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Římské přísloví

KDO ZA KÝM STOJÍ

Adventně-vánoční úvaha o současném stavu světa kolem nás

Následující pohled na nesnadnou pozici naší vlasti v rozbouřeném světě, plynoucí z mých dlouholetých zkušeností
pedagogických i diplomaticko-politických, věnuji našemu panu prezidentu Miloši Zemanovi a všem lidem
dobré vůle toužícím po pravdě, spravedlnosti a právu, k nejradostnějším svátkům roku - kdy se nám narodilo
v chudých betlémských jeslích, na periférii spícího města tonoucího ve tmě, jasné Slunce Věčné Boží Lásky
- křehké dítě Emmanuel - Bůh s námi, Ježíš Kristus -  jediný pravý Spasitel světa. Tato úvaha je současně
výrazem vděčného poděkování panu prezidentovi za jeho moudré vlastenecké postoje, jimiž se snaží ochránit
jednoho každého obyvatele naší rodné země před řízeným a umně maskovaným vpádem vetřelců nesoucích
ve zdánlivě holých rukou vražedné zbraně  dobyvačné islámské ideologie, jež má za 13 staletí existence
(od první „imigrace“  loupežného  masového  vraha  a  falešného  proroka Mohameda r.  622  z  Mekky  do
Meddiny) na svědomí řádově 270 mil povražděných obětí (60 mil křesťanů, 10 mil budhistů, 80 mil hinduistů
a 120 mil Afričanů). Jen Mohamed sám od chvíle své „imigrace“ až do smrti  o 10 let  později  (r.  722)
rozpoutal 83 útočných válek - cca každých 6 týdnů 1 válku..

Úvodní poznámka

Sobotní  (5/12/15)  pohádku TV Nova  Zdeňka  Trošky „Nejkrásnější  hádanka“,  v  níž  se  za  neuhodnutou
hádanku řezaly uši, případně hlavy,  by někdo mohl s nadsázkou považovat za nevinnou připomínku další
fáze pečlivě připravené kampaně - strategie důmyslné psychologické přípravy obyvatelstva na pozvolna se
přibližující právo  šaría  do  naší  vlasti..  Ostatně  podobná  příprava  nenápadného přivykacího  působení  na
podvědomí lidí ve prospěch rasového multikulturalismu je zřejmá mj. z módních salónů obchodních center
(Kotva, Palladium, Tesco,...): např. v jedné z prodejen obleků v pražské Kotvě je poměr dámských i mužských
černých  a  bílých  figurín  18  :  3. Rádoby  atraktivní  mudžahedín  s  černým  plnovousem  a  odhodlaným
pohledem na velikém plakátu v jiném oddělení Kotvy (viz příloha) ani v nejodvážnějším snu opravdu není
prototypem  českého  či  evropského  rytíře..  Není  a  nikdy nebude. Krom  toho  dlouholetá  soustavná
„výchova“  evropského obyvatelstva  fantasmagorickými  US filmy  s  armagedonální  tématikou  má  stejné
poslání.  Až skutečně dojde k rozhodující  bitvě  u Armageddonu blízko syrského města  Aleppo (US film
„Armageddon" dnes večer - 5/12 - na ČT 1), lidé budou dobře „připraveni“ - a přísloví praví, že „Kdo je
připraven, není překvapen“… 



Nevolal jsem „Jsem Charlie“, „Jsem Pařížan“ či „Jsem Rus“ (to poslední mimochodem nevolal nikdo
- ačkoli v ruském letadle bylo zavražděno téměř 2x více lidí - včetně zcela nevinných dětí - než při útocích ve
Francii,  což  je  zároveň  také  výmluvnou  ukázkou  pokrytectví  dvojího  metru).  Kategoricky  odsoudit
teroristické  útoky  je  však  pochopitelně  správné  a  hesla  vyjadřující  solidaritu  s  brutálně  popravenými
Francouzi, Rusy či příslušníky jiných národů jsou toho výrazem.

Ale také je neméně správné odsoudit příčiny atentátů:

1/ podstatu  netolerantní,  agresivně-hegemonistické  ideologie  islámu,  která  ve  svých  aplikovaných
důsledcích nekompromisně a nemilosrdně válcuje vše nemuslimské  (tzv. káfiry - židy, křesťany, budhisty,
hinduisty,  ateisty,..): pak-li  káfirové odmítnou konvertovat k islámu, čeká je dekapitace či  -  v nejlepším
případě  -  život  v  otrocké  porobě  a  placení  doživotní  výkupné  daně  za  ušetření  života.  Tento  fakt  nám
potvrzují  a  opakovaně  před  ním varují  samotní bývalí  muslimové -  konvertité  ke  křesťanství (např.
vystudovaní islamologové Salman Hasan, Brother Rachide, Lukáš Lhoťan, ..).  Vřele doporučuji vynikající
internetový odkaz: Dr. Salman Hasan - „Uprchlíci očima bývalého muslima“.

2/  hrubé urážení  a zesměšňování  předmětu víry jiných lidí (v  tomto případě islámu), byť  ve jménu
(falešné  !)  svobody,  jež  -  jako  dynamický „katalyzátor“  -  k nešťastnému  a  zbytečnému  vyprovokování
důsledně praktikujících muslimů vedlo.

Nechutné  karikatury  Mohameda  a  ještě  mnohem  odpornější  rouhačské  hanobení  křesťanského
Trojjediného Boha (Nejsvětější  Trojice)  byly  aktem duchovního terorismu,  stejně  jako  drzé  hanobení
nejvýznamnější  pravoslavné  svatyně  v  Rusku  -  chrámu  Krista  Spasitele -  sexuálními  praktikami
slabomyslné skupiny  úchylných  děveček,  které  si  daly  výstižné  jméno  „Veřejné  vaginální  výtržnice“
(Pussy Riot). Za takové jednání by byly spravedlivě uvězněny i podle českých zákonů - zatím, díky Bohu.

1. Příčiny a důsledky (Zločin a trest)

Není  poněkud schizofrenní  stav,  kdy evropští  obhájci  tzv.  demokracie,  havlisté  a  trenýrkáři,  či  pražská
„Lumpenkavárna“ (viz mj. Bělobrádkové, Dienstbierové, Halíci, Jurečkové, Kocábové, Láskové, Marksové-
Tominové,  Mitrofanovové,  Peheové,  Pelikánové,  Putnové,  Romancovové,  Schwarzenberci,  Sobotkové,
Stropničtí, Šabatové, Šírové, Válkové, Zaorálci,..) na jedné straně  doširoka (sebevražedně) otevírají náruč
„ubohým  muslimským  uprchlíkům“,  nabízejíce  jim stamilionové  či  miliardové integrační  programy na
výuku jazyka, rekvalifikaci (z jakých původních profesí - ?), měsíční kurz demokracie a vyzývají nás občany -
obyvatele své vlastní rodné země, abychom se k nim chovali laskavě a pohostinně (nejlépe si je povinně
nastěhovali domů, jak to direktivním tónem „doporučoval“ vlastizrádce K. Schwarzenberg), protože jinak
bychom je mohli rozzlobit, a to by byl ovšem problém.. - To doslova konstatoval další nechutný vlastizrádce
a bezpáteřní lidový tlachal M. Kocáb alias Muk - a nejen on.. Mimochodem, ke stejné „pohostinnosti“ a klidu
nás vyzývali tzv. normalizátoři během sověty vedené invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968
a  jejich  následného  „dočasného“  pobytu  (22  let  !  )  na  našem území...  Tehdy jsme  takové  chlácholivé
„uspávače hadů“ také považovali za vlastizrádce. 

Na druhé straně titíž „demokraté“ nelítostně zesměšňují a vláčí bahnem nejintimnější předmět víry a úcty
(Alláha, Mohameda) právě těch samých lidí, a to navíc s nadřazeným poučováním o tom, že tato (falešně
zvrácená) svoboda projevu je nedílnou součástí naší kultury, kterou oni musí přijmout za svou, protože my si
ji (údajně) nedáme vzít... Ejhle další - a tentokráte  z naší strany zbytečně uměle vyvolaný nesmiřitelný
konflikt.  My  si prostě  chceme  podržet  „právo“  zprofanovat,  špinit,  hanobit,  tupit či  zesměšňovat
cokoliv, kdykoli se nám zamane;  protože jsme občanská, sekulární,  tedy ne-náboženská, společnost,  jejíž
pravidla jsou nadřazená jakékoli náboženské víře.

Ale to je právě ten kámen úrazu a „voda na mlýn“ islamistům, kteří se cítí být pověřeni Alláhem a Mohamedem
skrze slovo Koránu (súra 9,  ayat 5:  „Zabíjejte nevěřící,  kdekoli je  najdete“), aby tyto cynické káfiry -
nevěřící  psy, opovrhující  „pravou“  vírou -  pobili  a  Evropu  podřídili  Alláhovi  a  jeho  jedinému  proroku



Mohamedovi  v  řádu  práva  šaría.  Vždyť  etymologicky  již  samo  slovo  ISLÁM znamená  (totální)
PODŘÍZENÍ všeho a všech Alláhovi. V tomto smyslu se nesou nejen projevy muslimských duchovních
(např.  v  brněnské mešitě  proti  Židům -  viz  Parlamentní  listy -  MUDr.  Jiří  Brančík),  ale i  vyhrožování
evropských imámů i řadových nájezdných muslimských vetřelců (tzv. imigrantů) obyvatelům evropských
zemí - včetně naší vlasti.

Stejně jako v materiálním světě platí Newtonovy zákony klasické fyziky, tak i ve světě duchovním („o patro výš“)
platí zákony mentální gravitace, podobností a kauzality  (viz mj. B. Kafka „Nové základy experimentální
psychologie“). Bude-li někdo dráždit chřestýše bosou nohou, nemůže se divit, že dostane smrtící dávku jedu;
chřestýš  totiž  není  neškodná  a  plachá  ještěrka.  (Jakkoli  rozumný  člověk  však  z  principu  úcty  k  životu
druhých nedráždí ani ještěrky, ani jiné krotké a bezbranné tvory, přestože mu nemohou ublížit..).

V  pařížském  klubu  Bataclan  byl  zahájen  strašlivý  masakr  bezmocných  tančících  lidí  ve  chvíli,  kdy
satanistická skupina Death  Metal  zpívala  slova písně „Kiss  the  Devil”  („Polib ďábla”);  na  fotografiích
obětí těsně před začátkem krvavé popravy jsou dokonce zachycena gesta obecně vnímaná jako satanistický
pozdrav (zdvižený ukazováček a malíček - nyní je  lze běžně vidět na bilbordech po celé Praze - a zřejmě
i jinde..). Mrazivá koincidence vyzývavých slov s jejich tragickým vyslyšením bere dech (obětem doslova):

Kdo by miloval ďábla?
Kdo zpívá jeho píseň?
Kdo miluje ďábla a jeho píseň?
Já budu milovat ďábla
Já budu zpívat jeho píseň
Budu milovat ďábla i jeho píseň.

Smrtelný polibek satana přišel okamžitě. 

Odmyslíme-li si jemné předivo duchovních kauzálních souvislostí, zdánlivě vidíme jen ubohé mladé lidi,
kteří byli při zasloužené zábavě na konci pracovního týdne (pátek 13/11/15) surově povražděni. Jenže věci
a jevy kolem nás  jsou vzájemně  spojeny neviditelným „duchovně-genetickým“ řádem. Velké  události
vyrůstají  jako mohutné stromy z nepatrných semínek,  jež skrývají  informaci  - dobrou či zlou. Chce-li  se
člověk vyvarovat utonutí v mrazivé vodě, je moudré, když nebruslí na tenkém ledě. 

Základem úspěchu je tedy prevence příčin - vyhýbání se poznanému vědomému zlu. I Pán Ježíš Kristus
vážně varuje, že kdo vyhledává nebezpečí, často v něm zahyne. Mnozí mladí Francouzi bez živé víry v Boha
možná  ani  netušili,  jak  nebezpečné je  navazovat  kontakt  s  ďábly  (démony  -  padlými  pyšnými  anděly  -
zlými duchovními bytostmi); bohužel neznalost zákona neomlouvá - mnoho lidí se pádem z výšky zabilo
i bez znalosti matematické formulace gravitačního zákona, a mnoho se jich utopilo, aniž cokoli tušili o zákonu
jakéhosi  Řeka  jménem  Archimédes.. Mnozí  řidiči  zaplatili  pokutu  za  bezděčné,  i  neúmyslné,  porušení
pravidel.. Proto A. Einstein moudře varuje, že se lidstvo buď vrátí  k Bohu, nebo se zničí.  Jen On a Jeho
„turistická trasa“ - Desatero Božích přikázání - je spolehlivou Cestou k záchraně člověka - protože On
v lásce vymyslel a uvedl do existence (= stvořil) geniální dílo Universa, a pro jeho bezchybný chod dal své
zákony - přírodní i morální (Desatero). Proto jen On má právo určit, co je dobré a co je zlé. Jakékoli pyšné
pokusy o redefinici jeho původního „nastavení“ hodnotového systému končí vždy lidskou tragédií -
v slzách a  v krvi.  Pak-li  zákony Desatera respektujeme a jimi  se  řídíme,  zachováváme harmonii.  Každé
porušení mravního zákona (= hřích) však soulad poškozuje a ničí.

2. Opět „dvojí metr“?

Brutalitu atentátu na klub Bataclan můžeme nahlédnout i z jiného úhlu: všechny demokratické síly v EU + USA
odsoudily ozbrojenou akci islámských útočníků jako zločin proti lidskosti a prezident F. Holland dokonce
konečně otevřeně vyhlásil: „Jsme ve válce“.



Turecká armáda brutálně sestřelila spojenecké ruské vojenské letadlo za  údajný 17-vteřinový přelet (Rusové
to popírají  a Pentagon to nepotvrdil) výběžku tureckého území  zasahujícího do sousední Sýrie  tvrdíc, že
během 5 minut bylo mnohonásobně (10 - 20 x ?) varováno. I bystré malé dítě pochopí, že 5 minut se nevejde
do 17 vteřin ani jednou.. Přitom turecká strana oficiálně deklaruje, že bojuje proti stejnému nepříteli (IS) jako
Rusko - obě země jsou tedy v postavení spojenců. A přesto Turecko vrazilo spojenci  zákeřně dýku do zad...
Navíc - aby toho nebylo málo - Tureckem podporovaná tzv. „umírněná“ syrská opozice zastřelila jednoho
z ruských pilotů během seskoku (válečný zločin) a zničila jednu záchrannou ruskou helikoptéru americkou
raketou za nadšeného ječení „Alláh akbar !!“.. (viz zprávy ČT).

Byly tyto vražedné útoky skutečně adekvátní, přiměřenou odpovědí na faktický či fiktivní „pobyt“ ruského
letadla v tureckém  (de facto spojeneckém) vzdušném prostoru po dobu 17 sekund? Mělo Turecko skutečně
právo sestřelit letadlo, jež ho žádným způsobem neohrožovalo? Nebo chtělo spíše řešit své mocenské ambice
vtažením NATO do přímého vojenského konfliktu s Ruskem?  (Záminek k rozpoutání války s ním už jsme
viděli dost - zažehnutí cílené občanské války na UA, sestřelení malajsijského letadla,..).
  
Kdyby se ruský prezident V. Putin nechal vyprovokovat a reagoval na brutální  „obrannou“ agresi Turků
podle stejné logiky a se stejnou rasancí jako F. Holland na útoky v Paříži, dnes by se již Evropa i celý svět
otřásaly hrůzami žhavé fáze III. světové války; ta nicméně stále nebezpečněji doutná pod tenkým povrchem
formálního míru,  který není  založen na  pravém vnitřním pokoji  Božího Ducha,  ale je pouze labilním
výsledkem racionálního strachu US agresora z obranné síly ruského medvěda a světového veřejného mínění,
jež dnes většinově podporuje obrannou pozici Ruska - navzdory enormnímu úsilí demagogických politiků,
politruků a jejich poskoků v mainstreamových médiích.

Podle posledních zpráv je mimo jakoukoli pochybnost fakt, že turecký prezident Erdogan a jeho syn Bilal
obchodují  s  ropou,  kterou  IS  protiprávně  krade  v  Sýrii  a  Iráku.  První  efektivní  údery  proti  dlouhým
kolonám cisteren („živému potrubí“) uskutečnilo bombardování ruských letadel, jež konečně přineslo citelné
ztráty IS,  což  je  právě jedním z  důvodů US-kritiky ruské  vojenské  pomoci  Sýrii;  mimochodem, jediná
zahraniční vojenská síla, která má plné legální oprávnění operovat v Sýrii na základě oficiálního pověření
legitimní syrskou vládou, je armáda Ruska.

Navíc dva turecké novináře, kteří uveřejnili informaci o spolupráci vlády Turecka včetně její tajné služby
MÍT s IS, jemuž byla  dána možnost  volného pohybu přes hranice do Sýrie  včetně  dodávek zbraní (!),
prezident Erdogan obvinil z vyzrazení státního tajemství a požadoval pro ně trest doživotního vězení. Tím
logicky  potvrdil pravdivost a správnost těchto informací. Toto je prokazatelný fakt a nikdo ho nemůže
popřít  -  kromě  našich  tzv.  veřejnoprávních lživých  medií,  která  takové  informace  systematicky  zatajují
(případně  překrucují).  K  těm patří  i  zpráva  Benjamina  Fulforda  (odvolávající  se  na  Sorcha  Faal,
informační /  dezinformační web založený US námořní rozvědkou),  o  Erdoganovu synu,  který je nyní  na
útěku, protože  znásilnil,  mučil a zavraždil 2 novinářky  (britskou a americkou), jež podávaly pravdivé
zprávy o podpoře Turecka IS. Fulford se navíc domnívá, že za všemi akty tzv. mezinárodního terorismu je
třeba  vidět  americko-židovskou  lobby usilující  o  nastolení  NWO,  k  čemuž  islámský  terorismus  -
infiltrovaný agenty CIA a Mossadu - slouží jako jeden z nástrojů.

3. Manifestace na Albertově - 17/11/2015

Dne 7/12/15 v pořadu UK ČT obvinil  hostující  bývalý člen zaniklé  liberální  strany ODA Daniel  Kroupa
docenta Martina Konvičku z trestně-právně postižitelných výroků, jež zazněly - jak tvrdil Kroupa – „z úst
člověka, který stál na tribuně vedle pana prezidenta.“ Z takové formulace nezasvěcený člověk velmi snadno
získá představu, že se MK během projevu na Albertově dopustil závažných urážlivých výroků v rozporu
s naším právním řádem. To však vůbec není pravda. 

Projev MK na Albertově jsem osobně slyšel a mohu objektivně potvrdit, že byl naprosto kultivovaný a ve
smyslu zákona zcela čistý.  D. Kroupa evidentně narážel na Konvičkovy ne-šťastné výrazy na Facebooku



před mnoha lety,  které byly ještě nešťastněji  vytrženy z kontextu a manipulativně zneužity proti němu
podle vzorce „Když chceš psa bít, hůl se najde“. 

Kdo si v médiích dal práci, aby sporné formulace MK ocitoval v plném kontextu, v němž byly použity??
Kdy byl MK absurdně tlačen redaktorem tak dlouho, až na absurditu nejapného naléhání odpověděl absurdní
nadsázkou, o níž se žádný rozumný člověk ani na zlomek vteřiny nemohl domnívat, že by ji někdo mohl
chápat doslova. A na této laciné vlně mlhavého „stádního“ obvinění se v ČT nečestně svezl člověk, který se
prezentuje jako vysokoškolský pedagog, zušlechťovatel myslí a duší studentů, jež je má povinnost vést
k pravdivému poznání podstaty věcí a spravedlivému hodnocení jevů ve světě kolem nás. 

Navíc si DK neodpustil nepatřičnou, úplně zbytečnou a nezaslouženě jedovatou poznámku na adresu
komunistického senátora J. Doubravy, který - mimochodem - kdysi prosadil udělení státního prezidentského
vyznamenání řadovému katolickému     knězi - proti vůli křesťanského (!) předsedy komise Bendy.. Právě
takové hanebně demagogické a pokrytecké jednání, které hojně využívala zpupná bolševická moc a nadále
je využívá moc současná,  zrazující zájmy vlastního lidu a podporovaná havloidními neomarxistickými
liberály, považuji - také jako pedagog - za hrubě nemorální, pročež NEKOREKTNÍ a odsouzeníhodné.

Pokud jde o vlastní projev pana prezidenta (Albertov, 17/11/15):

Atmosféra mezi lidmi byla uvolněná a radostná. Konečně jim významný politik, navíc první muž naší země,
zvolený většinou hlasů ve všelidovém referendu, říkal  PRAVDU. Poslouchat jeho moudrá, dobře vážená
slova pronášená s klidem a mírností bez jakýchkoli útočných úmyslů, bylo jako pít orosený pohár čisté
pramenité vody uprostřed žhnoucí pouště. 

Svobodomyslný a svobodymilovný, zdravě vlastenecký i panevropsky solidární projev byl skutečným
a hluboce lidským výrazem upřímného a starostlivého zájmu prezidenta o osud jednoho  každého, i  toho
nejposlednějšího, obyvatele naší vlasti. Proto to byl projev důstojný a vpravdě státnický, za nějž by se
mohl se ctí plně postavit Dědic České země,  svatý kníže Václav,  i Otec Vlasti - král český, markrabě
moravský a císař římský z Boží milosti - Václav biřmovaný Karel.

Podporuje-li kdokoli - tedy i pan docent Konvička - svou přítomností i projevem tak moudře, citlivě a zároveň
odhodlaně pronesené prezidentovy postoje, lze mu jen poděkovat a zatleskat. Nemáme se snad na prvém
místě ptát po obsahu sdělení, místo toho, abychom jeho kvalitu hodnotili podle mediálního profilu autora?
Nebo, jinak řečeno, chtěl by snad někdo kritizovat a šikanovat poslance, který tvrdí, že Země je kulatá,
tráva zelená, moře slané, ve Sněmovně hlasuje pro posílení ochrany dětí a boje proti korupci, jen proto, že je
to komunistický poslanec? To by bylo CHUCPE! A navíc, protože jedovaté jazyky nemohly nic vytknout
samotnému skvělému projevu pana prezidenta, ve své bezmocné nenávisti jej agresivně napadly „oklikou“ -
kvůli účasti člověka, jemuž média nasadila - neprávem - psí hlavu. To je CHUCPE na druhou! 

Na  Albertově  v  době  regulérně  nahlášené  demonstrace  nebyly  žádné  policejní  filtry,  policisté  příchozí
ani nekontrolovali - nemuseli: nálada byla zcela pokojná a optimistická. Kordon těžkooděnců zatarasil jen
hlavní ulici Na Slupi, po níž jezdí tramvaje, což bylo velmi rozumné a jediné možné řečení, jak ochránit naše
shromáždění  před  fanatickým  útokem  organizovaného  davu  těch,  které  lze  skutečně  a  bez  nadsázky
pojmenovat zlovolnými „xenofoby“ či „fašisty“, kteří by se neštítili ve své nenávistné frustraci napadnout
toho, kdo přinášel pravdu, aby ho „rozsápali“. 

To je ostatně úděl všech pravdy- a svobody-milovných heroldů napříč historickým vývojem lidstva. Největší
ikonou tohoto nelítostného boje lži a zloby proti  PRAVDĚ  byl sám  Boží Syn Ježíš Kristus, jejž skuteční
zločinci, xenofobové, rasisti, nacisti a fašisti krutě přibili na kříž. Jenže On třetí den vstal z mrtvých - živý
a silný,  a  cítil  se  výborně (viz  např. nejvzácnější  obraz české gotiky  od Mistra Třeboňského).  A v Jeho
Vzkříšení je i jistota a záruka našeho vítězství. Jakkoli dočasně pokračují nenávistné útoky zla proti pravdě,
svobodě  a  lidské  slušnosti  podle  zákona smečky; Ježíš o  nich  mluví  ve  své  alegorii  o  perlách,  které  je
neradno házet  prasatům:  „Nehažte  perly  sviním,  protože  je  rozdupou a  vrhnou se  na  vás“.  Velmi  to
připomíná také tragicky končící touhu po moci a nadvládě, jak ji skvěle ztvárnil William Golding ve svém
vynikajícím románu „Pán much“, oceněném Nobelovou cenou za literaturu (1983).



4. Na čí straně stát?

Pak-li se podíváme na chování světových i  našich politiků z potřebného nadhledu, vnímáme v nich jeden
výrazný společný rys - zdánlivou bezradnost elit - a zdánlivě nesmyslné přešlapování na místě - nekonečné,
bezcílné, a proto všechny ty zbytečné konference a debaty, které však stále nevedou k jediné nutné akci:

okamžitě zastavit INVAZI ISLÁMSKÝCH BOJOVNÍKŮ do Evropy maskovaných výrazně menšinovým
„závojem“ žen a dětí.

Jenže právě „bezzubost“ a záměrné prodlužování diskusí o „účinném řešení“ je pravým cílem stavitelů NWO.
Ve stínu debat se do Evropy nadále valí proudy islámských bojovníků (Parlamentní listy,  2/12/15:  „To je
průser. Katastrofa. ČR v ohrožení. Tohle se nám sem valí, je to děsivé. Mladí bojovníci ISIL, zvěrstva.
Tajné služby přinesly zásadní varování a toto nám řekli Babiš, Gazdík či Okamura“..).

Nářek  přichází  prakticky ze  všech  zemí  Evropy.. V  Norsku nyní řádí  „epidemie  znásilňování“  („rape
epidemic“) - 100% přepadení násilných činů mezi cizinci spáchali  ne-evropští muži. A 9 z 10 jejich obětí
byly domorodé norské ženy a dívky.

Švédsko bude do 15 let zaostalou zemí za ex-komunistickým balkánským Bulharskem. Švédské turistky se
v Praze (10/2015) svěřily se svým zděšením ze situace ve vlasti a nešťastně naříkaly, že nevědí, co mají dělat.
Zločinná švédská vláda svévolně zrušila nadcházející volby a parlamentním pučem levice se zelenými si
tak prodloužila mandát  až do  r. 2022 - aby mohla dokonat zvrhlý likvidační plán vlastního národa skrze
nástroj nuceného míšení ras - zločin proti lidskosti.

Situace  v  Anglii, Dánsku,  Holandsku,  Francii,  Itálii,  Německu,  Rakousku,  Řecku  a  dalších  zemích  je
pro domácí  obyvatele  frustrující  až hrozivá..  Z důvodů obav o  vlastní  život a bezpečí, kvůli  strachu ze
znásilnění,  fyzických  útoků,  šikany  dětí  i  učitelů ze  strany  agresivních  vetřelců  („migrantů“),  kvůli
zdravotním a sociálním rizikům (podle  informací  z Německa hrozí  krymsko-konžská krvácivá horečka,
záškrt,  ebola,  hepatitida,  HIV/AIDS,    malárie,  spalničky,  meningitida,  příušnice,  dětská  obrna,  svrab,
tetanus, tuberkulóza, tyfus a černý kašel  ) a obrovské ekonomické a logistické zátěži. Situaci v Makedonii
popsal po návratu senátor Tomáš Jirsa výstižně jedním slovem: „Katastrofa“. 

Když  prezident  Miloš Zeman  v  kontrastu  s  nebezpečím islamizace  židovsko-křesťanského  světa (tak
muslimové reálně vnímají Izrael a západní euro-americkou civilizaci, která se však stále více proměňuje
v prohnilou  pohanskou  společnost  s  reziduálním  křesťanským  folklórem..) již relativně  dávno  přirovnal
občanskou válku na UA k „chřipce“, sklidil ironické posměšky a zpupné výchovné rady, jak se má či nemá
prezident vyjadřovat.  Dnes těm krátkozrakým posměváčkům,  nadutým mentorům a šeroslepým hlupákům
rychle tuhnou rysy...

V souvislosti  připomínám  moudrý,  logický  a  zcela  korektní argument  leaderů  většiny US států,  kteří
radikálně odmítli přijmout syrské „uprchlíky“  (poměrem hlasování v US Kongresu  289 : 137  ve prospěch
odmítnutí invadorů, vetřelců či nájezdníků): „Důvod, proč na noc zamykáme dveře domu, není v tom, že
nenávidíme lidi venku, ale protože milujeme ty, kdo jsou     uvnitř. Jsme za ně odpovědní, a proto    máme
povinnost je chránit“. 

Tato logika je plně legitimní i ve světle křesťanské lásky k bližnímu - apoštol sv. Pavel (1. list Tim. 5, 8) dokonce
varuje:  „Kdo zanedbává své domácí, je horší než pohan“.  To samozřejmě neznamená, že bychom neměli
být připraveni pomáhat potřebným; je však nutné použít spolu s postojem altruistické solidarity i moudrou
opatrnost a rozvážnost. V každé životní situaci i v době míru se setkáváme nejen s lidmi dobrými a poctivými,
ale i  s  podvodníky,  kteří  k nám nepřistupují  s  čistými  úmysly.  Proč by tomu mělo  být  jinak ve válce?
Naopak, v ní se lidské charaktery projevují výrazněji, kontrastněji. Vzpomeňme mj. i na křížové výpravy
zorganizované za  zcela legitimním účelem osvobození  Svaté země z  rukou nepřátel  (shodou okolností
mohamedánů), které byly rovněž zčásti zneužity ziskuchtivými jedinci (jejich počet a vliv se komunističtí historici
snažili falešně přecenit ve snaze význam bojů o záchranu křesťanů z muslimské tyranie poškodit a znehodnotit;
v té souvislosti odkazuji na výbornou analýzu renomovaného brněnského historika dr. Radomíra Malého). 



Přitom mějme na paměti, že podle  konsensuálního názoru světových tajných služeb činí radikální segment
muslimské populace 15 - 25%; při počtu cca 1,6 mld muslimů na Zemi tak čelíme mase 240 - 400 milionů
potenciálních teroristů. Důkladná opatrnost je proto nutná a plně legitimní. Nemluvíme o chorobných fobiích,
jako je iracionální strach z pavouků či myší, ale o důvodném strachu z medvěda, kterého můžeme reálně
potkat už i v našich lesích, o strachu z nákazy HIV při promiskuitním chování, o obavě z okradení či přepadení
v  nebezpečných  lokalitách  neblaze  vyhlášených  městských  ghett  atp.  Takový  strach  je  psychologicky
přirozeným obranným reflexem chránícím náš život, zdraví i peněženku.

Tyto obavy plně ospravedlňuje i recentní průzkum arabského zpravodajského serveru AlJazeera.net. Americká
novinářka  Joy Overbeck upozorňuje, že  plných 81 % z více než  38.000 respondentů  podporuje IS. Na
otázku, zda schvalují krvavé výboje IS v regionu, odpověděli ANO. Overbeck-ová s lehkou ironií kritizuje
metodu  US-úřadů  odpovědných  za  bezpečnost  země,  které  se  „uprchlíků“  ptají,  zda  jsou  teroristé  či  zda
očekávají, že se jimi stanou..

Je proto rozumné vpustit do „domu svého života“ jen ty jedince, kteří sdílejí a praktikují stejné hodnoty jako my -
na prvém místě úctu k hodnotě lidského života. A protože ta vždy pramení z náboženské orientace lidského
ducha,  který si  na jejím základě vytváří  kulturní  vzorce,  návyky a sociální  modely  chování,  je  zcela
přirozené, že má smysl – a je dokonce nutné – ptát se po náboženské orientaci potenciálních imigrantů, jež
jsme nikdy v životě neviděli a o nichž vůbec nic nevíme. Tím není řečeno, že mezi (formálními – vlažnými)
křesťany se rovněž nemohou skrývat nebezpeční podvodníci a zločinci, ale procento této pravděpodobnosti
je zanedbatelné. Jestliže se tedy chová zdrženlivě dokonce i  údajný vzor světové demokracie USA, ale i další
státy  světa  včetně  Austrálie,  striktním  odmítáním  vyslavit  své  občany  rizikům,  jež  s sebou  imigranti
nezpochybnitelně přinášejí, pak nevidím jediný důvod, proč by měla naše vláda pečovat o své občany méně
důsledně.

Ve světle zdravé lidské solidarity pomozme potřebným obětem války tam, kde jsou,  co nejblíže k jejich
domovům, v jejich přirozeném prostředí (klimaticky, sociálně, nábožensky, kulturně) - takovou pomoc velmi
vítám a jsem ochoten se na ní rád podílet. Ale nevtahujme si Trojského koně do bran našich měst a obcí. Ne-
bezpečí je obrovské. Můžeme přijmout maximálně ty z nich, kdo prokáží stejné postojové orientace  v zá-
sadních, klíčových otázkách (viz výše): to je křesťany, kteří s námi sdílejí stejný kulturně-sociální vzorec: ab-
solutní úctu k životu a toleranci k názorům druhých v hostitelské zemi. Naproti tomu jednoznačná vý-
zva Koránu (mj. v súře 9, ayat 5) k fyzické likvidaci nevěřících káfirů, dokud všichni nepřijmou Alláha, je
nepřekonatelná překážka pro akceptování islámské ideologie jako  partnera k diskusi. Proto Evropský soud
pro lidská práva již několikrát potvrdil, že je NESLUČITELNÁ s demokratickými principy.

Má-li rozumný člověk k dispozici alespoň tyto (a mnohé další) argumenty a současně nezkažený a nezkalený
smysl  pro  pravdu, spravedlnost a právo,  na čí straně nutně nemůže a nesmí stát? Na straně  falešných
„demokratických“  pokrytců,  lhářů  a  demagogických  manipulátorů,  zločinců, kteří  pro  mrzký  zisk
drancují  celý  svět,  vyvolávají  války  přinášející  nezměrné  utrpení  stamilionům  lidí,  a  kvůli  získání
absolutních výhod pro sebe a své vyvolené rodiny nyní i do budoucna usilují nejen o perverzní ovládání
lidstva implementací satanské teorie Coudenhove-Kalergiho, ale dokonce o jeho drastickou populační „redukci“
(„humanitární“ vyvraždění) podle plánu Billa Gatese (prominentní konference TED 2/2010, jedním z nástrojů
k dosažení tohoto zrůdného genocidního záměru je podle něho vakcinace; přičemž ideální osídlení planety by
údajně mělo klesnout na 0,5 miliardy obyvatel).

5. Richard N. Coudenhove-Kalergi – klíč k pochopení řízené migrační invaze

Syn rakouského diplomata a japonské matky, svobodný zednář (od r. 1922 člen vídeňské lóže „Humanitas“)
s československým pasem, podivně obskurní „sociální inženýr“ 1. poloviny 20. století  Richard Nikolaus
Coudenhove-Kalergi byl zakladatelem Panevropské unie (1923-4) a promotorem evropského integračního
úsilí (především v západní části Evropy) po I. i II. světové válce.



Česká  Wikipedie  uvádí  výlučně  -  a  pouze  zdánlivě  -  pozitivní  hodnocení:  „Panevropská unie zastává
myšlenku politického a hospodářského sjednocení evropských národů na demokratických a přátelských
základech, s plným vědomím křesťanských kořenů našeho kontinentu. Myšlenkový obsah hnutí formuloval
Richard hrabě Coudenhove-Kalergi na svém panství Poběžovice na Domažlicku.“ V r. 1955 navrhl árii „Óda
na radost“ z Beethovenovy Deváté symfonie jako budoucí hymnu Evropské unie. 

Za  touto  zdánlivě  křišťálově  průzračnou  „výkladní  skříní“ jeho  aktivit však  existuje řada  ověřitelných
informací anglické verze Wikipedie či Vatikánu, které o něm podávají neblahé zprávy. Ty oscilují především
kolem knihy „Praktischer Idealismus“ z roku 1925, ale mluví i o - podle jeho sekretářky - sebevražedné
příčině smrti, kterou se však Kalergiho fan-klub snažil úzkostlivě zatajit, aby tím neoslabil či nezpochybnil
„čistý odkaz“ svého velkého mistra.. 

(Anglická Wikipedie:“According to a masonic yearbook he died of a stroke. His secretary, however, wrote
about his suicide. In her memoir, his death was kept secret so as not to disappoint those who considered
him to be the great dedicator to European integration.“). 

Každé 2 roky jsou tzv. Kalergiho cenou vyznamenáváni politici,  kteří se zasloužili o implementaci jeho
zrůdné vize. Od r. 2010 ji obdrželi A. Merklová, H. van Rompuy a J. C. Juncker. Také jen „náhody“?

Ve zmíněné knize Kalergi říká, že v Evropě dojde k odstranění národních států, jež budou nahrazeny novou
negroidní  euro-asijskou  rasou (K.  užívá  výrazu  „Mischling“ -  míšenec) mdlého  rozumu,  se  špatnými
morálně-volními vlastnostmi, snadno ovladatelnou. Řídit je má tzv. „Fuehrernation“ – „vůdcovský národ“.
Takové  myšlenky a  plány jsou však  zcela neslučitelné s  principem  „sjednocení  evropských národů na
demokratických a přátelských základech, s plným vědomím křesťanských kořenů“,  jak tvrdí česká Wikipedie,
neboť jsou jejich pravým opakem a totálním popřením.  

Ve svém stěžejním díle „Pan-Europa“ říká: „Každý kulturní člověk musí pracovat na tom, aby tak jako dnes
náboženství, stala se zítra i národnost soukromou věcí každého jednotlivce. Budoucí rozdělení národa a státu
bude osvíceným činem stejně velkým jako rozdělení Církve a státu.“

Z toho důvodu požaduje dosáhnout národní vykořeněnosti obyvatel domovských zemí - tj. zpřetrhat jejich
vazby na národní státy a nahradit je vyšším celkem. Nový Evropan, splňující Kalergiho sen o jednotě bez
hranic, musí být  zbaven „zátěže“ národní identity:  „Pro Panevropu si přeji euro-asijsko-negroidní rasu
budoucnosti, a tak lidské osobnosti zajistit různorodost.“ (Wiener Freimaurerzeitung 9–10/1923). 

Kalergi si uvědomoval, že šťastné mase míšenců („Mischling“) z různých koutů Evropy, Asie a Afriky musí
vládnout „duchovní elita“. Ta má vzniknout kolem „panské rasy“, jak nazývá ve svých dílech Židy. Neboť
ti se staletími pronásledování geneticky a duchovně zocelili, čímž získali předpoklady k poučování druhých
(zde je zajímavá nadčasová paralela absolutní shody s nedávným tvrzením Pavla Novotného - viz níže kap. 8.
„Současné  světovládné  plány“). Rozhodování  a  vedení  euro-elity  má  zabránit  možným  sporům  mezi
jednotlivými členy společenství, kteří by chtěli prosazovat své dílčí zájmy na úkor dobra celku. Ve své práci
„Adel“ („Šlechta“, Vídeň 1922) označuje Kalergi Židy v pozitivním a žádoucím smyslu za Führernation
(vůdčí národ), Herrenrasse (panská rasa),  Herrenmensch (panský člověk) a Herrenvolk (panský národ),
jehož členové se rekrutují z pravé i levé části politického spektra:

„Charakter těchto mužů a žen, kteří se pokoušejí osvobodit lidstvo, je podivná syntéza náboženských a politických
prvků (...) Tyto charakteristické rysy, díky kterým se kdysi stali tvůrci světového křesťanského hnutí, je dnes
staví v popředí hnutí socialistického.  (...) Ani ne jedno století  po svém osvobození stojí dnes tento malý
národ s Einsteinem v popředí moderní vědy; s Mahlerem v popředí moderní hudby; s Bergsonem v popředí
moderní filosofie; s  Trotzkým v popředí moderní politiky. Za prominentní postavení, které dnes židovstvo
zaujímá, vděčí především své duchovní převaze.“

Z  těchto  několika  ukázek  jeho skutečných  záměrů  je  snadno  pochopitelné,  proč  se  jejich  propagátoři
snaží pravdivě kritický pohled na osobu a dílo R. Coudenhove-Kalergiho vehementně cenzurovat.



V jednom renesančním dvorci blízko Staroměstského náměstí lze najít řadu moudrých rčení - koncentrované
obecné zkušenosti společné lidskému rodu „an sich“. Jedno z nich říká „Kolik brad, tolik rad“. V současném
jazyce najdeme podobné úsloví:  „Sejdou-li  se dva právníci,  mají alespoň tři  názory“. Nazíráno z čistě
statistického hlediska, proč by měly mít argumenty desítek či stovek autorů, kteří hodnotili osobu Kalergiho
objektivně kriticky, menší nárok na věrohodnost než pohled několika jeho zanícených obdivovatelů, kteří
však nemohou popřít závažné citované teze, jejichž autorství Kalergimu průkazně patří? Již sama Gaussova
křivka vypovídá o většinově konsensuálním pohledu na hodnocený jev, přičemž extrémní názory - ať už
pozitivní či negativní - jsou ve výrazné menšině. 

Nicméně pro objektivnost věci je třeba říci, že pravda může, ale také nemusí vždy být na straně většiny.
Proto  je nezbytné  použít  (kromě  pohledu  statistiky)  ještě jiné,  mnohem cennější  a  efektivnější  nástroje:
logiku   a   zkušenostní     praxi, protože praktická empirická zkušenost je vždy posledním kritériem správnosti
teorie a prubířským kamenem její pravdivosti.

6. Islámská ideologie

K snazšímu pochopení naznačeného dilematu si vezměme na pomoc jeden aktuální a velmi diskutovaný
problém:  základní  vodítko  pro  uspořádání vztahů  mezi  Alláhem  a  člověkem,  a  mezi lidmi  navzájem,
v muslimském světě - Korán a komentář k němu - Sunnu (česká Wikipedie k tomu uvádí: Sunna je soubor
výroků a činů Mohameda od doby, kdy se ve 40 letech stal prorokem. Korán je souhrn všech nařízení, která
Alláh lidstvu dal; jeho verše 33:21, 38 a 7:158 vybízejí věřící, aby následovali svého proroka jako živoucí
příklad  vhodného  chování. Některé  sekty  a  myšlenkové  školy  vidí  Sunnu  na  stejné  úrovni  s Koránem,
veškeré Mohamedovo chování pokládají za vnuknuté Alláhem. Dnes je Sunna brána jako doplněk Koránu
či jeho výklad).

A naši úvahu začněme jednoduchou otázkou:  který článek řetězového mostu rozhodne o jeho celkové
nosnosti? První, prostřední, poslední,..? Slyšel jsem již celou řadu roztodivných odpovědí - od lidí různých
věkových,  vzdělanostních  i národnostních  kategorií..  Logika  a  zkušenost  však  mluví  jednoznačně:  ten
NEJSLABŠÍ.

Odtud snadno odvodíme  správné vyhodnocení  Koránu:  jakkoli  tato kompilovaná  kniha,  inspirovaná mj.
Starým a Novým Zákonem - tedy židovsko-křesťanskou nábožensko-kulturní tradicí, obsahuje řadu vysoce
pozitivních a hodnotných myšlenek, instrukcí a příkazů, pročež ji mnozí vyzdvihují na piedestal velkého
světového náboženství, nelze současně nevidět přímé výzvy k podrobení a vraždění nemuslimů (káfirů),
jež se objevují na  mnohých místech Koránu: za všechny jsem již v kap. 1 záměrně uvedl pouze jedinou
citaci  - súru (kapitolu) 9,  ayat  (verš)  5:  „Slay the unbelievers wherever you will  find them - Zabíjejte
nevěřící, kdekoli je najdete“.  Tento hegemonistický apel islámu na boj až do úplného zničení všech jeho
nepřátel - tj. káfirů - lze přirovnat k „článku 4“ komunistické ústavy ČSSR - o  vedoucí úloze KSČ ve
společnosti;  také  ona  vyhlašovala  neúprosný  boj  „až  do  úplného  zničení  imperialismu v  bratrském
spojenectví se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“. 

Byť by to byl i jen jeden jediný verš (a nikoli celá řada) vyzývající k násilí, je  tím znehodnocen obsah celé
ideologie islámu. (Navíc povinnost zabíjet se nevztahuje pouze na káfiry, ale dokonce i na ty vlažné muslimy,
kteří nepraktikují důsledně svou víru - např. se nemodlí 5 krát denně - a nereagují na výzvy k nápravě).
Z téhož důvodu  Evropský soud pro lidská  práva opakovaně potvrdil  absolutní  NESLUČITELNOST
islámské ideologie s demokracií (viz výše). K otravě nemusí člověk sníst kilo muchomůrek, stačí jedna..
K infikování organizmu virem HIV nepotřebujeme litry nakažené krve - stačí jediná nepatrná kapka...
A rozběhne se „smrtelné domino“.. V tom je „magická“ moc zla. 

Stejná logika platí i pro zhodnocení díla různých novodobých myslitelů a ideologů, včetně R. Coudehove-
Kalergiho, a jejich přínosu pro vývoj lidských dějin. Marx, Engels, Lenin, Hitler,..  měli jistě v některých
DÍLČÍCH věcech pravdu  (obecně platné skutečnosti jsou nezávislé na subjektivním hodnotiteli),  ale jeden
jediný smrtelně jedovatý osten odsoudil celé jejich dílo „an block“ jako prokletí lidstva na smetiště dějin,



stejně jako jedna muchomůrka znehodnotí celý pokrm, či pouhá 0,1 mikrogramu botulotoxinu usmrtí 80 kg
člověka.. Tím jedem - nejslabším článkem řetězu - byla (třídní) nenávist - k Bohu i člověku. Ne nadarmo
Marxův syn v dopise oslovoval svého otce „Můj drahý ďáble“. 

Matematická logika i „selský rozum“ jsou tedy zcela zajedno: existuje-li alespoň jeden případ, který popírá
určité tvrzení, pak takové tvrzení není obecně pravdivé. Jestliže si člověk dá smažené kuře v KFC třeba jen
jednou za rok, nemůže se nazývat vegetariánem: protože jednou za rok „zabil“ a snědl zvíře, což vegetarián
nesmí udělat nikdy.

Jiná věc je, že ne všichni muslimové se řídí výše zmíněnými výzvami - díky Bohu  (alespoň v „klidovém
stadiu“ svého života); to však spíše odkazuje na jejich vlažnou víru, špatné praktické uplatňování  obecně
závazných pravidel pro každého muslima.  Navíc pod vlivem svých zapálenějších bratrů ve víře se tito
„umírnění muslimové“ mohou velmi snadno radikalizovat, jak to vidíme na úspěšných náborových akcích
nových džihádistů a na teroristických atentátech. Nebezpečí radikalizace stoupá zvláště v situacích, kdy jsou
muslimové vyzváni svými autoritami k obraně islámu jako celku - k tomu nedávno vyzval celý islámský svět
Abu Bakr al Baghdádí.

Ostatně ani  všichni  křesťané nepraktikují  poctivě svou víru.  Zásadní  KLÍČOVÝ rozdíl mezi  ideologií
křesťanství a islámu však tkví v tom, že když jsme se v dějinách zabíjeli  my pokřtění Evropané (vlažní
křesťané) v  bratrovražedných  válkách,  činili  jsme  tak PROTI příkazu  Božího  Desatera (5.  přikázání
„NEZABIJEŠ!“) a proti principu milosrdné odpouštějící lásky, jejž nám odkázal Boží Syn Ježíš Kristus.
Když však muslimové zabíjejí káfiry (nevěřící = nemuslimy), činí tak V SOULADU se svými východiskovými
principy a příkazy (súra 9, ayat 5 - viz výše).

Tyto informace jsou nezpochybnitelným faktem, jednoznačně potvrzeným univerzitně vzdělanými bývalými
praktikujícími muslimy (z nichž některé osobně znám, a svědectví výše zmíněného dr. Salmana Hasana má
mimořádně vysokou výpovědní hodnotu), kteří islám studovali desítky let v různých částech světa, kteří však
prohlédli jeho společný podstatný rys  -  nenávist ke všemu nemuslimskému, k níž jsou vychováváni od
neútlejšího  dětství, a  přijali  Pána Ježíše  Krista  jako  jediného  pravého  Boha. (Nenávist  k  Židům jde
dokonce tak daleko, že od dětských střevíčků jsou připravováni  k jejich zabíjení /viz mj. Události ČT/
s vysvětlením, že nejsou lidé, ale kříženci oslů a opic..). Tito konvertité nyní - po své úspěšné integraci do
demokratické evropské společnosti - vydávají o svém životě pravdivá a nesmírně cenná svědectví a pomáhají
otevírat oči svým bývalým souvěrcům. 

Zde odkazuji též na vyjádření  W.  Churchilla: „Jak děsná jsou prokletí,  jimiž stíhá mohamedánství své
vyznavače! .. Na světě neexistuje žádná mohutnější zpátečnická síla. Mohamedánství není ani zdaleka na
vymření, naopak se projevuje jako bojovná víra získávající nové a nové stoupence. Už se rozšířila po celé
střední Africe a na každém kroku za sebou zanechává nebojácné válečníky, a nebýt toho, že křesťanství je
chráněno silnými zbraněmi vědy, civilizace moderní Evropy by možná padla stejným způsobem, jakým se
kdysi zhroutila civilizace starého Říma.“ (Winston S. Churchill: The River War, sv. 2, s. 248-250, uvedeno
v Martin Gilbert: Churchill a Židé, s. 70-71); Ch.  ještě v r. 1955 vyzýval: „Udržte Anglii bílou“. 

S jeho slovy ladí i kategorická výzva jednoho anglického policisty svému českému kolegovi: „Závidím vám,
že jste měli komunismus - ne pro jeho zvrácenou ideologii,  ale protože díky němu se k vám  nedostalo
obrovské zlo multikulturalismu. Máte nezkaženou zemi, tak si ji chraňte, závidím vám a vím, proč to říkám“.

N.B. 

Možná si někdo pomyslí, že by tedy stačilo z Koránu nepřijatelné výzvy k násilí a k šíření islámu po celém
světě jednoduše odstranit, vyškrtnout. Ano, ryze teoretickým východiskem by bylo rezignovat na „článek 4“
(viz výše). Pak-li by se jednou islám této své „vedoucí role“ dobrovolně zřekl, bylo by možné s ním otevřít
partnerský dialog (jako s dnešní KSČM?). Pak už by to ale nebyl autentický militantní islám, který staví na
dogmatu, že jediným bohem je Alláh a Mohamed jeho jediným pravým prorokem, který říká přesně to,
co Alláh chtěl  lidstvu sdělit  -  příkazy a  povinnosti  z  nich plynoucí,  přičemž neexistuje žádná možnost
Mohamedovo slovo podrobit racionální diskusi. Není dovoleno si klást zvídavou otázku „Proč?“, tím méně
o nařízeních pochybovat a už vůbec ne uvažovat o jakékoli jejich modifikaci.  To by se rovnalo těžkému



zločinu hereze (kacířství) trestanému smrtí, pročež jsou pravověrní muslimové připraveni zabít i své vlažné
bratry ve víře, kteří důsledně neplní všechny své povinnosti a dosti nadšeně neplanou svatým hněvem
k „nevěřícím psům“. Proto i odstoupení od islámu se trestá smrtí  (nejlepší přítel dr. Salmana Hasana mu
podřezal     vlastního bratra, když ten přijal Pána Ježíše Krista a dal se pokřtít..). 

Mohamed vydal závazné příkazy, neboť mu to poručil Alláh, pročež v takto dokonale zacykleném systému
islámské ideologie je každá diskuse - a tím spíše změna - vyloučena. Filosofie nazývá takový myšlenkový
konstrukt tautologie - důkaz kruhem: citron je kyselý, protože je citron. Všichni lidé jsou muslimové, jen
někteří to ještě neví - a ty je nutné buď konvertovat (pak-li jsou konvertibilní), anebo dekapitovat. Proto jsou
úvahy o revizi islámu zcela naivní a nereálnou iluzí. Tak se kruh perfektně „hermeticky“ uzavírá, čímž je
učení islámu absolutně odolné a imunní vůči jakémukoli pokusu o změnu.

7. Fenomén zla a sociální modely v průběhu dějin

Podobná úvaha platí  pro hodnocení jiných systémů či návodů k organizování života lidí.  Což nestály za
masakry zrůdných světových revolucí mnohé zdánlivě krásné a humanisticky vznešené myšlenky?  Které
často vznikaly v téměř posvátném tichu univerzitních knihoven? Všeobecný mír, rozvoj věd a umění, jež
zaplaví celý známý svět po jeho ovládnutí  Sulejmanem Nádherným a jeho potomky? Ideály „Rovnost,
volnost bratrství“ Velké Francouzské revoluce? Jichž je nutno dosáhnout svržením svévolné autokratické
monarchie?  Či  lákavé  sliby  nastolit  spravedlivou  tzv. beztřídní společnost na  bázi  soudružské  rovnosti
všech  lidí  po  vítězném boji  proletariátu  proti  nenáviděné  buržoazní  tyranii?  Nebo „idylická“  představa
nacistů  o  bezchybném  fungování  soustrojí  společenských  vztahů  pod  „bezpečným“  vedením  jedné
privilegované rasy? Kterou prakticky implicitně, mlčky přejímají - aniž by to samozřejmě dávali do jakékoli
souvislosti  -  protagonisté  Kalergiho  teorie,  zákeřně  se  skrývající  za zdánlivě  humanistickými  ideály
hlásajícími „sjednocení evropských národů na demokratických a přátelských základech, s plným vědomím
křesťanských kořenů“? (viz česká Wikipedie výše).

A reálné výsledky? - Stamiliony povražděných lidských bytostí... Proč? Protože někde se stala chyba. Někdo
chtěl odstranit z nejvyššího postu existence Universa jeho Tvůrce - našeho společného Otce - a postavit na
Jeho místo sebe. To je pýcha - kořen všech hříchů, a proto pravá příčina všeho zla. 

Pyšný byl první „pučista“, inteligentní a krásný anděl Lucifer - Nositel světla (Světlonoš), když se v duchovním
světě andělů naivně a marně pokusil provést první puč - nebeský „Mejdan“ - svrhnout absolutní svrchovanou
vládu  Boží,  a  obsadit  trůn  Stvořitele.  Tehdy  se proti  němu  postavil  vítězný  archanděl  MI-CHA-EL
(„Quis-ut-Deus, Kdo jako Bůh?!“).

Od toho okamžiku poražený Lucifer se svými anděly, navěky vyvržený z prostředí Boží lásky, jež nazýváme
nebem,  motivován neuhasitelnou závistí  a záští  vůči člověku, který díky výkupné oběti  Ježíše Krista na
kalvárském  kříži  a  jeho  slavnému  Zmrtvýchvstání  má  do  věčného  láskyplného  Domova  naopak  cestu
otevřenou.  Proto se  snaží  pomocí  nejrůznějších podvodných  sociálních modelů  a  všech forem osobního
pokušení  člověka  odvrátit  od  respektování  Božího  řádu  Desatera,  jež  bezpečně  vede  do  domovského
Přístavu, jehož pošlapávání však stejně tak bezpečně vede do věčné záhuby - k nikdy nekončícímu životu
mimo Boží lásku s padlými anděly v jejich nenávistném prostředí plném bolestí a hrůz nazývaném peklo.

8. Současné světovládné plány ve světle Kalergiho teorie

Cílevědomý proces dobrovolně páchané sebevražedné autogenocidy evropských národů běží přesně podle
výše popsané  Kalergiho teorie - díky jejím zločinným vlastizrádným organizátorům a propagátorům
(vědomým či nevědomým), podporovaným hloupými, leč užitečnými „mouřeníny“ či „idioty“. Správnost



našeho pozorování verifikuje řada reálných kroků, které jsou potvrzujícími milníky na cestě implementace
této zrůdné strategie.

Pokusme  se  nyní vnímat  a  sledovat reálnou  aplikaci  tohoto perverzního  plánovitého  experimentu  ve
vyjádřeních a postojích euroatlantických politiků (Z. Brzezynski, T. Barnett, W. Clark, P. C. Roberts, A.
Merkel, J. C. Juncker, B. Lernen Spectre, W. Luebke, H. van Rompuy, N. Sarkozy, M. Schulz,  G. Soros, V.
Havel, J. Dienstbier, K. Schwarzenberg, M. Vašáryová,..). 

-  Magda  Vašáryová na  konferenci  v  Evropském  domě  (2/12/15)  řekla,  že  o Coudenhove  Kalergiho
publikaci „Praktischer Idealismus“ z r. 1925 nic neví a dokonce se snažila popírat její existenci.. U dlouholeté
kariérní diplomatky,  která  navíc  působila  jako  velvyslankyně  právě  v  rakouské  Vídni,  je  to
velmi překvapující...

- David Rockefeller, Zbygnew Brzezynski se již v r. 1969 vyjádřili odmítavě k národním státům

- tzv.  prezident  EU  Herman van Rompuy  (předchůdce současného Donalda Tuska)  před několika lety
konstatoval: 

„Éra národních států je už dávno za námi“;

-  US-vojensko-politický  plánovač  Thomas  Barnett  odhalil  záměry  prosadit  plánovanou genocidu
evropských národů zcela explicitně: 

„Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras za
účelem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců
z     třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, lidí, kteří budou příliš hloupí na
to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

Tomu  výborně  odpovídají  výroky  francouzského  ex-prezidenta  Nicolas  Sarkozy (maďarsko-řecko-
židovského původu - N. Sarközy):

„Cílem je splnit  požadavky EU na mezirasová manželství.  To není volba.  Je to  povinnost. Jestliže pro
uspokojení zájmů republiky nepostačí báze dobrovolnosti, musí stát zasáhnout donucovacími prostředky.
Musíme se změnit, a proto se změníme.“ 

-  Stejně  jako  výrok  německého  prezidenta  EP  Martina  Schulze (listopad  2015)  pronesený výrazně
diktátorským tónem:

„A ty země, které budou dělat potíže s přijímáním imigrantů, budou muset být  donuceny silou. Protože
není možné, aby v 21. století byly globální výzvy řešeny podle národních receptů. A my budeme proti těm
zemím bojovat a donutíme je, aby si tu evropskou mentalitu osvojily!“ 

To je čirý fašismus...Ne náhodou jeden italský novinář konstatoval: 

„To, co se dříve nazývalo ´fašismus´, se dnes označuje jako ´antifašismus´.“

- Prezident EU Donald Tusk konstatoval, že „nejde o tisíce, ale o miliony migrantů, které je třeba integrovat.“ 

- Ve stejném „multi-duchu“ se vyjádřil i britský premiér David Cameron: 



„Já doufám, že každý v Británii bude vnímat jen pozitivní hodnoty, které představuje Ramadán, a přínos,
kterým jsou muslimové pro naši zemi.“

Proti němu se naopak odhodlaně postavila ministryně vnitra Theresa May:  

"Přínos uprchlíků se rovná nule. Velmi přitvrdíme." 

Sám jsem před lety učil v Birminghamu,  a vím,  jaký „přínos“ a jaké problémy tam prakticky čtvrtinová
islámská populace působí (cca 250.000 převážně pákistánských muslimů).

Maďarský premiér  Viktor Orban  obvinil  jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších mužů planety  George
Sorose (Američana  maďarsko-židovského původu - György Schwartz): 

„Tato invaze je poháněna na jedné straně pašeráky lidí, a na druhé straně těmi lidsko-právními aktivisty,
kteří podporují všechno, co oslabuje národní stát. Tento západní postoj a tuto síť aktivistů snad nejlépe
reprezentuje George Soros.”

- Soros jasně vysvětluje:

„Orbánův plán považuje za cíl ochranu národních hranic, a uprchlíky za překážku; náš plán vidí jako cíl
ochranu uprchlíků a národní hranice jako     překážku.“

-  Německá  kancléřka Angela  Merkel,  kdysi  nadšená  aktivní  členka  východoněmecké  komunistické
mládeže FDJ je nositelkou Kalergiho ceny za rok 2010,  Herman van Rompuy za rok 2012 a posledním
laureátem je bývalý dlouholetý lucemburský premiér (20 let) a ministr financí (18 let),  předseda EK a tunelář
Jean-Claude Juncker (v době výkonu svých funkcí odklonil miliardy EUR ze státního rozpočtu; na setkání v Rize
v 5/2015 ve zcela zjevně opilém stavu napodoboval před kamerami Adolfa Hitlera - viz int. video).

- Podivně chameleonský kněz-nekněz a bývalý kandidát na prezidenta ČR Tomáš Halík kromě vyhrožování
silou opakuje slova M. Schulze (UK ČT 23/12/2015):

„...důsledkům globalizace i uprchlické krize, která s tím souvisí, nemůžeme čelit na rovině národních států,
to je věc,  kterou je třeba řešit  na úrovni Evropy a je třeba promyslet a nějakým způsobem  posílit  tu
evropskou integraci na hlubší rovině..“ Dále pokračuje: 

„Staré  dobré  náboženství  odumírá  s  tou  svojí  socio-kulturní  základnou...“, náboženství  se  podle  něj
proměňuje v politický nástroj, ve filosofii a ve spiritualitu; v „alternativní formu křesťanství, kterou je
sociální spravedlnost, soucit a soužití různých kultur.“ Tzv. kněz neřekne ani slovo o Bohu a o vztahu mezi
Ním a člověkem (!) Halík pomalu nenápadně přetváří Kristovu Církev na účelový charitativní spolek..

-  S  takovým postojem ke  křesťanství  rezonuje  prohlášení  liberální  demokratky  Hillary  Clinton  během
prezentace své kandidatury na prezidentku USA 12/4/2015:

„Hluboce zakořeněné kulturní kódy, náboženská přesvědčení a strukturální předsudky se musí změnit.
Vlády by měly použít  donucovací moci státu, aby nově definovaly náboženská dogmata.“ 

- Český honorární konzul v Súdánu  Petr Pelikán na konferenci SPASu (Praha, 3/12/15) tvrdil,  že příliv
nájezdných vetřelců je živelný, nikým neřízený, ačkoli on sám jej pomáhá organizovat - za vydatné pomoci
svého bratra ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (!)



- Oblastní šéf CDU Walter Luebcke:

„Když  nebudete  reprezentovat  hodnoty  multikulturalismu  a  souhlasit  s  nimi,  můžete  Německo  kdykoli
opustit.“ 

Takto již jednou demokraticky smýšlející obyvatelé Německa museli „opouštět“ svou vlast před r. 1938 -
a přicházeli do tehdy ještě na pár chvil svobodného Československa. 

- Významný US generál Wesley Clark, kandidát na prezidenta v r. 2004, na své přednášce 3/10/2007 odhalil
svůj rozhovor na MO USA ve Washingtonu v r. 2001: 

„Co budeme dělat teď?“ - „Napadneme Irák.“ - „Proč? Byl Saddám Hussein zapleten do útoku na WTC
v New Yorku?“ -  „Nebyl.“ - „Tak proč máme napadat Irák?“ -  „Protože musíme ukázat sílu těm zemím,
které se cítí být silné. A proto v následujících 5 letech napadneme a zničíme 7 zemí a změníme jejich vlády
v náš prospěch: Irák, Sýrie, Libye, Libanon, Súdán, Somálsko, Írán.“

W. Clark komentoval  tyto informace pádnou alarmující  řečnickou otázkou:  „Jak je možné,  že se o tak
závažných tématech nikdy nevedla v Kongresu žádná diskuse?!“ (O veřejné debatě ani nemluvě..).

- Bývalý „economic brain“ vlády Ronalda Reagana Paul Craig Roberts nazval neokony - jež mimochodem
RR nechal zavřít  do vězení  –  „insane criminals“ a v letech 2014 a 2015 napsal velmi  závažné články:
„Satan se nastěhoval do Bílého domu“ a „Největší ohrožení, jakému kdy svět čelil, představují USA“.

- Snad nejlépe a nejsrozumitelněji vyjádřili své cíle a strategické záměry mediálně protřelý Pavel Novotný
(syn baviče Petra N.) a Barbara Lernen Spectre (švédská zakladatelka organizace PAIDEIA).

- Pavel Novotný (z nedávného rozhovoru s předsedou strany Národní demokracie A. Bartošem):

„Podle mě by bylo Čechům nejlíp, kdyby ten svět řídili fakt Židi. Podle mě by bylo Čechům nejlíp, kdyby
svět řídilo opravdu židovské spiknutí, kdyby.. Já bych si opravdu přál...  Svět by měli řídit Židi. Naštěstí
Židi řídí tu Ameriku a ty jaderný hlavice.. Kéž by celej svět řídili Židi a židovský spiknutí - zednářský..“

„..Vy ste inteligent, trochu šílenec.. Jestli nejste latentní homosexuál, kterej má mindrák jako já, že není
Žid úplnej, nevim, ale vy krajní pravici nesjednotíte s tímhletim, ani náhodou; už     aby tu vládli zase Židi a ODS,  
pane Bartoši, promiňte.“

„Vy nejste jednotný a vy jednotný nikdy nebudete, protože jste prostě kokoti, ultrapravičáci, tak vy nejste
schopný se sjednotit.  To je ten protiargument, který často padá v tý Pražský kavárně - Vy  nejste totiž
schopný se sjednotit, jako krajní pravice. To je váš největší problém... Potenciál debilů tady je.. To my Židi,
my jsme jednotný..“

„Ještěže ty média drží ty Židi všechny.. Já bych chtěl, aby všechno řídila židozednářská spiknutí. To bych
si strašně přál, no. Kéž by tomu tak bylo. Kéž by svět řídili chytří, moudří, mírumilovní Židé. A ne nacisté...
No, vy byste potřeboval trochu toho židovství v sobě ještě, jinak jste celkem chytrej člověk..“

„Moje děti se s vašima kamarádit teda nebudou..“  -  Vskutku „humanisticky“ pojaté segregační bratrství
havlistického typu, a rádoby vtipná tečka s ironizující nadsázkou:

„Mějte se pěkně, já jdu řídit svět!“



- Barbara Lernen Spectre (Paideia - The European Institute for Jewish Studies in Sweden je nadkonfesní
/nenáboženská/ akademická struktura  financovaná  státem, kterou Spectre založila v r. 2000. Paideia se
věnuje obnově židovské kultury v Evropě a vychovává lídry pro Evropu - akademiky, umělce a společenské
aktivisty - tak, aby se plynule orientovali v židovských pramenných textech, jež sloužily jako zdroje židovské
civilizace. Obnovou interpretace židovských textů Paideia oživuje židovský hlas v Evropě, kde byl dlouho
umlčován komunismem a traumatem období po holokaustu -  tento hlas může přispět ke kulturně bohaté
a pluralitní Evropě). Její odpověď izraelské IBA News v r. 2010 vyvolala vzrušenou polemiku:

„Evropa se ještě nenaučila, jak být multikulturní... My budeme součástí porodních bolestí této přeměny,
která MUSÍ nastat. Evropa už nebude tvořena monolitickými společnostmi jako kdysi v minulém století.
Židé budou v centru toho všeho. Je to obrovská transformace, kterou Evropa musí provést, oni (ony) teď
přecházejí na multikulturní modus operandí a Židé budou nenáviděni kvůli  naší vedoucí roli. Ale  BEZ
této vedoucí úlohy a BEZ této transformace Evropa nepřežije.“

Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we are going to be part of the throes of that
transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once
were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It’s a huge transformation for Europe to
make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role.
But without that leading role, and without that transformation, Europe will not survive. 

(Interview for Israeli IBA-News, 2010)

Jak je  z  výroků  architektů NWO zjevně patrné,  teze  Kalergiho plánu vytvořily  a  dodnes tvoří  základ
oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace. To potvrzuje
rovněž  G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, slovy,  jež dokonale ilustrují
Kalergiho lekci:

„Co lidé musejí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti a smíšená manželství (mezirasová), za účelem
vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislé na centrální autoritě.“ 

Takové  osoby lze  bez  nadsázky označit  za  choromyslné  šílence a  lidské  ZRŮDY,  které  si  v  principu
nezadají  s  nacistickými  genocidními  vrahy,  neboť  se  zpupně  pasují  do  role  samozvaných  sociálních
inženýrů a  - zcela  pošlapávajíce  dílo božského  Stvořitele -  chtějí  vyrábět  nové  modifikované  rasy  se
žádoucími  charakteristikami (IQ  cca  90,  špatné  morálně-volní  vlastnosti,  snadná  ovladatelnost skrze
tzv.“Fuehrernation - vůdcovský národ“ - viz R. Coudehove-Kalergi, T. Barnett,..).

Řada zkorumpovaných politických lídrů chladnokrevně a VLASTIZRÁDNĚ vede sobě svěřené národy na
jatka  multikulturní gilotiny; výše uvedené příklady výroků některých tzv. euroatlantických elit mluví
srozumitelnou řečí (Z. Brzezynski, T. Barnett, H. Clinton, A. Merkel, J. C. Juncker, R. B. Lernen Spectre,
W. Luebke, H. van Rompuy, N. Sarkozy, M. Schulz, G. Soros, M. Vašáryová; k nim se řadí naši havlisté v
čele se  svým guru  V.  Havlem,  J.  Dienstbier,  I.  Gabal,  T.  Halík,  J.  Hamáček,  D.  Herman,  M. Kalousek,
T. Klvaňa, M. Kocáb, D. Kroupa, V. Láska, M. Marksová-Tominová, A. Mitrofanov, L. Niedermayer, Š.
Pánek, J. Pehe, R. Pelikán, S. Polčák, M. Putna, K. Schwarzenberg, M. Stropnický, P. Svoboda, P. Šafr, M.
Šojddrová, M. Štěch, J. Štětina, L. Zaorálek,..). Právě proto jsou tito služebníci zla (zednáři a jejich poskoci
=  zotročení  sluhové  padlého  anděla  Lucifera), zrádci  vlasti  a  židovsko-křesťanské  civilizační  identity
historických evropských národů, vyznamenáváni  -  logicky -  různými  prestižními  cenami  -  Kalergiho,
Templetonovou, časopisem Time (Merklová letos - jako Hitler v r. 1938),..

Ve světle  těchto  nezpochybnitelných  skutečností  je  mimořádným darem pro naši  vlast,  pro  záchranu
zdravého rozumu a samotné existence českého národa i dalších historických národů Evropy  postoj
pana prezidenta Miloše Zemana, který jasným definováním charakteru současné tzv. „migrační krize“  ve
svém  Vánočním  projevu  vyvolal  vlnu  obdivu v  zemích  celého  světa (na  rozdíl  od  reakcí  některých
zapšklých domácích vlastizrádných euro-kolaborantů):

„Je to řízená invaze“.



 9. Pozice Ruska

Dnešní demokratické Rusko už dávno není Sovětským svazem; smrtelná komunistická infekce se již před
mnoha lety přestěhovala do Washingtonu a do Bruselu. V. Putin jasně definoval své záměry mj. v r. 2008,
kdy potvrdil, že chce vybudovat nikoli „silné Rusko“, ale „silné KŘESŤANSKÉ Rusko“. Potvrzují to mj.
nejen jeho jasná a jednoznačná slova z mezinárodních Valdajských konferencí, ale zcela koherentně tomu
odpovídají jeho praktické konkrétní kroky - narozdíl od opilce Jelcina, který podle dostupných pramenů své
2 dcery provdal  novým západním „spojencům“ a  který Rusko ekonomicky i  sociálně rozvrátil.  Pravým
důvodem současné démonizace Ruska je právě jeho návrat k židovsko-křesťanským kořenům (výstavba
nových kostelů po celé zemi - cca 23.000, ze zbylé jedné stovky na konci bolševického systému  - z původních
cca 80.000 v r. 1917; důsledná ochrana rodiny před gender ideologií, juvenilní justicí, homosexualizací,
aborty,..) a v důsledku toho kategorické odmítnutí satanského plánu iluminátů - NWO. 

Navzdory  reziduálním  problémům  ruské  společnosti  pramenícím  ze  setrvačnosti  důsledků  hluboké
bolševické  devastace národů  SSSR po  dobu  70  let, zásadní  krok  Rusko  učinilo  díky zcela  nové  ideové
orientaci - na  křesťanské hodnoty. V. Putin udělal prakticky totéž, pro co se rozhodl po vítězné bitvě na
římském Ponte Milvio (r. 312)  Konstantin Veliký - Ediktem milánským z následujícího roku (313) zrušil
pronásledování křesťanů a umožnil, aby se z křesťanství stalo oficiální státní náboženství. Což pochopitelně
neznamenalo okamžitou proměnu všech pohanských Římanů ve „svaté“ křesťany,  ale vytýčilo nový směr
pohybu celé společnosti k jedinému pravému živému Bohu a k postupnému navracení lidského jednání do
souladu s Božími zákony Desatera. 

Tento  nově  nabytý  správný  duchovní  řád se  stal  základem i  pro  sociální,  kulturní  a  ekonomickou
prosperitu zhrouceného pohanského Říma.  A jestliže  dnes  zpohanštělý Západ,  falešně a  pokrytecky se
odvolávající na svou křesťanskou tradici (z níž se namnoze stal jen vyčichlý folklór),  V. Putina závistivě
a nenávistně kritizuje právě za jeho praktické křesťanské postoje, co mu brání, aby udělal stejné kroky??
Místo prosazování zmatečně zvrácených legislativních norem, jež jsou v rozporu jak s přírodními zákony,
tak i s morálními principy Božích zákonů Desatera? Zkorumpovaní masonští lídři západní civilizace to
však nejen nečiní, ale naopak horlivě pracují na realizaci zrůdného satanského modelu, jenž má  uvrhnout
lidstvo  celého  světa  do  otroctví  Nového  světového  řádu -  NWO. Tím se  však sami  usvědčují  z  páchání
duchovní i faktické sebevraždy Evropy. 

Proto je dnes Rusko pro křesťany na celém světě reálnou nadějí na přežití. Kdo to nevidí, je buď úplně slepý,
nebo proradně a vlastizrádně zkorumpovaný.  Této skutečnosti současně odpovídá i onen  fanatický, zcela
iracionální a nenávistný odpor proti V. Putinovi, jehož jsou plná tzv. západní média - se všemi útoky s tím
spojenými (UA, sestřelené malajsijské letadlo, ruské civilní letadlo, turecký útok na ruské vojenské letadlo
i helikoptéru, úporné posilováni pozic NATO při hranicích s Ruskem, demagogicky štvavá dezinformační
kampaň  proti  němu..) Snaha  vyprovokovat  ruského  medvěda  k  válce  je  naprosto  evidentní.  Ale  ti
choromyslní  zločinci  („insane criminals“  jak je nazývá ekonomický mozek prezidenta Reagana Paul C.
Roberts), ji nikdy nemohou vyhrát. Znamenalo by to totální zničení Země. A to náš milující a spravedlivý
Otec a Pán Universa nedovolí!

10. Havlisté

Velikost  člověka a kvalita jeho charakteru se neměří  počtem titulů či  předplacených novin a odborných
časopisů, a již vůbec ne sžíravým sarkastickým opovržením lidmi, s nimiž nesouhlasím a které považuji za
nežádoucí plebs.. Toto je typický postoj tzv. pražské Lumpenkavárny a havlistů obecně (k nimž jsem kdysi
také  patřil); dojdou-li  jim  argumenty,  začnou  být  agresivní,  označkují  vás  tucty  nálepek  (tj.  nadávek),
napadají podle hesla  „nejlepší obranou je útok“ či „zloděj křičí chyťte zloděje"; jejich pracovní vzorce
dobře známe z éry komunismu: „Ty prostě budeš tolerantní,   a jestli  ne,  tak ti  ´ukroutíme´ hlavu -  tj.



zakážeme ti mluvit v médiích, na konferencích, vyhodíme tě ze školy, z práce, nebo tě zavřeme..“ Nakonec
zpupně prohlásí, že se s vámi vůbec nebudou bavit, protože se přece s „někým takovým nebudou zahazovat
- jsi extrémista, odporný netolerantní xenofob, rasista, nacista, fašista..“ Někdy to umí říct i s rádoby zdvořilou
elegancí,  z  níž  však  sálá  nadřazené  opovržení:  „Když  máte takové názory,  tak  já  bych  tady  konverzaci
ukončil/a“, či „Vy tomu věříte..?!“

Spektrum nálepek a nadávek pode nálady či potřeby svévolně rozšiřují, a vůbec si neuvědomují, že takto
nálepkují SEBE SAMA.. Myslí jako bolševici, mluví jako bolševici, vyhrožují jako bolševici, jednají jako
bolševici – ergo,  JSOU TO BOLŠEVICI.  Nejhorší na nich není prostoduchá nevědomost, ale nehorázně
hloupá pýcha, která apriori nabízenou informaci odmítá - oni se nechtějí dozvědět pravdu, protože pravdivé
informace by je zavazovaly ke změně postojů (to potvrzuje i má vlastní zkušenost).

Jako  páv  pyšně vystavující  na  odiv  rozevřený  vějíř  svých  barevných  pér,  aniž  si  uvědomuje  ošklivost
pohledu  na  své  obnažené  pozadí,  tak  ten,  kdo  prezentuje  „zářivě oslňující“  portfolio  svých  znalostí,
zapomíná na svou hlavní slabinu, jež jej usvědčuje z čehosi jiného, než je profesionální erudice.

Přínos V. Havla naší společnosti lze vnímat ve světle strategie šachové hry: můžeme krátkodobě obětovat
určitou - i cennou - figuru, jestliže následně získáme figuru cennější - můžeme obětovat střelce, získáme-li
věž,  obětujeme  věž,  abychom  vzali  protivníkovi  dámu,  a  konečně  můžeme  obětovat  i  dámu,  pak-li
následujícím tahem dáme MAT.

Příchod  tzv.  disidenta  V.  Havla  na  prezidentský  post  nesporně  způsobil  krátkodobou  vlnu  popularity
Československa a následně Česka v evropském i  světovém měřítku.  Po jejím opadnutí  a po postupném
vystřízlivění  valná část národa začala pozvolna vnímat  a chápat  pravdivý obraz fenomenu „Havel“,  mne
nevyjímaje - jakkoli jsem kdysi  patřil  k jeho  nadšeným stoupencům a obhájcům.  Některé krásné teze,
které teoreticky vyznával, mají skutečně nadčasovou hodnotu a všelidskou platnost. Potíž nastala při jejich
ne-aplikaci do jeho vlastního jednání. Dnes - po dlouholetých osobních zkušenostech s ním - je pro mne
jméno V. Havel synonymem největšího pokrytce a lháře, jakého jsem v životě osobně poznal.

Kromě falešných nesplněných slibů  (své majetkové restituce, nepřítomnost nezaměstnanosti a sociální bídy,
rozpuštění  NATO atd..) bych  rád upozornil  na jeden významný společenský moment  s nenápadným,
zato však velmi  nebezpečným  dlouhodobým účinkem:  Havel od počátku důsledně lpěl na principu tzv.
otevřené občanské společnosti - v naprostém souladu s požadavkem Kalergiho plánu na vytržení člověka
z vazeb na národní stát, který se musí postupně rozložit a odstranit.

Vytvoření idolu, modly Havla a její uctívání domácími servily stejně jako v US Kongresu je jen potvrzením
jeho role Trojského koně nadnárodních zednářských kruhů, pro něž „Kadosh“ vykonal  užitečnou práci -
vzletnými  leč  pokrytecky  prázdnými  slovy  a  ve  jménu falešných  hesel  o  pseudopravdě  a  pseudolásce
proradně a nenápadně otevřel  cestu temným silám zla do našeho geografického i  duchovního prostoru.
Přičemž zlo - padlý démon - umí na sebe brát i andělskou tvář.. Samozřejmě Havel nebyl jediným viníkem,
ale tím prvním a nejtěžším, neboť on „odstartoval“ dominový efekt...

Jedním  z důkazů  obrovského  pokrytectví  V.  Havla  a  celé  tzv.  „sametovky“  je  -  konečně  pravdivé
-prohlášení  bývalého  vysokého a  dlouholetého  prominenta  polistopadového  režimu Petra  Pitharta:
„Nebyla to revoluce, bylo to vyjednané předání moci“; tvrdit opak by byla nestoudná lež. Podle svých slov
pro CelebrityNet.cz, (9/11/2014) to Pithart údajně říkal již v r. 1990 (?)

11. Řešení současné situace – co máme dělat?

Navzdory  faktu,  že většinová  populace  invazi  vetřelců  odmítá,  příliv  dalších  tisíců Afričanů denně  dále
pokračuje. Je evidentní,  že se nejedná o spontánní proces, ale o pečlivě připravenou řízenou invazi, jak
správně  potvrdil  i  pan  prezident ve  svém Vánočním projevu.  Navíc  podle  výrazného  nárůstu  počtu
tmavých a černých tváří pohybujících se  jen po Praze nemůže být pravda, že u nás máme pouze několik



desítek či stovek imigrantů. Je proto nutné se účinně bránit a důsledně hlídat státní hranice. Islámské právo
šaría je podle opakovaných rozhodnutí (od r. 1998, 2003) Evropského soudu pro lidská práva v absolutně
neslučitelném  rozporu  s demokratickými  principy  -  to  výstižně  ilustrují  i  nedávná  slova předsedy
českého Ústředí muslimských obcí:  Za špatný názor vám mohou useknout ruku a nohu. Ale jinak je
islám pro demokracii, hájil se v debatě Muneeb Hassan Alrawi.

A právě z těchto důvodů se nyní pro poctivé a zodpovědné občany - kteří vědí, co znamená a vyžaduje láska
k vlasti - své rodné zemi, v naší stále více se fašizující tzv. demokratické společnosti plné vyhrožování
servilními „politicky korektními“ politruky a podváděné zbabělými vlastizrádnými neosoudruhy Sobotkou
a  řadou jeho  ministerských  kolegů  - stále  více  stává  nadějí  silné  demokratické  křesťanské  Rusko.
Protože infekční nemoc komunismu již dávno přesídlila z Moskvy do Washingtonu a do Bruselu - hlavního
města Svazu bruselských sovětů (SBS). 

A to  říká  člověk,  bývalý  přesvědčený  amerikanofil  a  havlista,  který nikdy nebyl  ani  pionýr,  o  Svazu
socialistické mládeže (SSM) či KSČ nemluvě - na rozdíl od mnoha vysoko postavených politiků a dobře
placených činovníků státní správy; na hrudi hrdě nosil americkou vlajku a nikdy v životě se s komunistickým
režimem  nijak  nezkompromitoval,  naopak,  byl  od  něj  perzekuován -  opět  narozdíl od  mnohých
bolševických normalizátorských aparátčíků  typu  předsedy Senátu  neosoudruha M. Štěcha či  zástupce
lídra mládežnické Socialistické internacionály a nedostudovaného předsedy PSP neosoudruha J. Hamáčka
(kteří měli tu nehoráznou aroganci zakázat mu pod směšnou záminkou vstup do obou komor Parlamentu -
dokonce i na veřejně přístupné konference!);  či „sterilního“ premiéra, který tolikrát zbaběle odmítl - i přes
opakované  sliby -  jednat o  závažné  zednářské  kauze spojené  s  miliardovými  defraudacemi,
mezinárodním organizovaným zločinem a devastací předního symbolu české národní i státní identity
pod ochranou UNESCO - nejstarším kostelem na prvním slovanském osídlení Starého Města - chrámu sv.
Michaela Archanděla..

Proč byl tak důsledně změněn morálně-politický jazyk - vytěsněna slova jako čest, ctnost, pravdomluvnost,
poctivost,  morální  charakter,  cudnost,  stud,  sexuální  čistota,  nevinnost,  panna,  panic,  pokora,
skromnost,  vlast,  vlastenecký,  vlastenectví? -  Ta jsou dnes téměř  tabu,  stala se prakticky cizími  slovy
(či nadávkami – viz např. film „Panic je na nic“),  protože architekti  NWO chtěli  národ zbavit  vědomí
jeho náboženských a kulturních kořenů  (viz  výše citované prohlášení H. Clinton z 12/4/15),  jeho cti,
historického ukotvení a rozemlít ho na „multikulturní karbanátek“. Na otázku „PROČ?“ dává pravdivou
a kvalitní odpověď vynikající kniha německé socioložky Prof. Gabriele Kuby „GLOBÁLNÍ SEXUÁLNÍ
REVOLUCE  aneb  Ztráta  svobody  ve  jménu  svobody“.  Současně  jasně vypovídá  o  záměrech
zvrácené sorty satanistů, iluminátů, zednářů či luciferiánů - jakkoli chceme modloslužebníky zla nazvat.

Ale já nejsem „karbanátek“, ani číslo - jak moudře a statečně vyznal ve své nádherné řeči spravedlivý kněz
a bývalý ministr školství Prof. P. Petr Piťha; já jsem jeden ze synů našeho nevelkého, leč významného
a Bohu i  Panně Marii  stále milého českého národa (navzdory tomu, jak daleko jsme se odchýlili  od
principů zdravého duchovního života podle zákonů Božího Desatera, k němuž je  bezpodmínečně nutné se
vrátit, jak zdůrazňuje i moudrý Albert Einstein, máme-li si zachránit život). A právě na této identitě židovsko-
křesťanských kořenů chci  spolu se svými  bratry a sestrami,  kteří  jsou si  vědomi odpovědnosti za naši
současnost i budoucnost,  vybudovat  a rozvíjet nový hrdý, svobodný a nezávislý křesťanský český stát.
Který bude se svými sousedy žít v míru, přátelství a vzájemné úctě.

Prezident Československa po skončení II. světové války vážně varoval:

„Hitlerové odcházejí,  avšak snaha o ovládnutí Evropy  Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci,
kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho
prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R. Štefánika.
Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců,
že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv  době.“

Váš Dr. Edvard BENEŠ,  
Praha, květen 1947 



Hordy  islamistů  jsou  vnitřně  koherentní,  kompaktní  -  pevně  spojeny  sice  v  mechanicky  pojímané,  leč
odhodlané a ničím neotřesitelné víře v nutnost definitivního vnucení svého Alláha a jeho jediného proroka
Mohameda za každou cenu celému světu.

Jejich pevně sešikované řady a děsivě homogenní fanatické nadšení „nabízí“ každému přijmout cestu islámu,
a kdo ji odmítne, bez meškání mu urychlí cestu jinou - na věčnost. Kdo má štěstí, padne v záplavě kulek, kdo
se  dostane  do  rukou  fanatiků  živý,  musí  počítat  s  rituálně  odřezanou  hlavou.  Vždyť  na  tento  úkon
se muslimští chlapečkové pilně připravují od nejútlejšího dětství, kdy řežou hlavičky plyšovým medvídkům
a radostně s tatínkem volají „Allah akbar - Alláh je veliký!“ (viz video).

Jestli  se Evropa důsledně nevrátí  ke svým  židovsko-křesťanským kořenům,  čeká ji  skutečně  tragické
krveprolití a vyhlazení národních států (v plném souladu s Kalergiho plánem - ten je, jak jsme si snažili
ukázat, pravým důvodem současného chování politických elit, jež ve stínu neplodných debat a konferencí
dále podporují - až na čestné výjimky Polska, Slovenska a Maďarska - průnik dalších statisíců nájezdných
vetřelců do naší Evropy).

Toto  opravdu  není  žádná  laciná  nadsázka  -  kdo má  stále  ještě  pochybnosti,  ať  si  poslechne  zasvěcené
přednášky výše  uvedených  profesionálních odborníků na islám, bývalých  muslimů -  Salmana Hasana,
který se po svém zázračném uzdravení z rakoviny stal - i s částí své rodiny - praktikujícím křesťanem, stejně
jako Brother Rachide, Lukáš Lhoťan, německý ex-muslim Nassim Ben Iman; výmluvné svědectví podala
mj. také česká bývalá praktikující muslimka  Béatrice Radoza. Salman Hasan  studoval  vražedné expanze
islámu (od r. 622) a  jeho „technologické“ strategie na Středním Východě, v Africe, Evropě i v Asii desítky
let. Všechny studie perfektně korelují s výsledky dalších odborníků (ex-muslimů), čímž prokazují správnost
opakovaných rozhodnutí evropských institucí o absolutní neslučitelnosti islámské ideologie s demokratickými    
principy (analogie “článku 4“ komunistické ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společnosti - viz výše).
Současně potvrzují programovou shodu v dobývání nových území pro Alláha:

1. fáze: pod 2% islámské populace v hostitelském státě - snaha vyvolat soucit a navázat zdánlivě přátelské vztahy;
2. fáze: 2 - 5% - odvolávání se na naše demokratické antidiskriminační zákony, vynucování si výhod;
3. fáze: nad 5 % - napadání hostitelů ve snaze nutit je k akceptování jejich „právního myšlení“ (šaría).

Tento  postup  přesně  odpovídá  chladnokrevně  upřímnému  sdělení  jednoho arabského studenta  z  r.  1991
mému příteli Václavu L. pod sochou sv. Václava v Praze: „Zatím je nás tu ještě málo, ale až nás bude víc,
tak vás budeme takhle -  a  udělal  gesto palcem pravé ruky od levého ucha přes krk k pravému uchu -
podřezávat“. Letos v Olomouci podobně vyhrožovali muslimští studenti našim lidem: „Do 10-15 let budete
všichni našimi otroky“. Taková vyhrožování jsou podle zákona ČR předmětem trestných činů.

Navíc nezapomínejme ani na klíčové historické milníky obrany Evropy  proti odhodlaným pokusům
o genocidní  likvidaci  křesťanství islámskou Osmanskou říší: Tours r.  732 -  Karel  Martell, Bělehrad
22/7/1456, Lepanto 7/10/1571 - evropská „Katolická liga“ - svátek Panny Marie Růžencové, Vídeň 12/9/1683 -
svátek Jména Panny Marie, Rhodos - největší medievální pevnost na světě - brzda osmanských výbojů do
Středomoří  díky  spojeným  oddílům evropských  rytířů  Johanitů  (cca  1.000  členů,  po  ústupu  na  Maltu
přijímají  jméno Maltézští  rytíři),  řada  těžkých  bitev  pravoslavných  Rusů,  Bulharů  a  Srbů,  kteří  chránili
vstupní  brány  jihovýchodní  Evropy, stejně  jako  katolických  Chorvatů  a  Italů  na  jihozápadě,  i  našich
blízkých sousedů  Slováků  a  Maďarů..  Bez  těchto  obrovských  obětí  našich  bratrů  a  sester  ve  víře
v Trojjediného pravého Boha - Otce, Syna a Ducha svatého - bychom dnes nejen nosili „ubrusy“ na hlavě
a nepili pivo (o jiných věcech ani nemluvě), ale možná bychom se tady bývali ani nenarodili..

Smysluplným řešením současného ohrožení řízenou invazí muslimských vetřelců jsou „imigrační“ kritéria,
jak je moudře stanovil (podle celonárodního hlasování) „Největší Čech“ - král český a císař římský z Boží
milosti Karel IV. - v Českém království se může usadit každý, kdo bude ochoten:

1/ přijmout naši víru,
2/ respektovat královská nařízení,
3/ živit se poctivou prací.



Plnění těchto podmínek zajistí kulturně-náboženský i sociální smír a soulad v celé společnosti. Doba Karla
IV. je toho dokladem. Pokud jde o „naši víru“, v dnešní sekularizované společnosti je nezbytné zdůraznit
aspekt zákazu agresivního prosazování jakékoli víry či ideologie s tzv. „článkem 4“ (viz výše) - tj. s ambicí
násilně vnucovat vlastní požadavky ostatním členům společnosti a postupně ji celou ovládnout absolutní
hegemonií („islám“ etymologicky značí „podřízení, podrobení“ všeho a všech Alláhovi - viz kap. 1). Prakticky
identické podmínky předložil australským muslimům i bývalý premiér Kevin Rudd.

Z uvedených důvodů znovu opakuji naše požadavky, které byly již několikrát zaslány předsedovi vlády ČR
Bohuslavu Sobotkovi (naposledy 10/11/15):

1/  Ilegální  překročení  státních hranic  překvalifikovat  z  přestupku na TRESTNÝ ČIN a  okamžitě
zastavit sebevražedný proces vtahování Trojského koně plného „mírumilovných“ islámských bojovníků do
našich měst a obcí -  důsledným uzavřením hranic pro vetřelce (nulová tolerance vstupu) a posílením
jejich ostrahy. Obnovit právní institut „odnětí českého občanství“.

2/ V souladu s opakovanými výroky Evropského soudu pro lidská práva o neslučitelnosti islámské ideologie
s  demokracií prohlásit  tuto  zvrácenou  násilnicky hegemonistickou ideologii za  zločinnou  a  jakoukoli
propagaci islámu a práva šaría za TRESTNÝ čin - stejně jako v případě fašismu, nacismu, komunismu či
popírání holocaustu.

3/ Vyhlásit v nejbližším možném termínu celonárodní referendum k otázce vystoupení ČR z NATO / EU a
posilovat vazby na země Vyšegrádské čtyřky,  zejména na  Slovensko,  Maďarsko a Polsko,  dále pak na
Rakousko, Slovinsko a Srbsko, s nimiž bychom mohli vytvořit nový stabilní geopolitický útvar, který již
v Evropě v podobném složení efektivně fungoval několik staletí. 

Tím bychom se vyhnuli - i podle téměř prorockých slov našeho ex-velvyslance v Kyjevě a Moskvě J. Bašty z
počátku letošního roku - třem fatálním rizikům, která ohrožují samotnou existenci naší země: 
a/ přímý vojenský střet s Ruskou federací, 
b/ zničení naší národní i státní identity masovou imigrací nájezdných vetřelců a 
c/ smrtonosné důsledky v pološeru připravované smlouvy TTIP mezi EU a USA, jež by způsobila - zrušením
ochranných bariér především na kvalitu potravin - fyzickou likvidaci obyvatelstva.

4/  STOP financování  ze  státního  rozpočtu  a  důkladnou  kontrolu  aktivit  těch  neziskovek,  které
systematicky pracují na rozvracení teritoriální integrity, územní celistvosti, a nezávislé národní i státní
identity naší vlasti.

5/ Na úrovni OSN a dalších mezinárodních institucí jasně definovat příčiny, jež vedly k cíleně pilotované vlně
stěhování národů - násilný rozvrat zemí Středního východu a severní Afriky hegemonistickou politikou
USA. Podrobit Kalergiho plán veřejné diskusi. Správná diagnóza nemoci je zárukou kvalitní účinné léčby.

Toto je cesta k preventivní záchraně naší národní suvereníty a státní integrity. Až budeme mít na svém
území tisíce islámců, bude pozdě na jakékoli úvahy. Mj. i tzv. prezident EU Donald Tusk konstatoval, že
nejde o tisíce, ale o miliony migrantů, které je třeba integrovat. Tím se - jako jeden z architektů NWO -
mimoděk rovněž přihlásil ke Kalergiho plánu („Praktischer Idealismus“, 1925 - viz výše)  podporovanému
zednářskými  Rockefellery,  Rothshildy,  Sorosem,  Gatesem a  řadou  zkorumpovaných  cynických  politiků-
zločinců, kteří připravují satanské zotročení lidí a drastickou „redukci“ stavu populace na Zemi.

Každý člen vlády České republiky je povinen důsledně plnit vůli svých občanů - českého lidu. Ministři jsou
osobně zodpovědní za osud jednoho každého obyvatele naší vlasti - za své spoluobčany dnes a jejich
potomky zítra. Musí si plně uvědomit tuto obrovskou zodpovědnost před tváří celého národa i v očích
Všemohoucího Spravedlivého Boha. 



Ve  světle  současné  cílevědomě  řízené  likvidace  národních  států  Evropy  se  rychle  blíží  dramatický
KONEC EVROPSKÉ ŽIDOVSKO-KŘESŤANSKÉ CIVILIZACE - jestliže se včas neprobudíme ze
smrtelné havlistické narkózy - PSEUDOPRAVDY A PSEUDOLÁSKY. 

12. Vánoční projev pana prezidenta

Reakce mých přátel a známých i náhodně dotázaných na Vánoční projev prezidenta Miloše Zemana se nesou
ve vzácně konsensuálním příznivém tónu napříč věkovými,  vzdělanostními  i  topografickými  profily,  což
mne naplňuje upřímnou radostí a důvěrou, že moudří obyvatelé naší země, jež kdysi byla  řídícím srdcem
panevropské Svaté říše římské, si zachovali smysl pro zdravé vnímání  podstatných hodnot a vztahu
k jejím židovsko-křesťanským civilizačním kořenům, jež jsou nezbytnou podmínkou „sine qua non“ její
další prosperity i samotné existence.

Vzhledem k obecné platnosti  starého přísloví,  že  „Člověk není prorokem ve svém domově“, je  snadno
pochopitelné, že se proti němu vymezili někteří pologramotní neobolševicky uvažující politici; proto mne
vůbec nepřekvapuje kritika pronesená v UK ČT 28/12/15 neotesanou češtinou z úst senátního neosoudruha
M. Štěcha, ale ani od opozičního poslance M. Vystrčila. Stejně jako jedovaté sliny, které plynou z úst verbálně
uhlazeného leč obsahově útočného neosoudruha J. Pehe a jeho havloidních  kumpánů z Lumpenkavárny...
Všechny takové ubohé pokusy o dehonestaci pana prezidenta, jež  pouze ilustrují chorobně závistivou snahu
poskvrnit jeho dobré jméno a zvrátit vývoj preferenčních sympatií drtivé většiny národa, lze s nadhledem
komentovat trefným arabským příslovím: „Psi štěkají, a karavana jde dál“.

Naopak,  pro ilustraci  vážnosti  a  úcty,  jichž pan prezident  požívá u našich německých  sousedů,  uvádím
několik obdivuplných a děkovných vzkazů na jejich internetových stránkách:

-  „Zeman  si  nenechá  jako  Gauck  (spolkový  prezident) a  Merkelová  vymývat  mozek  transatlantickými
tajnými lóžemi a elitářskými myšlenkovými fabrikami jako ´Atlantik-Brücke´. Zjevně si uvědomuje, že invaze
(migrantů) je vyhlášením války národní státnosti a svobodě Evropy“.

- „Už jsou Cameron a Hollande na cestě do Mnichova, aby se setkali s Merkelovou?“ (zjevná narážka na
Hitlera a Mnichovskou dohodu ze září 1938)

- „ To je státník. Závidím Čechům, protože nám Němcům vládnou šílenci.“ 

- „Hlava státu, jakou by si člověk představoval. Merkelová musí pryč!“

- „Takové starostlivé politiky lze Čechům jen závidět.“

- „Smekám před českým prezidentem (…). Tento projev by se měl vysílat ve zpravodajství v celém Německu (…)“.

- „Kdybych pracoval  v ZDF (německá veřejnoprávní  TV),  vyměnil bych kazety. Namísto Gaucka projev
Zemana.“

- „Lidé, mějte trpělivost! Také brzy dostaneme nějakého ´Zemana´. Předtím bude ale zlá ´občanská válka´“.

-  „Pane  Zemane,  zůstaňte  tvrdý  a  ignorujte,  co  říká  Merkelová.  Pomozte  zachránit  naši  evropskou
kulturu! Mnoho díků z německé strany!“
  
- „Českému prezidentovi by měl být dodatečně předán  úřad německého spolkového kancléře. Češi jsou
pilný, chytrý národ a určitě přínos pro naši churavějící ´DDR 2.0´“ (DDR = bývalá NDR).



Steffan Herre, zakladatel serveru „Politically Incorrect“, odmítá rozlišování mezi islámem a islamismem.
Muslimskou víru neoznačuje jako náboženství, ale jako  násilnou ideologii, která nemá žádný jiný cíl než
odstraňovat jiné společenské formy.

Prvním  sympatickým  náznakem  svítání v  českém  televizním  mainstreamu  byly  (kromě  výborného
interview Michala Kubala se syrským prezidentem Bašárem Sadem) UK ČT 24 z 30/12/2015, v nichž
pánové  Václav Klaus a  Petr Robejšek jednoznačně podpořili  postoje  pana prezidenta  Miloše Zemana.
Závěrem  velmi  výstižně  hovoří  teolog  a  pedagog  Max  Kašparů o  bezbřehém  liberalismu  a  zhoubné
toleranci, o povinné politické korektnosti, strachu ve společnosti a o tom, jak snadno se zbavujeme svého
rodinného stříbra - tradičních hodnot - křesťanského dědictví otců. Česko-německý politolog Petr Robejšek
by vzhledem k své profesní erudici a stabilnímu, kvalitnímu morálně charakterovému profilu mohl být
po  skončení  mandátu  Miloše  Zemana  -  v  případě,  že  on  sám by  již  nekandidoval  -  jeho  vynikajícím
důstojným nástupcem v srdci Pražského hradu.

13. Za kým stojím já

Každý rozumně uvažující člověk, který se seznámí s výše uvedenými  informacemi a ověří si  je,  nemůže
jinak (chce-li si zachovat čisté svědomí), než se postavit na stranu pravdy a života. A proto já dnes stojím
pevně za svým prezidentem: s vděčností za jeho nezištné úsilí o zachování dvojí suverenity naší rodné země:

-  duchovní  identity  židovsko-křesťanských  kořenů vzácné  svatocyrilometodějské  tradice,  jež  dala
našemu národu pravou víru v jediného živého Boha, vzdělání a kulturu i materiální prosperitu a rozkvět
Českých zemí  až k jejich vrcholnému postavení v rámci Svaté říše římské pod vedením moudrého Otce
vlasti Václava-Karla.    

- teritoriální integrity historických zemí Koruny české v hranicích současné České republiky.

***

A právě z tohoto důvodu se nyní, vážený pane prezidente, obracím přímo na Vás, abych Vás ujistil, že nejen
poctivě děkuji za všechny Vaše kroky posilující nezávislost a suverenitu naší vlasti, ale  navíc se za Vás -
netoliko v této v posvátné době vánoční, na prahu nového roku - také upřímně modlím k našemu nebeskému
Otci,  aby Vám daroval  potřebné milosti,  zdraví  a moudrou sílu  ducha,  proti  níž  nezmohou nic ti,  kdo -
napojeni na zlovolné zednářské kruhy - z podlých důvodů a pro „mrzký kov“, jak nazývá klasička české literatury
Božena  Němcová  bůžka  mamonu, jako  Jidášové  vlastizrádně  usilují  o  zničení  životodárných  kořenů
křesťanství i o zotročení a zánik či rozplynutí vlastního národa v bezejmenném moři kalergiánského “nového
evropského  lidu bez chuti  a  zápachu“, odsouzeného do role  pouhého „služebnického nástroje“ v rukou
vyvoleného vůdcovského národa elit („Fuehrernation“).

To vše říkám s pokorou a s  plným vědomím odpovědnosti  jako ten,  kdo Vás v prezidentských  volbách
původně nepodpořil. Nyní však s rozhodností a rád zvedám vysoko svůj hlas ve Váš prospěch: 

Ať dlouho žije a s pomocí Boží Pravdy pro blaho naší vlasti pracuje náš statečný nezávislý Pan Prezident! 

Nyní proto znovu a s mimořádnou naléhavostí zní jako varovný zvon bijící na poplach k záchraně Evropy
prorocká slova Alberta Einsteina: „Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí..“ A s nimi rezonuje moudrý
pohled významného italského opata benediktinů (jejichž kredem je  „Ora, et labora - modli se a pracuj“):
„Buď se zachráníme všichni společně, nebo se nezachráníme vůbec“. 



Konejme proto pokání ze svých špatných činů, slov i myšlenek, jako to ve chvíli smrtelného nebezpečí pro
Vídeň (r. 1683 - řízená invaze 300.000 mohamedánských dobyvatelů Osmanské říše) učinil i císař Leopold.
Prosme s důvěrou Všemohoucího Boha, naši nebeskou Matku Pannu Marii, jež nejednou zachránila český
národ i  samu pražskou metropoli  před drancováním nepřátel,  i  vítěze  v prvním boji  se  zlem -  Knížete
nebeských  vojsk -  sv.  Michaela Archanděla,  všechny naše  svaté  národní  patrony a ochránce v  čele
s knížetem Václavem a jeho babičkou kněžnou Ludmilou, abychom v této těžké hodině H se ctí obhájili
dědictví otců a zajistili pokoj a bezpečnou přítomnost i budoucnost sobě i našim potomkům v naší zemi -
společné česko-moravsko-slezské vlasti!

S úctou a upřímným novoročním pozdravem

Ing. Jiří Pavel Pešek

prezident ECSSU
člen Řádu rytířů sv. Michaela
pedagog, ex-diplomat

P.S. 

Závěrem připomínám, že informace uvedené v této úvaze a jejich kontextuální souvislosti jsou mým osobním
názorem,  který  se  opírá  o  vlastní  dlouholeté  zkušenosti  z  politicko-diplomatického  prostředí  a  o  veřejně
dostupné informační  zdroje. Na vyjádření osobního názoru má každý občan svobodné lidské společnosti
zákonné právo garantované ústavami demokratických zemí a Všeobecnou listinou lidských práv (1948),
adoptovanou o 10 let později do našeho právního systému (tehdy československého, 1958). Zaručuje nám
svobodu vyjadřovat své názory slovem, písmem a tiskem.

Pokud by někdo z čtenářů měl kritické poznámky k obsahu textu, prosím, aby neváhal mne kontaktovat.
Budou-li  jeho  námitky  objektivně  pravdivé,  poctivé  a spravedlivé,  a  zbaví-li  mne důvodných  obav,
plynoucích z mé dosavadní úrovně poznání, bude mi potěšením a radostí svůj stávající náhled na světovou
situaci korigovat. Za všechny reakce a připomínky Vám předem děkuji se srdečným přáním všeho dobrého
v požehnaném novém roce 2016 plném zdraví, úspěchů a radosti z nich!

V Praze 1. ledna 2016 – Nový rok – svátek Matky Boží Panny Marie



P.S. 

Shrnutí hlavních bodů přednášky ex-muslima Dr. Salmana Hasana

- Nezapomeňte, že my jsme vychováváni k nenávisti ke všemu nemuslimskému..

- Kamkoli vstoupí noha muslima, tam je teritorium Alláha, zůstává jen otázkou času, kdy ho budeme úplně
ovládat a spravovat podle našich zákonů

- Pak-li vy nám projevíte dobrou vůli, solidaritu a pomoc, my to vnímáme:

1/ jako  vaši povinnost, protože všichni káfirové (= nemuslimové: židé, křesťané, budhisté, ateisté,.) musí
sloužit Alláhovým lidem
2/ jako  vaši  slabost -  protože vy jste se nám podřídili  (viz "islám" -  dovolili  nám nosit  naše  obleky a
náboženské symboly, budovat mešity, otvírat zvláštní obchody s halal masem,..)

- Zpočátku, dokud je nás na novém území málo, se tváříme přátelsky, abychom získali soucit a sympatie
domácích obyvatel;
když je nás více, odvoláváme se na Váš právní řád - na práva menšin, bojujeme proti naší diskriminaci;
jakmile jsme dost silní, napadáme Vaši kulturu a vaše civilizační struktury všemi prostředky včetně síly - lež,
podvody, falešné sliby, podepisování smluv, o nichž dopředu víme, že je nebudeme plnit,. - vše je dovoleno
ve jménu Alláha. - Proč?

- Protože slovo islám znamená "podřízení" (všeho a všech jedině Alláhovi), proto neexistuje možnost trvalé
mírumilovné konvivence, neboť islám MUSÍ VLÁDNOUT VŠEM. (Článek 4 komunistické Ústavy ČSSR
- pozn. red.). Všichni lidé jsou muslimové, jen to ještě někteří nevědí - a ty je nutno buď konvertovat, anebo
-  pak-li  nejsou  konvertibilní  -  dekapitovat.  Je  to ideologie  válek  a  smrti. Mohamed  po epileptickém
záchvatu začal kázat o své vyvolenosti Alláhem a za 13 let získal 150 následovníků, kteří mu uvěřili. Po
svém přechodu (imigraci do Meddiny z Mekky, r. 622) však povraždil (podřezal hrdla) 200 mužů a vyzval
své stoupence, aby jej napodobovali  s vysvětlením, že "Allah mi dal zvítězit nad mými nepřáteli tím, že
jsem je zastrašil". Majetky a ženy zavražděných připadly "právem" vítězům.

- Mohamed prohlásil, že mu to nařídil Alláh - a o Alláhově slovu se nesmí pochybovat - stejně jako o slovu
jeho jediného Proroka - tj. Mohameda; ergo kruh uzavřen, a takto zacyklený systém je  dokonale odolný
proti jakékoli změně. Kdokoli by jej chtěl zpochybnit, či dokonce změnit, je bludař=heretik a zasluhuje
smrt.

-  Po této radikální  proměně  jeho "strategie"  došlo k raketovému nástupu islámu na třech kontinentech:
Mohamed  rozpoutal  za  10 let  83  válek -  tj.  průměrně každých 6 týdnů jednu válku,  islám postupně
prakticky vyhladil křesťanství v celé původně křesťanské severní Africe, v evropské i asijské části Turecka
(tam ještě na začátku 20. stol. žilo 5 mil křesťanů - Arménů, Řeků, po jejich genocidě jich dnes zůstalo cca
100 tisíc ! ) a pronikl do vzdálených částí Asie. Za svou existenci (13 staletí) podle mezinárodních statistik
vyvraždil cca 270 milionů lidských bytostí (60 mil. křesťanů, 10 mil budhistů, 80 mil hinduistů a 120 mil
Afričanů). Proti takové satanské síle zla byli i soudruzi Hitler a Stalin ubohými břídily.. Proto také Salman
Rushdie po svém prozření napsal "SATANSKÉ VERŠE", za což si vysloužil fatwu na svou hlavu.

- Neexistuje islám radikální, fundamentální nebo umírněný. Existuje pouze ISLÁM  . A tento islám se opírá
o Korán a o učení epileptického zločince a mnohonásobného, masového vraha - Mohameda.

Súra (kapitola) 9, ayat (verš) 5 mluví jasnou řečí:

"Zabíjejte (podřezávejte) nevěrce, kdekoli je najdete!" - 
 
"Slay the unbelievers wherever you will find them".



***

Pozn. red.

Evropa v  dějinách  již  několikrát  unikla  totální islamizaci jen  o  vlásek  právě  díky  těm "křesťanským
fanatikům, xenofobům, rasistům, nacistům či fašistům, ..", proti nimž současná sebevražedná politika EU
- v     otrocké podřízenosti zločinné strategii NWO - směřuje své útoky a výtky:  

Tours 732 - Karel Martell (Kladivoun), Bělehrad 22/7/1456, Lepanto 7/10/1571 - evropská "Katolická liga"
-  svátek Panny  Marie  Růžencové,  Vídeň 12/9/1683  -  svátek  Jména  Panny  Marie, Rhodos (největší
medievální  pevnost  na  světě)  -  brzda  osmanských  výbojů  do  Středomoří  -  díky  spojeným  oddílům
evropských  rytířů  Johanitů (cca 1.000 členů,  po  ústupu na  Maltu  přijímají  jméno Maltézští  rytíři),  řada
těžkých  bitev  pravoslavných  Rusů,  Bulharů,  Srbů,  kteří  chránili  vstupní  brány jižní  Evropy, stejně  jako
katolických Chorvatů, Italů, Maďarů i našich sousedů Slováků.. Bez těchto obrovských obětí našich bratrů
a sester ve víře v Trojjediného pravého Boha - Otce, Syna a Ducha svatého - bychom dnes nejen nosili
"ubrusy" na hlavě a nepili pivo (o jiných věcech ani nemluvě), ale možná bychom se tu, přátelé, bývali ani
nenarodili. 

Proto je načase, abychom se už opravdu vzpamatovali:

BUĎ SE ZACHRÁNÍME VŠICHNI SPOLEČNĚ, NEBO SE NEZACHRÁNÍME VŮBEC.

ZACHRAŇME SE - SPOJME SVATOPLUKOVY PRUTY V NEZLOMNÝ SVAZEK A S POMOCÍ
BOŽÍ PRACUJME NA ZÁCHRANĚ NAŠÍ VLASTI I CELÉ EVROPY.

***

Na podporu svých stanovisek máme plné právo, neboť:

1/ žijeme v (teoreticky) stále ještě svobodné společnosti, kde každý názor má dostat prostor, aby se o něm
klidně a racionálně diskutovalo s využitím všech dostupných faktů,

2/ naše úsilí není zaměřeno k prospěchu vlastnímu,  což bohužel nelze říci o mnohých jiných osobách -
hlasitě či dokonce nenávistným řevem a umlčováním nesouhlasných názorů se projevujících- či o institucích,
zvláště tzv. neziskové povahy, ale sleduje prospěch všech lidí, kteří s námi sdílejí naši vlast a celý evropský
civilizační prostor, jenž vyrostl z židovsko-křesťanských kořenů, na jejichž životaschopnosti závisí sama
existence Evropy. 

Pro takové pečování o blaho a prospěch společného domu má český jazyk krásný výraz  VLASTENECTVÍ
(prosím kritiky nezaměňovat  s  nacionalismem), které  se  však stále  více  stává  slovem cizím či  dokonce
nadávkou a synonymem pro  extrémismus, xenofobii, rasismus či fašismus (jak o tom ostatně výstižně
mluvil pan prezident ve své mimořádné řeči). O toto významové vyprázdnění a "přepólování" vznešeného
slova  VLASTENEC - etymologicky  ten,  který brání, chrání  a  s  láskou  opatruje,  co  je  mu  vlastní  -  se
freneticky pokoušejí  nenávistní lidé dobrovolně žijící  v  temnotě nevědomosti či  pasivně v ní udržovaní
násilným vymýváním mozků mainstreamovými médii. 



Sestrou zdravého vlastenectví je pak moudrá     mezinárodní solidarita založená na vzájemném sdílení týchž
hodnot, které náš Společný dům tvoří. Tak bránily evropský židovsko-křesťanský odkaz v nadnárodním
souručenství  naši  křesťanští  předkové,  jimž  vděčíme  za život  a civilizační  hodnotový systém,  který tak
ZÁSADNĚ  odlišuje evropský  smysl  pro  jedinečnost  a  neopakovatelnost  každého lidského  života  před
Bohem  (často  již  jen  teoreticky  proklamovaný  -  viz  milionové  masakry  potratů,  eutanázii, kriminalitu
organizovanou  i  individuální),  neboť  před  tváří  našeho  společného  nebeského  Otce  jsme  si  všichni
absolutně  rovni. Odtud  pochází  evropský princip  lidských  práv  a  s  ním  i kulturní  a  materiální
prosperita našeho kontinentu.

A právě za tyto principy prolévali svou drahocennou krev Francouzi u Tours pod vedením velkého Karla
Martella (Kladivo, 753), mezinárodní vojáci první "Evropské unie" - rytíři Johanité na Rhodosu (největší
medievální  pevnost  na  světě  -  Angličané,  Francouzi,  Italové,  Němci,  Řekové),  za  ně  bojovala
statečná evropská "Katolická liga" u Lepanta (7/10/1571), za ně krváceli spojené armády polského krále
Jana III. Sobieckého u Vídně či Rusové, Řekové, Bulhaři, Chorvaté, Srbové, Italové, když v nelítostných
bojích odráželi osmanské dobyvatele.. Bez jejich obětí bychom dnes nosili turbany a burky, nebo bychom se
možná byli ani nenarodili. Za stejné ideály pravé svobody a rovnosti všech lidských bytostí před Bohem
padly i desetimiliony vojáků v obou světových válkách.

V obranném boji proti  perverzní zločinné islámské ideologii jihádu od jejího zrození v r. 622 (imigrace
masového  vraha  Mohameda  do  Meddiny)  bylo  prokazatelně  povražděno cca 270 milionů  lidí (60  mil.
křesťanů,  10  mil.  budhistů,  80  mil  hinduistů  a  120 mil  Afričanů -  odkazuji  na  přednášku dr.  Salmana
Hassana, konvertitu z islámu, odborníka na výklad Koránu; a pro názornou ilustraci doporučuji shlédnout
videozáznam  uřezávání křesťanských  hlav v současné Africe..  - jen pro citově nelabilní diváky - to je
syrový  důkaz  obrovské  propasti  mezi  milosrdným učením  Božího  Syna  Ježíše  Krista  a  nenávistnou
islámskou  ideologií  vyzývající  v  Koránu k  vraždění  káfirů  (nevěřících):  "Stínejte  nevěřící,  kdekoli  je
najdete" - súra (kap.) 9, ayat (verš) 5.

Tváří v tvář tak bestiálním - zvířeckým (a ještě horším, protože zvířata své oběti zabíjejí z pudu sebezáchovy,
ale nemučí je) - krutostem se ptám: Tekla krev stamilionů těchto hrdinných mužů, žen a DĚTÍ (!!) nadarmo?
Nadarmo?  NADARMO ?!!

Jaký další  argument  pro  důslednou obranu naší  vlasti  chtějí  ještě  slyšet  páni  -  neosoudruzi  ministři  ??
Žádejme je o čestné odpovědi na naše poctivé a oprávněné otázky a výzvy v této nebezpečné době: ať se
neschovávají  za  sebevražednou tzv. politickou  korektnost,  ale  ať PRAVDIVĚ odpoví a  DŮSLEDNĚ
konají SVOU POVINNOST = BRÁNIT NÁRODNÍ A STÁTNÍ ZÁJMY RODNÉ ZEMĚ !!

Vlastizrádný  neosoudruhu  Dienstbiere,  jste  to  právě  Vy,  kdo  hrubě  napadl  a  surově  potřísnil  svou
páchnoucí jedovatou slinou vynikající, svobodomyslný a svobodymilovný, zdravě vlastenecký i panevropsky
solidární projev pana prezidenta Miloše Zemana na Albertově, který byl skutečným a hluboce lidským výrazem
upřímného a starostlivého zájmu prvního muže národa o osud jednoho každého, i toho nejposlednějšího,
obyvatele naší vlasti. Proto byl jeho projev důstojný a vpravdě státnický, za nějž by se mohl plně postavit
Dědic České země, náš svatý kníže Václav, i Otec Vlasti - král český, markrabě moravský a císař římský
z Boží milosti. 

A  víte  Vy,  neosoudruzi  ministři  Bělobrádku,  Dienstbiere,  Hermane,  Marxová,  Sobotko,  Stropnický,
Zaorálku, jaká kritéria pro "imigraci" - tj. pro usazení se v Českém království tento - podle celonárodního
hlasování - "Největší Čech" stanovil? 

1/ přijmout naši víru,
2/ respektovat královská nařízení,
3/ živit se poctivou prací.



ZAČNĚME BOJOVAT O ZÁCHRANU SVOU A NAŠICH DĚTÍ TEĎ HNED !

ŽÁDEJME VLÁDU, ABY RESPEKTOVALA PRIMÁRNÍ ZÁJEM SVÝCH OBČANŮ, LIDSKÝCH
BYTOSTÍ  Z MASA A KOSTÍ S NENAHRADITELNOU NESMRTELNOU DUŠÍ,  KTERÝM MÁ
POVINNOST  SLOUŽIT  A ÚČINNĚ  JE     CHRÁNIT, ABY  OKAMŽITĚ  PŘIJALA  ZÁKON  NA
OCHRANU STÁTU (s výše definovanými prioritami).

SPOJME  SVATOPLUKOVY PRUTY V NEZLOMNÝ  SVAZEK A S POMOCÍ  BOŽÍ PRACUJME
NA ZÁCHRANĚ NAŠÍ VLASTI I CELÉ EVROPY.

Jen na okraj připomínám:

Již v roce 2007 - kdy byl na světě ještě relativní klid - napsal německý časopis DIE ZEIT, 
že nejpronásledovanějším náboženstvím světa je KŘESŤANSTVÍ (cca 200 mil. ve více než 60 zemích).  
"A neexistuje stát, který se za utlačované křesťany cítí zodpovědný," uzavírá Die Zeit.  

***

http://www.zeit.de/

