků některých vakcín. Pro totalitáře vydávající rozkazy
k povinnému očkování je však každý zničený lidský život pouze
zanedbatelnou setinou procenta v jejich výkazu. Pro postižené lidí díky
akceptaci povinné vakcinace nikoliv. Nežádoucí účinky se totiž projeví
až za mnoho let, když je už většinou těžké požadovat nápravu a zničené
zdraví samozřejmě nelze vyčíslit penězi. „HUNDREDS of public
sector workers who claim their lives have been wrecked by
vaccines say the Government has abandoned them. Up to 200
doctors, nurses, firefighters, prison officers, police officers, forensic
scientists and binmen say they have developed serious physical and
mental health problems after injections essential for their work over the
past 10 years. All have given up their jobs and some are now 60 per
cent disabled. Last night it emerged they are to miss out on payouts,
prompting furore among campaigners. More than 150 MPs have lent
their support to demands for a better deal for the victims. Olivia Price,
of the Vaccine Victim Support Group, said: “These people have given
their lives in the service of looking after others and this is how they’re
repaid. They’ve lost their careers and are a burden to their families. It is
very degrading.” Frontline health workers, social workers, prison
officers and binmen have to be vaccinated against hepatitis B as a
condition of their employment. This is to protect them from contracting
potentially fatal conditions from infected blood through needle injuries
or physical assaults. Although they are not legally forced to have the
vaccinations, without them they are not allowed to work. Experts
believe the injections caused the health problems, which include
chronic fatigue, muscle pain, weakness and cognitive problems,
because illnesses developed soon after vaccination. In one case Steve
Robinson, a previously fit 43-year-old father of three, was vaccinated
six years ago against hepatitis A, B and polio, tetanus and diphtheria as
part of his work as a forensic specialist. Two days later he became ill
and developed muscle weakness and chronic fatigue. Mr Robinson,
from Morpeth, Northumberland, is now 60 per cent disabled, which an
industrial injuries tribunal put down to the vaccinations. He has also
been diagnosed with macrophagic myofascitis, a disabling condition
which may be caused by the aluminum in vaccines. He also suffers from
problems that cause him to fall with no warning. He said: “Before I had
the vaccinations I was very healthy, a keen mountain biker and
enjoyed walking and keeping fit. “Now I have very poor mobility and
walk with sticks, I am constantly tired.” In up to 10 of the 200 cases,
Government officials have already ruled, on the balance of
probabilities, that the vaccines caused the damage. Campaigners say
these victims should be entitled to payouts of up to £120,000 through
the Government’s Vaccine Damage Payment Scheme, like other people
who have suffered side effects, but the hepatitis B vaccine is excluded so
they get nothing. Payouts are restricted to the industrial injuries
scheme but this is a long and difficult process and, according to
campaigners, results in “paltry” sums. So far, fewer than 10 have
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successfully claimed this money. Ian Stewart, Labour MP for Eccles, has
tabled an Early Day Motion on the scandal which has been backed by
more than 150 MPs of all political parties. He said: “These casualties are
completely innocent. Their lives, and those of their families, have been
sadly diminished through no fault of their own. “The difficult truth is
that what we have in the UK is not fit for purpose.” A spokesman for the
Payment Scheme, said: “Adults who suffer adverse reactions to
vaccines given as a requirement of their employment can claim
compensation through Industrial Injuries Disablement Benefit or
private schemes through their terms of employment.” (Zdroj:
http://www.express.co.uk/posts/view/150804/Fury-at-vaccinescandal.)
Na české politické scéně se velmi důrazně postavili proti agendě NWO
z hlediska odmítnutí povinného očkování, hájení svobody volby
zdravého občana a pacienta například:
český president Václav Klaus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus)
„Vetuji možnost, že by se kvůli této potencionální chřipce mělo něco
někomu nařizovat. To je pošlapávání elementární lidské svobody. Není
to potřeba dělat.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/7 9652-opovinnem-ockovani-rozhodne-hlavni-hygienik.)
„Václav Klaus: „V této chřipce vidím stejnou bublinu jako v různých
globálních oteplováních. Abych já se stal pokusným králíkem, to není
potřeba.““ „„Než se vláda odváží komukoli přikázat, aby byl povinně
očkován, tak by tady před vašima očima a televizními obrazovkami
mělo být napřed očkováno všech 17 členů vlády. To by byl eventuální
důkaz, že to ta vláda bere vážně. Pokud se nenechá přeočkovat, tak já si
myslím, že to nemá sama nikomu nařizovat,“ vysvětlil prezident.“
(Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/7 9433-fischer-naockujeme-8000vojaku/.)
„Proti povinnému očkování se dnes ohradil prezident Klaus, který je
vrchním velitelem armády. Klaus vakcinace označil za sporné a vyzval
ministra obrany Martina Bartáka a Picka, aby povinnost očkování
zvážili. Zmínil také údajná zdravotní rizika očkování. Policisté se proti
prasečí chřipce povinně nechat naočkovat nemusí, pokud chtějí,
mohou. „Vojáci nemohou být považováni za pokusný vzorek, na němž
se bude – bez jejich souhlasu – vakcína v praxi zkoušet,“ prohlásil
Klaus.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/7 9208-klaus-kritizovalockovani-vojaku-armada-to-prehodnoti/video/1/.)
Czech President Klaus is speaking against mandatory vaccination and
against NWO agenda: I am vetoing that due to the potential danger of pig
flu, would have to be something to someone dictate. This is trampling on
fundamental human freedom. It is not necessary to do it.
místopředseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czech_Republic)
Boris Šťastný (http://www.snemovna.cz/cgibin/eng/sqw/detail.sqw?id=5512) z ODS
(http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party)
„/…/ budu všemi prostředky bojovat za to, aby očkování proti této
banální chorobě bylo dobrovolné,“ a „Já bych se nenechal očkovat
proti viru A/H1N1, ani kdyby to bylo povinné. Každý občan má podle
Listiny základních práv a svobod i mezinárodní úmluvy právo
odmítnout poskytnutí lékařského výkonu, takže já bych to považoval
jako zásah do svých práv,“ a „Vláda podobně jako vlády v ostatních
zemích podlehla falešné panice a nakoupila milióny vakcín. Problém je
teď v tom, že naše vláda se je snaží podle mě mermomocí upotřebit a
často i takovýmito nevhodnými způsoby,“. (Zdroj: Právo, 3.2.2010.)
místopředseda téhož zdravotního výboru Jozef Kochan
(http://www.snemovna.cz/cgi-bin/eng/sqw/detail.sqw?id=537 5)
z ODS
Dagmar Císařová (http://www.prf.cuni.cz/clovek.php?
id_clovek=1127 ) z pražské Právnické fakulty UK
(http://www.prf.cuni.cz)
„/…/ nelze povinné očkování nařídit ani vojákům.“ „Je to součást
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lidských práv. Pokud by se jich někdo chtěl domoci, může jít přes
správní soudnictví až k Ústavnímu soudu, případně k soudu pro lidská
práva ve Štrasburku.“ (Zdroj: Právo, 3.2.2010.)
šéf Poslanecké sněmovny ČR Miloslav Vlček
(http://www.snemovna.cz/cgi-bin/eng/sqw/detail.sqw?id=250)
z ČSSD (http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD)
„Nenechám se očkovat na nějakou chorobu, která by mi mohla vyvolat
nepředvídanou reakci mé slinivky.“ „A nenechám se, ani kdyby mě
nutili. I když se dopustím přestupku, protože mé zdraví je mi přednější
než nějaké nařízení od zeleného stolu.“ (Zdroj: Právo, 3.2.2010.)
hejtman kraje Středočeského kraje
(http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bohemian_Region) a
poslanec parlamentu ČR David Rath
(http://www.snemovna.cz/cgi-bin/eng/sqw/detail.sqw?id=5406)
Prasečí chřipka „odpovídá“ svým rozsahem „běžné sezónní chřipce“.
Prosazováním povinné vakcinace populace „ministerstvo nejspíše
zešílelo“. Nelze přece „nutit povinně celý český národ“, aby se nechal
naočkovat. Je to něco „neuvěřitelného“. (Zdroj: ČT24, 31.1.2010.)
přední česká a evropská kapacita v oboru očkování Prof. MUDr.
Jiří Beran, CSc. (http://www.vakcinace.cz/zivotopis.htm)
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. (http://www.vakcinace.cz/zivotopis.htm),
přední česká a evropská kapacita v oboru očkování požaduje, aby se již
konečně „povinné očkování“ z našeho právního řádu „vymýtilo“ a bylo
pouze dobrovolné. Všechny povinné příkazy a nařízení totiž jen „určitě“
posílí odpor veřejnosti. Vždyť v EU je očkování většinou „dobrovolné“.
„Povinnost očkovat v podstatě v Evropě neexistuje.“ (Zdroj:
Radiožurnál, 1.2.2010;
http://media.rozhlas.cz/_audio/01085496.mp3.)
přední český komentátor Ivan Hoffman
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Hoffman)
„Pan president nepotěšil vládu zveřejněním svých pochybností o smyslu
očkování proti prasečí chřipce. Je už totiž jasné, že smysl nemá,
respektive, že jeho jediným smyslem je zisk farmaceutických firem.
Politici na celém světě se teď brání vlně kritiky, že hloupě naletěli
zlobované či rovnou zkorumpované WHO a že obrovské množství
veřejných peněz vyhodili oknem. Nejen politici, ale i zdravotníci či
novináři se přirozeně stydí, že tady šířili bludy a hysterii a byli by rádi,
kdyby se ten trapas co nejrychleji ututlal. Václav Klaus jde na to chytře.
Je vrchním velitelem armády a bere se za své vojáky, ze kterých
nenechá vládu dělat pokusné králíky. Ať si ministři experimentují sami
na sobě. Než obdivovat císařovy nové šaty, je třeba osvěty, že král je
nahý. Pan president sice není tím dítětem, které se ozvalo první, ale
slouží mu ke cti, že nemíní přitakávat evidentnímu nesmyslu.
Znepokojivější než to, čeho se zmanipulovaná veřejnost dosud zbytečně
bála, tedy smrtící epidemie, je skutečnost, že takovouto
epidemiologickou bublinu lze vymyslet, naplánovat a nafouknout. V
globalizovaném světě stojíme před hrozbou, že nás budou vodit za nos
globální byrokrati, respektive obchodníci, co je vodí jako loutky.
Obrana proti nim je ale stejná jako při manipulaci místními papaláši.
Používat mozek. Tak to udělali v sousedním Polsku, kde žádnou vakcínu
nenakoupili a tím pádem neřeší, jak se jí zbavit. Kdyby pan president
protestoval dříve, třeba bychom ušetřili nějaké milióny. Hlavní ale je,
že konečně ústavní činitel apeluje na používání mozku. Díky pane
presidente!“ (Zdroj: Radiožurnál, 29.1.2010;
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/01084412.mp3)
a desítky dalších
Vláda ČR (http://www.vlada.cz/en/urad-vlady/default.htm) vydala
k otázce celé kauzy tzv. prasečí chřipky toto shrnující prohlášení: „15. 2.
2010, 11:58. Tisková zpráva k nákupu vakcín proti chřipce. /…/ Poprvé
projednávala případný nákup protipandemické vakcíny vláda Mirka
Topolánka 4. května 2009 a přijala usnesení č. 620/V. Již 6. května se k
projednání návrhu vrátila a usnesením č. 633/2009 své rozhodnutí
zrušila. Dne 11.6.2009 generální ředitelka Světové zdravotnické
organizace MUDr. Margareta Chan vyhlásila na základě analýzy šíření
onemocnění novým chřipkovým virem A/H1N1 6. stupeň pandemické
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pohotovosti. Vláda Jana Fischera projednala 22. června 2009 materiál
Ministerstva zdravotnictví „ Změna usnesení ze dne 8. listopadu 2006 č.
1271“ a přijala k němu usnesení č. 829, v němž kabinet ukládá
ministryni zdravotnictví uzavřít s výrobci vakcín smlouvu o zajištění
připravenosti výroby a dodání 5 mil. dávek očkovací látky proti
pandemickému viru chřipky, uzavřít kupní smlouvu na 500 tis. balení
antivirotika a uzavřít kupní smlouvu na 5 mil. injekčních stříkaček a
jehel. Dále ministru financí vláda uložila navýšit kapitolu Ministerstva
zdravotnictví o 128 mil. Kč pro 2009 a o 238 mil. Kč pro rok 2010.
Znovu se vláda pandemickou situací zabývala na mimořádném
zasedání 21. srpna 2009 a přijala usnesení č. 1053, v němž snížila
množství protipandemické vakcíny na jeden milion dávek, stejný počet
injekčních stříkaček a jehel a uložila zajistit finanční prostředky pro
kapitolu Ministerstva zdravotnictví ve výši 161,8 mil. Kč pro rok 2009 a
ve výši 291,8 mil. Kč pro rok 2010.“ (Zdroj:
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/tiskovazprava-k-nakupu-vakcin-proti-chripce-68295.)
Mezi spolupracovníky NWO a propagátory povinného očkování,
využívající stále platné totalitní legislativy, se bohužel zařadila také celá
plejáda vysokých činitelů ČR. Řada z nich byla posléze nucena své
názory přehodnotit nebo se stáhnout do ústraní. Byli mezi nimi např.:
Český hlavní hygienik a náměstek ministryně zdravotnictví ČR pan
Michael Vít
(http://www.oecd.org/speaker/0,287 9,en_2157 1361_30968861_31642245_1_1_1_1,00.html)
Odmítl nechat se očkovat proti tzv. prasečí chřipce. Českému národu
však chtěl vakcíny povinně vnutit a za neuposlechnutí by rád lidi trestal
dle platného zákona. Sám si u sebe posléze diagnostikoval tzv. prasečí
chřipku a nyní už se naočkovat zřejmě vůbec nenechá. Ponechal si tak
svou vlastní svobodu volby, zatímco ostatním by jí v případě potřeby
rád odebral.
Je tedy jasné, že „když rozhodne Michael Vít“, tak naočkují „povinně“
200.000 lidí. (Zdroj: ČT24, 31.1.2010.)
„King of kings“ of NWO agenda in the Czech Republic – Czech chief of
health Mr. Vit
(http://www.oecd.org/speaker/0,287 9,en_2157 1361_30968861_31642245_1_1_1_1,00.html)
was diagnosed via himself as a so-called „swine flu patient“. He wants and
has the power as one person and one mighty ruler to force millions of
innocent Czech people into mandatory vaccination. He can literally push
the „red button“ and bring forces of NWO into our country and to our
lives. He is „the king“ – he is „the ruler“. No president, no „we the
people“, no elected government (which we do not have in the Czech
republic), but only him as one man and one dictatorial power. Well, it is
our Czech democracy and our law my friends. He may start changing
everything in our Czech state. Via his mind can be easily done
dictatorship and declared state of emergency in our country. But our
Czech „king of kings“ of NWO agenda is very clever, because he has said:
his body is now able to develop antibodies against „pig flu“ alone without
vaccination. Now he even stated that vaccinations against seasonal flu
do not protect you. What a surprise. We wish to our „King of Kings“ of
NWO agenda and „king“ of political manipulation – of course as
Christians and people of good will – healing of his body, but especially to
his mind. But as citizens we ask – how is it possible that may have in a
democracy one man such power over all the inhabitants of our country?
We, as the people, demands change of this law about mandatory
vaccination and an end of this manipulation of elites behind NWO agenda
in the Czech Republic!
Ministryně zdravotnictví paní Dana Jurásková
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková)
V zoufalství podlehla nátlaku a nechala sama sebe naočkovat proti tzv.
prasečí chřipce. Snažila se takto čestně jít příkladem. Ostatním občanům
však vakcíny chtěla vnutit povinně a za neuposlechnutí lidi trestat.
„Jurásková doufá, že k povinnému očkování, které kritizuje prezident
Václav Klaus, vůbec nedojde. Zákony podle ní ale na situaci pamatují,
očkování se nařizuje fyzickým osobám v nezbytně nutném rozsahu.
Osoby jsou povinny se tomuto mimořádnému očkování podrobit. Ten
kdo tak neučiní, dopustí se přestupku se sankcí až 10 tisíc korun. Ve
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chvíli, kdy by bylo očkování povinné, prezident spadne do okruhu
těchto osob, zopakovala Jurásková.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/domaci/7 9652-o-povinnem-ockovani-rozhodnehlavni-hygienik.)
„Nechápu“, proč president odporuje. „Ano, samozřejmě“: vláda bude
povinně očkována včetně presidenta. (Zdroj: ČT24, 31.1.2010.)
český premiér pan Jan Fischer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer_(Czech_politician))
Odmítl očkování proti prasečí chřipce sám na sobě, nicméně proti
povinnému očkování lidí nic moc nenamítal.
„Dnešní situace svědčí o tom, že svěříme do rukou hlavního hygienika,
aby Bezpečnostní radu státu a Vládu ČR včas informoval o tom, … že
očkování bude povinné,“ uvedl Fischer.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/domaci/7 9433-fischer-naockujeme-8000vojaku/.)
RNDr. Helena Jiřincová pochází z Prahy, kde též absolvovala
UK
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_University_in_Prague),
obor molekulární biologie a genetika. Je spojena s Národní
referenční laboratoří pro chřipku (http://www.szu.cz/narodnireferencni-laborator-pro-chripku?lred=1) Státního zdravotního
ústavu Praha (http://www.szu.cz/the-aims-of-the-institute).
Povinné očkování: „rozhodně je“ dobré a „je to rozumné“. „Nemůžeme“
však „nikdy říct“, zda to vždycky zabere. (Zdroj: Radiožurnál, 1.2.2010.)
šéf generálního štábu armády ČR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_the_Czech_Republic)
pan Vlastimil Picek
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Picek)
Vystoupil s ráznou podporou povinného očkování vojáků podle veškeré
platné legislativy.
„Povinnou vakcinaci zhruba poloviny příslušníků obranných sil nejprve
nařídil náčelník generálního štábu Vlastimil Picek.“ „Picek vydal rozkaz
k povinnému očkování svých podřízených v návaznosti na rozhodnutí
vlády z 11. ledna. Ta rozhodla o očkování pracovníků nezbytných
veřejných služeb, jako jsou policisté, hasiči a právě vojáci. Armáda
obdržela 16.000 vakcín, zaměstnává přitom asi 32.000 lidí.“ „Já jsem
státní úředník, který plní rozkazy.“ „V případě, že voják i přes všechny
informace, které od lékařů obdrží, odmítne očkování, je upozorněn na
porušení mého nařízení, porušil by tím také plnění základní povinnosti
vojáka,“ vysvětlil náčelník.“ (Zdroj:
http://www.ct24.cz/domaci/7 9208-klaus-kritizoval-ockovani-vojakuarmada-to-prehodnoti/video/1/.)
Shocking INFORMATION – CZECH REPUBLIC – NWO AGENDA BEHIND
mandatory vaccination of CZECH SOLDIERS AGAINST SWINE flu. Chief
of Czech military Staff Mr. Vlastimil Picek ordered to all soldiers a
vaccination against swine flu, found MF DNES news agency. Who does
not obey: punishment awaits him and may be temporarily reduced of
salary. Among the soldiers rose a strong backlash. Lieutenant MK says:
„We are not guinea pigs. We have right to decide if we want to be
vaccinated or not.“ The next step is to justify controversial orders.
„Something you do not like? Shut up, up and complete the order,“
promote the many masters of the highest military command posts.
Všichni občané Česka by nyní měli jasně požadovat změnu
patřičné legislativy o povinném očkování populace včetně
vyhlašování pandemií a dalších výjimečných nebo krizových
stavů, kdy lze potlačit ústavou dané občanské svobody.
Ukazuje se jasně, že jeden člověk – hlavní hygienik – nemůže
mít v demokracii, která je postavená klasicky na dělbě moci,
v rukou osud celého národa. Je třeba vrátit rozhodování zpět
do rukou české vlády! Přehled důležité legislativy s vyznačením
problematických pasáží již autor dostatečně nastínil mj. ve svém
zmiňovaném článku ze září 2009 (http://www.skytech.cz/ceniky/orangewars–9-9-2009.pdf).
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Blíží se opět volby a pokud nechceme povinné očkování, pokuty za
odmítnutí nebezpečných injekcí nebo vyhazov z práce, posléze
deportace do speciálních sběrných táborů, pak je načase přátelé:
změnit zákony. Volejte, pište svým poslancům, senátorům,
krajským zastupitelům: požadujte masivně zrušení totalitní
legislativy o povinném očkování nebo jakékoliv nové zásahy
do vašich ústavou garantovaných svobod. Udělejme z toho
velké předvolební téma. Jde o budoucnost nejen nás a našich
dětí, nýbrž celého našeho státu! Tento stav již nelze nadále
tolerovat, jestliže bude využíván ku prospěchu agendy NWO. A
minulé týdny jasně ukázaly, že v Česku je celá řada totalitářů, která by
stále platné zákony velmi ráda naplno rozvinula ke zničení občanských
svobod a všeho pozitivního, čeho bylo od roku 1989 dosaženo.
Politici hájící zájmy NWO jako např. pan Obama dostali jasný signál ve
svobodných volbách do senátu: lidé vaši smrtonosnou a zotročující
agendu nechtějí. Nedávné senzační vítězství republikánského kandidáta
Scotta Browna (http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Brown)
v americkém Massachusetts
(http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts), ve státě „patřícím“
demokratické straně
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)), bylo
výbornou zprávou a voličským referendem proti agendě NWO. Pan
Obama objížděl se svým týmem Massachusetts a snažil se podpořit svoji
agendu. Neuspěl však. Stává se to již v poslední době pravidlem: koho
Obama osobně podpoří, ten ve volbách prohraje. Scott Brown následně
ve svém vítězném projevu řekl: „Po každý den, kdy budu zastávat
tento úřad, vám budu ze všech sil dobře sloužit tak, aby jste
na mne mohli být hrdí. Především si ale budu pamatovat, že
ačkoliv pocty nyní náleží mně, tak toto senátorské křeslo
nepatří žádné osobě, ani politické partaji – a jak jsem již řekl
předtím, a vy jste to hlasitě a jasně řekli také, je to především
místo vás lidí.“ Musíme „snižovat daně“ a tím „vytvářet nová
pracovní místa“. To, co se dnes podařilo nám všem, se „může
podařit v celé Americe“. Společně jsme zažili, že „ideály a
tvrdá práce a síla v našich srdcích mohou porazit jakoukoliv
politickou mašinérii“. Já nebudu zastupovat žádné „frakce“
nebo „zájmy“, neboť já se zodpovídám pouze svému „svědomí“
a „vám lidem“. „Every day I hold this office, I will give all that
is in me to serve you well and make you proud. Most of all, I
will remember that while the honor is mine, this Senate seat
belongs to no one person and no political party – and as I
have said before, and you said loud and clear today, it is the
people’s seat. /…/ I said at the very beginning, when I sat down at the
dinner table with my family, that win or lose we would run a race
which would make us all proud. I kept my word and we ran a clean,
issues oriented, upbeat campaign – and I wouldn’t trade that for
anything. /…/ In every corner of our state, I met with people, looked
them in the eye, shook their hand, and asked them for their vote. I didn’t
worry about their party affiliation, and they didn’t worry about mine.
It was simply shared conviction that brought us all together. One thing
is clear, voters do not want the trillion-dollar health care bill that is
being forced on the American people. This bill is not being debated
openly and fairly. It will raise taxes, hurt Medicare, destroy jobs, and
run our nation deeper into debt. It is not in the interest of our state or
country – we can do better. /…/ I will work in the Senate to put
government back on the side of people who create jobs, and the millions
of people who need jobs – and as President John F. Kennedy
taught us, that starts with an across the board tax cut for
individuals and businesses that will create jobs and stimulate
the economy. It’s that simple! /…/ Fellow citizens, what
happened in this election can happen all over America. We
are witnesses, you and I, to the truth that ideals, hard work,
and strength of heart can overcome any political machine.
We ran a campaign never to be forgotten, and led a cause that
deserved and received all that we could give it. /…/ As I proudly
take up the duty you have given me, I promise to do my best for
Massachusetts and America every time the roll is called. I go to
Washington as the representative of no faction or interest,
answering only to my conscience and to the people. I’ve got a
lot to learn in the Senate, but I know who I am and I know who I serve.
I’m Scott Brown, I’m from Wrentham, I drive a truck, and I am
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nobody’s senator but yours. Thank you very much.“ (Zdroj:
http://www.nytimes.com/2010/01/20/us/politics/20textbrown.html?pagewanted=2;
http://www.nytimes.com/2010/01/20/us/politics/20textbrown.html?pagewanted=1.)

Alex Jones Brownovo vítězství radostně komentoval: „Ta záležitost
v Massachusetts je naprosto perfektní.“ „Voliči si uvědomili, že je
Obama a demokraté zradili.“ Víte: „jenže demokratům je to stejně jedno,
protože už mají tučné zakázky a nová místa v soukromém sektoru.“
Jones si klade otázku: Kam jít dále, vždyť „Republikánská strana
najednou nyní zní jako Alex Jones.“ Podívejte se na to a „Glenn Beck to
samé.“ Nyní je třeba si uvědomit velmi silně a pořád na to pamatovat:
„Jedna čestná osoba v politice může sabotovat celou korupční
síť dosavadních politiků.“ A to je tedy cesta. Je nutné se
angažovat. „Brownovo vítězství je nesmírně pozitivní zpráva.“
Ale my voliči to „musíme korigovat“ také v budoucnu, jinak to
dopadne podobně jako s Obamou. (Zdroj: Alex Jones Show,
20.1.2010.)
Soudce Andrew Napolitano: „Očividně jsme vytvořili v Bílém domě
knížectví. Nezačalo to až nyní za Baracka Obamy, ale už za Abrahama
Lincolna (http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln) /…/.“
Obama již „neuznává žádné zvykové právo, americké hodnoty
nebo ústavní omezení na cokoliv, co chce dělat.“ Soudce
zdůraznil, že díky nekonečnému množství peněz, které mají Obamovi
spolupracovníci k dispozici, mohou mít také neomezenou moc. Státní
podpora na řešení tzv. ekonomické krize šla v mnoha případech úplně
jinam, než jak bylo deklarováno a dnes se to již týká stovek biliónů
dolarů. Stáli za tím především lidé z okolí presidenta Obamy v čele
s Timothy Geithnerem (http://en.wikipedia.org/wiki/Geithner) a
někdejšími finančními institucemi, které se tzv. dostaly do problémů,
protože mělo být utajeno, že např. Goldman Sachs
(http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs) přímo podporuje AIG
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_International_Group). Tato a
další transakce měly být „utajeny do roku 2016“ díky lidem z SEC
(http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission),
kteří takto ovšem porušili zákony naší země a ty měli přeci jako
zodpovědný orgán chránit. Napolitano dále říká: oni se nyní brání tím, že
jim „vláda řekla, aby to udělali“. Prý museli. Ale podle soudce „tohle
není žádná obrana“. Většina americké justice „vám vůbec nedovolí se
takto před soudem hájit“, ale „to je přesně to, co se nyní teď děje“. Jde o
„grandiózní spiknutí vlády“, kdy „zodpovědní představitelé
vlády“ přímo „lhali“ daňovým poplatníkům v tom, co se „bude
dělat“ s těmi penězi, které šly na podporu americké
ekonomiky. Dneska již jdou lidé z Obamovy administrativy tak daleko,
že např. Cass Sustein (http://en.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein) chce
vybudovat síť provokatérů, kteří vytvoří informační bubliny, napadnou
danou vládě politicky nepříjemnou skupinu a díky tomu se ji podaří
zlikvidovat. Napolitano: „Samozřejmě, že je to ilegální.“ Takové chování
vlády je nepřijatelné. „Lidé by si měli uvědomit, co se blíží.“ Potřebují si
vzpomenout: jak to všechno začalo. Mluvím zde o „Patriot Actu“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act), který byl schválen „bez
náležité debaty“ a „přečetlo ho jen několik členů kongresu“. (Zdroj: Alex
Jones Show, 14.1.2010; http://www.infowars.com/bankergate-emailsexpose-criminal-financial-dictatorship-at-work/;
http://www.infowars.com/bankstergate-and-business-as-usualgeithners-cover-up-of-the-aig-bailout/.)
Britský poslanec Evropského parlamentu za stranu UKIP
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_Independence_Party)
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pan Godfrey Bloom (http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Bloom)
vnímá stejné problémy jako my tady doma. Boj s agendou NWO probíhá
nyní na celé planetě. Bloom říká: „je to fascinující, jak máme nyní stejné
problémy“ a proti čemu nyní „společně stojíme“, jak my tady v EU (i
v Česku), tak vy v Americe. Je to jako „paralelní svět“. „Co bychom s
tím měli dělat? Měli bychom najít novou politickou stranu,
každý ve své zemi.“ „Měli bychom se rozhlédnout po nějaké
straně, která hájí ústavu. To doporučuji.“ Co se týká Brownova
vítězství: lidé by měli začít masově „psát demokratické straně“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) a
zdůvodňovat: proč zvolili Browna, „proč se tak rozhodli“ a prostě jim
ukázat, že Obamova politika je špatná. Z hlediska tzv. prasečí chřipky: „V
Anglii stále ještě propagují očkování proti prasečí chřipce,“ ačkoliv
všichni už „vědí, že je to špatné, podvodné, a že se to neuskuteční“.
Novináři se o tom báli psát, když to ještě nikdo nevěděl, jak to dopadne,
takže „lidé neměli dostatek informací“, že „prasečí chřipka je podvod“. A
to je ten problém, že prostě „průměrný člověk“ jednoduše „čte běžné
noviny, nebo poslouchá rádio jako je třeba BBC“
(http://en.wikipedia.org/wiki/BBC) a „žádné z těchto informací tam
prostě neuslyší“. Byl jsem nedávno ve „Francii“ a tam také pořád jede
„kampaň na očkování“ tzv. „na plné pecky“. Dokonce vám říkají: pokud
„nenecháte naočkovat své dítě, tak jste špatný rodič“. „Britský časopis
Medical Journal (http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_journal) takové
počínání odsoudil“ a popsal tzv. prasečí chřipku jako velký podvod.
Vždyť i „já jsem v tomto smyslu dokonce interpeloval v parlamentu“.
My „v Británii totiž nemáme ani jeden smrtelný případ prasečí chřipky,
který by mohl být spojován pouze s touto chřipkou“. Prostě celé „je to
velký job pro farmaceutické firmy“. V otázce ztráty naší britské
samostatnosti: totalitáři na to šli chytře již od roku „1975“, kdy postupně
předkládali lidu k hlasování různé „dohody o svobodném trhu“, které
posléze potřebovaly upřesnění, zákonný rámec. Začaly se vršit další a
další dohody, až jsme nakonec skončili v náručí toho ´dobra´ v EU. Víte:
EU jsme nejprve chtěli pouze jako „zónu volného obchodu“. No a jak to
dopadlo, to vidíme nyní. „Politici si myslí, že jsme banda hlupáků
právě proto, že nejsme sami jako občané v politice aktivní.“
My „jim to ale musíme dát jasně na vědomí, že hlupáci
nejsme.“ Godfrey Bloom také potvrzuje „infiltraci“ NWO v různých
britských „charitativních organizacích“, které disponují velkým
množstvím peněz. „Každá charitativní organizace je infiltrována“ a
pokud víte, kdo je financuje, tak to jasně vidíte. Tyto různé nadace se
využívají např. na podporu NWO přijatelné agendy. Vždyť EU již např.
uznala Tibet (http://en.wikipedia.org/wiki/Tibet) jako “Čínskou
provincii“. (Zdroj: Alex Jones Show, 20.1.2010.)
Alex Jones uzavírá tento text následující výzvou: „Pokud zasvětíte svůj
život boji proti tyranii, tak zvítězíme.“ NWO agendu se nepodaří prosadit
a naše děti i my sami budeme mít alespoň nějakou naději na to, že když
už nic, tak budeme moci žít jako svobodní lidé, nikoliv jako otroci. „Bůh
je na naší straně a my vyhráváme.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010.)
S přáním Božího požehnání Váš RAdo Skydancer
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writes in his
article about great
victories and
defeats of patriots,
worthy, decent
people in the past
year. He warns
against the
ongoing threat of
NWO. RAdo also
expresses the
fervent hope that
the new year 2010 will be a turning point in the number of
awakened people who realize the threat of the NWO and thus
will be tens of thousands of people willing to actively put this
threat in the political arena and in everyday life. A positive
result will surely come for the whole Czech Republic. God
bless the patriots all around the World.

Bilancování roku 2009; připomenutí některých důležitých
mezníků Oranžové války; pozitivní výhledy do budoucna.
Motto 1: Mark Twain – http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
“Na počátku změny je patriot osamoceným mužem a statečným a
nenáviděným a opovrhovaným. Když však jeho věc uspěje, též zbabělec
se k němu přidá, protože pak již to nic nestojí být patriotem.” „In the
beginning of a change the PATRIOT is a scarce man, and brave, and
hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for
then it costs nothing to be a patriot.„
(Zdroj: http://en.wikiquote.org/wiki/Mark_Twain.)
Motto 2: Abraham Lincoln –
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
„Tato země, včetně svých institucí, patří lidem, kteří ji obývají. Kdykoliv
by se jim stávající vláda zprotivila, mohou uplatnit své ústavní právo
na změnu vlády nebo uplatnit své revoluční právo na její svržení.“ “This
country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it.
Whenever they shall grow weary of the existing government, they can
exercise their constitutional right of amending it, or exercise their
revolutionary right to overthrow it.”
(Zdroj:
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/abrahamlin101160.html.)
Motto 3: Dwight Eisenhower –
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower
„Pokud chceš mít totální bezpečnost, jdi do vězení. Tam tě nakrmí,
oblečou, poskytnou ti zdravotní péči a tak dále. Jediné, co ti tam bude
chybět … je svoboda.“ „If you want total security, go to prison. There
you’re fed, clothed, given medical care and so on. The only thing
lacking… is freedom.„
(Zdroj: http://www.quotedb.com/quotes/418.)
Motto 4: Slovo Boží –
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http://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Christianity –
http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_revelation#In_Christianity
„Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť
je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům
živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí. /…/ Bůh sám bude s nimi a
bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani
nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
(Zdroj: Bible: překlad 21. století, Zjevení, 7 :16-17 , 21:3-4, Praha, Biblion,
2009, s.1549, 1562.)
Máme tady nový rok 2010. S důvěrou se obracíme k Bohu a věříme, že
nám všem přinese požehnání. Pro některé je to zdraví, pro některé láska,
pro mnoho občanů nová práce, která nebude otročinou, nýbrž bude
přínosná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Víme, že díky
vzájemné ochotě si naslouchat a pomáhat: je to velmi snadno
realizovatelné. Žádného státního úředníka k tomu nepotřebujeme.
„Co potřebujeme, je pevný, dlouhodobě stabilní a velmi praktický
kompas kudy a jak dál jít. Ten musí být založen na víře v rozumnost
chování skutečně svobodných občanů a nikoli na důvěře ve
spásnou roli státu. Dělejme proto každý z nás to, co umíme, co
děláme rádi, co můžeme nabídnout ostatním. Nenechme si od
nikoho přikazovat, co máme dělat. Věřme své vlastní intuici, svým
přirozeným zájmům a motivům, a podle nich jednejme. Dělejme to, co je
v souladu s naším vědomím toho, že existuje cosi, co nás přesahuje
a čeho jsme součástí./…/ Pomáhejme potřebným, ale hlavně
pomáhejme tam, kde to má smysl a kam dohlédneme. To je
většinou nedaleko od nás. Dříve než pošleme peníze na konto nějaké
organizace, která jich část přepošle do zahraničí, podívejme se, jak žijí
naši sousedé, jak žijí lidé v našem domě, v naší vesnici, v
našem městě. Rozhlížejme se kolem sebe.“ (Zdroj: Václav Klaus –
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus – ČT24, 1.1.2010.)
Víme však také: někteří lidé a část elitářů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elitist) úzce spolupracujících se zlými
silami NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics);
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
slavili roku 2009 mnohá vítězství. Předně prošla Lisabonská smlouva
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_treaty) a ve stejný den již
Evropská unie (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union)
vyhlásila oficiální konec uměle režírované tzv. hospodářské krize:
sloužila mj. právě jako nástroj pro vyvolání pocitu nutnosti schválení
Lisabonské smlouvy, zřeknutí se národní samostatnosti nebo třeba jako
cesta k moci pro oranžové hochy, včetně pana Obamy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama). Dobří lidé však nakonec přeci jen
měli také své vítězství. Pokus o smluvní vytvoření totalitní a nevolené
celoplanetární vlády v Kodani
(http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_summit) naštěstí zatím
neuspěl. Odhalení vědeckého podvodu v rámci Klimatické aféry
(„Climategate“ – http://en.wikipedia.org/wiki/Climategate), které se
účastnili též kolegové presidenta Obamy (viz. např. pan Holdren
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren), představovalo další
z porážek NWO. Nebezpečná a schválně rozdmýchávaná hysterie kolem
onemocnění tzv. prasečí chřipky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009) a sporné vakcíny proti ní
(http://en.wikipedia.org/wiki/2009_flu_pandemic_vaccine) vyústily
naštěstí také v neúspěch NWO. Masový odpor českých lékařů a
rozumných lidí proti povinnému očkování zafungoval i přes
neskutečnou zastrašovací mediální masáž na celém světě: tzv. provakcinaci. Občané se byli schopni chránit sami, uzdravit se i bez
očkování a nebezpečných vedlejších účinků s tím spojených. Příběhy
sedmdesáti lidí, kterým vakcíny zničily život, byly zveřejněny na
internetu třeba zde: http://organichealthadviser.com. Není tajemstvím:
např. Obamova (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) nevlastní sestra
byla též postižena nežádoucími účinky očkování: „Zeituni Onyango, the
half sister of Obama’s late father, has lived in the United States illegally
in public housing for years and suffers from Guillain-Barre Syndrome, a
neurological disorder connected to vaccinations.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/obamas-illegal-alien-aunt-has-guillain-barresyndrome/.)
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Britský konzervativní politik Nigel Farage
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage), jenž je poslancem
Evropského parlamentu
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_parliament), velmi správně
poznamenal v pořadu Alexe Jonese
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) 17 . prosince
2009 o elitářích a NWO: „/…/ snaží se využít jakoukoliv krizi, ať už je
reálná nebo ta, kterou vytvoří“, aby zdůvodnili tzv. nutnou ztrátu
„demokracie“ a „svobody“ k posílení nové „globální vlády“. Využívají
toho jako „omluvu pro získání více moci“. V klasické demokracii může
být jakékoliv rozhodnutí opět demokraticky „zrušeno“. Nyní ale existuje
EU, která přišla s jiným konceptem, naprosto odlišným od demokracie.
Vytvořila „masivní množství regulací“ a tuto masu my „nemůžeme
demokraticky nijak korigovat“. Náš parlament se tak stává pouze
„šarádou“ a jakýmsi ceremoniálním místem. „Být členem EU, této EU, to
znamená smrt demokracie.“ „Nic je nezastaví“ , protože „jsou to
fanatici“. Samozřejmě, že se „bojí“ lidí, jakmile by si snad mohla opravdu
většina občanů uvědomit to, o co jde, probudit se. Lidé z NWO se nás
snaží „urážet“ a my musíme s nimi bojovat „fakty“. „Domnívám se, že
Obama je opravdu velmi nebezpečný muž, který ve skutečnosti upřímně
nevěří v demokracii.“ „V dějinách není příklad, kdy by se nějaký národ
dobrovolně a sám od sebe vzdal svého práva sám si vládnout.“ „Myslím
si, že jde o velkou dějinnou bitvu a my ji vyhrajeme.“
Podobně poslanec Evropského parlamentu Godfrey Bloom
(http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_Bloom) důrazně varuje všechny
hodné a svobodné lidi před systémem zákonů a nařízení z EU, které jsou
přísně „preskriptivní“. Svobodná Amerika a Británie totiž vybudovaly
své úspěšné civilizace v posledních dvou stech letech na přesvědčení, že
zákon má zakazovat pouze to špatné a jinak má ponechat lidem svobodu.
Nyní však: „Systém vlády, který k nám přichází z Evropy“, obrací celou
naši civilizaci naruby, ničí národní hodnoty a říká Vám přesně „co
můžete dělat“. Náš britský a americký právní systém jsou naopak
založeny na spravedlivějším přístupu: ten Vám říká „co nemůžete dělat“
a ostatní je na vaší svobodě, na etice společnosti. Nový systém EU je
„extrémně nebezpečný a zlý“. „My nechceme vládu, aby nám
přikazovala všechno dopodrobna“, my chceme pouze „malý kodex
zákonů“, protože když tomu tak nebude, pak „ztratíte svobodu v rámci
zákona“, tedy onen západní systém svobodného světa, který si tolik
„ceníme“, a za který tolik mladých mužů „umíralo“ posledních 100 let.
Nyní vidíme díky politice EU vytváření mocných skupin elit,
propojených vzájemně rodinnými vztahy. Tito „evropští byrokrati“ –
moderní šlechta – jdou dokonce tak daleko, že zatímco sami ordinují
občanům EU zvyšování daní, oni platí minimální daně a dokonce
„neplatí daň z prodeje“ (DPH –
http://en.wikipedia.org/wiki/Value_Added_Tax), tedy např. nakupují
luxusní auta třeba s 20% slevou. My v Británii jsme již podobnou chybu
jednou udělali ve zdravotnictví. Staletími prověřený systém osobních
lékařů jsme po druhé světové válce nahradili obrovským a
byrokratickým molochem tzv. všeobecné zdravotní péče
(http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_the_United_Kingdom),
kde se vynakládá přes 50% všech finančních prostředků jen na udržování
celého soukolí v chodu a zbytek jde ve skutečnosti opravdu na lékařskou
péči. Tak jsme se dostali do situace, kdy „nic v tomto systému všeobecné
zdravotní péče nefunguje“. Chceme tedy opravdu žít v takto
koncipované EU? Když víme: „EU je založena na modelu sovětského
totalitního systému“ a mlčící většina občanů s tím nic nedělá? (Zdroj:
Alex Jones Show, 28.12.2009.)
V celém seriálu o tzv. Oranžové válce v roce 2009, která vlastně začala v
Česku (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_republic) sjezdem
oranžových hochů (http://zpravy.idnes.cz/sjezd-cssdmistopredsedkyni-nevybral-rozhodne-o-ni-ustredni-vybor-1pd/domaci.asp?c=A090322_092032_domaci_lpo) ještě před pádem
české vlády v březnu téhož roku, jsme si podrobně vysvětlovali zásady
konzervativně-liberální politiky, nebezpečí NWO a všech s ním
spojených totalitních ideologií, hrozeb pro život každého občana. Český
politolog-historik Marek Skřipský a Václav Klaus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) označili společně
s americkými a britskými konzervativci hrozby plynoucí z myšlení a
uvažování lidí napojených na NWO jako: velmi nebezpečné. Marek
vysvětlil jasně podstatu NWO takto: „V obecném významu to znamená
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vytváření a posilování nadnárodních struktur vládnutí na úkor
národních států a tradičního parlamentarismu. A tento trend kritizuji
rovněž. Potřebu vytvoření NWO poprvé veřejně požadoval ve svém
projevu z roku 1992 prezident Bush starší
(http://en.wikipedia.org/wiki/George_Bush_Sr.). Tradiční
konzervativci typu Pata Buchanana
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Buchanan) nebo Alana Keyese
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Keyes) ho za tento koncept
kritizovali. Stalo se to i tématem republikánských primárek, kdy vlivný
pravicový list National Review
(http://en.wikipedia.org/wiki/National_Review), právě kvůli konceptu
NWO a zvyšování daní doporučil nevolit Bushe a upřednostnil právě
Buchanana.“ (Zdroj: Facebook, 28. října 2009.) Český president Klaus
hovoří takto: „Nemyslím si, že opravdovým problémem je např. teplota
na Zemi nebo CO2, tím opravdovým problémem je nová utopická
vize světa.”, NWO. (Zdroj: ENGLISH PAGES Speech at the Washington
Times Climate Change Policy Conference, 4.11.2009 –
http://klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=G2mBVPC6Q3ik)
V současnosti vidíme další uměle režírované krize lidmi z NWO, které
mají krůček po krůčku přispět ke konečnému cíli: vytvoření totalitní
vlády na celé planetě. K tomu je samozřejmě zapotřebí jednotná měna,
jednotné bezpečnostní složky, globální kontrola nad všemi informacemi
o každém člověku, nová armáda, nová víra apod. Podle „NWO Boys“ je
zapotřebí zlikvidovat národní státy, zničit prosperující regionální
ekonomiky (tzv. krize, tzv. pomoc, vytvoření dluhu), odstranit
svobodomyslné a nezávislé jedince (včetně těch bohatých lidí, kteří
odmítnou s NWO spolupracovat; zničit je samozřejmě prý také třeba
svobodný tisk); a úplně nejlepší by prý bylo, kdyby si to tak lidé pod
vlivem PR kampaní sami přáli; kdyby si to takto sami odhlasovali, třeba i
několikrát po sobě (Irsko). Pokud se voliči dobrovolně vzdají svých
svobod, pak je to podle „NWO Boys“ naprosto vynikající. Tak se třeba
nastrčení provokatéři NWO (http://www.infowars.com/exclusive-fbisilent-on-plane-bombers-accomplice) snaží přesvědčit veřejnost o
nutnosti používání bio skenerů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Security_scan) na letištích a ve všech
dalších důležitých místech. Pomocí obvyklé finty se simulacemi tzv.
teroristického útoku
(http://www.truthdig.com/report/item/one_day_well_all_be_terrorists_20091228/)
a s využitím silné medializace se má zatlačit na světové politiky, na
veřejné mínění, aby vyslovili souhlas s dalším omezením svobody. Kde
však jsou ony pomyslné hranice tzv. bezpečnosti občana? Kdy se toto
nebetyčné vlamování do soukromí každého voliče podaří zastavit? Nebo
se naplní pochmurná vize budoucnosti roku 2024 vytvořená tvůrci Star
Treku Deep Space Nine
(http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine) ve třetí
řadě a jedenáctém díle
(http://en.wikipedia.org/wiki/Past_Tense_(Star_Trek:_Deep_Space_Nine)):
každý obyvatel Země musí mít vždy u sebe svou identifikační kartu
s kompletními údaji; bez tohoto průkazu nelze vůbec nic dělat; všichni
lidé bez práce nebo „nějak problémoví“, svobodní, nezávislí, s „jinými“
názory, tělesně postižení, nemocní apod. jedinci jsou soustředění ve
speciálních ghettech
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ghettos_in_occupied_Europe_19391944 – viz též tzv. FEMA CAMPs v současnosti
http://www.infowars.com/new-legislation-authorizes-fema-camps-inus/) bez možnosti dostat se na svobodu. Tato podivná snaha neustále
trestat, omezovat běžné občany, pořád více a více utahovat smyčku
jejich svobody, přece nemůže skončit jinak než novou totalitou.
Nebudeme to nakonec my sami, kteří zničíme svou přehnanou touhou
po bezpečnosti náš svobodný život, naše soukromí, naše životy, sami
sebe? Co když: „Nakonec to bude váš vlastní strach, který vás zničí.“
(Zdroj: Chief O’Brien, Star Trek: Deep Space Nine, řada 4, díl 12.) Pokud
má voličům nějaká síla ničit životy, tak by se k tomuto problému měly
postavit patřičné orgány takto: Pokud nás chtějí teroristé zničit „tak to
budou muset udělat oni, my to za ně sami dělat nebudeme.“ (Zdroj:
Benjamin Sisko, Star Trek: Deep Space Nine, řada 4, díl 12.) Nejde totiž
jen o ztrátu soukromí a osobní důstojnosti (např. zmíněný bio skener
kompletně remoduluje i přes šaty dotyčné osoby veškeré tělesné
proporce, nýbrž vytvoří také kompletní databázový údaj o vašem těle,
jeho funkcích, pro účely bezpečnostních složek). Není třeba také
tajemstvím, že například nadnárodní policejní složky dostaly plnou
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imunitu na svou činnost v USA (http://en.wikipedia.org/wiki/Interpol).
Německo chce zavést naplno nebezpečnou technologii RFID čipů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid) přímo do identifikačních průkazů od
1. listopadu 2010.

„The German Interior Ministry confirmed on Monday that new
identification cards containing radio-frequency (RFID) chips will be
introduced starting November 1, 2010 – but some data protection
experts are critical of the decision. Privacy challenge to data-storage
law reaches constitutional court – National (15 Dec 09) Online Advent
calendars collecting children’s personal information – Society (10 Dec
09) Google’s web analysis tools face German scrutiny – Science &
Technology (26 Nov 09) “It’s smaller than the old one, but can do a lot
more,” Interior Minister Thomas de Maizière said in a statement. The
information on the card itself will be digitally stored on the RFID chip
inside the card, in addition to two fingerprint scans that German
citizens can choose to opt out of. The ID will also have a digital
signature that can be used to complete official business with
government offices and possibly beyond – accessed only by a six digit
PIN number. “The citizens choose who they want to give what data to,”
Interior Ministry official Hans Bernhard Beus said. But data protection
advocates say the RFID chip, which can be detected via radio
frequencies from about two metres away without the owner’s
knowledge, is problematic despite the fact it has already been
incorporated into German passports. Dr. Andreas Pfitzmann, head of
the privacy and data security group at Technische Universität Dresden,
told The Local on Monday that there is no reason to use RFID chips for
identification cards, and that in the worst case scenario, the chips could
be used to carry out such things as terrorist attacks. “An extreme
example would be that assuming German passports react differently to
the radio frequency than American passports, I could use this
frequency to set off a bomb where I know there are only Americans or
Germans,” he said.Pfitzmann, who specialises in privacy and identity
management in Europe, spoke out against using RFID „e-passports“ in
parliamentary hearings during the late 1990s. He said the new ID cards
raise similar concerns. “Unfortunately the technology tempts people to
give personal information that shouldn’t be made public to dubious
machines,” he told The Local, adding that there was no way to indicate
whether a reading machine is officially authorised. “The new
identification card has inherited many of the bad traits of the
passport.”But the new Perso, as it’s known colloquially in German, also
has some positive new additions such as the digital signature, which
could help streamline Germany’s notoriously opaque bureaucracy, he
said. “There is no easy answer. One could have done some things better,
but I wouldn’t simply say that it’s only negative just because mistakes
were made,” Pfitzmann said.All old identification cards will be valid
until they expire, though German residents will have the option to trade
up for the new ID early if they wish.“ (Zdroj:
http://www.thelocal.de/sci-tech/20091214-23931.html.)
„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům
nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude
moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy
nebo číslo jejího jména.“ (Zdroj: Bible: překlad 21. století, Zjevení, 13:1617 , Praha, Biblion, 2009, s. 1554.)
Ukázali jsme si již v minulých textech tzv. Oranžové války, že dokonce i
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Bible předpovídá vznik NWO, konec lidské svobody, poslední velký
souboj mezi dobrem a zlem. S neúprosnou jistotu se nyní tyto
skutečnosti více naplňují. Připomeňme si v této souvislosti dnes již
slavnou přednášku Michala Semína
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Semín) z roku 2006 ze Španělska
s názvem „Vzestup Antikrista: Odmítnutí Krista v moderním světě“, kde
hovoří o známém vyjádření papeže Pia X.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pius_X) ve smyslu nutnosti boje každého
hodného člověka se silami NWO: „Co je to duch Antikrista, o kterém tady
papež mluví? Je to vzpoura proti Bohu. Je to pokus o nahrazení Bohem
stvořeného řádu, řádem novým, jiným řádem věcí (v originále: to
replace „God´s Created Order with a New Order“). (Zdroj:
http://www.fatimaondemand.org/en/index.php/conferences/spain2006/michal-semin/209-antichrist-rising-the-rejection-of-christ-inthe-modern-world, minuta 5:50 až 6:13.) Před NWO varoval také papež
Lev XIII (http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_XIII): „It is impossible
to approve in Catholic publications a style inspired by unsound
novelty which seems to deride the piety of the faithful and dwells on the
introduction of a new order of Christian life, on new directions of the
Church, on new aspirations of the modern soul, on a new social
vocation of the clergy, on a new Christian civilization, and many other
things of the same kind.“ (Zdroj: Instruction of the Sacred Congregation
of Extraordinary Ecclesiastical Affairs, January 27 , 1902.
http://www.papalencyclicals.net/Pius10/p10pasce.htm, PASCENDI
DOMINICI GREGIS ON THE DOCTRINE OF THE MODERNISTS –
ENCYCLICAL OF POPE PIUS X, SEPTEMBER 8, 1907 .) Podobně nynější
papež Benedikt XVI. (http://en.wikipedia.org/wiki/Benedetto_XVI)
hovoří jednoznačně o boji dobrých lidí se silami zla NWO: „The Pope
actually speaks directly against a one-world government,
and, as would be expected from those who have read his previous
writings, calls for massive reform of the United Nations. /…/ Later in
the encyclical (57) he speaks of the opposite concept to one- world
government -subsidiarity (the principle of Catholic social teaching
which states that matters ought to be handled by the smallest, lowest
or least centralized competent authority) – as being essential. “In order
not to produce a dangerous universal power of a tyrannical
nature, the governance of globalization must be marked by
subsidiarity,” says the Pope. /…/ Since long before his papacy, Joseph
Ratzinger has vigorously fought the United Nations’ vision of a
‘New World Order’. As early as 1997, and repeated subsequently,
Ratzinger took public aim at such a vision, noting that the philosophy
coming from UN conferences and the Millennium Summit “proposes
strategies to reduce the number of guests at the table of humanity, so
that the presumed happiness [we] have attained will not be affected.”
“At the base of this New World Order”, he said is the ideology of
“women’s empowerment,” which erroneously sees “the principal
obstacles to [a woman's] fulfillment [as] the family and maternity.” The
then-cardinal advised that “at this stage of the development of
the new image of the new world, Christians – and not just
them but in any case they even more than others – have the
duty to protest.” Benedict XVI in fact repeats those criticisms in the
new encyclical. In Caritas in Veritate, the Pope slams “practices of
demographic control, on the part of governments that often promote
contraception and even go so far as to impose abortion.” He also
denounces international economic bodies such as the IMF and World
Bank (without specifically naming them) for their lending practices
which tie aid to so-called ‘family planning.’ “There is reason to suspect
that development aid is sometimes linked to specific health-care
policies which de facto involve the imposition of strong birth control
measures,” says the encyclical.“ (Zdroj:
http://www.prisonplanet.com/popes-new-encyclical-speaks-againstnot-for-one-world-government-and-new-world-order.html.)
Původní moderna (http://en.wikipedia.org/wiki/Modernity) však již
postupně přerostla přes hlavu všem svým tvůrcům. Další roky přinesou
opětovné střety mezi lidmi hájícími svobodu a totalitáři, bohužel také
mezi svobodomyslnými a některými hodnými, leč zmanipulovanými
lidmi, spolupracujícími s NWO. „Pravá víra tvoří základy každé skutečně
lidské kultury. Odmítá všechny formy násilí a totalitarismu,“ prohlásil
Benedikt XVI.“ (Zdroj: http://zahranicni.ihned.cz/c1-35894400-papezk-muslimum-prava-vira-odmita-nasili-a-totalitu.) Ano, mnoho lidí zvolí
raději nové otroctví v rámci NWO proto, aby přežili. Zdánlivě jim totiž
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díky uměle vytvářeným ekonomickým aj. krizím všeho druhu nic jiného
nezbude. Václav Klaus apeloval na všechny slušné a hodné lidi
„odmítejme uměle vytvářenou hysterii“. (Zdroj: ČT24, 1.1.2010.)
Proč to nechápeme a necháme „NWO Boys“ vyhrát? To je nám již vážně
všechno jedno? Dovolíme prosadit NWO tuto vizi: Namísto větší pomoci
v rámci daného lidského společenství, místo větší role křesťanské etiky
v mezilidských vztazích, budou občané hledat spásu více a více v silném
státu, v jeho zákazech, příkazech a přídělech. Budou moci sice přežívat,
ale výsledkem již nebude svobodná lidská bytost, nýbrž závislý a totálně
poslušný – robotický – občan. Všichni ostatní budou v novodobých
ghettech, mrtví nebo v odboji. Nezačneme-li být vůči tomuto plánu NWO
plně aktivní: naplní se.
A víra v Boha, která vlastně vytvořila celou západní civilizaci a umožnila
mj. zkultivovat naše mezilidské vztahy? Ta musí podle NWO zmizet
(podobné myšlenky jsme slyšeli od komunistů, socialistů, nacistů a
dalších totalitářů). President Václav Klaus před tímto ďábelským plánem
varuje. Je zděšen z pokusu o vytvoření nového a sebedestruktivního
klimatického náboženství. „Je to druh nové ideologie nebo nového
náboženství, náboženství klimatické změny nebo
náboženství globálního oteplování. Je to náboženství, které
říká, že lidé jsou odpovědni za současné velmi malé zvýšení teploty. A
měli by být za to potrestáni. /…/ Budeme oběťmi iracionální ideologie.
Budou nám diktovat, jak žít, co dělat, jak se chovat, co jíst a co
mohou mít moje děti. Je to něco, co my, kdož jsme prožili v
éře komunismu většinu života, pociťujeme velmi silně. Na to
jsme velmi citliví. Žil jsem v komunismu, kde nám politici říkali, co
dělat. Nemyslím si, že by politici nebo prezidenti měli firmám
naznačovat, co mají dělat. To je vždy chyba.“ (Zdroj:
http://www.foxnews.com/scitech/2009/12/18/czech-president-klausglobal-warming-science-new-religion/.)
„As the Copenhagen climate conference drew to a close Friday, Czech
President Vaclav Klaus, long a global warming skeptic, had a message
for the world: do not dictate to humanity how to live based on an
„irrational ideology,“ which he sees as the product of political
correctness. Global warming is a „new religion,“ not a science,
he said in an interview with FoxNews.com. „I’m convinced that after
years of studying the phenomenon, global warming is not the real issue
of temperature,“ said Klaus, an economist by training. „That is the issue
of a new ideology or a new religion. A religion of climate change
or a religion of global warming. This is a religion which tells us
that the people are responsible for the current, very small increase in
temperatures. And they should be punished.“ Klaus, the second
president of the Czech Republic since the fall of communism, is often
called the Margaret Thatcher of Central Europe. In the interview, he
sounded more like Winston Churchill, vowing to defend liberty and
freedom from those who would restrain global economic growth. „I’m
absolutely convinced that the very small global warming we are
experiencing is the result of natural causes,“ Klaus told FoxNews.com.
„It’s a cyclical phenomenon in the history of the Earth. The role of man
is very small, almost negligible.“ Klaus believes man’s natural ingenuity
can create new technologies that will lessen any impact that mankind
has had on the planet’s environment. „I don’t think the radical measures
just now suggested in Copenhagen are necessary,“ said Klaus.
„Politicians and their fellow travelers, the media and the business
community, simply understood that this is a very good topic to take on.
It’s an excellent idea to escape from the current reality. Not to solve the
crisis, but to talk about the world in 2050, 2080, 2200. This is for them
an excellent job. They will not be punished by the voters for making a
totally wrong decision, a wrong forecast.“ Klaus says that many
interested parties get „a lot of money and influence“ by backing the idea
of global warming and organizing the Copenhagen conference, as well
as its predecessor the Kyoto conference. „Some of them are really
just rent seekers who hope to get some money either for their
businesses or for their countries,“ says Klaus. „Some of them are really
true believers.“ The president reckons that environmentalism, executed
on the scale suggested by global warming adherents, is a „real way to
stop progress, industrial progress…and this is something unfair.“ Klaus
fears that turning global warming into binding law would impede
civilization as we know it. „We’ll be the victims of irrational
ideology. They will try to dictate to us how to live, what to do, how to
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behave,“ Klaus said. „What to eat, travel, and what my children should
have. This is something that we who lived in the communist era for
most of our lives — we still feel very strongly about. We are very
sensitive in this respect. And we feel various similarities in their way of
arguing or not arguing. In the way of pushing ahead ideas regardless of
rational counter-arguments.“ Klaus thinks that the world’s „silent
majority“ would agree with his position on global warming. „I’m so
sorry that Al Gore and others around the IPCC succeeded in influencing
so many people,“ he said.Klaus, who graduated from the University of
Economics in Prague, and also studied in the U.S. at Cornell University,
worked in banking during the communist era. He was also an
outspoken reformer during the „Prague Spring“ in the late 1960s, a
cultural revolt against totalitarian ideology. Klaus was previously
prime minister of his country, has received more than 50 honorary
degrees and is colloquially known as „Mr. Professor“ by his
countrymen. He worries that schoolchildren around the world are
being fed global warming ideology, and that this will give the ideology
more power in the future. „We need to bring new arguments. The real
problem isn’t the arguments. The real problem is to motivate people to
listen to other arguments against this. This is the missing link in the
current debate.“ Klaus says that he is in favor of „green“ technology,
but cautions that he is not in favor of the government dictating the
development of the technology. „I lived in a communist world where
politicians told us what to do,“ Klaus said. „I don’t think politicians or
presidents should suggest to firms what to do. That has always been a
mistake.““ (Zdroj:
http://www.foxnews.com/scitech/2009/12/18/czech-president-klausglobal-warming-science-new-religion/.)
Tady lze vidět jasně, jak „NWO Boys“ plánovitě likvidují Boha na celém
světě mj. prostřednictvím OSN
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations), EU a bohužel k tomu
také využívají manipulaci s lidovým hlasováním – viz. nedávné události
ve Švýcarsku (zákaz minaretů). V průběhu Kodaňské klimatické
konference
(http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Climate_Summit) byly
zakázány jakékoliv náboženské symboly. “Denmark‘s Foreign Ministry
has banned Christmas and any symbols attached to the holiday during
this weeks climate summit in Copenhagen.“ (Zdroj:
http://www.digitaljournal.com/article/283383 12.) Týkalo se to
samozřejmě nejen židovské Chanuky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hannukah;
http://en.wikipedia.org/wiki/Hannukah_bush) a příprav na oslavy
islámského nového roku 18. prosince nebo dozvuky Eid ul-Adha
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eid_ul-Adha) apod. Oficiálně byly
zakázány všechny symboly mj. spřízněných semitských náboženství
(http://en.wikipedia.org/wiki/Semitic#Religion): křesťanství,
judaismus, islám. Bůh „musel být zničen“ proto, aby mohla nastoupit
Bohyně Gaia (http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_(mythology)).
Propagace nové zelené víry včetně nevázaných sexuálních služeb
zdarma
(http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,665182,00.html):
to vše bylo samozřejmě masivně propagováno a povoleno. Vánoční
stromečky však byly natvrdo zakázány. Uvažujme. “But Christmas is a
religious holiday that has no place at a United Nations function,
according to the Foreign Ministry’s Svend Olling, who is the head of
practical planning for the climate summit. ‘We have to remember that
this is a UN conference and, as the centre then becomes UN territory,
there can be no Christmas trees in the decor, because the UN wishes to
maintain neutrality,’ said Olling.!” (Zdroj:
http://www.cphpost.dk/climate/91-climate/47 67 9-christmas-treesbanned-for-climate-summit.html.)
Chceme tedy žít ve světě bez svobody pod neustálým dohledem
slídivého oka Velkého Bratra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(Nineteen_Eighty-Four)),
Saurona
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Sauron#Eye_of_Sauron), kde
vlivem NWO již nelze svobodně šířit informace a jiné názory než má
mainstream (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_media)? A co
když se to už dotýká dokonce našich dětí? NWO má již své PR kampaně
(http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations) dokonce v učebnicích
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historie a vyučuje se to povinně ve školách:
http://www.youtube.com/watch?v=ZDu4H39lyC8
Podobných případů, jako ten níže, jsou dnes stovky, jenže lidé o nich ze
strachu před NWO nemluví, stejně tak, jako kdysi ze strachu před nacisty
nebo komunisty:
Student Robert Wanek byl fyzicky napaden svými učiteli a vyobcován ze
školy za šíření pravdivých informací o možné škodlivostí vakcín proti
prasečí chřipce. Šokující případ se odehrál 16. prosince 2009 na střední
škole Breckenridge High School ve státě Minnesota v USA. Informace ve
studentově letáku totiž odrazovaly již rozhodnuté studenty od
probíhajícího očkování. Učitelé fyzicky napadli Waneka znovu a snažili
se mu zabavit kameru, na kterou byl celý incident natáčen. Policie
neshledala na studentově počínání nic nezákonného a předala celou
záležitost na bedra učitelů. Robert Wanek byl suspendován za svobodné
šíření pravdivých informací ze své střední školy na dva dny. Tím mohlo
být dokončeno očkování a zabráněno šíření svobodných informací o
možné škodlivostí vakcín. Našli by se mezi studenty v ČR také stateční
jedinci bojující klidně a bez násilí za svobodu slova a zdraví svých
kamarádů v případě podobných očkovacích kampaní v našich školách?
Došlo by ze strany některých zfanatizovaných učitelů také k fyzickému
násilí? Ptejme se a uvažujme.
Student Robert Wanek was physically assaulted by teachers and cut off
from school for the dissemination of truthful information about the
possible harmful effects of vaccines against swine flu. Shocking incident
took place: 16th December 2009 in Breckenridge High School in
Minnesota in the USA. Student’s information in the leaflet has decided to
discourage other students from vaccination. Robert was physically
attacked again by teachers. They tried to confiscate his camera, to which
the entire incident was filmed. Police did not find anything on the
student’s actions illegal and gave the whole affair upon the shoulders of
teachers. Robert Wanek was suspended for the free dissemination of
truthful information from their high school for two days. This allows to
complete the vaccination and to prevent the spread of free information
on the possible harmful effects of vaccines. Would be the students in the
Czech Republic as well as courageous individuals, fighting for the
freedom of speech and the health of their comrades in the case of similar
vaccination campaigns in our schools? And how should behave Czech
teachers? Ask questions and think again.
(http://www.infowars.com/student-suspended-and-assaulted-forhanding-out-anti-vaccine-flyers/ http://www.youtube.com/watch?
v=t3_wxy7 wHac, http://www.youtube.com/watch?v=0f9N1LZnLrI)
Řádný občan, fotograf, byl vyslýchán policisty již jen proto, že si
pořizoval dle jejich názoru „příliš mnoho“ fotografií vánoční atmosféry
v Brightonu (http://en.wikipedia.org/wiki/Brighton). Mnozí čtenáři si
jistě vzpomenou na podobné věci před rokem 1989. (Zdroj:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1232513/Photographertaking-pictures-Christmas-lights-questioned-police-anti-terrorlaws.html.)

Fanatismus se samozřejmě objevuje na všech stranách případného
sporu. Neschopnost dohody nebo slušné nedohody, urážky a fyzické
útoky rozhodně nepatří k tomu, na co by mohla být naše civilizace hrdá.
Tento styl myšlení a jednání je bohužel podivným způsobem zakódován
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v našem podvědomí. Pokud s ním nedokážeme pracovat např. tím, že
hledáme pozitivní řešení z nově vzniklé situace tak, abychom
respektovali našeho protivníka a aby bylo možné dosáhnout
oboustranně prospěšného řešení, případně abychom se rozešli jako
slušní lidé, pak opravdu selhávají základní principy dobrých
mezilidských vztahů, celé naší civilizace. Vždyť zfanatizovaní hoši z NWO
se již neostýchají ani násilí na vrcholových politicích. Nedávný brutální
fyzický útok z prosince 2009 na britského konzervativce a někdejšího
poradce britské premiérky Thatcherové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher) lorda Moncktona
(http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Monckton,_3rd_Viscount_Monckton_of_Brenchley)
v Kodani je důkazem toho, že už nejde jen o nebezpečí pro „normální
občany“, nýbrž situace se stává hrozivou také pro lidi z nejvyšších
kruhů, kteří nechtějí táhnout s „NWO Boys“ za jeden provaz. Lord
Monckton popsal útok následovně: „One of them began the now familiar
technique of manhandling me, in the same fashion as one of his
colleagues had done the previous day. Once again, conscious that a
police helicopter with a high-resolution camera was hovering
overhead, I thrust my hands into my pockets in accordance with the St.
John Ambulance crowd-control training, looked my assailant in the eye
and told him, quietly but firmly, to take his hands off me. He complied,
but then decided to have another go. I told him a second time, and he
let go a second time. I turned to go and, after I had turned my back, he
gave me a mighty shove that flung me to the ground and knocked me
out. I came to some time later (not sure exactly how long), to find my
head being cradled by my friends, some of whom were doing their best
to keep the police thugs at bay while the volunteer ambulance-men
attended to me. I was picked up and dusted me off. I could not
remember where I had left my telephone, which had been in my hand at
the time when I was assaulted. I rather fuzzily asked where it was, and
one of the police goons shouted, “He alleges he had a mobile phone.” In
fact, the phone was in my coat pocket, where my hand had been at the
time of the assault. The ambulance crew led me away and laid me down
under a blanket for 20 minutes to get warm, plying me with water and
keeping me amused with some colorfully colloquial English that they
had learned. I thanked them for their kindness, left them a donation for
their splendid service, and rejoined my friends. A very senior police
officer then came up and asked if I was all right. Yes, I said, but no
thanks to one of his officers, who had pushed me hard from behind
when my back was turned and had sent me flying. The police chief said
that none of his officers would have done such a thing. I said that
several witnesses had seen the incident, which I intended to report. I
said I had hoped to receive an apology but had not received one, and
would include that in my report. The policeman went off looking glum,
and with good reason. To assault an accredited representative of a
conference your nation is hosting, and to do it while your own police
cameramen are filming from above, and to do it without any
provocation except my polite, non-threatening request that I should
not be manhandled, is not a career-enhancing move, as that police chief
is about to discover to his cost. Nor does this incident, and far too many
like it, reflect the slightest credit on Denmark.“ (Zdroj:
http://sppiblog.org/news/is-the-european-police-state-goingglobal#more-228.)
Nicméně přátelé: tyto fyzické útoky jsou vedeny také proti svobodnému
tisku. V prosinci 2009 jsme jich byli v Kodani též svědky.
(http://www.infowars.com/dictatorial-un-crushes-media-freedombefore-copenhagen/)
“A Stanford Professor has used United Nation security officers to silence
a journalist asking him “inconvenient questions” during a press briefing
at the climate change conference in Copenhagen. Professor Stephen
Schneider’s assistant requested armed UN security officers who held
film maker Phelim McAleer, ordered him to stop filming and prevented
further questioning after the press conference where the Stanford
academic was launching a book. McAleer, a veteran journalist and film
maker, has recently made a documentary “Not Evil Just Wrong’ which
takes a sceptical look at the science and politics behind Global Warming
concerns. He asked Professor Schneider about his opinions on
Climategate – where leaked emails have revealed that a senior British
professor deleted data and encouraged colleagues to do likewise if it
contradicted their belief in Global Warming.” (Zdroj: Mike Flynn, Big
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Government, Saturday, Dec 12th, 2009.)
A o co jde obecně našim politikům? Šli by také mezi lidi bojovat s NWO a
diskutovat o svých ideálech tak, jako lord Monckton v Kodani? Většina
z nich těžko. Když publicista sleduje vyjádření a historii některých
českých politiků, nemůže se zbavit dojmu, že tzv. úspěch v politice, tedy
co to znamená „úspěch v politice“, je pro spoustu lidí post nebo zajímavá
finanční zakázka, kterých dosáhli. Problémem je pak to, že již to není o
ideálech, nýbrž o penězích, o kariéře apod. Ti politici, kteří postů
nedosáhli, jelikož je již přetlak a další místa nejsou, jdou raději do jiné
strany jen proto, že jim tam někdo nabídne funkci. O program nebo
historii dané strany vlastně tristně ani tolik nejde. Pokud je však opravdu
pro některé naše politiky spojen úspěch v politice jen s dosažením
funkce: zde se asi shodneme s většinou občanů naší republiky, že „něco
nefunguje“. Sám jsem si před lety na vlastní kůži vyzkoušel, jak jsou
někteří lidé hákliví jen na pouhou zmínku o možné změně a jakými
rafinovanými metodami jsou schopni jakoukoliv pozitivní změnu –
většinou spojenou s byť by i jen virtuálním a zanedbatelným „ohrožením
své funkce“ – zničit. Stačí jen vyslat zcela smyšlený signál a jeden se
nestačí divit, čeho jsou někteří schopni na místo slušné diskuse,
argumentace. Být politikem: to však přeci neznamená stát se šlechticem
navěky a získat doživotní rentu (ikdyž se to již EU zřejmě povedlo).
Mnohokrát je zapotřebí ustoupit, stáhnout se i na mnoho let a pak opět
zazářit na výsluní. Winston Churchill
(http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill) by o tom mohl povídat a také o
tom napsal mnoho knih. Potřebujeme politiky a mediální vzory, kteří se
nebudou lidem stydět říkat: Nechci ty „peníze“ co má ten nebo onen;
chci dělat „dobrou práci“ pro lidi a „změnit myšlení lidí“, pozitivně
„změnit dějiny“, „zachovat svobody“ občanům, „zastavit
enviromentalistické génie“, „zachránit naši zemi“ (Zdroj: Alex Jones
Show, 21.11.2009.); vždyť „peníze v kampani“ a v životě „nejsou
všechno“, orientace společnosti „na okamžitý konzum“ je negativní a
tento trend je třeba změnit, řekněme jasné ne Obamově administrativě
podporující NWO, neboť „toto není politika, která by nás mohla těšit“,
politika by měla být realizací „idejí, nikoliv soukromých zájmů“,
„pojďme společně“ za tímto cílem ke společnému vítězství dobra nad
zlem (Zdroj: Mirek Topolánek –
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirek_Topolanek – ČT24, 21.11.2009.)
Jsou snad před NWO ochráněni lidé z velkého businessu? Ředitelé firem
nebo všichni čeští elitáři, dokonce čeští úředníci nebo česká média?
Nikoliv. Na to, aby nemuseli být sami ohrožení bohužel nemají dostatek
miliard. Není pak ale načase říci jasně také z jejich strany NWO: Dost!?
Nedávné razie v ČEZu a dalších firmách jsou toho zajímavým důkazem
(http://www.ct24.cz/ekonomika/7 3911-razie-v-cezu-byla-naseiniciativa-tvrdi-evropska-komise/). Mluvčí evropské komisařky Neelie
Kroesové (http://en.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes) pro
hospodářskou soutěž a elektronickou agendu Jonathan Todd
(http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/czech/C9/key_policy_makers/)
řekl: „V tomto konkrétním případě komise jedná na základě vlastní
iniciativy.“ „Kromě komise o razii věděl jen český antimonopolní úřad.“
„Rozhodně ale budeme muset zahájit vyšetřování, jak se informace
dostala do českých médií.“ Takže NWO bude už útočit též na svobodu
tisku. Kdo si ještě vzpomíná, kdy byla naposledy nějakým státním
úředníkem vyšetřována svobodná média? Ty doby ještě nejsou zase tak
dávno přátelé. Představitelé NWO zcela otevřeně přiznávají, že šlo o
jejich vlastní akci zaměřenou proti českým firmám, kterým se uměle
režírovaná tzv. hospodářská krize vyhnula. Vyjádření „NWO Boys“ jdou
však ještě dále. Oni otevřeně přiznávají, že jejich činnost (v jejich podání
tzv. nedopatřením) může zruinovat doposud prosperující firmu.
Jonathan Todd: „Komise si je vědoma že zahájení razií jako tato může
mít vliv na cenu akcií.“ (Zdroj: ČT24, 29.11.2009.) Samozřejmě pokusy o
zamaskování pravého cíle postupu lidí z NWO tzv. zájmem na snížení cen
elektrické energie pro běžného občana: jsou nepodložené a jde o pouhou
PR fintu. Ředitel divize Obchod společnosti ČEZ Alan Svoboda totiž jasně
na kameru prohlásil: „V kufříku, který si odvezli, je“ ve skutečnosti
„minimum“ údajů, které hovoří o ceně elektřiny. „Byl jsem překvapen,
že toto je vůbec nezajímalo.“ Pan Svoboda zdůraznil, že z hlediska
možných rizik pro hodnotu akcií dané společnosti na burze: „Dneska
každá zpráva je mnohem citelnější než dříve.“ Vyšetřovací „komisi jsme
nečekali, nevěděli jsme, kdy dorazí.“ (Zdroj: ČT24, 29.11.2009.) Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže odmítl jakékoliv pochybení na

converted by Web2PDFConvert.com

národní úrovni. Petr Rafaj (http://www.compet.cz/o-uradu/vedeniuradu/predseda/) přiznal, že nemohl nic dělat a musel bohužel
poskytnout své lidi na celou operaci řízenou „NWO Boys“, když vysvětlil,
že: „nám se fakta“ prostě „nesdělují“, my jen „poskytneme“ pracovníky a
oni nás již instruují. (Zdroj: ČT24, 29.11.2009.) Tedy ono pověstné: my
jen plníme rozkazy (viz. druhá světová válka)? President Václav Klaus
toto nebezpečí jasně vidí: „Na závěr nemohu nezmínit nedávnou akci
bruselského úřadu pro hospodářskou soutěž v našem ČEZu. Nechci
opakovat to, že si nepřeji, aby nám někdo z ciziny kontroloval naše
notebooky a mobily. Ale možná, že už to není cizina a že to právě tak
někteří lidé u nás svou apoteózou všezahrnující evropeizace chtěli a
chtějí. /…/ Dojde tím k dalším zákazům a příkazům. Dojde k umělému
zvyšování cen energií, ať se zvolí jakákoli metoda regulace. Děsí mne, že
se některým z Vás líbí zdánlivě „tržní“ metoda obchodování
s povolenkami. Ta je čistým státním intervencionismem, na němž nic
tržního není. Někdo na ní – na náš účet – jistě vydělá.“ (Zdroj:
http://www.euportal.cz/Articles/5407 -klaus-20-let-pote-ocekavani-arealita.aspx.) Nejvyšší vládní představitelé, kapitáni průmyslu a
vzhledem k NWO rebelující vlivné osoby napříč společností mají být
donuceni k poslušnosti a to „jakýmkoliv způsobem“. (Zdroj: Pavel
Zámyslický, vedoucí české delegace v průběhu kodaňského summitu,
Radiožurnál, 7 .12.2009.) Čeští zelení Hoši v čele s panem Bursíkem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bursik) budou také v budoucnu tlačit
všemi možnými prostředky na zničení hodných lidí a každého občana
pomocí zvyšování daní, novými požadavky na byrokratické zásahy do
každodenních životů běžných občanů i ředitelů těch nejúspěšnějších
firem, budou chtít zakázat využívání uhlí, nafty, dřeva apod. Důsledky
těchto jejich opatření si dnes asi jen těžko dokážeme představit. Mohou
vyvolat takovou katastrofu, tak zničit životy každého občana, že pak již
nebude stát nové globální vládě NWO opravdu nic v cestě. Pan Bursík
vyžadoval ještě 7 . prosince 2009 ve shodě s „NWO Boys“ podepsání
závazné smlouvy o vzniku celoplanetární vlády. Jeho vlastními slovy:
„Není rozumné od toho očekávat, že to bude jalová deklarace.“; za
několik desítek let my již „nebudeme používat naftu“; nelíbí se to
„uhelným společnostem“ a „Čezu“; když se člověk baví s americkým
ministrem energetiky panem „Chu“ (Pan Bursík konzultoval podrobně
všechny své kroky s Obamovou administrativou, včetně zmiňovaného
ministra z Obamovy administrativy jménem Steven Chu –
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Chu) tak je to jasné. (Zdroj:
Radiožurnál, 7 .12.2009.)

A tak zatímco umělé a ze strany „NWO Boys“ režírované krize slouží
k nátlakovým operacím na jednotlivé národní vlády, na běžné voliče,
česká vláda se radostně rozhoduje nespořit, ale naopak věnovat 300
miliónů korun na tzv. změnu klimatu. Desítky procent z této částky se
k běžnému občanovi např. v Africe samozřejmě nikdy nedostanou. Kde
je tedy chyba přátelé? Tady lze velmi dobře vidět, jaké se zde s námi hrají
nečestné hry a k čemu tzv. krize slouží.
„Czech government pledges cash for developing countries to deal with
climate change The Czech Republic is prepared to offer around 300
million crowns to poor countries to help them deal with climate
change. The pledge was made by Prime Minister Jan Fischer at the start
of a two-day meeting in Brussels on Thursday. He said the cash should
come from funds already earmarked for development and should be
made available from 2010 to 2012. European leaders agreed on Friday
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to set aside around 187 billion crowns, or around 7.2 billion euros, as
short-term support for developing countries. The EU hopes that the
cash pledge will help smooth a deal on climate change at the
Copenhagen summit.“ (Zdroj: http://www.radio.cz.)
„NWO Boys“ totiž velmi dobře vědí: není třeba se ničeho obávat. Voliče
to nezajímá, dokud jim to nevezme přímo z peněženky alespoň 30 korun
(viz. poplatky ve zdravotnictví) a pod dojmem tzv. krize si lidé prý rádi
nechají zvednout daně, zničit své svobody, dílo svých předků: český
volič to dokonce údajně rád zaplatí. Je tomu ale opravdu tak? Alespoň
nějaká jiskřička naděje se objevila. Česká vláda přeci jen řekla alespoň na
něco konečně: NE!
„Evropská unie totiž vyzvala Mezinárodní měnový fond, aby zvážil
možnost zavedení poplatků ze všech finančních transakcí, tedy
takzvané Tobinovy daně. Na schůzce v Bruselu se na tom shodli lídři
členských zemí sedmadvacítky. Tobinova daň
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin_tax) podle zastánců vytvoří
prostředky k budoucí pomoci bankám, pokud by znovu vypukla
finanční krize. Bankovní domy by tak nemuseli zachraňovat daňoví
poplatníci. Podle kritiků ale nový poplatek jen prodraží finanční
operace, a to i pro běžné občany. Premiér Jan Fischer zdůraznil, že
Česko Tobinovu daň nepodporuje. Britský premiér Gordon Brown
zdůraznil, že nová daň může v Unii platit jen tehdy, když jí zavede celý
svět.“ (Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/669453.)

Na druhé straně ovšem česká vláda neváhá zvyšovat daně vlastním
občanům doma. Inu není totiž odpovědná voličům. Jsou to prý pouze
byrokraté (nebo právě proto). Jakmile jim vyprší mandát: oni se pak
prostě vrátí na své úřady. Zapomene se na ně a běžný občan to stejně
odnese. Proč chtějí čeští úředníci trestat každého občana za to, že se v
jejich tzv. krizi naši lidé a celá země statečně drží a vítězí? Proč ještě
zhoršují situaci každého občana, malých i velkých podnikatelů a chtějí
tak pomáhat NWO? Vždyť „Fischer´s Boys“ zavedli od prvního ledna
2010 vyšší daně např. z potravin, pohonných hmot, z vody, z tepla, z
bydlení atd. (http://www.ct24.cz/domaci/7 67 41-co-se-zmenilouderem-pulnoci-dph-materska-i-novy-trestni-zakonik/) Je to naprostá
nehoráznost! Zločin na každém občanovi této země. Namísto toho, aby
daně snižovali a pomáhali tak lidem, když už prý tedy je nějaká ta jejich
tzv. krize, tak oni daně zvýší a tím ještě zhorší situaci. Je to prostě
neskutečné! Podle Václava Klause zvyšování daní v současné situaci
rozhodně není dobrým krokem, „protože se tím krátkodobě nic neřeší a
dlouhodobě to jen škodí“. (Zdroj: ČT24, 1.1.2010.) Naštěstí např. také
ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) a nebo
třeba mí oblíbení Svobodní
(http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) odmítli tato
zavrženíhodná opatření české vlády dále podporovat. Mají za to můj
obrovský respekt a uznání: „Občanská demokratická strana jim v tom
pomáhat nebude.“ „Vidím v tom určité nakročení premiéra Fišera k
sociálním demokratům a ke komunistům /…/. To poslední, co potřebuje
naše republika, je zvyšování daní.“ (Zdroj: Petr Nečas –
http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas – Radiožurnál, 4.12.2009.)
Proč se třeba česká vláda neinspiruje u našich západních sousedů.
„Daňové úlevy ve výši celkem osmi a půl miliardy eur schválil německý
Spolkový sněm. Cíl: zvýšení hospodářského růstu, zlepšení situace a
svobody rodin s dětmi, dědiců a firem.“ (Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/666457 .)
Jděme jinou cestou než zvyšováním daní a zotročováním lidí! Vždyť
ještě stále můžeme zastavit NWO také u nás doma. Vlastimil Tlustý
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Tlustý) prohlásil o záměru
zvyšovat daně v recesi: „Zvyšování daní: to je zločin.“ Zároveň se
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vyslovil pro radikální úspory ve státních výdajích. Podle pana Tlustého
dostal ČR do rozpočtových problémů především pan „Janota“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Janota), jenž je zodpovědný za
všechny rozpočty od počátku 90. let minulého století. (Zdroj:
Radiožurnál, 15.12.2009.) Bývalý viceguvernér České národní banky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank) Luděk
Niedermaier důrazně varoval před umělým zadlužováním České
republiky, jelikož to může velmi nahrávat NWO. „Stát si bude půjčovat
dráž“ a český bankovní sektor to již nepokryje: bude se muset hledat
v zahraničí, což nejen podlomí ekonomiku, ale navíc na dlouhá desetiletí
skončí finanční samostatnost ČR. Luděk Niedermaier také prohlásil, že
tzv. ekonomická krize skončila: „Technicky ano.“ (Zdroj: Radiožurnál,
1.12.2009.)
How to prevent boys from NWO in raising taxes and destruction of Czech
citizens? We can not remove them. The only real hope is now, in this
case, ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) and
new elections! Disable officials! OFFICIALS WANT IN COOPERATION
WITH NWO destroy our people! GOOD WAY: TAXES MUST BE REDUCED!
(http://www.novinky.cz/domaci/186235-janota-cesko-bude-musetzavest-progresivni-zdaneni.html,
http://www.novinky.cz/ekonomika/186088-vsechny-dane-se-budouzvysovat-pripustil-premier-fischer.html) And it’s here – the non-elected
officials in Czech Republic, which is difficult to remove, again want to
raise taxes. European Union bade you guys: you have to end the artificial
crisis, but you want to enhance it further! Why do you want to destroy
the people of this country? Go to the hip – with increased taxes. Reduce
taxes and help people! Look at the German example! „Tax relief in a total
of eight and five hundred million euros approved by the German
Bundestag. Objective: to increase economic growth, improve the
situation and the freedom of families with children, heirs and
companies.“ (Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/666457 .)
Let us go a different way than raising taxes and enslavement of people!
Rok 2010 může být tím doposud nejúspěšnějším obdobím pro nás, pro
všechny. Stačí k tomu někdy opravdu jen málo: odpoutat se od
mainstreamu, od „NWO Boys“, více pomáhat lidem kolem nás a dávat
druhým – ne jen sobě – novou a reálnou naději v jejich životech; více se
zajímat o potřebné, nikoliv jen o osobní prospěch. Přispějeme tím nejen
našim bližním, sami sobě, nýbrž také celé naší zemi. Nechoďme daleko a
začněme ještě dnes u svých nejbližších. Pak nás totiž ani ony ty další
umělé krize, hysterie donekonečna omílané v médiích, nebudou tolik
ovlivňovat. Nebudeme závislí na státu. Budeme vědět, že se můžeme
vždycky opřít o Boha, o vlastní rodinu, své přátelé a známé, kteří
vyznávají stejné společenské hodnoty jako my. Přál bych si, aby tomu
tak bylo a zlé síly NWO nedokázaly nikdy ovládnout srdce, život a mysl
většiny obyvatel České republiky. S Boží pomocí a díky našemu
společnému odhodlání nebát se v této oblasti udělat jasné kroky: máme
stále velkou naději na vítězství a na záchranu dobré budoucnosti nás
všech. S přáním Božího požehnání Váš RAdo Skydancer
.
Short in English
Balance of 2009, a reminder of some important milestones in the Orange war; positive
outlook for the future.

Rado Skydancer writes in his article about great victories and defeats of
patriots, worthy, decent people in the past year. He warns against the
ongoing threat of NWO. RAdo also expresses the fervent hope that the
new year 2010 will be a turning point in the number of awakened people
who realize the threat of the NWO and thus will be tens of thousands of
people willing to actively put this threat in the political arena and in
everyday life. A positive result will surely come for the whole Czech
Republic. God bless the patriots around the world.
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RAdo Skydancer wishes You a Merry Christmas
and God Bless the new year 2010 :o)
Přidáno Prosinec 23, 2009 od radoskydancer
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I would like to thank all my friends and fans for their support.
I wish you a Merry Christmas and God Bless the new year 2010
.
RAdo Skydancer, December 23, 2009.
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December 6, 2009. Czech T V: Sixty-nine percent of
Czech General Practitioners do not want to be
immunized against swine flu and warned the public
against adverse effects of vaccines. Czech Minister
of Health does not endorse aggressive course
swine flu. Most of the swine flu deaths was mainly
due to other diseases. Czech Minister of Health
confirmed: Before Swine flu also protects healthy
life: vaccination is not necessary.
Přidáno Prosinec 6, 2009 od radoskydancer
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December 6, 2009.
Czech TV: Sixty-nine
percent of Czech GPs
do not want to be
immunized against
swine flu and warned
the public against
adverse effects of
vaccines. Czech
Minister of Health
does not endorse aggressive course swine flu. Most of the swine flu
deaths was mainly due to other diseases. Czech Minister of Health
confirmed: Before Swine flu also protects healthy life: vaccination is not
necessary.
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Šedesát devět procent českých praktických lékařů se nechce
nechat očkovat proti prasečí chřipce a varuje tak českou
veřejnost před nežádoucími účinky vakcín.
Ministryně zdravotnictví ČR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) Dana Jurásková
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) a Václav Moravec
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Moravec) v pořadu Otázky
Václava Moravce, ČT24, 6. prosince 2009
(http://www.ct24.cz/vysilani/2009/12/06/112667 2097 209411030501206-12:00-otazky-vaclava-moravce/): Rozporuplná
prohlášení, nicméně pozitivní obrat vůči předcházející mediální masáži
tzv. pro-vakcinaci.
Pan Moravec dle provedeného výzkumu: „69%“ českých praktických
lékařů se „nechce nechat očkovat“ proti prasečí chřipce. „Většina
dotázaných lékařů si myslí, že prasečí chřipka je mediální bublina.“
Vakcíny jsou „nedostatečně otestované“ a jsou zde „obavy z vedlejších
účinků“. Prasečí chřipka „je svou závažností“ srovnatelná s běžnou
chřipkou. Má chřipková epidemie „agresivnější“ průběh, než tomu bylo
v předchozích letech ?
Paní Jurásková: „Pokud se podíváme na celková čísla, tak ne.“
Organizujeme po celé ČR „semináře“ ve spolupráci s „firmou“, která
vakcíny vyrábí a snažíme se přesvědčit lékaře o prospěšnosti očkování.
Ministryně na druhé straně ale šokovala svým přístupem, když o
praktických lékařích prohlásila: „Oni tvrdí naprosto nesmyslné
informace.“
Ministryně zdravotnictví ČR totiž bezmezně věří závěrům zahraničních
odborných institucí, které spolupracují s NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)).
„Vakcína má všechny atesty evropských autorit.“, uvedla. Evropská
léková agentura, nebo-li Evropský úřad pro kontrolu léčiv
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Medicines_Agency) a také
Evropská rada (http://en.wikipedia.org/wiki/European_council)
„nepustila“ tu „vakcínu k očkování“ bez náležitých kontrol a zkoušek.
V ČR se tím také řídí náš Státní ústav pro kontrolu léčiv
(http://www.sukl.cz). Proto se podle ní začalo s očkováním dětí až nyní,
jelikož „byly dokončeny klinické studie, které prokazovaly, že to
očkování je vpořádku“.
Pan Moravec: Evropský úřad pro kontrolu léčiv ale „upozorňuje“ že
vakcíny nejsou zcela bezpečné
(http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/praseci-chripka/vakcina-protichripce-muze-u-deti-vyvolat-horecku_150668.html). Rizikové skupiny
jsou děti od „šesti měsíců do 3 let“. Týká se to vakcíny „Pandemrix“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemrix), kterou se „očkuje i v ČR“.
Tato vakcína „ne zcela prospívá“ právě výše zmíněné skupině malých
dětí.
Paní Jurásková: „ČR zatím tyto kategorie dětí neočkuje.“
Pan Moravec: „Nebude nakonec vakcín v ČR přebytek?“
Paní Jurásková: „Vláda ČR podle mého názoru velmi pragmaticky
zhodnotila to riziko.“
Proti chřipce se podle ní dá jednoduše „ochránit svým způsobem života“
a není nutné se očkovat! A dále uvedla velmi důležité informace: Zatím
je hlášeno „27 “ případů mrtvých na prasečí chřipku a „všichni z těchto
zemřelých měli nějaké chronické onemocnění“. Část těchto osob byla ve
velmi vážném stavu a „měla již své onemocnění v takovém stádiu, kdy
bylo otázkou času, kdy dojde ke smrti a touto chřipkou se to
zkomplikovalo nebo urychlilo.“ Ministryně uvedla, že ostatní státy mají
hlavní vlnu prasečí chřipky „ten peak“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Flu_season) již za sebou, nicméně „očkují
nepřetržitě“. „Očkování bude samozřejmě pacienty chránit i proti té
další vlně.“
Což je ovšem řadou vědeckých autorit zpochybňováno vzhledem k
mutaci viru. Musely by totiž proběhnout další vlny nového očkování.
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Není zatím jasné, proč tedy vlády na celém světě pokračují v očkování,
když už je tzv. „pandemie“ v jejich státech minulostí. Ptejme se.
Uvažujme.
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Nebezpečná situace kolem OBA-chřipky a
povinného očkování; hrozby ztráty svobod v
důsledku nárůstu moci NWO; IV. odboj; Svobodní
opět nastupují
Přidáno Říjen 25, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

„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. 147 4, 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
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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, 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
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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.
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-10×0-5ml-monodoseinjekcni-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
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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. 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-kladeneotazky.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 kulturněetických 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/Neomalthusianism),
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_living_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
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výkřiky kolem chřipkových pandemií v padesátých, šedesátých,
sedmdesátých letech minulého století v tehdejším Československu,
Německu, Kanadě, Sovětském svazu, podobně v USA (197 6;
http://en.wikipedia.org/wiki/197 6_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 strašlivých chorob, nicméně faktem je také to, že
minimálně od konce první světové války
(http://spktruth2power.wordpress.com/2009/07 /11/the-1918influenza-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/26497 39: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 OBAchřipky 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 197 6 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-podzimrozhodne-rika-odbornik-plz-/domaci.asp?
c=A0907 27 _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
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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
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 /castokladene-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-testovalivakcinu-na-bezdomovcich-20-jich-zemrelo.html;
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/polsko-po-zkouscevakciny-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/306607 3/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/306607 3/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-OBAchřipkových 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=200907 26_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 euroatlantické 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
). To se to posléze
farmaceutickým firmám žije, když jsou lidé většinou pouze strašeni OBAchřipkou (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=cache;
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-psyop/;dále http://www.infowars.com/forced-vaccinations-quarantinecamps-health-care-interrogations-and-mandatory-decontaminations/;
http://naturalnews.com/026934_health_public_health_quarantine.html;
http://www.infowars.com/mass-health-bill-would-allow-warrantlessarrests-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-dontadd-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 – 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
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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 falešněmarketingové 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-flufearmongering-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/voluminousresearch-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),
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;
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žaludeční problémy;
tzv. těžké nohy (http://www.zilniporadna.cz/tezke-bolavenohy/);
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-prasecichripce-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 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
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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-pandemiccriteria-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
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-massswine-flu-vaccination-program/.) Podobně je na tom Čína, která chce
povinně očkovat milióny lidí (http://www.infowars.com/china-ordersmandatory-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“ 7 0% 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-
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swine-flu-jabs-20090820es2a.html;http://blogs.healthfreedomalliance.org/blog/2009/08/21/thevaccines-are-far-more-deadly-than-theflu/;http://www.infowars.com/does-virus-vaccine-increase-the-risk-ofcancer/; http://www.infowars.com/australian-flu-program-injeopardy/;http://www.infowars.com/swine-flu-fearmongering-a-masspsy-op/;http://zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/3418-pri-ockovaniproti-praseci-chripce-hrozi-nebezpecirakoviny/;http://zdravi.centrum.cz/novinky/2009/8/20/clanky/vackinaproti-praseci-chripce-je-nevyzkousenaskodi/;http://www.telegraph.co.uk/health/swineflu/6038460/Doctors-told-to-watch-for-Guillain-Barre-syndromeduring-Swine-flu-vaccinationprogramme.html;http://www.infowars.com/it%E2%80%99s-thevaccines-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/scientisttells-swedish-tv-who-pandemic-criteria-lowered-to-benefit-bigpharma/). Proč jsou tedy tak tlačeny nefunkční vakcíny proti OBAchřipce 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/CancerPreventionAndTreatment/story?
id=83567 17 ;http://www.scribd.com/doc/147 7 7 7 66/Swine-Flu-andCoverups; 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 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.). „In 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
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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/spolecnosticls-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/pollshalf-of-doctors-will-refuse-to-take-swine-flu-shot.html;http://infowars.org/?p=557 8;http://www.telegraph.co.uk/health/swineflu/6087 7 82/Swine-flu-Doctors-who-refuse-vaccine-putting-patientsat-risk.html; http://www.sbs.com.au/news/article/107 7 837 /Healthworkers-refuse-H1N1-vaccine; http://www.prlog.org/10323881healthcare-professionals-in-us-hong-kong-are-refusing-to-getvaccinated-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-totake-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/swineflu-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/17 5204-z-praseci-chripky-me-vylecilspanek-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
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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-2009begins/.)
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-toreleasing-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-mandatoryvaccination/): 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 MF59, 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
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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=27 3&name=Jak proti
hrozící pandemii – informační leták.pdf
http://www.mzcr.cz/Verejne/file.aspx?
id=425&name=09_07 _personal_protective_measures_ECDC2009-0001-00-00-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 „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
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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.
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-ifthe-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
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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 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-pracovněkoncentrační“ místa – tábory, budovy aj. – (obdoba amerických
„Federal Emergency Management Agency Camps“ –
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency_of_the_United_States;
http://www.infowars.com/congress-seeks-to-authorize-legalize-femacamp-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
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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 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. /…/

(4) V zájmu svého zdraví a zdraví spoluobčanů
je každý povinen
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

a) jde-li o nemoci stanovené
zvláštním předpisem, u nichž
lze uložit povinné léčení,
b) jestliže osoba jevící známky
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duševní choroby nebo intoxikace
ohrožuje sebe nebo své okolí,
anebo
c) není-li možné vzhledem ke
zdravotnímu stavu nemocného
vyžádat si jeho souhlas a jde o
neodkladné výkony nutné k
záchraně života či zdraví,
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 odmě
n, a to podle směrnic vydaných
Ministerstvem zdravotnictví v
dohodě s Ministerstvem práce a
sociálních věcí České republiky.“
(Zdroj:
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakonc-20-1966-sb-o-peci-o-zdravilidu/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

a) právo na nedotknutelnost osoby a
nedotknutelnost obydlí při evakuaci
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osoby z místa, na kterém je bezprostředně
ohrožena na životě nebo zdraví,
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,
c) svobodu pohybu a pobytu ve
vymezeném prostoru území ohroženého nebo
postiženého krizovou situací,
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

a) nařídit evakuaci osob a majetku z
vymezeného území,
b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na
vymezených místech nebo území,
c) rozhodnout o ukládání pracovní
povinnosti, pracovní výpomoci nebo
povinnosti poskytnout věcné prostředky
k řešení krizové situace,
d) rozhodnout o bezodkladném provádění
staveb, stavebních prací, terénních úprav
nebo odstraňování staveb za účelem
zmírnění nebo odvrácení veřejného
ohrožení vyplývajícího z krizové situace.
(2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále
oprávněna
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 /…/
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 /…/

b) povinné hlášení místa trvalého pobytu,
popřípadě i místa, kde se osoba dočasně
zdržuje,
c) omezení držení a nošení střelných zbraní a
střeliva, /…/
§ 31Fyzické osoby /…/

(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu
povinna
a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů
krizového řízení k zaevidování na stanoveném
místě z důvodu uložení pracovní povinnosti
nebo pracovní výpomoci,
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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,
c) strpět omezení vyplývající z krizových
opatření stanovených v době krizového stavu,
d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo
pracovní výpomoc,
e) poskytnout požadované věcné prostředky.
(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.
(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 /…/

(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.
(3) Ženám lze uložit pouze takovou pracovní
povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v
rozporu se zvláštním právním předpisem.“
(Zdroj:http://www.krizoverizeni.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
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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.

(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.

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

(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

a) podrobit se izolaci, podání specifických
imunologických preparátů nebo
chemoprofylaktik, potřebnému
laboratornímu vyšetření, lékařské
prohlídce a karanténním opatřením,
b) dodržovat omezení, popřípadě zákaz
užívání zdroje pitné vody, potravin a
dalších výrobků podezřelých z toho, že
obsahují původce nákazy,
c) zajistit provedení nařízené ohniskové
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
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,
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
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

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,
b) zákaz nebo omezení styku skupin
fyzických osob podezřelých z nákazy s
ostatními fyzickými osobami, zejména
omezení cestování z některých oblastí a omezení
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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,
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,
d) příkaz k vyčlenění lůžek v zařízeních léčebně
preventivní péče,
e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce,
dezinsekce a deratizace na celém zasaženém
území,
f) příkaz k varovnému označení objektů, v nichž
došlo k infekčnímu onemocnění, a text tohoto
označení,
g) mimořádné očkování a preventivní
podání jiných léčiv (profylaxe),
h) zákaz nebo nařízení další určité činnosti k
likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
(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.

(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.
(3) Jde-li o osobu, která nedovršila patnáctý rok
svého věku, odpovídá za splnění povinností
podle odstavců 1 a 2 její zákonný zástupce.
(4) Orgán ochrany veřejného zdraví, který
vydal rozhodnutí podle odstavce 2, požádá
určené zdravotnické zařízení o zajištění léčby.
Určené zdravotnické zařízení je povinno žádosti
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vyhovět.
(Zdroj: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?
zdroj=sb00258&cd=7 6&typ=r.)
Seznam citovaných a dalších souvisejících právních předpisů:
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové
stavy
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 2/1966 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky
Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
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-makingdepression-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)

converted by Web2PDFConvert.com

nepůjdou proti občanům a zájmům vlastního národa na příkaz elitářů,
třetích sil, cizích mocností (snad též nikoliv na příkaz našich „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:
jeho budoucnosti,
celosvětových aktivit elitářů,
NWO a jeho nadnárodních organizací,
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:
Pokračování v rozšiřování přenášení zodpovědnosti, řízení, velení
aj. na nadnárodní úroveň – WHO, EU, OSN
(http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN) apod.
Automatické respektování pokynů z nadnárodní úrovně bez
kontroly voličů v době tzv. krizové situace (často vytvářeno
uměle) a nefunkčnosti parlamentu, senátu, vlády, apod.
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).
V případě masovějšího odporu populace vůči očkování,
omezování svobod, předávaní pravomocí na nadnárodní úroveň
apod. nastupuje:

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),
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:

„a) vyčlenit prostory, ve kterých
je vyloučen kontakt osob
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hospitalizovaných pro chřipku s
osobami hospitalizovanými
z jiných příčin,
b) zdravotnický personál
ošetřující pacienty
hospitalizované pro chřipku by
neměl přicházet do kontaktu s
pacienty hospitalizovanými z
jiných příčin,
c) na pomocných vyšetřovacích
složkách se zabezpečí přísné
dodržování bariérové
ošetřovatelské techniky, /…/.“
(Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/Pandemicky_plan_rtf.pdf.)
Dlouhodobé omezení občanských svobod za účelem převýchovy
svobodomyslných jedinců ve funkčně-poslušné pracovní nástroje
NWO.
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.
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.)
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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
(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
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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 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:
„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 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
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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.
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.)
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-darozum-c1509/.)
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 morálněprofesní 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 –
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
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očkování. Prosím připojte se v rámci svého zdraví, obhajoby zdravého
rozumu a svobody. Děkuji:
http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-ofresistance-to-mandatory-vaccinations.
http://www.facebook.com/pages/South-Carolina-VaccineResistance/117 19147 7 901?ref=mf.
http://www.facebook.com/pages/Refusing-the-H1N1-Swine-FluVaccine/112451491365?ref=mf.
http://www.facebook.com/group.php?
gid=887 47 297 840&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/.
Also, watch these videos:
The Truth about Vaccines:
http://www.youtube.com/watch?v=JbNRdx1_7 aU
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=XK97 CHQZhq0
http://www.youtube.com/watch?v=mnTvAneWBZs
celosvětová DEKLARACE ODBOJE VŮČI 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 selfdetermination. 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
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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 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 TriMix 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.htmlThe 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.aspxThe 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-birdhuman flu strain, reported to be found first in Mexico in lateMarch 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
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reverse engineers them to infect humans, he said.
http://uncensored.co.nz/2009/04/30/dr-horowitzmexicanswine-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-ControlDocument
http://www.danielestulin.com/ver.php?id=160
http://www.danielestulin.com/ver.php?id=161It 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
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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
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/vaccineingredients.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 disfunctions3)
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
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 VaccinesColloidal Silver – super natural antibiotic, aids in
prevention of Morgellans Disease, counters barium damage from chem-trails
http://www.rense.com/CS/cs1.htmOrganic Oil of Oregano – counters harmful
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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=19990303205600Elderberry Juice – similar benefits to Noni juice
http://www.raysahelian.com/elderberry.html

Amlodipine – anti-viral, anti-Anthrax
http://www.pharmacy-anddrugs.com/reviews/Amlodipine.htmlColostrom – counters
Hermoragic Fever/Flu
http://www.lifescript.com/Health/AlternativeTherapies/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/antifungal/anti-bacterial topical)
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
topicallyWater 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&zwDr. Andrew
Moulden PhD, B.A, M.A. Creator of Brainguardmd.com, Leader of Class Action
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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 –
MinnesotaPaula Jackson – Registered NurseCindy 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-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 VRMPETITION 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 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
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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 CONSENT1. 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
VACCINE RESISTANCE MOVEMENT
http://www.facebook.com/reqs.php#/group.php?
gid=100535026404

http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-ofresistance-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_ethics),
technokratů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy_(bureaucratic)),
pouze v číslech uvažujících lidí apod.
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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 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 7 00.000
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:
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http://www.exposeobama.com/2009/08/10/palin-says-obamashealth-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 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, “welltrained 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-wouldindoctrinate-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
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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
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/Selfsufficiency), 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-since1913/.), 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/Antipsychiatry), 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
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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 (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 připraven
á“ 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-aeugenics-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-advocatedremoving-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 podívat na někdejší Holdrenovy vědecké práce (např.
„Ecoscience“ z roku 197 7 ), aby se každému slušnému člověku udělalo
úzko. Pan Holdren má panickou hrůzu z dětí, hezkého rodinného života, z
converted by Web2PDFConvert.com

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/obamascience-czars-plan-to-sterilize-population-through-water-supplyalready-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
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
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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
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
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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, 197 7 ;
http://www.prisonplanet.com/obama-science-advisor-called-forplanetary-regime-to-enforce-totalitarian-population-controlmeasures.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),
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/themove-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
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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-calledfor-planetary-regime-to-enforce-totalitarian-population-controlmeasures.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-JobApproval.aspx). Pouze 25% amerických voličů si přeje zachovat
současné složení kongresu. Padesát sedm procent pak vyloženě požaduje
kompletní výměnu zákonodárců (http://www.infowars.com/57 -wouldlike-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 ATeam (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 ?
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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 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,
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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 pirátskohackerským 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 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
). 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
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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/17 8257 -ceskaekonomika-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/17 8517 -zlevnovanipotravin-nebere-konce-inflace-je-nejnizsi-od-zari-2003.html),
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 – NADĚJE 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, liberálněkonzervativních, 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-rudozeleným“ silám má ještě stále naději na úspěch, ikdyž zatím po ní není ani
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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 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
). Dobrá rada nad zlato, jak se říká a tady leží
přímo na webu: stačí ji jen a jen zvednout
).
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
SVOBODNÝCH 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
converted by Web2PDFConvert.com

základě kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi
velkými, středními a malými státy.“
„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
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hlasování, které parlamentní rozhodnutí buď potvrdí, 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
VOLBY 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.“
„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,
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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.“
„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.“
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„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 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
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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. 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
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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/volebniprogram.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
RAdo Skydancer
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Ronald Reagan – the positive and necessary role of
Christianity in active politics – a battle against
„System Only Money“ – „lambs of God“ continue to
fight on the Czech political scene – still actual
article from June 2009
Přidáno Říjen 25, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

RONALD REAGAN – pozitivní a nutná role křesťanství v
aktivní politice – americká bitva proti „Systému Only Money“
– „Beránci Boží“ pokračují v boji na české politické scéně –
stále aktuální před prázdninový článek z června 2009.
Citáty úvodem:
„Bohu náleží vláda i úcta, on působí pokoj na svých výšinách. Dá
se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo
nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem?“ (Zdroj:
Bible: překlad 21. století, Job 25, Biblion, Praha, 2009, s. 604,
dále jen Bible.)
„On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se!“
(Zdroj: Bible: Žalm 7 6, s. 7 02.)
„S mojí pomocí (díky moudrosti od Boha – pozn. autora) vládnou
vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci,
velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi.“ (Zdroj: Bible, Přísloví
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8, s. 7 91.)
„Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny
od Boha /…/.“ (Zdroj: Bible: Římanům 13, s. 1442.)
„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým
úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám,
mocnostem a světovládcům přítomné temnoty (Proti duchu zla
v nejrůznějších vládních, politických, zájmových aj. zákonech,
činech, záměrech atd., nikoliv tedy proti státní moci, vládnutí jako
takovému, neboť vlády jsou zde od Boha a podílí se na nich leckdy
mnoho poctivých křesťanů – pozn. autora.) nařízeních, proti
duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží
zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem
spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje.
Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny
ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč
Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu;
/…/.“ (Zdroj: Bible: Efeským 5 a 6, s. 1481.)
Dnešní komentář bych rád věnoval – krom jiného – slavnému
americkému konzervativnímu politikovi, který byl proslulý svou
optimisticky-křesťanskou vírou v Boha a jejím aktivním prosazováním v
každodenní politice (Mám zde na mysli křesťanské ideály, tisíciletími
prověřené a pro společnost dobré zvyklosti, nikoliv tedy světskou vládu
církve nad lidmi; toto prosím vždy rozlišujme.), ve svém životě, ač sám
rozhodně nepatřil k žádným „svatouškům“ a mnohdy rád užíval plnými
doušky radostí života. Česká republika by mohla nad takovýmto mužem
jistě mávnout rukou, neboť konzervativně-křesťanský politický přístup
se u nás jaksi ještě stále nenosí, ba co víc: považuje se za tzv. nehodící se
do „běžného“ života; nemá to údajně nic společného s tzv. „realitou“.
Víra v Boha má prý zůstat pouze v kostele a nemá být používána jako
politický kompas, vodítko k tomu, aby člověk nesešel ze správné cesty
především v politice, kde daný jedinec postupně získává moc nad životy
miliónů lidí a eur (peníze jsou prý daleko důležitější než ideje nebo vůle
Stvořitele). Bohužel tento názor zastávají též někteří jinak vynikající čeští
konzervativci a opírají svá tvrzení např. mj. o osobnost amerického
„republikánsko-liberálního“ (z dnešního pohledu) senátora Barryho
Morrise Goldwatera (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldwater) nebo
filosofa-politika Edmunda Burka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke) aj. Jelikož nemohu
s tímto přístupem svých jinak velmi vážených kolegů souhlasit,
obzvláště v době současných „halasných“ předvolebních kampaní,
považuji za nutné ukázat zde na tak významném příkladu jejich omyl, že
budou nuceni minimálně zvážit své někdejší teze a začít více studovat
danou oblast politických dějin.
Jakouže to tedy historickou osobnost mám na mysli? Můj obdiv a velké
sympatie patří člověku, který formoval konzervativně-republikánskopoliticko-náboženské smýšlení, celosvětovou politiku v 80. letech
minulého století, osobnosti s jasně přátelsko-politickými dohodami
s katolíky, papežem, protestanty a dalšími církvemi; mé uznání patří
nositeli nejvyššího českého vyznamenání (Řád bílého lva I. třídy) a
podobně mj. nejvyšších amerických civilních státních ocenění
(Presidentská medaile svobody; Zlatá medaile Kongresu), muži, který
dokázal vyhrát americké presidentské volby z roku 1984 s tak drtivou
převahou, jako ještě nikdo jiný před ním ani potom (525 hlasů volitelů
ku třinácti oponentovým), státníkovi, jemuž se podařilo snížit celkovou
daňovou zátěž občanů ze sedmdesáti až na 25%; dále vytvořil od roku
1981 do 11. lednu 1989 podmínky pro vznik devatenácti miliónů nových
pracovních míst díky osvobozování trhu od přemíry byrokracie; slavné
místo v dějinách patří tomuto velkému komunikátorovi, jenž dohodl mj.
se sovětským lídrem Michailem Sergejevičem Gorbačovem
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Michail_Sergejevič_Gorbačov) ve
spolupráci s papežem Janem Pavlem II.
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paul_II), britskou premiérkou
Margaretou Hildou Thatcherovou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_thatcher) a celosvětovými
svobodomyslnými silami mírově-nekrvavé vítězství křesťanského
Západu v tzv. Studené válce: s výsledkem vytvoření tolik potřebné
svobodné Evropy. To vše s obrovským charismatem, pochopením pro
střední třídu, dělnické profese, s úctou ke schopnostem a možnostem
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každého jedince, jelikož podle jeho slavného výroku: „V demokracii
může jeden člověk změnit všechno.“. Byl to člověk s hlubokým
pochopením, že: „svobodný trh je daleko lepší než vládní byrokracie a
plánovaná ekonomika.“ Vlastní mu bylo bytostné přesvědčení o
správnosti systému demokracie, pro kterou jsou „největší světovou
silou svobodní a sebejistí lidé. (ve významu nezotročení totalitními aj.
neetickými ideologiemi – pozn. autora)“ (Zdroj: Knoblock, Kevin:
Reagan – Randezvous with destiny, Citizens United Produstions, Peace
River Company, Gingrich Productions, USA, 2009, 84 minut, dále jen
RWD.). Neboť demokracie je podle něj: „pouze politické čtení
Bible.“ (Zdroj: Smith, Scott, Gary: Faith and the presidency: from
George Washington to George W. Bush, Oxford University Press, USA,
2006, s. 338, dále jen FAP.) Mám na mysli politika, který neohroženě
vyzval Gorbačova v době Studené války, Vůdce nukleární mocnosti,
vládce sovětského impéria: ke stržení Berlínské zdi nesvobody
(http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_wall). Píši o politikovi, pro něhož
byl vždy důležitý „optimismus“. Vháněl jej do žil všem americkým
voličům obzvláště v těžkých chvílích krizí. Působil jako světlo
v temnotách pro trpící svobodomyslnou veřejnost ve státech
postižených totalitními vládami mj. sovětského bloku. Tento výjimečný
politik se rozhodl věnovat svůj další život Bohu po svém zázračném
uzdravení z atentátu v dubnu roku 1981. (Zdroj: RWD.) Možná to bude
pro některé překvapující zjištění přátelé, ale celou dobu takto hovořím o
40. americkém presidentovi jménem Ronald Wilson Reagan (žil v letech
1911-2004; president v letech 1981-1989; 33. guvernér Kalifornie
v letech 1967 -197 5; http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan).
Ronald Reagan (dále též: Ron, Ronnie) se narodil 6. února 1911 v
Tampicu ve státě Illinois. Měl velmi těžké dětství. Jeho otec byl irský
katolík, který řešil životní a finanční problémy alkoholem. Reaganova
rodina se často stěhovala z místa na místo, žila ve velmi nuzných
podmínkách. Mladý Ron nikdy svého otce nekritizoval. Nemohl mu však
zapomenout to, že nebyl schopen se svým životem bojovat. Ronald
„hovořil o svém bolestném dětství“ (Zdroj: „The American Experience“
– Reagan: Part I, WGBH, USA, 1998, 114 minut; dále jen AER-I.). Toužil
po změně svého beznadějného života, po dosažení štěstí, radosti a
pohody: proto se rozhodl na sobě pracovat, studovat, sportovat a byl
veden svou matkou – „oddanou křesťankou“ – k opravdovému,
hlubokému, osobnímu i veřejnému optimistickému křesťanství.
(Zdroj: AER-I.) Americké církevní sbory totiž většinou skýtaly velkou
úlevu a povzbuzení pro lidi s životními problémy. Nabízely naději, sílu,
porozumění, myšlenky na realizaci amerického snu o štěstí a proto tolik
rostla jejich popularita právě v těžkých dobách nejrůznějších krizí.
Reagan se stal velmi přemýšlivým chlapcem, toužícím po úspěchu.
V mládí jej v tomto smyslu vysoce ovlivnila pozoruhodná kniha se
vztahem k jeho tehdejšímu osudu pod názvem: „That Printer of Udell´s“
(http://en.wikipedia.org/wiki/That_Printer_of_Udell’s) od autora
jménem Harold Bell Wright
(http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Bell_Wright). Ron se obdivně
shlédl v ději zmíněné publikace. Ta vyprávěla o životním příběhu
mladého muže, jehož deptal vlastní otec: alkoholik. Wrightův hrdina Dick
Falkner se ovšem snažil se svým životem něco udělat i přes nuzné
podmínky a týrání ze strany vlastní rodiny, až v sobě nakonec objevil
díky pomoci křesťanské komunity velký řečnický talent. Zformuloval
myšlenky, ideály, které pak přetvořil v občanské hnutí nejprve na lokální
a posléze přímo na federální politické úrovni ve Washingtonu. Ronald si
vzal tuto knihu za svůj vzor chování. Rozhodl: dostanu se podobně ze
svízelně-beznadějné životní situace. Budu přitom v politice,
v každodenním životě, slušným a milým člověkem; mým celoživotním
průvodcem bude Bůh. Ronův budoucí syn Ronald Prescott Reagan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Prescott_Reagan) tak mohl
posléze o svém otci říci: byl to „/…/ jeden z nejvíce vřelých, laskavých,
gentlemanských, hodných lidí, které jste kdy mohli potkat a to přitom
neměl skoro žádné opravdové přátele.“ (Zdroj: AER-I.) Ronova dcera
Patti Davis (http://en.wikipedia.org/wiki/Patti_Davis), která byla
dlouhé roky se svým otcem ve sporu z hlediska politických otázek
americké obrany, Studené války, ale nakonec se díky své víře v Boha se
svým tátou udobřila, jej dokonce popsala jako: „emocionálně velmi
plachého“ člověka. (Zdroj: „The American Experience“ Reagan: Part II,
WGBH, USA, 1998, 143 minut, dále jen AER-II.) Budoucí americký
president (bylo mu 11 let) své matce sdělil po přečtení „That Printer of
Udell´s“: „Chtěl bych být jako ten muž. (Dick Falkner – pozn. autora.)“
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(Zdroj: AER-I.) Ve svých šedesáti šesti letech pak Reagan považoval stále
Wrightovu knížku za natolik důležitou pro svůj život, že vyjádřil
přesvědčení: díky ní jsem získal „nehynoucí víru v triumf dobra nad
zlem.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/That_Printer_of_Udell’s.)
Upřímně-optimistická víra v Boha pak měla být Reaganovým „morálním
kompasem“ v jeho dalším životě. (Zdroj: AER-I.) Ve svých jedenácti
(podle jiných údajů ve dvanácti) letech přijal plně Boha: byl pokřtěn
v jednom z největších severoamericko-protestantských sborů v Kristově
církvi, známé také mj. pod názvem Kristovi učedníci nebo jen zkráceně
Učedníci (The Christian Church; Disciples of Christ; Disciples;
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Church_(Disciples_of_Christ)).
Reagan žil vírou a zároveň v sobě rozvíjel talent sportovce. Navštěvoval
pravidelně bohoslužby, nedělní církevní školy, setkání. Měl: „hlubokou
fundamentální víru“ a „církev se stala centrem jeho života“; prosazoval
myšlenku, kdy doslova: „Boží ruka provází náš každodenní život“.
(Zdroj: AER-I.) „According to Paul Kengor, author of God and Ronald
Reagan, Reagan had a particularly strong faith in the goodness of
people, which stemmed from the optimistic faith of his mother, Nelle,
and the Disciples of Christ faith, /…/.“ (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan.) Ron byl odhodlaným
křesťanem až do konce svých dní na této Zemi v roce 2004, kdy mu již
pravda jeho těžká nemoc (Alzheimerova choroba) dlouhodobě
znemožňovala aktivní podíl na veřejném politickém životě.
Díky svému nadání a přesvědčení: neboj se, již bude jen lépe (což mu
údajně sdělil Bohem seslaný tajemný hlas), se mladý Reagan odhodlaně
pouštěl do realizace svých snů. Vždy s úsměvem, přívětivý a milý
člověk, nadějný sportovec, který mj. zachránil jako plavčík (Ronova
první práce v jeho životě) na „Rock River“ v „Lowell Park“ poblíž Dixonu
roku 1926 sedmdesát sedm lidských životů, nastoupil po úspěšném
zakončení místní střední školy na křesťanskou universitu „Eureka“.
Zabýval se zde mj. sociologií, ekonomikou a sportem (plavání, fotbal,
baseball etc.). Vysokou školu zakončil roku 1932 a zatímco se celý svět
potýkal s opravdovou ekonomickou krizí, Ron v sobě díky svému
optimismu a víře navíc objevil řečnický talent – jasný, příjemný,
charismatický hlas – tedy nadání přesně jako vystřižené z již zmiňované
Wrightovy knížky. Dostával dobře placená místa sportovního
komentátora v lokálních rozhlasových stanicích. Cestoval po USA. Žil
spokojený život nižší střední třídy. Roku 1937 uskutečnil první
kamerové zkoušky a dostal nabídky na filmové role. Ronaldův americký
sen se začal naplno realizovat. Do konce roku 1939 měl již za sebou 19
filmových rolí. Největší Reaganův hit byl natočen roku 1942. Drama
neslo název „Kings Row“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_Row).
Ronald byl však již zakrátko povolán do armády, takže nemohl svou
začínající velkou filmovou slávu náležitě využít v podobných úspěšných
trhácích. Trpěl krátkozrakostí: nebyl tedy zařazen do aktivní vojenské
služby v zámoří. Místo toho bylo vyhověno jeho žádosti o přeřazení
k dokumentaristicko-propagandisticko-cvičebně-filmové jednotce
amerického letectva. Do konce války se jeho útvar podílel na vytvoření
kolem čtyř set výcvikových snímků. V prosinci 1945 opouštěl Reagan
americké ozbrojené síly v hodnosti kapitána.
Ronald Reagan měl velmi rád armádu, ale hlavně miloval krásné
důstojnické uniformy a salutování. Již jako president „si nic tak neužíval
jako salutování. /…/ opravdu měl ve velké oblibě nošení uniformy. /…/
rád se vžíval do role vojáka.“ (Zdroj: AER-I.) Ve funkci vrchního velitele
ozbrojených sil používal svůj specifický „švihácký“ styl salutování, který
se naučil v Hollywoodu.
Ron se stal teprve po válce roku 1946 přesvědčeným antikomunistou
(předtím mu nevadili), jelikož byl svědkem krvavé bitky, kterou podle
něj jednoznačně naschvál rozpoutali právě komunisté, když se rozhodli
podkopávat americko-křesťanské hodnoty. Samozřejmě dobově byl
Reaganův postoj ovlivněn začínající Studenou válkou: včetně
antikomunistické hysterie, kdy FBI hledala a vyšetřovala potenciální
pro-sovětské špiony. Bohužel se ale na tzv. „černé seznamy“ dostala též
celá řada nevinných lidí.
Každopádně: svou první životní lásku – Janu Wymanovou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Wyman) – potkal budoucí americký
president roku 1937 . Šlo o zkušenou herečku, již dvakrát rozvedenou
paní, která mladému Ronovi nesmírně imponovala (hráli společně mj. ve
filmu Brother Rat – http://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Rat).
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Vypadalo to na další úžasné štěstí. Byl to románek jako z pohádky. Vzali
se roku 1940 a starali se společně postupně o tři děti. Reagan byl do své
ženy mnoho let bláznivě zamilovaný a myslel si, že našel konečně životní
partnerku, s níž bude moci vytvořit šťastnou rodinu. Považoval Janu za
natolik silnou osobnost, aby jej dokázala podpořit i v těžkých chvílích.
Přitom se domníval: má stejné politické názory; je prostě tou pravou
ženou pro život dle křesťanských zásad manželské věrnosti, hezkého
rodinného života. Jak už to tak ale bývá: zamilovaný člověk nevidí a
neslyší. Ronald si neuvědomil: má co dočinění s neuvěřitelně zkušenou a
nezávislou paní. Silný Ronův antikomunismus také nebyl jeho ženě po
chuti. Byly zde zřejmě ještě další důvody, které vedly k Janině žádosti o
rozvod z roku 1948. Jednoho dne se prostě Jana tzv. „vypařila“ a
Ronaldovi přistály na stole rozvodové papíry. Jen málokterý opravdu
zamilovaný člověk by takovou věc přešel bez psychických následků.
Reaganovi se doslova zhroutil život. Zlomil se: „byl v hluboké depresi“ a
nemohla mu hned pomoci ani jeho víra v Boha (Zdroj: AER-I.). Tento
stav trval mnoho měsíců. Ronovi se nedařilo. Zlomil si navíc při sportu
nohu, díky čemuž strávil skoro celý rok 1949 v nemocnici. Často se
modlil k Bohu. Nakonec byly jeho prosby vyslyšeny, když potkal
v listopadu 1949 svou budoucí opravdovou životní lásku: Nancy
Davisovou (http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Reagan). Reagan k ní
poté vždy vzhlížel a nadšeně prohlašoval: „Zachránila mou duši.“ (Zdroj:
AER-I.) Nancy se snažila svého manžela opravdu neustále ochraňovat.
Měli spolu vroucí a hluboký vztah až do konce Ronova života. (Ikdyž
pravděpodobně ne zcela věrný, když Reagan zřejmě podvedl svou ženu
nejméně s herečkou Christine Larsonovou –
http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Larson – v době, kdy Nancy
rodila dceru Patti a jsou známy také další jeho pozdější aférky; Nancy pak
měla údajně poměr se samotným Frankem Sinatrou –
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_sinatra.). V roce 1949 a 1950 byla
tedy díky setkání s Nancy Ronaldova víra v Boha nesmírně posílena.
Někteří by asi řekli, že si svou ženu doslova vymodlil. Vzali se roku 1952;
měli spolu dvě děti.
Reagan se pokusil o svůj návrat na stříbrné plátno. Dostával však
bohužel ne příliš kvalitní role; byl nucen hrát z finančních důvodů
v nejednom „béčkovém“ filmu. Dá se říci: Ronaldovi vytrhl trn z paty až
kontrakt se společností General Electric (GE;
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric) z roku 1954. Navíc tato
událost byla rozhodující v jeho budoucí politické kariéře. Šlo o jeho
účinkování v pořadu „General Electric Theater“
(http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_Theater), který byl
vysílán v radiové a televizní síti CBS (http://en.wikipedia.org/wiki/Cbs).
Ron byl nyní na devět let finančně zajištěn. Dosáhl navíc značného
věhlasu. Cestoval a pronášel mnoho projevů. Byl sice ještě stále členem
americké demokratické strany
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)),
nicméně zcela jasně se ukazoval spíše jeho konzervativní příklon více
vpravo. Veřejně podpořil dvakrát republikánskou Eisenhowerovu
presidentskou kandidaturu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower) a poté i tu
Nixonovu (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon). Pro GE se
však staly Reaganovy proslovy již natolik kontroverzní, že se jej
rozhodla roku 1962 propustit. Tehdejší dobové vazby GE na americkou
demokratickou stranu zde byly zcela evidentní. Reagan se velmi rychle
vzpamatoval a prostě na tento útok odpověděl přestoupením
k republikánské straně
(http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)),
načež to později komentoval: „Já jsem neopustil demokratickou stranu.
Strana opustila mne.“ (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan.) Budoucí americký
president se nyní mohl dále živit díky svému věhlasu jako host
nejrůznějších dalších rozhlasových a televizních show; natočil např. film
„The Killers“ (1964). Pak přišel v jeho politické kariéře opravdový zvrat.
Dvacátého sedmého října 1964 pronesl rozhodující projev podpory již
zmíněnému republikánskému kandidátovi Barrymu Goldwaterovi.
Nejenže sklidil velký potlesk, ale také nadchl svým vystoupením voliče:
republikáni získali jen po tomto jednom Reaganově projevu kolem
jednoho milionu dolarů jako příspěvek na Goldwaterovu kampaň.
Ronald začal být považován za opravdu charismatického politika. Ještě
tehdy viděl v Barrym čestného člověka, který velmi ctí Boha a víra je pro
něj spojena s praktickým prosazováním Božího slova v politice. Reagan
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dokonce zmínil jeden typický příběh, kterak si představoval citlivěkřesťanského Goldwatera v politické akci, věnujícího svůj čas
v předvolební kampani na rozhovory s těžce rakovinou nemocnými
lidmi ve stylu: „On je ten muž, který řekl svému devatenáctiletému
synovi: „Na tomto světě nenajdeš žádné tak pevné základy, jako jsou ty
z kamene čestnosti, spravedlnosti a když na nich začneš budovat svůj
život a použiješ jako cement víru v Boha, pak dostaneš ten opravdu
reálný start.“ (Zdroj:
http://www.reagan.utexas.edu/archives/reference/timechoosing.html)
Goldwater však postupně více a více přecházel na liberální notu, až
nakonec prohlašoval: věroučné záležitosti „nemají žádné místo
v politice.“ (Zdroj: ANDERSON, Julie: Mr. Conservative – Goldwater on
Goldwater, Sweet Pea Films, USA, 2006, 91 minut.) Šel tak daleko, že byl
pro podporu manželství mezi homosexuálními páry (jeho vnuk byl gay),
pro plnou svobodu potratů apod. Ne nadarmo byla Golwaterovou
velkou obdivovatelkou Hillary Clintonová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton) a dodnes se
k němu nadšeně hlásí. Goldwater sám nazval svou politiku již roku 1963:
„Konzervativismus mého ražení se nazývá liberální.“ (Zdroj:
ANDERSON, Julie: Mr. Conservative – Goldwater on Goldwater, Sweet
Pea Films, USA, 2006, 91 minut.) V 80. a 90. letech minulého století se
již sám Barry rád označoval slovem „liberál“.
Ronald ještě nedokázal jako nezkušený politik z roku 1964 plně pochopit
Goldwaterovy názory, neřku-li uvědomit si a rozpoznat jeho další
směřování. Reagan byl tedy nominován roku 1966 díky svým řečnickým
schopnostem republikánským kandidátem na guvernéra Kalifornie.
Volby vyhrál roku 1967 a posléze opět roku 197 0. V úřadu působil až do
roku 197 5. Byla to pro něj opravdu tvrdá škola praktické politiky.
Nicméně se naučil všem důležitým politicko-administrativním
znalostem, které posléze zužitkoval v úřadu presidenta USA. Udělal také
několik nepříjemných kixů, jakými byl např. dlouho oddalovaný podpis
zákona o tzv. „potratech v lékařském hygienickém prostředí“, za který se
později omluvil a postavil se jednoznačně na stranu „pro-life“.
Demokraté, kteří tento zákon původně protlačili, argumentovali klasicky
tím, že povolení potratů v nemocnicích zabrání amatérským pokusům o
aborci s trvalými zdravotními následky pro každou danou ženu, aniž by
již ovšem tak vehementně argumentovali stejnými zdravotními riziky
potratů obecně, neřku-li brali v potaz desítky tisíc zmařených nových
lidských životů. Reagan si v 80. letech již plně uvědomil, že: „Pro něj
byla náboženská víra, která prostoupila jeho život, jednoznačnou
informací o nutné opozici vůči potratům.“ Stavěl se opakovaně na
stranu organizací pečujících o zájmy „trpících“ „nenarozených dětí“ a
měl velký zájem na pokračování v tomto „dobrém boji“ o záchranu
lidských životů. „Nemůžeme zmenšovat hodnotu jedné kategorie
lidského života – nenarozených – bez zmenšování hodnoty veškerého
lidského života.“ (Zdroj: Kengor, Paul; Schweizer, Peter: The Reagan
presidency: assessing the man and his legacy, Rowman & Littlefield, USA,
2005, s. 80, 83.)
Roku 197 6 Reagan oznámil svou kandidaturu na úřad amerického
presidenta. Byl to také rok, kdy označil podstatu Rooseveltova „New
Dealu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/New_deal) jako jasně fašistickou:
„Fascism was really the basis for the New Deal.“ (Zdroj: The Time, 17 .
květen 197 6.) V primárkách však neuspěl a oficiálním republikánským
kandidátem byl zvolen opět dosavadní president Gerald Rudolff Ford
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_ford), jenž ovšem svůj boj
nakonec stejně prohrál s demokratem Jimmym Carterem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_carter). Ron se opět pokusil
kandidovat na úřad presidenta roku 1980 a 1984: tentokráte již vítězně.
Stal se v letech 1981-1989 jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších
americkým presidentů. Dokázal mj. ve svých sovětských protivnících
mistrně vzbudit dojem „tvrdého chlapa“ (ikdyž opak byl pravdou) i za
pomoci tzv. „PR projektu hvězdných válek – SDI“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative; existoval ve
skutečnosti pouze na papíře) a tento nápad byl posléze mistrně využit
v politickém boji s „komunistickou říší zla“, takže sovětští papaláši pak
raději sedli za jednací stůl. Reagan pomohl ulehčit lidem život
v opravdové ekonomické krizi (ikdyž to bylo ze začátku pro mnoho
občanů velmi tvrdé). Tato těžká hospodářská situace nastala ještě za
vlády Jimmyho Cartera a vygradovala roku 1982. Šlo o reálně nejtěžší
hospodářskou situaci od dob 30. let 20. století: obrovské fronty na
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úřadech práce, neskutečný nedostatek benzínu, nafty, zoufale hladoví
lidé v ulicích; tedy nikoliv jako ty uměle vyvolávané krize z roku 20082009. Ronaldův recept zněl: snížení daňové a zákonné zátěže. Bylo to
sice zpočátku drsné, nicméně povedlo se. Došlo k: ideovému
nastartování a pomocí větší míry svobody (nevměšování státu) k
vytvoření devíti zlatých roků amerického ekonomického růstu. Byla
obnovena víra Američanů v Boha, ve svou vlastní důstojnost,
schopnosti, v americký sen. Podařilo se předně domluvil mírový konec
tzv. „totalitní říše zla“: sovětské říše a zabránit vzniku celosvětové
atomové války, která by jistě skončila vyhubením většiny lidstva. Sami
sověti charakterizovali Reagana právem, že byl „gentleman“ a přitom
„romantik“; Gorbačov posléze o Ronovi řekl: „Byl to velký politický
Vůdce.“ (Zdroj: AER-II.)
Ronalda vedla při jeho politickém rozhodování v presidentském úřadu
vždy víra v Boha. Nesmrtelný je jeho výrok: „Víra a politika jsou
spolu bezpodmínečně spojeny.“ (Zdroj: Church and State, říjen
1984, podle: Brown-Calhoun, Allison; Wald, Kenneth: Religion and
Politics in the United States, Rowman & Littlefield, USA, 2006, s. 1.) A
právě víra mu byla jedinečným kompasem, „průvodcem“, který
ukazoval správnou cestu pro vedení stovek miliónů jím ovlivňovaných
lidí. (Zdroj: FAP, s. 348.) „Víra je nedílnou součástí mého veřejného i
soukromého života.“ (Zdroj: FAP, s. 329.) Děkoval Američanům ve
stovkách svých vystoupení za desítky tisíc modliteb, které mu byly
určeny. Velmi důvěřoval v „sílu modlitby“ a proto se mj. rozhodl
podporovat opětovné zavedení modlení do škol, když: „Modlitba
pomáhala našim lidem překonat krize, posilovala nás v časech výzev a
vedla /…/ naše každodenní životy již od dob prvních osadníků na tomto
kontinentu.“ (Zdroj: FAP, s. 329.) Poukazoval na slavné historické
osobnosti a otce zakladatele Ameriky, kteří se nechali v životě a
v politice vést Bohem:
George Washington
(http://en.wikipedia.org/wiki/George_washington);
Benjamin Franklin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin);
John Jay (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Jay);
Thomas Jefferson
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson);
James Madison (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Madison);
John Adams (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams);
Abraham Lincoln
(http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln);
Dwight David “Ike” Eisenhower
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower) aj.
Vždyť i samotný Kongres si kdysi natolik vážil modlitby, že s ní začínal
každé své zasedání. Sekularizace pak vede podle Reagana k „odstranění
víry z jejího čestného místa“ ve společnosti. (Zdroj: FAP, s. 329.)
Nadšeně např. tleskal projevu texaského reverenda Jamese Robinsona
na evangelikální konferenci roku 1980: „Teď již nastal ten správný čas,
aby Boží lid vyšel z /…/ kostelů a změnil Ameriku.“ (Zdroj: ANDERSON,
Julie: Mr. Conservative – Goldwater on Goldwater, Sweet Pea Films,
USA, 2006, 91 minut.) Rozhodně však nebyl žádný náboženský
„fanatik“. (Zdroj: FAP, s. 337 .) Amerika může podle něj vzkvétat jen
tehdy, pokud „lidé jednají morálně“, vždyť víra otců zakladatelů v Boha
hrála „klíčovou roli v našem bytí dobrými lidmi a v tom, že
jsme se stali velkým národem“; „západní ideje svobody a
demokracie /…/ vzešly přímo z židovsko-křesťanské náboženské
zkušenosti.“ (Zdroj: FAP, s. 337 .) Ron zdůrazňoval: „/…/ úspěch
Ameriky záleží na jejím vztahu s Bohem.“ (Zdroj: FAP, s. 337 .)
Na druhou stranu si uvědomoval: Amerika nesmí nikdy zavést státní
„víru v Boha“; „Tohle nikdy neuděláme.“; „Nebudeme nikdy přikazovat
co má kdo uctívat. Nebudeme nařizovat nikomu v co má věřit. Ale
musíme si uvědomit, že doslova zabíjíme naši společnost, pokud
odstraňujeme její theologické základy. /…/ Křesťanům musí být
zaručena svoboda slova a jednání podle jejich náboženství tak, aby
mohli aplikovat své morální učení ve společenských otázkách.“ (Zdroj:
FAP, s. 338.) Reagan argumentoval historickými příklady, kdy velká
impéria vždy padla především díky svému vlastnímu morálnímu
rozkladu a skrze opuštění své víry: „Nechci, abychom byli další
civilizací, která začala se svým úpadkem díky opuštění svého Boha.“
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(Zdroj: FAP, s.338.) Odmítl též např. odstranit slovo Bůh z textu přísahy
věrnosti americké vlajce, z bankovek, nechtěl připustit zdaňování církví
a omezování víry v Boha díky zrušení prvního dodatku k americké
ústavě nebo vměšování státu do církevních záležitostí. Podle něj byl
první dodatek napsán právě proto, aby: „ochraňoval víru před zásahy
vlády a aby garantoval její svobodné vyznání.“ (Zdroj: FAP, s. 338.)
Mnohokrát volal po „duchovní obnově“ celé americké společnosti na
základě křesťanské etiky. (Zdroj: FAP, s. 338.) Nejrůznější pastoři,
komentátoři a Reaganovi spolupracovníci také jednoznačně hovořili o
presidentově politice a víře např. takto:
Pat Robertson (http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Robertson) –
slavný kazatel: „Je to pravděpodobně nejvíce evangelikální
president, kterého jsme kdy měli od doby otců zakladatelů.“
(Zdroj: FAP, s. 337 .)
Bob Slosser – autor známé knihy „Reagan inside out“:
„Neočekávám, že by Reagan učinil něco v protikladu vůči zjevené
Boží vůli.“ (Zdroj:
http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm.)
Harald Bredesen
(http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Bredesen): „Reagan je
dostatečně obeznámen s učením Bible a odevzdal se Boží vůli tak,
že nebude dělat nic, co by se snažilo zmařit Boží záměry podle
Písma Svatého.“(Zdroj:
http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm.)
Pat Boone (http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Boone) prohlásil
Ronalda za nejlepšího presidenta v americké historii vůbec.
Projevil naději: kéž by se už konečně objevil nový, mladý Reagan.
Věřil, že: „Ronald Reagan neudělá žádné rozhodnutí, které by šlo
proti jeho porozumění Božímu plánu a vůči tomu co Bůh říká, že
se stane a co říká, že chce, aby se stalo.“ (Zdroj:
http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm.)
George Otis – pastor, někdejší čestný předseda hnutí „Christians
for Reagan“, zakladatel křesťanské televizní a rozhlasové sítě „High
Adventure Ministries“ (http://www.highadventure.org):
„Vzhledem k tomu, že jsem s presidentem absolvoval mnoho
diskusí, domnívám se: má ve své mysli ujasněn ten fakt, že
potřebujeme sledovat a řídit všechno, co bychom mohli udělat
v souvislosti s tím, co Bůh předpověděl, jaký význam má
skutečnost, že oblast, kterou nazýváme Svatou zemí na Středním
východě, je jako jeviště, na kterém neproběhne pouze poslední
akt naší doby, nýbrž také poslední scéna úplně posledního
lidského času…“ (Zdroj:
http://www.rumormillnews.com/ARMAGEDDON%20THEOLOGY.htm.)
Michael Keith Deaver
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Deaver): „Myslím, že věřil
ve všechna biblická proroctví ze Zjevení Sv. Jana.“ Proto se tolik
obával zničující „atomové války“, „Armagedonu“ a kladl tedy
přirozeně velký důraz na obranu (Zdroj: AER-II.).
Linda Chavez – někdejší ředitelka vztahů s veřejností v rámci
Bílého domu – (http://en.wikipedia.org/wiki/Linda_Chavez):
„Myslím, že měl velmi hlubokou lásku k duchovním hodnotám.“
(Zdroj: RWD.)
Ronald však nebyl nikdy úplně „čistým“ konzervativcem, ačkoliv podle
politického komentátora Williama Kristola
(http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kristol) byl „na prvním místě
konzervativec a teprve na druhém místě republikán; svým přístupem
k politice provokoval republikánský establishment; představoval velmi
neobvyklý typ politika“ a historik Douglas Brinkley
(http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Brinkley) – zpracovávající
presidentovy deníky – o Ronovi hovořil: operoval spíše „zprava do
středu“ (Zdroj: RWD.)
Reaganova praktická víra v Boží vůli nesmírně opět posílila po jeho
zázračném uzdravení z atentátu. Musíme si uvědomit: president unikl
smrti jen o vlásek, když výstřel maniakálního vraha Johna Warnocka
Hinckleyho mladšího
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(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hinckley,_Jr.) – nadšeného
fanouška Jodie Fosterové (http://en.wikipedia.org/wiki/Jodie_Foster) –
skončil v Reaganově plíci jen zhruba 2,54 cm od srdce. Přitom
nezapomínejme, že přímo na místě atentátu z 30. března 1981 ve
Washingtonu, D. C. byli postřeleni další tři lidé, včetně tiskového
mluvčího Bílého domu Jamese Bradyho
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Brady). Reagana tato událost
velmi změnila. Na veřejnosti to sice nebylo moc poznat, ale presidentovi
nejbližší spolupracovníci si toho byli jednoznačně vědomi. Zpomalil,
začal ještě více přemýšlet. Modlil se za svou záchranu a do svého deníku
si zapsal: „Cokoliv se od nynějška stane, tak já věnuji svůj život Bohu a
budu se snažit mu sloužit jakýmkoliv způsobem, kterým budu moci.“
(Zdroj: FAP, s. 328.) Oficiální Ronův životopisec Edmund Morris
(http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Morris_(writer)): „Rozhodl se
věnovat od nynějška svůj život službě Bohu, který ho zachránil. Začal
být od tohoto momentu daleko více oddaný víře v Boha a
evangelikalismu.“ (Zdroj: AER-I.).
V době drsné ekonomické krize roku 1982 se Ronald často modlil za
všechny trpící lidi: „Modlil jsem se velmi často v průběhu tohoto období
/…/ nejenom za naši zemi a lidi, kteří ztratili svou práci, nýbrž o pomoc
a radu /…/.“ (Zdroj: AER-I.) A pomoc přišla v podobě zotavení a zlatých
devíti let americké ekonomiky. Tato cesta se ukázala být nakonec jako
velmi úspěšná vzhledem k dalším osudům všech Američanů. Byl to onen
Reaganův „Boží dálniční most“ ke svobodě, který stál i v těch nejtěžších
dobách ekonomické krize roku 1982 pevně na základních pilířích:
obnova ekonomiky díky snížení daní, odstranění regulací a vlivu státu,
pokusy (pravda neúspěšné) o sestavování vyrovnaného rozpočtu atd.;
propagace vlastenectví, svobody, amerického snu, každodenní naděje a
úcty lidí samých k sobě, ke svým sousedům, k národu, ke svým
schopnostem; obnova amerického ducha a každodenní víry ve
Stvořitele, který nakonec ve spolupráci s naslouchajícími lidmi vyvede
Ameriku z jakékoliv krize; klasické hezké rodinné hodnoty; přirozeněvzájemně-sousedská podpora, pomoc, práce v rámci dané lokality na
základě víry a etiky bez vměšování státu, jeho sociální politiky,
vysokého zdaňování, příkazů apod.
Známá je též Ronaldova dohoda s papežem Janem Pavlem II. z června
1982 (setkali se oficiálně v průběhu dalších let nejméně třikrát), kdy si
oba dva duchovně velcí muži naprosto porozuměli a postupovali ve
shodě mj. např. při likvidaci komunistického režimu v Polsku (hnutí
Solidarita, Lech Walensa http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Walensa
atd.). Ron dokonce schválil v lednu 1984 (Kongres vše potvrdil v březnu
téhož roku) prvního oficiálního amerického vatikánského vyslance a to i
přes protesty evangelikálů, což byl jasný signál pokračujícího sbližování
mezi svatým stolcem a USA. Církev totiž „poznala, že politika presidenta
Reagana vychází z fundamentálních morálních a čestných myšlenek.“
(Zdroj: RWD.) Ve vztazích mezi papežem, církví, svobodným světem,
Amerikou a Británii, byl Ronald podle konzervativního komentátora
Johna O´Sullivana
(http://en.wikipedia.org/wiki/John_O’Sullivan_(columnist)): „stěžejní
osobností.“ (Zdroj: RWD.) Díky těmto vynikajícím vztahům se podařilo
„začít s koncem sovětského impéria.“ (Zdroj: RWD.) Papež Reagana
radostně označoval za „muže míru“. (Zdroj: RWD.) Podobně slavná
matka Tereza (http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Theresa) se
s Ronem mnohokrát setkala a dostala od něj mj. v roce 1985
Presidentskou medaili svobody. Prohlásila podle historika, komentátora
a někdejšího ředitele Reaganovy knihovny Richarda Nortona Smithe
(http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Norton_Smith): „Bůh má pro něj
(Ronalda – pozn. autora) připravený svůj plán a určil mu také aby trpěl
(viz. pozdější vítězství nad komunistickým impériem a vážná
Alzheimerova nemoc – pozn. autora).“ (Zdroj: AER-I.) A Reagan
„opravdu věřil, že ho Bůh vybral pro specifickou misi.“ „Věřil, že zlé
impérium (komunistický režim – pozn. autora) bylo opravdu zlé a že
USA jsou zde pověřeny Bohem k tomu, aby bojovaly s impériem zla a
zvítězily.“ (Zdroj: AER-II.) Například současný katolický arcibiskup José
Horacio Gómez (http://en.wikipedia.org/wiki/José_Horacio_Gómez) ze
San Antonia ve státě Texas velmi sympaticky navazuje na Reaganovu
politiku svými veřejnými projevy: „[Believing that truth is relative]
sounds like a very fair and reasonable way to live in a free society
where there are many different religions, lifestyles, and points of view.
But in practice: when nothing is true, everything is permitted.“ /…/ „My
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friends, part of what God is calling you to do with your higher
education is to restore the sense of truth to our society—especially the
truth about the sanctity and dignity of human life.“ He continued, „You
have to help our society see that truths and moral absolutes do
exist. That the truth is always true, no matter whether any one
believes it or not. That we need to conform our lives—and our laws—to
these truths.“ /…/ „Our world needs you, and God has things that he
wants you to do. I pray that you will always remember that your life
is far more than a career track. It is a journey with Jesus to see
God.“ (Zdroj: CNA – 19. května 2009.)
Reagan byl nesporně velký idealista, ale přitom v jistých chvílích také
skvělý pragmatik. Mít v dnešní České republice muže jeho formátu
s patřičnou mocí prosazovat politické kroky: lidem by se zde jistě lépe,
svobodněji žilo, dýchalo. Václav Klaus
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) je již dnes takovým našim
českým Reaganem; snaží se konečně po Ronaldově vzoru o excelentní
vztahy s papežem; doufejme: jeho kroky bude alespoň ještě o trochu více
řídit víra v Boha. Papežova návštěva České republiky, jeho setkání
s presidentem ČR na konci září 2009, tak konečně přineslo onen kýžený
ideový „open-mind“, na který tolik věřících lidí stále směrem „z hradu“
čekalo. Václav Klaus již 30. května 2009 na setkání s papežem ve
Vatikánu slibně uvedl: „Debatovali jsme o celé řadě věcí dnešní Evropy,
naší země, o situaci v církvi i mimo ni. Mám pocit, že papežovým
názorům na mnoho věcí soudobého světa docela rozumím. Nejsou
moc vzdálené od názorů, které mám já.“.
(Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/papez-benedikt-xvi-prijal-klause-apotvrdil-navstevu-v-cesku-p5a-/zahranicni.asp?
c=A090530_120814_zahranicni_lf.)
Chtělo by to již konečně muže, který by s vírou vystoupil a zopakoval by
onen proslavený Reaganův výrok určený pro presidenta Cartera
v odpověď na jeho neustálé využívání ekonomické krize k politickým
účelům a strašení hodných lidí: „Recese (ekonomická – pozn. autora) je
to, když váš soused ztratí svou práci, ale deprese (ekonomická – pozn.
autora) je to, když vy ztratíte tu svou. Obnova (ekonomická – pozn.
autora) je to, když již konečně Jimmy Carter („Velký oranžový Vůdce“ –
pozn. autora) přijde o svou práci.“ (Zdroj: AER-I). Kde je onen velký
politik, který by se podle Reaganova poselství „nikdy neuchyloval
k aroganci“, jehož styl komunikace by odpovídal názoru šéfa Ronaldova
štábu a pozdějšího amerického ministra financí Jamese Bakera
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Baker_III): „Mnoho novinářů
nemělo rádo Reaganovu politiku, ale nemohli nemít Reagana rádi
jako člověka. Byl prostě neobyčejně oblíbenou lidskou bytostí.“
(Zdroj: RWD.) V diskusi měl skvělou vlastnost „odzbrojovat“ své
oponenty humorem, přitom se snažil „stále myslet na druhé, nikoliv jen
sám na sebe.“. „Obnovil americkou morálku. /…/ nejen, že obnovil
americkou ideu, nýbrž také reálnou Ameriku jakožto zemi snů pro lidi,
kteří začínali z ničeho a dostali se velmi vysoko.“ (Zdroj: RWD.) Kéž by
tedy naše báječná, klidná, skvělá a krásná Česká republika dokázala
vyprodukovat muže Reaganovy duchovní velikosti, odvahy, oblíbenosti,
víry v Boha, ideálů, aby již konečně mohli mít naši občané důvěru ve své
vrcholové představitele, věřili jim a zároveň je ke svému životu vlastně
nepotřebovali, neboť by měli dostatek svobody, odvahy, odhodlání,
víry, společenské pospolitosti, etiky, osobní důvěry v úspěch svůj a
svých bližních, celé České republiky. Úlohou politiků by totiž nemělo být
jedině a pouze shánění peněz, doslova „chrlení“ nových zákonů,
nařízení, vyhlášek, zvyšování daní (paradoxně to nyní připravují „noví
křesťané“ pod svým staro-novým vedením z KDU-ČSL –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanská_a_demokratická_unie__Československá_strana_lidová, kteří již kují pikle a těší se na svůj vstup
do vlády po boku „Orangeboys“.), nýbrž vytváření takových
následováníhodných ideálů inspirovaných Bohem, které by nejen
dokázaly nadchnout občany, nýbrž by v lidech probudily ty nejlepší
vlastnosti, které by pak měly daleko větší cenu, než ten pověstný balík
peněz. Tyto ideály dokázaly vyvést vždy Ameriku z jakékoliv krize. Ale
takováto politika se v Česku prostě nedělá. Někteří před tím
naopak varují, jelikož to samozřejmě vyžaduje velké nároky na osobní,
čestný a příkladný život každého politika. Inu jistě: mnoho papalášů by
muselo sbalit kufry. Na druhou stranu by to vytvořilo opravdovou
důvěru mezi lidem, vedoucími představiteli, dařilo by se tak probouzet
důvěru občanů v demokracii, etický kapitalismus, zlikvidovaly by se tak
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přirozeně v diskusi a na osobních, kvalitních, životních příkladech
nejvyšších představitelů ČR jakékoliv násilné, demagogické, nebezpečné,
společensky-rozkladné ideologie, elementy. Když pak ale např.
nejpřednější politici nechávají „sešrotovat“ matky svých dětí, které jim
pomohly na cestě k jejich úspěchu, když jsou neustále vyráběny
podivuhodné aféry: inu pak se nelze divit, že tímto způsobem je drcena
důvěra v podstatu slušného života a demokratického zřízení euroatlantické civilizace. Lidé pak hledají někoho, komu by věřili a vždy
sklouznou k totalitarizující socialistům, „hnědým, zeleným nebo rudým
hochům“. Bohužel pro naši ČR je asi opravdu nemožné vyprodukovat
charismatického, důvěryhodného, čestného, politického lídra
Reaganova stylu. Tady je naopak dosavadnímu establishmentu jasné, že
tzv. uměle vyvolaná a propagovaná krize je zlatý důl, vynikající cesta
k moci – viz. Jiří Havel (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Havel) a jeho
reakce ve věci proč nemůže Evropa fungovat bez Lisabonské smlouvy:
No přeci „/…/ teď je krize“ jako hrom přátelé. (Zdroj: TV Prima – 31.
května 2009.) Naopak např. pan Železný
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Železný) správně poukazuje na
to, že neustálé „řeči o krizi“ jen straší lidi a pomáhají k moci „oranžovým
hochům“, celoevropským socialistům aj. (Zdroj: TV Prima – 24. května
2009.) Jaká to škoda pro naši zemi, že jsou naši skvělí lidé pořád takhle
deptáni nejrůznějšími depresemi, aniž by se alespoň jeden politik vzmohl
na pořádně-positivní prohlášení v Reaganově stylu: společně dokážeme
překonat jakoukoliv krizi; věřím ve vás a v naší zemi. Namísto toho
všichni tuší (dle marketingových pravidel), že je politicky výhodnější
podporovat strach z krize. Američtí voliči totiž oceňovali na Ronovi
právě mj. to, že: „ho viděli jako čestného politika, který k nim hovoří
jejich řečí. /…/ Byl neobyčejný „hardworker“. “ (Zdroj: AER-I) Ronald se
osobně angažoval v práci s lidmi a členy strany, které potřeboval
nadchnout pro své myšlenky. Za jeden den tak např. v dlouhých
přesvědčovacích telefonátech obvolal na dvacet devět senátorů,
zpracoval osobními poznámkami desítky až stovky stran dokumentů.
Podařilo se mu většinou své oponenty přesvědčit v desítkách osobních
rozhovorů. Tedy žádné příkazy a rozkazy stranických sekretariátů, nýbrž
dennodenní práce s lidmi, reakce na jejich podněty apod. dokázala
přinést Reaganovi úspěch (Na druhou stranu se také ještě tehdy
dohodnutá věc – byť telefonicky – dodržovala.). Ronald dokázal:
„pojmenovat problémy, frustrace a strach lidí a dát jim naději a vizi.
/…/ Byl schopen s lidmi hovořit takovým způsobem, že mu Američané
věřili a takovou řečí, které rozuměli.“ (Zdroj: vyjádření někdejšího
zástupce šéfa štábu Bílého domu: Deaver, Keith, Michael, IN: AER-I.)
Tedy žádné strašení krizí, nekonečným omíláním hrůz
v médiích, nýbrž poskytování naděje, víry v lepší budoucnost.
To ale čeští politici nedělají. Oni totiž dobře vědí, že takový
přístup lidi osvobozuje a občané pak již politiky nepotřebují.
Ronalda navíc neustále někdo podceňoval. Jednou za tím stála jeho
údajná nezkušenost, poté přílišný idealismus a víra v Boha (Například
jeho důvěra v proroctví o konci světa, když prohlašoval, že je tento čas
již blízko atd.), což se prý do praktické politiky nehodí. Pak to zase byla
jeho herecká profese apod. Reagan však razil své heslo: „Nikdy se
nevzdávej.“ (Zdroj: AER-I.) V případě porážky (třeba primárky) se
stáhnul na svůj Nebeský ranč („Sky’s or Heaven’s Rancho“, „Rancho del
Cielo“; http://en.wikipedia.org/wiki/Rancho_del_Cielo), kde fyzicky
pracoval, nabíral sílu a pak opět vyrazil do férového protiútoku. Přitom
právě podceňování ze strany Ronových oponentů nakonec Reaganovi
v konečném součtu pomohlo, neboť je pak mohl znenadání překvapit.
Důležitým bylo Reaganovo stanovisko: politika se nedá
komunikovat jako získávání peněz pro občany a už vůbec ne
jako nějaké uplácení voliče. Tuto neblahou současnou vlastnost a
metodu českých politiků by on rozhodně odsunul na smetiště dějin. Je
to velmi nebezpečné, neboť se tak z voličů vychovávají
nenasytové, kteří jdou vždy tam, kde jim kdo dá tzv. více a již
se neohlížejí na principy, ideály, správné a špatné. Pak se
opravdu stává politika jen oním pověstným strojem na peníze. Kolik
peněz jste získali z EU? Kolik peněz jste nám dali? Tak vychovávají strany
své voliče v radostném uvažování nad tzv. „vše řešící horou zlata“.
„Systém Only Money“ (http://www.skytech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf) triumfuje.
Potom si jen po volbách všichni lidé stěžují, že je zase ta nebo ona strana
podvedla, zklamala jejich očekávání, vznikly nové aféry, úplatky,
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defraudace apod. Jirka Payne (http://www.payne.cz; www.svobodni.cz)
velmi správně pojmenoval tento deficit české politiky, jehož jedním
z projevů byly mj. vajíčkové útoky: „/…/ je symptomem toho, že lidé
jsou zklamaní jak z domácí, tak evropské politiky. Hledají nějaké
východisko, a protože žádné není, není kam se dovolat, není možné
ovlivnit tu politickou situaci, tak se to ventiluje do těchto úrovní, do
házení vajíček namísto politiky /…/.“ (Zdroj: ČRo Plzeň – 28. května
2009.) Přitom Ronald jasně doporučoval namísto rozdávání peněz a
vychovávání voličských otesánků ono aktivní zapojení voličů do
každodenní práce pro daný ideál, vytvoření velké nosné myšlenky, která
by pak poutala lidi, kteří by se mohli sami zapojit do díla dle svých
schopnosti, dovedností, kreativity a měli by tak pocit, že se mohou
podílet (ač nestraníci) na historickém volebním boji (nikoliv v tzv.
„česko-oranžově-vajíčkové válce“, která již místy přerostla na konci
května 2009 meze rozumné recese). V Americe to standardně funguje na
systému nadšených dobrovolníků v rámci presidentských kampaní a
v ČR k tomu konečně také sáhli „modří hoši“ díky velmi sympatickému
projektu http://www.modrytym.cz. Reagan: „V předcházejících
měsících se mnoho z vás ptalo, co mohou udělat, aby pomohli opět
vybudovat silnou Ameriku. Navrhoval jsem: kontaktujte své senátory a
kongresmany; řekněte jim o vaší podpoře /…/. Řekněte jim, že věříte:
tohle je ta správná šance jak vrátit Ameriku zpět k prosperitě a jak
udělat z vlády opět služebníka lidu.“ (Zdroj: AER-I.) Ukázalo se to jako
nadmíru účinné. Lidé Ronovi věřili nikoliv proto, že by jim dal přímo
větší sociální dávky, zrušil by jim daný poplatek, nebo by jim slíbil
novou dálnici apod. Oni se zapojili bez nároku na honorář do
rozsáhlé kampaně, protože chtěli pomoci dobré věci, jelikož
mohli být užiteční. Díky svému přispění ke společnému
úspěchu se cítili být součástí velké a nosné myšlenky (viz.
mediální kampaně). Dokázali se tak vymanit ze své
každodenní všednosti a šli podle svého názoru za
důvěryhodným, čestným politikem. Stovky tisíc Američanů
telefonovaly, psaly dopisy (dnes E-maily) a tlačily tak na své politické
zástupce, aby vyšli vstříc „přání lidu“. Tato metoda byla podle Jamese
Bakera: „velmi efektní.“ (Zdroj: AER-I.)
Politická strana, která uzavře nějakou smlouvu s voliči, nebo jim danou
věc slíbí ještě před volbami, má pak vždycky tendence vlivem
nejrůznějších zájmů a tlaků daný slib nedodržet. Zpravidla je to v Česku
argumentováno nedostatkem „koaličního potenciálu“ a nutností dělat
kompromisy s ostatními vládními partnery. Ron se snažil naopak
neustupovat i v těch nejtěžších chvílích tvrdé hospodářské krize roku
1982. Tlačily na něj 2/3 jeho vlastní vlády, veřejnost, média: on se však
– jako správný konzervativec – nedal a zůstal věren svému programu,
svým původním slibům, aby posléze naplno zvítězil roku 1983 po
překonání mnoha tvrdých měsíců drsného protivenství.
Podívejme se nyní na některé zcela zásadní Reaganovy myšlenky z jeho
slavných projevů. Stále přitom mějme na paměti Ronaldovu silnou víru
v Boha. Všimněme si velmi dobře pozitivních hodnotových vzorců,
které nesou křesťanství spolu s konzervativizmem v praktické politice a
inspirujme se z toho pro náš vlastní život, správu věcí veřejných v České
republice aj.
31. března 1988: „Svoboda je poznání, že žádná jednotlivá osoba,
žádná jednotlivá autorita nebo vláda nemá monopol na pravdu,
nýbrž že každý individuální život jednotlivce má nevyčíslitelnou
hodnotu, že každý z nás je na tomto světě z nějakého důvodu a
má svůj význam.“ (Zdroj: The Great Communicator, III, Hail to
the Chief Production, USA, 1999, 7 4 minut, dále jen TGC III.)
20. ledna 1981: „Můžete vidět hrdiny každý den. Chodí do
továrních bran, další produkují dostatek jídla k tomu, aby nás
všechny uživili a také svět okolo nás.“ (Zdroj: REAGAN, Ronald:
SPEAKING MY MIND, Simon and Schuster Audioworks, USA,
1989, 180 minut, dále jen SMM.)
Dobrý politik (v Reaganově podání herec) musí umět mj. dvě
důležité věci: „být čestný v tom, co dělá a být v kontaktu
s obecenstvem. /…/ Měl by mluvit pravdu tak, jak ji sám viděl a
cítil. /…/ (Nesmí nikdy zapomínat, že … – pozn. autora) to je právě
ten člověk na ulici, který volí presidenty USA.“ (Zdroj: SMM.)
4. února 1982: „Každý z nás je na tomto světě z nějakého důvodu.
Existuje tu pro něj evidentní (Boží – pozn. autora) plán. Rozličný
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Boží plán pro nás všechny. /…/ Od nynějška prohlašuji, že
jakékoliv množství dnů mi ještě na této zemi zbývá: náleží jemu
(Bohu – pozn. autora). /…/ (Naše země byla – pozn. autora)
vytvořena muži a ženami nikoliv v touze po hledání zlata
nýbrž Boha. Věřili totiž, že budou žít jako svobodní lidé, dle
zákona, ve víře v Boha, ve svého Stvořitele a ve svou budoucnost.
/…/ zdroj našeho bytostného poznání (Bůh – pozn. autora) byl
vyobcován ze školních tříd. /…/ Chceme po něm (po Bohu – pozn.
autora), aby nás ochraňoval v dobách krizí, ale odvracíme se od
něj v našem každodenním životě. /…/ Měli bychom tady na
zemi vykonávat Boží práci. /…/ a až bude poté naše dílo
hotovo, můžeme říci, že jsme bojovali dobrý boj, dokončili jsme
závod, drželi jsme se víry. (Zdroj: SMM.)
27 . října 1964: „Winston Churchill
(http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill) řekl, „Osud
člověka není poměřován materiálními počty. Když jsou ve světě
na pochodu mohutné síly, učíme se, že jsme lidské bytosti
duchovní podstaty – nikoliv zvířata.“ (Zdroj: SMM.)
8. června 1982: „Jsou zde nyní hrozby pro naši svobodu, vskutku
pro naši samotnou existenci, jaké si generace našich předků ani
nedokázaly představit. /…/ Je zde také enormní hrozba vůči
lidské svobodě díky nárůstu moci moderního státu (např.
nevolených úředníků v rámci EU – pozn. autora). Dějiny nás učí,
jak nebezpečná je vláda, která nadřazuje politickou kontrolu nad
svobodným hospodářským růstem, když je pro ni daleko
důležitější vliv státní tajné policie, tupé byrokracie, což
dohromady využívá k utlumení veškeré skvělé osobní a
společenské svobody. /…/ Naše vojenská síla je nezbytným
předpokladem pro mír, ale nechť je všem jasné, že budeme
udržovat tuto sílu v naději, že ji nikdy nebudeme nuceni použit
jako rozhodující faktor ve válečném střetu, který nyní probíhá po
celém světě; ať je jasné naše přání, že to nebudou bomby a
rakety, nýbrž že půjde o test vůle a idejí, o zkoušku duchovního
řešení, hodnot, které prosazujeme, našich přesvědčení, kterých si
vážíme, ideálů, kterým jsme oddáni. /…/ (Reagan opět níže
citoval Churchilla – pozn. autora.) Zeptejme se nyní sami sebe:
jací lidé si myslíme, že jsme? A odpovězme si: svobodní lidé, kteří
si zaslouží svou svobodu a nejenom že chtějí, aby to tak zůstalo,
nýbrž pomáhají získat svobodu též ostatním lidem. /…/
(Následují další Churchillova slova v Reaganově podání vzhledem
k neustálému mediálnímu strašení a umělým krizím výhodným
pro elity, zkušené manipulátorské obchodníky aj. síly – pozn.
autora.) Pokud se podíváme zpět na všechna nebezpečí, kterými
jsme si prošli a na všechny ty mocné nepřátele, které jsme
porazili a na všechny ty temné a smrtelné plány, které jsme
zlikvidovali, tak proč bychom se nyní měli obávat naší
budoucnosti? Tím nejhorším (opravdová krize ve 30. letech 20.
století, druhá světová válka, totalitní režim v letech 1948-1989 aj.
– pozn. autora) /…/ jsme si již prošli.“ (Zdroj: SMM.)
8. března 1983: (Zajímavá výzva z dnešního pohledu vzhledem
k: formování nových českých vlád; opětovným pravděpodobným
zradám na voličích díky nedodržování předvolebního programu
politických stran; neochotě křesťanů hájit Boží slovo a ústavu
v dnešní sekulární společnosti apod. – pozn. autora.) „Zároveň
však musí být všem jasné, že my nikdy neohrozíme naše zásady a
normy. Musí být všem jasné, že se nikdy nevzdáme našich
svobod. Nikdy se nevzdáme naší víry v Boha. A nikdy
nepřestaneme hledat cesty k dosažení skutečného míru. /…/
Realita je však taková, že musíme v dnešním světě najít mír
prostřednictvím síly (viz. americký radar, obnovení SDI atd. –
pozn. autora). /…/ (Reagan obecně hovořil o nebezpečí
marxistické, socialistické, komunistické, sovětsko-totalitní
ideologie a o neúctě nositelů těchto systémů k opravdové víře
v Boha, tím také ke člověku, ke svobodě, k duchovním hodnotám a
hodným lidem apod. – pozn. autora.) „/…/ jako dobří marxistéleninisté, sovětští vůdcové otevřeně a veřejně prohlásili, že
jedinou morálkou, kterou uznávají, je pouze ta, ježto sleduje
jejich cíl celosvětové revoluce. Myslím, že bych zde měl
připomenout Lenina (http://en.wikipedia.org/wiki/Lenin), jejich
vůdčího ducha, který v roce 1920 řekl, že budou odmítat
veškerou morálku odvozenou od ´nadpřirozených idejí´ – to je
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totiž jejich název pro náboženství – nebo tu, kterážto nesouvisí
s jejich teorií třídního boje. Morálka je totiž podle nich zcela
podřízena právě třídnímu boji. A všechno je tedy morální, pokud
to pomáhá vyhladit starý společensko-vykořisťovatelský
pořádek a slouží to ke sjednocení proletariátu. No, já si myslím,
že silné odmítnutí této základní sovětské doktríny ze strany
mnoha vlivných lidí velmi dobře ilustruje historický fakt, co ve
skutečnosti totalitní mocnosti představují. Viděli jsme v praxi
tento jev ve třicátých letech. Vidíme jej však až příliš často také
dnes (EU, „Obaboys“, nejrůznější „high level“ zájmové skupiny
apod. – pozn. autora.). To však neznamená, že bychom se měli
izolovat a že bychom měli odmítat hledat s nimi cestu porozuměn
í (Reagan zde projevuje klasický křesťanský politický přístup:
snahu o nabídnutí vstřícné ruky nepřátelům raději než vyvolání
války, to vše však při zachování vlastních hodnotových principů,
síly, svobody atd. – pozn. autora.) Mám v úmyslu udělat vše, co je
v mých silách, abych je přesvědčil o našich mírových záměrech a
připomenul jim, že je to Západ, který odmítl zneužít svého
jaderného monopolu ve čtyřicátých a padesátých let pro územní
zisky /…/.“ (Zdroj: SMM.)
11. listopadu 1983: „Očekáváme, že vláda bude sloužit lidu,
nikoliv lid vládě.“ (Zdroj: TGC III.)
23. srpna 1984: „Naši přátelé z druhé strany nikdy nepotkali daň,
kterou by neměli rádi. (Vynikající větička pro naše „oranžové,
červené a zelené hochy“ – pozn. autora.)“ (Zdroj: TGC III.)
10. března 1986: „Důvěřujme raději lidem než státním
plánovačům, ponechejme raději zdroje v rukou lidu, než
abychom mu je brali. Vypustili jsme do světa nejsilnější kreativní
sílu na naší planetě: americký svobodně-podnikatelský systém.“
(Zdroj: TGC III.)
28. května 1985: „Mým úkolem je posílit Ameriku novými
možnostmi. (A vytvořit Ameriku … – pozn. autora) /…/ oslavující
každý den svobodu a poskytující každému svému občanovi stejné
příležitosti. /…/ Smrt a daně jsou možná neodvratitelné, ale
nespravedlivé daně nikoliv. /…/ Daně bez reprezentace těch, co
je platí, to je tyranie.“ (Zdroj: TGC III.)
22. října 1986: „Naši otcové zakladatelé bojovali nejen za
politická práva, nýbrž též za zajištění ekonomických svobod, bez
kterých by ty politické svobody nebyly ničím více než stínem.“
(Zdroj: TGC III.)
12. prosince 1986: „Moc musí začít proudit z Washingtonu zpět
k jednotlivým státům.“ Tento proslavený výrok by bylo záhodno
parafrázovat: Moc musí začít proudit z Bruselu zpět k národním
státům, zpět k lidu České republiky. Na posilování centrálněnadnárodní (globální a nevolené) moci by totiž president Reagan
vždy odpověděl své jednoznačné: „No way!“ (Zdroj: TGC III.)
6. února 1984: Velmi důležité poučení pro všechny české politiky,
kterak nestrašit neustále veřejnost, ale naopak dávat lidem
povzbuzení, naději a smysl (nikoliv pouze peníze): proto je tolik
důležité hájit „naši svobodu, víru v naší budoucnost a v našeho
Boha. S těmito hodnotami, jakožto hlavními průvodci našich
životů, může být naše budoucnost ještě více dech beroucí než
v předcházejících /…/ letech, protože nám to přinese nejen
materiální rozkvět, nýbrž též duchovní a morální úspěch.“ (Zdroj:
TGC III.)
16. ledna 1984: „Dějiny nás učí, že válka začíná, když vláda věří,
cena za vyvolání válečného střetu je nízká. K tomu, abychom my
a naši spojenci udrželi mír, musíme být dostatečně silní tak, aby
každý potenciální agresor věděl, že mu válka nepřinese žádný
užitek.“ (Zdroj: TGC III.)
31. května 1988: „Lid nevytváří války, ty dělají vlády.“ (Zdroj:
TGC III.)
15. srpna 1988: „Americkým presidentem se nestáváte, dostáváte
pouze dočasnou správu ústavní presidentské pravomoci, která ve
skutečnosti náleží našemu lidu.“ (Zdroj: TGC III.)
11. ledna 1989: „My lidé říkáme vládě co má dělat, nikoliv, že to
říká ona nám. My občané jsme řidičem, vláda je auto a my
rozhodujeme, kam pojede a jakou cestou a jak rychle.“ (Zdroj:
TGC III.)
28. dubna 1981: „Jak řekl Carl Sandburg
(http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sandburg), vše co
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potřebujeme ke správnému začátku je sen, díky kterému můžeme
uskutečnit naše vize lépe než kdy předtím. Vše co k tomu
potřebujeme je víra a pak se nám tento náš sen splní. Vše co
musíme dělat je jednat, a čas k akci nastal právě nyní. (Zdroj: TGC
III.)
17 . května 1981: „/…/ měli bychom se naučit starat jeden o
druhého. /…/ pokud budeme důvěřovat v Boží pomoc, nikdy
nesejdeme ze správné cesty.“ (Zdroj: TGC III.)
25. ledna 1984: „Amerika byla založena lidmi, kteří věřili, že Bůh
je jejich základním a jistotným kamenem.“ (Zdroj: TGC III.)
26. února 1982: Reagan si uvědomoval důležitost podpory
pracujících Američanů a střední třídy. Proto neustále vyzýval
v politice k podpoře „Main Streetu“, nikoliv „Main Streamu“.
Podle něj jsou velmi důležití právě občané všech barev pleti,
běloši, černoši, Hispánci, pracující, učitelé, poslíčci, farmáři,
inženýři, matky v domácnosti, prostě muži a ženy, kteří jsou
„páteří Ameriky“. „Můžete pohnout Amerikou, když pohnete
jejich srdci a rozumem.“ (Velká to výzva pro naše konzervativní a
křesťanské politiky – pozn. autora.)“ (Zdroj: TGC III.)
24. října 1985: „V současném světě plném turbulencí neexistuje
více ušlechtilejší cíl než zachování lidského života, a to je přesně
to, co musíme nyní udělat. Nemáme zde jako lidské bytosti
žádnou vyšší povinnost, žádný vyšší úkol. Zachování
svobodného a důstojného života je přesně ten hlavní úkol, který
na Zemi máme. Veškeré naše snažení musí směřovat k tomuto cíli
tak, že jednoho dne naši páni premiéři, ministři, naši presidenti,
generální tajemníci, nebudou již více hovořit o válce a míru,
nýbrž jen o míru.“ (Zdroj: TGC III.)
21. ledna 1985: „Je to hlas Ameriky. Je plný naděje, velkého
srdce, idealismu, odvahy, slušnosti a dobroty. To je naše
dědictví, to je naše píseň. Stále ji zpíváme. Přes všechny naše
problémy, naše názorové neshody, jsme stále jednotní jako za
starých časů. Voláme k Bohu, který nám dal do vínku tuto něžnou
hudbu. Nechť nás i nadále sdružuje v takto jednotném
společenství, když zní náš hlas Ameriky v celém světě – v jednotě,
náklonnosti a lásce – sjednocený Boží lid, odevzdaný svému snu o
svobodě, který Bůh zasel v lidském srdci /…/.“ (Zdroj: TGC III.)
Reagan zajímavě definoval jeden z prvních cílů mezilidských
vztahů mj. též v politice. Je to umění dostat se od „nenávisti
k respektu.“ (Zdroj: TGC III.)
28. května 1985: „Neexistuje žádný lepší, efektivnější, úspornější
a nová pracovní místa vytvářející nástroj, než je rodina.
Neexistuje žádná jiná taková výchovně-kulturní instituce, než je
hezký rodinný život. A stejně tak zde není žádná taková rodině
nadřazená ani s ní totožná instituce, která by vytvářela lepší
zázemí pro mladé, nebo lépe ochraňovala slabé, pečovala o
staré. Vskutku žádná taková jiná instituce není.“ (Zdroj: TGC III.)
25. ledna 1985: „Podporujeme rodinu a jsme proti všemu, co chce
rodině upřít její morální autoritu, co jí chce vzít její sílu.
Domníváme se, že rodina je centrem naší společnosti /…/ kam se
ubírá rodina, tam směřuje také civilizace.“ (Zdroj: TGC III.)
14. září 1986: „Amerika nikdy nebyla morálně neutrální vůči
jakékoliv formě tyranie.“ „Nikdo nemá právo ničit vaše sny a
rozbíjet váš život.“ (Zdroj: TGC III.)
28. ledna 1986: „Budoucnost nepatří slabochům, nýbrž hrdinům.“
(Zdroj: The Great Communicator, I, Hail to the Chief Production,
USA, 1999, 82 minut, dále jen TGC.)
13. října 1986: „Nemůžu říct našim lidem, že je už vláda nebude
dále chránit vůči atomovému zničení. (Signifikantní výrok
vzhledem anti-štítovému postoji některých českých politiků –
pozn. autora.)“ (Zdroj: TGC.)
4. března 1987 : „Přijmeš ránu, poučíš se z toho, a pak jdeš dál. To
je ta nejlepší cesta, jak se vyrovnat s problémy.“ (Zdroj: TGC.)
11. ledna 1989: „Tak dlouho, jak budeme ctít naše základní
americké principy a budeme si věřit, budoucnost bude vždy
naše.“ (Zdroj: TGC.)
20. ledna 1981: „Mír je nejvyšším cílem amerického lidu. Budeme
pro mír vyjednávat, obětovat se, nevzdáme se však kvůli míru
ani teď ani nikdy v budoucnosti.“ (Zdroj: The Great
Communicator, II, Hail to the Chief Production, USA, 1999, 7 6
minut, dále jen TGC II.)
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29. ledna 1981: o socialistech a komunistech – zajímavý výrok
vzhledem k současné administrativě presidenta Obamy, EU a
snahám o vytvoření „New World Orderu“: „Jsou přesvědčeni, že
jejich hlavním cílem musí být prosazení globální revoluce a
sjednocení Země v rámci jednoho socialistického světa.“ (Zdroj:
TGC II.)
17 . června 1982: zajímavý výrok presidenta Reagana
aplikovatelný vzhledem k podpisu a ratifikaci Lisabonské
smlouvy; poučení pro všechny české politiky, kteří preferují plusy
v daném dokumentu a myslí si, že negativa zde obsažená nejsou
důležitá a budou vyřešena „rychlým podpisem“: „Neměli bychom
zaměňovat podpisy smluv s vyřešením problémů, protože vršení
a ukládání podepsaných smluv do spisu nám nepřinese kýžený
klid. Smlouvy totiž přinášejí klid pouze tehdy, pokud jsou
dodržovány. V opačném případě stavíme hrad z písku, který
bude lehce zničen vichry války. Dovolte mi zopakovat:
potřebujeme činy, nikoliv slova.“ (Zdroj: TGC II.)
16. dubna 1985: „Žijeme v dramatické době. Na celém světě je
využívána státní mašinérie – tak jako ještě nikdy předtím – proti
svobodě víry. Ale zároveň ve stejném čase raší na celé Zemi nové
skupiny věřících. Záblesky světla protínají temnotu a náš Bůh je
opět oslavován.“ (Zdroj: TGC II.)
20. ledna 1981: „V této současné krizi není vláda řešením našich
problémů, vláda je tím problémem. /…/ je našim úkolem, aby
vláda pracovala s námi, nikoliv nad námi, aby byla na naší
straně, nikoliv aby nám dýchala na záda.“ (Zdroj: TGC III.)
29. ledna 1981: „Lidé jsou vládou.“ (Zdroj: TGC III.)
28. dubna 1981: „Vláda již příliš zbytněla a musíme ji přestat dále
živit. Utrácení vlády roste rychleji než samotná ekonomika.
Masivní národní dluh, který jsme v minulosti vytvořili, je
výsledkem tučných vládních diet. Nuže nyní je čas na změnu
těchto diet a to na změnu správným směrem.“ (Zdroj: TGC III.)
10. května 1982: jedna z nejlepších idealistických charakteristik
amerického ducha v podání presidenta Reagana, jenž si vypůjčil
teze od francouzského politika a historika jménem Alexis-CharlesHenri Clérel de Tocqueville
(http://en.wikipedia.org/wiki/De_Tocqueville) z jeho slavné
knihy „Demokracie v Americe“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_America):
„Americký způsob života je pojímán jakožto notná dávka
představivosti, především vitality, díky které řešili američtí
otcové zakladatelé své problémy. Je totiž něco zvláštního na
USA, když jeden člověk vidí problém, jde s ním přes ulici za svým
přítelem, k sousedovi a řekne mu o svém trápení. Oba dva o
tom spolu mluví. Velmi rychle si poté zřídí vlastní
svobodný výbor na řešení daného problému, a pak ten
problém společně řeší /…/ Tomu neuvěříte: ani jeden
byrokrat se na tom nepodílí. (Kéž by jednou v Česku také
existovala podobná pospolitost mezi lidmi – pozn. autora.)“
(Zdroj: TGC III.)
20. ledna 1983: o mediálních, politických a ekonomických
strašácích: „Ti stejní ekonomové, kteří nám argumentovali ještě
před několikati měsíci, jak hrozně na tom naše ekonomika bude,
nyní vyjadřují svou silnou podporu vynikajícímu ekonomickému
růstu.“ (Zdroj: TGC III.)
18. února 1983: „Vláda je sluha, nikoliv pán.“ (Zdroj: TGC III.)
25. ledna 1984: „Můžeme posílit naše tradiční národní hodnoty.
Můžeme vybudovat smysluplný mír, díky kterému ochráníme
naše drahé a tu zářící hvězdu víry, která provází milióny lidí na
cestě od tyranie do bezpečného přístavu svobody, úspěchu a
naděje.“ (Zdroj: TGC III.)
17 . června 1982: „Jaký by to byl lepší svět, kdyby již zbraně
zmlkly, jestliže by soused již nikdy více nenapadl souseda a
pokud by všichni lidé byli svobodní /…/ a určovali si svůj vlastní
osud a systém vlády – jakýkoliv by si zvolili.“ (Zdroj: TGC.)
6. června 1984: výzva k připravenosti proti útoku totalitních sil u
příležitosti čtyřiceti let od Operace „Overlord“
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Overlord): „Budeme si vždy
pamatovat. Budeme vždy hrdí. Vždy budeme připraveni, takže
možná budeme vždycky svobodní.“ (Zdroj: TGC.)
29. ledna 1984: „/…/ Amerika je zpět a stojí opět zpříma. Začali
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jsme obnovovat velké americké hodnoty – důstojnost práce,
srdečnost rodiny, sílu kvalitních sousedských vztahů, a posílení
lidské svobody.“ (Zdroj: TGC.)
5. května 1985: „Svoboda musí být vždy silnější než totalita a
dobro musí být vždy silnější než zlo.“ (Zdroj: TGC.)
5. listopadu 1984: „Můžete snít a nechat své sny, aby se staly
skutečností, odvázat se a letět tak vysoko a tak daleko, jak nám
naše možnosti dovolí. Nebylo tomu ovšem ještě tak dávno, kdy
lidé říkali, že tyto slavné dny již skončily. Že dnes již jsme v éře
omezení, limitů. Že jsou tu krize a že již nikdy nebude tak dobře,
jako kdysi. Nevěřte tomu! /…/ Vašeho hlasu je zapotřebí. /…/
Potřebujeme každý hlas. /…/ Jděte k volbám (paralela: a volte
svobodně Svobodné – www.svobodni.cz – pozn. autora). /…/
Zapojte do voleb také své sousedy. /…/ Naše nejlepší dny teprve
přijdou.“ (Zdroj: TGC.)
Mnohé výše uvedené Reaganovy ideály jsou velmi blízké českým
Svobodným – www.svobodni.cz – (zatím tedy: alespoň co se týče
filosoficko-ekonomické podstaty). Jelikož jde o velmi mladou politickou
stranu, nelze od nich očekávat hned v prvních třech měsících jejich
existence nějaké zázraky. Staré a zaběhané politické cestičky jsou stále
ještě příliš zřetelné. Nicméně pražské vedení ví evidentně velmi dobře,
že politiku je třeba dělat na ideovém základě a nikoliv ji prvoplánově
stavět a komunikovat na tom finančním. Zatím to s těmito „politickými
beránky“ vypadá v tomto ohledu nesmírně positivně. A s jakými voliči
by mohli třeba Svobodní konečně začít pracovat? V České republice
máme podle vyjádření ředitele STEMu
(http://cs.wikipedia.org/wiki/STEM) Jana Hartla „5-7%“ aktivně
praktikujících věřících. „Naše společnost je značně sekulární.“
Opravdových atheistů „je asi čtvrtina“ (mimochodem jde zřejmě o
největší podíl těchto lidí v nějaké populaci daného státu na světě),
nicméně zde existuje obrovská skupina dvaceti pěti až dvaceti sedmi
procent tzv. hledajících lidí, kteří věří nejrůznějšími způsoby v existenci
Boha. (Zdroj: Radiožurnál – 16. května 2009.) Nikdo se o ně bohužel
ovšem politicky nezajímá. Při kvalitní a aktivní práci by mohla vzniknout
značná politická síla, zastupující až 30% populace ČR. Hodnoty těchto
lidí se v mnohém blíží těm Reaganovým. Inu velká výzva třeba právě pro
Svobodné, kteří o sobě tvrdí, že je jim víra v Boha velmi sympatická a
vycházejí z ní základy euro-atlantické kultury a civilizace. Inu uvidíme
).
Nedávné události kolem „česko-oranžově-vajíčkové války“ ukázaly
jednoznačně, že lidé se chtějí na politice nějakým způsobem osobně
podílet. Musí to být ideově „dobře zmáklé“ a pak se jsou schopny
angažovat během několikati dnů desítky tisíc lidí zcela spontánně, bez
peněz a zapojit vlastní kreativitu k prosazování dané myšlenky.
Americké politické strany dokáží tato lidová hnutí vstřebat a dát jim
řádný stranický rámec. Viz. nedávné „Tea Parties“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_party_(conservative_protest)). U
nás se o to snad úspěšně pokusil zmiňovaný Modrý tým ODS
(http://cs.wikipedia.org/wiki/ODS). Samozřejmě nikoliv za použití násilí.
V Česku se bohužel nechali vyprovokovat k agresivním útokům jak
„oranžoví hoši“ a jejich „oranžové útvary pomocné stráže VB“ při
„revolučních atacích“ na recesisticky a pokojně demonstrující osoby
(byť z jiných planet), na druhé straně též při přehnaném „vrhačství“ sami
„Eggboys“. Každopádně politici se mohli skvěle poučit, že vynikající
nápad může pomocí Facebooku
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook) zapojit masu lidí a přispět tak
k volebnímu úspěchu. Ale o tom to je – nemusíte mít milióny, stačí
excelentní nápad: není to jen o penězích přátelé. Lidé chtějí pomáhat,
mít svou aktivní úlohu v „politickém boji“: nikoliv být jen automaty na
vhazování lístků do volebních uren a bezduchými „zombies“
následujícími pokyny stranických sekretariátů. Vymýšlení těch
správných ideových témat je otázkou partajních „think tanků“, které
mají nyní úžasnou příležitost před příštími volbami: jak konečně s tímto
fenoménem pracovat tak, aby zase nedošlo k deziluzi veřejnosti.
Nespokojení lidé jsou totiž nejen v Česku, nýbrž zajisté též v Americe.
Mnoho lidí zde uvažuje podobně jako tady u nás. Moderátorská hvězda
konzervativní stanice FOX News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news) Glenn Beck
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) popsal mínění desítek
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miliónů Američanů velmi trefně: „Pokaždé chodím k volbám a snažím se
angažovat. /…/ Volíte, snažíte se a pak se cítíte pokaždé zrazeni. Jaký
to tedy má smysl chodit k volbám?“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 15.
května 2009.) V ČR si podobné otázky kladou milióny lidí také. Politik,
který dosáhne úspěchu a pak se začne vymlouvat na nedostatek
koaličního potenciálu k prosazení původních slibů: vždy své někdejší
voliče přivede do drsné deziluze. Podkopávají se tím samotné základy
demokratického systému, slušnosti a víry v úspěšnou budoucnost naší
republiky. Snižuje se volební účast. Podobně, když jsou dosazovány
nepolitické vládní kabinety bez možnosti kontroly ze strany voličů.
Komu má pak občan skládat účty po uplynutí vládního mandátu? Politika
se stává lidem cizí a je již jen o marketingu, penězích, počtech
natištěných plakátů, miliónových příspěvcích na kampaně, o
„vysmátých papaláších“. „Systém Only Money“ opět triumfuje. Autor
zde v Česku upozorňuje na tento neblahý fenomén již řadu let
(http://www.skytech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf).
Konzervativní část USA je stejného názoru. Podle Glenna Becka
představuje současná dlouhodobě tristní politika smutný důkaz ideové
prázdnoty. Lépe řečeno: díky vychovávání lidí k tomu, že hlavním
hybatelem společenských vztahů jsou peníze, nikoliv třeba kreativita,
sen a touha něco dokázat, uplatnit se, vykonat něco potřebného pro svůj
národ, své bližní, víra v Boha, pak: jde již bohužel v politice a v životě jen
o business a nejen tam. „Naše země je trh a ty milý voliči nejsi nic jiného
než spotřebitel. A to je přesně ten důvod, proč se cítíte tak mizerně. /…/
Politici se nám pořád snaží falešně vnucovat, ale z dlouhodobé
perspektivy to volič pozná. /…/ Vidí ten rozdíl, když mluví
s profesionálním politikem a když mluví s někým, komu věří. Jestliže
totiž mluvíme s přítelem, tak víme, že ikdyž s námi náš přítel nesouhlasí,
jedná podle toho, věří tomu, a řekne nám to.“ (Zdroj: Glenn Beck Show –
5. května 2009.) Pak se nelze divit, když Wall Street Journal prohlašuje
ústy Obamovy blízké spolupracovnice Desirée Glapion Rogersové
(http://en.wikipedia.org/wiki/Desirée_Rogers): „Máme ten nejlepší
prodejní ´Brand´ na zemi. /…/ ´The Obama Brand´ /…/ naše možnosti
jsou díky tomu neomezené.“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 5. května 2009.)
A právě tento pro demokracii nezdravě-nelidský styl myšlení tvrdě
kritizuje Glenn Beck: „Barack Obama je vlastně pouze tržní ´Brand´
k prodeji svého poselství spotřebiteli. /…/ Nemám rád, když se všechno
dělá marketingově.“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 5. května 2009.)
Černošský autor a úspěšný podnikatel Christopher Paul Gardner
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_gardner), jenž se vypracoval
opravdu dle amerického snu z ničeho, který oslovuje Glenna Becka
„bratře“, popsal „Systém Only Money“ ve společnosti na základě svých
osobních těžkých zkušeností z amerických firem: „Společnost, kde
pracujete, se ve skutečnosti o vás opravdově nezajímá. /…/ Oni mají na
prvním místě pouze vlastní zájmy a vy jste jen pucflek, který může být
kdykoliv vyměněn. /…/ (Abych byl svobodný a vážil si opět sám sebe –
pozn. autora) potřebuji být daleko více pánem svého času a života.“
Podle Gardnera je ekonomická krize příležitostí pro uvědomění si toho,
co je v životě opravdu důležité. Je to čas položit si základní otázku: „Kde
již nemohu dělat kompromisy a znají mne ještě vůbec jako člověka moje
vlastní děti?“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 12. května 2009.) Alex Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) dokonce
popisuje v tomto ohledu neetické lidi žijící s velkou mocí v politice
(globalisté) a obecně ve společnosti „dle příkazů“ „Systému Only Money“
jakožto ty, kteří: „mají rádi smrt a nenávidí Boha. /…/ Nejsem tady
proto, abych vydělával peníze, nýbrž proto, abych mluvil pravdu.“
(Zdroj: Alex Jones Show – 11. května 2009.) Politici jsou bohužel ještě
stále vedeni marketingovými specialisty k tomu, aby se tzv. prodávali.
Politika je podle nich pouze o penězích, obchodu a manipulaci
s veřejným míněním. Všichni tito tzv. „školitelé“ pak považují za svou
„bibli“ stěžejní dílo Edwarda Bernayse
(http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays), synovce Sigmunda
Freuda (http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud), z roku 1928
s názvem „Propaganda“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(book)). O významu
Bernaysova manipulativního díla svědčí ten fakt, že z něj čerpal sám
Goebbels (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels), dále byl
Bernays konzultantem mnoha amerických presidentů, armádních
představitelů, politiků, předně amerických průmyslových gigantů jako
např.: GE, GM (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors), Procter
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and Gamble (http://en.wikipedia.org/wiki/Procter_and_gamble), CBS,
American Tobacco (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Tobacco)
atd. A právě Bernays měl lví podíl na propagaci „Systému Only Money“ a
likvidaci křesťanských hodnot ve společnosti. Jeho kniha „Propaganda“
nekompromisně vykládá jak manipulovat s lidmi k dosažení co
největšího zisku a moci. Podle něj se mocní tohoto světa musí naučit:
„prodávat lidem jejich vlastní otroctví tak, aby se do něj sami
lidé zamilovali. /…/ Úmyslná a inteligentní manipulace s
organizovanými návyky a názory mas představuje totiž v demokratické
společnosti důležitý element. /…/ Ti, kteří manipulují s neviditelným
společenským mechanismem, utvářejí skrytou vládu, která je ovšem
tou pravou a skutečnou vládnoucí mocí naší vlády. /…/ Jsme ovládáni,
naše mysl je drcena, naše ideály jsou nám podsouvány, a to vše lidmi, o
kterých jsme předtím nikdy v životě neslyšeli.“ (Zdroj: JONES, Alex:
TERROR STORM – FINAL CUT, Alex Jones Productions, USA, 2007 , 135
minut.)
V České republice jsme si mohli nedávno ukázat podobné chování při
schvalování Lisabonské smlouvy, kdy předvolební sliby šly opět zcela
stranou. Dokonce lidé dlouhodobě kritizující Lisabon najednou
zapomněli na jednoznačné pravidlo: podepsaná smlouva pod nátlakem
neplatí; nikdy nepodepisuj nevýhodné smlouvy, pokud Ti tedy nic jiného
nezbývá. Byl mezi nimi též jeden „rudý senátor“. Smutný to pak obrázek
oslavného tleskání českých „Main Streamových“ politiků ve stylu:
„Společně jsme přehlasovali Jižany.“ (Zdroj: TV Prima – 3. května
2009.) Jsme prý příliš malí a nic jiného nám nezbývá. Naopak hrdinněkřesťanský rytíř Václav Klaus vystoupil velmi razantně proti takové
manipulaci: „Je to velmi smutný doklad selhání našich politických elit.
/…/ Jde o zbabělé zdůvodnění.“ (Zdroj: ČT24 – 6. května 2009.) Evžen
Tošenovský (http://cs.wikipedia.org/wiki/Evžen_Tošenovský) o
Lisabonské smlouvě: „Já bych pro ni nehlasoval.“ (Zdroj: TV Prima – 17 .
května 2009.) Přitom např. pan Ransdorf
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Ransdorf) označil Lisabonskou
smlouvu za: „výtvor byrokratů a jako taková dopadne.“ (Zdroj: TV
Prima 31. května 2009.) Podle presidentova tajemníka Ladislava Jakla
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Jakl): „Lisabonská smlouva je
nástrojem mocenských elit a zájmových skupin. (Velmi zajímavé
vyjádření např. vzhledem k aktivitám pro-Lisabonsko-mocenské skupiny
Bilderberg Group: http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group. –
pozn. autora.)“ (Zdroj: TV Prima – 17 . května 2009.) Vladimír Železný
souhlasí a považuje Lisabon, nejrůznější strašení krizemi, za „spiknutí
elit“. (Zdroj: TV Prima – 24. května 2009.) Jan Zahradil
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradil) přitakává: „Lisabonskou
smlouvu rád nemám, nikdy jsem ji rád neměl.“ (Zdroj: TV Prima 31.
května 2009.) Evropa totiž dokázala již mnohokrát, že zvládne kvalitně
fungovat i bez Lisabonu. Jednou z ukázek toho byla solidarita mezi
členskými státy EU z hlediska koordinace opatření vůči tzv. „Prasečí
chřipce“. Vlastimil Tlustý (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Tlust
ý) to okomentoval: „Lisabonský diktát k tomu nepotřebují.“ (Zdroj: TV
Prima – 3. května 2009.) Petr Pithart
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pithart) přirovnal dokonce situaci
kolem schvalování Lisabonské smlouvy k „nové komunistické“ ústavě
z května roku „1948“
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústava_Československé_republiky).
(Zdroj: ČT24 – 31. května 2009.) To pan Alexandr Vondra
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Vondra) se přiřadil
mermomocí se svou vizí k onomu Reaganem tolik neoblíbenému „Main
Streamu“: „Nepochybuji, že přijde čas pro podpis pana presidenta.“
(Zdroj: ČT24 – 6. května 2009.) Ihned se připojil pan Vladimír Sobotka
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Sobotka), jenž neuvěřitelně
podivně argumentoval nedůležitostí podepsané smlouvy slovy:
„Lisabon ne-Lisabon, smlouva ne-smlouva“ a nezapomněl dodat, že sice
kritizuje Lisabonskou smlouvu, ale ve skutečnosti to vlastně
„neznamená, že s ní nesouhlasí.“ (Zdroj: ČT24 – 6. května 2009.) Inu jak
sdělil veřejnosti pan Ransdorf: „Politici často mění svá stanoviska.“
(Zdroj: TV Prima 31. května 2009.) Rozumní lidé věří, že takový čas pro
podpisy nevýhodných smluv nikdy nenastane. President by se tím
postavil vůči všemu, co celý život zastával. V čele naší země nestojí
naštěstí nemocný a pod nátlakem ustupující pan Hácha
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Hácha). Tímto presidentovým
krokem – ratifikací Lisabonu – by došlo k totálnímu konci důvěry
v našeho českého Reagana: Václava Klause. Jaroslav Kuba
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(http://kapr.vse.cz/view.php?cisloclanku=2005091503#Kuba)
z Katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE v Praze pak zcela
správně hájí zájmy českého lidu, když stojí na straně našeho presidenta,
který nepochybně zatím vždy: „dostál svému slibu být věren
svrchovanosti ČR /…/. President zohledňuje svůj ústavní slib.“ (Zdroj:
ČT24 – 17 . května 2009.) Proto třeba Jiří Payne z SSO
(http://www.payne.cz; www.svobodni.cz) říká, že ratifikace Lisabonu by
byla jen „slepá ulička“ a „úředníci“ by si mohli „dělat cokoliv“, neboť „v
EU vládnou úředníci“ a my jsme bohužel „závislí na tom, co se v Bruselu
připraví“; Lisabonská smlouva jde proti demokracii, neboť „ruší střídání
politických stran“ u moci; „když někdo ruší tento princip, pak mají
občané právo na odpor všemi prostředky.“ (Zdroj: TVZ1 – 6.
května 2009.) Nicméně podobná situace již existuje v ČR díky tzv.
úřednické vládě. Volby totiž vyhrála roku 2006 ODS, přesto nyní
již u nás úředníci v klidu vládnou. Jsou sice pracovití a jistě
odborně zdatní, jenže bez odpovědnosti k lidu vlastní země. Přitom
každý den vidíme nové a nové náznaky utužování poměrů ze strany EU
vůči naší národní suverenitě, za kterou naši předkové v čele
s presidentem Masarykem
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Garrigue_Masaryk) tolik bojovali.
Co by asi odpověděl takový Rašín
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Rašín), Beneš
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Beneš), Engliš
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Engliš) na neuvěřitelnou aroganci
EU, která již nyní chce přímo řídit naší národní měnovou politiku (to
ještě prosím nebyl ani ratifikován Lisabon) a zasahovat přímými příkazy
do kroků ČNB? (http://cs.wikipedia.org/wiki/ČNB) Když i ti největší
podpůrci současné podoby EU připouštějí realitu regulování národních
bank: „je možné, že by byly regulovány ze zahraničí.“ (Zdroj:
Radiožurnál – 27 . května 2009.) To je ona evropská tvář nesvobody EU.
Bez odpovědnosti k voličům chtějí úředníci a „Velcí bratři“, „Největší
oranžově-zelení Vůdcové“, rozhodovat o životě lidu: nové a větší daně,
zákony, povinnosti, příkazy, omezování svobod, „bolševicko-násilnické
manýry“, policejní složky drtící recesistické „marťany“, špehování. Inu
„nástřel k tyranii“ přátelé jako hrom. Koledují si hoši o pěknou
společenskou erupci všech svobodomyslných lidí, kteří se nechtějí
nechávat zotročovat. Pak třeba Gary Marbut (president „Montana
Shooting Sports Association“ a spoluautor „Montana Firearms Freedom
Act“ – http://en.wikipedia.org/wiki/Montana_Firearms_Freedom_Act)
vystoupil v obraně občanských svobod na největším konzervativním
americkém televizním kanále FOX News a mj. jasně inspiroval Českou
republiku: „Chceme si zavádět vlastní zákony. /…/ Nechceme federální
standardy (paralela: ty z EU – pozn. autora). /…/ Pokud budeme chtít
nějaké zavést, tak by měly odpovídat naší kultuře a našim lidem.“
(Zdroj: Glenn Beck Show – 15. května 2009.) Republikán, člen sněmovny
reprezentantů z Texasu, Leo Berman
(http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Legislature_elections,_2008)
dodává: „Mám za sebou 22 let v armádě, protože miluji svou zemi, /…/.
Bojovali jsme proti fašismu, komunismu, /…/ tenhle president (Obama –
pozn. autora) a administrativa nás sice nevedou až tak daleko (k fašismu
nebo komunismu – pozn. autora), ale vedou nás k socialismu. Nechceme
tam s nimi jít. /…/ (máme naštěstí naše vlastní … – pozn. autora) zákony,
které zajišťují naši svrchovanost podle 9. a 10. dodatku k americké
ústavě. /…/ Pokud se někdy federální vláda (paralela: EU – pozn.
autora) pokusí prosadit něco, co není plně podle americké ústavy
(paralela: dle české ústavy – pozn. autora), my proti tomu vystoupíme a
neuděláme to. /…/ Nechceme být socialistickým státem.“ (Zdroj: Glenn
Beck Show – 15. května 2009.) Glenn Beck: „Musíme se tomu postavit.
Pokud to neuděláme, tak prohrajeme.“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 15.
května 2009.) Budiž zde připomenuto, že američtí otcové zakladatelé již
museli v jednu dobu také říci: dost! Již není kam ustupovat. Následovala
Deklarace nezávislosti
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nezávislosti_Spojených_států)
a vznik nového, nejsvobodnějšího státu na světě. Možná přátelé, že
nastal čas na vyhlášení Deklarace nezávislosti České republiky v duchu
roku 17 7 6, jak říkají naši krajané z USA.
Deklarace nezávislosti Spojených států ze 4. července 1776,
aneb každodenní inspirace pro svobodomyslné občany České
republiky
„Když se v běhu lidských životů stane pro některý národ nezbytným
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rozvázat politické svazky, které jej poutaly k jinému národu, a zaujmout
mezi mocnostmi světa oddělené a rovnocenné postavení, k jakému
jej opravňují zákony přírody a Boha přírody, pak prostá úcta k názorům
lidstva vyžaduje, aby vyhlásil příčiny, které jej vedou k odtržení.
Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě
rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo
na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv
se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze
souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá
vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo
zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na
takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu
takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své
bezpečnosti a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se
vlády již ustanovené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i
všechna zkušenost ukázala, že lidé, je-li zlo snesitelné, jsou spíše
nakloněni je snášet, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní
formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití
moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí
o úmyslu podrobit je naprostou krutovládou, pak je jejich
právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a
postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti. Takové bylo
trpělivé utrpení těchto /…/ (paralela: národních států v EU – pozn.
autora); a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily
své dřívější systémy vlády. Dějiny opakovaných bezpráví a
uchvacování mají všechny za přímý cíl ustavení absolutní
nadvlády tyrana nad těmito státy. Na důkaz toho nechť jsou
upřímnému světu předloženy skutečnosti. Odmítal schválit zákony
nejprospěšnější a nejnutnější pro obecné blaho. Zakazoval svým
guvernérům schválit zákony neodkladného a naléhavého
významu, nebo když bylo jejich provádění pozastaveno,
pokud nebude získán jeho souhlas, úplně opomíjel se jim
věnovat. Odmítl schválit jiné zákony pro zaopatření velkých lidmi
obývaných oblastí, pokud by se tito lidé nevzdali práva na
zastoupení v zákonodárných sborech, což je právo pro lid
neocenitelné a nebezpečné jenom pro tyrany. Svolával
zákonodárná tělesa na neobvyklých, nepohodlných místech,
vzdálených od veřejných archívů, jenom proto, aby je unavil
a učinil povolnými ke svým opatřením. (ikdyž troška pohybu
zákonodárcům nikdy nemůže škodit
) – pozn. autora) Opětovně
rozpouštěl zákonodárné sbory, protože se mužně a pevně
stavěly proti jeho zásahům do práv lidu (kéž by se takto „mužně“
choval český parlament a senát – pozn. autora). Po takových
rozpuštěních odmítal po dlouhou dobu povolit, aby byly zvoleny jiné a
aby se tak zákonodárná moc, jíž nelze zničit, vrátila k lidu a mohla být
jím svobodně vykonávána. Stát zůstával mezitím vystaven nebezpečím
zásahů zvenčí a zvratů zevnitř. /…/ Překážel výkonu spravedlnosti tím,
že odpíral svůj souhlas zákonům pro zřízení soudních orgánů. Vytvořil
závislost soudců pouze na své vůli pokud jde o držení jejich
úřadů a výši placení jejich platů. Zřídil množství nových
úřadů a poslal sem houfy úředníků, aby sekýrovali náš lid a
ujídali z jeho majetku. Udržoval mezi námi v době míru stálá
vojska bez souhlasu naší legislativy. Učinil vojenskou moc
nezávislou na občanské moci a jí nadřazenou. /…/ Vyvolal mezi
námi vnitřní vzpoury a snažil se poštvat proti obyvatelům našich
hranic kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravidlem je
ničení všech pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení. V každé
etapě těchto útisků jsme nejpokornějšími slovy žádali o nápravu: naše
opětované prosby měly za následek jenom opětované křivdy. Panovník,
jehož charakter je tak poznamenaný činy, jimiž se vyznačuje tyran, je
nezpůsobilý býti vládcem svobodného lidu. Ani vůči našim britským
bratřím jsme nebyli nepozornými (paralela vzhledem k situaci
v Evropském parlamentu po možné celoevropské ratifikaci Lisabonské
smlouvy – pozn. autora). Upozorňovali jsme je (paralela: jak by se asi též
snažili naši „oranžově-pro-lisabonští hoši“ posléze upozorňovat své
kolegy poslance z velkých států v Evropském parlamentu – pozn. autora)
čas od času na pokusy jejich legislativy postihovat nás nespravedlivou
jurisdikcí. Připomínali jsme jim okolnosti /…/ našeho společného
příbuzenství, aby odmítli tyto neoprávněné zásahy, které by
nevyhnutelně přervaly naše svazky a styky. Proto se musíme podřídit
nutnosti, jež vyžaduje naše odtržení, a musíme je považovat, tak jako
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ostatní část lidstva, za nepřátele ve válce a za přátele v míru. Proto my,
představitelé /…/ (paralela: České republiky – pozn. autora),
shromáždění ve Všeobecném Kongresu (paralela: českém
Ústavodárném shromáždění – pozn. autora), dovolávajíce se u
nejvyššího Soudce světa správnosti svých úmyslů, jménem a z moci
dobrého lidu těchto /…/ (paralela: svobodných evropských národních
států – pozn. autora), slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto
/…/ (paralela: svobodné evropské národní státy) jsou a po právu mají
býti svobodnými a nezávislými státy, že jsou zproštěny veškeré
poddanosti /…/ (paralela: vůči EU – pozn. autora), a že politické svazky
mezi nimi a /…/ (paralela: EU – pozn. autora) jsou a mají býti úplně
rozvázány. A že jako svobodné a nezávislé státy mají plnou
moc vypovídat válku, uzavírat mír, sjednávat spojenectví,
zřizovat obchod a provádět všechny ostatní úkony a věci, jež
nezávislé státy mohou po právu činit. A na podporu tohoto
prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské
prozřetelnosti, navzájem a jeden druhému zaručujeme své
životy, své statky a svou nedotknutelnou čest.“ (Zdroj:
http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=6.)

Washingtonská deklarace z 18.října 1918, aneb pravděpodobná
inspirace pro Českou republiku v případě celoevropského
schválení Lisabonské smlouvy?

„V této vážné chvíli, kdy /…/ slibují federalizaci říše a autonomii
nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my, československá
Národní rada, uznaná vládami spojeneckými a vládou americkou za
prozatímní vládu československého státu a národa, v plném souhlasu s
prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze dne 6.ledna 1918, a
vědomi si toho, že federalizace a tím více autonomie
neznamenají ničeho /…/, činíme a prohlašujeme toto naše
prohlášení nezávislosti. Činíme tak, poněvadž věříme, že
žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, které
neuznává, a poněvadž máme vědomí a pevné přesvědčení, že
náš národ nemůže se volně vyvíjet v /…/ lži-federaci, která
není než novou formou odnárodňujícího se útisku, pod nímž
jsme trpěli minulá tři století. Máme za to, že svoboda jest
prvním požadavkem federalizace, a jsme přesvědčeni, že
svobodní národové střední a východní Evropy snadno utvoří
federaci, jestliže to shledají nutným. Činíme toto prohlášení na
základě našeho historického a přirozeného práva. Byli jsme
samostatným státem již od sedmého století a r.1526 jako samostatný
stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a
Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme
se v této konfederaci nevzdali dobrovolně svých práv jako
samostatný stát. /…/ porušili svou smlouvu s naším národem
(paralela: evropští a čeští zákonodárci porušili smlouvu z Nice –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva_z_Nice – svou snahou o ratifikaci
Lisabonské smlouvy bez referenda – pozn. autora), nezákonně
překročujíce naše práva a znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami
přísahali zachovávat, a my proto odpíráme zůstat déle součástkou /…/
(nabízí se zde paralela: EU – pozn. autora) v jakékoli formě. /…/
Nemůžeme a nechceme nadále žit pod přímou nebo nepřímou
vládou těch, kdo znásilnili Belgii, Francii a Srbsko, /…/.
Nechceme zůstat součástkou státu, který nemá existenčního
oprávnění a který odpíraje přijmout základní zásady moderní
světové organizace (svobodných národních států – pozn. autora),
zůstává toliko umělým, nemorálním politickým útvarem,
/…/ (opět zajímavá paralela s EU – pozn. autora). Prohlašujeme
tímto /…/ (přeneseně EU – pozn. autora) za nehodnou, aby vedla
náš národ, a upíráme jí veškerá práva vládnout
československé zemi, která, to zde nyní prohlašujeme, bude
od nynějška svobodným a nezávislým lidem a národem.
Přijímáme ideály moderní demokracie a budeme k nim lnout, poněvadž
to byly ideály našeho národa po staletí. Přijímáme americké
zásady, /…/: zásady o osvobozeném lidstvu, skutečné rovnosti
národů a vládách, odvozujících všecku svou spravedlivou
moc ze souhlasu ovládaných. My, národ Komenského,
nemůžeme než přijmout tyto zásady, vyjádřené v americké
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deklaraci nezávislosti, v zásadách Lincolnových a v
prohlášení lidských a občanských práv. /…/ Věříme v
demokracii – věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a
větší. Dáno v Paříži, dne 18. října 1918.“ (Zdroj:
http://www.svedomi.cz/dokdoby/181018_wash_deklarace.htm.)
Přesto buďme rádi, že žijeme v Česku, neboť Jirka Payne
(http://www.payne.cz; www.svobodni.cz) by byl za své výše
prezentované výroky o právu na odpor již dávno vyhodnocen
současným americkým „Obaministerstvem“ vnitřní bezpečnosti jako
potenciální nebezpečný terorista. „Obaboys“ by jej určili jako možný zlý
element a začal by zvýšený monitoring jeho aktivit ze strany
bezpečnostních služeb: omezení svobodného práva na nákup zbraní,
zvýšená sledovačka jeho projevů mj. na internetu s výsledkem blokování
jeho webu, textů, projevu, kdykoliv by na něj mohli bez soudního
příkazu uvalit vazbu atd. V oblasti svobody projevu na internetu tomu v
USA říkají tzv. „Cyber-bullying Act“.
„„The bill defines it as ‘using electronic means to support severe,
repeated and hostile behavior,’ but what does ‘severe, hostile and
repeated behavior’ mean?“ he asked. „I’ve written articles opposing the
bill that have appeared online. That’s electronic and — because I’ve
written a few of them — repeated. I was also severe and hostile in my
criticisms. Under her law, I can now go to jail.“ And so could many
political commentators and Web bloggers who earn their keep by being
confrontational and inflammatory. A TV host like MSNBC’s Keith
Olbermann, who’s been openly and repeatedly hostile to former Vice
President Dick Cheney on his Web site, would not be safe from
prosecution, the analysts say. Even advocates of child safety on the
Internet say the bill is impractical, at best. „Even if you wanted to, you
can’t legislate against meanness,“ said Larry Magid, co-director of
ConnectSafely.org. „It’s contextual. If I call you fat, maybe I was
bullying, or maybe I was concerned about your health, or maybe it was
a relatively innocuous slight.“ The bill’s critics also note that the law is
intended to protect minors from minors, but that doesn’t show up in its
language.“ (Zdroj:
http://www.foxnews.com/politics/2009/05/14/cyberbullyingensnare-free-speech-rights.)
Americký„AttorneyGeneral“
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Attorney_General), který
většinou vykonává též funkci ministra spravedlnosti, je nyní v situaci,
kdy by mohl dokonce bez soudního příkazu určovat: kdo je potenciální
terorista a uvalovat na takového občana bez řádného obvinění vazbu.
V souvislosti s ochranou svobod jednotlivých občanů, kteří pouze
vyjadřují svůj nesouhlas s americkou federální politikou třeba na základě
své víry atd.: je to jednoznačná hrozba. Podle „Cyber-bullying Actu“
stačí již jen ostřejší nesouhlas, osobité vyjadřování nebo to, že váš výrok
může tzv. „ranit city“ některých osob a už se takto obviněný ocitá na
speciálním černém seznamu extrémistů a potenciálních teroristů.
Podobně jsou známy případy, kdy byl zneužit tzv. „Patriot Act“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_act) vůči americkým občanům,
ikdyž měl být původně namířen pouze proti opravdovým teroristům
mimo USA (zneužití v Indianě, Coloradu aj. v souvislosti s tzv.
spoofingem: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address_spoofing). Inu
moc některým lidem chutná přesladce přátelé. Prohledávání e-mailů,
webů, sledování GSM telefonů, SMS, monitoring veškeré elektronické
komunikace, biometrické čtečky na letištích, dálničních kontrolních
bodech, všudypřítomnost kamer napojených na centrální databáze
osobních údajů amerických bezpečnostních složek apod. Čeští policejní
specialisté již dávno říkají, že mobilní telefon a na internet napojený
počítač představují vlastně dokořán otevřené dveře ke všem vašim
osobním údajům. Nic nezůstane skryto před slídily Velkého bratra ať již
to chcete nebo ne. Vaše poloha, monitoringy rozhovorů, SMS, MMS,
mikrofon ve vašem mobilu a fotoaparát, do všeho se umí
telekomunikačně-bezpečnostně-američtí specialisté dostat bez vašeho
souhlasu a zjistit třeba vaši polohu, ikdyž máte zrovna vyplý váš mobilní
telefon. Hoši z NSA (http://en.wikipedia.org/wiki/NSA) jsou prostě
borci. O jejich vybavení se může našim specialistům zatím jen zdát.
„During a speech today on “cybersecurity,” Obama told a whopper. He
said the government’s effort to protect us from cyber bad guys “will not
include monitoring private sector networks or Internet traffic. We will
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preserve and protect the personal privacy and civil liberties that we
cherish as Americans.” Is it possible Obama has never heard of Mark
Klein, the retired AT&T communications technician who said years ago
that the company shunted all Internet traffic — including traffic from
peering links connecting to other Internet backbone providers — to
semantic traffic analyzers, installed in a secret room inside the AT&T
central office on Folsom Street in San Francisco? There are similar
rooms in Seattle, San Jose, Los Angeles and San Diego, all sucking up
internet data. Klein explained that the multinational corporation is
doing this at the behest of the NSA. It is “vacuum-cleaner surveillance”
approach that grabs everything. “Despite what we are hearing, and
considering the public track record of [the Bush] administration, I
simply do not believe their claims that the NSA’s spying program is
really limited to foreign communications or is otherwise consistent
with the NSA’s charter or with FISA [the Foreign Intelligence
Surveillance Act],” said Klein in 2006. /…/ No other president so far has
had the power to shut down the internet. The Rockefeller-Snowe bill, S
778, would grant Obama dictatorial power declare a so-called “cyber
emergency” and pull the plug, or at least cripple networks deemed a
threat. The U.S. government is not seriously worried about Chinese
hackers or mischievous kids in Latvia (as Rockefeller cited as a danger)
but rather fear free and unfettered speech and activism on the part of its
own citizens. Obama’s promise is merely an effort to string you along
with a big fat lie. He has absolutely no respect for you or the Bill of
Rights.“ (Zdroj: Nimmo, Kurt: Cybersecurity: Obama’s Promise to Trash
the Constitution, IN: Infowars, 29. května 2009.)
Přitom to, co se původně jevilo jako rozumná míra ochrany před
teroristy, je nyní využíváno ke kontrole svobody vlastních občanů. Jiří
Payne (http://www.payne.cz) přirozeně také jakožto představitel
českých Svobodných (www.svobodni.cz) odhodlaně říká, že bude
bojovat proti špehování vlastních občanů a shromažďování informací: „
/…/ které já bych si nepřál.“ (Zdroj: TV Prima – 24. května 2009.)
Například politicky aktivní křesťané věřící, že žijeme v současnosti
v posledních dnech před příchodem Krista Spasitele na tuto Zemi,
jednoznačně spadají podle „Obaboys“ do kategorie potenciálních
teroristů. Naopak pasivní lidé, kteří se nijak neprojevují: jsou vítanými
pomocníky „Obavlády“. To je ta „nová a správná“ kategorie amerických
občanů, které president Obama potřebuje. Mlčící většina – podobně jako
za doby totality u nás doma před rokem 1989 – je nyní vítaným
pomocníkem „Obavlády“. Rozumní křesťané však tento přístup zcela
správně kritizují. Loňský americký kandidát za Konstitucionalisty
(http://en.wikipedia.org/wiki/USTP) na úřad presidenta USA a kazatel
Chuck Baldwin (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Baldwin)
s pasivitou nesouhlasí: Někteří „křesťané využívají biblická proroctví
k tomu, aby argumentovali ve prospěch své pasivity. /…/ Bojí se, sedí a
bojí se zelektrizovat v boji za svobodu. /…/ Tím ale uvolňujeme cestu
zlu.“ (Zdroj: Alex Jones Show – 18. května 2009.) Alex Jones vyjádřil
Baldwinovi svou podporu a zeptal se jej: „Proč (globalisté – pozn. autora)
tak moc nenávidí opravdové křesťany?“ Baldwin: „Protože Ježíš je
opravdová svoboda.“ a jistí lidé vedení Obamou z nás chtějí udělat jen
loutky „v rukou zlých lidí“ bez možnosti sebeobrany – mj. proto chtějí
„odzbrojit americký národ.“ (Zdroj: Alex Jones Show – 18. května
2009.)
Frustrace z Obamy se v amerických konzervativních kruzích dále
prohlubuje. Opravdoví extrémisté a násilníci jsou přitom často
omlouváni. Jistý občan USA, příslušník minority, byl tak vyučen ve
škole o důležitosti multikulturních teorií, že si začal zvýšeně všímat
všude kolem sebe patřičných odlišností, že jednoho dne viděl oknem
svého spoluobčana, který měl za sebou na zdi bojovou vlajku americké
Konfederace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Flags_of_the_Confederate_States_of_America).
Vyhodnotil si to jako rasistický útok a nebohého Američana zastřelil. Inu
i k tomu vede „multi-kulti“ výchova. A zase další případ se odehrál se
zatýkáním pokojně demonstrujících občanů vůči udělení čestného
doktorátu Obamovi (prosazuje potraty, testy na lidských embryích atd.)
na tradičně katolické universitě Notre Dame
(http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Notre_Dame).
V americkém průmyslu to není o nic lepší. „Obaboys“ evidentně nadržují
odborům, které se v USA přeci jen snažily historicky hrát politickou roli
více, než chránit vlastní členy před nespravedlností zaměstnavatelů. Jay
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Sekulow (http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Sekulow) říká: „Obavláda“
již není spravedlivým arbitrem, nýbrž straní odborovým bossům.
„Socializuje veškerý velký průmysl jak jen může. /…/ Dostaňte někde
silné odbory a výsledkem bude, že všichni v okolí se stanou závislí na
federální vládě. Je to velmi v protikladu s tradičními základy Ameriky.
Je to velmi nebezpečné.“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 5. května 2009.)
Odbory mají přímo vlastnit podíly v ozdravěném Chrysleru
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler) a řídit velkou část firmy bez
patřičných zkušeností. Na tento socialistický systém vedení podniku
vehementně tlačí – zřejmě pod vlivem svých marxistických učitelů –
sám president Obama. Další podíly mají mít kromě hlavního kupce
především americká a kanadská vláda. Kam tento konglomerát vlastníků
firmu zavede: není jasné. Jisté je jen to, že to bude stát bilióny daňových
poplatníků. Chrysler již jednou byl v podobné situaci roku 197 9 a Jimmy
Carter pomohl uvolněním 1,5 biliónů dolarů a státními zakázkami např.
z oblasti vojenských vozidel. Reagan pak tlačil po svém zvolení do
presidentského úřadu na vrácení všech peněz daňovým poplatníkům.
Povedlo se. Chrysler poslal do federální pokladny USA roku 1983
veškeré půjčené peníze a přidal k tomu navíc 350 milionů dolarů.
Nedávný bankrot GM zřejmě přivede silné odbory do řízení další
obrovské firmy, která vznikne na jeho troskách.
Aby měla „Obavláda“ na financování tištění nových peněz a mohla
zároveň zabránit znehodnocování měny: musí zvyšovat daně. Mnoho
amerických států má stále ještě naštěstí velmi nízké daně z příjmů: „jen“
kolem deseti procent. Mezi ty s nejnižšími daněmi patří stále i
ekonomicky velmi silný Texas. Jsou však jiné státy, které mají celkovou
výši zdanění přes 50% + se zde snaží angažovat federální „Obavláda“
s novými daněmi. Je to již mnohde neúnosné. Černošská matka se dvěma
dětmi jménem Nechole Whitlock z Texasu si na nedostatek práce
rozhodně nemůže stěžovat. Problém však tkví s jejím strachem z
„Obaboys“ a nových vyšších daní. Říká: „Musím pracovat ve dvou
zaměstnáních, abych se uživila, a pokaždé /…/ když vydělám více
peněz, abych zaopatřila své děti, tak mi vláda vždycky z mého výdělku
o to více vezme. /…/ Myslím si, že pokud nás konečně přestane vláda
zdaňovat a umožní soukromému sektoru dělat to, co umí nejlépe
(zaměstnávat lidi a vytvářet nové šance – pozn. autora), tak se v této
zemi budeme mít čím dále tím lépe.“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 1. května
2009.) K Nechole se přidává Heather z New Jersey: „Je to hrozné. Platím
přes padesáti procentní daň z příjmu. Nejsme přitom vůbec bohatí. /…/
Máme děti. /…/ S touhle politikou federální vlády nám již brzy nezbude
nic jiného, než si sbalit svých pět švestek a přesunout se do jiného státu,
kde mají ještě zatím nižší daně. (Heather dostala ihned vřelé nabídky
z Texasu, kde mají „ještě stále prostor a svobodu“.).“ (Zdroj: Glenn Beck
Show – 15. května 2009.) Carl Wimmer, republikán, člen sněmovny
reprezentantů z Utahu: „Občané jsou frustrovaní. Jsou naštvaní a
znechucení tím, jak jsou ničeny jejich svobody a to prosím dělá naše
vláda. /…/ Bojujme s touto tyranskou federální vládou.“ (Zdroj: Glenn
Beck Show – 15. května 2009.)
Nízké daně, redukce vlády, víra v Boha, kreativita, občanská pospolitost
a vlastní schopnosti, to je přesně ona Reaganova cesta z krize přátelé.
V tomto stylu receptů na řešení ekonomických problémů jdou směle
vpřed též mí oblíbení čeští Svobodní (www.svobodni.cz). Plánují
zde v ČR kompletní zrušení daně z příjmu pro všechny
zaměstnance. To by byl naprosto skvělý krok! A tak zatímco v
Česku poklesne někomu zisk nebo HDP o 0,2% a média hned vytrubují do
světa: jaká že to je obrovská krize, tak daleko více na jihu v Africe: je již
desítky let opravdová krize. Lidé zde umírají hlady nebo na zákeřné
nemoci, roje žravých sarančat spásají poslední zbytky plodin: tito lidé
jsou bez pomoci. Někdy se musím před svými americkými přáteli stydět
za naše některá média a hlavně „oranžové hochy“, jak vytrubují do
světa, že jsme v hrozné ekonomické krizi a jak se tady máme špatně. Jak
někteří nadávají, že to kuře zase nebylo propečené, nebo že jsme si opět
koupili jen ten Mercedes nižší střední třídy a neměli jsme na tu luxusní
verzi. Pak si stačí projet zajímavé agenturní zprávy, podívat se na fotky
těch vyhladovělých nebožáků z Afriky, Pákistánu a porovnat je s těmi
našimi doslova vypaseně-vysmátými „oranžovými papaláši“, jak
vykřikují: krize, tady je krize, hrozná krize. Vidím, jak straší lidi, jak se
derou k moci a dělá se mi doslova špatně z takové falešnosti. Proto
přátelé: pořád opakujme těm mocipánům nahoře v souladu
s presidentem Reaganem a svobodomyslnými lidmi: „/…/ jste naši
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služebníci a nikoliv naši pánové.“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 1. května
2009.) Někdejší soudce nejvyššího soudu z New Jersey jménem Andrew
Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano):
„Potřebujeme změnu v našem přístupu a ve vztahu k vládě. Jefferson
to řekl nejlépe: když se lid bojí vlády, tak to je tyranie. Když se
vláda bojí lidu, tak to je svoboda.“ (Zdroj: Glenn Beck Show – 1.
května 2009.) „Neposlouchejte ty, kteří Vám říkají, že nemáte šanci nic
s tím udělat. ´Stand up!´ /…/ (Jděme příští rok k volbám a pamatujte:
všechny současné tzv. krize totiž slouží velkým papalášům a globalistům
jen… – pozn. autora) k jejich osobnímu prospěchu.“ (Zdroj: Alex Jones
Show – 15. května 2009.)
Někteří lidé též argumentují tím, že tzv. zelená pracovní místa vytvořena
našimi někdejšími vládními „Greenboys“ zachrání situaci s růstem
nezaměstnanosti. Je to opět velký omyl. Jestliže se podíváme na příklad
Španělska, které se již řadu let snaží s tímto přístupem uspět, tak
výsledek je katastrofální. Španělský profesor Gabriel Calzada Alvarez z
university krále Juana Carlose ve své studii určil velký omyl při
vytváření tzv. zelených pracovních míst. Jen ve Španělsku totiž každé
zelené pracovní místo zničí 2,2 běžně-normálních pracovních míst.
Španělsko trpí dlouhodobě vysokou nezaměstnaností již od konce 90. let
20. století. V březnu 2009 tam bylo 17 ,4% obyvatel bez práce: to aby si
naši „oranžoví hoši“ uvědomili, jaká je tady v Česku „obrovská krize“, tak
u nás se pohybovala nezaměstnanost za stejné období kolem 7 ,7 % a
v dubnu to bylo 7 ,9%. Za „hrozných let a oranžových vlád“ jsme měli
v ČR v letech 2003 až 2004 dokonce až 10,9%-tní nezaměstnanost
(http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_do_062004/vyvojnezamestod1995).
Kde je tedy ta krize přátelé? Nechte už toho strašení a dávejte lidem víru
úspěch. Už těch negativních zpráv bylo dost a občanům se z vás dělá
vážně špatně! Vraťme se ale zpět na Pyrenejský poloostrov. EU do
Španělska pumpuje neustále již řadu let obrovské finanční prostředky na
nejrůznější zelené projekty a výsledek: přirozený úbytek
nezaměstnanosti se stále nedostavuje. Tento příklad je natolik ukázkový,
že by měl minimálně přimět naše „Greenboys“ k zamyšlení. Španělé si
navíc stěžují na vysokou míru zdanění. Pan Obama přitom stále plánuje
vznik 2 – 5 miliónů nových zelených pracovních míst, což by zřejmě
znamenalo skutečnou ztrátu 6,6 – 11 miliónů běžně-normálních
pracovních příležitostí produkovaných svobodným trhem. Zelená
pracovní místa samozřejmě nesou obrovský nárůst zdanění
obyvatelstva. Inu to je ona odvrácená tvář plánování ekonomiky a
umělé vměšování vlády přátelé. Glenn Beck se v této souvislosti dokonce
domnívá: „Vláda nevytváří pracovní místa, nýbrž zotročuje lidi.“
(Zdroj: Glenn Beck Show – 1. května 2009.)
„In the first 100 days of President Barack Obama’s administration,
we’ve heard time and again about how so-called ‘green jobs’ are the
solution to our nation’s economic woes. In his State of the State
Address, Missouri Governor Jay Nixon called green jobs the “nextgeneration” of Missouri’s economy. Across the board, Democratic
politicians have been quick to stake our economic recovery on the
creation of a new ‘green economy.’ Yet in Spain, the economy suffered
when efforts to create green jobs destroyed nearly 110,000 jobs in
other industries according to a study released last month from Spain’s
King Juan Carlos University. It suggests that the Democrats’ plan for
economic renewal through ‘green collar’ jobs may hurt the economy far
more than it helps. Gabriel Calzada Alvarez, a professor of applied
environmental economics, explains that Spanish citizens currently
suffer from higher taxes, more public deficit and ever-increasing energy
prices—all the result of the government’s efforts to create a green
economy. This study found that consumers paid much higher prices for
home electricity due to government-mandated use of premium priced
green energy. In turn this caused many employers to leave the country
in search of cheaper energy elsewhere. After accounting for the
increased cost of electricity and the government expenditure used to
create the new green jobs, Alvarez estimates that the Spanish spent
$774,000 for each job created. Alvarez warns that if the U.S. were to
follow the same path as Spain, we should expect the same economic
woes. Specifically, Alvarez said every green collar job created in the
U.S. would result in the loss of 2.2 existing jobs. In addition to job loss,
Alvarez explained that only one in ten green jobs would be permanent.
Alvarez points out that Microsoft and Google have already moved their
servers across the Canadian border to take advantage of cheaper
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Canadian energy. President Obama’s 2010 budget proposal includes
about $20 billion dollars in tax incentives for clean-energy programs.
Professor Alvarez estimates that if the Administration fulfills its promise
to create between 3 and 5 million green jobs, the program would result
in the direct loss of 6.6 to 11 million existing jobs.“ (Zdroj:
http://www.missourirecord.com/news/index.asp?article=10008.)
Neustálé strašení krizí a nekonečné omílání negativních predikcí je
v souladu s přáním jistých sil, o kterých jsme si již povídali
v předcházejících týdnech „Oranžové války“. O tom, jak funguje
manipulace s informacemi a kterak vydělávají vlády, mocné finančněsuper-inteligentní skupiny, na burze a nejrůznějších umělých krizích,
doporučuji k prostudování tento článek:
http://www.infowars.com/manipulation-how-financial-markets-reallywork. Všem rozumným lidem by tak již konečně měly spadnou klapky
z očí. Rád bych ovšem v této souvislosti opět upozornil na již zmiňované
aktivity tzv. Bilderberg Group. Tento elitní spolek bohatých a vlivných
lidí z celé planety bohužel není veden právě těmi nejlepšími
konzervativně-křesťanskými idejemi. Níže přiložená vyjádření a videa
mj. z květnového setkání Bilderbergu v Řecku mohou v lecčems
napovědět, jak se vlastně dělá ta největší politika a kdo vlastně tahá ve
skutečnosti za nitky politických marionet: zda je to lid, nebo elitářské
skupiny, kterým se již ovšem jejich vlastní zrežírované manipulace s
ekonomikou začínají nyní doslova vymykat z rukou.
„“Either a prolonged, agonizing depression that dooms the world to
decades of stagnation, decline and poverty … or an intense-but-shorter
depression that paves the way for a new sustainable economic world
order, with less sovereignty but more efficiency.” Other items on the
agenda included a plan to “continue to deceive millions of savers and
investors who believe the hype about the supposed up-turn in the
economy. They are about to be set up for massive losses and searing
financial pain in the months ahead,” and “There will be a final push for
the enactment of Lisbon Treaty, pending on Irish voting YES on the
treaty in Sept or October,” which would give the European Union
massive powers over its member nations, essentially making it a
supranational regional government, with each country relegated to
more of a provincial status.“ „After the meetings finished, Daniel Estulin
reported that, “One of Bilderberg’s primary concerns according to
Estulin is the danger that their zeal to reshape the world by engineering
chaos in order to implement their long term agenda could cause the
situation to spiral out of control and eventually lead to a scenario
where Bilderberg and the global elite in general are overwhelmed by
events and end up losing their control over the planet.” „Bilderberg
investigative reporter Daniel Estulin reportedly received from his inside
sources a 73-page Bilderberg Group meeting wrap-up for participants,
which revealed that there were some serious disagreements among the
participants. “The hardliners are for dramatic decline and a severe,
short-term depression, but there are those who think that things have
gone too far and that the fallout from the global economic cataclysm
cannot be accurately calculated if Henry Kissinger’s model is chosen.
Among them is Richard Holbrooke. What is unknown at this point: if
Holbrooke’s point of view is, in fact, Obama’s.” The consensus view was
that the recession would get worse, and that recovery would be
“relatively slow and protracted,” and to look for these terms in the
press over the next weeks and months. Estulin reported, “that some
leading European bankers faced with the specter of their own financial
mortality are extremely concerned, calling this high wire act
„unsustainable,“ and saying that US budget and trade deficits could
result in the demise of the dollar.” One Bilderberger said that, “the banks
themselves don’t know the answer to when (the bottom will be hit).”
Everyone appeared to agree, “that the level of capital needed for the
American banks may be considerably higher than the US government
suggested through their recent stress tests.” Further, “someone from the
IMF pointed out that its own study on historical recessions suggests
that the US is only a third of the way through this current one; therefore
economies expecting to recover with resurgence in demand from the US
will have a long wait.” One attendee stated that, “Equity losses in 2008
were worse than those of 1929,” and that, “The next phase of the
economic decline will also be worse than the ’30s, mostly because the
US economy carries about $20 trillion of excess debt. Until that debt is
eliminated, the idea of a healthy boom is a mirage.” „According to Jim
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Tucker, Bilderberg is working on setting up a summit in Israel from
June 8-11, where “the world’s leading regulatory experts” can “address
the current economic situation in one forum.” In regards to the
proposals put forward by Carl Bildt to create a world treasury
department and world department of health under the United Nations,
the IMF is said to become the World Treasury, while the World Health
Organization is to become the world department of health. Bildt also
reaffirmed using “climate change” as a key challenge to pursue
Bilderberg goals, referring to the economic crisis as a “once-in-ageneration crisis while global warming is a once-in-a-millennium
challenge.” Bildt also advocated expanding NAFTA through the
Western hemisphere to create an American Union, using the EU as a
“model of integration.”“ „Following the G20 meeting at the beginning of
April, 2009, it was reported that, “The world is a step closer to a global
currency, backed by a global central bank, running monetary policy for
all humanity,” as the Communiqué released by the G20 leaders stated
that, “We have agreed to support a general SDR allocation which will
inject $250bn (£170bn) into the world economy and increase global
liquidity,” and that, “SDRs are Special Drawing Rights, a synthetic
paper currency issued by the International Monetary Fund that has lain
dormant for half a century.” Essentially, “they are putting a de facto
world currency into play. It is outside the control of any sovereign
body.”“ (Zdroj: Marshall, Andrew: The Bilderberg Plan for 2009:
Remaking the Global Political Economy, IN: Global Research, 27 . květen
2009, kráceno.)
Přicházejí však také velmi positivní zprávy. Pod vlivem mediální
kampaně konzervativců se daří prosadit auditovaní amerického FEDu a
zamezit tak jeho dalším neprůhledným transakcím s penězi daňových
poplatníků, které si „Obaboys“ neomezeně „tisknou“, načež pak zvyšují
lidem daně na zajištění krytí poskytnutých prostředků. Musíme si
uvědomit, že nikdo neví kam ty trilióny z Obamou a dalšími jeho lidmi
uměle vytvořené krize vlastně odtekly. A to je prosím oficiální vyjádření
Obamovy administrativy. Tohle naprosto neskutečné sdělení
vyšlo najevo při květnovém (5. 5. 2009) slyšení Finančního
výboru v americkém Kongresu. Samotní demokratičtí
senátoři byli v naprostém šoku. Teď již snad i slepý musí vidět, jak
si „Obaboys“ a jejich kámoši mistrně vyrobili ekonomickou krizi, aby pak
mohli pohádkově zbohatnout mj. prostřednictvím státních subvencí,
záchranných balíčků, ale hlavně díky šíření paniky na burze, na trhu
s nemovitostmi apod. A tak se vytváří umělá krize přátelé. Rodí se noví
miliardáři a vysmátě-socialističtí „Obaboys“: „/…/ Alan Grayson
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Grayson) asks the Federal Reserve
Inspector General about the trillions of dollars lent or spent by the
Federal Reserve and where it went, and the trillions of off balance sheet
obligations. Inspector General Elizabeth Coleman responds that the IG
does not know and is not tracking where this money is.“ (Zdroj:
http://www.infowars.com/fed-inspector-general-claims-she-does-notknow-where-trillions-went.) Mj. díky předpokládanému schválení
zákona (HR 1207 –
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Transparency_Act)
senátora Rona Paula (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul), ke
kterému se připojila obrovská část dalších jeho kolegů, se tak konečně
pravděpodobně povede zastavit „black hole“ americké ekonomiky,
konečně dojde ke zničení uměle režírované ekonomické krize a k
zastavení neuvěřitelného obohacování kruhů spřízněných s „Obaboys“.
Mrkněte:
„HR 1207 was sponsored and introduced by Rep. Ron Paul. On
February 26, 2009, it was referred to the House Committee on
Financial Services. It now has 179 co-sponsors (see the list of sponsors
below). If passed, the bill will force the Fed to give a public accounting
of the trillions of taxpayer “loans” handed over to the banksters. It will
force Congress to audit the Fed and this will force out into the light of
day the Fed practice of inflating the currency for the gain of a small
number of international bankers. It will reveal the bankster practice of
engineering financial crises and depressions — or scientifically created,
as Congressman Charles A. Lindberg Sr. said after the Federal Reserve
Act was passed in the dead of night — in order to consolidate illicit
gains and eliminate competition (as the bankers are monopoly men). On
March 25, 2009, H.R. 1207 had 44 co-sponsors. “We’re making great
progress because a lot of you have helped encourage your member of
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Congress to co-sponsor the bill,” Ron Paul said. “And to me, this is very,
very important that we do this. The atmosphere in the Congress has
definitely changed. It’s changed with their attitude about the Federal
Reserve System, but overall there’s a tremendous push by the American
people for the Congress to wake up and have more transparency… I
have argued, of course, that we don’t need the Federal Reserve. It’s not
part of our constitution and we should get rid of it, but it doesn’t happen
that way. But if we get the audit and get the books open, make them
answer the questions, I am convinced that the American people will be
so outraged that then we will have reform of the monetary system.”
Imagine Ben Bernanke, shorn of his arrogance, dragged before
Congress and compelled to answer questions. In the not too distant
past, this prospect was a remote dream, but now, thanks to Ron Paul
and all the people who have insisted their representatives support this
bill, it may become law. Ron Paul gives an update on HR 1207 on April
27, 2009.“ (Zdroj: Infowars – 22. května 2009.)
Na úplný závěr bychom se mohli trochu podívat na biblickou symboliku
Beránka v případě mých oblíbených českých Svobodných
(www.svobodni.cz). Jde totiž z křesťanského hlediska o velmi vhodně
zvolené znamení. Samotný Beránek bývá v Novo-Zákonní tradici
ztotožňován se samotným Ježíšem Kristem. Mezi námi: která aktuální
politická strana má tedy takto samotného Ježíše Krista ve svém znaku?
Žádná. Tzv. „Agnus Dei“ (Beránek Boží) představuje pro křesťany
naprosto stěžejní symbol již v prvním století po Kristu. V katolické
tradici dokonce existuje min. od 7 . stol. po Kristu modlitba stejného
jména. Politická strana s tímto slavným křesťanským symbolem na
svých praporcích, spojující všechny svobodomyslné a křesťasnky
orientované konzervativce: no to by byla paráda. Samotná Bible hovoří
o tomto Beránkovi mnohokrát.
„Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!“ (Zdroj: Bible: Jan I, s.
1362.)
„Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního
způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi,
stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek
bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď
na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho
vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k
Bohu.“ (Zdroj: Bible: I. list Petrův, s.1526.)
„Sedícímu na trůnu a Beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky
věků!“ (Zdroj: Bible: Zjevení Sv. Jana, s. 1547 .)
„Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“ (Zdroj:
Bible: Zjevení Sv. Jana, s.1549.)
Svobodným se tedy podařilo udělat první krok k prosazování víry
v politice a to tak jasně, jako již mnoho let žádné jiné straně před nimi.
„Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou
zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci.“ (Zdroj: Bible: 1.
Petrova 2, s. 1528.) Víra v Ježíše Krista osvobozuje stejně tak, jako
politika Svobodných může osvobodit Českou republiku od tenat
nejrůznějších minulých oranžově-rudých i těch nových evropsko-zeleně
-obamovských totalit, jejichž pozůstatky se vlečou s ČR ještě dvacet let
po sametové revoluci, nebo na nás nyní znovu bubnují jakožto oni
pověstní „Mordorští skřeti“
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Skřeti_(Středozem);
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mordor). Tak tedy čeští „Beránci Boží“:
hodně úspěchů
). Tady volíme svobodně Svobodné
(www.svobodni.cz), neboť jak hovoří Písmo: „/…/ budou bojovat s
Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí – neboť je Pán pánů a Král králů –
a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní.“ (Zdroj: Bible: Zjevení Sv. Jana,
s. 1557 .). Ovšem, když už jinak nedáte, pak tedy alespoň vnímejme
pozitivně konzervativní křídlo v ODS, kde přeci jen ještě stále existuje
celá řada čestných gentlemanů. „Co na to řekneme? Když je Bůh s námi,
kdo proti nám!?“ (Zdroj: Bible: Římanům 8, s. 1436.) Proto zpívejme
společně s Ronaldem Reaganem a Cliffem Richardem píseň svobody
přátelé: vzhůru vstříc novým úspěchům
). S přáním všeho dobrého
Váš RAdo Skydancer
.
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Book: Walloon volunteer unit in the German army
between years 1941 – 1945. Barbaric leadership
or ethical – knightly executives military operations
in World War II
Přidáno Říjen 28, 2009 od radoskydancer
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RAdo Skydancer is historian from Czech Republic and Ostrava city. He
divided his work thematically into two parts. The first one deal with
personal and political development of the Belgian politician Léon
Degrelle, the second is devoted to the activities of conservative German
army officers during the Second World War. The unifying element of both
story lines is the issue of application of ethical principles in the conduct
of military operations.
In the first part of his very extensive work describes author the life story
of Léon Degrelle, who was a politician as well as a soldier. Against the
background of historical events book captures the change in Degrelle´s
political movement from the conservative Catholic values to the
admiring and supporting of Hitler’s Nazism. RAdo seeks an
unconventional method of approach in historical work in Czech
historiography and he is trying to describe all Degrelle´s activities and
his political movement in terms of Christian ethics and conservative
values. This is not a standard biographical profile, but the appreciation
of Degrelle´s specific views, attitudes and acts, from the view of a specific
prism. The resulting examination of Degrelle is not so clear. Author is
criticizing Degrelle for sympathy to the Nazis (Neonazism later), but he
truly states, that there are also many Degrelle´s prewar steps, that are in
understanding between terms of Christian – Conservative stances. This
can certainly lead to many controversies, but RAdo´s innovative
approach to his work is attractive and appropriate to the polemics
between the experts and the general public.
The second part of author’s treatise familiarizing the reader in great
detail with the operations of the German conservative officers of the
Wehrmacht. The author points to numerous instances of knight’s
leadership of the German soldiers in the combat against the enemy and
in the relations with civilians. It is a big issue, which for obvious reasons,
is not entering into the awareness of the general public in those
countries, which Germany occupied during the Second World War. RAdo
Skydancer puts good values of the conservative „Prussian“ military
school to the contrast with the Nazi barbarism and inhumanity. Author
is using many sources and shows on many historical facts how
„Prussians“ builded conservative patriotism versus Pan-Aryanism and
racism, officer’s honor versus Nordic deceit, Christianity plus ethics
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versus paganism and inhumane „seizure“ new territories. There is of
course a description of the climax of a conflict of two contradictory
groups (conservatives against Nazis) and world-views in Third Reich:
namely officers attempt to assassination of Adolf Hitler. RAdo
thoroughly examines the reflection of thoughts and behavior „Prussian“
traditionalists in the German environment as well as between the Allied
officers and soldiers. An interesting part of the work represents
comparisons of the ethical behavior of the Allied armies. In that case
RAdo truly states: no one is completely without blame.
Entire RAdo Skydancer´s book is based on careful study of literature and
other sources. His interpretation however appears to be sometimes
controversial or somewhat simplified. But according to author’s plan
there is his unhiding ambition to „break the ice“ and giving the topic of
controversy among the broader public. RAdo is adapting also to this
point of view his writing style.
RAdo Skydancer´s work provides a very extensive insight into the
problem. His book gives in compliance with author’s intentions the base
for further discussion. It should be an invitation for the readers to start
perceive ethics questions and study history events, as well as for the
formulating of their own (either consent or dissent) opinions.
NOTE: Please note that „RAdo Skydancer“ is nick of the author. Real
name of the author can be found in the book with declaration of
copyrights and rights. This book still waiting for some publishing house.
For release and cooperation: please feel free to contact me. My 2.391
pages book is my biggest and most succesfull work ever. Thank You.
RAdo Skydancer – October 2009.
VALONSKÁ DOBROVOLNICKÁ JEDNOTKA V NĚMECKÉ
ARMÁDĚ V LETECH 1941-1945. BARBARSKÉ CHOVÁNÍ NEBO
NAOPAK ETICKO-RYTÍŘSKÉ VEDENÍ VÁLEČNÝCH OPERACÍ
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. (Resumé)
V březnu 2009 jsem konečně plně dokončil a 22. dubna 2009 zveřejnil
tuto svou výše zmiňovanou zatím největší mnohasetstránkovou studii.
Jde o výsledek dvou a čtvrtroční usilovné práce. Níže přináším celou
knihu ke stažení ve formátu PDF. Jeden z mých nejserióznějších kolegů –
politolog-historik Bc. Marek Skřipský – z University Karlovy o mém
textu mj. napsal:
„V současné české historiografii či odborné publicistice nebývá otázka
chování německých jednotek Wehrmachtu a jeho spojenců ve vztahu k
etickým normám příliš často nastolována. Oprávněná představa Němce
jakožto útočníka mnohdy brání přemýšlení o morální, etické a
hodnotové úrovní příslušníků sil Osy, jakož i vlivů, které tuto úroveň
vytvářely nebo ovlivňovaly.
V českém prostředí jsme zatím odkázáni pouze na knihu Wolfganga
Venohra „Patrioti proti Hitlerovi“, popisující odboj konzervativních
důstojníků Wehrmachtu vůči nacistické moci a několik dalších
doprovodných publikací o atentátu na Hitlera. To je poněkud málo.
Práce ostravského historika RAdo Skydancera „Valonská dobrovolnická
jednotka v německé armádě v letech 1941-1945. Barbarské chování nebo
naopak eticko-rytířské vedení válečných operací ve druhé světové
válce.“ se snaží tento dluh napravit.“
„Po přečtení RAdovy velmi rozsáhlé a podrobné práce získá čtenář více
než solidní přehled o rozebírané problematice, nadto problematice,
která není v českém prostředí nikterak často otevírána. Tato studie
představuje vůbec první česky psanou monografii rexistického hnutí od
jeho počátků až po neslavný kolaborantský konec.“ /…/ „V českém
prostředí ucelenější studii (čtenář – poznámka R.S.) nenalezne.“
„Práce ostravského historika RAdo Skydancera je tématicky rozdělena
do dvou částí. První z nich se zabývá osobnostním i politickým vývojem
belgického předválečného politika Léona Degrella, druhá je věnována
aktivitám konzervativních důstojníků německé armády za druhé světové
války. Jednotící prvek obou dějových linií spočívá v problematice
uplatňování etických principů během vedení válečných operací.
V první části své velmi rozsáhlé práce popisuje RAdo životní příběh
Léona Degrella jako politika i vojáka. Na pozadí dobových událostí
zachycuje autorova kniha proměnu tehdejšího katolického politika s
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konzervativními rysy v obdivovatele a stoupence hitlerovského
nacionálního socialismu. RAdo usiluje o netradiční způsob přístupu a
snaží se popisovat veškerou Degrellovu činnost z hlediska křesťanské
etiky. Výsledné hodnocení tak nevyznívá jednoznačně, protože kromě
odsouzení Degrellových sympatií k nacismu (posléze neonacismu) autor
oceňuje mnohé kroky jeho předválečné politiky z křesťansko –
konzervativních pozic. Nejedná se tedy o klasický Degrellův portrét ve
formě biografického medailonu, nýbrž o posouzení jeho konkrétních
názorů, postojů a činů, nahlížených určitým prizmatem. To může jistě
oprávněně vzbuzovat mnohé kontroverze, novátorský přístup RAda
však činí jeho práci atraktivní a vhodnou k polemice mezi odbornou i
laickou veřejností.
Druhá část pojednání seznamuje čtenáře, opět velmi podrobně, s
fungováním německých konzervativních důstojníků v rámci
Wehrmachtu při jeho bojovém nasazení. Autor poukazuje na četné
případy rytířského chování německých vojáků vůči nepříteli, což je
téma, kterému se v Němci okupovaných zemích – z pochopitelných
důvodů – příliš nedaří vstoupit do povědomí širší veřejnosti. RAdo
Skydancer staví konzervativní hodnoty „pruské“ vojenské školy do
protikladu s revoluční nelidskostí a pohanstvím inspirovaného
nacionálního socialismu. Za použití mnoha pramenů ukazuje, kterak
„Prušáci“ postavili konzervativní patriotismus proti panárijskému
rasismu, důstojnickou čest proti nordické lsti a křesťanstvím
podbarvenou etiku proti pohanstvím inspirované tezi o bezohledném
„zajišťování“ dobytého prostoru. Nechybí samozřejmě popis
vyvrcholení střetu obou protichůdných tendencí, spočívajícího v
důstojnickém atentátu na Adolfa Hitlera. RAdo důkladně zkoumá odraz
myšlenek a chování pruských tradicionalistů v německém prostředí i
mezi spojeneckými veliteli či vojáky. Zajímavou část práce pak
představuje vzájemné srovnávání se spojeneckými armádami. Ani to
nevyznívá úplně jednoznačně.
Celá RAdova kniha je založena na pečlivém prostudování literatury i
ostatních pramenů, jejichž interpretace se však místy jeví jako
kontroverzní nebo poněkud zjednodušená. Autor se ovšem příliš netají
snahou rozpoutat na dané téma polemiku mezi širší veřejností, čemuž
přizpůsobuje právě celkový styl svého psaní.
Práce RAdo Skydancera poskytuje velmi rozsáhlý vhled do popisované
problematiky a zároveň svými kontroverzemi nutí čtenáře k zamyšlení,
jakož i k formulaci vlastních – ať už souhlasných nebo nesouhlasných –
stanovisek.“
Book can be downloaded here:
http://skydancer.sweb.cz/warandethics.pdf
Info and author´s web page with contacts: http://www.skytech.cz/ceniky/warandethics.htm
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Pat Buchanan´ s book: The Death of the West:
How Dying Populations and Immigrant
Invasions Imperil Our Country and Civilization
My view on book of PATRICK J.
BUCHANAN „Death of the West“ in the
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System „ONLY MONEY“
Rado Skydancer’s book from year 2006 analyzes
in detail, based on his personal experiences and
famous book from Patrick Joseph „Pat“
Buchanan
(http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Buchanan) „The Death of the
West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our
Country and Civilization“, situation in the Czech Republic, Europe etc.
Rado presents to readers many key political, sociological, ethical, moral,
other issues from the present times and the near future. He defines for
the first time „System Only Money“ and is warning before the hazards
connected with that system – for example with NWO http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics). RAdo also
attempts to solve a number of related milestones in many areas:
• Buchanan as a visionary or for some people speaker of the
inconvenient truth
•

Background of life of ethics and business in the Czech Republic

•

More history and traditions

• Family, customs, nice marriage? In the „System Only Money“
impossible dream.
• Immigration waves headed to Europe – is it hope or the end of our
civilization?
•

Hard reality – extinction of the population in the Czech Republic

•

Abortions

•

The big generational families

•

Contraception and Erotica

•

Homosexuality

•

Discrimination

•

Cultural War

•

Conception of the nation

•

Right and left platform – final struggle in the 21st century

•

Military defense of the Europe and western values

• Right to have dignified death – euthanasia or murder – love to your
neighbor
•

Diversity and quality of cultures and civilizations

• Success of new people in the Czech Republic and Europe in
Capitalism „NOT ONLY MONEY“
It seems as if many of the author’s ideas really will come true, or was to
become reality in the near future.
NOTE: Please note that “RAdo Skydancer” is nick of the author. Real
name of the author can be found in the book with declaration of
copyrights and rights. This book still waiting for some publishing house.
For release and cooperation: please feel free to contact me. My 125
pages book is ready to publish. Thank You. RAdo Skydancer – October
2009.
MŮJ POHLED NA KNIHU PATRICKA J. BUCHANANA „SMRT
ZÁPADU“ V SYSTÉMU „ONLY MONEY“
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RAdo Skydancer ve své knize z roku 2006 podrobně analyzuje na
základě osobních zkušeností a dle slavné publikace od Patricka Josepha
„Pata“ Buchanana „Smrt Západu: Jak vymírání obyvatel a invaze
přistěhovalců ohrožuje naši zemi a civilizaci.“ situaci v České republice,
v Evropě aj. Rado předkládá čtenářům mnohé klíčové, politické,
sociologické, etické, morální, další otázky ze současnosti a blízké
budoucnosti. Definuje poprvé „Systém Only Money“ a varuje před riziky
spojenými s tímto systémem (Například před NWO). Rado se také
pokouší vyřešit řadu milníků v mnoha souvisejících oblastech:
• Buchanan jako vizionář, nebo pro některé lidi mluvčí nepohodlné
pravdy
• Pozadí života a etiky podnikání v České republice
• Více historie a tradic
• Rodina, zvyky, pěkné manželství? V „System Only Money“ nesplnitelný
sen
• Imigrační vlny míří do Evropy – je to naděje, nebo konec naší
civilizace?
• Tvrdá realita – zánik populace v České republice
• Potraty
• Velké generační rodiny
• Antikoncepce a erotika
• Homosexualita
• Diskriminace
• Kulturní válka
• Koncepce národa
• Pravá a levá platforma – závěrečné boje v 21. století
• Vojenská obrana Evropy a západní hodnoty
• Právo na důstojnou smrt – eutanazie nebo vražda – láska k bližnímu
• Rozmanitost, kvalita kultur a civilizací
• Úspěch nových lidí v České republice a Evropa v kapitalismu „NOT
ONLY MONEY“
Zdá se, že se mnoho z autorových myšlenek opravdu naplní, nebo se
stanou realitou v blízké budoucnosti.
Book can be downloaded here: http://www.skytech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf
Info about the author: http://www.skytech.cz/ceniky/author_2.htm
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WORLD FREEDOM MOVEMENT AGAINST NWO –
JOINING FORCES – 9-12 AND 10-3 2009 – Prague
and Washington, D.C. – September 12 and October
3 – 2009.
Přidáno Říjen 30, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz, V idea

WORLD FREEDOM MOVEMENT AGAINST NWO
Patriots, Christians, Conservatives and all the nice people across the
political spectrum are united all around the world against the forces of
the NWO. In the first battle line, alongside each other, was together in
September and October 2009 Americans, Czechs and Irishmen. It was
start of the worldwide movement for the freedom of individual nations,
for a nice, healthy lives of ordinary people, free of totalitarian behavior
of bureaucrats and unvoted elites. Friends onward with the God´s words.
Friends – let´s join our forces.

SVĚTOVÉ HNUTÍ ZA SVOBODU PROTI NWO
Vlastenci, k řesťané, k onzervativci a všichni hodní lidé napříč politick ým
spek trem jsou spojeni po celém světě proti silám NW O . V první bitevní linii, bok
po bok u, byli spolu v září a v říjnu 2009 Am eričané, Češi a Irové. Byl to začátek
celosvětového hnutí za svobodu jednotlivých národů, za hezk ý, zdravý život
obyčejných lidí, bez totalitního chování byrok ratů a nevolených elit. Přátelé –
vpřed s Božím i slovy. Přátelé - spojm e naše síly.
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Christian concept of „multiculturalism“, „political
correctness“, Catholic conservative approach to
today’s Islamic question and still actual findings of
Second Vatican Council
Přidáno Listopad 1, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

Rado Skydancer
wrote this essay in
April 2006. He was
speaking in there
seriously about the
relationship between
the Euro-Atlantic
civilization and
Islam. RAdo shows
great weakness of our
civilization in ethical
and moral plane, in our conduct and in whole society. Draws particular
attention to the conclusions of the Second Vatican Council, which are
still valid in our relationship to Muslims. Rado warns before stereotypes
and prejudices that every ordinary Muslim is a terrorist and that judoChristian civilization can solve every problems quickly via bombing,
wars – (Iraq) – or bribes (Palestine). His way is rather: attempting the
spiritual and moral transformation of society based on faith in the word
of God and Jesus Christ. Rado calls for dialogue and understanding
especially between ordinary people from both civilization circles, but he
also argue that Christians primarily can not do steps back from the
conquered positions.

Křesťanské pojetí „multikulturalismu“, „politické
korektnosti“ a katolický konzervativní přístup k dnešní
islámské otázce v rámci stále aktuálních závěrů II.
Vatikánského koncilu.
by RAdo Skydancer – April 2006 – revision November 2009
Mým cílem je vysvětlit také další možný úhel pohledu
na„multikulturalismus“. Ukázat důležitý křesťanský přístup k islámské
otázce. Přístup, který neustupuje z dobytých pozic, ale prokazuje
historickou paměť na základní křesťanské hodnoty a mírové poselství
vůči všem národům. Např. na webových stránkách portálu
http://www.euportal.cz a http://www.eurabia.cz již bylo obdobné téma
mnohokrát diskutováno, ikdyž z jiného, spíše čistě národně-kulturního,
obranného pohledu. Uveďme třeba články mého kolegy pana Marka
Skřipského: „Komu prospívá multikulturalismus a politická korektnost ?“
(http://www.euportal.cz) nebo „Sebevražedná politika Evropské unie
vůči imigrantům“ (http://www.eurabia.cz) či „Střípky z multikulturní
reality“ od pana Matyáše Zrna a další (http://www.eurabia.cz).
Nejprve krátce k vysvětlení pojmu „multikulturalismus“, který lze
vykládat opravdu různě a má mnoho významových rovin. Tímto
termínem dále v křesťanském smyslu rozumím: Názor, který podporuje a
dává jasně zelenou OBOUSTRANNÉ svobodě kulturního vývoje,
oboustrannému respektu k ostatním národům a jejich názorům,
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zvyklostem, náboženství atd. Dále názor, jenž podporuje vzájemný
dialog a konstruktivní spolupráci, jednání a je vstřícný přirozenému,
nenásilnému ovlivňování nejrůznějších lidských kultur (například to co
děláme teď my, když vzájemně píšeme podobné články a reagujeme na
ně), které jsou reprezentovány například jednotlivými národy, ale také
jednotlivci, jejich zvyklostmi, náboženstvími apod.
„Politickou korektnost“ (dále jen PK) budu vnímat jako: schopnost
logicky, argumentačně a v závislosti na vzájemné lidské slušnosti a
porozumění pro argumenty druhé strany formulovat politické teze a
snažit se tak přesvědčit protistranu o své pravdě. PK však také znamená
spravedlivé, tedy korektní chování, dodržování zákonů, smluv, slibů,
dohod a obecně kulturně etických, morálních hodnot. Ať již z té naší
nebo jiné kultury.
Kulturou pak pro potřeby tohoto textu rozumím soubor norem, idejí a
vzorců chování sdílených členy určité společnosti lidí (např. národa,
strany, organizace) nebo také jejími samostatnými jedinci (třeba
významné osobnosti nepopiratelně mohou vytvářet nové kulturní vzory
a inspirovat miliony dalších lidí). Prvky kultury bývají unikátními
konfiguracemi, označované jako kulturní vzory, které mohou být
důvodem odlišnosti jednotlivých kultur.
Pod vlivem příspěvků mého kolegy pana Marka Skřipského, kterého si
jako člověka velmi vážím a o jehož lidských kvalitách jsem se mohl sám
mnohokrát osobně přesvědčit, bych zdůraznil také odlišný pohled na
„multikulturalismus“ než již dříve představil Marek.
Rozhodně bych rád dále upozornil na zásadní dokumenty II.
Vatikánského koncilu (1962-1965)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Vatican_Council), které výstižně
ukazují správnou cestu v přístupu k „multikulturalismu“ a také cestu
k „politické korektnosti“ nejen pro naši západní civilizaci. Pro křesťanský
konzervativní pohled představuje II. Vatikánský koncil řešení hlavních
otázek: jak najít východiska k zabránění stavbě nových „Berlínských zdí“
mezi křesťany, muslimy, aj. národy; jak pokračovat v ekumenickém
procesu mezi náboženstvími, filosofiemi, ideologiemi a přitom pokojně
dokazovat naši civilizační, hodnotovou sílu; jak zamezit novým válkám a
vraždění z důvodů rozdílných politických nebo náboženských
přesvědčení, vzájemné nenávisti; kterak odstranit nedorozumění díky
nedostatečné úctě k jiným názorům a zvyklostem; jak dokázat pochopit
jiné kultury;jak nedopustit temnou předpověď S.P.Huntingtona
(http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington) o střetu civilizací
(Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, Simon and
Schuster, New York, 1996), jenž připomíná místy poselství biblické
knihy Zjevení Sv. Jana
(http://en.wikipedia.org/wiki/Revelation_of_John). Tato křesťanská
cesta stojí na stráži naší západní civilizace již přes 2.000 let, ale
narozdíl od militantních přístupů (nezapomeňme, že se papež omluvil za
všechny omyly, kterých se křesťané v dějinách dopustili v důsledku
svého násilného boje proti nekřesťanským vírám, herezi, nekatolickým
názorům apod.) propaguje dnes každodenní, mravenčí, řekl bych
dokonce onu pověstnou „masarykovskou každodenní práci“ přímo
v centru muslimských komunit a kultur. Tady pak v rámci ideje
poklidného střetávání kultur a principů svobodného trhu vítězí
přirozeně ten lepší. Chce to obrovské úsilí, vůli, mnohdy i statečnost žít
přímo s muslimy a každodenním kvalitním životem, křesťanskou etikou
muslimům ukazovat: jsme lepší, vyhráváme (live in Victory) a přitom
jako lidské bytosti, jsme tak stejní, jako Vy; proto pojďte s námi, přidejte
se, naděje je tu pro všechny; nejste naši nepřátelé.
Jsou nesporně snazší cesty vojenského rázu, které v jistých chvílích
nabývají svůj smysl (obrana proti násilí a možnost použít
adekvátní vojenskou odpověď vzhledem k síle protivníka – to
je velmi důležité; je dobré vědět: naši politici v čele s USA na
tuto oblast nezapomínají), nicméně bez realizace také křesťanské
mírové cesty se pak stejně válečné řešení projeví jen jako problém (viz.
Irák). Těžší cestou než svrhnout někam bomby v odvetu za teroristické
útoky nebo bez soudního procesu a zásad naší nejvyspělejší západní
civilizace umučit pár (neříkám, že nevinných) teroristů je cesta
odpuštění: bývá vždy neskutečně zdlouhavá, náročnější než jednoduché
vyhoštění nebo vražda či vydání restriktivního zákona, ale je to
rozhodně cesta správnější a z dlouhodobého pohledu efektivnější.
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Braňme naši západní kulturu proti islámským vlivům
křesťanským mírovým způsobem a také tímto křesťanským
mírovým způsobem „útočme“ dále mimo naše území a
ukažme všem, že jsme lepší, chápající, spravedlivější, neboť
také tím získáme sympatie muslimů. Nechce – li druhá strana
(muslimové) jednat (neodpovídá – li na naše snahy stále násilím) pak se
snažme tak dlouho, až to půjde. Již mnohokrát se stalo, že i ten
nejzatvrzelejší člověk změnil svůj přístup. Zabraňme oné pověstné
vendetě (viz. Palestina – od roku 1948 se donekonečna táhnoucí pomsta,
která je alespoň umírněná oním biblickým starozákonním oko za oko,
zub za zub. Tedy účastníci konfliktu by se podle své víry neměli mstít bez
hranic, ale vždy by mohli způsobit nepřátelské straně jen takovou škodu,
jakou způsobila ona jim. Právě k tomu je silně v protikladu novozákonní
Ježíšova idea odpuštění. Pracujme na tom, jak zamezovat konfliktům a
mstě). Odpuštění však často vyžaduje statečnějšího člověka v nás.
Vyžaduje to překonání vlastní bolesti ze ztráty bližních a porážku touhy
po pomstě. Žádá si to nezmáčknout ono pověstné červené tlačítko na
spoušti k pumovnici. Zastávám v tomto kontextu názor, že není možné
uplatňovat kolektivní vinu a automaticky předpokládat, že co muslim, to
darebák a problém. Buďme sice velice ostražití, nicméně pojďme po
jednotlivých případech a nikoliv plošně vyjádřeno: muslim = vyhoštění.
Stejně se k nám totiž mohou zachovat naopak muslimové. A nemylme se,
že taková situace nemůže nastat. Svět je z globálního hlediska strašně
malý a ropa pořád ubývá.
Proč se v Evropě nemluví pro změnu o dobrých, praktických příkladech
respektu ze strany muslimů k naším zákonům a kultuře ? Nejsou snad
žádné ? Když by o křesťanech čistě hypoteticky neustále někdo
prohlašoval, jak jsou špatní, hrozní, nesmířliví, bez ochoty k dialogu a
respektu, bez vůle k ekumenismu, jestliže by je stále někdo uměle držel v
izolaci a nedovoloval jim praktikovat jejich víru, zvyky a obyčeje, určitě
by se sami snažili bránit (např. v minulosti Libanon). Dovolte mi opět
další řečnickou otázku: bojíte se muslimů ? Máte strach z muslimské víry
? Máte strach, že budou Vaše děti jednou konvertovat k Islámu ? A proč
tento strach máte ? Je to proto: všude vidíte v médiích teroristické útoky
a hrůzy, které se každý den na nás valí ? Kdy jste naposledy viděli v
televizi běžného, spořádaného muslima, respektujícího naší kulturu,
vychovávajícího své děti, pracujícího a šťastného ? Znáte nějakého ? Co
asi dělají ty stovky miliónů muslimů na celém světě ? Všichni jsou
teroristi ? Všichni nás chtějí zabít a zabrat naše domovy ? Proč již nikdo
nejde po souvislostech ? Proč se nikdo neptá: jak se z člověka stává
terorista a jaké důvody jej k tomu dohnaly ? Jaký byl jeho osud ? Věřím:
již začínáte chápat. Na jedné straně prosazujeme naše hodnoty západní
kultury a na druhé straně nám vadí, když se muslimové snaží u nás žít,
používat demokratické principy k prosazování svých zájmů stejně tak,
jako to činíme my. Když nám to vadí: jsme opravdovými demokraty ? To
se tolik bojíme: nejsme natolik kvalitní kultura, nedržíme při sobě,
nemáme takovou etiku a sílu, že muslimy dokážeme mírově převýšit
našimi hodnotami ? Bojíme se prohry: ano ? Proto takové divoké,
odsuzující reakce po celé Evropě ? Pak je opravdu něco špatně a cítíme,
že oni mají duchovně navrch. Tohle je špatně. Proto je velmi důležité
křesťanské poselství naděje, pochopení, míru a ekumenismu. Nebo
musíme opravdu zmiňovat onen tolik medializovaný případ, kdy
anglická muslimská rodina udala na policii své vlastní dítě pro podezření
ze spáchání loňských krvavých, hrozných útoků v Londýnském metru ?
Který Čech by to byl schopen udělat svému dítěti v rámci naší vyspělé
kultury a civilizace ? Světoví islámští vůdci vesměs (s výjimkou
teroristické Al-Kajdy) tyto masakry rozhodně odsoudili a to dokonce i
vůdcové tehdejšího Hamasu a nebo íránský ajatolláh Emamí Kašání
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Emami-Kashani): „Tihle
barbaři, co zaútočili v Londýně, jsou velmi vzdáleni jak islámu, tak
lidskosti,“ (http://www.novinky.cz). Nejnověji uveďme dále několik
pozitivních, dobrých příkladů. Arabská liga
(http://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_League) vyzvala 15.dubna 2006
HAMAS (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamas): Urovnejte vztahy
s Izraelem. „Liga arabských států (LAS) dnes vyzvala palestinskou vládu
tvořenou radikálním hnutím Hamas, aby normalizovala vztahy s
Izraelem. Po setkání s generálním tajemníkem LAS Amrem Músou v
Káhiře to dnes sdělil palestinský ministr zahraničí Mahmúd Zahar. Na
tiskové konferenci Zahar upřesnil, že LAS si přeje, aby Hamas přistoupil
na arabskou mírovou iniciativu z roku 2002. Ta počítá s normalizací
vztahů s židovským státem výměnou za izraelský odchod ze všech
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arabských území, která okupuje od roku 1967 , a vytvořením
palestinského státu. „Předám tento vzkaz své vládě, která otázku
posoudí,“ vyhnul se šéf palestinské diplomacie přímé odpovědi na
otázku, zda souhlasí s touto iniciativou, kterou více jak dvacet členů Ligy
arabských států přijalo na summitu organizace v Libanonu. Poznamenal
jen, že jednotný postoj arabského světa pokládá za důležitý.“ (viz.
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?
id=128024). 15.3.2006 proběhla před americkým Kapitolem
ekumenická modlitební hlídka. Tady se zavázali křesťané, muslimové a
Židé k vytváření společného míru, tolerance, porozumění a modlitbám
za ukončení nenávisti (inu 500 lidí je dobrý začátek) a co třeba letošní
březnové několikadenní setkání křesťanské a islámské mládeže s cílem
prosazovat mezináboženský dialog a překonat islamofobii. Akce byla
pořádána prostřednictvím Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE
(http://www.eyce.org) a Forum of European Muslim and Youth
Organisations,FEMYSO(http://www.esib.org/index.php/About%20ESU/associates/106forum-of-european-muslim-youth-and-student-organisation-femyso).
Jistě si teď někdo řekne: inu odsoudili válku, chtějí spolupracovat, tvořit
mír a společné hodnoty, ale lidé umírají dál. Je to bohužel pravda. Jsme
však úplně bez viny také my ? Můžeme vždycky jako celek hodit tím
pověstným starozákonním kamenem, aniž bychom se ani na chvíli
nepodívali pro změnu do našeho svědomí ? Rozhodně je třeba jít po
jednotlivých případech a neztotožňovat automaticky všechny muslimy
s teroristy. Chápání politické kultury v rámci muslimských tradic je
opravdu jiné než to naše. Víme přece již strašně dlouho jak s muslimy
politicky jednat. V islámském „neteroristickém politickém přesvědčení“
velmi často rozhoduje porovnávání spravedlnosti a nepřipojování
se na 100% ani k jedné ze stran; hlásání centristických názorů. Dokonce
také islámští radikálové připouštějí, že nevěřící, spravedlivá moc,
politika, je lepší než islámská, nespravedlivá politika. Významný
představitel sunnitských věřících Ibn Tajmija
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Taymiya) o tom hovoří: „Bůh
podpoří spravedlivou velmoc, a to i tehdy, když bude nevěřící (tj.
neislámská), ale nepodpoří nespravedlivou velmoc, i kdyby byla
islámská.“ (citováno podle Petr Stupavský: Islám v Rusku: Nebezpečná
realita, IN: Mezinárodní politika, XXIV, č. 8/2000, s.23). Těch
pozitivních příkladů je mnoho. V každé organizaci jsou různá křídla,
uskupení, frakce, pozitivně naladění jednotlivci. Proč se nesoustředíme
na vyhledávání a jednání s těmito lidmi v jednotlivých organizacích,
kteří jsou přízniví dialogu a vzájemnému spravedlivému, nenásilnému
přístupu tak, jak si to žádá pravá křesťanská a muslimská víra. Rozumím:
je to někdy nebezpečné pro všechny, protože se na takové lidi
automaticky pak někteří super radikálové dívají jako na zrádce a
odpadlíky, vyhrožují jim fyzickou likvidací. Pak stačí jeden atentát a
radikálové opět triumfují. Celý mírový proces se opět hroutí v krvi (viz.
Izrael). Určitě rozumíme oficiální politice (neříkám, že je vždy a za všech
okolností dodržována – bohužel) celosvětově známé islamistické
organizace Muslimské bratrstvo
(http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood), která odmítá
k prosazování politických cílů násilí (alespoň v tomhle jednom bodě
s nimi souhlasíme), nicméně její další frakce (např. HAMAS se svou
bojovou skupinou brigády „Izz ad-Din al-Qassam“ –
http://en.wikipedia.org/wiki/Izz_ad-Din_al-Qassam_Brigades) se násilí
a terorismu dopouštějí. Islámská kultura se v některých pozitivních
případech učí částečně chápat modernitu Západu a včleňovat ji do své
společnosti. Mediální hvězda, náboženský myslitel Júsuf al-Qardáwí
(http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi) vystupující
v minulosti v rámci katarské televizní stanice s názvem al-Džazíra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Jazeera) každý týden s vlastním
pořadem propagoval moderní pojetí muslimského státu, kde např. ženy
mají právoplatné postavení v politickém a veřejném životě. Tuniský
mluvčí islamismu Rašíd Ghanúší
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Al-Ghannushi) prohlašuje: „Když
se zbavíme teroru a násilí, prospějeme tím i sami sobě.“ (Zdeněk Miller,
Zrání radikálního politického islámu aneb za novou tvář ideologie
vzdoru, IN: Mezinárodní politika, XXIV, č. 1/2000, s. 36). A ruku na
srdce: kolik z nás velmi rádo zavítá právě do Tuniska nebo Egypta na
báječnou dovolenou. Vždyť i tady u nás v Česku je spousta muslimů,
kteří poctivě studují, podnikají, chodí s námi na zábavy, modlí se, žijí své
běžné životy. Můžeme si sami za to, že naše vyspělá civilizace má málo
dětí, že se soustřeďujeme jen na kariéru, zábavu, trávíme spousty času
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mimo rodinu a hlavní jsou pro nás pouze peníze. Kdo dá víc, tak ten má
pravdu a naše nejskvělejší civilizační, mravní, kulturní hodnoty jdou k
šípku. Je to pak jen náš problém: nedokážeme být sami sobě
dostatečnými mravními autoritami. Naši političtí vůdci jsou stále
zmítáni nekonečnými skandály a uměle vytvářenými krizemi. Naše
vyspělá euroatlantická kultura pak pozbývá významu a upadá, když si
nedokážeme udělat pořádek ani sami v Evropě. Máme se tedy na
muslimy apriori dívat: jde o pátou kolonu terorismu ? Pojďme jim tedy
ukázat, že jsme lepší než oni v přirozeném „multikulturalismu“, jehož
význam jsme si definovali výše. Pokud to však nepůjde po dobrém, pak
nezbývá, než aby nastoupila represe a třeba i vyhoštění na základě
konkrétního činu jednotlivého člověka. Znovu opakuji: muslim nerovná
se automaticky terorista. Fred Halliday
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Halliday), profesor mezinárodních
vztahů na prestižní britské škole London School of Economics
(http://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics) hezky
popsal východiska politického boje proti terorismu: „Chci se zabývat
dvěma tématy: Co je terorismus a co by mělo být naší reakcí. Terorismus
není ideologie, není to jako fašismus nebo komunismus nebo
liberalismus. A není to instituce: není to stát, není to armáda, není to
strana. Je to technika. A je to technika, které využívá mnoho různých
lidí, nalevo, napravo, náboženských, nenáboženských, marxisté, fašisté;
využívali jí prozápadní, prosovětští aktivisté za studené války. Nelze vést
válku proti technice. Lze vést válku proti politickým stranám a hnutí, i
velmi decentralizovaným, jako je al Kajda, která chce zlikvidovat náš
způsob života a která ničí světské volnomyšlenkáře v muslimském světě
daleko déle, než útočí na nás. Toto není západní problém, toto je
problém, který sdílíme s liberálními, svobodně uvažujícími demokraty v
muslimském světě. Mnozí z nich byli mí přátelé a byli těmito lidmi
usmrceni, dávno před 11. září. Co se týče reakce: chci parafrázovat
známého německého teoretika von Klausewitze
(http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz) ze začátku 19.
století, který řekl, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, a
chci říct, že terorismus je pokračování politiky jinými prostředky.
Atentátníci sami jsou možná šílení a fanatičtí, ale lidé, kteří je ovládají,
jsou chladní a vypočítaví politikové. Bin Ladin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden) chápe svět po
ukončení studené války lépe než pánové
George Bush (http://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush),
Tony Blair (http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair),
Gerhard Schroeder (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schroeder)
a všichni ostatní. Musíme vojensky a bezpečnostně reagovat na
vojenskou hrozbu, musíme se zabývat politickými otázkami a
musíme si uvědomit, že otázka kulturních vztahů mezi námi a
islámským světem zůstane nadlouho zásadním problémem.“
Profesor Halliday pokračuje: „Co se týče mezinárodního práva. My v
tomto dlouhodobém konfliktu zvítězíme pouze tehdy, pokud budeme
dodržovat své nejlepší tradice a bude zjevné, že je dodržujeme.
Budeme-li terorizovat vězně v Abu Graib
(http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse),
budeme-li věznit lidi ve třinácti tajných věznicích, pak nebudeme mít na
světě vůbec autoritu. A to se netýká jen muslimů, týká se to hinduistů,
lidí v Indii, v Číně, v Latinské Americe, kteří si myslí, že bin Ladin je
pašák, protože dal Západu facku. A my ztrácíme svůj morální
kredit. Zadruhé, já cestuji po muslimském světě. Právě jsem byl v sedmi
arabských zemích. Oni neargumentují z hlediska islámu. Oni
argumentují: Vy na Západě užíváte dvojí metr. Vy požadujete reformy,
ale nerespektujete mezinárodní právo. Podporujete jednu stranu: Izrael,
nepodporujete práva Palestinců. Jinými slovy: prohráváme tuto diskusi,
protože – kromě bezpečnostních otázek, které musíme řešit –
nedodržujeme mezinárodní právo… Jde o univerzální hodnoty,
které by měli dodržovat Američané i muslimové.“ (citováno
podle deníku Britské listy, 6.9.2004, z vysílání BBC Radio Four).
Naděje a odpuštění totiž nesmí být nikdy přehlušeny totální zlobou a
snahou o násilnou likvidaci všeho, co je naší západní kultuře cizí.
Musíme se umět dokonale bránit, ale také chápat a odpouštět. Jinak se
staneme druhými Hitlery, Staliny a naše civilizace bude stejně zvrácená
a bez hodnotového demokratického rámce, který tolik pyšně dáváme
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ostatním kulturám na odiv.
Mám pořád v živé paměti otevření hranic v Rakousku po roce 1989. Češi
se tam slétli jako kobylky a pokradli co se dalo. Mýdla, ručníky z
veřejných WC, ubrousky, čističe bot, příbory, sklo v hospůdkách, zboží v
obchodech apod. Ne nadarmo jsme si pak vysloužili pojmenování: co
Čech to zloděj a nikoliv muzikant. Možná si pamatujete, jak byly mnohé
obchody v Rakousku za chvíli opatřeny nápisy „Tschechen Raus, Eintritt
Verboten“. Proč dnes již do Rakouska jezdíme v pohodě a máme kvalitní
vztahy ? Železná opona a její tehdejší státy se svými totalitními režimy
by se daly přirovnat také k jiné kultuře a civilizaci. Změnilo se to k
lepšímu. Je to možné také v arabském světě ? Třeba odstraněním
chudoby a negramotnosti, lepším přístupem k jejich citlivým
nábožensko-politickým otázkám, když oni budou také citlivě přistupovat
k těm našim ?
Je to vždycky zhoubné hodnotit národ pouze jako celek a nevnímat
přitom vůbec jednotlivé osobnosti, jejich pocity. I ten muslim by mohl
být jednou křesťan. Také muslim by mohl jednou získat širší obzory,
pochopit naši kulturu, civilizaci. Děláme tu mravenčí práci abychom
ukázali: jsme lepší – přidejte se k nám a sdílejte naše hodnoty, chápejte je
? Nevolíme vždy jen tu jednodušší cestu kritiky, odvetných úderů,
nasypání velkého balíku peněz do problematických míst světa v
domnění: tím se to vyřeší ? Vždycky si vzpomenu na to Ježíšovo: Odpusť
jim tolikrát, kolikrát za tebou pokorně přijdou a poprosí za odpuštění,
ikdyž pak zase zapomenou. Problém je v tom, že nesmíme neochotou k
jednání zavřít dveře k diskuzi. Prostě bychom postavili novou Berlínskou
zeď a řekli: tady jsou civilizovaní, hodní a tady jsou ti zlí. Jste podlidi a
my jsme v Nietzscheovském jazyce „übermensch“ Nadčlověk
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_Friedrich_Nietzsche). Ale
my takoví nejsme. Kdybychom takoví byli, obzvláště my Češi, tak se
chováme opravdu jinak a na úrovni. Nekrademe, chováme se k sobě
slušně, vytváříme hezký prostor pro život nejen pro sebe, ale myslíme
také na ostatní lidi např. v rámci národa, na všechny lidi v rámci
Kristova učení – na naše bližní.
V tomto kontextu je nesporným přínosem článek Karolíny Kopecké z
letošního roku. Byl zveřejněný na serveru http://www.eurabia.cz pod
titulem „Co vadí muslimům na „západní“ společnosti ?“ S patřičnou
empatií popisuje vzájemné vnímání euroatlantického a muslimského
světa. Jak jsem již řekl: problém tkví v tom, že nedokážeme na straně
jedné prosazovat mírově a s úspěchem, vytrvale, naše křesťanské
hodnoty, a na straně druhé ovšem také ten, že na ně často zapomínáme.
Sami podle nich nežijeme. Svou západní společnost přetváříme na
obrovskou masu poživačných, živočišných hovádek, která se celá třesou
na více peněz, sexu, větší porce zábavy a to je tak všechno, o co se
zajímáme. Velké ideje Západu odcházejí a tady musíme varovat. Tohle je
ten pravý problém, když se hovoří o obraně naší kultury před vnějšími
vlivy. Pokud bychom to měli parafrázovat tezí o svobodném trhu: nechť
vyhraje přirozeně ten lepší. Pokud mají muslimové silnější loajalitu, drží
více při sobě, dokáží se navzájem více podporovat než my: pak…
Například historička Bat Ye’or (http://en.wikipedia.org/wiki/Bat_Ye’or)
již dnes píše: „Evropa se vyvíjí od židovsko-křesťanské civilizace s
významnými sekulárními prvky postosvícenství k /…/ sekulární
muslimské přechodové společnosti, v níž tradiční židovsko-křesťanské
mravy rychle mizí.“ Tuto vyvíjející se entitu nazývá “Eurábie”. (citováno
podle článku z anglického originálu The Islamization of Europe ?
Publikováno v časopisu Commentary, Vol. 118, No. 5, December 2004.
Přeložil Eduard Geissler. Text vyšel jako Bull OI č. 166 v červnu 2005,
viz. http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=814).
Nadčasové hodnoty naší křesťanské civilizace obsažené v Deklaraci o
poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, Nostra Aetae
(Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Zvon, 1995, s. 551 – 555 –
http://en.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate) hovoří jednoznačně takto:
„Církev se dívá s úctou na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu,
živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli
nebe a země, který promluvil k lidem. /…/ Jelikož během staletí povstalo
mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí
posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně
snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a
podporovali sociální spravedlnost (myšlena solidarita mezi lidmi,
rozdíly bohatý západ a chudý muslimský svět – pozn. R.P.), mravní
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hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.“ Dále budiž řečeno, že ve
vztahu k muslimům a vůbec k tomu, jak prosazovat hodnoty naší západní
euroatlantické civilizace: Je třeba vést mezi muslimy, Židy aj.
vzorný život a tím jim ukazovat správnou cestu. „Církev, která
zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o kohokoli, protože má na
paměti společné dědictví se Židy a je vedena nikoli politickými
pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní láskou, želí nenávisti,
pronásledování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli
obrátil proti Židům. /…/ Nemůžeme se však obracet v modlitbě k Bohu,
Otci všech, jestliže se odmítáme chovat bratrsky k některým lidem,
stvořeným podle Božího obrazu. Postoj člověka k Bohu Otci a postoj
člověka k bratřím lidem tak těsně souvisí, že Písmo praví: Kdo nemiluje,
Boha nepoznal (l Jan 4,8). Tím ztrácí podklad každá teorie nebo
praxe, která činí rozdíl mezi člověkem a člověkem, mezi
národem a národem, pokud jde o lidskou důstojnost a z ní
vyplývající práva. Církev tedy zavrhuje jako cizí Kristovu smýšlení
jakoukoli diskriminaci nebo jakékoli utiskování lidí pro jejich rasu nebo
barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství. /…/ Katolická
církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a
svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a
života, pravidla a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím,
co ona věří a k věření předkládá, přece jsou nezřídka odrazem
Pravdy, která osvěcuje všechny lidi. Sama však hlásá a je
povinna neustále hlásat Krista, který je „cesta, pravda a život“
(Jan 14,6) /…/ Proto církev nabádá své věřící, aby s rozvážností a
láskou, prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci
jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní
a mravní dobro i společensko-kulturní hodnoty, které u nich
jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě.„
Jestliže je tedy náš blízký soused vyznavačem učení proroka Mohameda
(http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad), nemusí to být apriori
špatný člověk. Ve své svatyni si v klidu vyznává své náboženství a tam
nechť není rušen. Stejně tak, jako náš křesťan. Rozhodně však nejde dělat
to, že se budou lidé navzájem v tomto směru diskriminovat. Není k tomu
důvodu. Chce – li někdo jít na bazén a mít tam své místo jen pro
muslimy, a jsou si to schopni muslimové zaplatit (nenárokovat nic po
státu, nýbrž využívat svobody a síly jejich vzájemné loajality,
komunity): inu tak proč ne. To je přece svoboda. A pokud se tak
dohodnou s vlastníkem bazénu … Zároveň též muslimové nesmí rušit
naše hodnoty a naši společnost. Věřím, že se tady dá najít rozumná
dohoda. Nejsme přece malé, egoistické děti. Nebo ano ? Vzájemné
přestřelky v tisku, kdy se hanobí jedna nebo druhá víra (viz. Nizozemí)
nikam nevedou: jen do oněch pověstných pekel a možná ke 3.světové
válce. Dává to munici teroristům a válečným štváčům.
A právě proto: jestliže se pokládáme za konzervativce, tedy lidi, kteří
mají blízko k tradičním křesťanským hodnotám, měli bychom mít na
paměti také výše popsané stanovisko. Samozřejmě, jak jsem již psal, je
důležité se také umět bránit proti zlu – viz. teroristé. Ale nesmíme
zapomínat na dialog a porozumění. Nechceme přece další opravdovou
válku křesťané versus muslimové. Přesně tohle zamýšlejí islámští,
někteří naši radikálové. To by byla jejich výhra. Snaží se nám ji vnutit.
Nenechme si diktovat jejich manipulaci s našimi životy, politikou, vírou,
ale hledejme cesty porozumění a mírového lidského soužití – jsme přeci
křesťanská civilizace. Zároveň však nesmíme ustupovat z dobytých
pozic. Nicméně: „Úcta a láska se musí vztahovat také na ty, kdo
ve věcech sociálních, politických nebo i náboženských
smýšlejí a jednají jinak než my. Čím důvěrněji se totiž, s
dobrotou a láskou, seznámíme s jejich způsobem myšlení, tím
snadněji budeme moci začít s nimi rozhovor. Láska a
přívětivost nás ovšem nesmí učinit lhostejnými k pravdě a k
dobru. Právě naopak, láska pobízí Kristovy učedníky k tomu, aby všem
lidem zvěstovali pravdu o spáse. Je však třeba dělat rozdíl mezi bludem,
který se musí vždycky odmítat, a mezi bloudícím, který si stále
zachovává osobní důstojnost, i když jeho náboženské názory jsou mylné
nebo ne zcela správné. Jen Bůh je soudce a má lidské srdce, a proto nám
zakazuje vynášet soud o vnitřní vině kohokoliv.“ (citováno podle
Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Zvon, 1995, Pastorální konstituce
o církvi v dnešním světě – Gaudium et spes, s. 204)
A dobrá zpráva na závěr. Je nás stále obrovská síla a dále rosteme. Podle
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renomovaného britského výzkumného institutu Christian Research
(http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Research_Institute): „…za
posledních pět let vzrostl počet křesťanů o 1,3%, zatímco obyvatelstvo
na světě se zvýšilo o 1,2%. Přibylo tedy 140 miliónů křesťanů, z nichž
zhruba polovina se hlásí ke katolické církvi. Ve srovnání s celkovou
populací Země je tento nárůst o desetinu procentního bodu vyšší. Podle
britských vědců se o to nejvíc zasloužily křesťanské komunity v Asii a
Africe (opět mimo Evropu – pozn. R.P.). Náboženstvím s druhým
nejvyšším počtem věřících je islám – ve světě žije přibližně miliarda a
200 miliónů muslimů.“ (publikováno 13.1.2006 na serveru
http://www.christnet.cz). Podle údajů americké Central Intelligence
Agency (CIA –
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency) z 23. března
2006 (převzato z oficiálních stránek CIA – z každoroční publikace
s dlouhou tradicí – využívanou mj. americkými presidenty: The World
Fact Book –
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/xx.html) bude
v červenci letošního roku na celém světě 6 miliard 525 milionů 17 0 tisíc
264 lidí a z toho 2,155,263,7 38 křesťanů (33,03%) 1,312,864,257
muslimů (20,12%) a 7 84,97 7 ,983 (12,03%) lidí nerozhodnutých,
nehlásících se k žádné víře a „jen malilinkatá“ část ateistů – zhruba
kolem 150 milionů (něco kolem 2,36% – údaj z roku 2004). Čeho se
pořád tedy tolik bojíme ? Jsme přece lepší Vážení čtenáři,
rosteme, je nás více, jak to tady již mnohokrát zaznělo, tak jim
to konečně ukažme
).
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RAdo Skydancer´s personal tribute to God and
RAdo´s Homeland
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Year 2009 and RAdo´s trip to his Homeland – near God Almighty.
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T he human way thru the hard being – non-time
reflections from year 1996 (revised version 2)
Přidáno Listopad 1, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

RAdo Skydancer´s early thoughts from
year 1996. He describe problems of
current system of society and he is
challenging to awakening of people and
their return to more spiritual life. Rado
wrote at the end of his „ancient“ article
one of his famous quotations: „Seek
always and everywhere a sense of life, the
truth, try to be one’s own man, try to understand and find the
way to yourself and to the others.“

LIDSKÁ CESTA TĚŽKÝM BYTÍM – NEČASOVÉ ÚVAHY Z ROKU
1996 (přepracovaná 2. verze)
Několik slov autora úvodem:
V lednu 2005 jsem ve svém archivu objevil tuto úvahu, kterou jsem
napsal v roce 1996. Je zajímavé, jak mnoho věcí se od té doby změnilo k
lepšímu, ale některé teze bohužel stále platí. Části textu jsou trochu
poznamenány naivitou, tím, že jsem v roce 1996 ještě neměl zkušenosti
z reálného zaměstnání a byl jsem studentem na vysoké škole u
tehdejšího mediálně velmi zdatného, úspěšného a mnoha slečnami
obdivovaného Dr. filosofie Lubomíra Zaorálka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lubom%C3%ADr_Zaor%C3%A1lek),
který posléze migroval k ČSSD
(http://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8CSSD). Občas mi mé tehdejší
myšlenky silně připomínají ideje, boj o přežití z Matrixu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_movie).Jako bych si již tehdy
uvědomoval problémy společenského sytému naší doby (zpracované
podrobně roku 2006 v knize MŮJ POHLED NA KNIHU PATRICKA J.
BUCHANANA „SMRT ZÁPADU“ V SYSTÉMU „ONLY MONEY“ – publikace
je dostupná ke stažení zde: http://www.skytech.cz/ceniky/mujpohlednaknihupatrickajbuchanana.pdf). Nicméně
tyto ideje byly nutné k objevení křesťanské cesty života. Tato cesta nám
dává jasně osvobození z onoho systému, lepší život pro každého,
svobodu a onen tolik hledaný smysl lidského bytí, konečně též velmi
důležité mantinely chování na této Zemi: naděje je důležitá
).
Tedy hezké zamyšlení
).
Ani dnešní natolik vylepšený svět, vybavený tolika technickými
vymoženostmi, rozkošemi a vědeckými výdobytky, nepřináší lidem v
něm žijícím ono „věčné štěstí“, o něž usilovaly a usilují všechny
generace. My lidé si postupně začínáme uvědomovat, že jsme na úkor
přežití, vědy, techniky a honby za penězi zanedbali podstatnou část
života, to je duševno. Náš život nás víc než kdy jindy pohlcuje systémem
společenského zřízení a nutností přežít. Musíte zaplatit nájem, uživit
rodinu apod. Přitom jsme svázáni tolika nařízeními, povinnostmi,
okolními vlivy. Jsme jako to pověstné ozubené kolečko v soustrojí,
ovšem s vědomím, že když se poroucháme, celý systém to nijak
converted by Web2PDFConvert.com

nepoškodí a běží vesele dále. Velmi frustrující představa, že na vás
vlastně nezáleží a jde jen o to jak přežít. Najít cestu k sobě a pak k
ostatním z těchto zaběhaných kolejí je velice obtížné. Život, kdysi
jednoduchý a snadno pochopitelný (ovšem také bez valných šancí jej
změnit a žít) dostává v současné době rozměry nestvůry, která svou oběť
tlačí tam, kde ona nechce, ale podvědomě a dokonce dobrovolně se jí
podřizuje. Kde je tedy chyba ? Odpověď je jednoznačná. Kde jinde než v
lidech samých. Zvykli si na relativní pohodlí velkoměst a zároveň
omezenost možnostmi velkých městských aglomerací. Na
nesoběstačnost spotřebitele – konzumenta v celé šíři tohoto pojmu.
Zvykli si na závislost na systému, který nabízí velký sen o bohatství a
rozkoších. Ty mají být takřka na dosah ruky když se člověk „zapojí“ a
stane se dalším kolečkem díky svým schopnostem. Realita je však jiná a
postupně se u mnoha „systémových koleček“ dostavuje pocit frustrace,
ale většina se s tím smíří a těší se alespoň na důchod. Některým se to ale
přece nakonec opravdu podaří a dosáhnou svého „systémového snu“.
Mohou využívat mnoha „koleček“, které nechali daleko za sebou při
svém postupu. Ale i u těchto tzv. „úspěšných“ lidí se po nějaké době
objeví otázky a pochybnosti. Pátrají po něčem hlubším než jsou peníze,
užívání si, bohatství a moc. Je to o to silnější pocit s blížícím se koncem
života.
Problémů společenského života narůstá značné množství, ale ruku na
srdce – jsou to opravdu takové problémy, které by nešly vyřešit prostě a
jednoduše přeorientováním systému hodnot současné společnosti?
Odpovědět na tuto otázku díky současnému stavu nebude snadné. Prostě
a jednoduše nepůjde provést nějakou změnu : kdyby to šlo, tak ještě jen
za předpokladu, že to někdo bude chtít nebo potřebovat. Velká většina
frustrace vzniká už jen pasivním přijímáním současného stavu, bez
zvažování hlubších souvislostí a síly změnit něco, co se nám nelíbí. Často
považujeme malicherné problémy (například co o nás řekl soused) za
důležité a ty opravdové, jako například ztrátu vlastní schopnosti
rozhodování o sobě a svém životě, bereme jako neměnnou
samozřejmost. Je pravdou, že si přestáváme rozumět, podléháme
otupělosti a únavě z každodenní vysilující práce. Najde-li se pak jedinec,
který cítí potřebu změny, musí mít dostatečně velkou vůli a energii, aby
to alespoň zkusil. Protože tolikrát zklamaný člověk si řekne, že to stejně
nemá smysl – jde o přežití a proč bych něco měnil, když to stejně nejde.
Soustředím se když tak na svou rodinu a to co je venku mne již nezajímá.
Svět je krutý, budu taky. Přitom zkušenost říká – podnikáš-li cosi ve
snaze dosáhnout něčeho lepšího, staví se ti do cesty nepřeberné
množství překážek, které ti způsobují utrpení, nejistotu, stres. Musíš
proto vynaložit obrovské úsilí a přesto musíš mít stále na paměti, že
nemusíš mít úspěch a výsledek tvého snažení může být nulový.
Obdivujme proto ty, kteří své snažení dotáhnou až do úspěšného cíle.
Snažme se za vším vidět lidi, buďme sami sebou, získejme znovu zpět ono
ztracené nadšení minulých pokolení, které se alespoň pro něco dokázaly
nadchnout. Hlavně nebuďme otroky systému, ale vraťme naopak systém
zpět do našich služeb.
Budiž nyní zmíněna a načrtnuta jedna z možných cest řešení výše
uvedených životních situací. Člověk, který již má ponětí o smyslu života
a cestě bytí, má povinnost toto poznání šířit dále nenásilnou cestou
„probuzením tzv. spících“, to je lidí jako jsme my všichni, kteří jsme
dosud o smyslu naší existence neuvažovali. Zcela určitě tento
„výjimečný člověk“ bude chápat obtížnost svého úkolu a bude počítat s
tím, že bude narážet na nepochopení a nezájem. Právě proto, že většina
lidí jsou otroci systému a tzv. nemají čas se zabývat ničím jiným než
přežitím, tedy vyděláváním peněz nebo zábavou, záleží zcela na
schopnostech onoho člověka, jak dokáže v dialogu přimět druhou stranu
k zamyšlení, k projevu zájmu o věc a alespoň takto jej stimulovat,
probudit. Buditel může velice dobře využít při diskuzích znalosti
filozofie, psychologie, historie a sociologie, ovšem tak, aby byly podány
přirozeně. Je potřeba probouzet, nermoutit, dávat naději, ukazovat
možnou cestu, burcovat z letargie, apatičnosti a únavy z každodenní
práce, vcítit se do pocitů druhých, naznačit jim možný smysl naší
existence. To vše je však sice nejdůležitější, ale pouze první krok. Vlastní
práce teprve čeká toho, kdo si již nové skutečnosti uvědomil. Zjistil
příčiny své frustrace. Musí na sobě pracovat tak, aby opětovně neupadl
do původního spánku. Dejme nyní slovo autorovi „Nečasových úvah“ F.
Nietzschemu(http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_Friedrich_Nietzsche)
pro vystižení sebereflexe tzv. „probuzeného“ : „Ohlédni se zpět na
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svůj život a polož si otázku: co jsi doposud opravdu miloval, co
přitahovalo tvou duši, co jí ovládalo a zároveň obšťastňovalo ?
Seřaď před sebou tyto zbožňované předměty a ony ti možná
svou podstatou a posloupností zjeví zákon, základní zákon tvé
vlastní bytosti“ (NIETZSCHE, Friedrich: Nečasové úvahy, II. díl,
Mladá Fronta, Praha 1992, 2. vydání, s. 8.)
Tak dostaneme druhý krok – sebepoznání a osobní smysl života. V tomto
stadiu vývoje osobnosti (pokud je opravdové) přecházíme z osobního
základu k chápání a vnímání druhých. Zjišťujeme spojitosti i rozdíly,
snažíme se je chápat, učíme se. Z těchto základů pak pomalu nacházíme
kosmický smysl bytí, uvědomujeme si, že v utrpení nejsme sami, že naše
utrpení není největší, ale že je pouze součástí velkého lidského údělu,
který můžeme vzájemnou pomocí pouze zmírnit, nikoli však zastavit.
Nikdy nezapomínejme na obtížnější druhou fázi, přes kterou dokáží
projít pouze nemnozí a často ti, kteří se o to pokusí upadají zpět do
honby za absolutním štěstím a nebo klesají z této fáze zpět s poznáním,
jak ještě lépe a efektivněji využívat druhých k uspokojování svých
vlastních cílů.
Již načrtnutá cesta je jen jednou z celé řady možných cest, u kterých
vždy zůstane stejný základ – vypátrat a poznat smysl vlastní
existence a uvést jej do souladu s existencí života. Pokud se ještě
teď někdo ptá, co je smyslem života, nepochopil, že na to musí přijít
sám, neboť již jen uvědoměním si vlastního utrpení dochází k jeho
zmenšení na snesitelnější mez.
Budiž ještě řečeno : „Všichni kdož by hledali cestu v absolutním štěstí v
reálném světě pak dříve nebo později zjistí a poznají, že toho zde na
Zemi není a budou přinuceni vypít svůj kalich hořkosti až do dna.“
Závěr
Doufám ve správné pochopení právě dočtených řádků. Věřím, že jejich
čtenář alespoň s něčím souhlasil, nad něčím se zamyslel. Ale možná, že
vše zavrhl a text „spálil“ třeba z důvodu malé pragmatičnosti a idealismu
zde uvedených myšlenek. Nezlobím se proto na něj a podobně jako
Nietzsche mu za projevený názor děkuji.
Končím tyto stránky slovy : Hledejte vždy a všude smysl života,
pravdu, buďte sami sebou, snažte se porozumět a najít cestu k
sobě i druhým.
by RAdo Skydancer 1996 – (revize 2005 a 2009)
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Why social Darwinism can not have the truth at the
all circumstances
Přidáno Listopad 2, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

In the year 2005 wrote RAdo
Skydancer his famous essay
that oppose to growing
tendencies of social
Darwinism. He argued very
well in accordance with great
scientists such as Konrad
Lorenz, Oldřich Janoušek,
Erich Fromm etc. that social
Darwinism represents
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dangerous ideology and
people must be warned
before it. His main goal was
to promote voluntarily
codices of ethics in human
behaviors and in whole
society. RAdo showed on
many practical cases how destructive can be unethical
behavior and in the direct contrary of the so called „natural
choice“ to the whole human world. Ethics must be promoted
and accepted, but it never can be pushed forward via force or
law. It is not secret that RAdo is supporter of the Christian
ethics. According to him without any ethics can lead us our
future to the total destruction and can bring to the people
temporary, but long victory of the Evil. But there is still hope,
according to RAdo in God.

Proč nemůže mít sociální darwinismus za všech okolností
pravdu
by RAdo Skydancer – květen 2005 (revidováno roku 2009)
Již skoro půl roku vedu rozsáhlé diskuze se stoupenci jednoznačného a
nesmiřitelného sociálního darwinismu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Darwinism), který je aplikován na
každou lidskou bytost v našem světě. Tímto pojmem se rozumí
koncepty, které vyvozují správné a špatné chování lidí ve společnosti
právě podle Ch. Darwinova
(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin) „slavného a tolik
propagovaného“ přirozeného výběru
(http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_selection; kniha „O původu
člověka“ – „The Descent of Man“ z roku 187 1), přírodních zákonů a
odvozují z toho dalekosáhlé závěry pro jednání lidstva.
Náš spor se týká hlavně několikati tezí:
1/ Existuje tzv. vždy platný a normální přirozený VÝBĚR, určující, co
je a není správné z hlediska principů přírody a tedy i lidí. Lidská etika
(hovořím-li zde a dále v textu o etice, myslím tím etiku našeho
západního světa, která vychází z tradic řecko-římské a židovskokřesťanské kultury) je až druhořadá, nedůležitá. Lidé se chovají jako
zvířata (v pejorativním smyslu) a to je normální. Obdobné chování přece
nalézáme v případě některých zvířecích druhů v přírodě. A lidé se tomu
nemají divit, nýbrž je jejich údělem to přijmout jako neměnnou
skutečnost. Nic se s tím nedá dělat. Je to lidská a zvířecí přirozenost.
2/ Přežijí a budou úspěšní, šťastní pouze ti nejschopnější.
3/ Na šťastný život a rozmnožování mají právo jen zdraví, silní, krásní
jedinci. Lidé, kteří byli v tzv. přirozeném výběru nejúspěšnější.
Nejprve bychom si asi měli připomenout – obdobné myšlenky stály u
kořenů:
Marxismu (http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism)
teorie třídního boje (http://en.wikipedia.org/wiki/Class_struggle)
Hitlerova rasismu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nazism_and_race) a dalších idejí
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nenávisti v dějinách

Vzpomeňme, že sám Darwin zdůrazňoval omezenost svých teorií, byl
rozhodně proti ztotožňování svých poznatků s Marxismem aj. velkými,
umělými koncepcemi.
Výše zmíněné teze mají totiž pouze omezenou platnost. Pokusím se dále
ukázat, že rozhodující je pro zachování ( přežití ) nositelů přirozeného
výběru ( v našem případě lidí ) NEODMYSLITELNÁ SYMBIÓZA
MEZI PŘIROZENÝM VÝBĚREM A ETIKOU. Pokud je tato
kooperace porušena, velmi často dochází k agresivnímu chování, které
může přerůst v genocidu a tedy fyzickou likvidaci nositelů přirozeného
výběru. Tato spolupráce mezi přirozeným výběrem a etikou je třeba
v říši zvířat jen málokdy porušena. Odtud tedy ten řád, účelnost a
zřetelnost vztahů, které mezi zvířaty panují.
Naše názorová výměna se stoupenci sociálního darwinismu postupně
vždy graduje v oblasti praktické etiky. Právě zde jsme nuceni řešit
konkrétní situace v našich reálných životech a sestupujeme z řečnického
pultu, čistě intelektuální úrovně, mezi běžné lidi. Právě tady se nás to
přímo dotýká a musíme se sami každý den rozhodovat, jak a co učiníme.
Jedním z typických průvodních jevů přirozeného výběru je akt agrese.
Zatímco kolegové, zastánci sociálního darwinismu, jej označují za
„přirozený projev přírodního chování“ u člověka, mým myšlenkovým
východiskem z hlediska lidí a označení něčeho za přirozené nebo
nepřirozené, je vždy míra nechtěné bolesti a trápení, které takovou
agresí vznikne.
Rád bych zde uvedl několik příkladů, které přesně popsal Doc. Oldřich
Matoušek (http://www.mup.cz/new_files/Matousek_OldrichCVCZ.pdf; dále citováno dle zápisu z jeho přednášky v listopadu 2000) a
kde lze jasně vidět rozdíl mezi agresí u zvířat a lidí. Rozdíl mezi tím, co je
z hlediska tzv. přirozeně-přírodního chování u člověka ještě přirozené a
nepřirozené, tedy zavrženíhodné:
,,Agresivita je dobrá také k tomu, aby se ve skupině zdůrazňovala a
udržovala sociální hierarchie, toto platí u zvířat i u lidí. Při udržování
této hierarchie stačí pouze nějaké naznačené, ritualizované formy
agresivity. U zvířat jde o funkční chování v situacích, když vleze
vetřelec do cizího teritoria, a neví, že jde o cizí teritorium. Jakmile se
domácí pán začne bránit, i když jen symbolickými zbraněmi, tak
vetřelec „sklopí uši a vyklidí pole“ a tak se podřídí. K vážným
střetům dochází zcela výjimečně. I boje o samici, například slavné
ritualizované souboje jelenů, jsou souboji, kdy se sice ozývají velké
údery paroží o sebe, ale nic se jelenům nestane. Zvířecí druhy jsou na
toto vybaveny, jsou příslušně anatomicky zařízeny na to, aby se jim nic
nestalo. Například existují kozy, u kterých samice, dostanou-li se do
střetu, bouchají do sebe hlavou, a mají proto zesílenou lebeční kost
(nemají paroží). U stejného druhu mají samci špičaté rohy, jimiž by se
mohli opravdu vážně poranit, kdyby spolu naostro bojovali, nebojují
tedy stejným způsobem jako samice, ale pouze si hrozí, zvětšují objem
svého těla tím, že se postaví na zadní nohy, což působí až komicky, nebo
se do sebe parožím jen zaklesnou a přetlačují se, ale neudělají totéž co
samice, protože to by pro ně bylo příliš riskantní. Takto je to soupeření
propracováno v přírodě, takže můžeme, s nějakými malými výjimkami,
které najdeme nejspíše u primátů, říci, že všechny typy agresivity,
o kterých zde zatím mluvíme jsou u zvířat ritualizované a tím
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pádem také zneškodněné, neohrožující. Tvrdá agresivita
propuká až mezi predátory a jejich oběťmi, protože predátoři se živí
jiným druhem zvířat. Je samozřejmé, že levhart nebude s antilopou
provádět nějaké ritualizované hrátky, on ji zkrátka chce zlomit vaz či
prokousnout krk a poté sežrat. Tady už jde o něco jiného, my se vrátíme
k vnitrodruhové agresivitě. Nepochybně existuje agresivita, kterou,
„válka neválka“, všichni v sobě máme. Nebylo bez důvodu, když Freud –
http://en.wikipedia.org/wiki/Freud – po pětatřiceti letech klinické
zkušenosti, říká, že dvěma základními pudovými hybateli lidí jsou Eros
a Thanatos. On cítil velmi zřetelně, co přichází. Ve 20. letech, kdy tuto
tezi formuloval, ještě nebyla žádná druhá světová válka na obzoru, i
když válečné reparace, jimiž bylo zatíženo Německo, nebyly žádnou
maličkostí a určitá nespokojenost ze středoevropské společnosti cítit
byla. Následující výbuch doslova šíleného násilí ale nejde vysvětlit jen
ze stavu společnosti, stejně jako nenajdeme dostatečné vysvětlení u
jiných epizod masové ničivosti, které propadaly velké skupiny lidí.
Zkrátka v lidech ničivý pud jako jakási konstanta je přítomen stále.
Společnost ho může svým vlivem modifikovat, ale nemůže ho úplně
odstranit. Kde se vzal, k čemu je toto zlo dobré, to jsou kardinální
otázky. Na ně vám nedokážu dát odpověď.“
Student: „Vy jste mluvil o násilí, se kterým nemáme problém. Mám
dojem, že ale může existovat ještě jiný pohled. To násilí, které
společnost toleruje, je také špatné, prostě proto, že je to násilí, i když
pro většinu z nás je takové násilí omluvitelné. Vyvstává mi otázka, zda
je takové násilí opravdu omluvitelné. Myslím, že by se mělo posuzovat z
morálního hlediska. Člověk koná na základě něčeho, co ho k tomu
opravňuje, ale podíváme-li se na to z etického pohledu, násilí v morálce
své místo nemá.“
Matoušek: „Určitě tento pohled možný je, ale tak vypjatý postoj udrží
jen zcela výjimeční jednotlivci. Například ti, co přinesli náboženskou
zvěst a svým životem se stávají jakýmsi vzorem, ti na sobě strpí bez
odporu velké násilí. Ale to není běžný typ života, je to něco absolutně
výjimečného. U všech ostatních lidí ve větší či menší míře jisté násilí
najdete. Když vám někdo stoupne na nohu, nenecháte ho, aby vám na
té noze stál. Je to jednoduchá věc, jako když vám někdo bude šátrat v
kabátě po peněžence, také si nenecháte peněženku sebrat a nějakou
obrannou akci provedete. Ale i ono bezúčelné, neospravedlnitelné
puzení k násilí, jak jsem již řekl, v sobě máme všichni.“
Doc. Matoušek postupně rozvinul a popsal společně s Freudem,
Frommem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm),Lorenzem(http://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz)
další formy agrese a jejich rozdíly, shodnosti vůči chování lidí a zvířat.
Myslím si, že z hlediska přirozeného výběru je tedy agrese vedoucí
k likvidaci protivníka nesprávná a nepřirozená. Naopak protivníkovo
začlenění do stávajícího společenství a umožnění mu
plnohodnotného života i po jeho porážce (běžné u zvířat) je právě
z hlediska přirozeného výběru ta správná varianta. Problém představuje
samozřejmě sám protivník, který v lidské společnosti není
schopen většinou čestně přiznat podřízenost a porážku,
vyvodit z toho pro sebe svou novou životní roli a respektovat ji
do té doby, než bude mít opět šanci vypracovat se a dosáhnout
vytčeného cíle. Tato možnost mu často není ani vítězem
umožněna a tak se tvoří začarovaný kruh, který končí smrtí a
pomstou. Vítěz se totiž bojí, že by v dalším souboji mohl přijít
o dosažené pozice, sám by musel přijmout pro něj potupnou
roli poraženého. Musel by se začleňovat znovu na místo, kde
byl před ním poražený, který zatím trpělivě pracoval a čekal,
že bude mít opět šanci na pokus o dosažení výhry. Tak se vítězi
jeví jako nejlepší cesta fyzická likvidace protivníka. Myslí si, že
tak s konečnou platností vyřeší svůj strach z prohry (viz. Hitler
– http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler a Stalin
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin). Pokud bychom tedy právě
v tomto respektovali přirozený výběr, nikdy bychom nemohli připustit
např. fyzickou likvidaci našich politických názorových odpůrců nebo lidí
s tělesným postižením, či nevěrné přítelkyně z uražené milenecké
ješitnosti. Právě proto, že by to muselo vyplynout přirozeně z důsledků
přirozeného výběru a ne uměle vyvolanými reakcemi na základě
svobodného jednání lidí. Ale tady je nádherně vidět, jak zvířata
respektují zvyky a obyčeje, rity (etiku). Dobrovolně se jim podřizují a
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respektují je, protože vědí, že totéž jistě udělá jak vítěz, tak
poražený. V našem lidském světě to bohužel takhle nefunguje.
My máme svobodu. V tomto je tedy důležitá lidská etika. Její
obrovský význam pochopíme však právě jen tehdy, když se dostaneme
před nutnost řešit konkrétní krize v našem životě. Kdy to co je a není
správné již ztrácí smysl a najednou nevíme, jak se zachovat, jak
rozhodnout. Mám zachránit svou bývalou přítelkyni před skokem
z mostu, ikdyž vím, že mne podvedla s jinými, urazila a potupila můj
intelekt a lásku, ale nyní mne žádá (nikoliv prosí) o pomoc? Jaká je
pravděpodobnost, že mi zase ublíží? Jakmile se dostane tzv. do
psychické rovnováhy nebudu pak zase já tím hlupákem, když jí pomohu?
Nebo mám uzavřít smlouvu s obchodním partnerem, který mi již jednou
nezaplatil, ale postupně se z něj díky jednání o vyrovnání dluhu stal můj
přítel? Nebo to byl jen vynikající obchodník a dokázal mne ukecat? Právě
– v případě existence celospolečenského etického kodexu (nikoliv
zákona; platí pro všechny oblasti života) a jeho přirozeného přijímání,
víme přesně, co je a není správné: pak je lidská agrese přirozeně a
neškodně rozložena. Opět připomenu onu slavnou Matouškovu větu: „
/…/ všechny typy agresivity, o kterých zde zatím mluvíme
jsou u zvířat ritualizované a tím pádem také zneškodněné,
neohrožující“.
Uvedu nyní typický příklad každodenního, ničivého vlivu přirozeného
výběru ve spolupráci s lidskou agresí v případě, že neexistuje etický
kodex. Je to příklad velmi jednoduchý, ale jeho významová rovina se dá
použít skoro na všechny společenské vztahy.
V Ostravě existovala komunita lidí, která se shromažďovala kolem
internetového portálu WWW.XCHAT.CZ. Pomocí počítačů a internetu
jednotliví lidé navzájem komunikovali na tzv. chatu, který bychom
mohli přirovnat k velkému elektronickému, virtuálnímu a
poznámkovému bloku, kde všichni mohou najednou psát své myšlenky.
V jednom okamžiku je vidí všichni účastníci diskuse. Lidé spolu nejenom
takto komunikují prostřednictvím obrazovek počítačů, ale také se
scházejí v reálném životě. Tak také postupně vznikla jedna z mnoha
komunit. Sociologicky ideální skupina jedenácti lidí. Stali se z nich
přátelé. Záleželo jim na sobě. Scházeli se pravidelně minimálně jednou
týdně a skoro každý den na Xchatu. Ve skupině bylo 7 mladých
svobodných mužů a 4 mladé svobodné ženy. Jelikož šlo vždy o
neformální skupinu, byla hlavním významem jejich společných setkání
zábava, společné trávení volného času. Petr a Veronika z této skupiny se
do sebe časem zamilovali. Začali se často scházet také mimo skupinu.
Jejich komunikace na Xchatu byla intenzivnější. Dávali ostatním na odiv
svou vzájemnou náklonnost. Veronika se ale líbila také Pavlovi,
Martinovi, Jiřímu a Jakubovi. Výsledkem bylo několik zajímavých efektů
:
1/ Původní přátelství se začalo rozpadat.
2/ Schůzky se stávaly intenzivnější a byly častější. Docházelo
k nezvyklému, nevypočitatelnému chování přátel.
3/ Ostatní dívky začaly cítit odpor vůči Veronice a začaly se k ní také tak
chovat, ale skrytě ji obdivovaly.
4/ Muži, kteří se nezakoukali do Veroniky a byli přirozenými vůdci
skupiny, začali velmi vážně pociťovat vzniklou situaci jako problém.
5/ Dívky postupně začaly pomlouvat Petra a zkoušely jej svést. Stejně
tak bylo znát obdobné chování v případě ostatních mužů a Veroniky.
6/ Ukázalo se: čím větší byla míra přátelství, znalostí o druhém
jedinci a míra otevřenosti mezi jednotlivými členy skupiny,
tím snadněji to bylo zneužito v souboji o partnera nebo
partnerku (stejný princip funguje samozřejmě v běžném
souboji o moc, peníze atd.). Členové skupiny začali využívat systém
Xchatu k tomu, aby se navzájem sledovali a pomlouvali.
7 / Skupina se rozpadla. Jakmile k tomu došlo a její členové se přestali
scházet, tak postupně, jakoby s časem, skončil důležitý předpoklad jejich
vzájemné přitažlivosti. Ona pověstná energie vyprchala. Přišlo
rozčarování a zklamání z přátelství.
8/ Petr a Veronika se nakonec rozešli.
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9/ Skupina pak měla tendence dát se opět dohromady, jenže již se nikdy
nepodařilo opět sestavit všech jedenáct přátel a vytvořit onu původní
úžasnou atmosféru vzájemné důvěry a zážitků.
Tento příklad můžeme jako varování velmi snadno v pozměněné,
přenesené formě aplikovat na kteroukoliv situaci a dokonce např. na
formální skupiny v práci, škole, politice, ve státních celcích, aj.
Neexistence etického kodexu a čisté chování podle
přirozeného výběru vede u lidí k destrukci. Přirozený výběr je
však nesmírně pozitivní v tom, že dokáže motivovat lidi
k činnosti. Je jednou z hlavních hybných sil. Je onou energií
věčného pohybu a snažení. Tato energie však bez regulace
etickým kodexem lehce exploduje v mohutný výbuch
sebezničující „atomové exploze“.
Rozpad vztahu Petr a Veronika nás dokonce přivádí na jednu z hlavních
tezí vlastního popření přirozeného výběru. Přirozený výběr se vlastně
sám ničí svými lidskými nositeli (likviduje své současné í budoucí lidské
nositele a to doslova fyzicky) tím, když nedokáže díky lidské svobodě
přijmout spolupráci na bázi etického chování. Ukážeme si nyní proč.
Petr a Veronika spolu nikdy neměli děti. Jejich akt přirozeného výběru
navíc postupně skončil a ztratil smysl. Kdyby byly důsledně aplikovány
přírodně-přirozené principy v popisované skupině a všichni muži
(samci) a ženy (samice) by dobrovolně, přirozeně uznaly svou
podřízenou – akceptující – roli vzhledem ke vztahu Petr a Veronika
(etický kodex) a dokonce by dále pokračovali v rozvíjení přátelství,
vžitého systému komunikace, vztahů ve skupině, jak je to většinou zcela
přirozené a běžné v podobných případech u většiny zvířat, život
každého jednotlivého člena skupiny by byl kvalitnější, lepší, skupina by
dokonale splnila účel, pro který byla založena. Díky akceptací rolí by
mohl být postupně rozvíjen hlavní smysl přirozeného výběru (viz níže) a
nebyl by chápán jako tříštivý element lidského společenství a hlavně
šťastného života každého jedince.
Hlavní účel přirozeného výběru ovšem spočívá v PLOZENÍ
POTOMSTVA. Úspěšným ve smyslu přirozeného výběru je
totiž pouze ten, komu se podaří vnést své dědictví (geny) do
budoucích generací – potomků - silněji než jeho konkurenti.
Rozhodujícím je počet potomků vychovaných až do pohlavní
zralosti a nikoliv počet sexuálních neplodivých aktů. Jedinec
totiž z hlediska přirozeného výběru není zase až tak důležitý.
Tato klasická definice nejdůležitějšího cíle přirozeného výběru je opět
v neskutečném rozporu se současným stavem západní vyspělé civilizace.
Kdyby byla opravdu pravdivá výše zmíněná hlavní teze přirozeného
výběru, pak by museli mít lidé jako hlavní cíl: mít co největší počty
dětí a úspěšně je vychovat. Ale je tohle cíl současné společnosti? Není
doufám vůbec nutné připomínat nynější velký důraz na kariéru, peníze,
úspěch ve smyslu dosažení co největší moci a prestiže, promiskuitu
(antikoncepce, interrupce, sexuální úchylky, trans-sexualita, atd.),
rozvodovost. Kolik potomků bylo vychováno oběma rodiči až do
pohlavní zralosti tak, jako je tomu většinou u zvířat? Tady se vlastně
člověk sám staví proti přírodě a tedy přirozenému výběru. Být
úspěšným ve smyslu přirozeného výběru totiž znamená zcela
něco jiného než si jen báječně užívat peněz, moci, sexuálních
neplodivých aktů atd.
Jedním z velmi zajímavých příkladů paradoxu přirozeného výběru např.
v České společnosti je ono naše slavné porovnání blondýnky a Rómské
dívky. Představme si, že typický český muž (samec) hledá z hlediska
přirozeného výběru partnerku (samici). Protože je naše západní a
vyspělá civilizace ještě stále postavena na blonďatých idolech krásy, tak
si tedy představme dvě krásné dívky. Obě chtějí v přirozeném výběru
vyniknout. Jedna je krásná bělošská blondýnka a další krásná Rómská
dívka s nádhernými černými vlasy. Typický český muž si podle
přirozeného výběru vybere raději blondýnku. V módě jsou ale návštěvy
solárií. Každá hezká holka „musí být“ krásně a dohněda opálená.
Blondýnka tedy začne navštěvovat intenzivně solárium, zatímco krásná
Romka si nechá nabarvit vlasy na blond. Jakmile se ty dvě setkají,
mohou si být podobné jako „vejce vejci“. Onen muž pak bývá „značně
zmaten“. Jak se podle přirozeného výběru rozhodnout? Paradox?
Lidé již desítky let stojí před obrovskými výzvami. Prošli si zkušenostmi:
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s vyhlazovacími tábory nacistů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Konzentrationslager)
Stalinovými gulagy (http://en.wikipedia.org/wiki/Gulag)
Rasovou segregací nejen ve Spojených státech amerických
(http://en.wikipedia.org/wiki/Racial_segregation_in_the_United_States)
Apartheidem v JAR (http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid)
otroctvím (http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery)
nejnověji pak mnohé pokusy s genetickými mutacemi lidského
embrya (http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_engineering) a
s klonováním (http://en.wikipedia.org/wiki/Cloning), mnoha
dalšími tzv. přirozenými projevy „přirozeného výběru“.
Kdysi jsme mohli alespoň říci: platí-li přirozený výběr a etický kodex,
můžeme rozlišit co je dobré a špatné. Dnes neplatí „nic“. „Nic“ není stálé
a jisté, trvalé. Lidé si na to zvykli a díky obrovské deziluzi většiny lidí z
politiky, svých běžných životů a nemožnosti realizovat své sny pak
přichází apatie, nedůvěra k řešení čehokoliv opravdu důležitého. Stejně
by to totiž k ničemu nevedlo. Pojďme se raději bavit a hlavně pro Boha
nepřemýšlejme. Pak přichází v platnost ona jedinečná, věčná věta,
kterou pronesl Edmund Burke
(http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke): ,,Jediná věc je
rozhodující pro triumf zla – a to – aby dobří lidé nic nedělali.“
Člověk, který pak uvažuje o současnosti, vytržen z jakýchkoliv jistot a
etického chování, dojde k jediným jistotám: JEDINÝMI JISTOTAMI
JSOU JISTOTA ZMĚNY A SMRTI. Jaké je však jeho překvapení,
když v souvislosti s plánováním klonováním a přenosy lidského vědomí
dochází k závěru, že ani jistota smrti již nebude nejspíše brzy existovat.
Zůstává tedy jen ZMĚNA. Neustálá, neutuchající změna.
V praktické etice to ovšem znamená katastrofu. V momentě, kdy
přestanou platit a být směrodatně (a to ať vědomě, či podvědomě)
přijímaná jakákoliv pravidla, ať již etická nebo ta přirozeného výběru,
s největší pravděpodobností dojde ke katastrofě, jakou lidstvo ještě
nepoznalo. Proto si myslím, že dnes nestojíme před hrozbou bagatelizace
hodnot lidstva nějakým tzv. přirozeným výběrem (viz. situace 30. – 40.
léta minulého století), ale hrozí ztráta smyslu lidské existence a tím
nástup volné, ničím neomezené, svobodné a samovolné
SEBEDESTRUKCE LIDSKÝCH BYTOSTÍ. Čeká nás s největší
pravděpodobností svět, kde nelze ničemu a nikomu věřit. Svět
neustálé změny. Svět manipulace, apatie, neupřímnosti, šalby a pouhého
přežívání. Svět, kde nemůžeme věřit smlouvám, dohodám, rodině,
partnerovi, dětem, přátelům, zaměstnavatelům, politikům, státu, církvi
a v konečném důsledku již ani sami sobě.
Naše budoucnost již, zdá se, neleží ve věčném prolínání, kooperaci, nebo
boji s praktikami přirozeného výběru a etického kodexu, nýbrž v síle
ZMĚNY. Jak silná taková změna bude, to rozhodné právě naše
21. století. Doufám, že to jako lidé ustojíme.
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A-T eam – the heroes of our youthfulness
Přidáno Listopad 2, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

In the year 2005
wrote RAdo his
personal tribute to
the famous “ATeam” television
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series

(http://en.wikipedia.org/wiki/A-team). Do you remember
colonel John “Hannibal” Smith (George Peppard –
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Peppard) and his very
well known quote: “I just love it when a plan comes together!”.
Yes, what a great show. Hannibal even mentioned some of
Ronald Reagan´s
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan) famous
speeches. Rado is hoping that new movie –
http://en.wikipedia.org/wiki/The_A-Team_(film) – version
will be produced in the same spirit and will be not only just
action show. God Bless!

A – Team
“I just love it when a plan comes together!”. Tak tohle byla před lety
Hannibalova a naše oblíbená hláška. Každý týden jsme si našli čas a sešli
se s přáteli u televizních obrazovek, abychom s napětím sledovali další
příhody hrdinů z A – Teamu. Neskutečně jsme je tehdy obdivovali.
Co je to vůbec A – Team ? Proč měl pro nás takové kouzlo ?
Slovo A – Team („Alpha Team“) bychom přeložili do češtiny jako „četa
Alfa“. Označení se používalo pro americké bojové jednotky ve válce ve
Vietnamu. Právě podle těchto útvarů bylo pojmenováno celé dílo.
Hlavní dějová linie A – Teamu je ovšem trochu „jiná káva“. Vše se točí
kolem čtyř hrdinů, veteránu z vietnamské války: plukovníka Johna
“Hannibala” Smithe (v brilantním podání George Pepparda), poručíka
Templetona “Facemana” Pecka (hraje Dirk Benedikt), kapitána “Howlin
Mad” Murdocka (v podání „šíleného“ Dwighta Schultze) a seržanta Bosco
‘bad attitude” Baracuse“ (Mr T. – Lawrence Tureaud). Tato čtveřice byla
neprávem obviněna z vyloupení Hanojské národní banky a skryla se
před vojenskou policií v Los Angeles. Nyní A – Team uniká tzv.
spravedlnosti a nechává se najímat jako profesionální jednotka na řešení
nejrůznějších komplikovaných situací např. únosů, vražd, loupeží apod.
A-Team pochází z autorské dílny Stephena J. Cannella
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Cannell). Vysílal se poprvé v
americké televizi v letech 1983 až 1987 . Celkem bylo vyrobeno 98 dílů.
Již první „pilotní“ část vyvolala značný ohlas. Dobře připravená zábava s
detektivní, akční zápletkou a netradičním pojetím si dokázala získat své
diváky.
Premiérové vysílání A – Teamu v USA
Sezóna 1: Epizody 1 – 13 [23/1/83 - 10/5/84]
Sezóna 2: Epizody 14 – 36 [20/9/83 - 15/5/84]
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Sezóna 3: Epizody 37 – 61

[18/9/84 - 14/5/85]

Sezóna 4: Epizody 62 – 84 [24/9/85 - 13/5/86]
Sezóna 5: Epizody 85 – 98 [26/9/86 - 8/3/87 ]
Seriál má totiž svou jedinečnou atmosféru 80. let 20. století. Když tak
nyní s odstupem osmnácti let sledujeme diskuse na internetových
serverech, zjišťujeme, že si velká většina lidí spojuje A – team s
legendárním Mc Gyverem (ztvárnil Richard Dean Anderson –
http://en.wikipedia.org/wiki/McGyver), který dokázal řešit nenadálé
situace svým bystrým intelektem a vymyslet něco naprosto
překvapivého. Stejně tak jsme obdivovali seržanta tmavé pleti Baracuse
v A – Teamu.
Asi nejoblíbenější postavou byl pro mé přátele sebevědomý, rozhodný,
usměvavý, charismatický a nápaditý Hannibal. Plukovník s
nepostradatelným doutníkem a geniálními plány, které pravda občas
nevyšly. Přitahovala nás jeho schopnost řešit krizové situace s
humorem. S nadhledem vyhrával nad svými protivníky. Měl k tomu
ovšem skvělé přátele, kteří se k němu vždy na startu každé epizody
připojili.
“Šílený” kapitán Murdock
(http://en.wikipedia.org/wiki/H._M._Murdock) – oficiálně v evidenci
jako duševně nesvéprávný. Členové A – Teamu jej tedy na začátku
některých dílů dostávali za využití nových a nových humorných nápadů
z psychiatrické léčebny.
Poručík „Face“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Templeton_%22Faceman%22_Peck).
Tolik obletovaný krásnými ženami, se svou zálibou v luxusních oblecích,
automobilech značky Korveta. Pravý gentleman.
Seržant Baracus (http://en.wikipedia.org/wiki/B._A._Baracus) – se
svými neuvěřitelnými technickými dovednostmi, svaly, originální
vizáží, nabručenou povahou a oblibou ke zlatým řetězům, kterých nosil
kolem krku několik kilogramů a hlavně dobrým srdcem.
Postupně přibyli další členové A – Teamu. Amy Allenová – hezká a
nadaná novinářka z Los Angeles Courier (Melinda Culeaová –
http://en.wikipedia.org/wiki/Melinda_Culea). Tawnia Bakerová –
přítelkyně Amy (Marla Heasleyová–
http://en.wikipedia.org/wiki/Marla_Heasley). Jako poslední prošel A –
Teamem hispánec Frankie Santana (Eddie Velez –
http://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Velez).
Kromě výrazných osobností, které provázely A – Team v podobě
původní čtveřice hlavních hrdinů, to byl především vždycky originální a
překvapivý příběh. Velmi důležitý byl pro nás dojem sehrané party lidí,
kteří dokáží společným úsilím, inteligencí, schopnostmi, loajalitou,
docílit úspěchu. Oceňovali jsme také: v seriálu se používají střelné
zbraně, ale vlastně nikdy neuvidíte krvavé scény. Nepřátele nemusíte
zabíjet, abyste je přesvědčili o své pravdě.
To bylo také velmi imponující krédo plukovníka Hannibala. Díky
ztřeštěným veselým kouskům a dialogům kapitána Murdocka pak
dostával každý díl naprosto nepředvídatelnou atmosféru.
A – Team je prostě A – Team. Stejně tak, jako má každá generace ve své
době své hrdiny, tak jsme také my měli v 80. a 90. letech 20. století
např. svého Hannibala Smithe. Toužili jsme být jako on a dokázat v
životě velké věci se stejnou lehkostí a jeho charismatem. Chtěli jsme být
tou správnou partou, těmi fér týmovými hráči. Tedy A – Team forever:
“I just love it when a plan comes together!“
Bližší informace o seriálu naleznete na http://en.wikipedia.org/wiki/Ateam
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November 3, 2009 – 15:00 CET – NWO victory in
the Czech Republic – End of Czech national
independence – a smooth transition into IV.
(Intellectual) Czech resistance
Přidáno Listopad 4, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

RAdo Skydancer points out in his article that now start bitter
end of Czech national independence. Freedom of Czech
country was born twenty years ago. It is very sad, because 17th
November 2009 should be month of national and personal
liberty – 20 years from Velvet Revolution
(http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution). But
contrary to that, NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspirac
reached his win thru the Lisbon Treaty
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty). President Klaus
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus) today signed
Lisbon Treaty and together with Czech Constitutional Court
gave all powers in the Czech Republic to the hands of NWO.
RAdo is writing in his article also about predecessors of Mr.
Klaus: Mr. Benes (1938 –
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Benes), Mr. Hacha (1939
– http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Hacha) and Mr. Svoboda
(1968-1969 – http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvík_Svoboda).
Those presidents from dark history created a bad stigma to the
whole Czech nation. This bad spirit is still very active in the
national history of Czechs. But RAdo still hopes that president
Klaus will be not a new Mr. Hacha. After all those battles
against NWO represents now the signature of the Czech
president on the Lisbon treaty great disillusion. RAdo also
highlighting famous biblical prophecies which are now very
close to their fulfillment: for example birth of the super
European country or creation of new global peace treaty with
Israel and 3rd rebuilding of the God’s temple, start of the
global fight for freedom against forces of the NWO all over the
world etc. Victory of NWO is only temporary – stated RAdo –
ultimate triumph will be given to those all good people on the
side of God at the end of the times, but they must stay strong
right now!
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3. listopad 2009 – 15:00hod. SEČ – Vítězství NWO v České
republice – konec české národní samostatnosti – plynulý
přechod do IV. (myšlenkového) odboje

Motto 1: „/…/ vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost, navzdory
politickému názoru Ústavního soudu, Česká republika přestane být
suverénním státem. Tato změna – pro dnešek i pro budoucnost –
legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, které není věc naší
národní a státní existence lhostejná a která se s tímto výsledkem
nechce smiřovat.“ (Zdroj: pan president Václav Klaus –
www.ct24.cz.)
Motto 2: „The kings of the earth take their stand and the rulers gather
together against the Lord and against his Anointed One.“ (Zdroj:
www.thebiblegateway.org, Acts 4:26.)
Motto 3: „A v jeho jménu bude naděje národů.“ (Zdroj: Bible : překlad
21. století: Matouš 12:21, Biblion, Praha, 2009, s. 1269, dále jen Bible.)
Motto 4: „Všechny národy budou shromážděny před ním a on je
oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.“
(Zdroj: Bible, Matouš 25:32, s. 1288.)
Dnešního pamětihodného dne 3. listopadu 2009 – ratifikací Lisabonské
smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) – fakticky
skončily dvacetileté dějiny svobody Čechů, Moravanů a Slezanů
(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia). Byl to
vlastně snadno predikovatelný vývoj, když si opět uvědomíme ona
historická data: 1918, 1919, 1938, 1939, 1948, 1968, 1969, 1989, 2009.
Zase jsme se nezmohli na nic jiného, než na „úspěšné pokračování“
v tradicích roku 1939 a 1969. Letošní listopad 2009 tedy vstoupí do
dějin nikoliv jako výročí dvacetiletého výročí získání svobody, ale jako
začátek nové, rafinované a plíživé totality. Biblické proroctví
(http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatology) o vytvoření zlého
evropského superstátu se tak zcela naplnilo a to podobně jako celá řada
dalších, která nás ještě čekají. V historických knihách příštích desítek let
bude náležet tragické místo (zpočátku nejspíše naopak oslavované)
nejenom českému Ústavnímu soudu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_constitutional_court), nýbrž též
bohužel Václavu Klausovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus).
Ústavní soud a český president společně – byť zřejmě ze zcela opačných
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důvodů – otevřeli cestu k plné „super nadvládě“ globálních elit a cizích
sil z mocného, zdánlivě neporazitelného, tábora NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
v ČR. Zatímco první zmíněná instituce to učinila na základě svého
„zdůvodnění“ o nutnosti tzv. „přizpůsobení se“ ostatní Evropě, nicméně
bez důkladného a opravdu podrobného přezkumu dané problematiky
(viz. vyjádření pana Rychetského –
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Rychetský -, že Ti, kteří si snad
mysleli, že když všechny státy Evropy rozhodly ano ve věci nutné
ratifikace Lisabonské smlouvy, pak přeci nemůžeme najednou my tady
v Česku: zamítnout LS pro rozpor s českou ústavou – to by se přeci
nehodilo; zdroj: 3. listopadu 2009, Radiožurnál), tak president Klaus
ustoupil pod nátlakem ze strany evropských elit především
proto, že si uvědomoval potenciální katastrofu v ekonomice a
obrovské utrpení, jež by NWO způsobil občanům ČR – viz. Island
nebo Estonsko aj. Český president měl na vybranou jako jeho předchůdci
pánové presidenti:
Beneš (http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Benes),
Hácha (http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Hacha),
Svoboda (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvík_Svoboda).

Tedy: Podepiš, nebo zničíme lid Tvé země! Jelikož moderními zbraněmi
již nejsou tanky, nýbrž peníze, pak tedy „musel“ pan Klaus údajně opět
kapitulovat. Musel ale opravdu kapitulovat? Beneš si alespoň zachoval
tvář a odstoupil (ikdyž pak bohužel uprchl ze své vlasti a nesdílel těžký
osud svých spoluobčanů). Hácha zůstal a z něj si pak vzaly vzor další
generace podobně uvažujících vrcholových představitelů jako např. již
zmíněný Svoboda nebo Dubček (http://en.wikipedia.org/wiki/Dubček),
kteří také tzv. „zůstali“. Jejich podpisy na důležitých dokumentech
bohužel vstoupily do síně tradic neblahých dějin ČR. Tito pánové
dokonce pokračovali po nějakou dobu ve svých funkcích a pomáhali
naplňovat nejen literu, ale také ducha totalitních sil. Jakým způsobem se
nyní bude vyvíjet osobnost a politická strategie pana presidenta Klause?
Jak nyní zdůvodníme před celým svobodným světem jeho podání ruky
silám NWO? Jak budou nyní vypadat jeho projevy? Pro presidentovy
nejbližší poradce, politology aj. to nejspíše není žádné překvapení,
nicméně pro běžné lidi se špetkou idealismu, férovosti, to zatím zklamání
je. Pokud je tedy politika umění možného, pak rozhodně ještě nebyly
vyčerpány všechny možnosti. Pak se ovšem nelze divit tomu, když lidé
ztrácejí iluze o jakémkoliv politikovi, kterému ještě byli ochotni
v současném marasmu věřit. Inu je to opět velké, tragické, přehořké
zklamání plynoucí přímo z vlastních řad. Jak to mírně vyjádřil pan
senátor Obelfalzer (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Oberfalzer): pan
president „překvapil“. (Zdroj: 3. listopad 2009, Radiožurnál.) Jsou
chvíle, kdy pragmatismus nesmí zvítězit, neboť pak zasazujeme drsnou
ránu všemu, čemu jsme předtím věřili a hlavně lidem, kteří NÁM
VĚŘILI. Bohužel opět jsme se jako národ připojili k oné neblahé tradici
našich dějin: slabost našich vlastních lídrů. Česká republika tak přišla o
„opravdového“, tolik obdivovaného bojovníka, kterým pan Klaus byl.
Bohužel jsme též ztratili poslední kousky cti jako národ, které jsme měli
vybudovány napříč celosvětovým hnutím stovek miliónů lidí ze
svobodomyslných sil bojujících proti NWO, včetně amerických, irských,
britských, indických, polských, italských, německých, španělských aj.
patriotů, konzervativců, křesťanů. Nyní se nezbývá než modlit, aby se
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pan president Klaus dále nezaplétal do dalších kroků na podporu NWO
tak, jako to posléze udělal Hácha. Inu – uvidíme
.
Není vůbec náhodou: 3. listopadu 2009 – zcela jedinečná časová
shoda že
– vyhlásila Evropská komise –
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Comission):
OFICIÁLNÍ KONEC EKONOMICKÉ KRIZE a najednou už hned
vyšla najevo pozitivní a dokonce velmi růstová čísla v
predikcích ekonomického vývoje ČR, celé EU pro rok 2010,
další rok apod. Nyní musí již vidět i slepý, k čemu slouží uměle
vytvářené krize, marketingové manipulace s veřejným
míněním, nátlakové operace elit. (Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/652985)
Jejich tristní výsledky, k čemu to vede, vidíme každý den právě na
běžných lidech.
Biblické proroctví o zvolení nového vůdce NWO – evropského
presidenta –
(http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_European_Union, „In
turn, this „prince“ will stand up „against the Prince of princes“ and
destroy many „by peace“ (Dan 8:25); and will be responsible for the
false „peace and safety“ that will precede the destructive day of the
Lord (1 Thess 5:2–3).“ – Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism#World_politics) – tak
tedy bude již brzy naplněno. Jakmile se tak stane, měli by sledovat
všichni svobodomyslní, hodní lidé, s maximální silou situaci v Izraeli,
v Jeruzalémě a znovu si projít biblická proroctví, která jsou již dnes
přeložena do běžnému občanovi srozumitelné řeči s mnoha
vysvětlujícími komentáři. Dojde-li následně k podpisu nové mírové
smlouvy mezi Izraelem a celým muslimským světem, včetně obnovení
třetího Božího chrámu (http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple):
máme se na co těšit – je to tady přátelé.
„Many Evangelical Christians believe that New Testament prophecies
associated with the Jewish Temple, such as Matthew 24-25 and 2
Thessalonians 2:1-12, were not completely fulfilled during the Roman
destruction of Jerusalem in 70 A.D. and that these prophecies refer to a
future temple. This view is a core part of Dispensationalism, an
interpretative framework of the Bible that stresses Biblical literalism
and asserts that the Jews remain God’s chosen people. According to
Dispensationalist theologians, such as Hal Lindsey and Tim LaHaye, the
Third Temple will be rebuilt when the Anti-Christ, often identified as the
political leader of a trans-national alliance such as the European Union
or the United Nations, secures a peace treaty between the modern
nation of Israel and its Muslim neighbors following a war in which
Russia and the United States are destroyed or crippled as the result of a
nuclear war and/or the Rapture. The Anti-Christ later uses the temple
as a venue for proclaiming himself as God and the long-awaited
Messiah, demanding worship from humanity.“ (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple.)
Naděje a plynulý přechod do IV. odboje: na celém světě se každý
den probouzejí tisíce lidí, kteří si uvědomují potenciální nebezpečí
spojené s nárůstem a koncentrací moci:
NWO,
EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union),
WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization),
OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) atd.
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Vítězství NWO je naštěstí pouze dočasným jevem, který nebude trvat
dlouho a žádná tisíciletá IV. říše opravdu nehrozí – od zvolení
evropského presidenta a podpisu mírové smlouvy mezi Izraelem, celým
muslimským světem – to nebude trvat déle než „7 let“. (Zdroj: WIERSBE,
Warren: THE BIBLE EXPOSITION COMMENTARY, NEW TESTAMENT, díl
2, Cook Communications Minisries, Colorado Springs, Colorado, USA,
2001, s. 198.) Je velmi důležité zůstat stát pevně i v těchto těžkých
dobách, které se budou zdánlivě jevit jako ty nejúžasnější časy, které kdy
vůbec lidstvo potkalo. Skutečnost bude však jiná. Osobní touha po moci,
prestiži, bohatství, opět přivedou Zemi na pokraj takového zničení a tak
strašné války, jakou jsme ještě doposud nezažili. Dojde k finálnímu
střetu, kdy ti, kteří vytrvají ve svém odporu vůči NWO, nakonec zvítězí,
neboť na jejich straně bude bojovat ta nejmocnější síla – síla Boží. Elity
jsou – zdá se – nepoučitelné. Nuže tedy dobrá: přechod do IV.
(myšlenkového) odboje se stal nutností a dle presidenta Klause je zcela
legitimní (viz. motto č.1). Nuže tedy vpřed přátelé
. S přáním všeho
dobrého a Božího požehnání Váš RAdo Skydancer
.
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OKD, n.p., T he Mine President Beneš, 1896 –
1951 (1953)
Přidáno Listopad 4, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz, RA do´s books

RAdo´s bachelor work from
1997. His labour achieved an
award by the Czech Archive
Society in 1999. It is a short
history and the inventory of
archival documents from the
coal mine President Beneš.
RAdova bakalářka z roku 1997 .
Jeho práce dosáhla ocenění
od České archivní společnosti roku
1999. Jde o krátké dějiny a
inventář archiválií z uhelného dolu
President Beneš.
Here you can download Rado´s
bachelor work : http://www.skytech.cz/ceniky/inventardulprezidentbenes1997 .zip
NOTE: Please note that “RAdo Skydancer” is nick of the author. Real

converted by Web2PDFConvert.com

name of the author can be found in the bachelor work. RAdo Skydancer
– November 2009.
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November 5, 2009 – T ens of T housands freedom
fighters in Washington, D.C. demonstrated against
bad ideas of Mr. Obama and his Health Care
„Death Bill“
Přidáno Listopad 6, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

Patriots,
conservatives,
Christians and all
good people have
gathered in the
capital of the
United States to
express their
disagreement with
Obama´s reforms
(http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panel). They called for a
return to the ideas of America‘s founding fathers
(http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States).
They declared one wish: the unity of all freedom’s forces
against totalitarianism
(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism). The demonstration
was supported by tens of U.S. senators, who had pronounced a
fiery speech. It is interesting: at the same time was held the
press conference of Mr. President Obama, who then fled from
literally a tornado of questions. So while in the Czech Republic
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) are celebrating
overwhelming victory of bad people from NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)
): our U.S. brothers and sisters do not stop fight for freedom. It
must be write that: strong part of people from Czech Republic
with the similar feelings and who are admiring freedom,
liberty, honor, God, are strongly supporting our U.S.
colleagues, the freedom fighters. On our planet must stay at
least one country with love for God, with hunger for freedom,
with strong Christian values.

5. listopad 2009 – Desítky tisíc bojovníků za svobodu
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protestovaly ve Washingtonu, D.C. proti Obamovým
reformám a totalitářům z NWO.

5. listopad 2009, Washington, D.C. Desítky tisíc lidí se opět sešly za
velkého zájmu světových médií před budovou senátu v americkém
hlavním městě, aby protestovaly proti doslova smrtící reformě
zdravotnictví Obamovy administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration#Personnel), která
je součástí celosvětového pokusu NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
o globální převzetí moci v jednotlivých zemích. A tak zatímco v České
republice slaví NWO s podpisem Lisabonské smlouvy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) své drtivé vítězství,
v Americe naopak boj za svobodu a zdravý život běžných lidí pokračuje
s neztenčenou silou. Desítky kongresmanů, slavných lidí, celebrit a
především docela obyčejní lidé vyslali z řečnické tribuny jasný signál:
„Takové zákony nechceme“. Bojovníci za svobodu vyzývali k ideovému
sjednocení všech podobně smýšlejících lidí na celém světě, modlili se a
provolávali hesla, která musela jistě provokovat nejednoho totalitáře.
Proti Obamovu: „Yes we can.“, „No You can’t.“ a „Yes We will.“, „Truth
will march on.„, „Health care bill will not pass.“, “Tear down this bill.„,
„We are one nation under God /…/ and this drive all liberals crazy.„,
„Vote them out.“ apod.

Patriotičtí, sympatizující, svobodomyslní senátoři přinesli a vystavili
demonstrantům na odiv doslova fyzicky Obamovu reformu
zdravotnictví v podobě obrovského stohu papírů s tisíci stránkami textu
(podobnost s LS), které pak za zpěvu národních písní volně vyhazovali
nad hlavy nadšených občanů. Vyzývali dle myšlenek presidenta Reagana
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) k obnovení víry lidu v tradiční
hodnoty otců zakladatelů USA, v americký sen
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_dream). Snažili se aktivizovat
demonstranty návrhem, aby si každý z nich vzal jednu stránku
z Obamovy reformy a nechal si ji vysvětlit panem americkým
presidentem, každým, kdo tuto reformu podporuje. Senátoři především
zdůraznili, že americký lid je vždy vítán před budovou senátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_Senate) a má zde nyní také
silné stoupence, kteří nenechají nezdravé reformy projít. Nedovolí, aby
stát vstupoval do soukromí, posílal lidi na smrt v rámci změn ve
zdravotnictví, platil potraty z peněz daňových poplatníků, přiděloval
zdravotní péči po dávkách, nebo omezoval osobní svobody. Jednotliví
mluvčí vyjadřovali svůj odpor k těm členům americké administrativy,
kteří zradili staletími prověřené americké hodnoty
(http://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_in_the_United_States),
prodali je za funkce, prebendy, podpořili silnou roli vlády
v každodenním životě společnosti na úkor osobní svobody, křesťanské
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v každodenním životě společnosti na úkor osobní svobody, křesťanské
pomoci bližnímu a umožnili rozkvět totalitních manýr. Vždyť velké
problémy vždy vytvářejí velké vlády, nikoliv běžní lidé. Kongres je
zkrátka nyní na křižovatce. Musí se rozhodnout, zda popře vše, o co
v USA šlo od doby jejich vzniku.
Není bez zajímavosti: pan president Obama měl přibližně ve stejnou
chvíli projev v Bílém domě (http://en.wikipedia.org/wiki/White_house)
a po vyřčení svých slov doslova utekl před smrští mediálních dotazů.
Nechal namístě pouze svého mluvčího, který musel odpovídat na
nepříjemné otázky shromážděných novinářů. A tak zatímco se též
někteří členové kongresu schovávali před svými voliči, byli tzv. na
kafíčku nebo někde ve „sklepích“, ostatní zastupitelé otevřeně a bez
vytáček podpořili bojovníky za svobodu.

Akce se účastnil také oblíbený černošský kazatel a náboženský
komentátor televize FOX News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Stephen Broden
(http://www.facebook.com/people/Stephen-Broden/1021665563), jenž
jasně vyzval v případě pokračování nastoleného kurzu Obamovy
administrativy, která nerespektuje zájmy, přání voličů, k odvolání
takových zástupců lidu: „If they do not represent people.“, „Get rid of
them.“
Doufejme: také my tady doma v Česku si konečně uvědomíme, o co jde, a
přestaneme se vzájemně pomlouvat, nálepkovat, a soustředíme se
konečně na opravdu důležitou ideu pro budoucí generace, kterou
nepochybně je boj proti totalitářům z NWO. S úctou a přáním všeho
dobrého Váš RAdo Skydancer
.
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BOOK: CZECHOSLOVAKIAN MILIT IA FROM IT ALY
AND IT S ACT IVIT IES 1918 – 1920
Přidáno Listopad 8, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz, RA do´s books

RAdo wrote one of his best books in
the year 1999 after studying in
Czech Military Historical Archive
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(http://www.vuapraha.army.cz/Internet%20VHA/VHA/vha_about.html)
and in other historic institutions (http://www.vhu.cz/en etc.) in Prague.
His work have won in 1999 famous prize
(http://iforum.cuni.cz/IFORUM-5412.html) of the president Edvard
Beneš (http://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1) in Sezimovo
Ústi (http://en.wikipedia.org/wiki/Sezimovo_%C3%9Ast%C3%AD) and
RAdo have graduated a master degree of history on University of
Ostrava – Universitas Ostraviensis (http://www.osu.eu/) – in the same
year.
„CZECHOSLOVAKIAN MILITIA FROM ITALY AND ITS
ACTIVITIES 1918 – 1920″
(http://www.svedomi.cz/on/on_pat_legie.htm#002) is the book about
forgotten Czech, Slovak and German soldiers from Italian frontline at the
end of the First World War
(http://en.wikipedia.org/wiki/First_world_war). These former soldiers
of the Austro-Hungarian army (http://en.wikipedia.org/wiki/AustroHungarian_Army) saw destruction of their armed forces and initially
they want to go home as quick as possible. Then they were informed
about situation in their motherland – ČSR
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia) – and would like to fight
for free, independent Czechoslovakia and to help build new state. These
men were gathered, were trained and were transported to the new
Czechoslovakia. Here they have helped to defeat Bolsheviks
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian-Romanian_War_of_1919) who
have invaded Slovakia from Hungary. Soldiers of CZECHOSLOVAKIAN
MILITIA FROM ITALY had been battling mostly victoriously and very
courageously for the new republic of President Masaryk
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk)
and they did a great job also as a border patrols.
The one memorable part of them has been represented via good
soldiers of German nationality. They were brave citizens of
Czechoslovakia. These Germans also fought very well in the name of free
and independent ČSR in the new Europe after First World War.
Here you can download Rado´s book: „CZECHOSLOVAKIAN
MILITIA FROM ITALY AND ITS ACTIVITIES 1918 – 1920″ :
http://www.skytech.cz/ceniky/magisterskapracevcetneposudkuavsechoceneni.zip
NOTE: Please note that “RAdo Skydancer” is nick of the author. Real
name of the author can be found in the book. This work is waiting for
some publishing house. For release and cooperation: please feel free to
contact me. Web based version of the book have 289 pages. RAdo
Skydancer – November 2009.

KNIHA: Československá domobrana z Itálie a její činnost 1918
– 1920
Jde o jednu z nejlepších RAdových knih. Napsal ji v roce 1999 na
základě svého výzkumu ve Vojenském historickém archivu a v dalších
vědeckých institucích v Praze (např. Vojenský historický ústav atd.).
Jeho práce získala roku 1999 v Sezimově Ústí slavnou cenu presidenta
Edvarda Beneše a RAdo také ukončil ve stejném roce svá magisterská
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studia historie na Ostravské Univerzitě – Universitas Ostraviensis.
„Československá domobrana z Itálie a její činnost 1918 – 1920″ je
kniha o zapomenutých českých, slovenských a německých vojácích z
italské fronty na konci první světové války. Právě tito někdejší rakouskouherští vojáci byli v říjnu a listopadu 1918 svědky rozkladu svých
armád. Zpočátku chtějí jít co nejrychleji domů. Posléze však již byli
informováni o situaci ve vlasti a zahořeli touhou bojovat za svobodné,
nezávislé Československo, za nový stát. Shromáždili se, byli vycvičeni a
převezeni do nové ČSR, kde pomohli porazit maďarské bolševiky, kteří
napadli Slovensko.
Vojáci z Československé domobrany z Itálie bojovali většinou velmi
statečně a vítězně pro novou Masarykovu republiku. Odvedli skvělou
práci také jako pohraničníci.
Pozoruhodná část z nich byla zastoupena dobrými vojáky německé
národnosti: statečnými československými občany. Tito Němci byli
ochotni obětovat své životy za svůj nový domov ve svobodné –
nezávislé – ČSR v Evropě po první světové válce.
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Jindřich Václav Richter: „Man of God“ from Moravia
in the service of Christian Civilization
Přidáno Listopad 11, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

RAdo Skydancer
originally wrote
this article in 1998
and added some
more words in
2009. He tries to
show via life story
of the Moravian
missionaries

http://en.wikipedia.org/wiki/Moravia;
http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_work) on behalf of
Jindřich Václav Richter: positive role of Christianity
(http://en.wikipedia.org/wiki/Good_news_(Christianity)) in
shaping ethics, civilized society and national freedom in South
America. He also notes, and he strongly warns against the
tragedies, which brings violent spread of God’s word
(http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_biblical_canons).
RAdo´s not forgotten the stress still relevant parallels between
historic events and the current temporary victory of NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)).
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Jindřich Václav Richter: Moravan a „Boží muž“ ve službách
křesťanské civilizace
Úvodní slovo autora:
Tento článek vznikl roku 1998 jakožto několik seminárních tezí a
posléze také jako krátká přednáška na Ostravské universitě
(http://www.osu.eu). Roku 2009 jej autor přepracoval do nynější
podoby. Obzvláště může být vnímán právě dnes jako potřebný příspěvek
k diskusi mj. o pozitivním působení křesťanů
(http://en.wikipedia.org/wiki/Good_news_(Christianity)) a celé naší
civilizace (http://en.wikipedia.org/wiki/Judeo-Christian_civilisation)
na výchovu jiných kultur a předně domorodého indiánského
obyvatelstva
(http://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_(Americas)), neboť
některé dobové zvyky, způsoby chování Indiánů, byly i dle dobových
měřítek považovány za genocidní
(http://en.wikipedia.org/wiki/Genocidal), vražedné a zavrženíhodné.
Autor samozřejmě nehodlá nikterak omlouvat rozšíření smrtelných
nemocí a hrůzné excesy, které mají na svědomí také křesťané při tzv.
dobývání Ameriky (http://en.wikipedia.org/wiki/Conquistador) a mj. za
něž se např. hluboce omluvil papež Jan Pavel II.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II), nebo snad
podporovat dobývání nových koloniálních držav násilím ve jménu
západní civilizace a pacifikace domorodého obyvatelstva. Tuto neblahou
cestu již snad křesťanství navždy opustilo, nikdy se k ní nevrátí. Moderní
metody misijní činnosti samozřejmě nesmí používat jakékoliv násilí, jsou
předmětem jiného autorova článku a nebudou zde nyní rozebírány.
Nicméně musí být v rámci historické pravdy vyslyšena též dobová
svědectví o neetickém jednání tehdejších původních obyvatel Americky.
Navíc: obdiv k lidem s láskou k Bohu a jeho slovu, s odhodláním vzdát se
svého osobního štěstí ve prospěch bližních, cestovat tisíce mil do
neznáma: inspiruje obzvláště v současnosti, kdy vidíme v mnoha
oblastech života společnosti rostoucí a bezbřehé sobectví, neomezované
již svobodně trhem díky někdejšímu pozitivnímu působení obecně vžitě
křesťanské etiky, avšak rozhodující důležitosti vše nabývá předně
v časech nebezpečného vítězství NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
na všech frontách naší Země (http://en.wikipedia.org/wiki/Earth). RAdo
Skydancer, l.P. 2009.
Osobnost moravského rodáka z Prostějova jménem Jindřich
Václav Richter vypovídá fascinující příběh lásky k Bohu a k lidem.
Nebudu zde podávat suchý přehled fakt o tomto sympatickému muži a
jeho životě, nýbrž se pokusím odpovědět na několik důležitých výzev
pro naši současnost.
Předně uvažte, co vedlo člověka, středozemce z malé provincie, jak
sám Richter nazývá Čechy (http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemia) a
Moravu (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravia), ke vstupu do
Tovaryšstva Ježíšova (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuits). Proč tento
inteligentní muž – ženy by asi též řekly fyzicky krásný mladík – zahořel
touhou po misijní činnosti (http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_work)
a rozhodl se odplout do Jižní Ameriky, aby zde šířil Slovo Boží
(http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_biblical_canons) mezi
domorodými obyvateli. Kdo by dnes dokázal opustit domov, práci,
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rodinu, přátele a vydat se dobrovolně, bez donucení, do cizí země
nikoliv za vidinou peněžní odměny, nýbrž s vědomím nutnosti pomáhat
druhým, a s přesvědčením, že se již nejspíše nikdy do své vlasti nevrátí a
může kdykoliv položit svůj život na oltář západní civilizace. Co to bylo za
sílu, která dokázala učinit z tohoto Moravana člověka ochotného
podstoupit i to největší utrpení, strádání, jen proto: aby přivedl k víře v
Boha cizí národy v neznámé zemi.
Tyto otázky jsou totiž důležité nejen pro pochopení Richterovy
osobnosti a každého z nás, nýbrž též k nalezení klíče k dědictví předků, ke
směřování naší nynější civilizace. Richterův život sám dokazuje:
pobělohorská katolická církev
(http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_church) neměla pouze tzv.
rozkladný a nenávistný vliv na český národ
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czechs), že dokonce ani členy
Tovaryšstva nelze veskrze ztotožňovat pouze s koniášstvím
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Koni%C3%A1%C5%A1)
nebo hrabivostí. Našli bychom zde spousty lidí ryzího charakteru. Jejich
hlavní chybou ovšem byla snaha vnutit bez větší míry vhodných metod
práce své etické principy druhým, v horším případě také s použitím tzv.
„nutného násilí“.
Jindřich Václav Richter
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_Fritz#.C5.BDivotn.C3.AD_osudy)
se narodil 7 . září 1653 v Prostějově
(http://en.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov). Jak rostl, stával se z
něj inteligentní hoch se zájmem o knihy. Měl vysokou a štíhlou postavu,
modré oči a plavé vlasy. Dnes bychom asi řekli mužský protějšek
panenky Barbie (http://en.wikipedia.org/wiki/Barbie). Zpočátku otec i
matka schvalovali Jindřichovy studijní ambice. Povolili mu docházku na
jezuitskou školu v Olomouci (http://en.wikipedia.org/wiki/Olomouc).
Tady se Jindřichovi otevřel nový svět, nové obzory. Obdivoval zdejší
řád, vyrovnanost života, potřebnou dávku mírnosti, tolerance,
porozumění jeho zájmům a problémům. Toto doma plně nenalézal.
Především si myslel, že objevil smysl svého života ve službě Bohu.
Tak uběhly tři roky. Jindřich byl nyní pevně rozhodnut vstoupit do
Tovaryšstva Ježíšova. Při jedné návštěvě domova si dodal odvahy a vše
přednesl otci. Následovala prudká roztržka, kdy byly chlapcovy mírné
argumenty smeteny ze stolu hrubou silou otcova řemene. Jindrův táta
se nehodlal o něčem takovém s klukem vůbec bavit, vždyť on, jako starý
voják, prostějovský měšťan a rychtář, věrný služebník knížete Karla
Eusebia z Liechtensteinu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Eusebius,_Prince_of_Liechtenstein),
už připravil synovi jinou životní dráhu: svou dráhu v knížecích službách.
Není bez zajímavosti, že Jindřichův otec byl evangelík
(http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelism) a matka katolička, což je
velmi zajímavý fakt z hlediska fungování celé rodiny.
Ale vraťme se k onomu dni, kdy došlo k hádce. Situace se pro pat
náctiletého hocha stávala doma neudržitelnou a on se jí rozhodl řešit
útěkem do Olomouce, kde zažádal o přijetí do Jezuitského řádu. Byl
odmítnut. Pravděpodobně zde sehrály úlohu styky Jindřichova otce,
který přes knížete Karla ovlivnil negativní rozhodnutí Jezuitů. Jindřich
se však nevzdal. Potvrdil svou houževnatost. Vydal se pěšky z Olomouce
do brněnského sídla Tovaryšstva, kde byl také konečně vyslyšen:
14.října 1668 jej přijali do noviciátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Noviciate). Potom následovaly dlouhé
roky studií v Brně (http://en.wikipedia.org/wiki/Brno), Březnici, Jičíně a
v Praze, kde byl r.1683 vysvěcen na kněze
(http://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood_(Catholic_Church)).
Jindřichovy důvody ke vstupu k Jezuitům bychom tedy mohli
interpretovat takto: Chlapec z moravského města, kde se necítil šťastně
díky nepochopení svého otce, byl nyní konfrontován se širokým
rozhledem a porozuměním na jezuitské škole v Olomouci. Nové pozitivní
zkušenosti, hlubší vnímání smyslu života, řád a jasný cíl v jezuitské
výchově, to všechno působilo na Richterovu mysl. Nepochybně se cítil
lépe v jezuitské škole než doma v Prostějově. Nalezl vyrovnanost duše i
těla.
Tedy jezuitské společenství představovalo pro chlapce druhou
rodinu, která byla navíc „věčná“, domyslíme-li si dobové chápání církve
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a jejich řádů. Richterovým novým otcem byl od nynějška Bůh.
Druhá fáze Jindřichova života začala s jeho záměrem být
misionářem. Proč se tak rozhodl je těžké vydedukovat přímo, ale z jeho
pozdějších dopisů, které psal už z Jižní Ameriky, vyplývá jeho vnitřní
přesvědčení, že svými činy zachraňuje lidské duše: k čemuž ho povolal
Bůh. Z hlediska církevní nauky se snažil zachránit domorodce pomocí
křtu (http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism) před věčným zatracením
(http://en.wikipedia.org/wiki/Damnation), z civilizačního pohledu pak
mj. před vzájemným vyvražďováním v rámci indiánských kmenů, rodin
atd. Richter chtěl dát domorodcům kvalitní, etické, civilizační zvyklosti,
které by jim pomohly na cestě životem a zmenšily by indiánské
barbarství, utrpení. Považoval svou činnost za velké štěstí. Litoval: není
takových jako on více, protože část řádových bratři zvolila raději službu
v Evropě, než by obětovala pohodlí, výhody, za tu nejryzejší službu
Bohu, čili získávání nových a pravověrných křesťanů v těch nejtěžších
podmínkách. Jindřich dokonce podle jednoho svého dopisu toužil po
mučednické smrti (http://en.wikipedia.org/wiki/Martyr), kterou
považoval za to vůbec největší štěstí. Ostatně dejme mu slovo. Ve svém
listu ze srpna 1685 píše:
„Abyste si učinili poněkud jasnější obraz o práci i potěšení, které
čeká misionáře v těchto končinách, připojuji /…/: příjemnosti, které zde
máme, spočívají pouze v tom, že jsme si jisti, že jsme zachránili mnohé z
oněch divochů, o nichž patrně pravil královský žalmista : „Lidi a doby
tek spasíš Pane !“ Neboť tito indiáni jsou pošetilá zvířata nikým
neovládaná, poněvadž nikdy nepoznala žádného knížete. Synové
vládnou tu rodičům, ztrpčují jim život a trýzní je a naproti tomu rodiče
zabíjejí děti, rodí-li se jim děvčata a ne chlapci /…/. Děti zabíjejí takto:
Udělají díry, ve kterých je zahrabou, díry ty pak klidně posypou
popelem, a to považují za projev mateřské lásky.“ (Kalista, Zdeněk:
Cesty ve znamení kříže, Praha, 1947 , s. 48, dále jen Kalista.)
A dále Richter pokračuje:
„Někteří nechtějí pohřbívati svoje drahé ani při kostele, ani doma,
nebo i by prý jim musilo působit bolest, kdyby země měla snísti jejich
příbuzné, a proto považují za svoji zbožnou povinnost roztrhat svoje
drahé jako skopce a se všemi svými přáteli je snědí. Kosti jejich pak,
dobře je dříve opekše, spálí a popel, smísený s jakýmsi vínem, za
náramného nářku vypijí. Konečně pořádají po plných 8 dní pitky,
ožerou se, pomažou tváře černou barvou, kterou jmenují XAGUA, a tak
s velkým kvílením oplakávají svoje mrtvé.“ (Kalista, s. 48.)
V dalším dopise čteme:
„Jeden indián mi přinesl svého vlastního syna a pravil: „Zde máš
mého syna, dej mi zaň sekeru.“ P. provinciál mu vysvětlil, že ty věci
nemají stejnou hodnotu, ale nepřesvědčil jej. Indián nakonec prohlásil:
„Ty mi nerozumíš, proč si více cením sekery než syna; což pak synů si
zplodím, kolik budu chtít, sekeru však neudělám za celý život ani
jedinou.„“(Kalista, s. 67 .)
Tolik citace z Jindřichových textů. Zvyky domorodců můžeme snad
pochopit v dnešní době v rámci studia kulturních dějin
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kulturgeschichte), po zkušenostech se
světovými válkami a snahami některých současných eugenizujících
vědeckých kruhů (http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics) o skrytěrafinované snížení počtu populace, případně v souvislosti s „tichým
mlčením“ nad praktikami v Číně (http://en.wikipedia.org/wiki/Onechild_policy) aj., jenže jak asi působily na člověka pevně zakotveného
v křesťanské víře, vychovaného v seminářích a na theologických fakul
tách Evropy druhé poloviny 17 . století. Jak pak musel Richter aplikovat
své představy o výchově, o spořádaném životě atd. na vražedné životní
zvyklosti Indiánů. Jak se pokoušel naroubovat křesťanské ideály na
domorodou společnost. Jak vnímali Richtera samotní domorodci.
Uvažujme.
Na jedné straně tu stojí Richter, doslova strádající přírodními aj.
podmínkami Jižní Ameriky, nedostatkem šatů, léků, obvyklého jídla,
minimem kontaktů s přáteli a Evropany. Jeho misie bývá líčena jako
ostrov civilizace v moři barbarství
(http://en.wikipedia.org/wiki/Barbarian). Na druhé straně stojí
domorodé obyvatelstvo získáváno dárky a dobrotou kněžího, avšak
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všichni jsou po čase zklamáváni neúctou ke svým zvykům a k
vštěpovaným ideálům. Docházelo k častým tragédiím, jelikož domorodci
viděli, že to, čemu je Richter a ostatní američtí misionáři učí, zpravidla
další Evropané nedodržují. Zabíjejí, drancují, odvážejí zcivilizované a
v Krista věřící Indiány na nucené práce, jednají jen v zájmu svém, popř.
v zájmu svých vlád. Ať už to byli Španělé, Angličané, Portugalci,
Francouzi nebo Nizozemci, v mnoha případech to bylo stejné. Jak se
měli Indiáni proti této krutosti bránit. Vždyť Jindřich Richter je učil
lásce, porozumění, křesťanské etice, svobodě a mírnosti. Jak ovšem čelit
s těmito ideály mušketám, mečům a síle dobyvatelů. Lhal jim snad
Richter? Učil je schválně mírnosti vůči síle, aby si je potom mohli
Evropané pobít, nebo odvést jako ovce na porážku. Proč se tak chovali
křesťané ke křesťanům.

Nicméně podívejme se na další aspekt. Domorodci byli navýsost
svobodní, když ovšem slovíčko svoboda nelze chápat v současném velmi
pozitivním smyslu slova, kdy naopak většina lidí na Zemi je dnes již
přespříliš zotročována skutky a záměry NWO. Dobově podmíněný
význam indiánské volnosti lze spíše interpretovat: „životu nebezpečná a
divoká nevázanost“. Richter o tom v srpnu 1685 píše:
„U tohoto lidu nad jiné divokého má ovšem největší cenu svoboda,
takže jí dává přednost přede vším jiným, byť by to bylo i lepší, jsa při
všech svých bědách plně spokojen, může-li jen žíti volně a bez zákona.“
(Kalista, s. 57 .)
Jindřich Václav Richter se zmiňuje v souvislosti s indiánskou
divokostí, ne-etickou svobodomyslností v dopise z dubna 1691 o
postupu uplatňovaném při pokusech o zcivilizování domorodců:
„Vezme se několik vojáků spolu s indiánskými lučištníky a ti,
přiblíživše se k nepřátelskému kmeni, hledí několik /z nich, pozn.
autora/ zajmouti. Zajatce odvedou s sebou a vyučí je v jazyku /…/, aby
jim mohli dělat tlumočníky. Ti pak se s knězem vrátí ke svým
soukmenovcům a vyloží jim, s jak mírumilovnými úmysly Otcové k nim
přicházejí. A tak se stává, že, získáni drobnými dary, odkládají svojí
divokost a pojednou dobrovolně přicházejí ke knězi, přinášejíce mu zase
navzájem dary svoje, /…/. A zpozoroval jsem, že tito indiánští divoši
jsou zatvrzelí, pokud se bojí, že se jim sáhne na jejich život, svobodu a
majetek, jakmile vidí, že žádné takové nebezpečí jim nehrozí, krotnou
tak, že sami ze sebe nabízejí knězi velmi štědře svoje práce a co jim
urodila země /…/, neboť vědí-li, že budou žíti, aniž by musili platit daně,
přibývá jich vždy více. Kdyby misionáři měli dost dárků, je věc hotova.
Dáš kazikovi sekyru, a získals celý kmen.“ (Kalista, s. 67 .)
Někdy musel misionář nejen vyučovat, pomáhat, ale také trestat.
Zde docházelo často k přehmatům, neboť byl kněz odkázán na světskou
výkonnou moc a tzv. tresty pro výstrahu, když tento pojem v sobě
skrýval rozsudky smrti, které měly sloužit jako odstrašující příklady pro
často žádné meze nerespektující a své bližní vraždící Indiány. Do této
situace se dostal i Richter l.P.1686.
„Tu zavedeno vyšetřování o vraždě nebožtíka mého tlumočníka a z
viníků, kteří byli napřed vyučeni u víře a pokřtěni, dva vraženi na
vidlice, jeden na kůl a jeden poslán do vyhnanství. Ostatní jsem
zachránil, maje za to, že tento příkladný trest postačí.“ (Kalista, s. 7 2.)
Na druhé straně však píše:
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„Spíše láskou než tresty dobyl jsem si mysli indiánů, ač bude se to
snad zdát neuvěřitelným, slouží mi jako čeští sedláci. Někteří se dívají
na mne jako na svého pána, jiní jako na svého otce…Ještě
podivuhodnějším snad se bude zdáti, že divoši, ještě před nedávnem
divocí jako tygři, nyní se zdají krotcí jako ovečky a podrobují se i trestu,
zaslouží-li si nějaký, ba po každém tom trestu poděkují. Ovšem k trestům
třeba se uchylovati jen jako léku a se svrchovanou opatrností. Větší
provinění, jako jsou, s odpuštěním, cizoložství, potraty apod., trestají se
i vězením a ostříháním vlasů, při menších osvědčuje se na hodinu či na
dvě uvázat ke kůlu.“ (Kulhánek, Jiří: Čeští jezuitští misionáři v Jižní
Americe v XVII. a XVIII. století, Masarykova univerzita v Brně, Brno,
2006, s. 29 – http://is.muni.cz/th/105937 /prif_b/bakalarkasobr.doc.)
Mnohde docházelo k nevídané erupci indiánského násilí a krutosti,
k sadistickému vraždění evropských kolonizátorů. To je bohužel také
pravdivá ukázka chování amerických domorodců. (viz. např. slavné dílo
PENHALLOW, Samuel: History of the War of New England with the
Eastern Indians, or a Narrative of their Continued Perfidy and Cruelty“,
Cincinnati, USA, 1859.)
Nedivme se: nenávist Indiánů se mnohokráte obracela pod vlivem
chování samotných Evropanů proti svému kdysi obdivovanému,
respektovanému misionáři. Indiáni se cítili být podvedeni tím, kterého
milovali, idolem, který jim ukázal novou a lepší životní cestu. Bohužel
Boží Slovo nebývá vždy respektováno. To, co funguje v jedné komunitě,
nemusí již platit při konfrontaci s lidmi z jiné komunity, byť by si zde
všichni říkali křesťané. Zpočátku mírnost, laskavost, byly častokrát
nahrazeny z důvodů pomalého postupu civilizačního procesu tvrdostí,
mučením a do nebe volající krutostí ze strany civilní křesťanské správy a
samotných misionářů (viz. např.
http://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan_missions_to_the_Maya).
Bohužel to vidíme také dnes: vlády světa vedené mnohdy cíli,
záměry NWO, ve snaze zlikvidovat (tentokráte) křesťanskou etiku,
v tomto smyslu svobodné lidi, zapomněly na Boha a řídí se již jen
ekonomickými nebo mocenskými zájmy, aniž by se snažily dát své činy
do souladu s Božím slovem. Takové vlády však již nejsou od Boha a ony
se k tomu také bohužel hrdě hlásí.
Nicméně faktem zůstává: evropští misionáři byli v Americe nakonec
úspěšní. Dokonce stáli u zrodu vítězství víry a svobody původních
obyvatel nad krutostí části evropských dobyvatelů, když se
s odhodláním jali mnohde bránit vlastními těly, inteligencí, své farníky.
Vysloužili si zato nehynoucí obdiv Indiánů.
„První varování přišlo roku 1769, kdy byli zakázáni, zatčeni a
deportováni jezuité. Davy rozzlobených indiánů se ve snaze jezuity
vysvobodit pokusily vtrhnout do kasáren, kde byli drženi; /…/
Katedrální kapitula v Pueble roku 1799 králi napsala o „fanatické
oddanosti“ Indiánů vůči duchovním, jejichž ruce „vždy na kolenou
líbají“ a jejichž rady „slepě následují“. (JOHNSON, Paul: DĚJINY
KŘESŤANSTVÍ, CDK, Brno, 1999, s. 37 9.)
Křesťanská civilizace a etika v Jižní Americe zvítězily. Lze to zde
vidět stále na obrovském vzestupu víry v Boha, na růstu dobrovolných
členů zdejších církví a v prostoupení aktivní křesťanské víry všemi
vrstvami společnosti.
„Misionáři z českých zemí dosáhli za svého působeni v Americe
řadu úspěchů, podle Markéty Křížové
(http://sias.ff.cuni.cz/cz/staff/krizova.php) spočívají už v tom, že se na
ně mezi indiány zachovaly vzpomínky a někteří z nich si dokázali získat
úctu a uznání domorodců. Misionáři zaznamenali také některé
domorodé jazyky, které se tak díky tomu zachovaly a zmiňovali jsme i
úspěchy na poli kartografie.“ (Zdroj:
http://www.radio.cz/cz/clanek/12017 3.)
Jindřich Václav Richter se snažil, jak nejlépe mohl, činit to nejlepší,
čemu ho naučili, co uznával, a co znal. Jenže si neuvědomoval: to tzv.
jeho v dobré víře vnucované dobro, napáchalo často ve vnímání
druhého člověka obrovské škody. Historické zkušenosti ukazují, že
nejlepší cestou k prosazení a dlouhodobému udržení určitého
duchovního cíle jest postupná, každodenní práce, pozitivní příklady,
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maximální ochota komunikovat a pomáhat lidem, neustálé opakování,
masivní informační působení v rámci daného ovlivňování mezi
kulturami a předně neustupování z dobytých pozic. Myšlenka, která bý
vá prosazována „krví a železem“, končí zpravidla stejným, podobným
způsobem, zlikvidována novou: nastupující ideou. V případě šíření
křesťanství v Jižní Americe vystřídal původní čistou, naivní, oddanou
víru domorodců, rodící se nacionalismus, touha vyrovnat se
Evropanům, snaha vydobýt si svou pozici třebas i násilím a vládnout si
sami. Je to vlastně neustálá historická zkušenost pro každého
dobyvatele, totalitáře a předně dnes velké varování pro NWO.
Obětí tohoto násilí byl ovšem také Jindřich Richter. Zemřel
násilnou smrtí v listopadu 1696 v Peru
(http://en.wikipedia.org/wiki/Peru), po dlouhých letech svého
působení mezi kmenem Cunivů, který se mu podařilo vyučit dobrým
mravům. Bohužel pak došlo díky krutostem a nekřesťanskému chování
Španělů k indiánskému povstání proti civilní správě, jemuž padl za oběť
také Richter.
„V listopadu 1696, během cesty do nové misie kmene Pirů, byli
Jindřich Václav Richter a dva jeho průvodci Salvador de Hoyos a
Nicolas z Limy přepadeni a zabiti indiány kmene Conibos, které vedl
dřívější Richterův sluha.“ (Kulhánek, Jiří: Čeští jezuitští misionáři v Jižní
Americe v XVII. a XVIII. století, Masarykova univerzita v Brně, Brno,
2006, s. 32 -http://is.muni.cz/th/105937 /prif_b/bakalarkasobr.doc.)
„/…/ Jindřich Václav Richter z Prostějova, byl zabit při vzpouře
indiánů. Je to vlastně po středověkých světcích a po Janu Nepomuckém
jediný český mučedník, který jako takový figuroval v různých
oslavných spisech, které byly publikovány na evropském kontinentu i v
Americe.“ (http://www.radio.cz/cz/clanek/120173)
Doporučená literatura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan_missions_to_the_Maya
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_Missions_of_the_Chiquitos
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November 19, 2009 – World poised to ratify the
T reaty of planetary government NWO – November
2009: as the beginning of the end of freedom of
each person
Přidáno Listopad 20, 2009 od radoskydancer
Rubriky: http://skydancer.sweb.cz

converted by Web2PDFConvert.com

RAdo´s article
from November
19, 2009, where he
is commenting
many important
points in U.S.
politics from the
Czech point of
view. Great source
for him is „Glenn
Beck Show“ on FOX News Channel. Rado uses many quotations
– such as: Judge Napolitano, Glenn Beck, Alex Jones, many
economists, politicians, historians, journalists and ordinary
U.S. citizens, etc., and his own thoughts, which are very useful
for the Czechs, Americans and all patriots around the world in
their fight against the NWO.

19. listopad 2009 – „Oranžová válka“: svět na cestě k ratifikaci
smlouvy o vzniku celoplanetární vlády NWO – listopad 2009
jako začátek konce svobody každého člověka

Motto 1: „Chci Vám poděkovat za to, že upozorňujete na toto veliké
téma. Bez lidí jako jste Vy, by společnost možná ani nepostřehla, že
ztrácí podstatnou část své svobody.“(Zdroj: senátor Jiří Oberfalzer –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Oberfalzer – 28. října
2009 v Praze na setkání bojovníků za svobodu D.O.S.T. –
http://www.akce-dost.cz.)

„I want to thank you for that, you alerting us on this great subject.
Without people like you would human society not be able to notice that
is losing a substantial part of their freedom.“ (volný překlad)
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Motto 2: „If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we
may be led, like sheep to the slaughter.“
(Zdroj: George Washington –
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington –
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/g/georgewash146824.html.)

Motto 3: „That whenever any Form of Government becomes
destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to
abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on
such principles and organizing its powers in such form, as to them shall
seem most likely to effect their Safety and Happiness.“ (Zdroj: IN
CONGRESS, JULY 4, 17 7 6 The unanimous Declaration of the thirteen
united States of America,
http://www.ushistory.org/declaration/document/index.htm.)
„Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid
právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla
založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu
takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti
a svého štěstí.“
(Zdroj: http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=6.)
Motto 4: „Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš /…/
více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, /…/
Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní,
nebojte se ani neděste – nemějte z nich strach. Hospodin, váš Bůh, který
vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a dá vám
vítězství.“ (Zdroj: Bible: překlad 21. století, Deuteronomium, 20:1-4,
Biblion, Praha, 2009, s. 222.)
„When you go to war against your enemies and see /…/ an army
greater than yours, do not be afraid of them, because the LORD your
God /…/ will be with you. /…/ today you are going into battle against
your enemies. Do not be fainthearted or afraid; do not be terrified or
give way to panic before them. For the LORD your God is the one who
goes with you to fight for you against your enemies to give you
victory.“ (Zdroj: www.biblegateway.com, Deuteronomy 20:1-4.)
Motto 5: „Je naší povinností probouzet lidi z apatie; ikdyby zde již byl
konec světa.“ (Zdroj: Alex Jones –
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host) – Alex Jones
Show, 13. října 2009.)
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Listopad 2009 se stal po dvaceti letech tragickým začátkem konce
svobody v České republice
(http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_republic) a byl ve znamení
totálního vítězství NWO
(http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory))
na celém světě. Lisabonská smlouva
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) v Evropě prošla. Nyní se
již čeká na její triumfální uvedení v život 1. prosince 2009
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ratification_of_the_Treaty_of_Lisbon).
Kandidát na nového evropského presidenta
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_president) Herman Van
Rompuy (http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy)
ohlašuje ve spolupráci s kruhy kolem Sorose
(http://en.wikipedia.org/wiki/Soros), Obamy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama), Kissingera
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kissinger), Bilderbergu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_Group), celoevropské zvýšení
daní, likvidaci občanských svobod, posílení nadnárodní moci.
„The man tipped to be Europe’s first president is already considering
new EU taxes to fund the rising cost of Brussels and the welfare state.
Herman Van Rompuy, the Belgian Prime Minister, broke his silence
before Thursday’s summit to choose the president — but only at a
meeting of the secretive Bilderberg group of top politicians, bankers
and businessmen. Mr Van Rompuy’s contentious remarks were aired
privately amid the grand surroundings of the Castle of the Valley of the
Duchess near Brussels. The château hosted the talks on the Treaty of
Rome in 1957 that launched the European Union. His office released
parts of his speech in which he talked of funding social welfare from
new green taxes and went on to discuss “financing levies at European
level”, which his spokesman said later was similar to Gordon Brown’s
call for an international tax on financial transactions. The funding of the
EU was discussed further after his speech, according to Flemish
newspapers, but his office refused to give more details. Mr Van Rompuy
remains the favourite for the position of president of the European
Council — other contenders include Tony Blair — to be chosen when the
27 EU leaders meet in Brussels in two days’ time. Mr Van Rompuy’s
Bilderberg intervention will alarm non-federalist countries such as
Britain and Denmark, which have long opposed giving the EU taxraising powers and breaking the link with national funding. Newer
member states, already angry at the opaque process of choosing a
president, are unlikely to be impressed at the secretive forum used by
Mr Van Rompuy to talk about his European vision. “The financing of the
welfare state, irrespective of the social reform we implement, will
require new resources,” Mr Van Rompuy told European and American
guests, who included Henry Kissinger. The former US Secretary of State
is cited as the inspiration for an EU president following his reported
remark: “Who do I call when I want to call Europe?” Mr Van Rompuy
added: “The green fiscal instrument is one possibility although an
ambiguous one: this type of regulatory tax should eventually become
redundant. But the possibility of financial levies at European level needs
to be seriously reviewed and for the first times ever, the big countries in
the Union are open to this.” (Zdroj:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article6919380.ece.)
“In a shocking Op-Ed piece published Thursday on projectsyndicate.org, globalist financier George Soros calls for a “New World
Architecture”. In his essay, he states how international capitalism, led
by the United States has “broken down” and how “A new multilateral
system based on sounder principals must be invented” through the use
of the IMF (International Monetary Fund). Soros goes on to recommend
SDR’s (Special Drawing Rights), created by the IMF, as a replacement
for the declining US Dollar, “The dollar no longer enjoys the trust and
confidence that it once did… The US ought not to shy away from wider
use of IMF Special Drawing Rights. Because SDRs are denominated in
several national currencies, no single currency would enjoy an unfair
advantage.” The issuance of SDR’s among the world economies would
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place all currencies on a level playing field, whose value would be
determined by the international SDR. Soros also calls for the United
Nations and its Security Council, currently led by President Barack
Obama, in direct violation of the U.S, Constitution, to serve as the
overseeing enforcement body for this new financial system,
“Reorganizing the world order will need to extend beyond the financial
system and involve the United Nations, especially membership of the
Security Council. That process needs to be initiated by the US, but China
and other developing countries ought to participate as equals…The
system cannot survive in its present form, and the US has more to lose
by not being in the forefront of reforming it.” In the most troubling part
of this his article, Soros calls public outcry over the declining economy
and outrage against globalism, “populist demagogy” and eludes to a
new U.S. led war overseas stating, “In fact, democracy is in deep
trouble in America. The financial crisis has inflicted hardship on a
population that does not like to face harsh reality…If Obama fails, the
next administration will be sorely tempted to create some diversion
from troubles at home – at great peril to the world.”” (Zdroj:
http://www.infowars.com/soros-calls-for-world-currency-and-newworld-architecture/, http://www.projectsyndicate.org/commentary/soros52.)
To však není vše. Sedmého až osmnáctého prosince 2009 má být
kevšemu schválena smlouva, vytvářející pod záminkou globálního
enviromentalismu (http://en.wikipedia.org/wiki/Enviromentalism)
celoplanetární vládu NWO. Tzv. Kodaňský protokol
(http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_protocol;
http://en.wikipedia.org/wiki/COP_15) se tak stane – pokud projde –
posledním velkým hřebem zatlučeným v roce 2009 do rakve lidské
svobody. Vytvoří hlavně důležitý pilíř nové světové vlády, podobně
jako byly v minulosti připraveny základí kameny EU
(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union).

Významný kritik Kodaňského protokolu (light verze
http://assets.wwf.org.uk/downloads/final_treaty_legal_text_with_cover_2.pdf,
http://assets.panda.org/downloads/treaty_vol2_web_compl.pdf), člen
britského parlamentu a dlouholetý poradce premíérky Margarety
Thatcherové (http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher) Lord
Christopher Monckton
(http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Christopher_Monckton) hovoří
jasně: Podpisem Kodaňského protokolu vznikne „celosvětová vláda” s
mocí „zasahovat přímo do ekonomiky a do záležitostí života
jednotlivých národů“. „Vyjednával jsem mnoho mezinárodních smluv a
ještě nikdy před tím jsem neviděl v žádné jiné smlouvě tak rozsáhlá
práva, udělená nové mezinárodní vládě.“ „Oni prostě zničí svobodný
trh.“ „Dává jim to sílu ovládnout finanční trhy na celém světě.“
„Dokonce budou zdaňovat 2% ze všech globálních finančních transakcí
.“ Británie (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain) již „ztratila svou
demokracii“ díky nevoleným úředníkům z EU, neboť nyní musí přijímat
zákony, které jsou ji vnuceny. „90% zákonů“ je takových. Monckton
tedy vyzývá k aktivitě, k tomu, abychom neseděli se založenýma
rukama, ale protestovali. Zvýšení daní a cen v obchodech se totiž dotkne
každého občana!
Cituje dále Ronalda Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan), jenž
odmítl podobný protokol podepsat. Clinton
(http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton) bohužel svůj podpis posléze
připojil. Nicméně ratifikaci protokolu je nutno ještě dokončit
v americkém senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Senate),
který tak představuje poslední záchranu pro svobodný svět. Vždyť
„abychom snížili teplotu na zemi jen o jeden stupeň Fahrenheita: zabere
to 33 let.“ Proto je jasné: „nemůže to fungovat“, je to „marný pokus“.
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Vzpomeňme: jak nynější úzký spolupracovník amerického presidenta
pan Holdren (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren) a další
prohlašovali roku 197 5, že nastává nová doba ledová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age), a že ledové kry budou tak
veliké: zničí mnoho dosavadních států, civilizací. Musíme mít stále na
zřeteli omezenost našeho vědeckého poznání. Lord Christopher
Monckton též vyzýval opakovaně známého enviromentalistu jménem
Albert Gore (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Gore) k veřejné
debatě. Nicméně Monckton je proslulý svými mediálními schopnostmi a
Gore nikdy na tuto výzvu zřejmě ze strachu neodpověděl. Monckton
dokonce zcela popřel energetickou úspornost, prospěšnost zdraví
nových typů žárovek – viz zákaz tzv. „Edisonek“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Edison_Bulb_Sizes) v EU
(http://www.nytimes.com/2009/09/01/business/energyenvironment/01iht-bulb.html?_r=1). Dále připustil slovy: „je to možné“:
OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations) spolupracuje na
vytvoření NWO! (Zdroj: Glenn Beck Show, 30. října 2009.)
Američtí novináři informovali nedávno o tom, jaký je Al Gore ve
skutečnosti ekolog, když poukázali na skutečnost, že Gore není
vegetarián i při znalosti enviromentálních studií o „těžkém dopadu“
masného průmyslu na životní prostředí. Gorův dům spotřebovává tolik
elektrické energie, jako několik amerických rodin dohromady. Je zde
tedy opět vidět pokrytectví, pouze touha po moci, po mediálním zájmu
při propagaci ekologie, nicméně bez osobního příkladu a činů.
Presidentka organizace na ochranu zvířat PETA
(http://en.wikipedia.org/wiki/PETA) Ingrid Newkirková
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Newkirk) se již dlouho snaží Gora
přimět, aby přestal jíst maso, jestliže o sobě říká, že je enviromentalista:
„Měl by se stát vegetariánem.“ Ikdyby se na hlavu stavěl, tak: „Je to
všechno málo, pokud bude pokračovat v konzumaci masa“; „Měl by
přestat být dítětem a rozhodnout se.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3.
listopadu 2009.)
Lorda Christophera Moncktona podpořili také australští novináři Janet
Albrechtsenová (http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Albrechtsen),
Andrew Bolt (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bolt), Alan Jones
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Jones_(radio_broadcaster)) nebo
například americká celebrita Chuck Norris
(http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris), včetně dalších
významných konzervativců a libertariánů z USA, Británie aj. zemí. Česká
republika by proto neměla zůstat pozadu. Jde o naši svobodu a peníze
nás všech!
„In October 2009, conservative commentators reacted critically to the
draft Copenhagen treaty. Lord Christopher Monckton, a British
parliamentarian, has alleged that a proposed Copenhagen agreement
will create a World government, under the auspices of the United
Nations, which will have „the power to directly intervene in the
financial, economic, tax and environmental affairs of all the nations
that sign the Copenhagen treaty.“ He warned that wealthy nations may
be obliged under the treaty to pay an „adaptation debt“ to developing
nations and to surrender their sovereignty. Conservative journalists in
Australia, including Janet Albrechtsen, Andrew Bolt and Alan Jones,
have accused the Australian Government of intentionally concealing
details of the proposed Copenhagen treaty from the Australian public
because of its potential unpopularity with the electorate.” (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/COP_15.)
Chuck Norris: “I really think he is going over there to try to create a one
world order.” Norris said of president Obama during an appearance on
the Fox News show Your World with Neil Cavuto.” (Zdroj:
http://www.eyeblast.tv/public/checker.aspx?v=GdqGnzIr6U.)
Další ranou celosvětovému hnutí za svobodu proti NWO byl již
zmiňovaný podpis presidenta Klause
(http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus) na Lisabonské
smlouvě. Tento tvrdý a pragmatický políček udělený všem idealistickým
bojovníkům za svobodu se tak natrvalo zapsal do dějin a to i přes některá
zajímavě-pozitivní prohlášení plynoucí v listopadu 2009 z Pražského
hradu (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Castle) (připravované
referendum o Lisabonu a o vystoupení z EU) ve snaze nějakým způsobem
tento presidentův krok marketingově zmírnit. Nicméně president Klaus
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ještě stále zůstává alespoň v některých svých veřejných vyjádřeních
důležitou postavou v ideovém boji proti NWO. Nelze jej již však
považovat za vůdčí osobnost bojovníků za svobodu na území ČR,
respektive do doby jeho konkrétních kroků vedoucích ke zrušení
Lisabonské smlouvy nebo k vystoupení Česka z EU: nelze již pouze
obdivně tleskat politickým proklamcím, ikdyž jsou ještě stále zajisté
vždy velkým povzbuzením.

Vstupuje tak plně v platnost výrok pana senátora Oberfalzera, že si velké
evropské státy: „/…/ nyní upravují Evropu ke své potřebě.“ a jestliže „I.
republiku
(http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Czechoslovakia_(1918%E2%80%931938))
ukončila Mnichovská smlouva
(http://en.wikipedia.org/wiki/Munich_treaty) /…/“, pak „Lisabonská
smlouva“ prostě „ukončí“ tu naší současnou a svobodnou republiku;
„Národů se nikdo nezeptal.“; „Jediný národ řekl ne. Musel se tedy
opravit. Pojďme jim navrhnout, ať si udělají referendum ještě potřetí,
protože zatím je to 1:1. Co z toho tedy platí.“; „Demokracie pomalu
umírá na úbytě.“ (Zdroj: Jiří Oberfalzer –
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Oberfalzer – 28. 10.
2009 v Praze na setkání bojovníků za svobodu D.O.S.T. –
http://www.akce-dost.cz.)
Stejně tak prošel americkou sněmovnou reprezentantů
(http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives)
7 . listopadu 2009 o pouhých pět hlasů další záměr NWO. Jde o
eugenickou (http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics), totalitní
(http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) a zlotřilou reformu
zdravotnictví
(http://en.wikipedia.org/wiki/Affordable_Health_Care_for_America_Act)
s tvrdými dopady na každého občana USA. Celý zákon ještě musí naštěstí
projít druhou komorou senátu, kde se jej snad podaří zrušit.

Populární americký soudce a politický komentátor Andrew P.
Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) hlasitě
sděluje desítkám miliónů nadšených televizních diváků FOX News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news): Vláda nemá co dělat ve
vztazích mezi pacientem a lékařem. Jde o „privilegium pacienta a jeho
lékaře“, „jde o to, že tento vztah by měl být co nejvíce důvěrný a
nedotknutelný“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 4. listopadu 2009.)
Tato Obamova reforma zdravotnictví v sobě dokonce nese např. hrozbu
povinného mikročipování
(http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(human)) každého
pacienta pomocí tzv. nanotechnologií
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology). Tento sen každého
totalitáře je velmi nebezpečný z hlediska kontroly nad svobodou a
informacemi o zdravotním stavu každého voliče v daném mikročipu.
converted by Web2PDFConvert.com

Pokud si představíme, že jednotlivá data tak budou moci být získávána
např. na dálku, bez souhlasu pacienta čtena a předávaná dále, již asi
chápeme dopad celé věci.
„Buried deep within the over 1,000 pages of the massive US Health Care
Bill in a “non-discussed” section titled: Subtitle C-11 Sec. 2521—
National Medical Device Registry, and which states its purpose as: “The
Secretary shall establish a national medical device registry (in this
subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of
postmarket safety and outcomes data on each device that—‘‘(A) is or
has been used in or on a patient; and ‘‘(B) is a class III device; or ‘‘(ii) a
class II device that is implantable.” In “real world speak”, according to
this report, this new law, when fully implemented, provides the
framework for making the United States the first Nation in the World to
require each and every one of its citizens to have implanted in them a
radio-frequency identification (RFID) microchip for the purpose of
controlling who is, or isn’t, allowed medical care in their country.“
(Zdroj: http://www.dailypaul.com/node/10507 9.)

Patriotka a stále krásná členka americké sněmovny reprezentantů
Michele Bachmannová
(http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachman) Obamovu reformu
zdravotnictví rozhodně nepodporuje. Podle ní to bude: „katastrofa“, „je
to neústavní“, „je to korunní klenot socialismu“. (Zdroj: Glenn Beck
Show, 4. listopadu 2009.)
Soudce Napolitano dále vysvětluje, že reforma zdravotnictví: „Zvedne
daně, ukradne vaši svobodu, znesvětí vaše soukromí, a zavede
přídělový systém zdravotní péče.“ S politováním pak prohlašuje: V USA
již nemáme systém dvou stran, které si navzájem kontrují, nýbrž systém
„jedné strany“, která se nazývá stranou „silné vlády“; „všechny strany
mají rády moc a vůbec je nezajímají svobody občanů.“; „Vláda je
negací svobody.“; „Vláda chce, abyste poslouchali příkazy beztvářných
byrokratů.“ Když se pak Napolitano zeptal významného demokratického
člena sněmovny reprezentantů Jamese Clyburna
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Clyburn): „Kde je v americké
ústavě napsáno, že vláda může regulovat zdravotní péči?“ Clyburn
odpověděl: „Většina toho, co vláda dělá, není autorizováno ústavou,
ale oni to přesto dělají.“ Soudce Napolitano pokračuje: „Kongres již dnes
neuznává žádné limity ve své moci a ústava jej ve skutečnosti vůbec
nezajímá; nezajímají jej vaše základní práva, ani práva zaručená
listinou svobod /…/.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 6. listopadu 2009.)
Historik a úspěšný publicista Thomas E. Woods
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_E._Woods) také neskrývá své
roztrpčení nad kroky Obamovy administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration): my nesmíme mít
jednotný a totalitní systém „pro 300 miliónů lidí“; to byl přesně jeden
z důvodů, proč vznikly Spojené státy a proti čemu byla mj. naše první
„revoluce“ (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolution).
(Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu 2009.)
Mladí to finančně odnesou „nejvíce“. Ti budou platit na zdravotnictví
povinně „největší pojištění“, dodává Michael Cannon
(http://www.cato.org/people/michael-cannon) z The Cato Institute
(http://en.wikipedia.org/wiki/CATO_Institute). (Zdroj: Glenn Beck
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Show, 10. listopadu 2009.)
Soudce Napolitano dále upozorňuje, že pokud definitivně projde
Obamova zdravotnická reforma, tak vás federální vláda poprvé v
americké historii „může přinutit k povinnému zdravotnímu pojištění,
které nechcete, nepotřebujete nebo které si nemůžete dovolit“. (Viz. již
dlouhé roky stále funkční stav v ČR.) Vláda vás bude od nynějška nutit
k tomu, co si máte kupovat (např. vakcíny). „Pokud si nekoupíte to, co
vám řeknou, že je pro vás správné, tak si vás najdou, budou vás trestat,
a nebo vás rovnou zavřou.“ (Viz. situace se zdravotními zákony již
existujícími v ČR.) „Svoboda volby a především kontrola nad vlastním
tělem bude ztracena.“ „Soukromý a důvěrný vztah vzniklý mezi lékařem
a vámi zmizí.“ „My, voliči jsme si zvolili naši vládu; vždyť ona má
pracovat pro nás a ne my pro ni.“ „Jak můžou být tak arogantní, že nám
přikazují: jak máme žít naše soukromé životy?“ Jak jsme se jen dostali
od skromné vlády, která byla zapotřebí k zabezpečení mezinárodní
politiky, nebo pošty, armády, námořnictva, obchodu, k takovým
šílenostem jako je 4.000 nejrůznějších kriminálních zákonů nebo
40.000 stran daňových předpisů a nařízení. Příliš jsme důvěřovali
federální vládě (Stejně tak jako my v ČR podobně EU.). Dneska vidíme,
kam to spěje. Ještě za Reaganových dob platilo: když jste nebyli
spokojeni s jedním zákonem, v jednom státě, tak jste prostě „odešli“ na
území jiného státu, ale nyní se začíná všechno a všude standardizovat.
Vše musí být „stejné“: to je „nebezpečné“. Vidíme to také „v EU“. Vidíme
tyto pokusy na „celém světe“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu
2009.)
Americká ústava (http://en.wikipedia.org/wiki/American_constitution)
zná naštěstí řešení. Spočívá mj. v jejím článku č. V a v X. dodatku, který
umožňuje, aby si státy samy upravily zákony a odepřely poslušnost
v tom, co chce dělat federální vláda a není to v souladu s ústavou. Tak je
možné zabránit vládě NWO tvořit zákony: poškozující lidi.
„Amendment X. The powers not delegated to the United States by the
Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states
respectively, or to the people.“ (Zdroj:
http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html#amendmentx.)
Článek V: Americké státy mohou zabránit federální vládě v aplikaci
zákona díky vytvoření nového dodatku k ústavě. Každý takový dodatek
může navrhnout konvent svolaný dvěma třetinami států. Ten pak
vstoupí v platnost díky jeho schválení alespoň třemi čtvrtinami
dosavadních zástupců v kongresu nebo třemi čtvrtinami všech států. Tak
lze konečně zastavit nástup NWO k moci a vyhlásit stop stav katastrofální
politice „Obavlády“.
„Article V. The Congress, whenever two thirds of both houses shall
deem it necessary, shall propose amendments to this Constitution, or,
on the application of the legislatures of two thirds of the several states,
shall call a convention for proposing amendments, which, in either
case, shall be valid to all intents and purposes, as part of this
Constitution, when ratified by the legislatures of three fourths of the
several states, or by conventions in three fourths thereof, as the one or
the other mode of ratification may be proposed by the Congress;
provided that no amendment which may be made prior to the year one
thousand eight hundred and eight shall in any manner affect the first
and fourth clauses in the ninth section of the first article; and that no
state, without its consent, shall be deprived of its equal suffrage in the
Senate.“ (Zdroj:
http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.articlev.html.)
Abychom lépe pochopili pokračující neblahý vývoj v USA, v EU a na
celém světě z hlediska snah NWO, bylo by vhodné si nyní připomenout
některé základní metody, které totalitáři s oblibou používají. Inspirací
jsou jim v tom přirozeně nejen např. historická díla Marxe
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marx), Maa
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse_Tung), Stalina
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin) nebo Hitlera
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler), nýbrž také přímo funkční postupy
z jednotlivých totalit v novém, hezkém a „voňavě-marketingovém“
hávu. V minulých dílech „Oranžové války“ jsme již na tuto skutečnost
nejednou upozorňovali (viz. třeba
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloward-Piven_Strategy aj.)
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Mnoho lidí si jistě vzpomene na Karla Marxe. Všichni známe jeho
nejproslulejší dílo Kapitál (http://en.wikipedia.org/wiki/Kapital), jehož
první díl vyšel již roku 1867 . Marx nastínil ve své knize mj. cestu
likvidace svobodné společnosti. Pokud si dnes přečteme jeho texty
znovu a porovnáme některé teze se současným vývojem, trendy,
dostáváme se k nápadné podobnosti mezi postupy Marxe a elitářů z NWO
při vytváření tzv. ekonomické krize
(http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_theory).
Všichni, kteří studovali alespoň rámcově metody KGB
(http://en.wikipedia.org/wiki/KGB) v tzv. psychologické válce v 60. a
7 0. letech minulého století, jejímž cílem bylo zničit svobodný svět, si
také musí všimnout následujících podobností při vytváření
nejrůznějších umělých krizí a jejich dostávání do podvědomí lidí:

PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA – IDEOLOGICKÁ SUBVEZRE –
(AKTIVNÍ OPATŘENÍ)
Cíl totalitářů: zničení svobodné společnosti za pomocí změny
vnímání reality

1/ DEMORALIZACE SPOLEČNOSTI – NÁRODA – tato fáze operace
zpravidla trvá 15 – 20 let (viz. 20 let v České republice – listopad 1989 až
listopad 2009); má za cíl ovlivnit novou a mladou generaci; velkým
pomocníkem je k tomu všeobecná propagace a akceptace volné morálky
(např. odpor k patriotismu a k radaru –
http://en.wikipedia.org/wiki/US_missile_defense_complex_in_Poland,
podpora drog, užívání si bez zábran – pohrdání mateřstvím, nenávist
k víře v Boha, k hezkému manželství, k trvalým svazkům apod. – viz.
např. vyjádření Obamy z 29. března 2008: nechci trestat své vlastní
dcery: „Nechci je trestat tím, že by měly mít dítě.“ Zdroj: Glenn Beck
Show, 26. října 2009; New York, Detroit, Ohio, zaplavily v říjnu 2009
falešné pověsti o penězích, kterými si chtěl Obama koupit své voliče a
měly být přidělovány zdarma: shromáždily se obrovské davy lidí,
kterých se reportéři ptali: kde ty peníze Obama vzal, nicméně všem to
bylo jedno, neboť oni přeci volili Obamu právě pro ty peníze, proto: „Co
mi Obama dá.“ Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 2009), neexistence
etických standardů chování, vytváření umělých mediálních krizí,
likvidace patriotismu. Ke konci dané fáze se její úspěch pozná tak, že
demoralizovaným lidem již nic neříkají fakta (např. o NWO, EU, OSN,
WHO http://en.wikipedia.org/wiki/WHO apod.) a teprve až na ně udeří
tvrdá ruka nové totality fyzicky: pochopí svůj omyl.
2/ DESTABILIZACE – fáze trvající 2 – 5 let (viz. např. rozšíření
platnosti celoplanetární pandemie tzv. prasečí chřipky na dva roky).
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Jejím základním působištěm jsou mezinárodní vztahy, ekonomika,
obranné systémy. Jako pilíř jsou využívány různé skupiny hájící lidská
práva (nově enviromentalisté). Tato fáze začne v ČR nejspíše v prosinci
2009, když vstoupí v platnost Lisabonská smlouva.
3/ KRIZE - jde o reálnou krizi (nikoliv tedy o mediální bubliny tzv.
ekonomické krize v letech 2008 – 2009, kterou EU oficiálně ukončila ve
spolupráci s Bilderbergem, Obamou, v den přijetí LS v ČR – viz. minulé
díly „Oranžové války“ – „Česko patří mezi dvanáct států, které finanční
krize nepostihla vůbec.“, Zdroj: Radiožurnál, 22. října 2009) se všemi
důsledky. Trvá zpravidla 6 týdnů a může v sobě kumulovat jak
ekonomické sankce, tak nátlakové operace až válečný konflikt nebo
invazi cizích, respektive „spřátelených“ vojsk. Výsledkem bývá
kapitulace dosavadní vlády a nastolení nového režimu.
4/ NORMALIZACE - známé období ze 7 0. a 80. let 20. století z ČR.
Vítězství totality. Paradoxně největšími nepřáteli se nyní stávají
zmiňované skupiny bojující za lidská práva (moderně: enviromentalisté).
Jelikož již nejsou zapotřebí: jsou bez milosti zlikvidováni nebo přecházejí
do odbojové činnosti.
Američtí patrioti, konzervativci, libertariáni
(http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) a křesťané odhalují
neustále vazby Obamovy administrativy na nejrůznější totalitní kruhy.
Mj. díky činnosti politického komentátora Glenna Becka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) musel rezignovat v září
2009 Obamův „rudý enviromentální poradce“ – tzv. „car“ Anthony Van
Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Jones), když se prokázala jeho
radikálně-komunistická minulost. Skupiny napojené na již zmiňovaného
a velmi bohatého pana Sorose jsme si již popisovali v minulých dílech
„Oranžové války“, včetně socialistů z bývalé Carterovy administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Carter_administration). Samozřejmě
k nim přibývají desítky nových tváří, které jsou v dennodenním
kontaktu s Obamou a přímo ovlivňují jeho kroky. Mezi takové lidi patří
např. Andy Stern (http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Stern). Tento
radikál, požadující likvidaci současné americké demokracie a sjednocení
dělnické třídy na celém světě za účelem změny společenského pořádku,
patří k nejčastějším hostům amerického presidenta se svými zatím dva a
dvaceti návštěvami v Bílém Domě
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House) v průběhu sledovaných
devíti měsíců letošního roku. Jeho mohutná odborová organizace
(http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Employees_International_Union)
totiž věnovala na demokratickou
(http://en.wikipedia.org/wiki/Democrats_(USA)) kampaň již přes
60.000.000 dolarů. (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. listopadu 2009.)
Novináři z týmu FOX News a komentátora Glenna Becka již dlouhou dobu
poukazují ve spolupráci s americkými patrioty na to, že se Obama
„obklopil mnoha marxisty, kteří obdivují Maa, Chaveze
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez) a Castra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro)“. (Zdroj: Glenn Beck Show,
15. října 2009.) „Barack Obama a jeho kamarádíčci prostě nemají rádi
svobodný trh.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. října 2009.)
Ron Bloom (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Bloom) – poradce
amerického presidenta pro výrobu – tzv. „manufacturing czar“ – popřel
v únoru 2008 svobodný trh. Podle Blooma je to již přežitek a musí být
nahrazen silným státem. Tento člověk si pochvaluje Maovu politiku:
politická moc musí být rázná, silná. (Zdroj: Glenn Beck Show, 22. října
2009.)
Mark Llloyd (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lloyd) – člen
Federální komunikační komise jmenované americkým presidentem
(http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission)
nadšeně oslavuje Chaveze, jeho režim, politiku, přístup k médiím (Zdroj:
Glenn Beck Show, 15. října 2009.)
Anita Dunn (http://en.wikipedia.org/wiki/Anita_Dunn) – ředitelka
komunikace Bílého domu
(http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Communications_Director)
– projevila veřejně svou lásku k masovému vrahovi Maovi, když mj.
řekla: já ho „/…/ nejvíce obdivuji“. Stalo se tak nikoliv někde v soukromí,
nýbrž před studenty střední školy 5. června 2009 v Potomacu,
Maryland (http://en.wikipedia.org/wiki/Potomac,_Maryland). Toto
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zjištění ji zřejmě bude stát místo na konci listopadu 2009. (Zdroj: Glenn
Beck Show, 15. října 2009.)
Problém je opravdu v tom, že lidé z Obamovy administrativy obdivují
totalitní vůdce, jejich principy, masové vrahy, radikály, kteří se neštítí
v zájmu naplnění svého boje vraždit oponenty, prokazují svůj obdiv
lidem, pro něž neexistuje něco jako gentlemanství nebo čest, Slovo Boží.
Ptejme se: jak je něco takového možné přátelé. Proč je tedy pan Obama
stále tak obdivován právě např. v Česku ?
Monetarizace státního dluhu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Monetization#Monetizing_debt)
Pro každého rozumného člověka je dluh velkou výzvou a nebezpečím.
Jsou však období v životě lidském, kdy je prostě zadlužení nutné, kdy
není jiné východisko. Ekonomičtí experti vědí, že rozumná výše státního
dluhu se dá vždycky zlikvidovat a to jednoduše pomocí metod, které
jsou známy již stovky let. Bohužel běžný občan k nim nemá přístup. Ten
musí poctivě splácet. To je ta velká nespravedlnost! Jak se tedy hodlá
současná Obamova administrativa zbavit svého dluhu? Využívají
podobné metody, které zavedlo např. Německo ve 20. a 30. letech
minulého století. Říká se jim monetarizace. Vláda potřebuje peníze na
svůj provoz. Proto vydává cenné papíry, které si pak kupují občané nebo
banky aj. instituce v důvěře ve stát a ve zhodnocení své investice, ale
předně sám stát jakožto vlastník licence tiskne peníze. Jaj – potřebujeteli několik miliard, prostě si je natisknete a je vystaráno. Papír snese
všechno, jak se kdysi říkalo. Můžete také zvýšit daně, což je ovšem
značně nepopulární krok. Další možností jsou manipulace s bankovními
úroky a inflací (http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation) vznikající při
tištění peněz a pumpování finančních prostředků do ekonomiky, což se
právě nyní děje na celém světě. Vlády se již poučily, že nemohou tento
proces nechat bez kontroly. Proto instruují banky, aby neposkytovaly
půjčky v tak velkém rozsahu jako dříve, nýbrž co nejdéle kumulovaly
peníze a zvyšovaly úroky. Bankám přitom naopak za tuto službu
centrální banky (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank) sníží jejich
vlastní úroky tak, aby ony samy získaly levné úvěry a masivně vydělaly.
Pokud se tedy někdo radoval, že tzv. krize sníží úroky pro běžného
občana z jeho půjček: musel být na omylu. To se týká pouze elit, nikoliv
normálního voliče. Elitáři si můžou natisknout nebo vygenerovat peněz
tolik, kolik chtějí a to je vlastně ta celá finta. Pro ně vlastně dluh
neexistuje. Nicméně inflace stejně jednou přijde. Zhruba to trvá 2 roky,
než se projeví naplno i po jejím umělém zpomalování bankami. Ty drží
peníze, které nyní mají a nechtějí moc půjčovat, když už, tak za vysoké
úroky, čímž zase likvidují svoje dluhy, vydělávají a likvidují inflační
peníze. Právě onen rozdíl mezi úroky před inflací a v jejím průběhu
umožňuje „zničit“ inflační peníze, státní dluhy apod. Příklad: vláda si
natiskla a pustila do oběhu 14% nových bankovek. Po započítání
nákladů, zisku bank aj. musely být zvednuty úroky z poskytovaných
úvěrů na 20%. Tady se schoval jak zisk bank, tak likvidace inflačních
peněz. Je to všechno velmi dobře vymyšlené a jednoduché. Tiskneš,
splácíš, financuješ a likviduješ svůj dluh – tedy pokud jsi elitář
.
Problém představuje, když inflační peníze jsou již například na úrovni
30-40% původních hodnot. Pak musí být nastaveny opravdu vysoké
úroky: jinak propukne inflace naplno. Ale opět, aby to všechno
fungovalo, banky musí nabízet úvěry a o ty musí být ze strany lidí zájem.
Nesmí proto vzniknout panika. Nicméně: když by vypukla opravdová
hyperinflace (http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation), tak to pro
vládu opět není žádný problém. Zase to odnese pouze běžný občan.
Inflace Vám totiž umožní velmi jednoduše splatit staré dluhy. Příklad:
státní organizace má půjčku 2.000.000 korun, nicméně její inflační
příjem se ve sledovaném období „zvýšil“ z 1.000.000 na 3.000.000.
Splacení starých dluhů, měsíční splátky, se tak stávají záležitostí
vyřešenou tzv. „za jeden víkend“. Proto může být každý stát naprosto
„vysmátý“ a „v pohodě“ především v době hyperinflace. Navíc vždycky
existuje možnost znárodnění dané banky
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalisation), které stát dluží (z
hlediska státu to však není již tak jednoduché v případě mezinárodních
bank), nebo vytvoření a opět natištění nové měny s hodnotou, pomocí
níž jsou prostě staré dluhy splaceny. Například 8 miliard staré měny je
nahrazeno novým platidlem v kurzu 1:8. Tedy jedna miliarda nové měny
splatí 8 miliard staré. Jak jednoduché
. Tak co občane, nechceš nyní
také tisknout? Nikoliv: ty to musíš zaplatit, jelikož tebe tato politika
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vždycky zasáhne nejvíce. Podle profesora Davida Bucknera
(http://education.academickeys.com/whoswho.php?
dothis=display&folk[IDX]=330298) z Kolumbijské university
(http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Columbia) je právě státní
dluh a následná inflace skvělým nástrojem k ovládání občanů. Americký
FED (http://en.wikipedia.org/wiki/Fed) zatím tlačí banky ke kumulaci
peněz, k omezení půjček (viz. výše), nicméně to nemůže trvat věčně.
Inflace se jednou projeví. Stát pak bude triumfálně zachráněn. Jenže to
má nejednu podstatnou chybu: lidé budou zdrceni, budou se muset
vydat na milost a nemilost státu: přijdou o své majetky, svobody,
výměnou za almužny od státu. To se ale zase líbí totalitářům v Obamově
administrativě. Buckner říká: proto pořád zvyšují počty natištěných
peněz, vytvářejí nové podpůrné programy, režírují nové krize. Dá se na
tom pohádkově vydělat pokud jste členy jejich „Obama klubu“. Zachrání
se stát. Vyřeší se jeho dluhy, ale zruinuje to občany: konec svobod,
konec nízkého zdanění běžných obyvatel. „Proč si myslíte, že tak
utrácejí ? Vytvoří inflaci a dluh je pryč.“ „Nic sice nezůstane pro
spotřebitele, ale vláda je bez dluhu.“ Díky vysokým úrokovým sazbám a
zdanění se z občanů stanou do konce života „otroci systému“. Jediné
zabezpečení představuje v současnosti investice do zlata, platiny, do
nemovitostí, tedy do komodit nepodléhajících inflaci. „Vláda splatí své
dluhy jednoduše díky inflaci, ale nikoliv lidé.“ Je to velmi „kruté
k lidem“, likviduje to také doposud prosperující soukromé firmy, a
vytváří mohutný „silný stát“ – „socialistický stát“ s novými regulacemi,
omezením svobody. (Zdroj: Glenn Beck Show, 6. října 2009.)
Ekonom Jeffrey Miron (http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Miron)
z Harvardské univerzity
(http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University): „Více regulací
nezmění situaci, pouze přeorganizuje místa na potápějícím se Titaniku.“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 10. listopadu 2009.)
Také v Česku bychom si již konečně měli uvědomit: nepotřebujeme silný
stát s jeho úředníky k tomu, aby přerozdělovali naše peníze. Pomoci si
můžeme sami v rámci etiky, přátelství, tak, jak to vždycky fungovalo
v minulosti. Kolega má firmu a může vás zaměstnat nebo doporučit vám
job. Další vám může finančně vypomoci apod. Tím se dají snížit výdaje
státu. Hlavně jak říká Glenn Beck: „Sami si rozhodujeme, komu
pomůžeme.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 27 . října 2009.) Příteli,
potřebnému, bližnímu poradíš, pomůžeš a k tomu nepotřebuješ zbytnělý
stát nebo státního úředníka, ale etiku, výchovu, křesťanství. Můžeme si
tak pomoci navzájem: zároveň ušetříme obrovské prostředky, které si
bere stát za své služby a ještě omezuje naši svobodu. Beck dále velmi
trefně cituje nejrůznější ruské noviny „Pravda“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pravda): USA nyní dělají „stejné chyby“
jako my za dob SSSR (http://en.wikipedia.org/wiki/SSSR). (Zdroj: Glenn
Beck Show, 28. října 2009.)
Zajímavým faktem je také skutečnost: „Nebezpečí korupce a slušné
chování jsou pro Američany více důležitějšími faktory než ekonomika.“;
„Kapitalismus byl u nás bohužel zdiskreditován lidmi, kteří milují
chamtivost, moc a jen sami sebe.“; „Přesto pevně věřím v americký sen
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_dream). Můžeme překonat
všechny krize vždy, když budeme k sobě navzájem čestní, budeme si
jeden druhému pomáhat.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 5. října
2009.)
„Thomas Jefferson once described his idea of good government this
way: „A wise and frugal government, which shall restrain men from
injuring one another, which shall leave them otherwise free to regulate
their own pursuits of industry and improvement, shall not take from the
mouth of labor the bread it has earned. This,“ Jefferson said, „is the sum
of good government.“ (Zdroj: http://theconservatives.com/taxesspending/2009/11/13/free-market-democracy-at-risk—and-what-wemust-do-to-save-it.html.)
Populární ekonom z Reaganovy éry Arthur Betz Laffer
(http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Laffer) nadšeně hlásí: „Mohu
napravit všechno zlo, co tihle Obamovi lidé udělali v rámci jednoho
prodlouženého víkendu.“; „Všechny daně, které zvýšili, mohu snížit
/…/.“; „Všechno se dá napravit, pokud změníme politiku a je třeba, aby
to lidé věděli.“; vždyť s takovou by byl i demokrat „Jack Kennedy“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kennedy) dnes považován díky své
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politice snižování daní a prosazování svobody za tvrdého pravičáka
(Zdroj: Glenn Beck Show, 26. října 2009.)
Profesor Jan Švejnar
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vejnar): Zdaňování lidí:
„není zrovna nejšťastnější řešení“; „Lidé s nižšími příjmy spotřebovávají
více ze svého příjmu a tím podporují lokální ekonomiku.“ (Zdroj:
Radiožurnál, 22. září 2009.)
FALEŠNÁ SNAHA TOTALITÁŘŮ O INTERNETOVOU
SVOBODU, KTEROU VŠAK POUŽÍVAJÍ JEN JAKO
PROKLAMACI, KDYŽ VE SKUTEČNOSTI ZAKRÝVAJÍ SVOU
SNAHU O KONTROLU SPOLEČNOSTI, ZÍSKÁNÍ CO
NEJVĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OSOBNÍCH DAT
President Obama, Čína, 16. listopadu 2009 v obklopení mladých
studentů: „Vždycky jsem prosazoval svobodné využívání internetu.“;
„nechci cenzuru“; „Jeden z důvodů, díky kterým jsme vyhráli volby,
bylo to, že jsme dokázali mobilizovat mladé lidi na internetu.“; „Jsem
velký nadšenec pro svobodný internet.“ (Zdroj: FOX News, 16. listopad
2009.)
Je to ale pravda? V USA jsou nyní nebývalým způsobem posilována
práva federálních úředníků vpadat do soukromí jednotlivých uživatelů
internetu. „In 2008 and again in 2009, Linda Sanchez introduced the
„Megan Meier Cyberbullying Prevention Act,“ H.R. 1966, a bill which
would criminalize the use of electronic communications if „the intent is
to coerce, intimidate, harass, or cause substantial emotional distress to
a person.“ /…/ The bill has drawn criticism from members of the on-line
community, legal scholars, and others who have contended that the bill
would infringe the constitutional right of freedom of speech.” (Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Linda_S%C3%A1nchez#Cyberbullying_prevention.) „Obamovi hoši a slečny“ chtějí regulovat svobodu
slova na síti, korigovat bloggery, odpojovat weby, blokovat IP adresy
(http://en.wikipedia.org/wiki/IP_adress), které již mají být dokonce
podle plánů NWO přidělovány každému globálně (viz. kroky EU, OSN,
Británie aj.). Pomocí koncepce tzv. „neutrality internetu“
(http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_neutrality) má být regulován
veškerý obsah na webu. Jakýkoliv diskutabilní výrok na osobním blogu
nebo na sociálních sítích jako je např. Facebook
(http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) může být důvodem k odpojení
uživatele od internetu a k trestnímu postihu. Svoboda slova? Ale kdeže.
To se přeci líbí všem totalitářům. Jaká to lahodná hudba pro tyto lidi a
obzvláště pro „marxisty, kteří pracují na tzv. neutralitě internetu.“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 2009.) Pod pláštíkem „svobodného
přístupu“ masivně prosazují zavádění internetu zdarma do všech míst
naší planety. Na první pohled to vypadá velmi chvályhodně. Nicméně již
na ten druhý pohled chtějí tímto způsobem lépe kontrolovat lidi. A je to
tady přátelé. Totalita do každé rodiny. Van Jones, Anita Dunn, Mark
Lloyd, Robert McChausney
(http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._McChesney), Susan P.
Crawford (http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_P._Crawford) aj. Kde je
zakopaný pes? Finta je v tom: více zdaníte, omezíte, zregulujete např.
licencemi, předpisy nejrůznějších telekomunikačních rad apod.
poskytovatele internetu, ale státu a jeho úředníkům dáte samozřejmě
volné pole působnosti ve všech službách spojených s internetem.
Internet je pak sice zdarma, ovšem jeho obsah již není svobodný. Je
omezený, kontrolovaný státem, NWO. Je to klasický model přechodu
k totalitě. Politický analytik Phil Kerpen
(http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Kerpen) tento model ve své kritice
ještě dále rozvinul: Když už bude „všechno vlastnit vláda“, pak řeknou,
že jsou to „peníze daňových poplatníků“ a dané médium musí
zastupovat „všechny názory“, také minority, nicméně neopomenou
dodat, že nelze dovolit „nevyvážené názory“. „Pak začnou regulovat
obsah“; nastane tichá „cenzura“ zaobalena do tzv. „férového rámce“.
(Zdroj: Glenn Beck Show, 20. října 2009.) „Domnívám se, že současná
administrativa chce ovládnout všechny aspekty našeho života.“
„Nemůžete to udělat, pokud neovládne média.“ „Všechna média,
internet, TV, rádio, a to je přesně to, co chtějí udělat.“ „/…/ nejvíce
znepokojující není to, jak se snaží manipulovat s fakty díky svým
mediálním schopnostem, nýbrž to, co nazývají „strukturální reforma“,
tedy permanentní kontrola nad všemi médii.“ (Zdroj: Glenn Beck Show,
19. října 2009.)
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Tzv. „strukturální reformu v médiích“ bohužel realizují také někteří
konzervativci jako např. Rupert Murdoch
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch). V minulých dílech
„Oranžové války“ jsme již o tomto faktu hovořili. Říjnové zrušení
svobodného vysílání FOX News na internetu je toho příkladem. Pan
Murdoch ohlásil rezolutně konec agenturních aj. informací zdarma.
Postupně jsou odpojovány sesterské kanály FOXu např. na YouTube
(http://en.wikipedia.org/wiki/You_Tube) a vše je centralizováno na
hlavním webu FOX News s cílem postupného přechodu na placenou verzi
veškerého zpravodajství. Tento model mají v blízké budoucnosti
aplikovat také další zpravodajské stanice, agentury. Nepsaným cílem je
posílení prodeje klasických papírových novin a časopisů, které dnes díky
svobodným informacím z internetu „živoří“. Samozřejmě tato strategie
nebude nejspíše úspěšná, neboť profesionální pracovníci-patrioti
v médiích – jako např. Alex Jones – si zakoupí členství v těchto
nejrůznějších placených zpravodajských agenturách, získají z nich
informace, tyto pak dají zdarma (funguje zde klasický model internetové,
televizní a rozhlasové reklamy) a přepracované k dispozici na své vlastní
zpravodajské weby. Bude to znamenat nesmírný boom právě pro stále
free a patriotické informační zdroje, které navíc vytvoří nová pracovní
místa pro řadu redaktorů, fanoušků. Murdochův business model tak
nejenže připraví klasická média o příznivce, o příjmy z prokliků na
internetu, nýbrž ještě paradoxně posílí odbojové hnutí za svobodu proti
NWO na celé Zemi. Papírové tiskoviny to rozhodně nezachrání a tzv.
seriozní žurnalistiku už vůbec ne. Vzpomeňme jen na případ
Londýnského Evening Standardu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Evening_Standard), který musel být
přeměněn po sto osmdesáti letech z původně placené tiskoviny do října
2009 na noviny rozdávané lidem zdarma.
Doktor Tobe Berkovitz
(http://www.bu.edu/com/about/faculty/tobe_berkovitz.shtml)
z Bostonské university
(http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University): „Dnes jsou pány
čtenáři. /../ Oni si rozhodují, jaký druh informací chtějí a jak je získají.
/…/ Je to jejich svobodná volba. /…/ Je to ale přirozeně velice těžké pro
starý business, aby to celé kontroloval. /…/ Člověk je svým vlastním
pánem, svým šéfem, programátorem, ředitelem zpravodajství a to vše
několikati kliknutími myši.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18. září 2009.)
MÉNĚ MEDIÁLNÍ VYUMĚLKOVANOSTI, MARKETINGU A
NAOPAK VÍCE SRDCAŘINY
Všimli jste si někdy: jak funguje politický marketing amerického
presidenta? Mrkněte: kterak jsou režírovány jeho tiskovky a veřejná
vystoupení. Kamery mají přímo přidělená místa, kde jsou pak přesně
rozvrženi jednotliví lidé (statisté) podle své barvy pleti, nebo tělesného
postižení. Černoch vedle bělocha, vozíčkář vedle zdravého, Hispánec
vedle blondýnky apod. Otázky jsou pečlivě vybírány. Je to všechno
velmi vyumělkované. Jako bychom my občané nebyli ani lidské bytosti,
ale jen propagační plakáty pro pány politiky: z toho je nám už „vážně
špatně“; „Politici nás neustále jen využívají“ a „je mi z toho už vážně na
blití. Předně, když se to týká armády, /…/.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn
Beck Show, 12. listopadu 2009.)
V mediích, v politice: nepotřebujeme vnějškovou dokonalost stylu,
nýbrž dokonalost témat, která půjdou od srdce: do nichž budeme vidět.
Glenn Beck: „Nezajímej se o vyumělkovaný dojem; přikládej velkou
váhu tomu, co je reálné.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13. října 2009.) Pak
je jasné, že nestačí mít onen luxusní dům nebo automobil s temnými
skly, která budou tzv. odrážet naši slavnou minulost, nicméně my
neuvidíme ani naši současnost sedící uvnitř, natožpak naši budoucnost.
Ta pověstná čirá skla: „Být čestný k voličům.“; „Být mužem říkajícím
přesně to, co si myslím.“ se již nenosí. Potřebujeme lidi, kteří jdou sloužit
lidu, nikoliv ty s touhou po moci, po penězích, po mediální slávě. Kde
jsou lidé volící dobrá řešení: nikoliv pouze ta mediálně zajímavá. (Zdroj:
Glenn Beck, Glenn Beck Show, 22. října 2009.)
Jako odstrašující případ politického marketingu bych uvedl rozhovor
pana Pavla Teličky (http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Teli%C4%8Dka)
na Radiožurnálu z 5. října 2009. Náruživě tehdy vysvětloval nesmírnou
důležitost práce českého komisaře
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(http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commissioner) v EU pro ČR a
proč tohoto komisaře tolik potřebujeme – slovy: je důležitý k tomu, aby
byla „reklama“ a „jak dokáže být zajímavý“; může přeci alespoň „tu a
tam vypíchnout otázku“ nebo „nepřímo ovlivnit diskusi“; je tam od
toho: „aby s ním komunikovali“.
Sám pan Vladimír Špidla
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%A0pidla) však
charakterizoval svou roli na postu komisaře EU takto: Mým úkolem bylo
„Pomáhat rozvíjet Evropu jako takovou /…/. Nemusíte nikoho
poslouchat. /…/ Přísaháte, že budete zastávat evropský zájem a nic než
evropský zájem, že nebudete přijímat žádné instrukce od žádné národní
vlády, ani je nebudete vyžadovat. Tak já jsem nikdy žádné instrukce od
nikoho nepřijímal. Já jsem jednal vždycky v souvislosti se svou
přísahou /…/ a to je v zájmu České republiky (?). /…/ Vaše úloha není
preferovat, podporovat svou vlastní zemi (?), /…/.“ (Zdroj: Radiožurnál,
12. listopadu 2009.)
Vidíte sami milí čtenáři. Zatímco první pán to má marketingově
„zmáklé“, druhý pán jaksi již vůbec nemohl znát svou vlastní zemi a
dokonce přísahal, že ji nebude podporovat a to je prý pro naši zemi
vůbec to nejlepší !?. Inu: to jsou čeští patrioti v té EU, kterou někteří
možná právem nazývají správněji Evropský svaz po vzoru Sovětského
svazu, pomineme-li tedy nepříjemné konotace již jen se slovem
„komisař“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Comissar), není-liž pravda.
Naopak: my potřebujeme lidi s opravdovou vírou v to, co dělají a to
nikoliv tzv. schopné úředníky nebo kádry vybrané podle stranického
klíče – ten je z té nebo z jiné strany. My potřebujeme svobodné občany a
patrioty oddané hodnotám, kterým věříme. Pak již nepůjde o
„marketingové finty“, nýbrž bude se jednat o „srdcařinu“ zastupující vůli
českých voličů. Není důvod přehnaně se bát těch několikati mocných
stovek elitářů podporujících NWO. Patriotů jsou na celém světě stovky
miliónů: „Můžeme se rozhodnout, zda budeme sedět na gauči a krčit se
strachem, nebo se postavíme a řekneme hej, co se to děje, tohle je přece
jenom jeden chlápek a nás je více než si on vůbec kdy dokáže
představit.“ (Zdroj: Glenn Beck, Glenn Beck Show, 23. října 2009.)
Ptejme se tedy a hledejme inspiraci též pro nás doma v ČR:
Glenn Beck: „Co se to děje s naší zemí?“, „Jak to všechno přečkáme?“
Mary Bakerová (http://www.facebook.com/people/MaryBaker/584814492) – matka sedmi dětí – odpovídá: „Chtěla bych zde říci:
musíme se více učit našim národním dějinám. Napsala jsem článek
„Proč už nejsem afroameričanka“ a je to proto, že v těchto časech je to
zapotřebí pro náš národ, kdy bychom měli být všichni jednotní. Měli
bychom být všichni Američané. Nicméně vypadá to, jakoby nás stále
rozdělovaly příliš velké bariéry.“
Glenn Beck: „Kdo nás tedy tak rozděluje ?“
Účastník diskuse: „Je to vláda. Jsou to určitě média.“
Stephani Scruggs
(http://www.meetup.com/lakeland912/members/97 95441) –
dobrovolnice z projektu 9-12 (http://en.wikipedia.org/wiki/912_Project) – Florida: „Teď už se nedívám vůbec na běžné televizní
zprávy /…/ když mne nazvali rasistkou jen proto, že žiji na jihu USA a
nevolila jsem Baracka Obamu. Tak to jistě musím být podle nich
rasistka. Už je vůbec nesleduji.“
Účastník diskuse: „Pokud neukážeme našim dětem, co s námi nyní naše
vláda dělá, pak už nebudou mít naši potomci žádnou budoucnost:
uvědomujete si to? Naše děti jsou naší budoucností, tak jak se to zpívá
v našich národních písních, a jak naši předci bojovali a umírali za
svobodu – za naší svobodu. Nyní je řada na nás udělat to samé pro naše
děti tak, aby mohly vyrůstat v lepším světě než nám zde nyní zůstal.“
Glenn Beck: „Kolik z Vás si myslí, že můžeme v současnosti náš boj
vyhrát?“ Frank Luntz (http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Luntz): „Ti
hoši z Washingtonu tě znají Glenne. A pěkně jsi je vystrašil. A to co jsme
nyní zjistili je to, že dle našeho výzkumu chodilo diskutovat na setkání
městských zastupitelstev v průměru 150 lidí a nyní se tam chodí ukázat
1.200 lidí. Poprvé se tady občané cítí být silní. Jsou nabiti pozitivní
energií.“ (Přesně tohle potřebujeme v ČR – moderátory typu Glenn Beck
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a lidskou aktivitu.) Dr. Keith Ablow
(http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Ablow): „A Glenne, já se na to
dívám z pohledu psychiatra. Lidé se stávají samostatnými osobnostmi a
silnými jedinci v momentě, když poznají dějiny svého národa.“ „Většina
lidí ke mně chodí protože nezná své osobní dějiny. A je to velmi
nebezpečná věc zbavit někoho jeho dějin a duchovna.“ „Protože co
s námi dělají naše dějiny a duchovno? Dávají nám pocit nezávislosti.
Dávají nám naše sebevědomí a smysl naší budoucnosti, že jsme schopni
přijímat vlastní rozhodnutí. Vezměte to lidem a co dostanete? Získáte
úzkostné lidské bytosti, které přicházejí do mé ordinace. Mají pocit své
slabosti. Pak potřebují podporu, že ano, dočasně ode mne, nicméně já se
pak z nich opět snažím vytvořit nezávislé osobnosti. Nejsem si jistý, zda
naše vláda chápe, do jaké míry se na ní lidé mohou stát závislými –
závislými právě na vládě. Může to ovšem být také vládní
záměr.“
Barbara Curtisová (http://barbaracurtis.com) - matka dvanácti dětí:
„Domnívám se, že zde existovala po celé roky tendence vsugerovávat
našim dětem, že za ně vláda vyřeší všechny jejich problémy. Nyní se to
soustředilo na jednoho muže (Obamu). Myslím si, že mnoho z nás má
z takového vývoje velké obavy.“ „Naše děti již nemohou mít svou víru.
Nemohou mít své duchovno a jsou cvičeny k tomu, jak se stát vzornými
spotřebiteli. A nyní, s posilováním globalizačních trendů, jsme nuceni
podepisovat smlouvy s OSN, které nám berou naše rodičovská práva
/…/.“
Účastník diskuse: „Nikita Chruščov
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchev) řekl /…/, nemusíme
zničit Američany vojensky. Uděláme to skrze jejich děti. Sebereme jim
Boha. Uděláme z nich komunisty /…/.“
Glenn Beck: „Kolik z vás je připraveno obětovat vše a začít úplně od
začátku, úplně znovu, pokud by to vyžadovalo zachování svobody
vašich dětí.“
Účastníci diskuse: (obrovský potlesk, všeobecný souhlas)
Glenn Beck: „Kolik z vás si myslí, že řešením (krize) jsou vládní opatření
.“
Účastníci diskuse: (ticho, nikdo)
Glenn Beck: „Kolik z vás si myslí, že řešením (krize) je práce v nejbližším
okolí, v lepších vztazích s lidmi, se sousedy apod.“
Účastníci diskuse: (obrovský potlesk, všeobecný souhlas)
Glenn Beck: Musíme najít opravdové americké hrdiny, ne ty supermany
z televizních filmů, nýbrž ty v každodenním životě, kteří řeknou: takhle
tedy ne a dokáží si pak stát za svým názorem.
Účastníci diskuse: (souhlas)
Glenn Beck: „Měl bych dovolit vládě, aby mi povinně očkovala děti?“
Účastníci diskuse: (ne, všeobecný nesouhlas)
Glenn Beck: „Kdo z vás to vládě dovolí?“
Účastníci diskuse: (mlčení, nikdo – všeobecný nesouhlas)
Glenn Beck: „Co uděláte, pokud vám řeknou: je to povinnost, musíte?“
Účastníci diskuse: („Vezmeme děti ze školy, nedáme se.“)
(Zdroj: Glenn Beck Show, 25. září 2009.)
Ptejme se nejenom tedy: kolik mrtvých si tzv. prasečí chřipka
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu) vyžádala, ale také: kolik mrtvých
zapříčinilo očkování proti chřipce (smrtelné případy jsou hlášeny
z celého světa) a kolik lidí se uzdravilo bez očkování (minimálně jde o
desítky tisíc lidí na celém světě). Budeme jistě zajímavě překvapeni
(http://www.doktoriprolidi.cz/index.php?itemid=240). Všímejme si
televizních pořadů typu Otázky Václava Moravce, které neustále pouze
propagují očkování a smrtelné případy, nikoliv již výše nastíněné „nové
otázky“. Ptejme se: proč to pan doktor Moravec
(http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Moravec), též ostatní
dělají a jaké další masáže nás ještě ve spolupráci s vládou, EU, jejími
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úředníky čekají? Kdy se už také v ČR objeví komentátorská osobnost
podobná Beckovi, Napolitanovi nebo Jonesovi?
Soudce Napolitano: „Co bychom měli dělat s vládou, která neuznává
žádné limity své moci, která si myslí, že může regulovat veškeré lidské
chování, zdaňovat všechno a kontrolovat všechny soukromé činnosti
/…/?“ Historik Matthew Spalding
(http://www.heritage.org/about/staff/matthewSpalding.cfm) z „The
Heritage Foundation“ (http://www.heritage.org) odpovídá: „To, co
potřebujeme, je nová americká revoluce. /…/ Musíme znovu obnovit
limity vlády.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 4. listopadu 2009.)
Američanka Lisa Fritschová (http://www.lisafritsch.com): „Domnívám
se, že dnes bojujeme za naše právo být sami sebou. To, co s námi dělá
socialismus, je to, že zabíjí ducha osobní svobody a naše právo na sny.“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 13. listopadu 2009.)
Temné síly NWO slavily tedy v pochmurném, deštivém a depresivním
listopadu 2009 své drtivé vítězství. Bude pokračovat ? V České republice
se blíží další důležité události díky listopadovému kongresu ODS
(http://www.ods.cz/kongres) o víkendu 21. a 22. listopadu v Clarion
Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany,
http://www.cchp.cz), který bude pravděpodobně možné opět sledovat
online. Tento velmi pozitivní krok ukáže, v jakém stavu jsou
konzervativně-liberální síly v ČR, o které by se dalo opřít v pokračujícím
boji za svobodu proti totalitářům z NWO. Inu – uvidíme.
Ptejme se:
1/ Odvážně a čestně
2/ Držme se pravdy bez ohledu na to, co najdeme
3/ Mluvme beze strachu
Legální recept na zastavení NWO podle Glenna Becka: „Politici Vás
ignorovali. Nyní se Vás bojí. /…/ Přesně tak, jak to řekl George
Washington. /…/ Ano, politici by se měli bát voličů, je to totiž zdravé
pro naši republiku. My vás odvoláme pánové politici – tento druh
strachu. Probouzíme se a sledujeme každý váš krok /…/. Odvoláme ty
politiky, kteří nehájí ústavu. /…/ Potřebujeme nové otce zakladatele.
Potřebujeme, abychom opět masově vyšli do ulic a demonstrovali.“
(Zdroj: Glenn Beck Show, 17 . září 2009.)
Vždyť: „Není to o straně, je to o naší zemi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 15.
října 2009.)
S přáním všeho dobrého a Božího požehnání Váš RAdo Skydancer

.
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