Spravodaj c 141
++++++++++++++++++++
Motto 41: „Za každú cenu pridŕžajte sa slovenského národa, slovenskej reči, slovenskej
samobytnosti. Za všetky svety nepopúšťajte z toho, že ste Slováci a Slovákmi chcete zostať aj
v Česko-Slovensku!“
Výbor priateľov slovenskej slobody - okt. 1922 (Odkaz amerických Slovákov do starej vlasti)
++++++++++++++++++++
- 14.7.-30.9.2011, Galeria Jana Koniarika, Oskar Cepan Kresby a kolaze
- POĎME KMOTRU VÍTAŤ
ktoré sa uskutoční v nedeľu 24. júla 2011 v Múzeu slovenskej dediny - v krásnom
skanzene, v Jahodníckych hájoch v Martine.
Pozvánku a tlačovú správu s programom prikladám v prílohe.
Pre ďalšie informácie kontaktuje Mgr. Tatianu Kadlecovú z Múzea slovenskej dediny na
čísle 043/2458114, alebo emailom na tatiana.kadlecova@snm.sk
- 26. jula 2011, 17.00 hod. Ak už odmietate byť súčasťou problému a chcete byť súčasťou
riešenia, príďte v utorok 26. júla do Kafe Nervosa, Zamocka 30, na diskusiu o tom, ako sú na
Slovensku Rómovia diskriminovaní, čo s tým kto robí a ako sa to darí či nedarí meniť.
Srdečne Vás pozývame! Vstup je voľný. OZ Clovek v tisni, Nadacia Otvorenej spolocnosti.
Sucasne bude premietnuty film o zivote Romov z osad na vychodnom Slovensku
++++++++++++++++++++
- http://www.angelfire.com/ak2/intelligencerreport/tsunami_japan_1.html
++++++++++++++++++++
http://www.youtube.com/watch?v=xWNbKnr0O1w
++++++++++++++++++++
http://www.pragjesu.info/cs/
++++++++++++++++++++
http://www.youtube.com/watch?v=J-CbEaKsg3Q&feature=related
++++++++++++++++++++
Julia Star hat ihre neue Facebook-Seite: www.facebook.com/juliastarch
++++++++++++++++++++
Pod B je z obsahu casopisu pre mna najzaujimavejsi analyticky a opravnene kriticky text z casopisu
Pamat naroda 2/2011 k hagiograficky oslavnej a prelozenej knihy do slovenciny o Esterházym,
ktoreho chcu vyhlasit dokonca az za svatca!?!
/Ironicky: Zrejme aj za to, ze ma z cs. politikov najvacsiu "zasluhy" za docasne odtrhnutie juznych
uzemi Slovenska v rokoch 1939-1945 Hortyovskemu Madarsku!!! Preto mu aj revizionisti aj dnes
po Slovensku stavaju sochy a busty! Ani zmienku o tom neuviedla prednedavnom sokujuco hrubo
historicky skreslujuca reportaz v Madarskom magazine STV !?! Dufam, ze sa tym bude prinajmenej
zaoberat rada STV!/
A:DVD s dokumentárnym filmom z produkcie Ústavu pamäti národa: Prežili sme GULAG.
/Ako príloha: "Nové číslo časopisu Pamäť národa s DVD zadarmo! 2/2011"/
B:recenzia MOLNÁR, I. (zost.): Omilostený na smrť. Dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na
základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej. (Ladislav Deák)
++++++++++++++++++++

Potvrďme, že sme! Nehanbime sa priznať, že sme Slováci! Fwd: A Magyarországi Szlovákok
Szövetsége népszámlálási felhívása - Výzva Zväzu Slovákov v Maďarsku pred sčítaním
obyvateľstva
BUD ALEBO
Sčítanie obyvateľstva 2011
Národnosť: slovenská – Materinský jazyk: slovenský
Potvrďme, že sme! Nehanbime sa priznať, že sme Slováci!
Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť
v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku!
Každých desať rokov sa zisťuje, koľko má naša krajina obyvateľov,
ako aj to, koľkí z nich sa hlásia k tej-ktorej národnosti.
Po 10 rokoch opäť prichádza pre nás, Slovákov v Ma ďarsku,
nesmierne dôležité sčítanie obyvateľov. Chceme či nie, štatis tické údaje o počte našich Slovákov budú zohrávať dôležitú
úlohu pri určovaní rozsahu menšinových práv, spoločenskej
váhy našich slovenských samospráv a občianskych organizácií,
ako aj pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu na podporu spoločenských a kul túrnych aktivít našej
národnosti. Celý ďalší osud našej menšiny môže v nemalej
miere závisieť od toho, či sa budeme hlásiť ku svojim koreňom, či dokážeme sami
sebe a celému svetu, že ešte sme tu.
Ústredný štatistický úrad usporiada sčítanie obyvateľstva v dňoch 1. až 31. októbra
2011, pričom počas prvých dvoch týždňov prvýkrát v histórii bude možné vyplniť dotazník
aj v elektronickej podobe. Podrobnosti o sčítaní obyvateľstva nájdete na webovej
stránke nepszamlalas11.hu. Sčítania sa netreba báť, je anonymné, nikto nemá
právo kontrolovať, ako ste vyplnili tlačivo. Každý môže slobodne a bez strachu vyjadriť
svoju vôľu.
Tzv. senzitívne (citlivé) otázky, týkajúce sa o. i. národnostnej príslušnosti,
materinského jazyka, respektíve jazyka zvyčajne používaného
v rodinnej či priateľskej spoločnosti obsahuje posledná, 8. strana osobného
dotazníka: V. Národnosť, jazyková väzba, náboženstvo (body č.
34 až 37). Uvedenie slovenskej národnosti a slovenského materinského
jazyka má byť pre nás, Slovákov, samozrejmosťou. Je to príležitosť vyjadriť
vôľu zodpovednosti za budúcnosť našej menšiny, odhodlanosti zostať aj naďalej
Slovákmi. Vtomto nemá miesto nijaké alibi, žiadne buď-alebo...
Vážite si svoje slovenské korene, ste hrdí na stáročiami vytvorené hodnoty našich
slovenských predkov? Chcete ešte v Maďarsku počuť slovenskú reč? Chcete sa ešte
tešiť zo slovenských piesní a našich tancov? Chcete, aby v našich kostoloch zneli slovenské
modlitby? Ak ÁNO, prihláste sa k slovenskej národnosti!
Naša budúcnosť závisí len od nás. Rátame s každým...
Zväz Slovákov v Maďarsku
Buďme naďalej Slováci, nijaké alibi, žiadne alebo!
++++++++++++++++++++
- 23. jula 2011, 9.00, obec Driecany, „Dedina oziva“ kulturny program.
++++++++++++++++++++
- HUDOBNÉ NÁSTROJE ZO ZBIEROK GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO MÚZEA 15. JÚN
2011 – 30. SEPTEMBER 2011
VÝSTAVA PREDSTAVUJE ZAUJÍMAVÝ SÚBOR HUDOBNÝCH NÁSTROJOV ZO
ZBIERKOVÉHO FONDU MÚZEA. HUDOBNÉ NÁSTROJE BOLI DO ZBIEROK MÚZEA
ZÍSKAVANÉ PRAKTICKY OD POČIATKU JEHO EXISTENCIE. ZASTÚPENIE V ŇOM
MAJÚ IDOFÓNY, AEROFÓNY, MEMBRAFÓNY, CHORDOFÓNY... DOKUMENTUJÚ
ZASTÚPENIE HUDOBNÝCH NÁSTROJOV ZHOTOVOVANÝCH PROFESIONÁLNYMI

VÝROBCAMI V ŠIRŠOM STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE, ALE I NÁSTROJE
ZHOTOVOVANÉ V TRADIČNOM AGRÁRNOM PROSTREDÍ. SÚČASŤOU VÝSTAVY
JE I NAZNAČENIE TECHNOLOGICKÉHO PROCESU VZNIKU NIEKTORÝCH
HUDOBNÝCH NÁSTROJOV.
++++++++++++++++++++
- ROMANO DŽIVIPEN – RÓMSKY ŽIVOT, IX. ROČNÍK
15. JÚN 2011 – 30. SEPTEMBER 2011
VÝSTAVA JE POD ZÁŠTITOU PREDSEDU BBSK ING. VLADIMÍRA MAŇKU.
DEVIATY ROČNÍK SÚŤAŽE RÓMSKY ŽIVOT - „ROMANO DŽIVIPEN“ ORGANIZUJE
MÚZEUM V RÁMCI SVOJEJ ŠPECIALIZÁCIE. SÚŤAŽ JE PREHLIADKOU
DETSKÝCH PRÁC NA TÉMU „RÓMSKY ŽIVOT“, KTOREJ SA MÔŽU ZÚČASTNIŤ
RÓMSKE I NERÓMSKE DETI. JE NESMIERNE ZAUJÍMAVÉ POZOROVAŤ
RÔZNORODOSŤ AKOU SA NÁDEJNÍ DETSKÍ VÝTVARNÍCI ZHOSŤUJÚ TEJTO
TÉMY.
++++++++++++++++++++
- RIMAVSKOSOBOTSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
3. AUGUST 2011 – 31. AUGUST 2011
PREBRATÁ VÝSTAVA Z GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA
V RIMAVSKEJ SOBOTE PRIBLIŽUJE ŠIROKEJ VEREJNOSTI VÝSLEDKY TVORBY
NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV Z OKRESOV RIMAVSKÁ SOBOTA
A REVÚCA. VÝSTAVU CHARAKTERIZUJE RÔZNOSŤ TÉM, ALE I POUŽITÝCH
TECHNÍK. ZASTÚPENÁ JE MAĽBA, GRAFIKA, SOCHÁRSTVO, FOTOGRAFIA...
++++++++++++++++++++
- PREDMET MESIACA – AUGUST 2011
TANEČNÝ PORADOVNÍK Z ROKU 1855
NA UHORSKÝCH PLESOCH SA TANEČNÝ RAD OBJAVIL PRVÝ KRÁT V ROKU 1840.
TÁTO DROBNÁ KNIŽOČKA, DO KTOREJ SA ZAPISOVALI MENÁ TANEČNÝCH
PARTNEROV SA NOSILA POČAS PLESU ZAVESENÁ NA OPASKU ALEBO NA
GOMBÍKOVEJ DIERKE A PRE KAŽDÝ PRÍPAD DISPONOVALA AJ MALOU
CERUZKOU.
V HISTORICKOM FONDE GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO MÚZEA SA ZACHOVAL
JEDINÝ TANEČNÝ PORADOVNÍK. MÁ PODOBU BIELEJ HODVÁBNEJ STUHY, NA
KONCOCH SO STRIEBORNO-ZLATÝMI STRAPCAMI. NA JEDNOM KONCI JE
STUHA ZAKONČENÁ OVÁLNOU MOSADZNOU PRACKOU. OBSAHUJE 21 TANCOV
(10 TANCOV PRED POLNOČNOU PRESTÁVKOU A 11 TANCOV PO PRESTÁVKE). NA
PLESE PRÍTOMNÍ MLADÍ MUŽI MOHLI SVOJE MENÁ DOPÍSAŤ VEDĽA
VYBRANÝCH TANCOV. MENO DARUJÚCEHO A DÁTUM ZÍSKANIA PREDMETU DO
MÚZEA SÚ
DODNES TAJOMSTVOM. VIEME VŠAK, ŽE TENTO TANEČNÝ
PORADOVNÍK BOL URČENÝ PRE FAŠIANGOVÝ PLES, KTORÝ SA KONAL 24.
JANUÁRA 1855 NIEKDE NA GEMERI.
++++++++++++++++++++
- Stála expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte
NOVÁ MODERNE
KONCIPOVANÁ
STÁLA
EXPOZÍCIA
POSKYTUJE
NÁVŠTEVNÍKOM
KOMPLEXNÝ
POHĽADU
NA
PROBLEMATIKU
PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA A SNP V REGIÓNE GEMERA-MALOHONTU.
PROSTREDNÍCTVOM
TROJROZMERNÝCH
ARTEFAKTOV,
ROZSIAHLEHO
FOTOGRAFICKÉHO MATERIÁLU, ALE I AUDIOVIZUÁLNYCH PREZENTÁCIÍ SÚ
OKREM REÁLIÍ PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJA NAZNAČENÉ I PODMIENKY PRE
JEHO FORMOVANIE, ALE I DÔSLEDKY VZNIKU SLOVENSKÉHO ŠTÁTU,
VIEDENSKÁ
ARBITRÁŽ,
NEMECKÁ
OKUPÁCIA...
EXPOZÍCIA
BOLA
ZREALIZOVANÁ
V SPOLUPRÁCI
GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO
MÚZEA,

MÚZEA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA V BANSKEJ BYSTRICI A ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV SLOVENSKA.
++++++++++++++++++++
- STÁLA VLASTIVEDNÁ EXPOZÍCIA
Stála vlastivedná expozícia poskytuje zaujímavý a komplexný pohľad na bohatstvo a
rôznorodosť histórie a prírody regiónu Gemer-Malohont. Prezentované sú v nej napríklad: súbory
nálezov z významnej paleontologickej lokality – Kostná dolina pri obci Hajnáčka; zaujímavá
kolekcia dermoplastických preparátov živočíchov regiónu; mimoriadne cenné archeologické nálezy
z Včeliniec, Kyjatíc, ale i zo samotnej Rimavskej Soboty a iných lokalít; zbierkové predmety
dokladajúce hektické udalosti stavovských povstaní, obdobie existencie cechov, ľudové bývanie,
ale i rôznosť a zručnosť tradičných remeselníkov - hrnčiarov, voštinárov, kováčov...
++++++++++++++++++++
- od piatka 5. augusta 2011 do 10. augusta 2011
plánujeme s členmi Astronomického klubu SNM-PM astronomické pozorovanie v Starej Lesnej
- pokiaľ máte vážny záujem zúčastniť sa, resp. viete o niekom, kto by rád šiel s nami
ozvite sa čo najskôr na e-mail: mastenova@snm.sk
- máme rezerváciu ubytovania v obmedzenom počte a bude ju potrebné potvrdiť a
aktualizovať
hlavným programom budú


nočné pozorovania oblohy

o

zvlášť pozorovanie a fografovanie pravidelného meteorického roja Perseíd

o

taktiež zaujímavých objektov na nočnej oblohe



počas dňa

o

pozorovanie a fografovanie slnečnej aktivity



prehliadka pracovísk Astronomického ústavu SAV



dohodnutá prezentácia / prednáška na AÚ SAV

finančné nároky: (je možná aj alternatíva,že si zabezpečíte všetko okolo dopravy a „prežitia“
individuálne a pripojíte sa k nám len na odborný program)
-

príspevok na cestovné BA-Stará Lesná vlakom + ubytovanie:

-

dospelý 75 €

-

6 – 15 rokov deti a mládež 40 €

-

***

-

+ stravovanie (individuálne) je možné v reštaurácii, resp. pripraviť si v kuchynke

+ pokiaľ budete chcieť navštíviť Skalnaté Pleso, či Lomnický Štít je potrebné
počítať s ďalšími cestovnými nákladmi
++++++++++++++++++++
- Stupavsky sirak
http://www.stupavskysirak.sk/
++++++++++++++++++++
- Zaznamy o oslavách na Devíne. Správy TA3 z Devína 10 minuta - Irenka, Gabo a Števko
http://www.ta3.com/sk/relacie/23_hlavne-spravy/12047_hlavne-spravy-z-5-jula
++++++++++++++++++++
http://www.magnificat.sk/2011/06/modlitbove-stretnutie-na-devine/
++++++++++++++++++++
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110705012
++++++++++++++++++++
http://www.apsida.sk/c/6465/strucne-cyrilometodska-put-v-devine-5-jula-2011
++++++++++++++++++++
http://bratislava.sme.sk/c/5963995/na-devine-bude-v-utorok-cyrilometodska-put.html
++++++++++++++++++++
- koncert pri príležitosti 100.výročia narodenia bystrického génia, skladateľa Jána Cikkera Fwd:
Pozvanka

- dovolujem si Vam preposlat informaciu a tlacove podklady k otvoreniu
noveho letneho kina na petrzalskej Magio plazi v Bratislave (Tyrsovo
nabr.).
Zaroven Vas srdecne pozyvame na stretnutie na plazi a otvorenie kina - vo
stvrtok, 21. jula 2011 od 20h. Prvy premietaci vecer bude patrit Martinovi
Sulikovi a jeho dvom starsim filmom - Zahrada a Vsetko co mam rad. Pridu
aj dalsi z tvorcov tychto filmov, okrem inych aj herecka Zuzana Sulajova,
scenaristi Marek Lescak a Ondrej Sulaj, vytvarnik Frantisek Liptak a ini.
Projekcie budu realizovane z noveho Kinematografu – specialne prerobeneho
vozidla IVECO, na ktoreho uprave pracuju aj Sulikovi dlhorocni
spolupracovnici: Peter Kostron a Frantisek Liptak. Premieru v ramci

letneho kina v Bratislave bude mat aj nove nafukovacie platno s
premietacou plochou 10x4,5m a dolby stereo zvuk.
Filmove predstavenia sa budu konat v termine 21. jula – 7. augusta kazdy
vecer so zaciatkom kratko po zotmeni (cca 21:15h). Uvodny vecer, v piatok
++++++++++++++++++++
Prosim o zasielanie info. V.
TK: Ciele a výsledky petície „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody na
Slovensku“
ŠTVRTOK 21. 07. 2011
10:00

Dom novinárov, malá zasadačka (1. poschodie), Župné nám. 7, Bratislava

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska si Vás dovoľuje pozvať na
tlačovú konferenciu týkajúcu sa cieľov a výsledkov petície zameranej na podporu dosiahnutia
takých zmien v systéme ochrany prírody na Slovensku, ktoré povedú k lepšiemu napĺňaniu jej
cieľov pri rešpektovaní oprávnených sociálnych a ekonomických potrieb obyvateľov slovenského
vidieka.
Účelom tlačovej konferencie je informovanie verejnosti prostredníctvom zúčastnených zástupcov
médií verejnosť o cieľoch a výsledkoch petície, ktorá v rámci Slovenska prebiehala od marca do
konca júna 2011 a ktorej cieľom bolo získať podporu občanov pre požiadavky vlastníkov lesov
zamerané predovšetkým na zlepšenie stavu ochrany prírody na Slovensku pri rešpektovaní
oprávnených záujmov obyvateľov slovenského vidieka. Cieľom konferencie je tiež informovať
verejnosť o priebehu realizácie programových cieľov, ktoré v tejto oblasti prijala vo svojom
programovom vyhlásení vláda SR.
Informujú:
Členovia petičného výboru Juraj Vanko, Milan Ovseník, Peter Čiampor, Miloan Dolňan a Jozef
Jendruch.
Kontaktná osoba: Juraj Vanko Telefón: 0905 651 759 E-mail: privlesy@mail.t-com.sk

-

++++++++++++++++++++
22.-24.sept.2011, Dudince, konferencia „Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom
rozvoji“
Prihlaska konferencia.dudince@eeda.sk poplatok 100 Eur, prispevok do zbornika 35 Eur.
++++++++++++++++++++

Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike
SOŠE Liptovský Hrádok, 17. – 28. august 2011
SSE organizuje sústredenie, ktoré je určené pre mládež do 18 rokov. Cieľom sústredenia je rozšíriť
znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka, alebo v krúžkovej či
individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa zoznámiť a prakticky si vyskúšať aj oblasti, s
ktorými doteraz nemali možnosť pracovať.
Na sústredení budú inštruktori (účastníci predošlých LSTME) a lektori – odborníci v programovaní,
v tvorbe a v strihaní videa a zvuku na počítači, v konštrukcii elektronických obvodov, a bude tam aj

možnosť postaviť a naprogramovať robotické konštrukcie zo stavebnice Lego dacta. Program
sústredenia je otvorený k individuálnemu vzdelávaniu pokročilých účastníkov.
Rámcové zameranie sústredenia:
Výpočtová technika
tvorba www-stránok (html alebo php), algoritmy, programovanie (jazyky Pascal, C++,
Python, …), grafika, operačný systém Linux.
Aplikácia VT, robotika
konštrukcia robotických modelov zo stavebníc LEGO a ich ovládanie pomocou počítača,
príprava na Robocup (záchranár, futbal).
Videotvorba
práca so zvukovým reťazcom, práca s videokamerou, tvorba vlastných videoklipov,
spravodajských šotov, ucelených videoprogramov.
Konštrukcia
elektronické súčiastky, konštrukcia s návrhom plošného spoja s osadením a oživením,
zapojenie s mikroprocesorom a jeho naprogramovanie.
Voľný čas, rekreačný šport
loptové hry, turistika, kúpanie, návšteva kultúrnych pamiatok, hry s počítačmi.
Pre každú oblasť bude pripravené odborné pracovisko s technickým zabezpečením potrebným pre
túto činnosť.
Sústredenie bude prebiehať v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej
v Liptovskom Hrádku v termíne od 17. augusta do 28. augusta 2011.
Príchod účastníkov je v stredu 17. augusta do 20. hod. a končí sa v nedeľu 28. augusta o 14.00 hod.
Strava začína raňajkami 18. augusta 2011 a končí obedom 28.8.2011.
Všetci účastníci dostanú včas pred začatím sústredenia ucelenú informáciu o priebehu sústredenia a
pravidlách elektronickou poštou. Súčasťou správy bude aj úvod do táborovej hry, ktorá bude
prebiehať počas celého sústredenia.
Prihlasovanie a registrácia účastníkov je na www.lstme.sk/registracia. Účastnícky poplatok je
150,- €. Z toho aspoň 50,- € treba poukázať na účet SSE (UniCredit Bank, číslo účtu 660 103
1002/1111), aby sme záujemcu zaradili do zoznamu účastníkov. Zvyšok je možné uhradiť v
hotovosti pri prezentácii. Ako variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo!
S pozdravom
Miro Kohút
tajomník SSE
Doporučenia pre účastníkov LSTME
o

o

Odev – spodne prádlo (slipy, trenírky, tielko), ponožky, pižamo, polovičné košele
alebo tričká, krátke nohavice, plavky, celodielna športová súprava (na táborák,
výlety), pre prípad horšieho počasia teplé oblečenie a pršiplášť, na pracovné
vyučovanie ľahká domáca súprava.
Obuv – tenisky, prezuvky (na turistiku môže byť ľahká turistická obuv).
Hygienické potreby – mydlo, šampón, zubná pasta a kefka, hrebeň, malý a veľký
uterák

Ostatná výstroj – ruksak, slnečné okuliare, šiltovka proti slnku, nerozbitná fľaša na
občerstvenie s pohárom atď.
Ostatné vybavenie – podľa uváženia si môžu priniesť ľubovoľný hudobný nástroj, počítač,
fotoaparát, programy, knižky, nedokončené stavebnice.
•

Hygienická a zdravotná služba bude na LSTME zabezpečená. Ale je potrebné, aby každý
účastník pri prezentácií predložil prehlásenie rodičov o zdravotnej schopnosti (príloha) a
kartu poistenca (najlepšie kópia).

V prípade potreby:
•
•

Tel. 0905 / 52 1989
mail: skse@skse.sk
++++++++++++++++++++

Rómov pomoc rozzúrila: Kontajnery chceli rozbiť sekerou
14. 07. 2011 14:00 - Pomoc neprijali! Oskar Dobrovodský z Malaciek bojuje už viac ako 2 roky s
Rómami v susedstve, ktorí terorizujú jeho rodinu.
V jednej z buniek je sociálne zariadenie. Rómom sa však pomoc nepáčila, situáciu museli
riešiť policajti.
Autor: Tibor Vecan, Nový Čas, www.lpm.sk
Tento clanok je skvely, precitaj si ho! http://www.cas.sk/clanok/202234/romov-pomoc-rozzurilakontajnery-chceli-rozbit-sekerou.html Najaktualnejsie spravodajstvo a pikosky zo soubiznisu na
www.cas.sk Najlepsie citatelske fotky a videa na www.vas.cas.sk Najstylovejsi slovensky zensky
webmagazin na www.lesk.sk Najzaujimavejsie informacie len pre muzov na www.adam.sk
Najputavejsie rozhovory, pribehy a reportaze na www.zivot.sk
Trápenie Oskara Dobrovodského, ktorému rómski susedia v Malackách znepríjemňujú život, chcú
pomôcť riešiť dobrovoľníci. viac
Takmer 40 Rómov žije bez sociálneho zariadenia, okolím sa šíri neznesiteľný zápach, premnožili
sa tam stovky potkanov. Podnikateľ Alojz Hlina sa im rozhodol pomôcť, včera na Družstevnú ulicu
nainštaloval dva kontajnery. V jednom bude mobilná škôlka, v druhom sprchy a toalety.
Rómovia ponúkanú pomoc neprijali, po robotníkoch agresívne kričali a železné kontajnery chceli
rozmlátiť sekerami.
Rómov pomoc rozzúrila: Kontajnery chceli rozbiť sekerou!
Zdroj: mih, Nový Čas, lpm.sk, tivi.sk
Tento clanok je skvely, precitaj si ho! http://tivi.cas.sk/video/954513/romom-z-malaciek-chcelipomoct-ich-to-vsak-rozzurilo.html Najaktualnejsie spravodajstvo
a pikosky zo soubiznisu na www.cas.sk Najlepsie citatelske fotky
a videa na www.vas.cas.sk Najstylovejsi slovensky zensky webmagazin na www.lesk.sk
Najzaujimavejsie informacie len pre muzov na www.adam.sk Najputavejsie rozhovory, pribehy a
reportaze na www.zivot.sk

Po tom, čo podnikateľ Alojz Hlina minulý týždeň požičal Oskarovi Dobrovodskému prístroj na
plašenie potkanov, rozhodol sa pomôcť aj Rómom. Včera doviezol dva kontajnery, v jednom bude
škôlka, v druhom sprchy a toalety. Rómovia však vybehli na ulicu, vykrikovali a nadávali. „Tie
kontajnery tú nechceme, nech sa autá otočia a idú preč. Nie sme opice, aby ste nám to tu dali
a pozerali sa, ako to používame. O svoje deti sa vieme postarať,“ kričali Rómovia. Museli ich
upokojovať policajti, ktorí na Družstevnej ulici nepretržite hliadkujú.
Situáciu museli upokojovať aj policajti, ktorí na ulici hliadkujú.Autor: Tibor Vecan, Nový Čas,
www.lpm.sk
Po tom, ako robotníci začali náklad skladať na zem, situácia sa ešte viac
vyhrotila. „Dajte to odtiaľ preč, chcete, aby som išiel po sekeru a zaťal do toho tri diery?
Naozaj to chcete? Keď to odtiaľto neodtiahnete, pôjdem tam a obesím sa na tom,“ kričal najstarší
obyvateľ domu
Rudolf Galba. V priebehu tohto týždňa chcú kontajnery napojiť na vodu a elektrinu. Od piatka v
nich budú dobrovoľníci, ktorí majú
rómske deti učiť čítať a používať sociálne zariadenia.
Susedia na Družstevnej ulici si myslia, že reakcia Rómov bola prehnaná. „Kontajnery osadili pod
dohľadom kamier. Neustále tu hliadkujú policajti, preto si nemyslím, že by ich mohli zničiť.
Uvidíme však, ako túto pomoc nakoniec prijmú,“ poznamenal najbližší sused Oskar Dobrovodský.
++++++++++++++++++++
Na Hodonínsku odkryt údajný hrob svatého Metoděje - Denik.cz
"Diskutujúcemu" Zděňkovi:
Kde ste našli zmienku o pápežskej kliatbe, iste v nejakých tendenčných nehistorických
pseudoinformáciách a bulvárnych médiách. Ihneď sa dajte do štúdia nejakej solídnej literatúry, aby
ste mohli takú kolosálnu hlúposť hneď /zajtra/ napraviť, veľmi sa tým zhadzujete! O
spolupatrónoch Európy ba mal minimálne každý /Európan/ vedieť aspoň základné minimum, nie to
ešte Moravan alebo Čech či Slovák!
Aktuálne odporúčam, okrem iného, /ešte iba budúci/ intelektuálny bestseller zo Slovenska: Andrej
Škoviera: Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava: Slovenský komitét slavistov – Slavistický
ústav Jána Stanislava SAV, 2010. 247 strán. (ISBN 978-80-89489-02-2.)
http://www.denik.cz/z_domova/na-hodoninsku-odkryt-udajny-20110719.html
Archeologové zkoumají údajný hrob svatého Metoděje
Hodonínsko - Nezodpovězená otázka, kde byl hrob svatého Metoděje, znovu ožívá. Archeologové
na Valech v Mikulčicích se při revizním výzkumu dostali právě k místu, kde by měl jeden z
věrozvěstů podle legendy být pochován.
Autor: Zdeněk Šmýd

V Mikulčicích na Hodonínsku vrcholí revizní archeologický výzkum v prostoru tamní
velkomoravské baziliky, z níž se do dnešních dnů zachovaly jen základy.
Autor: čtk
Metoděje samozřejmě nenašli, ale prostor, který viděli oči odborníků naposledy před více než
půlstoletím, znovu zkoumají.
V Životě svatého Metoděje je místo hrobu popsáno takto: „Ve velkém chrámu moravském po levé
straně ve stěně za oltářem svaté Bohorodičky.“ Zatímco místo uvnitř stavby je popsáno detailně, o
tom, kde chrám stojí, není ani zmínka. Pátrání po Metodějově hrobu se tak stalo pro mnoho
archeologů a historiků výzvou.
„Hrob jsme odkryli. Že by se ale podařil nález artefaktu, který by potvrdil, že v něm byl skutečně
pohřben Metoděj, to by bylo obrovské štěstí, nebo spíše náhoda,“ řekl vedoucí mikulčického
výzkumu Lumír Poláček. „Spolu s variantou hradišťských Sadů jde ale o jedno ze dvou
nejpravděpodobnějších míst jeho hrobu,“ upozornil.
Metodějovi ostatky byly podle legend krátce po pohřbu vyzvednuty a odvezeny na neznámé místo.
Výzkum v polovině dvacátého století sice potvrdil, že v něm byl pohřben někdo z nejvyšší
společenské vrstvy říše, důkazy o tom, že šlo stoprocentně o svatého Metoděje ale stále chybí. Proto
také současná expozice ve slovanském areálu v Mikulčicích na údajné uložení ostatků Metoděje
nijak neodkazuje.
„Přesto je to jedna z velmi častých otázek návštěvníků. Ty ale pravidelně odkazujeme na literaturu a
autora Zdeňka Klanicu, který se ve svém díle otázkou podrobně zabýval,“ vysvětlil vedoucí areálu v
Mikulčicích František Synek.
Výsledky prozkoumá komise
Jelikož mají dnešní vědci lepší technické prostředky, než jejich předchůdci před pětapadesáti lety,
lépe místo zmapují. A to je právě podle Poláčka hlavním úkolem jeho týmu. „Důkladným
výzkumem můžeme vyvrátit či objasnit rozpory, které vznikly před padesáti lety. Příští týden
přijede odborná komise, která výsledky naší současné práce prozkoumá,“ řekl Poláček.
Z velkomoravské baziliky v Mikulčicích se do dnešních dnů zachovaly jen základy. Byla největší
církevní stavbou Velké Moravy. Měřila na délku pětatřicet a na šířku jedenáct metrů. Při prvotním
výzkumu v padesátých letech minulého století v ní byly nalezeny i hroby, v nichž byli patrně

pochováni členové vládnoucího rodu Mojmírovců. Z nich byly už před léty vybrány kosterní
pozůstatky i nalezené předměty.
Poznatky k údajnému hrobu jednoho z duchovních patronů Moravy i k podobě baziliky by chtěli
archeologové zpracovat do dvou let, kdy se bude slavit 1150. výročí příchodu věrozvěstů na
Moravu.
Revizní archeologický výzkum se v prostoru baziliky i ostatních mikulčických velkomoravským
kostelů koná v souvislosti s obnovou tohoto areálu. Plán počítá s tím, že základy staveb budou
vyzděny až do výšky půl metru. Návštěvníci si tak o stavbách udělají lepší představu. Valy se
připravují také na pokus o zápis do seznamu UNESCO.
++++++++++++++++++++
Slovenské národné múzeum
Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne
České centrum v Bratislave
si Vás dovoľujú pozvať na

sprievodné podujatie k novootvorenej výstave
Fenomén Baťa. Zlínska architektúra 1910 – 1960 Obchodná sieť, satelitné továrne sídliská firmy
Baťa
Autorka výstavy Mgr. Ladislava Horňáková z Krajskej gelére výtvarného umenia v Zlíne o expanzii
firmy Baťa, filozofii jej obchodovania a najvýznamnejších stavbách. Zvláštna pozornosť bude
venovaná tzv. "malým Zlínom" - satelitom zlínskej architektúry vo svete aj na Slovensku.
Dňa 21. júla 2011 o 17.00 h v priestoroch výstavy.
Vstup pre verejnosť je bezplatný.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Oddelenie múzejnej pedagogiky a prezentácie
Slovenské národné museum
++++++++++++++++++++
úvahy o zdvojnásobení eurovalu na 1,5 bil. eur (zo súčasných 779 mld. eur), tak garancie
Slovenska nebudú nami dlhodobo proklamovaných 15,5 mld. eur istiny, ale takmer 20,5 mld. eur
aj s úrokmi. Pre porovnanie príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 sú plánované na 13,1 mld.

Navršovanie eurovalu sa môže bytostne dotknúť aj priamo nás a veľmi bolestivo.
autor: Valér Demjan
čas vytvorenia: 19. 7. 2011, 00:10 | čítanosť: 11195x
počet diskusných príspevkov: 10

Európsky daňový poplatník je skutočne ohrozený druh. Navršovanie eurovalu 1 (EFSF) pre potreby
finančného krytia rizikových krajín eurozóny z
úrovne 440 mld. eur na 779 mld. eur môže vrhnúť
väčšiu časť menovej únie do dlhového otroctva.
Naberáme pocit, že všetko sa v eurozóne mení podľa
nepísaných pravidiel zásady „keď mne zdochla koza,
nech zdochne aj susedovi“. Je úplne jasné, kto bude
otrokom (ekonomicky slabšie ekonomiky eurozóny),
trošku však strácame prehľad, kto bude otrokárom
(banky?).
Poďme však k meritu problému, navršovanie eurovalu sa môže bytostne dotknúť aj priamo nás a
veľmi bolestivo, vzhľadom k tomu, že Slovensko sa zaviazalo za záruky v eurovale. Ak sme pred
navŕšením eurovalu (EFSF) garantovali náš podiel 4,37 mld. eur, čo bola záruka iba na istiny a
úroky. Tak po navŕšení eurovalu na objem 779 mld. eur garantujeme nie proklamovaných 7,73 mld.
eur, čo je istina, ale 10,28 mld. eur aj s úrokmi. Tento objem má garantovať AAA rating dlhopisom
eurovalu (165% garancia) istiny, pri 7,5-ročnej maturite a výnose 4,3% p.a.
Ak teda prídu na rad v Bruseli prípadné „samovražedné“ politické úvahy o zdvojnásobení eurovalu
na 1,5 bil. eur (zo súčasných 779 mld. eur), tak garancie Slovenska nebudú nami dlhodobo
proklamovaných 15,5 mld. eur istiny, ale takmer 20,5 mld. eur aj s úrokmi. Pre porovnanie príjmy
štátneho rozpočtu na rok 2011 sú plánované na 13,1 mld. eur. Ak by sa situácia vyhrotila a
Taliansko by požiadalo o finančnú pomoc z eurovalu (zatiaľ toto riziko nie je akútne), tak sa
taliansky podiel rozdelí medzi zvyšných 13. členov eurozóny. Štyria (Grécko, Írsko, Portugalsko,
resp. Taliansko) by už negarantovali. V tomto prípade by sa slovenský podiel na garanciách istiny a
úrokov vyšplhal do astronomických výšok. Ide však o krajnú udalosť, kedy by euroval poskytol
všetky svoje zdroje. Čo však pri problémoch Španielska, Talianska, Belgicka a opätovnej potreby
financovania Grécka nie je nereálne. Ešte pred pár rokmi nehrozil default krajín eurozóny, dnes tu
je riziko domino efektu ako v Južnej a Strednej Amerike pred tridsiatimi rokmi.
Čo je však horšie, je prijatie krokov vlád na prípadné reálne krytie garancií v eurovale. Podľa
zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 je objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu 8,58
mld. eur. V zmysle nepriamej novely zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách z roku 2010 môže
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu
až o 30 % istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku. To však neplatí, ak v
danom roku ministerstvo zabezpečuje aj zdroje financovania na realizácie špecifických štátnych
záruk (to znamená, že v prípade, keď sa zabezpečujú zdroje na financovanie špecifických štátnych
záruk, tak ARDAL môže ísť až nad úroveň spomínaných 30 %). Takže ARDAL v prípade potreby
splatenia írskych a portugalských dlhov môže emitovať bez limitu a zadlžiť tak všetkých. Napríklad
v súčasnej dobe sa objavili informácie o tom, že Írsko by nemuselo byť schopné splácať pôžičku,
ktorá jej bola poskytnutá z eurovalu. Keby k tomu naozaj došlo a Írsko by nebolo schopné splácať
pôžičku eurovalu, tak jednotlivé členské štáty, ktoré ručia v rámci eurovalu, budú musieť plniť
záväzky za nich. Táto povinnosť im (členským štátom) vyplýva z Rámcovej zmluvy o EFSF. V
Rámcovej zmluve sa nachádza ustanovenie, ktoré hovorí, že v prípade, ak Írsko (alebo aj iný štát,
ktorý požiadal o pomoc a pomoc aj z eurovalu dostal) nebude schopný splácať pôžičku EFSF, a to
nebude ďalej schopné splácať investorom, tak aj investori môžu priamo vyzvať ručiteľov (teda
jednotlivé členské štáty) na plnenie záruk, teda na plnenie záväzkov Írska voči nim.

Špecifické štátne záruky sú záruky Slovenskej republiky v súvislosti s jej účasťou na Európskom
finančnom stabilizačnom mechanizme (EFSF, eurovale). Podľa dnes platnej slovenskej legislatívy
celkový objem špecifických štátnych záruk poskytnutých v rokoch 2010 až 2013 na základe
Rámcovej zmluvy o EFSF nesmie presiahnuť sumu 4,37 mld. eur.
Vzhľadom k tomu, že predchádzajúcich dňoch došlo k podpísaniu dodatku k Rámcovej zmluve o
EFSF (ktorý rieši navýšenie objemu záruk poskytovaných v rámci EFSF), bude potrebné zosúladiť
legislatívne prostredie v rámci vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky za účelom
prijatia zmien v EFSF a so zabezpečením samotnej vykonateľnosti dodatku k Rámcovej zmluve o
EFSF. Až pokiaľ slovenský parlament neschváli samotný dodatok a následne aj novelu zákona o
špecifických štátnych zárukách (v rámci ktorej dôjde k navýšeniu objemu záruk), nebude pre
Slovenskú republiku dodatok vykonateľný, tzn. že Slovenská republika by mohla poskytovať
záruky v rámci EFSF len do pôvodnej výšky (to znamená 4,37 mld. eur). Čo sa však stane, ak ho
slovenský parlament schváli? Sú si poslanci vedomí svojej zmluvy s diablom, ktorým zavrhnú
slovenských daňových poplatníkov do otroctva?
++++++++++++++++++++
Valér Demjan analytik TRIM Broker

Navršovanie eurovalu sa môže bytostne dotknúť aj priamo nás a veľmi bolestivo.
autor: Valér Demjan
Európsky daňový poplatník je skutočne ohrozený
druh. Navršovanie eurovalu 1 (EFSF) pre potreby
finančného krytia rizikových krajín eurozóny z
úrovne 440 mld. eur na 779 mld. eur môže vrhnúť
väčšiu časť menovej únie do dlhového otroctva.
Naberáme pocit, že všetko sa v eurozóne mení podľa
nepísaných pravidiel zásady „keď mne zdochla koza,
nech zdochne aj susedovi“. Je úplne jasné, kto bude
otrokom (ekonomicky slabšie ekonomiky eurozóny),
trošku však strácame prehľad, kto bude otrokárom
(banky?).
Poďme však k meritu problému, navršovanie eurovalu sa môže bytostne dotknúť aj priamo nás a
veľmi bolestivo, vzhľadom k tomu, že Slovensko sa zaviazalo za záruky v eurovale. Ak sme pred
navŕšením eurovalu (EFSF) garantovali náš podiel 4,37 mld. eur, čo bola záruka iba na istiny a
úroky. Tak po navŕšení eurovalu na objem 779 mld. eur garantujeme nie proklamovaných 7,73 mld.
eur, čo je istina, ale 10,28 mld. eur aj s úrokmi. Tento objem má garantovať AAA rating dlhopisom
eurovalu (165% garancia) istiny, pri 7,5-ročnej maturite a výnose 4,3% p.a.
Ak teda prídu na rad v Bruseli prípadné „samovražedné“ politické úvahy o zdvojnásobení eurovalu
na 1,5 bil. eur (zo súčasných 779 mld. eur), tak garancie Slovenska nebudú nami dlhodobo
proklamovaných 15,5 mld. eur istiny, ale takmer 20,5 mld. eur aj s úrokmi. Pre porovnanie príjmy
štátneho rozpočtu na rok 2011 sú plánované na 13,1 mld. eur. Ak by sa situácia vyhrotila a
Taliansko by požiadalo o finančnú pomoc z eurovalu (zatiaľ toto riziko nie je akútne), tak sa

taliansky podiel rozdelí medzi zvyšných 13. členov eurozóny. Štyria (Grécko, Írsko, Portugalsko,
resp. Taliansko) by už negarantovali. V tomto prípade by sa slovenský podiel na garanciách istiny a
úrokov vyšplhal do astronomických výšok. Ide však o krajnú udalosť, kedy by euroval poskytol
všetky svoje zdroje. Čo však pri problémoch Španielska, Talianska, Belgicka a opätovnej potreby
financovania Grécka nie je nereálne. Ešte pred pár rokmi nehrozil default krajín eurozóny, dnes tu
je riziko domino efektu ako v Južnej a Strednej Amerike pred tridsiatimi rokmi.
Čo je však horšie, je prijatie krokov vlád na prípadné reálne krytie garancií v eurovale. Podľa
zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 je objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu 8,58
mld. eur. V zmysle nepriamej novely zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách z roku 2010 môže
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) zvýšiť objem zdrojov financovania štátneho dlhu
až o 30 % istín štátneho dlhu splatných v príslušnom rozpočtovom roku. To však neplatí, ak v
danom roku ministerstvo zabezpečuje aj zdroje financovania na realizácie špecifických štátnych
záruk (to znamená, že v prípade, keď sa zabezpečujú zdroje na financovanie špecifických štátnych
záruk, tak ARDAL môže ísť až nad úroveň spomínaných 30 %). Takže ARDAL v prípade potreby
splatenia írskych a portugalských dlhov môže emitovať bez limitu a zadlžiť tak všetkých. Napríklad
v súčasnej dobe sa objavili informácie o tom, že Írsko by nemuselo byť schopné splácať pôžičku,
ktorá jej bola poskytnutá z eurovalu. Keby k tomu naozaj došlo a Írsko by nebolo schopné splácať
pôžičku eurovalu, tak jednotlivé členské štáty, ktoré ručia v rámci eurovalu, budú musieť plniť
záväzky za nich. Táto povinnosť im (členským štátom) vyplýva z Rámcovej zmluvy o EFSF. V
Rámcovej zmluve sa nachádza ustanovenie, ktoré hovorí, že v prípade, ak Írsko (alebo aj iný štát,
ktorý požiadal o pomoc a pomoc aj z eurovalu dostal) nebude schopný splácať pôžičku EFSF, a to
nebude ďalej schopné splácať investorom, tak aj investori môžu priamo vyzvať ručiteľov (teda
jednotlivé členské štáty) na plnenie záruk, teda na plnenie záväzkov Írska voči nim.
Špecifické štátne záruky sú záruky Slovenskej republiky v súvislosti s jej účasťou na Európskom
finančnom stabilizačnom mechanizme (EFSF, eurovale). Podľa dnes platnej slovenskej legislatívy
celkový objem špecifických štátnych záruk poskytnutých v rokoch 2010 až 2013 na základe
Rámcovej zmluvy o EFSF nesmie presiahnuť sumu 4,37 mld. eur.
Vzhľadom k tomu, že predchádzajúcich dňoch došlo k podpísaniu dodatku k Rámcovej zmluve o
EFSF (ktorý rieši navýšenie objemu záruk poskytovaných v rámci EFSF), bude potrebné zosúladiť
legislatívne prostredie v rámci vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky za účelom
prijatia zmien v EFSF a so zabezpečením samotnej vykonateľnosti dodatku k Rámcovej zmluve o
EFSF. Až pokiaľ slovenský parlament neschváli samotný dodatok a následne aj novelu zákona o
špecifických štátnych zárukách (v rámci ktorej dôjde k navýšeniu objemu záruk), nebude pre
Slovenskú republiku dodatok vykonateľný, tzn. že Slovenská republika by mohla poskytovať
záruky v rámci EFSF len do pôvodnej výšky (to znamená 4,37 mld. eur). Čo sa však stane, ak ho
slovenský parlament schváli? Sú si poslanci vedomí svojej zmluvy s diablom, ktorým zavrhnú
slovenských daňových poplatníkov do otroctva?
++++++++++++++++++++
Vojakom sa vsak cielavedome gumuju mozgy, aby toto
>> nechapali, a ak, tak rovnako na jednej aj na druhej strane proti sebe
>> stojacich: "Boh je s nami!" ci - sekularnejsie zaujmovo - "Kto nie je
>> s nami, je proti nam!"
>> Lenze Boh tiez povedal:
>> "Nezabijes!" - zatial co vojakom sa prikazuje: "Zabijes - od toho si
>> cviceny, aj k tomu vedeny - zabijat na rozkaz!" Dal Boh taky rozkaz? -

>> ved dal "rozkaz" presne opacny - platny pre KAZDEHO, kto pride ako
>> "nevinne dietatko" na tento svet!
++++++++++++++++++++
Účastníci setkání Bilderbergů čelili zatčení, narychlo prchali ze Švýcarska
To je velmi povznášející zpráva od Bena. Musím říct, že jsem naplněn něčím jako „radost“, když
sluším o téměř zatčení některých členů Bilderberg. Stále existuje spousta aktivit pod pokličkou,
které probíhají, ale vedou nás z temnoty do nového světa, jak jsme všichni předjímali.
Benjamin Fulford, 20. června 2011… „Setkání Bilderberg v polovině zrušeno, protože
účastníci odjížděli, aby se vyhnuli zatčení“
To je velmi povznášející zpráva od Bena. Musím říct, že jsem naplněn něčím jako „radost“, když
sluším o téměř zatčení některých členů Bilderberg. Stále existuje spousta aktivit pod pokličkou,
které probíhají, ale vedou nás z temnoty do nového světa, jak jsme všichni předjímali.
Pamatujete, co Suzanne Spooner řekla ve své poslední zprávě, tedy že iluminátům „byla poskytnuta
dočasná dohoda, aby s ní jednostranně souhlasili, a to, že se pak ilumináti vzdají svých práv na
všechny další zisky. To zajišťuje jejich finanční živobytí pouze na krátký čas“. Takže možná
„zběhnutí“ pana Ackermanna a královny Beatrix, konkrétně jejich kontaktování společnosti Bílého
draka, „aby spolupracovali na vytváření nového finančního systému“, je velmi dobrým znamením
pro planetu, a je to přesně to, o čem zpráva Suzanne byla.
Jako obvykle, doporučuji přečíst si Benovu zprávu se „zapnutým“ vnímáním.
Hlavní body
• …setkání Bilderberg… bylo v polovině zrušeno, protože prominentní účastníci, včetně…
Kissingera čelili zatčení.
• Poté dva prominenti skupiny Bilderberg, Joseph Ackermann, generální ředitel Deutsche
Bank, a holandská královna Beatrix kontaktovali společnost Bílého draka a nabídli
spolupráci na vytváření nového finančního systému.
• Ke kolapsu setkání Bilderberg ve Sv. Mořici došlo, protože švýcarská vláda nařídila otevření
setkání novinářům a veřejnosti, podle zdrojů ze CIA a BIS.
• …mnoho účastníků se rozhodlo ze země utéct… když švýcarští soudní představitelé…
plánovali zatknout mnoho členů Bilderberg… David Rockefeller, George Soros a… další
satanisté jsou nyní izolovanější, než kdykoliv v historii.
• Legitimní a oprávnění vlastníci světových aktiv (lidé planety Země) nyní opět získávají
kontrolu nad globálním finančním systémem.
• Problémem, kterému nyní čelíme… je jak provést hladký přechod na nový finanční
systém…
• Existuje také základní dohoda financovat projekty na přeměnu pouště na zelenou plochu a
na zaplnění světových moří rybami.
• Bude zavedena nová energetická technologie způsobem, který nenaruší současné finanční a
ekonomické zájmy.
• Ropné společnosti dostanou velké kontrakty na přeměnu pouští na zelené plochy, jako
kompenzaci za postupné odstavování ropy jako energetického zdroje.
• …změna řízení planety není jednoduchou záležitostí a přechod si vyžaduje být prováděn
velmi opatrně. To znamená, že zabere trochu času.
Setkání Bilderberg bylo v polovině zrušeno, jak se účastníci snažili vyhnout zatčení
Benjamin Fulford, 20. června 2011
Zdroje v BIS a CIA potvrzují, že setkání Bilderberg, které mělo začít 9. června ve Sv. Mořici ve

Švýcarsku, bylo v polovině ukončeno, protože prominentní účastníci, včetně Henry (Heinze)
Kissingera, čelili bezprostřednímu zatčení. Poté dva prominentní členové Bilderberg, Joseph
Ackermann, generální ředitel Deutsche Bank, a holandská královna Beatrix kontaktovali
společnosti Bílého draka a nabídli spolupráci na vytvoření nového finančního systému. Vyjednavač
za čínskou komunistickou vládu také vyjádřil podporu novému finančnímu systému na setkání
minulý týden v Číně s představiteli společnosti Bílého draka. Nicméně musí být dokončeno mnoho
technické práce, takže je těžké poskytnout přesné datum změn. Existuje také silná možnost, že nový
finanční systém bude zaveden v tichosti a postupně, bez větších veřejných oznámení.
Ke kolapsu setkání Bilderberg ve Sv. Mořici došlo proto, že švýcarská vláda nařídila, aby bylo
setkání otevřeno novinářům a veřejnosti, podle zdrojů v CIA a BIS.
Navíc se mnoho účastníků rozhodlo ze země před pondělím 13. ledna, kdy švýcarští soudní
představitelé, plánující odplatu Templářů, plánovali zatknout mnoho Bilderbergerů, utéct, říkají
zdroje. V důsledku tohoto fiaska jsou nyní David Rockefeller, George Soros a jejich satanističtí
soukmenovci izolovanější, než kdykoliv v moderní historii.
Po tomto fiasku izraelský premiér Benjamin Netanyahu osobně zavolal japonskému premiérovi
Naoto Kanovi a řekl, že na Izrael navázané společnosti kontrolují bezpečnost ve většině japonských
jaderných elektráren, a vyhrožoval jaderným holokoustem, pokud nebudou kódy finančního
systému předány Chazarům, jak uvedli japonské zdroje z vojenské rozvědky. Stejné vydírání bylo
rovněž namířeno na jaderné elektrárny podél řeky Mississippi, na které jsou nyní záplavy.
Izraelcům bylo jak Pentagonem, tak Rusy řečeno, že na jaderné vydírání nemají monopol, což bylo
jasné varování, aby se stáhli, jinak…
Setkání v Číně odhalilo spoustu nových a důležitých informací. Především, bylo vrženo mnoho
světla na incident v Chiasso v Itálii, kde byli dva Japonci ilegálně zadrženi italskými celními úřady
a byly jim ukradeny dluhopisy v hodnotě 134,5 miliardy dolarů.
Podle jednoho z těchto mužů, Mitsuyoshi Watanabe, dříve v Merrill Lynch, převážel balík
Kennedyho dluhopisů, které měly být proplaceny, aby mohl být financován tunel spojující Jižní
Koreu a Japonsko.
Jeho společník, Akihiko Yamaguchi, převážel dluhopisy, které mu dal vysoký představitel Yakuzy.
Yakuza uvedla, že tyto dluhopisy byly součástí velkých zásob Japonska. Bývalý americký viceprezident Dick Cheney nedávno dluhopisy přezkoumal, označil je za pravé a vzal si dvě krabice
naplněné těmito dluhopisy v hodnotě 500 miliard dolarů. Yakuza se rozhodla, že pokud Cheney
řekl, že jsou pravé, pokusí se je také ve Švýcarsku zpeněžit.
Místo toho byly dluhopisy zkonfiskovány na Vatikán napojenou zednářskou lóží P2 a operativci
Davidem Sale a Daniele dal Bosco.
Následný boj o tyto dluhopisy odhalil existenci přísně tajného výboru, který se ilegálně zmocnil
kontroly nad nejvyššími špičkami globálních financí. Tento výbor je také známý jako řídící výbor
skupiny Bilderberg. Legitimní a právoplatní vlastníci těchto světových aktiv (lidé planety Země)
nyní opět přebírají kontrolu nad globálním finančním systémem.
Nicméně to se lehce řekne, ale hůř udělá, protože vstupujeme do neznámých vod. Na vrcholku
globálního finančního systému se nachází kniha přísně tajných kódů, a majitelé těchto kódů byli
schopni je používat k vytvoření bilionů dolarů z čistého luftu a hrát si na bohy.
Knihy kódů jsou nyní pod kontrolou společnosti Bílého draka. Jak jsme zmínili minulý týden, došlo
k 8 minutové prudké přestřelce, do které byly zapojeny desítky mužů a mnoho typů zbraní, když se
Chazaři pokusili zmocnit se knih s kódy. Byli odraženi.
Nicméně problémem, kterému nyní čelíme, je, jak provést hladký přechod na nový finanční systém,
aniž by to způsobilo enormní chaos a utrpení, což by bylo výsledkem, pokud by byly počítače
globálního bankovního systému náhle vypnuty. Je zde také delikátní geopolitická rovnováha moci,
se kterou je třeba zacházet s extrémní opatrností.

Jedním z příkladů, jak by chybný krok v tomto směru mohl vést ke strašlivým následkům, je plán
agresivní frakce čínské armády na „zbavení se Indie“, aby monzunové deště dosáhly do pouštních
provincií Číny. Samozřejmě, že v Číně a jinde převážili rozumní lidé, a tento plán nikdy proveden
nebude, ale je to příkladem druhu moci, kterou nyní lidé ve svých rukou mají.
Jakékoliv ukvapené kroky by mohly spustit destrukci planety, takže je potřeba postupovat extrémně
opatrně.
Podle očekávání má být základní filosofie nového finančního systému následující: Sedíte u stolu
s dalším člověkem. Každý máte v ruce zbraň. Pokud je osobou na druhé straně krásná žena /nebo
krásný muž), můžete se rozhodnout se pomilovat. Pokud je to tlusťoch, který vás přišel znásilnit,
můžete se rozhodnout bojovat. Můžete si také zvolit prostý odchod od stolu.
Existuje také základní dohoda financovat projekty na přeměnu pouští na zelené plochy a naplnění
oceánů rybami. Nová energetická technologie bude zavedena způsobem, který nenaruší současné
finanční a ekonomické zájmy. Ropné společnosti dostanou velké kontrakty na přeměnu pouští na
zelené plochy, jako kompenzaci na postupné vyřazování ropy jako energetického zdroje. Komerční
rozvoj vesmíru bude také financován.
Část této práce bude provedena, jakmile bude vytvořena meritokraticky osazená Mezinárodní
ekonomická plánovací agentura. Nezkorumpované části tradičního bankovního a finančního
systému budou smět vytvořit dvě nebo více nových mimohraničních bankovních zón, kde budou
moct provádět své projekty a plány.
Netřeba říkat, že změna toho, jak je planeta řízena, není lehký úkol, a s přechodem je třeba zacházet
velmi opatrně. To znamená, že to zabere trochu času. Musíme se také vypořádat s vyděračskými
hrozbami a mocenskými základnami, které satanistům a jejich spojencům zůstávají.
++++++++++++++++++++
Švýcarský politik: Mají se u nás sejít teroristé z Bilderbergu, zasáhněte!
Definice kritérií onemocnění experty spojenými s (jejich) farmaceutickými společnostmi
(„Pandemie“ jako je A(H1N1) a mentální deprese i vysoké hladiny cholesterolu) vedly k masivní
komercializaci vakcín a léčiv těmi samými lidmi, kteří je vyrábí, a definují i spektrum jejich
používání. Při hře s globalizovanými děsy tyto podněcují pomocí (svých) médií za využití (viz
Naomi Klein) „Strategií šoků“ s ohromujícím účinkem vyvolávajícím pocity beznaděje.
Děkujeme členovie Švýcarské národní rady Dominique Baettigovi, že si nás (WAC Swiss) zvolil k
rozšíření svého dopisu švýcarské vládě s obviněním proti antidemokratickému shromáždění
Bilderberg 9. – 12. 06. 2011 v Sant-Moritz.
Neznamená zapletení těch politiků, businessmanů a vlastníků mediálních skupin sdílejících
(globalizační) motivace rozpor s naší suverenitou a nepředstavuje zločin proti státu plus podvracení
nezávislosti (švýcarské) konfederace diplomatickou zradou?
Dominique Baettig
National Counsellor
Voignous 152800
DELEMONT
Paní federální radní
Simonetta Sommaruga
DFJP
(Federání ministerstvo Spravedlnosti a Policie)
3000 BERN
Delémont, 1. května 2011

Věc: St-Moritz v červnu 2011 - neveřejné shromáždění s vysokou rizikovostí
Paní federální radní,
ráda bych vás upozornila na shromáždění, jež proběhne v červnu 2011 – a to podle obvykle dobře
informovaných zdrojů – tajné, leč však vlivné skupiny Bilderberg v hotelu v Sant-Moritzi.
Tato skupina spojuje určitý druh evropské a globální elity - bankéřů, průmyslníků, diplomatů,
papalášů USA a EU, NATO, korunovaných hlav, mediálních skupin a tyto skupiny ovládajících
magnátů a šéfredaktorů, stejně jako hlav států, ať už penzionovaných či ne, kteří se zabývají
koordinací, výměnami poznatků, organizací a strukturováním vodítek pro ekonomickou globalizaci
mimo demokratickou kontrolu.
Považujíc ohledy k suverenitě a nezávislosti za zastaralé, pokud ne přímo překážku otevřeného trhu,
tato tajná skupina rozvíjí ultra-liberální model společnosti svobodného obchodu s (jedinou)
světovou měnou a s Mezinárodním měnovým fondem jako pokladníkem.
V rovině průmyslu to přispívá k prosazování excesů jak v oblasti technologií, tak zemědělství a
výživy, které odporují suverenitě v oblasti výživy (GMO: Geneticky modifikované organizmy, biopaliva, intenzivní využívání hnojiv a pesticidů, hydroponie) a neustále rostoucího odtrženectví od
přirozených a tělesných daností (asistovaná reprodukce, nanotechnologie, genetické manipulace,
technologizovaná průmyslová medicína, změny pohlaví, stírání hranic mezi živými tvory a
technologiemi za účelem vyvolávání závislostí).
Definice kritérií onemocnění experty spojenými s (jejich) farmaceutickými společnostmi
(„Pandemie“ jako je A(H1N1) a mentální deprese i vysoké hladiny cholesterolu) vedly k masivní
komercializaci vakcín a léčiv těmi samými lidmi, kteří je vyrábí, a definují i spektrum jejich
používání.
Při hře s globalizovanými děsy tyto podněcují pomocí (svých) médií za využití (viz Naomi Klein)
„Strategií šoků“ s ohromujícím účinkem vyvolávajícím pocity beznaděje.
celý článek třeba zde, vyšel na několika servrech, první jsem ho viděl právě na NWOO.org
++++++++++++++++++++
Bilderberg 2011: Rockefellerův světový řád a „vysocí kněží globalizace“ (1/2)
Skupina Bilderberg, vytvořená v r. 1954, byla založena v Holandsku jako tajná platforma setkávání
jednou za rok, jejíž součástí bylo zhruba 130 lidí z elity politiky, financí, armády, akademie a médií
ze severní Ameriky a západní Evropy, coby „neformální síť vlivných lidí, kteří spolu mohli
diskutovat v soukromí a důvěrně“
Andrew Gavin Marshall
16. června 2011
Říct, že bojujeme za celosvětovou vládu, je přehnané, ale ne zcela nespravedlivé. Ti z nás
v Bilderberg cítili, že spolu nemůžeme neustále bojovat pro nic, a zabíjet lidi a činit miliony
bezdomovci. Takže jsme cítili, že jediné společenství na světě by bylo dobrou věcí. (1)
Denis Healey, člen řídícího výboru skupiny Bildeberg po 30 let.
„Základy“ skupiny Bilderberg
Skupina Bilderberg, vytvořená v r. 1954, byla založena v Holandsku jako tajná platforma setkávání
jednou za rok, jejíž součástí bylo zhruba 130 lidí z elity politiky, financí, armády, akademie a médií
ze severní Ameriky a západní Evropy, coby „neformální síť vlivných lidí, kteří spolu mohli
diskutovat v soukromí a důvěrně“ (2). K pravidelným účastníkům patří generální ředitelé nebo
předsedové některých největších korporací na světě, ropných společností jako Royal Durch Shell,
British Petroleum a Total SA, jakož i různí evropští monarchové, mezinárodní bankéři, jako David
Rockefeller, významní politici, prezidenti, premiéři a centrální bankéři světa (3). Skupina

Bilderberg funguje jako „tajný globální mozkový trust“, s původním záměrem „spojit vlády a
ekonomiky v Evropě a severní Americe uprostřed studené války“ (4).
Na počátku 50. let vrcholová evropská elita pracovala s výběrem americké elity na vytvoření
skupiny Bilderberg, ve snaze dát dohromady nejvlivnější lidi z obou stran Atlantiku, aby se
prosadila věci „atlanticismu“ a „globalismu“. Na seznamu účastníků byli obvyklí podezřelí:
vrcholoví politici, mezinárodní podnikatelé, bankéři, vůdci mozkových trustů a nadací, vrcholoví
akademici a šéfové univerzit, diplomaté, mediální magnáti, představitelé armády, a k Bilderberg
patřilo také několik hlav států, monarchů, jakož i vysokých představitelů rozvědky, včetně
vrcholových představitelů CIA, která byla hlavním finančníkem prvního setkání v r. 1954 (5).
K evropským zakladatelům skupiny Bilderberg patřili Joseph Retinger a princ Bernard
z Holandska. Princ Bernard řekl, že byl, mimochodem, členem nacistické strany až do r. 1934, tři
roky předtím, než se oženil s holandskou královnou Julianou, a pracoval také pro německého
průmyslového obra I. G. Farben, výrobce Zyklonu B (6). Na americké straně byli
nejprominentnějšími při vytváření skupiny Bilderberg David Rockefeller, Dean Rusk (vrcholový
představitel CFR, který tehdy šéfoval Rockefellerově nadaci), Joseph Johnson (další vůdce CFR,
který byl šéfem Carnegie Endowment) a John J. McCloy (vrcholový vůdce CFR, který se stal v r.
1953 předsedou banky Chase Manhattan a který byl také předsedou představenstva Fordovy
nadace) (7).
Fakt, že hlavní americké nadace – Rockefellerova, Carnegie a Fordova – byly ohledně původu
skupiny Bilderberg tak klíčové, není pouhou náhodou. Tyto nadace byly, od svého založení na
počátku 20. století, ústředními institucemi při vytváření konsensu mezi elitou, a při vytváří
konsensu u moci. V krátkosti jde o motory sociálního inženýrství: jak pro kruhy elity specificky, tak
u společnosti jako celku, obecněji. Jak naspal ve své knize Filantropie a kulturní imperialismus
profesor vzdělávání Robert F. Arnove:
Nadace jako Carnegie, Rockefellerova a Fordova, mají na demokratickou společnost korozivní vliv;
představují relativně neregulovanou a nezodpovídající se koncentraci moci a bohatství, která kupuje
talenty, prosazuje agendy a v podstatě nastoluje agendu toho, na co je zaměřena pozornost
společnosti. Slouží jako agentury „ochlazování“, zpožďující a zabraňující radikálnější strukturální
změny. Pomáhají udržovat ekonomický a politický řád, svým rozsahem mezinárodní, který prospívá
zájmům vládnoucí třídy filantropů a filantropoidů – systému, který… pracoval proti zájmům
menšin, pracující třídy, a lidí z třetího světa (8).
Tyto nadace hrály ústřední roli při prosazování ideologie „globalismu“, která položila základy pro
existenci organizací jako Council on Foreign Relations a skupina Bilderberg. Rockefellerova
nadace obzvláště podporovala několik organizací, které prosazovaly filosofii „liberálních
internacionalistů“, jejichž cílem byla:
Podpora zahraniční politiky v rámci nového světového řádu, ve které měly být Spojené státy
vedoucí mocností – program definovaný Rockefellerovou nadací jako „nezištný“, „objektivní“ a
dokonce „nepolitický“… Vytváření nového konsensu internacionalistů si vyžadovala vědomé cílené
financování ze strany jedinců a organizací, které zpochybňovaly a podkopávaly stoupence „starého
řádu“, zatímco zároveň prosazovaly „nový“ (9).
Hlavní nadace financovaly a vytvořily nejen politicky orientované instituce, jako mozkové trusty,
ale hrály také klíčovou roli v organizování a vytváření univerzit a samotného vzdělávání, především
studia „mezinárodních vztahů“ (10). Vliv nadací na vzdělávání a univerzity, a tím na samotné
„znalosti“, nemá obdoby. Jak je poznamenáno v knize Filantropie a kulturní imperialismus:
Moc nadací nespočívá v tom, že diktují, co se bude studovat. Jejich moc spočívá v tom, že definují
profesní a intelektuální parametry při určování toho, komu se dostane podpory studia, v jakých
oborech a v jakém prostředí. A moc nadací spočívá v doporučování určitých typů aktivit, kterým
dávají přednost a které jsou ochotny podpořit. Jak poznamenal (teoretický politolog a ekonom
Herald) Laski: „Nadace neřídí, prostě proto, že v přímém a prostém smyslu slova to nemají za

potřebí. Musí pouze uvést bezprostřední směr, a celý univerzitní svět objeví, že vždy má tíhnout
k tomuto úhlu intelektuálního kompasu.“ (11).
Hlavní filantropické nadace vytvořené americkými „loupeživými barony“ z průmyslu a bankéři
byly založeny ne pro prospěch lidstva, jak byl jejich uváděný účel, ale pro prospěch bankéřů a
průmyslníků, aby mohli začít se sociálním inženýrstvím. Prostřednictvím bank tyto mocné rodiny
kontrolovaly globální ekonomiku; prostřednictvím mozkových trustů řídily politiku a zahraniční
politiku; a prostřednictvím nadací přetvářely samotnou společnost podle vlastních plánů a zájmů.
Prostřednictvím těchto nadací elita utvářela procesy, myšlenky a vzdělávací instituce, a tím si
zajišťovala pokračování své nadvlády nad společností prostřednictvím výroby a kontroly znalostí.
Vzdělávací instituce školí budoucí elity pro vlády, ekonomiku, vědu a další profese, jakož i vyrábí
akademiky, kteří tvoří základní složku mozkových trustů, jako skupina Bilderberg.
Nadace účinně „zatemňují hranice“ mezi veřejným a soukromým sektorem, přičemž zároveň
ovlivňují oddělení takových oblastí studia sociálních věd. Tato eroze hranic mezi veřejnou a
soukromou sférou „dodává naší údajné demokracii feudální prvky, přesto tomu nikdo nevzdoroval,
neprotestoval, či to dokonce ani nepoznamenala politická elita nebo sociologové“ (12). Zbigniew
Brzezinski, stratég zahraniční politiky, bývalý ředitel CFR, člen Bilderberg a spoluzakladatel
Trilaterální komise, spolu s Davidem Rockefellerem, napsal, že zastírání hranic „slouží světové
nadvládě Spojených států“.
Jak napodobování amerických způsobů postupně prostupuje světem, vytváří se¨sourodější prostředí
pro provádění nepřímé a zdánlivě konsensuální americké nadvlády. A stejně jako v případě
domácího amerického systému jsou součástí této nadvlády komplexní systémy vzájemně
provázaných institucí a procedur, určený k vytváření konsensu a zastírání asymetrií moci a vlivu
(13).
V r. 1915 proběhlo kongresové vyšetřování moci filantropických nadací, pojmenované jako
Walshova komise, které varovalo, že „moc bohatství by mohla rozdrtit demokratickou kulturu a
politiku“ (14). Konečná zpráva Walshovy komise „uvedla, že nadace budou ve společnosti
pravděpodobněji prosazovat vlastní ideologii, než sociální objektivitu“ (15). V tomto kontextu
můžeme pochopit vývoj skupiny Bilderberg jako mezinárodního mozkového trustu s cílem vytvářet
konsensus a upevnit ideologii mezi elitou.
Na svém prvním setkání se Bilderberg zabývala následujícími širokými oblastmi, které zůstaly
ústředním bodem diskusí při následných setkáních: komunismus a Sovětský svaz; závislé oblasti a
lidé v zahraničí; ekonomická politika a problémy; a evropská integrace a evropské obranné
společenství (16).
Téměř každý americký účastník setkání Bilderberg byl také členem CFR. K význačným americkým
členům skupiny Bilderberg patřili v počátcích David Rockefeller, Dean Rusk, John J. McCloy,
George McGhee, George Ball, Walt Whitman Rostow, McGeorge Bundy, Arthur Dean a Paul Nitze.
Jak napsal politolog Stephen Gill: „V americké sekci byla prominentní síť Rockefellerových
zájmů.“ (17).
Jistě, zatímco Rothschildovy zájmy zůstaly ve skupině Bilderberg, jak dokazuje to, že Edmond de
Rothschild byl členem řídícího výboru, a Branco Bernabe, vice-prezident Rothschild Europe, je
současným členem řídícího výboru (18), zdá se, že Rockefellerovy zájmy jsou nejdominantnější.
Nejen, že David Rockefeller sedí v jednočlenné Poradní členské skupině Řídícího výboru, ale blízcí
Rockefellerovi důvěrníci dlouho působili v řídícím výboru a byli na organizace napojeni, jako:
Sharon Percy Rockefeller; George Ball, dlouhodobý vůdce CFR, který byl náměstkem ministra
zahraničí pro ekonomické záležitosti v Kennedyho a Johnsonově vládě; Henry Kissinger,
dlouhodobý Rockefellerův tajemník a americký imperiální stratég; Zbigniew Brzezinski, který byl
s Davidem Rockefellerem spoluzakladatelem Trilaterální komise; Joseph E. Johnson, bývalý
představitel amerického ministerstva zahraničí a prezident Carnegie Endowment for International
Peace; John J. McCloy, bývalý předseda CFR (nahrazený Davidem Rockefellerem), bývalý

náměstek ministra války, předseda banky Chase Manhattan (kde byl nahrazen Davidem
Rockefellerem), bývalý správce Rockefellerovy nadace, předseda Fordovy nadace a prezident
Světové banky; a James Wolfensohn, bývalý prezident Světové banky a správce Rockefellerovy
nadace.
Jedním z členů řídícího výboru, který zastupuje nejen Rockefellerovy zájmy, ale také zajišťuje
pokračování vlivu a role této hlavní nadace, je Jessica T. Matthews. Je prezidentkou Carnegie
Endowment for International Peace, a působila v Radě pro národní bezpečnost pod Zbigniew
Brzezinskim, byla vysokou členkou CFR (kde David Rockefeller zůstává jako čestný předseda), je
členkou Trilaterální komise, správcem Rockefellerovy nadace a působila v představenstvech
Brookings Institution, Rockefeller Brothers Fund a nadace Joyce.
Bilderberg a Evropská unie
Joseph Retinger, jeden ze zakladatelů skupiny Bilderberg, byl také jedním z původních architektů
evropského společného trhu a předním intelektuálním zastáncem evropské integrace. V r. 1946 řekl
Královskému institutu po mezinárodní záležitosti (RIIA, britskému protějšku a sesterské organizace
CFR), že Evropa potřebuje vytvoření federální unie a že evropské země „se musí částečně vzdát své
suverenity“. Retinger byl zakladatelem Evropského hnutí (EM), lobbyistické organizace věnující se
vytvoření federální Evropy. Retinger zajišťoval Evropskému hnutí finanční podporu od mocných
amerických finančních zájmů, jako CFR a Rockefelleři (19). Je důležité poznamenat, že po druhé
světové válce byla hlavním zdrojem financí CFR Carnegie Corporation, Fordova nadace a obzvláště
Rockefellerova nadace (20).
Mimo Retingera, zakladatele skupiny Bilderberg a Evropského hnutí, byl dalším ideologickým
zakladatelem evropské integrace Jean Monnet, který založil Akční výbor pro Spojené státy
evropské (ACUE), organizaci, věnující se prosazování evropské integrace, a byl také hlavním
prosazovatelem a prvním prezidentem Evropské dohody uhlí a oceli (ECSC), předchůdce
společného evropského trhu (21).
Odtajněné dokumenty (uvolněné v r. 2001) ukázaly, že „americká výzvědná komunita vedla
v padesátých a šedesátých letech kampaň na vytvoření hybné síly pro sjednocení Evropy.
Financovala a řídila Evropské hnutí federalistů“ (22). Dokumenty odhalily, že „Amerika agresivně
pracovala za oponou, aby dotlačila Británii do evropského sátu. Jedno memorandum s datem 26.
července 1950, uvádí instrukce pro kampaň za prosazení plnohodnotného evropského parlamentu.
Je podepsáno generálem Williamem J. Donovanem, šéfem amerického Úřadu strategických služeb
v době války, předchůdce CIA“. Dále „Hlavním nástrojem Washingtonu pro formování evropské
agendy byl Americký výbor pro spojenou Evropu, vytvořený v r. 1948. Předsedou byl Donovan,
tehdy údajně soukromý právník, a vice-prezidentem byl Allen Dulles, ředitel CIA v padesátých
letech. Do představenstva patřili Walter Bedell Smith, první ředitel CIA, škála bývalých postav OSS
a představitelů, kteří střídavě vstupovali a vystupovali ze CIA. Dokumenty ukazují, že ACUE
financoval Evropské hnutí, nejdůležitější federalistickou organizaci v poválečných letech.“ Je
zajímavé, že „vůdci Evropského hnutí – Retinger, vizionář Robert Schuman a bývalý belgický
premiér Paul-Henri Spaak – byli všichni najatou rukou amerických sponzorů. S rolí USA bylo
zacházeno jako s tajnou operací. Finance ACUE pocházely z Fordovy a Rockfellerovy nadace,
jakož i od podnikatelských skupin s úzkými vazbami na americkou vládu“ (23). Evropská dohoda
uhlí a oceli byla vytvořena v r. 1951 a podepsaly ji Francie, západní Německo, Itálie, Belgie,
Lucembursko a Holandsko. Nově uvolněné dokumenty ze setkání Bilderberg v r. 1955 ukazují, že
hlavním předmětem diskusí byla „evropská jednota“ a že „diskuse potvrdila plnou podporu
myšlence integrace a sjednocení ze strany představitelů všech šesti zemí Společenství uhlí a oceli
přítomných na konferenci“. Dále „evropský mluvčí vyjádřil obavy ohledně potřeby dosáhnout
společné měny a uvedl, že podle jeho názoru to nutně znamená i vytvoření centrálních politických
orgánů“. Je zajímavé, že „účastník ze Spojených států potvrdil, že Spojené státy svoji nadšenou
podporu myšlence integrace neoslabily, ačkoliv v Americe panují vážné neshody v tom, jak by se
toto nadšení mělo projevovat. Další účastník ze Spojených států své evropské přátele vyzval, aby

přistoupili ke sjednocení Evropy s menším kladením důrazu na ideologické záležitosti, a především,
aby byli praktičtí a pracovali rychle“ (24). Takže na setkání skupiny Bilderberg v r. 1955 stanovili
primární agendu, vytvoření společného evropského trhu (25).
V r. 1957, o dva roky později, byla podepsána Římská dohoda, která vytvořila Evropské
hospodářské společenství (EEC), známé také jako Evropské společenství. Za desítky let byly
podepsány různé další strategie, a k Evropskému společenství se připojilo více zemí. V r. 1992 byla
podepsána Maastrichtská dohoda, která vytvořila Evropskou unii a vedla k vytvoření eura.
Evropský monetární institut byl vytvořen v r. 1994, Evropská centrální banka byla založena v r.
1998 a euro bylo zavedeno v r. 1999. Etienne Davignon, předseda skupiny Bilderberg a bývalý
komisař EU, v březnu 2009 odhalil, že euro bylo probírání a plánováno na konferencích Bilderberg
(26).
Evropská ústava (přejmenovaná na Lisabonskou smlouvu) byla krokem k vytvoření evropského
super státu, k vytvoření ministerstva zahraničí EU, a tím ke koordinaci zahraniční politiky, kdy EU
převzala křeslo v Radě bezpečnosti OSN od Británie a zastupuje všechny členské státy EU, nutí
země „aktivně a bez výhrad“ dodržovat zahraniční politiku EU; vytvořil se rámec pro vytváření
obranné politiky EU, jako přívěsku nebo odděleně od NATO; došlo k vytvoření evropského
systému spravedlnosti, kdy EU definuje „minimální standardy pro definování zločinů a nastavování
trestů“, a byla vytvořena jednotná azylová a imigrační politika; a rovněž došlo k předání moci
„zajišťovat koordinaci ekonomické a zaměstnanecké politiky“ na EU; a zákony EU budou
nadřazeny všem zákonům členských zemí, tudíž z členských zemí byly vytvořeny pouhé provincie
v rámci centralizovaného federálního systému vlády (27).
Ústava byla z velké části napsána Valéry Giscard d’Estaing, bývalým prezidentem Francouzské
republiky v letech 1974 až 1981. Giscard d’Estaing je také čirou náhodou členem skupiny
Bilderberg, Trilaterální komise, a je také blízkým přítelem Henry Kissingera, který je spoluautorem
jeho dokumentů.
Smlouva, schválená v r. 2009, vytvořila post prezidenta Evropské rady, který zastupuje EU na
světové scéně a vede Radu, která určuje politický směr EU. Prvním prezidentem Evropské rady je
Herman van Rompuy, bývalý premiér Belgie. 12. listopadu 2009 proběhlo malé setkání Bilderberg,
pořádané vikomtem Etienne Davignon (předsedou skupiny Bilderberg), a zúčastnili se ho
„mezinárodní tvůrci politiky a průmyslníci“, mezi nimi Henry Kissinger. Herman van Rompuy
„navštívil zasedání Bilderberg kvůli konkurzu na evropský post, a volal po novém systému daní na
financování EU, aby nenahradilo každoroční handrkování kvůli rozpočtu EU“ (28). Po svém
zvolení prezidentem přednesl van Rompuy projev, ve kterém uvedl: „Budeme procházet mimořádně
obtížnými časy: finanční krize a její dramatický dopad na zaměstnanost a rozpočty, klimatická
krize, která ohrožuje samotné naše přežití; a období úzkosti, nejistoty a nedostatku důvěry. Přesto
lze tyto problémy překonat společným úsilím v našich a mezi našimi zeměmi. Rok 2009 je také
prvním rokem globálního vládnutí, se vznikem G-20 uprostřed finanční krize; klimatická
konference v Kodani je dalším krokem ke globálnímu řízení naší planety.“ (29).
Jak vyplývá z úniků z posledního setkání Bilderberg 2011 ve Švýcarsku, eurozóna je v obrovské
krizi a členové Bilderberg bojují za zabránění, aby se tento domeček z karet rozsypal. Jednou
z hlavních věcí probíraných na letošním setkání, podle investigativního novináře věnujícího se
Bilderberg Daniela Estulina (který má údajně zdroje uvnitř, které mu poskytují informace, které se
v minulosti ukázaly být dosti přesnými), byla situace v Řecku, která se bude pravděpodobně jen
zhoršovat, kdy je na horizontu další nouzové vyplacení, pokračující sociální nepokoje a možná
vystoupení z euro. Problémy Řecka, Irska a širší globální ekonomiky jako celku byly předmětem
letošních diskusí (30). K zástupcům z Řecka letos patřil i George Papaconstantinou, řecký ministr
financí, a několik bankéřů a podnikatelů (31).
Mezi mocnými hráči z EU, kteří navštívili letošní setkání, byl prezident Evropské rady Herman van
Rompuy, který byl jmenován prezidentem po pozvání na soukromé setkání Bilderberg v listopadu
2009, na kterém přednesl projev obhajující celoevropské daně, umožňující EU nespoléhat se

výhradně na své členské země, ale mít „vlastní zdroje“ (32). Van Rompuy, který dříve uvedl, že
„rok 2009 je také prvním rokem globálního vládnutí“ není žádným překvapivým hostem na setkání
Bilderberg. Dalšími klíčovými představiteli EU, kteří se zúčastnili letošního setkání, byli Joaquín
Almunia, vice-prezident Evropské komise; Frans van Daele, šéf štábu prezidenta Evropské rady van
Rompuye; Neelie Kroes, vice-prezident Evropské komise; a samozřejmě Jean-Claude Trichet,
prezident Evropské centrální banky (33).
Stejně jako u každého setkání existuje oficiální seznam účastníků, a pak jsou zde účastníci, jejichž
jména nejsou uvedena v žádném oficiálním dokumentu. A na letošním setkání některá zprávy
naznačují, že k účastníkům, jejichž jména nejsou uváděna, patřili generální tajemník NATO Anders
Rasmussen, což není překvapující, vzhledem k tomu, že generální tajemník NATO byl přítomen na
každém setkání; Jose Luis Zapatero, španělský premiér; Angela Merkel, německá kancléřka; Bill
Gates, spolupředseda nadace Billa a Melindy Gatesových a bývalý generální ředitel Microsoftu; a
Robert Gates, odcházející americký ministr obrany (34). Guardian také uvedl, že tito „neoficiální
hosté“ byli spatřeni na konferenci, nebo jejich účast „unikla“ (35). Angela Merkel se údajně
účastnila setkání v minulosti, což by učinilo její současnou účast méně, než překvapivou (36).
Na tomto setkání představitelé EU probírali potřebu, aby EU přistoupila k „masivnímu uchopení
moci“ tváří v tvář masivní ekonomické krizi, které Evropa, a vlastně celý svět, čelí. Bez takového
usurpování moci by euro a samotná Unie pravděpodobně zkrachovaly; což je scénářem negujícím
vše, čeho se skupina Bilderberg pokoušela ve své 57leté historii dosáhnout. Řečeno jednoduše,
cílem bude mít politiku vlastní EU z členských zemí Unie, kde bude možné trestat země za
nedodržování pravidel, jak jeden z Bilderbergerů údajně uvedl na setkání: „To, k čemu směřujeme,
je forma skutečné ekonomické vlády.“ (37). Zatímco tento výrok nelze nezávisle ověřit, existuje ve
veřejných záznamech spousta dokumentace o tom, že několik evropských účastníků setkání
s takovým výrokem přišlo.
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Bilderberg 2011: Rockefellerův světový řád a „vysocí kněží globalizace“ (2/2)
Před setkáním prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet řekl, že „vlády by měly
zvážit založení ministerstva financí pro 17-členný měnový blok, kdy se tento snaží zastavit
celoregionání krizi státních dluhů“. Trachet se zeptal: „Bylo by příliš odvážným, v ekonomické
oblasti, s jediným trhem, jedinou měnou a jedinou centrální bankou, předjímat ministerstvo financí
unie?“
Před setkáním prezident Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet řekl, že „vlády by měly
zvážit založení ministerstva financí pro 17-členný měnový blok, kdy se tento snaží zastavit
celoregionání krizi státních dluhů“. Trachet se zeptal: „Bylo by příliš odvážným, v ekonomické
oblasti, s jediným trhem, jedinou měnou a jedinou centrální bankou, předjímat ministerstvo financí
unie?“ V souladu s tímto myšlením, a s myšlenkami předloženými na setkání Bilderberg
upřednostňujícími „chopení se moci“, Trichet dále řekl, že podporuje „udělení EU pravomoc
vetovat rozpočtová opatření zemí, které směřují „škodlivě z cesty“, ačkoliv by si to vyžádalo změnu
smluv EU“. Takové ministerstvo financí by, podle Tricheta, „mělo přímou zodpovědnost nejméně
ve třech sférách“.
K těm by patřil „zaprvé dohled nad jak fiskální politikou, tak politikou konkurenceschopnosti“ a
„přímá zodpovědnost“ za země ve fiskálních problémech, řekl. Vykonávalo by rovněž „všechny
typické zodpovědnosti výkonných složek v souvislosti s integrovaným finančním sektorem unie,
aby tak doprovázelo úplnou integraci finančních služeb, a zatřetí, zastupovalo by konfederaci unie
v mezinárodních finančních institucích“ (38).
Vloni belgický premiér Yves Leterme s takovou myšlenkou „evropské ekonomické vlády“ přišel,
když uvedl:

Myšlenka posílené ekonomické vlády byla položena na stůl a dojde u ní k pokroku. Nakonec se
Evropská dluhová agentura, nebo něco podobného, stane realitou. Jsem o tom přesvědčen. Je to o
evropské finanční stabilitě, a není to ideologická debata o federalismu. Já sám jsem federalista. Ale
větší integrace a hlubší integrace jsou prostě logické důsledky existence jediné měny (39).
To samozřejmě není nijak překvapivé, vzhledem k tomu, že Letermeovým předchůdcem je Herman
van Rompuy, účastník posledního setkání Bilderberg a prezident EU, silný obhájce „ekonomické
vlády“ a „globálního vládnutí“. Plány na „ekonomickou vládu“ si vyžadují silnou snahu jak
Francie, tak Německa, což může vysvětlovat údajnou účast Merkel na Bilderbergu. V březnu 2010
francouzská a německá vláda zveřejnily návrh, který by „posílil koordinaci finanční politiky v EU“.
Tento plán, který viděl německý Spiegel, „vyzývá k většímu monitorování konkurenceschopnosti
jednotlivých členských států“, aby bylo možné podniknout opatření včas, pokud by vznikly
problémy. Lucemburský premiér Jean-Claude Juncker v reakci na tento plán uvedl: „Potřebujeme
evropskou ekonomickou vládu ve smyslu posílení koordinace ekonomické politiky v rámci
eurozóny“ (40). V prosinci 2010 německý ministr financí Wolfgang Schauble uvedl, že „za 10 let
budeme mít strukturu, která bude mnohem silnější, než jak je popisována politická unie“ (41).
Jak informoval německý tisk na počátku roku 2011, Německo a Francie se neshodovaly u několika
aspektů, jako „ekonomická vláda“. Nicméně jak uvedla Merkel: „Očividně jsme tuto otázku
ekonomické vlády probírali dlouhou dobu“, a „v současné době předjímáme další krok tímto
směrem“. Pestvo neshody mezi těmito dvěma přístupy jsou především následující:
Francie by dala přednost Evropské radě, skládající se z hlav států a šéfů vlád členských států EU,
která by byla přeměněna na jakousi ekonomickou vládu. Protože z počátku by do toho byly
zapojeny pouze členské země eurozóny, francouzská ministryně financí (a účastnice Bilderberg
v minulosti) Christine Lagarde tento projekt nazvala „16 plus“.
Němci jsou zaměřeni na zcela jiné věci. Dávali by přednost tomu, aby byl současné fond na
záchranu nahrazen v r. 2013 tak zvaným Evropský mechanismem stability. Podle tohoto uspořádání
by oplátkou za jakoukoliv pomoc země s nedostatkem peněz podléhaly přísnému režimu snižování
nákladů (42).
Mario Draghi je stávajícím prezidentem Bank of Italy, jakož i členem představenstva Banky pro
mezinárodní vypořádání – BIS (centrální banky centrálních bank). V rozhovoru zveřejněném na
internetové stránce BIS v březnu 2010 Mario Draghi uvedl, že v reakci na řeckou krizi
„potřebujeme v eurozóně silnější ekonomickou vládu, poskytující koordinovanější reformy a více
disciplíny“ (43). Mario Draghi se také zúčastnil konference skupiny Bilderberg v r. 2009 (44).
Možná nijak překvapivě byl Mario Draghi podpořen ministry financí eurozóny jako nástupce JeanClaude Tricheta v Evropské centrální bance, kdy tento má odejít v říjnu 2011 (45).
Jistě, cíl „evropské ekonomické vlády“ bude sledován i v příštích letech, obzvláště jak bude
pokračovat ekonomická krize. Jak uvedl Dominique Strauss-Kahn, odcházející ředitel MMF a
dlouhodobý účastník Bilderberg, „krize je příležitost“ (46). Bilderberg, zatímco není zdaleka
všemocná, udělá vše, čeho je schopná, aby zabránila kolapsu euro nebo skončení Evropské unie.
Bilderberg doposud, od svého prvopočátku, učinila z „evropské integrace" jeden ze svých hlavních
cílů. V oficiálním životopise zakladatele Bilderberg a dlouhodobého předsedy prince Bernharda, je
skupina Bilderberg „kolébkou evropského společenství“ (47).
Změna režimu v MMF?
Christine Lagarde, francouzská ministryně financí, která hrála klíčovou roli v procesu návrhu a
prosazování „evropské ekonomické vlády“, je také považována za hlavního kandidáta na funkci
ředitele MMF. Ředitel MMF je vždy účastníkem setkání MMF, s výjimkou letoška, vzhledem
k tomu odcházející ředitel Dominique Strauss-Kahn čelí obvinění se sexuálního napadení v New
Yorku; přesto je tento post obvykle přidělován těm, kteří byli pozváni nejméně na jedno setkání
skupiny Bilderberg. Zatímco boj ještě neskončil, možná stojí za zmínku, že Christine Lagarde se
zúčastnila setkání Bilderberg v r. 2009 (48). Mohlo by to z ní činit první volbu, nebo dojde v brzké

budoucnosti k překvapení?
Místo pro Čínu v novém světovém řádu?
Zpráva investigativního novináře Daniela Estulina z vnitřních zdrojů o letošním setkání uvedla, že
proběhla poměrně rozsáhlá diskuse o roli Číny, což je stěží překvapivé, vzhledem k tomu, že je
hlavním bodem diskusí na setkání mnoho let. Čína se objevila v diskusi o Pákistánu, protože Čína
se stále více stává nejbližším ekonomickým a strategickým spojencem Pákistánu, což je trend, který
pokračuje, když Amerika rozšiřuje afghánskou válku do sousedního Pákistánu. Čína je také velkým
hráčem v Africe, kde ohrožuje škrtící smyčku západu kolem tohoto kontinentu, obzvláště
prostřednictvím Světové banky a MMF. Nejdůležitější nicméně je, a nesouvisí to s její rolí
v Pákistánu a Africe, že se Čína stala největším ekonomickým konkurentem na světě pro Spojené
státy, a jak dokonce MMF nedávno připustil, očekává se, že její ekonomika překoná ekonomiku
Spojených států do r. 2016. Bilderberg věnovala pozornost této problematice nejen v rámci prostých
finančně-ekonomických úvah, ale i jako masivní geopolitické změně ve světě: „největšímu příběhu
naši doby“ (49).
To, co učinilo diskusi o Číně na letošním setkání jedinečným, je, že zde byli poprvé v historii dva
účastníci z Číny. Těmito dvěma hosty byli Huang Yiping, prominentní profesor ekonomie na
univerzitě v Pekingu (čínském Harvardu), a Fu Ying, čínský náměstek ministra zahraničí (50). To je
obzvláště neobvyklé a poukazuje to na důležitost této diskuse, vzhledem k tomu, že Bilderberg je
výlučně evropskou a severoamerickou (atlantickou) organizací, a v minulosti, když členové
Bilderberg David Rockefeller a Zbigniew Brzezinski navrhovali, v r. 1972, aby byla umožněna
účast Japonska, Evropané tento návrh odmítli, a místo toho byla v r. 1973 vytvořena Trilaterální
komise, aby integrovala elitu západní Evropy, severní Ameriky a Japonska. Trilaterální komise
nakonec v r. 2000 rozšířila japonskou sekci skupiny o „Pacificko-asijskou skupinu“, a bylo tam
zahrnuto nejen Japonsko, ale i Jižní Korea, Austrálie, Nový Zéland, Indonésie, Malajsie, Filipíny,
Singapur a Thajsko.
V r. 2009 byla G-20 pověřena úkolem „řízení“ globální ekonomické krize – aby do toho byli
zapojeni „vynořující se“ ekonomičtí obři, konkrétně Čína a Indie – a jak uvedl člen Bilderberg JeanClaude Trichet, znamenalo to „objevení se G-20 coby základní skupiny pro globální ekonomické
vládnutí“ (50). Stejný rok nově jmenovaný prezident Evropské unie Herman van Rompuy prohlásil
za „první rok globálního vládnutí“. Není pak žádným překvapením, že rovněž v r. 2009 byly Čína a
Indie pozváni jako oficiální členové Trilaterální komise (52). To naznačuje rostoucí roli Indie, a
obzvláště Číny, v globálních záležitostech; a účast na setkání Bilderberg podtrhuje cíl neznepřátelit
si Čínu, ve vztahu k zavedeným institucím, ideologiím a systémům globální moci, ale plněji Čínu
do tohoto systému integrovat. Cílem globální elity, možná nejlépe reprezentované Bilderberg, je
neumožnit kolaps americké říše a vzestup nové; spíše jde o to řídit kolaps americké hegemonie
směrem do zcela nového systému globálního vládnutí. Tato „velká/skvělá myšlenka“ není možná
bez účasti Číny, a tudíž, protože Bilderberg byla dlouho prosáklá ideologií „globálního vládnutí“,
nelze považovat za příliš překvapivé, že byla pozvána Čína. Překvapením by možná bylo, že to
trvalo tak dlouho.
Vytváří Bilderberg globální vládu?
Jon Ronson napsal článek pro Guardian, ve kterém zmínil rozhovory s klíčovými členy skupiny
Bilderberg, odhalující tuto organizaci, kdy se pokoušeli rozbít „konspirační teorie“ obklopující
tajnost těchto setkání. Nicméně prostřednictvím jeho rozhovorů se vynořovaly důležité informace o
sociálním významu skupiny. Ronson se pokusil kontaktovat Davida Rockefellera, ale dokázal pouze
sehnat jeho tiskového tajemníka, který Ronsonovi řekl, že „konspirační teorie“ o Rockefellerovi a
„globálních mozkových trustech, jako Bilderberg, obecně“ činí Davida Rockefellera „totálně
otráveným“. Podle jeho tiskového tajemníka „závěrem pana Rockefellera je, že je to boj mezi
racionálním a iracionálním myšlením. Racionální lidé dávají přednost globalizaci. Iracionální lidé
upřednostňují nacionalismus“ (53).

Zatímco odmítal „konspirační teorie“, že Bilderberg „řídí svět“, Ronson vysvětlil, že členové
Bilderberg, se kterými dělal rozhovor, připustili, „že mezinárodní záležitosti byly, čas od času,
těmito seancemi ovlivněny“. Jak příhodně vysvětlil sám Denis Healey, člen řídícího výboru po 30
let:
Říct, že usilujeme o celosvětovou vládu je přehnané, ale nikoliv zcela nespravedlivé. My
v Bilderberg jsme cítili, že spolu nemůžeme bojovat navždy kvůli ničemu a zabíjet lidi a činit
miliony bezdomovci. Takže jsme cítili, že jediné společenství na celém světě by bylo dobrou věcí…
Bilderberg je způsob, jak dát dohromady politiky, průmyslníky, finančníky a novináře. V politice by
měli být lidé, kteří nejsou politiky. Snažíme se o to, abychom dostali mladé politiky, kteří jsou
zjevně na vzestupu, dát je dohromady s finančníky a průmyslníky, kteří jim nabízejí moudrá slova.
Zvyšuje to pravděpodobnost, že budeme mít rozumnou globální politiku (54).
Will Hutton, bývalý redaktor Observer, který byl pozván na setkání Bilderberg v minulosti, se kdysi
slavně o této skupině zmínil jako o „nejvyšších kněžích globalizace“ (55). Hután řekl, že „lidé se
účastní těchto sítí proto, aby ovlivnili způsob, jakým svět funguje“, a aby vytvořili, jak řekl, politiku
„mezinárodního zdravého rozumu“. Předseda skupiny Bilderberg, vikomt Etienne Davignon, uvedl:
„Nemyslím si, že jsme globální vládnoucí třídou, protože si nemyslím, že globální vládnoucí třída
existuje. Prostě si myslím, že jsou to lidé, kteří mají vliv, kteří mají zájem na rozmluvě s jinými
lidmi, kteří mají vliv.“ (56).
G. William Domhoff je profesorem psychologie a sociologie na kalifornské univerzitě v Santa Cruz
a o skupině Bilderberg psal. V rozhovoru odmítl názor, že studium takových skupin přísluší do sféry
konspiračních teorií, a místo toho vysvětlil, že studium, „jak elita usiluje o dosažení konsensu, což
je prostřednictvím takových veřejně sledovatelných organizací, jako představenstva korporací a sítí
plánujících politiku, lze studovat podrobně, a v médiích je o tom informováno při nejlepším napůl
přesně“ (57).
Příslušníci Bilderberg byli dlouho stoupenci globálního vládnutí a „globální vlády“, a „krize“ je
vždy vynikajícím prostředkem, jehož prostřednictvím prosazují svoji agendu. Stejně jako řecká
krize přinesla volání po vytvoření „evropské ekonomické vlády“, myšlenka, o kterou se usilovalo
mnohem déle, než jak dlouho trvá řecká krize, tak i globální ekonomická krize je záminkou pro
prosazení věci „globálního ekonomického vládnutí“. Odcházející ředitel MMF Dominique StraussKahn v květnu 2010 uvedl, že „krize je příležitost“, a vyzval k „nové globální měně vydávané
globální centrální bankou, s robustním vládnutím a institucionálními strukturami“, a že „globální
centrální banka by také sloužila jako půjčovatel poslední instance“. Nicméně uvedl: „Bojím se, že
jsme od této úrovně mezinárodní spolupráce stále velmi daleko.“ (58). Dokud, samozřejmě, svět
nebude pokračovat v propadu do ekonomické krize a finančního krachu, jak by varoval každý
všímavý ekonomický pozorovatel, že se tak děje.
Po summitu G-20 v dubnu 2009 „byly oznámeny plány na vytvoření nové globální měny, která
nahradí roli amerického dolaru coby světové rezervní měny“. Bod 19 komuniké zveřejněného G-20
po skončení summitu uvádí: „Dohodli jsme se, že podpoříme obecnou alokaci SDR, kdy bude do
světové ekonomiky nalito 250 miliard dolarů na zvýšení globální likvidity.“ SDR, zvláštní práva
čerpání, je „syntetická papírová měna vydávaná Mezinárodním měnovým fondem“. Jak uvedl
Telegraph, „vůdci G-20 aktivovali pravomoc MMF vytvářet peníze a začít s globálním
„kvantitativním uvolňováním“. Tím uvádí do hry de facto světovou měnu. Je mimo kontrolu
jakéhokoliv suverénního subjektu“ (59). Washington Post uvedl, že MMF má být přeměněn na
„skutečné OSN globální ekonomiky“:
Bude mít značně rozšířené pravomoci, aby fungoval jako globální bankéř pro chudé i bohaté vlády.
A s větší flexibilitou tisknout své vlastní peníze bude schopen nalívat likviditu na globální trhy
způsobem, který byl dříve vyhrazen jen velkým centrálním bankám, včetně amerických Federálních
rezerv… MMF s jistotou převezme ústřední roli v řízení světové ekonomiky. V důsledku toho se
Washington nutně stane mocenským centrem globální finanční politiky, podobně, jako OSN dlouho
činila New York světovým centrem diplomacie (60).

Zatímco MMF je tlačen do popředí agendy globální měny, Banka pro mezinárodní vypořádání
(BIS) zůstává skutečnou autoritou „globálního vládnutí“ celkově. Jak v r. 2009 uvedl časopis MMF,
Finance and Development, „BIS, založená v r. 1930, je centrální bankou a nejstarším ohniskem
koordinace uspořádání v rámci globálního vládnutí“ (61). Jean-Claude Trichet, prezident Evropské
centrální banky a dlouhodobý účastník Bilderberg, přednesl v dubnu 2010 projev v CFR, ve kterém
vysvětlil, že „výrazná transformace globálního vládnutí, kterou dnes provádíme, je ilustrována třemi
příklady“:
Zaprvé, objevení se G-20 jako základní skupiny globálního ekonomického vládnutí na úrovni
ministrů, guvernérů a hlav států nebo šéfů vlád. Zadruhé, vznik Globálního ekonomického setkání
guvernérů centrálních bank pod záštitou BIS, coby základní skupiny řízení kooperace centrálních
bank. A zatřetí, rozšíření členské základny Rady pro finanční stabilitu, aby tam byly zahrnuty
všechny vynořující se ekonomiky (62).
Když tento projev uzavíral, Trichet zdůraznil, že „globální vládnutí je klíčem pro rozhodné zlepšení
pružnosti globálního finančního systému“ (63). Měsíc nato Trichet mluvil v Bank of Korea, kde
řekl: „Kooperace centrálních bank je součástí obecnějšího trendu, který přetváří globální vládnutí, a
který byl urychlen globální finanční krizí“, a „proto není nijak překvapivé, že tato krize vedla
k ještě lepšímu uznání jeho zvýšeného ekonomického významu a potřeby úplné integrace do
globálního vládnutí.“ Opět, Trichet zmínil BIS a její „různá fóra“ – jako Globální ekonomické
setkání a Radu pro finanční stabilitu – jako „hlavní kanál“ pro spolupráci centrálních bank (64).
Více informací o „globálním vládnutí“ a globální ekonomické krizi viz? Andrew Gavin Marshall,
„Krize je příležitost“: Vytvoření globální krize, aby se mohla vytvořit globální vláda, Global
Research, 26. října 2010.
Rockefellerův sen
David Rockefeller oslavil minulý týden během setkání Bilderberg své 96. narozeniny a je jedním,
ne-li jediným zbývajícím původním zakladatelem této skupiny v r. 1954. Pokud skupina Bilderberg
představuje „vysoké kněží globalizace“, pak je David Rockefeller „papežem“.
James Wolfensohn je představitelem významu Rockefellerů nejen v Americe, ale pro celý proces
globalizace. James D. Wolfensohn, rodilý Australan, byl prezidentem Světové banky v letech 19952005, a pak založil a vede vlastní soukromou firmu, Wolfensohn and Company LLC. Byl také
dlouholetým členem řídícího výboru skupiny Bilderberg a působil jako čestný správce Brookings
Institution, hlavního amerického mozkového trustu, jakož i jako správce Rockefellerovy nadace, a
je členem CFR. Wolfensohnův otec, Hyman, byl zaměstnán Jamesem Armandem de Rothschild
z Rothschildovy bankovní dynastie, po kterém byl James pojmenován. Jeho otec ho naučil, jak
„zpracovávat mentory, přátele a vlivné kontakty“ (65). Wolfensohn ve finančním světě rychle
stoupal, a stejně jako jeho otec působil ve službách Rothschildů – nejvlivnější rodiny 19. století –
James Wolfensohn byl ve službách Rockefellerů, pravděpodobně nejvlivnější rodiny 20. století. U
příležitosti 90. narozenin Davida Rockefellera James Wolfensohn promluvil v CFR a uvedl:
Člověkem, který měl pravděpodobně největší vliv na můj profesionální život v této zemi, a jsem
rád, že mohu říct, že pak i osobní, je David Rockefeller, který se se mnou poprvé setkal na
Harvardské obchodní škole v r. 1957 nebo ‘58… (Na počátku 20. století), když jsme se podívali na
svět, rodina, Rockefellerova rodina, rozhodla, že záležitosti nejsou až tak národní pro Spojené státy,
nesouvisí až tak s bohatými zeměmi. A tehdy, mimořádně a překvapivě, Davidův děd založil
Rockefellerovu nadaci, jejímž účelem bylo přinést globální pohled.
…Takže Rockefellerova rodina, v posledních 100 letech, přispěla poměrně mimořádně k rozvoji
v tomto období, a výrazně se zaměřila na otázky rozvoje, se kterými jsem byl spojen. V podstatě je
spravedlivé říct, že v celé záležitosti globalizace a v celé problematice vypořádávání se s otázkami,
které před námi jistým způsobem leží ještě dnes, neměla žádná jiná rodina, mimo Rockefellerů,
takový velký vliv. A za to jsme ti, Davide, hluboce vděční, i za tvůj vlastní příspěvek k prosazování
těchto věcí způsobem, jakým jsi to dělal (66).

David Rockefeller byl v hodnocení své rodiny a osobní role ve formování ještě méně skromný (ale
možná upřímnější). Ve své knize z r. 2002, Paměti, David Rockefeller napsal:
Po více než sto let se ideologičtí extremisté na obou koncích politického spektra chápali dobře
zveřejněných incidentů, jako mého setkání s Castrem, aby útočili na Rockefellerovu rodinu kvůli
nadměrnému vlivu, o kterém tvrdí, že máme na americké politické a ekonomické instituce. Někteří
dokonce věří, že jsme součástí kabaly pracující proti nejlepším zájmům Spojených států, a označují
moji rodiny a mne za „internacionalisty“ a viní mne z konspirace, spolu s dalšími z celého světa,
s cílem vytvořit integrovanější globální politickou a ekonomickou strukturu – jeden svět, chcete-li.
Pokud je toto obviněním, jsem vinen, a jsem na to hrdý (67).
A kdyby toto připuštění nepostačovalo, tak na setkání skupiny Bilderberg v r. 1991 David
Rockefeller řekl:
Jsme vděční Washington Post, New York Times, časopisu Time a dalším skvělým publikacím,
jejichž ředitelé navštívili naše setkání a dodržovali své sliby téměř 40 let. Bylo by pro nás nemožné
rozvinout náš plán na svět, pokud bychom v těchto letech byli vystaveni světlu publicity. Ale svět je
více komplexní a připravený vydat se směrem ke světové vládě. Nadnárodní suverenita
intelektuální elity a světových bankéřů je zcela jistě lepší, než národní sebeurčení praktikované
v minulých staletích (68).
Takže šťastné 96. narozeniny, pane Davide Rockefellere! Ale není mi líto říct (či možná ne až tak
líto), že zatímco oficiální média „dodržovala své sliby mlčenlivosti“, nová média – alternativní
média – nikoliv. Jak jste sám řekl, „bylo by pro nás nemožné rozvinout náš plán na svět, pokud
bychom v těchto letech byli vystaveni světlu publicity“, a zdá se, že „světlo publicity“ nyní na váš
„plán pro svět“ míří, a činí ho stále hůře prosaditelným. Skutečně, „svět je komplexnější“, ale ne
proto, že je svět „připraven“ na váš plán, ale proto, že svět se připravuje na jeho odmítnutí. Zatímco
národní suverenita zcela jistě má problémy, a stěží je to něco, co bych považoval za „ideální“.
„nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů“ je nejhorším scénářem, který si
člověk dokáže představit. Takže jako dárek k vašim narozeninám vám pane Rockefellere slibuji (a
jsem si jistý, že mluvím z mnohem více lidí, než pouze za sebe), že budu nadále odhalovat vaše
„plány pro svět“, aby se váš sen – a naše noční můra – nikdy nestal realitou. Světlo bude svítit, a ve
vhodné době budou lidé připraveni ho následovat.
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33 konspiračních teorií, které se ukázaly pravdivými, aneb co by každý člověk měl vědět…
(2/5)
Rovněž v 50. až 70. letech zaplatila CIA řadě velmi známých domácích a zahraničních novinářů (z
velkých médií, jako Time, Washington Post, New York Times, CBS a další), aby zveřejnili
propagandu CIA. CIA také údajně financovala nejméně jeden film, animovanou „Farmu zvířat“
George Orwella. Churchův výbor aktivity konečně odhalil v r. 1975.
4. Operace Mockingbird:
Rovněž v 50. až 70. letech zaplatila CIA řadě velmi známých domácích a zahraničních novinářů (z
velkých médií, jako Time, Washington Post, New York Times, CBS a další), aby zveřejnili
propagandu CIA. CIA také údajně financovala nejméně jeden film, animovanou „Farmu zvířat“
George Orwella. Churchův výbor aktivity konečně odhalil v r. 1975.
V r. 1953 Joseph Alsop. V té době přední americký syndikovaný sloupkař, odjel na Filipíny, aby
tam informoval o volbách. Neudělal to proto, že o to byl požádán svým syndikátem. Neodjel tam
proto, že o to byl požádán novinami, které otiskovaly jeho články. Odjel tam na žádost CIA.
Alsop je jedním z více než 400 amerických novinářů, kteří v posledních 25 letech tajně prováděli
úkoly pro CIA, a to podle dokumentů centrály CIA. Některé z těchto vztahů novinářů a agenturou

byly tiché; některé výslovné. Existovala spolupráce, zařizování záležitostí a překrytí. Novináři
poskytoval úplné spektrum výzvědných služeb – od jednoduchého sběru výzvědných informací, po
roli zprostředkovatelů se špiony v komunistických zemích. Reportéři se dělili o své poznámky se
CIA. Redaktoři se dělili o své lidi. Někteří novináři byli nositeli Pulitzerovy ceny, uznávaní
reportéři, kteří se považovali za vyslance své země bez portfolia. Většina z nich byla méně
exaltovaná; nezávislí a na volné noze, kteří se zajímali o odvážný špionážní byznys; a nejmenší
skupina, zaměstnanci CIA na plný úvazek maskující se jako novináři v zahraničí. V mnoha
případech dokumenty CIA ukazují, že novináři byli zapojeni do vykonávání úkolů pro CIA se
souhlasem vedení předních amerických zpravodajských organizací.
Historie zapletení CIA s americkým tiskem je nadále zastírána oficiální politikou zatemňování a
podvodů, z následujících klíčových důvodů:
• Používání novinářů bylo jedním z nejproduktivnějších prostředků sběru výzvědných
informací, které CIA používala. Ačkoliv agentura silně zredukovala používání reportérů po r.
1973 (primárně v důsledku tlaku médií), někteří novináři jsou stále umístěni v zahraničí.
• Další vyšetřování této záležitosti, říkají představitelé CIA, by nevyhnutelně odhalilo
znepokojivé vztahy v 50. a 60. letech s některými nejmocnějšími organizacemi a jedinci
amerického žurnalismu.
K ředitelům, kteří spolupracovali s agenturou, patřil William Palye z Columbia Broadcasting
System, Henry Luce z Time Inc., Arthur Hays Sulzberger z New York Times, Barry Bingham st.
z Louisville Courier-Journal a James Copley z Copley News Services. K dalším organizacím, které
spolupracovaly se CIA patří American Broadcasting Company, National Broadcasting Company,
Associated Press, United Press International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps-Howard,
Newsweek, Mutual Broadcasting System, Miami Herald a starý Saturday Evening Post a New York
Herald-Tribune.
Zdaleka nejhodnotnějšími s těchto vztahů byly, podle představitelů CIA, vztahy s New York Times,
CBS a Time Inc.
[...]
CIA používá příhodný výraz „reportování“ pro popis většiny z toho, co spolupracující novináři pro
agenturu dělali. „požádali jsme je, jestli by nám mohli udělat laskavost,“ řekl vysoký představitel
CIA. „Dozvěděli jsme se, že jedete do Jugoslávie. Mají vydlážděné všechny ulice? Kde jste viděl
letadla? Byly tam nějaké známky vojenské přítomnosti? Kolik sovětů jste viděl? Pokud se setkáte se
sověty, zjistěte jejich jména a napište je dobře… Můžete pro nás zorganizovat setkání? Nebo zajistit
zprávu?“ Mnoho představitelů CIA považovala tyto nápomocné novináře za operativce: novináři
měli tendenci považovat se za důvěryhodné přátele agentury, kteří vykonávali příležitostné
laskavosti – obvykle zdarma – v národním zájmu.
[...]
Dvěma nejhodnotnějšími vztahy v 60. letech byly, podle představitelů CIA, vztahy s reportéry, kteří
pokrývali latinskou Ameriku – Jerry O’Leary z Washington Star a Hal Hendrix z Miami News,
nositel Pulitzerovy ceny, který se stal vysokým představitelem International Telephone and
Telegraph Corporation. Hendrix byl extrémně nápomocen agentuře tím, že ji sportoval informace o
jedincích v kubánské exilové komunitě v Miami.
[....]
Poznámka ohledně Hendrixe – byl to on, kdo řekl Sethu Kantorovi, který informoval o atentátu na
JFK, aby se podíval na „pozadí“ Oswalda, po jeho zatčení. Hendrix, z Miami, měl všechny
informace o Oswaldových aktivitách s pro-castrovskými letáky v New Orleans, podrobnosti o
Oswaldově sběhnutí do Sovětského svazu atd.

Rok poté Kantor pochopil význam chlápka jako Hendrix, tedy že patřil k CIA, protože měl o
Oswaldovi tolik informací tak brzy po atentátu.
„Ústřední zpravodajská služba vlastní každého významnějšího člověka ve velkých médiích.“ –
William Colby, bývalý ředitel CIA, ocitovaný Davem Mcgowanem v Derailing Democracy.
„Novináře můžete sehnat levněji, než dobrou štětku na telefon, za pár stovek dolarů měsíčně.“ –
operativec CIA, probírající dostupnost a ceny novinářů ochotných šířit propagandu CIA a krycí
historky. Kateřina veliká, od Deborah Davis
„Vztahy jsou neskutečně rozšířené. Nemusíte manipulovat s časopisem Time, protože jsou v něm
lidé agentury na vědoucích úrovních.“ – William B. Bader, bývalý výzvědný důstojník CIA, při
informování členů senátního Výboru pro rozvědku, CIA a média, od Carl Bernsteina.
„Vztahy agentury s (New York) Times jsou mezi novinami zdaleka nejhodnotnější, podle
představitelů CIA. Bylo obecnou politikou Times … poskytovat pomoc ICA kdykoliv to bylo
možné.“ – CIA a média, Carl Bernstein
„Senátor William Proxmire vyčíslil počet zaměstnanců federální výzvědné komunity na 148,000 …
ačkoliv samotný údaj Proxmire je konzervativní. „Výzvědná komunita“ je oficiálně definována jako
komunita pouze těch organizací, které jsou členy americké Rady pro rozvědku (USIB); tucet dalších
organizací, pověřených jak zahraniční, tak domácí rozvědkou, do tohoto termíny zahrnut není…
Počet pracovníků rozvědky zaměstnaných federální vládou není 148,000, ale neurčený násobek
tohoto počtu.“ – Jim Hougan, Špioni
„Po jistou dobu jsem byl znepokojen způsobem, jakým se CIA odchýlila od svých původních úkolů.
Stala se operační, a časem politiku tvořící odnoží vlády… Když jsem zakládal CIA, nikdy mne
nenapadlo, že bude zapojena do operací „pláště a dýky“.“ – bývalý prezident Herry Truman, 22.
prosince 1963, měsíc po atentátu na JFK, Washington Post.
5. Projekt Manhattan:
Projekt Manhattan bylo kódové označení projektu vývoje první atomové bomby během druhé
světové války. Tento projekt vedly Spojené státy a byli do něj zapojeni účastníci z Británie a
Kanady. Formálně byl přiřazen Manhattan Engineer District (MED), zmiňuje se specificky o období
projektu v letech 1942-1946, pod kontrolou Army Corps of Engineers, pod vedením generála Leslie
R. Grovese. Vědecký výzkum řídil americký fyzik J. Robert Oppenheimer. Kořeny projektu
spočívají ve strachu vědců od 30. let, že nacistické Německo také zkoumá jaderné zbraně. Zrodivší
se z malého výzkumného programu v r. 1939 zaměstnával nakonec projekt Manhattan více než
130,000 lidí a stál téměř 2 miliardy dolarů (22 miliard v současných cenách).
Výsledkem bylo vybudování výroby a výzkumných zařízení, která fungovala tajně. To z něj činí
jednu z největších konspirací v historii. Během krátké doby byla postavena celá města, zaměstnáni
lidé, vše tajně a v režimu přísně tajné. Vláda ho nikdy nepřiznala, média o něm nikdy
neinformovala a lidé nic netušili po více než 25 let. Výzkum v rámci projektu se odehrával na více
než třiceti místech po celých Spojených státech, v Kanadě a Británii. Třemi primárními
výzkumnými a produkčními zařízeními projektu bylo zařízení na výrobu plutonia v tom, co je nyní
Hanford Site, zařízení pro obohacování uranu v Oak Ridge v Tennessee, a laboratoř výzkumu
zbraní a designu známá nyní jako Národní laboratoř Los Alamos. MED řídil americkou výrobu
zbraní až do vytvoření Komise pro atomovou energii v lednu 1947.
6. Azbest:

V letech 1930 až 1960 dělali výrobce vše, co mohli, aby zabránili odhalení souvislosti mezi
azbestem a respiračními onemocněními, včetně rakoviny, aby se vyhnuli stíhání. Američtí
pracovníci v podstatě zažalovaly společnost Johns Manville již v r. 1932, ale teprve v r. 1962
epidemiologové konečně nalezli spojitost, nadevší pochybnost, u toho, co šéfové společnosti věděli
již dlouhou dobu – azbest způsobuje rakovinu.
7. Watergate:
Představitelé Republikánů prováděli špionáž v sídle Demokratické strany z hotelu Watergate, v r.
1972. Zatímco konspirační teorie tvrdily, že dochází k pokoutným jednáním, až v r. 1974 spojili
záznamy Bílého domu prezidenta Nixona s vloupáním, a donutily ho rezignovat.
8. Studie o syfilis Tuskegee:
Úřad veřejného zdraví Spojených států prováděl tyto klinickou studii na 400 chudých černých
Američanech se syfilis, od r. 1932 do r. 1972. Během studie dostávali muži falešné, a někdy
nebezpečné léky, a odpovídající léčba byla záměrně vynechávána, aby se tato agentura mohla o
nemoci dozvědět něco více. Zatímco tato studie měla původně trvat jen šest měsíců, pokračovala
dalších 40 let. Na konci této studie zemřelo na syfilis nebo související komplikace téměř 200 mužů.
9. Operace Northwoods:
Na počátku 60. let přišli američtí vojenští vůdci s plány na vytvoření veřejné podpory pro válku
proti Kubě, pro svržení Fidela Castro. Součástí plánu byly teroristické činy v amerických městech,
zabíjení nevinných lidí a amerických vojáků, vyhození do vzduchu americké lodi, vraždění
kubánských emigrantů, potopení lodí s kubánskými uprchlíky a únosy letadel. Všechny tyto plány
byly schváleny generálním štábem, ale údajně je odmítlo civilní vedení, pak to bylo utajeno téměř
40 let.
Autor James Bamford, v „Záminka pro válku“ probírá odtajněné dokumenty „operace
Northwoods“, odhalující, že v r. 1962 CIA plánovala provedení falešných teroristických útoků na
USA a svalit to na Kubu, aby mohla začít válku:
video
10. 1990 svědectví Nayirah:
15letá dívka jménem „Nayirah“ svědčila před americkým kongresem, že viděla irácké vojáky
vytahovat kuvajtské novorozence z inkubátoru a nechávat je zemřít. Toto svědectví pomohlo získat
velkou podporu veřejnosti pro válku v Zálivu v r. 1991 ale – navzdory protestům, že sama tato
historka je konspirační teorií – bylo později odhaleno, že toto svědectví bylo křivé. Firma pro
vztahy s veřejnosti Hill and Knowlton, kterou si najala Občané za svobodný Kuvajt, si toto
svědectví vymyslela. Ukázalo se, že chodila na kurzy CIA a byla ve skutečnosti neteří vysokého
kuvajtského politika. Nayirah byla později odhalena jako Nayirah al-Sabah, dcera Sauda bin Nasir
Al-Sabaha, kuvajtského velvyslance v USA. Kongresový Výbor pro lidská práva, jehož byl
kongresman Tom Lantos spolupředsedou, byl zodpovědný za uvedení Sestry Nayirah, a tím
zpopularizoval její obvinění. Když bylo svědectví dívky později zpochybněno nezávislými
monitory lidských práv, Lantos odpověděl: „Názor, že by jakýkoliv svědek přivedený před Výbor
prostřednictvím kuvajtského velvyslanectví nebyl důvěryhodný, mne na mysl nepřišel… Nemám
základ pro předpoklad, že její příběh není pravdivý, ale jde o něco víc. Pokud člověk teoretizuje, že
historka této ženy je fikcí od A do Z, tak to nijak nemírní lavinu porušení lidských práv.“ Nicméně
vysoký republikánský mafián z Výboru pro lidská práva, John Edward Porter, zareagoval na
odhalení tím, že řekl, „že pokud by věděl, že je dívka dcerou velvyslance, nedovolil by ji svědčit“.
11. Kontrarozvědné programy proti aktivistům v 60. letech:
COINTELPRO (zkratka pro kontrarozvědný program) byla řada tajných, a často ilegálních projektů
prováděných americkou FBI s cílem vyšetřit a rozrušit disidentské politické organizace ve
Spojených státech. FBI používala tajné operace od svého vzniku, nicméně k formálním operacím

COINTELPRO došlo v letech 1956 až 1971. Uvedeným cílem FBI v té době byla „ochrana národní
bezpečnosti, zabránění násilí a udržení stávajícího sociálního a politického řádu“. Podle záznamů
FBI bylo 85% zdrojů pro COINTELPRO utraceno za infiltrace, rozrušování, marginalizaci nebo
diverzi skupin podezřelých z toho, že jsou rozvratné, jako komunistické a socialistické organizace;
hnutí za práva žen; militantní černé nacionalistické skupiny a nenásilná hnutí za občanská práva,
včetně jedinců, jako Martin Luther King ml. a další spojovaní s Southern Christian Leadership
Conference, Národní asociací pro zlepšení postavení barevných, Kongresu rasové rovnosti,
Amerického indiánského hnutí a dalších občanských skupin; širokého spektra organizací
onálepkovaných za „novou levici“, včetně Studentů za demokratickou společnost, Národního cechu
právníků, Weathermen, téměř všech skupin protestujících proti válce ve Vietnamu, a dokonce
jednotlivých studentských demonstrantů bez příslušnosti k nějaké skupině; a nacionalistických
skupin, jako skupiny „usilující o nezávislost Portorika“. Zbývajících 15% zdrojů na COINTELPRO
bylo vydáváno za marginalizaci a rozvracení „bílých nenávistných skupin“, včetně Ku Klux Klanu
a Strany za práva národních států. Direktivy řídící COINTELPRO vydal ředitel FBI Edgar J.
Hoover, který nařídil agentům FBI „odhalit, svést, zdiskreditovat nebo jinak neutralizovat? Aktivity
těchto hnutí a jejich vůdců.
Zde je dokument o COINTELPRO:
video
Hlavní jádro je kódové označení pro databázi vedenou od 80. let federální vládou Spojených států,
která obsahuje osobní a finanční údaje milionů amerických občanů, o kterých se věří, že jsou
hrozbou pro národní bezpečnost. Údaje, které pochází od NSA, FBI, CIA a dalších zdrojů, se
nacházejí a jsou uloženy bez soudních příkazů nebo povolení. Název databáze je odvozen z faktu,
že obsahuje „kopie „hlavního jádra“ či podstaty každé položky výzvědných informací o
Američanech, pořízení FBI a dalšími agenturami americké výzvědné komunity.
Databáze Main Core má mít původ u Federální agentury pro krizové situace (FEMA) v r. 1982, po
plánu Ronalda Reagana na Operace pokračování vlády uvedeném v Direktivě národní bezpečnosti
(NSD) 69/Direktiva o rozhodnut národní bezpečnosti (NSDD) 55, s názvem Přetrvání národního
vedení“, implementované 14. září 1982.
Od r. 2008 je v této databázi údajně osm milionů Američanů, jako možných hrozeb, často
z triviálních důvodů, které si vláda zvolila sledovat, vyslýchat nebo zatýkat v době krize.
Existence databáze byla poprvé oznámena v květny 2008 Christopherem Ketchamem a v červenci
2008 Timem Shorrockem.
Rex 84, zkratka pro Readiness Exercise 1984, je plán americké federální vlády na odzkoušení svých
schopností zatknout velký počet amerických občanů v případě občanských nepokojů nebo
národního stavu nouze.
Podle Diany Reynolds:
Rex-84 Alpha Explan (Cvičení připravenosti 1984, prováděcí plán; jinak známý jako plán na
kontinuity vlády) uvádí, že FEMA v součinnosti s 34 dalšími federálními civilními organizacemi a
agenturami, spolu s dalšími zeměmi NATO, provedla 5-13. dubna 1984 cvičení civilní
připravenosti. Bylo provedeno za koordinace a zároveň se cvičením generálního štábu Noční vlak
84, celosvětovým cvičením vojenského velení (včetně kontinentálních sil USA či CONUS), na
základě scénářů s mnohými nouzovými situacemi, bylo prováděno jak doma, tak v zahraničí.
V kombinovaném cvičení Rex-84 Bravo FEMA a ministerstvo obrany vedly další federální
agentury a ministerstva, včetně CIA, Tajné služby, ministerstva financí, FBI a Správy veteránů, při
herním cvičení na otestování pomoci v civilní obraně.
Cvičení předjímalo občanské nepokoje, velké demonstrace a stávky, které by ovlivnily kontinuitu
vlády nebo mobilizační zdroje. Pro boj s podvratnými aktivitami bylo dno armádě svolení provádět

vládou nařízená přemísťování civilní populace na státní a regionální úrovni, zatýkat jisté
neidentifikované segmenty populace a zavést stanné právo.
Existence rámcového vojenského kontingenčního plánu, „Garden Plot“ a podobných dřívějších
cvičení a „Špička lucerny“ byla odhalena novinářem Ronem Ridenhourem, který svá zjištění shrnul
v „Garden Plot a Nová akční armáda“.
Rex 84 byl zmíněn během slyšení Iran-contra v r. 1987. Miami Herald napsaly následně 5. července
1987 toto:
Viz video:
Podplukovník Oliver North a FEMA… navrhli kontingenční plán zajišťující zrušení ústavy,
nastolení stanného práva a jmenování vojenských velitelů do vedení státních a místních vlád a
zatčení disidentů a uprchlíků ze střední Ameriky v případě národní krize.
Základní fakta o Rex 84 a dalším kontingenčním plánování a cvičeních připravenosti – a potenciální
hrozbě, kterou představují pro občanské svobody, pokud budou plně implementovány ve skutečné
operaci – berou učenci a libertariáni vážně.
Cvičení podobná Rex 84 probíhají pravidelně. Plány na nahánění velkého počtu lidí ve Spojených
státech v době krize jsou vytvářeny v obdobích zvýšené politické represe, jako při Palmerových
nájezdech a v éře McCarthyho.
Například od r. 1967 do r. 1971 vedla FBI seznam více než 100,000 osob, které měly být sebrány
jako rozvraceči, s označením seznam „ADEX“. Tento seznam obsahoval mnoho odborových
předáků, učenců a veřejných osob té doby.
V r. 2008 byl aktivní vojenské jednotce poprvé dán úkol asistovat při potlačování civilních
nepokojů. Je přiřazena k Northcom, společnému velitelství založenému v r. 2002, aby velelo a řídilo
obranné úsilí federální bezpečnosti otčiny a koordinovalo podporu civilním autoritám.
Komplexnější rozbor HR 645, Rex 84 a debaty o táborech FEMA si můžete přečíst v článku na toto
téma zde.

++++++++++++++++++++
DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS
(2011-2012)
Rok 2011 by měl být rokem, kdy by lidé měli být informováni! (George Kavassilas)
ÚVOD
George Kavassilas - dále jen GK - pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako
obyčejného člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě
povaha a hloubka jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními,
protože podle svých slov cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité
informace, na základě kterých se budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout
o dalším osudu svého života. GK se v prezentacích a interview dělí pouze o vlastní
prožitky, zkušenosti a o moudrost, kterou čerpá ze svého zdroje. Říká, že v současné
době je na Zemi víc lidí, jejichž role je informovat lidstvo pro nadcházející čas, každý ze
svého úhlu pohledu a z pozice svých zkušeností. Sám pak uvádí jména jako např. David
Icke, Gregg Braden, Drunvalo Melchizedek, které velmi respektuje a s většinou jejich
díla rezonuje. Říká, že v dílčích tématech můžou mít na věci odlišný pohled, ale v
podstatě jsou součástí jednoho proudu. Neomezuje se pouze na předávání informací, ale
rovněž se snaží podpořit lidi v přístupu k životu, aby jen slepě nenásledovali někoho nebo
nějaké ideje. Povzbuzuje je, aby hledali odpovědi na otázky v sobě a spoléhali se v
úsudcích na moudrost svého srdce, aby sílu čerpali z nezměrného potenciálu energie
světla, která je uvnitř každého z nás. V této souvislosti GK říká: „Existuje-li něco nebo
někdo, kdo by vás nabádal k tomu, abyste odevzdali svoji sílu nebo se spoléhali na sílu
někoho zvenku (falešní proroci či mistři atd.), v takovém případě se jedná pouze o
podvod (false flag) a snahu o vaší manipulaci.“ Záznamy četných interview, mimo jiné s
lidmi jako George Noory z Coast to Coast AM, Kerry Cassidy z Project Camelot atd., lze
najít na jeho stránkách (www.georgekavassilas.org nebo www.our-journey-home.com).
Následující text není překladem – žádný ucelený text prezentující myšlenky George
Kavassilase, pokud je mi známo, neexistuje. Vše je založeno na informacích z audio a
video materiálu, který je prezentován na jeho stránkách, převážně s odkazy na youtube.
Jedná se tedy o pokus vytáhnout z mnoha hodin audio materiálu esenci informací a
myšlenek George Kavassilase pro čtenáře v ČR či na Slovensku. Předem se omlouvám za
nedokonalost jazyka, žádného Shakespeara nečekejte :o).
George Kavassilas (nar.1966) uvádí, že už v dětství prošel mnohými zkušenostmi, kdy
byl unášen různými zástupci mimozemských ras, přátelskými (benevolent) i těmi s méně
příjemnými úmysly (malevolent). První vzpomínky na kontakty s těmi nepřátelskými
sahají do věku pěti let. Vzpomíná, jak dokázali paralyzovat jeho tělo, a když ho následně
vrátili, třásl se zimou a maminka, která se sama po nějaké době vzbudila, ho našla, jak
stojí u její postele. Nerozuměla, proč je její syn tak prochladlý a na jeho vysvětlení
(„Maminko, oni mě vzali pryč…“) reagovala s tím, že měl jen špatný sen. Jiné vysvětlení
ani nepřipouštěla, a to i přesto, že nemohla najít jeho deku a polštář, které po únosu a
následném vrácení syna úplně zmizely. S podobnými reakcemi se pak setkával i později,
pochopil, že zažívá zkušenosti, které ti druzí nemají, musel se s tím vyrovnávat sám.

Říká, že během jeho dětství a dospívání byla i období, kdy ho unášeli s frekvencí až 3x
týdně. Ve škole se pak mnohdy nemohl ubránit spánku, protože celou noc probděl.
Pozůstatkem po těchto setkáních jsou například implantáty na úrovni fyzického těla, ale
podle jeho slov šlo i o implantáty na úrovni jemno-hmotných těl. Domnívá se, že
pozornosti neušel především proto, že zástupci negativních entit z řad ETs věděli, že má
sehrát důležitou roli v informování lidstva v čase, kterým právě teď procházíme, proto
byla z jejich strany intenzivní snaha o jeho manipulaci. GK tvrdí, že k podobným
událostem v jeho životě dochází ve zmenšené intenzitě ještě dodnes, nyní už ale z mnoha
vlastních zkušeností ví, že síla vědomí a vnitřního světla dokáží „vyrušit“ jakoukoliv
snahu o manipulaci, mnohokrát se již přesvědčil o tom, že na něj už „nemůžou“. GK říká,
že z jednoho úhlu pohledu se v případě únosů jednalo o cílené intervence za účelem
manipulace, z jiného úhlu pohledu však šlo o předem domluvené situace, které na
základě „smlouvy“ s protistranou připravil či domluvil vyšší aspekt jeho bytosti (tzv.
vyšší já či higher-self) pro jeho současnou inkarnaci – ale o tom více později. Snad ještě
jen doplňující informace, že podobnými únosy a intervencemi prý podle GK v životě
prošlo velmi mnoho lidí, v řádech statisíců až miliónů. U naprosté většiny z nich však
byly jejich vzpomínky dokonale vymazány. Na druhou stranu GK zmiňuje i řadou
nádherných kontaktů s pozitivně orientovanými mimozemskými rasami - ETs. Získával
od nich podporu a cenná poznání. Kontakty s touto skupinou vygradovaly především v
roce 2003, o tom více v následující kapitole. Během svého života všechny zážitky
postupně zpracovával, až nastal okamžik, kdy vše pochopil a rozhodl se o své osobní
zkušenosti a nabytém poznání informovat veřejnost a vyjít s nimi na světlo světa.
O DIMENZIONALITĚ NAŠEHO VESMÍRU. JAK A PROČ JSME SE TU VLASTNĚ
VZALI?
Za svoji nejcennější zkušenost považuje GK tu, kterou prošel v roce 2003, kdy ho
navštívili zástupci tzv. Galaktické rodiny (zástupci bytostí reprezentující tzv. pravdivé
světlo – true light).
Ti mu následně umožnili projít „cestou poznání“, kdy se jeho veškerá esence-duševědomí naprosto odpoutala od těla, které bylo během jeho „cesty“ udržováno ve stavu,
aby se pak do něj mohlo vědomí vrátit. Na úrovni čistého vědomí pak doslova
procestoval a nazřel všechny dimenze našeho vesmíru, poté nahlédl i do vesmírů
ostatních, které, jak říká, jsou postavené na úplně jiné bázi, než ten náš. Vesmír, ve
kterém prožíváme současnou inkarnaci je prý postaven na konstruktu světla. (pozn. uni
ve slově univerzum–vesmír znamená jeden, v našem pojetí ten náš, ale vesmírů je podle
GK mnoho, proto používá i termín OMNIverse.) Podle GK, vše můžeme označit
termínem bytost – planeta je bytost, galaxie je bytost, vesmír je bytost atd.. Vesmír, ve
kterém se nyní nacházíme a který má třináct dimenzi, je také bytostí. Je tím, co
označujeme termínem Bůh – God, ale život existuje i za jeho hranicí. Také my prý
existujeme za hranicemi konceptu bytosti, kterou označujeme jako Bůh. Na jisté úrovni
našeho vědomí jsme nekoneční, neohraničení. GK říká, že je nezbytné si uvědomit, že
existujeme také za hranicemi naší současné pozemské inkarnace a že není nic, co by
existovalo za hranicemi naší vnitřní nesmrtelné podstaty. Aspekty naší bytosti jsou
promítnuty i do dalších dimenzí, dalších vesmírů. Odmítá všeobecně zažitý koncept
Boha, ze kterého jsme údajně vzešli, z kterého jsme se oddělili a ke kterému se navrátíme

– jednoduše prý není pravdivý, je výsledkem omezené perspektivy a nepostihuje
skutečnou podstatu. Nezrodili jsme se z ničeho, vždy jsme existovali a vždy budeme
existovat – to prý jsou fakta, která můžeme vnímat jako zákon veškerého bytí, těžko se
postihují slovy nebo uchopují na stávající úrovni našeho vědomí. Prostě jsme. Na určité
úrovni jsme tedy Bohy svých vlastních vesmírů, které jsou postavené na jiné, než
světelné struktuře. Do stávajícího vesmíru jsme si přišli pro zkušenost, tj. zažít, poznat a
pochopit vesmír, který je postavený na jiném konstruktu, na bázi vlnění-vibrace-světlo.
Během své „cesty“ napříč dimenzemi stávajícího vesmíru (toho, ve kterém nyní
prožíváme současnou inkarnaci) pochopil, že naše esence-podstata-duše se rozhodla
vstoupit a projít osobní zkušeností v rámci tohoto vesmíru, aby se následně po vyčerpání
všech možností na jednotlivých úrovních sama mohla stát moudrým-vědomým tvůrcem
svého „světelného“ vesmíru a tvůrcem v rámci svého vesmíru. V celém stávajícím
vesmíru se uplatňuje princip dualit. Jeho aspekty v podobě vědomí Božské Matky a
Božského Otce se pak projektují do dílčích úrovní realit vesmíru. A tak na jedné straně tu
máme naší galaxii nazvanou Mléčná dráha (aspekt Božské Matky), doslova vedle ní pak
její protějšek, galaxii Andromeda (aspekt Božského otce, pozn. Andras znamená manžel).
Na úrovni sluneční soustavy je aspektem Božské matky planeta Země, jejím protějškem
pak naše Slunce. Další dvojici na úrovni pozemské inkarnace tvoří Ježíš a Marie
Magdaléna. Pro nás vše začalo na úrovni deváté dimenze (celkem jich GK uvádí 13),
která je místem vstupu duší do stávajícího vesmíru. (pozn. Pro někoho je výraz duše
neuchopitelný či příliš obecný, GK má na mysli naší veškerou podstatu, esenci, jádro…)
Na úrovni 9D neexistuje forma těla, pouze energie. Naše cesta za poznáním tohoto
vesmíru zevnitř tedy začala tam, na úrovni 9D, a po prozkoumání všech možností
pokračovala o dimenzi níž a pak opět níž, až se postupně dostala na úroveň současné 3D.
Mezi 7D a 8D se nachází ochranná membrána, na úrovních 7D až 5D jsou totiž již
fyzická těla, i když jejich hustota a podoba je odlišná od těch, která máme aktuálně. 7D
až 5D jsou dimenze, které z našeho pohledu můžeme vnímat jako Nebe či Ráj, tj. není v
nich místo pro negativní entity, jedná se o velmi harmonický prostor, žádné nemoci,
okamžitý přístup k vědění atd. Mezi 5D a 4D je opět další ochranná membrána. Na
úrovni 4D a níž totiž už operují tzv. negativní entity - pro potřeby tohoto textu bude
používán tento termín, i když se jedná zúžený pohled optikou duality, koneckonců jsme v
prostoru s vysokou mírou duality. Dualita se podle GK nachází v celém našem vesmíru,
protože jak už bylo zmíněno, náš vesmír je postaven na bázi světla-vlnění. A všude kde je
vlnění, je i dualita. Cestujeme-li dimenzemi dolů, míra duality se zvyšuje, zvyšuje se i
komprese a hustota a tím se logicky nabízí více impulzů a podnětů k získávání zkušeností
a poznání. Lidstvo se aktuálně nachází ve třetí dimenzi, tj. prostoru velké míry duality.
Země je prý tzv. fraktálem vesmíru, tj. obrazem celého vesmíru, avšak v silně
koncentrované a komprimované podobě. Jsme tedy u pomyslného dna a odtud existuje už
jen cesta zpět vzhůru – pro některé již brzo, pro jiné o „něco“ později, ale o tom všem
zakrátko. (pozn. Podle GK máme za sebou i zkušenosti s 2D a 1D. Z našeho pohledu se
prý jedná o dimenze postavené na jiné bázi, více se jim v prezentacích nevěnuje) O čtvrté
dimenzi GK říká, že je to fyzicky nejrozsáhlejší dimenze, která sama o sobě má mnoho
úrovní či oktáv. Je prý tak obrovská, že se z našeho pohledu může jevit jako samostatný
vesmír. Podobně jako v naší třetí dimenzi, ve 4D rovněž operují entity, které z naší
omezené, vysoce-dualistické perspektivy vnímáme a označujeme jako negativní či
pozitivní. Negativní entity v rámci 4D disponují vyspělými technologiemi a schopnostmi

manipulace na vysoké úrovni – patří sem namátkou např. schopnost tvorby falešných
holografických realit, syntetických světelných bytostí-andělů-archandělů-mistrů,
schopnost paralyzovat naše energetická centra, vstupovat do naší mysli, manipulovat naše
emoce atd.. Z naší 3D perspektivy se jedná o dimenzi vyšší či vyspělejší z důvodu
přítomnosti mnohem sofistikovanějších technologií a schopností, než jsou ty naše
současné. Pro představu, všechny modality používané např. v léčitelství či pojetí čaker
jako energetických center – to vše je 4D koncept-paradigma. Na úrovni 5D je již jen
jedno energetické centrum v oblasti hrudi. Naše omezené vědomí většinou operuje na
úrovni 3D (smyslová realita), v určitých situacích lze být v kontaktu i se 4D (např.
léčitelství, telepatie…), sám GK říká, že některé myšlenky a koncepty, o které se dělí
nebo např. projev bezpodmínečné lásky prostý hodnocení či posuzování jsou z oblasti 5D
a výš. Můžeme tedy zažívat „průsaky“ do vyšších dimenzí již tady a teď. (pozn. Drogy a
halucinogeny nepustí člověka výš, než do 4D, jejich používání GK nedoporučuje. Je
zastáncem organické-přirozené cesty. Každý prý má v životě dost přirozených impulzů k
tomu, aby získal lekce, které potřebuje. Nemá smysl se srovnávat s ostatními, zažívá-li
někdo jiný něco jiného, je to proto, že to zapadá přesně do kontextu jeho života. Touha
projít stejnými zkušenostmi jako někdo jiný, je záležitostí ega či mysli, nemá smysl se
nabourávat do zavřených dveří, otevřených jich je dost. Ale stále platí, že každý pro
nalezení rovnováhy potřebuje právě tu svojí zkušenost, vše jsou jen doporučení, nezbývá
než bez předsudků ctít rozhodnutí každého.) Leč technologie není vše a zdání klame.
Když je někdo ve 4D, nemusí jít nutně o známku vyspělé bytosti, ale může jít o bytosti s
větším repertoárem v oblasti „umění“ manipulace. A právě na negativní entity, které
obývají 4D GK upozorňuje, protože mají sehrát zásadní roli v událostech, které nás čekají
v rozmezí let 2011-2012.
MÁME SVOBODNOU VŮLI nebo JE NAŠE BUDOUCNOST JIŽ DÁNA?
Co nabízí GK ve svých prezentacích především, je pohled na další vývoj na planetě
Zemi. Podle svých slov, disponuje určitou možností „náhledu“ do budoucích událostí.
(Tady trochu odbočka na vysvětlení. Říká, že z jistého úhlu pohledu je to tak, že
budoucnost se už stala, proto ví, že vše na Zemi dobře dopadne. Jak je to možné?
Vysvětluje to tím, že vnímání svobodné vůle či existuje pouze na naší omezené 3D
úrovni. Ve skutečnosti však náš vyšší aspekt (můžeme např. použít termín Higher self –
vyšší já – operující ve vyšších dimenzionálních patrech) předem rozhodl, jaké události se
rozhodl prožít, jaké lekce podstoupit. Pro ty, pro které je podobný koncept těžko
přijatelný či až příliš odvážný, nabízí GK pro ilustraci následující paralely:
1. Je to asi jako když z pohledu zemského povrchu vnímáme Zemi jako placku (omezená
perspektiva), pak se ale dostaneme do dostatečné výšky a spatříme Zemi jako kouli.
A nebo
2. Je to asi jako kdybychom byli postavami-herci ve filmu. Držíme v ruce DVD, víme,
jak příběh skončí, přesto příběh „zevnitř“ prožíváme reálně se všemi dramaty atd. Víme,
že aby byl film dobrý, musí každý herec sehrát dobře svoji roli podle již napsaného
scénáře, nelze tedy nic vypustit v domnění, že nic nemá cenu, protože je to již dané. A
tak funguje obojí současně! Pouze na jiných dimenzionálních úrovních.
Pokud je člověk ve vědomém kontaktu se svým vyšším aspektem, je možné získat
náhledy do budoucích událostí, protože na těchto úrovních se dostáváme do jiného pojetí

času a prostoru – padá zde princip linearity času v podobě, jak ho zažíváme nyní. Sám o
sobě říká, že má dva typy náhledů. Ty, o kterých ví, že vyjadřují možné vyústění, ale
nemusí se tak stát, a pak ty, o kterých ví - je si jist, že se tak přesně stanou. Mnohokrát se
o tom přesvědčil a říká, že je schopen oba typy náhledů bezpečně rozpoznat. Informace,
které budou následovat, patří do kategorie druhé, tj. podle něj se odehrají.
CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?
Podle GK se v rozmezí let 2011-2013 odehrají na Zemi klíčové události. Hlavní roli v
nich sehraje planeta Země, protože se bude jednat především o její proces Vzestupu –
Ascension do 5D a k aktivaci jejího světelného těla, ke kterému se veliká část lidí připojí.
Začneme odzadu, protože vyústění bývá pro lidi nejzajímavější. Podle GK, Mayský
kalendář nekončí 21.12.2012, ale ve skutečnosti 21.3.2013, neboť upozorňuje na to, že
tzv. precese rovnodennosti (angl. Precession of Equinox), tedy den, kdy se uzavírá
několik různě dlouhých cyklů, je vázán na rovnodennost, nikoliv na slunovrat. Dne
21.3.2013, v den rovnodennosti či precese, dojde podle GK k aktivaci světelného těla
planety Země. Mnohem známější datum 21.12.2012 však také považuje za důležité. K
němu GK říká, že v tento den již fyzicky na 3D Zemi (Gaie) nikdo nebude a že tímto
dnem skutečně započnou na planetě Zemi obrovské geologické procesy směřující k
nalezení jejího-svého středu. Tj. skutečně prý dojde k fyzickému přepólování Země
(pozn. dnes je osa Země nakloněna tuším o 23,5 stupně ze svého středu) a v podstatě nic
živého na úrovni 3D nemá šanci změny přežít. Matka Země tak tedy v rozmezí
21.12.2012-21.3.2013 nalezne svůj střed a pak se doslova promění ve hvězdu – světelnou
bytost. Pro nás šokující informace, pro vesmír prý běžná záležitost. Kdo si o tom chce
něco přečíst v angličtině, doporučuji GK vlastnoručně psaný text, který najdete zde:
http://www.georgekavassilas.org/theharmonicequationofascension.pdf Ve skutečnosti
mnohá zemětřesení slouží Zemi k tomu, aby se ke svému středu (zatím jen v řádu
decimetrů) postupně přibližovala. (pozn. GK samozřejmě ví o existenci technologie
HAARP a možnosti vyvolávat umělá zemětřesení, současně však upozorňuje na to, že ne
všechna zemětřesení patří mezi umělá, podle něj je tomu naopak.) (pozn. Také my jsme
procesu nalézání středu, proto mnoho lidí může ve svých životech procházet intenzivním
obdobím změn).
Otázka zní: Kde budeme my, když už 21.12.2012 na Zemi nikdo nebude? Podle GK
neexistuje stejný scénář pro všechny. Ve skutečnosti jsou na Zemi dnes inkarnovány
bytosti z různých koutů vesmíru a na různém vývojovém stupni, každý si tedy logicky
vybere (na úrovni vyššího já už si vybral) tu cestu, která nejlépe rezonuje s jeho
podstatou. Část lidí, podle GK kolem 2 miliard, projde stejným procesem jako Matka
Země, tj. vzestupem ze 3D do 5D (nejpozději k 21.12.2012) a následnou metamorfózou –
aktivací světelného těla (21.3.2013). Část populace před tímto datem planetu Zemi opustí
– tady GK hovoří přibližně o polovině současné populace planety. Kam? Podrobnosti k
jednotlivým cestám budou rozepsány v další části textu. Všechna vyústění však mají svůj
hluboký smysl.
PŘECHOD DO 5D, ORGANICKÉ BRÁNY (DOORWAYS), ANEB SCÉNÁŘ Č.1

GK uvádí, že zhruba v období konce roku 2011 (přelom konce října a začátku listopadu)
až do 21.12.2012, dojde na Zemi k otevírání tzv. organic doorways – přirozených branprostupů-průchodů, kterými budou moci lidé projít do 5D. Zpočátku se přechod do 5D
Země bude týkat spíše několika jedinců, kteří se pak ve většině případů znovu vrátí na
3D Zemi, protože zde budou mít svojí roli ve „scénáři“ - budou mít roli průvodců či
asistentů. GK ví, že to bude i jeho případ. Ve větším měřítku pak budou brány
procházeny zhruba od půlky roku 2012. Bude to podle GK souviset s očekávaným
vyostřováním událostí na Zemi. Brány se definitivně uzavřou 21.12.2012 a ti, kteří jimi
měli projít, už budou „na druhé straně“. Výskyt tzv. bran nebude vázán na konkrétní
místa - posvátná místa jsou prý koncept 4D - nebudeme mít tedy tzv. smůlu, když se
někam nedopravíme. Někdo sice může být intuitivně přitahován ke konkrétnímu místu,
není to však podmínka k úspěšnému průchodu, vše je individuální. Zkrátka, objeví se prý
všude tam, kde budou potřeba – tj. i v nemocnicích, věznicích, hospicích, ve válečných
zónách atd. Pro některé však budou „neviditelné“, protože tyto průchody nejsou vázány
na konkrétní fyzická místa, spíše, jak tomu rozumím, mají vazbu na frekvenci
jednotlivých lidí (skoro jako kdyby jí měl každý již v sobě :o). Přechodem do 5D člověk
Zemi neopustí, dostane se však do paralelního vibračního světa Země na vyšší úrovni, na
které ho bouřlivé geologické 3D procesy neohrozí. GK hovoří přibližně o dvou
miliardách lidí, kterých se to bude týkat. Připomínám, že 5D je dimenze, která se nachází
za ochrannou membránou, za kterou nepronikne tzv. negativní energie. Jedná se o
nejnižší úroveň tzv. Nebe. Více o 5D podobě světa později. GK v této souvislosti varuje
před syntetickými branami tzv. stargates, které již řadu let stávající elity používají pro
cestování v čase a prostoru. Tyto brány nejsou organické-přirozené, neslouží k přechodu
do 5D. Doporučuje do nich nevstupovat.
MANIPULACE LIDSTVA A JEJÍ DŮSLEDKY PRO TZV. SCÉNÁŘ Č.2
Pro mnoho lidí již není žádným tajemstvím, že skutečná povaha reality dnešního světa je
na hony vzdálená od té, řekněme, „oficiální“. Žijeme totiž ve světě globálního klamu,
podvodu a manipulace na takové úrovni, že se nám o ní ani nezdá! Iluze „svobodného či
demokratického“ světa se po použití správné optiky promění spíše v něco, co lze s
klidným svědomím nazvat otrokářskou společností. Pro ty, kteří jsou v tomto smyslu
náhledu na povahu našeho matrixu „začátečníky“, lze jen odkázat na skvělou práci lidí,
jakými jsou třeba David Icke nebo třeba i N.Levašov. Informací je mnoho, i když je z
pochopitelných důvodů nenajdete v tzv. mainstreamu. Není však záměrem se na tuto
oblast soustředit více, než je pro vytvoření zevrubného kontextu nutné. Kdo hledá, najde
si sám. Pro nás je snad jen důležité zmínit, že lidé, kteří bývají označováni za šedou
eminenci-šedou vládu-těmi, kdo tahají za pomyslné drátky apod., jsou sami jen pěšáky a
že struktura galaktické temné „mafie“ vede jako chobotnice přes Měsíc (základny), Mars
(základny), Orion a pak dál, daleko za hranice naší galaxie. Míra informovanosti
jednotlivých článků této mafie, je podobně jako u každé jiné mafie odstupňovaná, což
znamená, že i vládnoucí elita tady na Zemi nemá dostatek informací k tomu, aby nahlédla
kontext v celé šíři. I sama pozemská elita je z vyšších pater manipulována a klamána!
Kromě toho je nejednotná, rozštěpená – jak už to u negativních entit bývá.
PROČ JSME PŘEDMĚTEM MANIPULACE?

Negativní entity - „parazité“ z obecného pohledu sledují jeden hlavní záměr, kterým je
ovládnutí druhých za účelem získávání jejich energie. Lidská rasa byla tedy podmaněna a
následně vmanipulována do role „slepého“ stáda, o kterého se jeho „majitel“ stará a
náležitě si ho „hledí“, protože z něj samozřejmě má „užitek“. O jaký užitek jde v našem
případě? O naší energii již byla řeč (pozn. ve vesmíru existují na různých úrovních
bytosti, které se třeba živí z energie negativních emoci apod.), ale středem zájmu jsou
především naše GENY! Jedná se údajně o nejcennější komoditu ve vesmíru. Lidská rasa
na Zemi prý totiž disponuje jedinečným, tzv. generickým-všeobecným genetickým
kódem (s tím záměrem byla původně stvořena), skrze který má přístup doslova ke všem
klíčům našeho vesmíru, k veškeré životní síle. Neexistuje prý v našem vesmíru v tuto
chvíli jiná planeta, která by měla tak univerzální genetickou výbavu. Berme to jako fakt.
V praxi tato genetická univerzálnost mimo jiné znamená, že se na planetu Zemi může
inkarnovat prakticky kdokoliv z našeho vesmíru. V tuto chvíli je však možná důležitější,
a pro jiné rozhodně „zajímavější“, že člověk (v angličtině HU-MAN - božská bytost)
disponuje potenciální možností přístupu ke všemu vědění, které má náš stávající vesmír k
dispozici. (pozn. Naše planeta je mikrokosmos v rámci makrokosmu, tj. zmenšeným
obrazem vesmíru. Nachází se v nejhustší galaxii, míra komprese na Zemi je maximální
možná). V případě negativních entit lze jen těžko odolat pokušení, které se nabízí v
podobě ovládnutí rasy s takovým potenciálem. Proto dnes žijeme přesně v takové podobě
světa, ve které je uplatňována manipulace na nejvyšší úrovni. (pozn. Pro ty, kterým tyto
informace o manipulaci zvyšují tlak, jen připomínám, že negativní entity jsou našimi
„smluvními partnery“, domluvenými protihráči, kteří ve své podstatě poskytují nezbytné
impulzy pro náš růst. Náš aspekt na vyšší úrovni rozumí této úmluvě či hře, proto vše, co
se nám děje, ať už se nám to na této 3D úrovni vědomí líbí nebo ne, děje se proto, že to
chceme, že jsme si to vybrali! S použitím této optiky nemá tudíž smysl hledat a
označovat viníky, stavět se do role oběti apod. Zodpovědnost za život je na naší straně a
nezbývá, než být vděční za všechny zkušenosti, kterými v životě procházíme. Vše
probíhá přesně podle plánu. Kdyby nebylo v životě výzev, nebyli bychom tím, kým
skutečně jsme. Jsme tu proto, abychom se tomu všemu naučili, abychom překonali zlobu
nad povahou současné existence a pochopili, že přijetím našich stinných aspektů a
následně i těch kolem nás, se všechno změní a tyto negativní energie nad námi ztratí moc.
SCÉNÁŘ Č.2 (ČÁST 1)
Ale zpět k hlavní myšlence. Jaký scénář tedy čeká ty, kteří neprojdou procesem vzestupu
s Matkou Zemí? GK nabízí následující vysvětlení. Zájmem stávajících negativních entit
(které, jen připomínám, mají sice své zástupce-pěšáky na Zemi, ale jejichž působnost ve
skutečnosti přesahuje hranice naší planety a 3D reality) je své „stádo oveček“ ochránit a
přesunout na jiné místo těsně předtím, než přestane 3D realita na Zemi existovat. Vyšší
patra negativních entit prý mají přesné znalosti o povaze budoucích procesů na Zemi a
jejím Vzestupu, přesně tak jak je GK popisuje, nižší články tady na Zemi nejsou o těchto
událostech dostatečně informovány a jsou drženy v klamné iluzi. Proto GK v této
souvislosti připomíná, že různé scénáře lokálních pozemských elit na eliminaci větší části
populace lidstva, o kterých se často spekulovalo v konspirativních mediích (namátkou
uveďme třeba rozpoutání globální války, šíření umělých nemocí, manipulace s počasím,

uměle vyvolávané zemětřesení aj.), nikdy neměly šanci na realizaci v globálním měřítku.
Nikdy se nenaplnily ani nenaplní, protože nikdy nebyly v zájmu „vyšších“ pater
negativních elit.
SCÉNÁŘ Č.2 (ČÁST 2) – VYLÁKÁNÍ LIDÍ ZE ZEMĚ
Existuje tedy scénář, jak vylákat co nejvíce lidí ze Země a prostřednictvím vesmírných
lodí je přesunout na jiná místa (několik připravených 3D-planet), aby se zachoval
stávající model manipulace a nerovného vztahu v co největší míře. (GK nazývá tyto lodě
taxíky, jiní lidé, kteří je byli schopni vidět „zaparkované“ ve vesmíru na úrovní vesmírem
putujícího vědomí, je nazývají obrovskými vězeními) Jednou z planet, kam budou lidé
evakuováni, je podle GK například Mars. Podle jeho svědectví, které se opírá o osobní
zkušenost, má Mars vlastní atmosféru a v současné době na něm žije v podzemních
základnách necelý milion lidí. (pozn. Ti jsou součástí vysoce tajného projektu tzv.
Projektu Genesis, zaměřeného na znovuosídlení Marsu). Více lidí než na Mars se prý
dostane na Nibiru-Planetu X. Podle GK se jedná spíše o planetoid-umělé těleso s
vlastním pohonem (pozn. podobně jako náš Měsíc). Nibiru je v současné době ukryto
před našimi zraky za Sluncem, proto není vidět. Až přijde čas, Nibiru se objeví. Na
obloze opticky bude vypadat asi stejně veliký jako Měsíc, ve skutečnosti je ale větší,
bude však dál od Země než je měsíc. Jeho barva bude mít načervenalé odstíny. V záloze
jsou ale i jiná místa pro evakuaci. Podle GK jde tedy jen o to přesvědčit lidi, aby opustili
Zemi dobrovolně, podle galaktických zákonů nelze nikoho donutit, lze ho však
dostatečně ovlivnit, aby se „svobodně“ rozhodl tak, jak někdo potřebuje. Taková situace
nastane v době, kdy se globální situace začne vyostřovat. Lze například očekávat kolaps
globální ekonomiky a politiky s následky dotýkající se zavedených sociálních struktur.
Vyloučit nelze ani eskalaci lokálních válečných konfliktů. Ale hlavně, a na to GK klade
veliký důraz, půjde o procesy Matky Země. O Matce Zemi říká, že se stále ještě drží
relativně zpátky, ale sama prochází procesem směřujícím ke znovunalezení svého středu,
takže lze očekávat zvýšenou frekvenci přírodních katastrof v různých částech světa. GK
nepatří k příznivcům a propagátorům tzv. doom and gloom (zkáza a beznaděj) teorie.
Naopak ví, že nás čeká pozitivní zkušenost a budoucnost. Připravuje však lidi na to, že se
situace ve světě se především v průběhu roku 2012 (sám to cítí především od půlky roku)
více či méně vyhrotí. V různých částech světa budou zmiňované události probíhat v různé
intenzitě. Podobně jako na cesty lidí je nutno nahlížet individuálně, protože každý
potřebuje pro získání zkušeností projít tu svojí, lze také například státy či kontinenty
apod. vnímat jako bytosti, které mají svojí vlastní cestu. Situace můžou místy vypadat
dramaticky, GK se ale lidi snaží inspirovat k tomu, aby se zkusili na procesy roku 2012
podívat jako na porod nebo zrod nového lidstva. Porod také vnímáme celkově velmi
pozitivně, zrodí se nový život, není to jen o bolestech, nesoustředíme se na ně jako na
něco, co by mělo dominovat. Z uvedeného nástinu vyplývá, a GK to nejen nevylučuje,
ale spíše očekává, že může nastat takový okamžik, kdy v určitých lokalitách bude v
nepřehledné situaci vítána jakákoliv pomoc - tonoucí se stébla chytá. Pokud někdo
pomocnou ruku nabídne v krizové situaci, může jeho pomoc využít mnoho lidí, bez
ohledu na skutečné zájmy těch, kteří pomoc poskytují. GK pak v této souvislosti rozvíjí
myšlenku načasování představení zástupců ET civilizací a jejich následné intervence –
nebude to ani moc pozdě, ani příliš brzo. Potřebují si pro rozhodující okamžik získat mysl

i srdce lidí. Lidé jsou však prý velice chytrá rasa a dostatek času by velké části populace
umožnilo prohlédnout skutečnou podstatu „zachránců“ a jejich úmysly. Očekává tedy
taktiku, kdy lidem nebude ponecháno moc času na rozmyšlení a zvážení situace. Právě
proto se rozhodl informovat lidstvo o nadcházejících událostech předem, i když, jak sám
tvrdí, s myšlenkou vyjít s těmito informacemi na veřejnost dlouho bojoval. Je mu jasné,
že informace, o které se dělí, působí neuvěřitelně až šíleně a dokud se nezačnou
odehrávat, těžko je lze potvrdit. Zatím se „nic neděje“. Ví, že v zájmu elit je udržet
stávající iluzi „normálního“ života co nejdéle, události však prý naberou rychlý spád, pak
bude dobré být připraven a nenechat se zaskočit či zatlačit do neuvážených rozhodnutí.
Nemůže si tedy pomoct a říká: „Hlava vždy najde spoustu důvodů, jak věci zpochybnit,
ale osobní zkušenosti a získané poznání mi dávají jasné zprávy, které nemůžu popřít.“
Brání se i nařčením, že je poslem katastrofických zpráv - každý si z toho, co říkám
odnese to, na co se zaměří. Vzpomeňte na paralelu s porodem. Ale fakt, že současná
realita se rozpadá v souvislosti s uzavíráním mnoha cyklů, je nevyvratitelný a není
neznámý i současným vyšším elitám. GK říká, že už během experimentů tzv. projektu
Montauk v 60.-70.letech (mj. experimentování v cestování v časoprostoru) bylo zjištěno,
že v určitém bodě „cestovatelé“ narazili na něco jako světelnou zeď, konečnou současné
reality. Podle GK se jednalo o 21.3.2013. O doslovném rozpadu naší 3D reality na Zemi
svědčí i výsledky utajovaných výzkumů, které došly k závěru, že míra stability
jednotlivých prvků se s postupujícím časem poměrně rychle mění směrem k větší
nestabilitě.
VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH
CIVILIZACÍ tzv. GFL (Galaktické federace světla)
Způsoby, jak lidi přesvědčit, můžou mít různé podoby. GK říká, že 4D negativní entity
jsou lidem schopni zahrát jakékoliv „divadlo“. Nabízí se paralely z běžného života, které
většina z nás zažila na vlastní kůži, kdy člověk dobrovolně vstoupí do nerovného vztahu bankovní úředníci před uzavřením hypotéky či pojištění nebo politici před volbami se na
nás také usmívají. Je-li člověk například v zajetí nějakého externího konceptu, kterému
věří, může (a pravděpodobně bude) mu jeho syntetická podoba nabídnuta – tj. falešní
mesiáši-spasitelé-archandělé-mistři-vyspělé syntetické technologie-příslib osvícení apod.
V této souvislosti varuje před mnohými channelingy „tzv.“ mistrů či archandělů, protože
se v drtivé většině případů jedná o zprávy od podvodných entit, vydávajících se za
skutečné bytosti, které známe jako mistry či archanděly. Krádež identity bývá oblíbenou
praxí negativních entit, proto je důležité, pakliže se channelingy zabýváte, být velice
pozorný a nebýt naivní. Mnohdy v nich bývá namíchána směs pravdy s nepravdou,
zprávy působí vznosně, zní sladce, slova nádherně plynou. Což je past na lidi, kteří někde
uvnitř přirozeně touží po harmonii a svět channelingů jim skýtá potřebnou útěchu či
naději. Ve skutečnosti se však v drtivé většině z nich prezentují informace v takové
podobě, aby byl splněn jejich cil - získat důvěru člověka natolik, aby bez přemýšlení a
slepě přijal jakýkoliv nabízený scénář. Opět připomíná, že koncepty opírající se o
navádění k používání energie či světla zvenku, patří mezi ty falešné, podvodné a skýtající
prostor k manipulaci, neboť se dobrovolně vzdáme vlastní síly! GK ještě dodává, že
skutečný archanděl Michael by vám jen řekl, že všechna síla je ve vás, tak jak to sdělil
jemu. GK v této souvislosti především varuje i před manipulativními civilizacemi, které

se prezentují jako Galaktická federace světla (GFL – Galactic Federation of light),
jmenovitě pak před zástupci tzv. nordické rasy – vyšší postavy, blond, modré oči.
Zástupci nordické rasy, kteří na Zemi již působí, patří mezi nejnebezpečnější, protože se
v nich snoubí doslova andělské vzezření (výsledek ukradeného genetického materiálu) a
jednání plné úskoků, falše a v krajním případě i agrese. GK je vtipně přirovnává ke
„křížencům“ mezi Dalajlámou a James Bondem! Dokážou působit noblesně a duchovně,
ale běda, když se jim postavíte a nejednáte podle jejich přání a představ. GK je tak
popisuje na základě osobní zkušenosti, podobně jako vše, co prezentuje. (pozn. Je
důležité zmínit, že GK neposuzuje mimozemské rasy tzv. „paušálně“. Mezi všemi rasami
prý najdeme zástupce „dobré“ i „zlé“, nelze zobecňovat a automaticky přisuzovat
nálepky, platí to např. i o tzv. reptiliánech. Vždy je prý důležitý obsah, nikoliv forma. S
podobným zjednodušujícím rozdělováním nemůže souhlasit, protože by to bylo, jako
kdyby mimozemské rasy hodnotili celé lidstvo na základě např. setkání se zástupcem
agresivního motorkářského gangu!
SCÉNÁŘ Č.3 A SCÉNÁŘ Č.4
Pro úplný výčet vyústění událostí roku 2012, nám chybí ještě dva scénáře. V souvislosti s
procesy Matky Země dojde i k řadě úmrtí během katastrofických událostí, nebude to však
záležitost v řádech miliard, spíše miliónů (scénář 3) – tito lidé se na Zem inkarnovali s
vědomím, že projdou v tomto čase uvedenou zkušeností, jedná se o jejich volbu.
Nicméně i veliká část z těch, kteří zahynou, následně projde do 5D, pouze za jiných
okolností (ze 4D) než lidé tady na Zemi (ze 3D). Velice malá část populace pak
Vzestupem neprojde ani se neúčastní scénářů 2 a 3, protože se jedná o inkarnované
zástupce jednotlivých galaktických civilizací, kteří si sem na Zem přišli pro cennou
zkušenost (bude zapsána do jejich genů), o níž se pak podělí v rámci své civilizace. Ti
budou vyzvednuti před Vzestupem. Půjde prý o velice malý počet lidí a tito jedinci to prý
nyní již o sobě většinou vědí, patrně to nebude váš případ, ale pro úplnost GK uvádí i toto
vyústění, tedy scénář č.4.
REKAPITULACE VŠECH ČTYŘ SCÉNÁŘŮ
Podle GK je na každém, zda se svobodně rozhodne odevzdat svojí sílu někomu jinému
nebo bude čerpat ze svého středu-srdce a nenechá se tak vtáhnout do dramat či falešných
her. Dodává, že neříká nikomu, co má dělat, pouze doporučuje Matku Zemi neopouštět.
Pokud to však budete cítit jinak, bude to vaše volba, a pak každá cesta zasluhuje respekt.
GK také ví, že ve výsledku vše dopadne tzv. WIN-WIN variantou, tj. obě strany zvítězí.
Vzestupem prý projde okolo dvou miliard lidí (scénář 1), což je obrovské číslo, ze Země
bude ke spokojenosti negativních entit vylákáno prý něco mezi třemi až čtyřmi
miliardami lidí (scénář 2), Část lidí zahyne (scénář 3) a velice malá část lidí bude před
vzestupem vyzvednuta svými galaktickými rodinami (scénář 4). (pozn. Při setkání se
zástupci tzv. galaktické rodiny, prý jde podle GK o okamžitý prožitek či pocit známého,
není potřeba slov, nikdo vám nemusí nic vysvětlovat, víte to okamžitě. Odtud plyne i
varování před tzv. falešnými zástupci – pokud se vám něco hned nezdá či je kolem toho
mnoho vysvětlování, jedná se o podvod.)

VŠE, CO POTŘEBUJEME VĚDĚT, NALEZNEME UVNITŘ SEBE!
Vesmír je plný života, plný civilizací. Až dojde ke globálnímu prozření a porozumění
této skutečnosti (a okolnostmi se můžeme nechat jen překvapit), mnoho věcí se změní.
Ale i pak bude platit, že jak nahoře, tak dole, že mikro je obrazem makra a naopak. Život
na Zemi je pestrý, je zde mnoho lidí s různou úrovní uvědomění a porozumění. Každý
přirozeně sleduje zájmy, které odpovídají určitému stupni jeho vývoje. Víme, že např.
člověk, který je třeba bohatý, vlivný a disponuje možnostmi, které většina nemá, nemusí
současně být spirituálně vyspělejší než ti materiálně chudší a automaticky hodný
následování a obdivu. Důležitější je obsah, nikoliv forma. Bude potřeba mít na paměti
naše zkušenosti a uplatnit podobný střízlivý či zdravý úsudek v situacích, kdy se budeme
konfrontovat s něčím novým. A i zde podle GK platí, že vše potřebné, tj. i odpovědi na
naše otázky či potenciál k správnému rozhodnutí, najdeme v našich srdcích, tedy uvnitř
sebe, nikoliv vně!
Je víceméně veřejným tajemstvím, že se připravuje způsob, jak na světovou scénu uvést
fenomén mimozemských civilizací, mnohé z nich za oponou spolupracují s vládami či
soukromými nadnárodními subjekty řadu desetiletí, jejich další utajování není v zájmu
připravovaného scénáře, tj. vzhledem k roli, kterou tady mají sehrát. Informace o takové
spolupráci jsou pro někoho překvapením, pro jiné ne. Jejich výsledkem jsou, mimo jiné,
tajné kosmické a vědecké programy, které používají vysoce vyspělé technologie. Pokud
pravda stihne vyjít najevo, budeme jistě překvapeni rozsahem těchto programů. Není ale
předmětem zájmu se tomu tady hlouběji věnovat, to už dělají jiní.
EXISTUJÍ JEN ŠPATNÉ ET CIVILIZACE?
GK však přináší několik velmi důležitých informací. Podle něj, všichni zástupci
mimozemských civilizací, které v současně době více, či méně intervenuji do událostí na
Zemi (a čím dále do blízké budoucnosti, tím větší bude jejich intenzita) patří do skupiny
tzv. false light – falešného světla. Co to znamená? Buď mají jednoznačně negativní
úmysly, a tam je to pak jasné, i když míra jejich schopnosti manipulovat realitou dokáže
jejich pravé úmysly důmyslně skrýt, nebo sice mají úmysly dobré (tzv.do-gooders), avšak
míra jejich uvědomění není na takové úrovni, aby jejich intervence mohly být z nadhledu
či vyšší perspektivy vnímány jako adekvátní. GK v této souvislosti uvádí následující
paralelu: je to asi tak, jako když „milující“ rodič „zkazí“ dítě přemírou pozornosti a
láskyplné péče – úmysl sice dobrý, výsledek již nikoliv. Tady už tomu rozumíme.
Nezapomeňte, zatím se stále ještě pohybujeme v konceptu hluboké duality. Může se tedy
stát, že ta druhá skupina (do-gooders) v dobré vůli nabídne pomoc např. formou
vyspělých technologií, které by třeba mohly vyřešit mnohé problémy současnosti. GK
však jednoznačně trvá na tom, že stávající realita – matrix, ve kterém žijeme na planetě
Zemi, je před svým koncem a rozpadem a že současná situace nesměřuje k vyřešení
problémů lidstva s pomocí nových technologií – bude to prý jen příklad neporozumění
těch, kteří, byť s dobrými úmysly, sami jsou omezeni dualistickým pohledem na věc a
nechápou, o jaký proces se tu skutečně jedná. Pro doplnění, podle GK se bytosti
reprezentující civilizace tzv. true light (pravdivého světla) stáhli „ze scény“, podobně
jako moudrý rodič, který důvěřuje vnitřnímu vedení svého dítěte, protože věří v jeho
potenciál.

PODOBA 5D REALITY
Podstata změn na planetě Zemi je podle GK taková, že zde život na úrovni 3D přestane
existovat, staré barbarské paradigma, kdy zde jeden přežívá na úkor druhého (v přírodě to
vidíme všude kolem sebe) zanikne, protože po vzestupu do 5D už nebude potřeba živit se
na úkor jiných. Země se promění ve hvězdu, zářící bytost-planetu na jiné vibrační úrovni.
Hvězdy jsou podle GK planetami s životem, pouze v jiném frekvenčním pásmu. Na 5D
planetě-hvězdě Zemi budou žít lidé, kteří svým vzestupem mimo jiné získají přístup k
novému poznání a porozumění, pochopí všechny dílčí aspekty své osobnosti, smysl všech
předchozích inkarnací atd.. 5D těla budou živena z organické energie světla, nebude
žádný příjem potravy, nebude střídání dne a noci, stále světlo, žádné stíny, žádný spánek,
okamžitý přistup k vědění, konstantní pocit plynutí, jednoty a radosti, všudypřítomná
harmonie a jistě mnoho dalších okolností. Popis 5D reality vychází z četných osobních
zkušeností, kdy se jeho vědomí dostalo do 5D a on v ní manifestoval své tělo. Země na
úrovni 5D již existuje, označuje se jako Avalon či Šambala. GK říká, že se vrátíme tam,
kde jsme již byli, jsme na zpáteční cestě napříč dimenzemi, tentokrát však s cenným
poznáním, které jsme získali na základě nezměrné řady zkušeností. Vracíme se, a to
vysvětluje pocit známého a důvěrného, který lze při kontaktu s uvedenými informacemi
zaznamenat uvnitř řady lidí.
CO NÁS KVALIFIKUJE PRO PŘÍPADNÝ VZESTUP DO 5D? UVOLNĚTE SE,
PROSÍM…
Proces Vzestupu do 5D se týká pouze planety Země – aspektu Božské Matky. (pozn. GK
nikdy neopomine vyjádřit Matce Zemi hlubokou úctu a obdiv k dobrovolné oběti, kterou
podstoupila, když nám doslova poskytla svoje tělo, které pak bylo mnohdy drancováno a
znásilňováno. GK jí (Gaiu) nazývá velikou ženou a dodává, že když se na ní člověk
napojí a uvědomí si veškerý kontext její oběti a její bezbřehou lásku ke všemu živému,
nebude mu stačit jeden balíček papírových kapesníčků. Lidem, kteří se ptají, jak se s ní
spojit, že jim to nejde, jen odpovídá: „ Je to přeci tak snadné. Stačí si jen uvědomit a
procítit, že dýcháme její vzduch, pijeme její vodu, také vše co jíme, pochází od ní. Nebýt
jí, vůbec bychom neexistovali!) 3D realita jako taková nezanikne. Lidé, kteří se
dobrovolně rozhodnou Zemi opustit, budou dál pokračovat v životě na úrovni 3D, nikoliv
však na planetě-hvězdě Zemi, tady už pro život na úrovni 3D nebudou podmínky zemská kůra přestane existovat (GK používá pro podobu procesu zániku zemské kůry
termín implodovat). Sluneční soustava sice také projde dílčími změnami, nikoliv však tak
zásadními.
GK vyjadřuje přesvědčení, že bychom neměli mít v současné situaci pocit, že musíme za
každou cenu něco speciálního dělat (např. dostatečně meditovat, jíst správné jídlo atd.),
abychom si zasloužili být mezi těmi, kdo vzestupem projdou. Nic z toho není v zásadě
potřeba, mnohdy to spíš člověka stresuje, protože má pocit, že není dost dobrý apod. Na
druhou stranu, pokud někdo cítí vnitřní vedení něčemu se věnovat, je to tak také v
pořádku. Podle něj není Vzestup záležitost nějaké elity nebo nějakých zásluh. Uvádí
příklady lidí, kteří nemají čas a energii se v současné době věnovat tzv. duchovní praxi –
matka třech dětí, která s nimi žije sama, má dvě zaměstnání a žije každodenními

starostmi – vzestoupí, člověk pracující u pásu ve fabrice – i on projde vzestupem,
dokonce i někteří z těch, kteří v současnosti hrají tzv. „negativní“ roli projdou vzestupem,
protože jejich současná inkarnace pouze „vybalancovává“ ty předchozí. Pro některé v
tuto chvíli nepřijatelná představa, ale proto je důležité jít s životem bez předsudků nehodnotit, neposuzovat, respektovat! Každý prožívá přesně to, co právě potřebuje.
(pozn. Na četné dotazy posluchačů, zda přeci jen neexistuje nějaká možnost, jak
současný proces pozitivně podpořit, uvádí jednoduchou meditaci, ve které se člověk
zaměří na světlo vycházející ze svého středu, tedy zevnitř vaší bytosti ven. Zpočátku to
prý pro někoho může být těžké, doporučuje tedy zkusit zapojit i ruce, jako by vytahovaly
světlo z oblasti vašeho srdce. Meditace však není podmínkou, je to jen doporučení.
Nemusí být ani dlouhá, třeba jen v řádu vteřin. Může však podpořit pocit tzv. ukotvení či
posloužit jako ochrana před negativními vlivy.)
KDE JSOU KOŘENY NAŠÍ VNITŘNÍ NEJISTOTY?
GK říká, že naše vnitřní nejistota je důsledkem dlouhodobé manipulace lidstva, během
které v nás byl pěstován pocit méněcennosti a potřeby hledat odpovědi a jistoty venku,
vně nás samých. V současné intenzitě zahrnuje manipulace období zhruba 6000 let.
Souvisí prý s uvedením Měsíce na oběžnou dráhu Země do podoby, jakou známe teď.
Historie Měsíce je kapitola sama o sobě. Původně se prý jednalo u Plejádské plavidlo –
umělý planetoid, který sehrál v historii Země zásadní úlohu, protože doslova jako banka
života „rozséval“ život. Nebýt Měsíce, nebyla by na Zemi nynější úchvatná pestrost
veškerého života (fauny a flory), všichni na Zemi jej prý milovali. Avšak Měsíc padl v
dávných dobách do rukou negativních entit, byl zničen (dříve měl svojí atmosféru a
život) a zhruba před 6000 lety byl, již coby „mrtvé“ těleso, naveden na současnou dráhu a
použit jako mocný nástroj manipulace pro vysílání tzv. měsíčního matrixu. Od této doby
je mimo jiné geologicky doložitelná přítomnost přílivu a odlivu na Zemi. Negativním
způsobem pak vstoupil do přirozeného 28-denního ovulačního cyklu ženy – u žen se
začaly objevovat nepříjemné stavy a prožitky v souvislosti s jejich cyklem. Před tím byl
prý vázán na stejně dlouhý cyklus Slunce a byl doprovázen euforickými stavy. Také
všechna náboženství podle GK zapadají do scénáře masové manipulace - podřízenost,
poslušnost, vnější vedení. Abychom se na ně chytli, najdeme v nich samozřejmě mnoho
pravdivého, jedná se však o rafinované konstrukty, přizpůsobené k účelu podmanění a
ovládání lidstva. Z vlastní zkušenosti (po mnoha intervencích z řad pozemských i
mimozemských negativních entit) však GK ví, že neexistuje nic vně nás, co by bylo
silnější než my, a že síla probuzeného vědomí a vnitřního světla odolá všemu.
OBAVY LIDÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM DO 5D? NENÍ ČEHO SE BÁT!
Mnoho lidí si v souvislosti s přechodem do 5D klade otázky a vyjadřuje obavy, které se
týkají dětí, domácích zvířecích miláčků a dalšího života na Zemi – vegetace a zvířat. U
fauny a flory GK připomíná, že rovněž neexistuje stejný scénář pro všechny, každý má
svojí individuální cestu, nicméně přechod se bude týkat i řady z nich. Mezi zvířaty či
vegetací, podobně jako u lidí, najdeme ty, u kterých převažují negativní aspekty chování
a naopak. Mnozí domácí zvířecí miláčci jsou podle GK vtěleními bytostmi z oblasti
galaktické rodiny, protože se dobrovolně rozhodli nám být nablízku a podpořit nás na

cestě, ti pak projdou s námi. Dále tvrdí, že pokud jde o rostlinstvo a vegetaci obecně,
probíhá v současné době na planetě doslova boj o minerály, našim očím ukrytý a tudíž
bez naší pozornosti. I u vegetace podle něj platí, že část z ní projde, část ne. Například ta
část vegetace, která vzestoupí, projde následně (podobně jako člověk) určitou
metamorfózou-proměnou. Úplně zaniknou ochranné prvky (jako např. trny apod.,
nebudou zkrátka potřeba) a jejich výživa bude rovněž na energetické bázi. Pokud jde o
děti, rovněž platí princip individuální cesty. Mnoho z nich ale přišlo na Zem s tím, aby
pomohly dospělým v přechodu, protože údajně budou přesně vědět, co mají dělat. GK
uvádí i příklad, kdy třeba i několikaměsíční děti budou schopni asistovat rodičům v
inkriminovaném čase a sdělit jim, co je potřeba udělat – nikoli formou slov či telepatie,
ale na úrovni Vědomí-Vědomí. Děti jsou podle GK těmi posledními, o které bychom se
měli bát! Nicméně bude prý docházet k situacím, kdy si v rámci jedné rodiny jednotliví
členové zvolí (nebo lépe na úrovni vyššího já již zvolili) odlišnou cestu, a je to tak prý v
pořádku, protože všechny zvolené cesty jsou správně a všechny zasluhují respekt. GK v
této souvislosti uvádí svůj prožitek budoucího okamžiku, kterým prošel se svojí sestrou.
Jeho sestra považuje bratra za blázna, je hluboce zakořeněna v současném matrixu např.
ve smyslu orientace na materiální statky atd. V tom prožitku prý nastala situace, kdy GK
hovořil se sestrou a najednou jí sdělil svůj pocit, že už nastal jeho čas přechodu a že bude
muset odejít do Avalonu (Země na úrovni 5D). Následně se pak před jejíma očima
doslova de-materializoval z její reality, z jejího spektra vnímání a ještě „z druhé strany“
pak mohl sledovat její užaslý, nevěřícný pohled! Z uvedeného vyplývá, že od určitého
okamžiku bude docházet k loučení a mizení lidí ze současné 3D reality. Sám GK uvádí
ono loučení s těmi, kteří si zvolili jinou cestu, jako nejtěžší část zkušenosti související s
přechodem. Míra otevřenosti našeho vědomí však v té době bude už na takové úrovni, že
vším projdeme s hlubokým porozuměním a situaci zvládneme. Do doby, než dojde k
přechodu, GK povzbuzuje lidi, aby se bez ohledu na události „venku“, dál věnovali
činnostem, které jim v životě přinášejí potěšení a nepřestávali „žít“. Není důvod na život
rezignovat. V této souvislosti uvádí citát: „Jsi-li uprostřed sázení stromu v situaci, kdy
svět najednou zachvátí příchod konce světa, dodělej svoji práci a zasaď ten strom.“
SETKÁNÍ S PARTNEREM DUŠE
V souvislosti s přechodem do 5D GK také zmiňuje důležitou věc. Bude to čas, kdy se
nejpozději každý z nás potká s partnerem své duše (tzv. twin-flame nebo soul-mate).
Mnozí se s nimi setkali již nyní, nebo se s nimi právě setkávají, většiny se to ale bude
týkat až bezprostředně po přechodu. Před vzestupem bude tedy často docházet k situacím,
kdy současní partneři pochopí a poznají, že jejich stávající protějšek není jejich
partnerem duše, bude to však silný moment, kde bude převládat uznání, poděkování za
kus společné cesty, neboť se vždy jednalo o jejich vzájemnou dohodu, která měla oběma
posloužit. Partner duše je tím, kdo přináší pocit celistvosti a harmonie, jako když se opět
spojí dvě části, které kdysi tvořily jeden celek. Nicméně, GK upozorňuje, že společná
cesta partnerů duše na úrovni 3D nemusí podle GK vždy znamenat procházku růžovou
zahradou bez výzev a zkoušek v podobě různých dramat. Říká, že mnozí partneři duše
souhlasili s tím, aby jejich vztah byl zkouškám podroben.
BOJ O NAŠÍ POZORNOST

A ještě pár důležitých informací od GK na závěr. V dnešní době jsme svědky boje o naší
pozornost, protože to, na co se zaměřujeme, tam putuje naše energie, která objekt
pozornosti následně živí. Šíření informací je jedna z nejmocnějších „zbraní“ současnosti
– proto jsou v podstatě všechna média tzv. mainstreanu pod kontrolou negatvních entit.
Proto zaznamenáváme v poslední době snahy o zavedení cenzury na internetu, začíná být
nepohodlný, lze tam „bohužel“ pro některé najít i pravdu. Necháme-li se vtahovat a
unášet dramaty, která jsou mnohdy uměle vytvářena, podlehneme-li strachu či budeme-li
negativním entitám přisuzovat větší moc, než skutečně mají, pak budeme přesně tam, kde
nás chtějí mít, pak odevzdáme svojí sílu do jejich rukou a nevymaníme se z područí.
(pozn. Možná i to je jedním z důvodů, proč se GK neprobírá fakty o praktikách tzv.
vládců světa víc, než kolik je potřeba pro získání základního přehledu, byť o nich má
samozřejmě přehled. GK tvrdí, že současné elity jsou rádi, když jim přisuzujeme moc
tím, že se na ně příliš zaměřujeme a pak máme tendenci přeceňovat jejich možnost či
schopnosti. Získávají naší pozornost na úkor té, kterou by si spíše zasloužilo naše nitro,
dále pak Matka Země, Otec Slunce – Svatá trojice). Existují mnohé (rafinované) způsoby
jak nás dostatečně rozptýlit a držet hromadně tzv. pod pokličkou, v mlze nevědomosti.
Mezi silné zbraně jistě patří uměle vyvolávané válečné konflikty a nepokoje, pak média a
jejich globální používání pro rozsévání strachu či dezinformací, filmový a hudební
zábavní průmysl, zbožšťování sportovců a kolektivních her s fotbalem v čele, ale i
nutnost zapojení se na trhu práce takovým způsobem, že nám při všem tom fofru nezbývá
čas se zastavit a obrátit se do sebe. Je na nás, jestli se dál rozhodneme žít v nevědomosti
nebo se probudíme - dostatečná informovanost zásadně přispívá k tomu druhému. Tady
ale už nejde jen o následování někoho či nějakých idejí, ale o probuzení a znovunalezení
schopnosti čerpat sílu a moudrost ze svého vnitřního zdroje. Informace je světlo a kde je
světlo, tam není tma a kouZLO matrixu ztrácí sílu. (Pozn. GK odmítá často zmiňovanou
myšlenku, že vše kolem nás je jen pouhá iluze. Tvrdí, že naše ztělesnění nejsou žádným
syntetickým konstruktem. Naše realita – planeta Země a naše okolí- nic z toho není
žádnou iluzí, vše je reálné a součástí organického života. Pod pojmem iluze v této
souvislosti vnímá pouze naší omezenou míru uvědomění, iluzorní povahu konstruktu naší
mysli.) Vše na úrovni mysli může být manipulováno, na úrovni srdce nikoliv.
CESTA SE UZAVÍRÁ…
Podle GK jsme tedy u konce naší cesty současnou realitou. Naše esence-podstata-duše,
která se před dávnými věky rozhodla projít procesem poznání stávajícího vesmíru skrze
osobní zkušenost, se podle GK dostala do bodu, kdy doslova vyčerpala všechny možnosti
a prožila vše, co se v tomto vesmíru prožít dá. Všichni jsme prý prošli vším – byli jsme
jak těmi nejodpornějšími bytostmi zla, které si lze přestavit, tak i těmi nejvíce milujícími,
jejichž život je prodchnut bezmeznou láskou a soucítěním. Stávající inkarnace na Zemi
slouží k tomu, abychom znovu dosáhli rovnovážného stavu a následně se mohli sami stát
tvůrci na úrovni univerza. Nacházíme se před závěrem dílčí části této neuvěřitelné cesty
vesmírem. 5D ale není konečnou fází vzestupu, pouze jejím prvním krokem. K tomu
abychom došli až sem, bylo prý podle GK potřeba hodně odvahy. Nyní se směrem k nám
s respektem a úctou upínají zraky mnoha civilizací celého vesmíru, protože podoba
procesu, kterým spolu s Matkou Zemí projdeme, tj. kdy se na Matce Zemi zrodí nové

lidstvo, je z vesmírného hlediska unikátní, jedná se o premiéru a my jsme v pozici těch,
kteří tzv. ukazují cestu („way-showers“). „Nejedná se zde ani o fantazii či šimrání
lidského ega. Toto je realita toho, kým skutečně jsme. Nebojím se to tady říct, protože
jsem se mnohokrát vydal na cestu, abych znovuobjevil důvod života na této planetě.
Nejsem jediným, kdo to ví, já jsem se však rozhodl o tom promluvit, protože jestli to, co
říkám, je pravda, zarezonuje následně v ostatních, neboť pravda je ukryta v každém z nás.
Jde o to se jen rozvzpomenout a pravdu znovu v sobě objevit. Proto je mnoho lidí, kteří
intuitivně souzní s tím, co říkám. A v tom spatřuji svojí roli tady na Zemi.“
A CO KDYŽ SE NIC NESTANE?
Na dotaz: „Co když se události v letech 2011-2013 neodehrají tak jak je popisujete nebo
se nestane vůbec nic?“ GK odpovídá – „Nikdy nelze nic vyloučit, i když osobně s jiným
vyústěním nepočítám. Pokud by se tak hypoteticky stalo, alespoň bych si mohl říct, že
jsem vyslyšel své vnitřní vedení a našel odvahu k tomu, abych udělal, co jsem udělat měl.
Přinejmenším můžu lidem posloužit k tomu, aby se zamysleli nad životem v intencích,
které jsou nutné k tomu, aby člověk vůbec mohl uchopit mnou prezentovaná témata a
koncepty. Současně se i domnívám, že mé myšlenky a názory mohou přispět k tomu, aby
lidé překonali určitou závislost a připoutanost k stávající úrovni reality a podoby života.
Možná jsem jen tím, kdo v čase obrovských, právě probíhajících změn na Zemi, posouvá
pomyslné kyvadlo až do extrému, až na samotnou možnou hranici. Možná, že pravda je
někde blíže vyváženému středu. Pro mě je však důležité promlouvat z hloubky svého
srdce a odtud přinášet důležité znalosti a poznání. A kdyby se pak události skutečně staly,
aniž bych se před tím o své poznání podělil s ostatními, měl bych pocit, že jsem nesehrál
svoji roli a neudělal, co jsem udělat měl.“ A ještě jedna citace GK na závěr: „Don´t take
my word for what I am sharing! You connect with Mother Earth yourself and you
connect with Father Sun himself and ask them what is actually going on, what it´s all
about.“ „Nevěřte jen slepě tomu, co říkám! Sami se přesvědčte a prostě se jen přímo
zeptejte Matky Země a Otce Slunce na to, co se skutečně děje a o čem to celé vlastně je.“
Děkuji za trpělivost při čtení těchto řádek :o) J.S.
++++++++++++++++++++
Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném proudu
Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí 23. prosince 2012. Tvrdím, že to je
nesmysl. Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho známe, již začal. Přičemž
to neznamená konec světa, ale uzavření jedné éry a počátek nové. Jedná se o
přechod mezi věky. Tento konkrétní přechod nicméně slibuje, že to bude
nejbouřlivější a nejnáročnější přechod, jakému kdy lidstvo čelilo.
Nemusíte čekat do prosince r. 2012, ale můžete se s těmito znameními seznámit. 14
znamení, které svět řeší právě nyní. Prožíváme konec jedné éry a zrození nové. Až se v
budoucnosti ohlédneme zpět, bude nám to celé připadat jako jeden historický moment,
ale když v tom žijeme a procházíme tím, zdá se nám, že se posouváme vpřed hlemýždím
tempem. Ale nenechme se mýlit - žijeme první kapitoly konce světa tak, jak ho známe a
vynoříme se v novém světě, který bude od toho dnešního velice odlišný.
1. Tornáda, hurikány, zemětřesení a tsunami

Zpočátku to vypadalo jako náhoda, ale teď už je to běžný scénář. Počasí je stále více
extrémní. Přes 120 tornád nedávno zasáhlo na středozápadě USA. Texas je v plamenech
a trpí kvůli extrémnímu suchu. A tam, kde nejsou požáry a sucha, tam jsou záplavy. Toto
je pouze začátek... Dají se očekávat další nebezpečné projevy počasí v průběhu příštích
18 měsíců.
2. Ticho včel
Colony Collapse Disorder (CCD - syndrom zhroucení včelstev, rychlá úmrtí včelích
kolonií z doposud nejasného důvodu) nadále zrychluje po celé severní Americe. Už ale
víme, že to může být způsobeno částečně chemickými pesticidy (a možná i GMO), ale
chemický průmysl se snaží za každou cenu utajit pravdu, zatímco opylovači našeho světa
trpí populačním kolapsem.
3. Selhání jaderné vědy
Katastrofa ve Fukushimě dokazuje, že vědci v jejich plánování projektů ve velkém
měřítku nedokážou odhadnout schopnosti matky přírody. Jaderná věda slibovala čistou,
zelenou energii - ale nyní přinesla tichý, neviditelný jed, který nakazí naši planetu.
4. Stíhání WikiLeaks
Ve věku natolik nekontrolovatelných podvodů neexistuje prostor pro pravdu. Ti, kteří
vysloví pravdu (WikiLeaks), jsou sledováni, jako kdyby oni byli zločinci.
5. Vzestup policejního lékařského státu
Zásahy ozbrojených jednotek SWAT na Maryanne Godboldo v Detroitu je pouze
začátek. Pravdou je, že americký zdravotní systém používá zbraně, aby vnutil vakcíny a
chemoterapii dětem a dospívajícím v celé Americe. Zdravotnický systém se tak stal
naprosto nefunkční, je zkorumpovaný a nebezpečný, když musí namířit proti člověku
zbraň, aby si vzal jeho lék. Nejvíce však ohrožuje naše zdraví a svobodu silný zdravotní
monopol.
6. Zvyšující se frekvence nedostatku potravin
Všimli jste si, že ceny potravin dosahují rekordních výšin? A to je opět jen začátek. Ceny
potravin budou nadále rychle stoupat i v příštích letech kvůli důsledkům extrémního
počasí, ztrátám opylovačů a globální kontaminaci plodin geneticky modifikovanými
organismy. Skutečné jídlo je v našem světě stále vzácnější. Možná i vy začnete brzy
přemýšlet o domácí zahradě.
7. Zničení světa energetickými společnostmi
Radioaktivní spad z Fukushimy není jediný způsob, jak energetické společnosti ničí náš
svět. Nezapomeňte na Deepwater Horizon a masivní ropnou skvrnu v Mexickém zálivu a celá katastrofa ještě není u konce. I o rok později stále sprejují jedovatý Corexit!
8. Pokračující kontaminace naší planety GMO
To může být nejhorší kapitolou v nadcházejícím kolapsu - rozšíření genetického
znečištění planety prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů. To je zločin
proti přírodě a proti lidskosti. Únik těchto genů vede k neúrodě a hladu. Používání GMO
je nejvíce "satanská" věc, kterou v moderním zemědělství naleznete.

9. Tyranie a trestní zásahy zaměřené na opravdové jídlo (syrové mléko)
Když nemůžete prodat zdravé jídlo z farmy vašim sousedům, aniž by si na vás počíhali
policajti a zatkli vás, je se světem něco špatného. Ano, tohle se již dnes v USA děje.
10. Eskalace padělání peněz
Selhal ekonomický systém, který se přibližuje ke kolapsu, natvrdlí vůdcové mohou
vymyslet jen "řešení", které ve skutečnosti urychlí jejich vlastní pád. Federal Reserve
překotně falšuje hodnotu peněz (např. "kvantitativní uvolňování" - uvolnění zpomalené
ekonomiky zvýšením kvantity peněz) a to naznačuje, že se konec rychle blíží.
Ekonomické šílenství je zřejmé každému, kdo umí základní násobilku.
11. Klesající inteligence mas
Jednou z nejvíce znepokojující známkou všeho je, že jsme již v kolapsu, je velký pokles
inteligence lidí. Lidé žijící naprosto pohlcení televizí, nemohou přinést světu absolutně
nic cenného. Jedná se o "hloupé spotřebitele", kteří se nechali naočkovat tím, na co se
dívají v televizi a jedí zpracované pasterizované nezdravé potraviny. Jsou pod silným
psychologickým tlakem a věří všemu, co jim vláda říká. Většina z těchto lidí bude mít
problém projít kolapsem.
12. Kompletní výroba mainstreamových zpravodajství
Většina mainstreamových zpráv je dnes uměle vyráběna: Obamův rodný list, válka v
Libyi, ekonomika, atd. Vše je přitom natolik naprosto falešné a neuvěřitelné, že
inteligentní člověk sledující zprávy musí vybuchnout smíchy. Je to znamením tohoto
kolapsu, že informační zdroje, které ovládají masy, jsou neschopné podat pravdivý obraz
a uchylují se k vymýšlení politicky účelných výmyslů o všem od zdravotní péče a
medicínu až po americký dolar.
13. Probíhající farmaceutické znečištění našeho světa
Kromě kontaminace GMO a radiací existuje i významná farmaceutická kontaminace naší
planety. Není to jenom farmaceutickými továrnami, které vypouští jejich produkty do
řek, je to také skutečnost, že více než polovina populace užívá léky téměř denně a ty léky
prochází skrz jejich těla a končí ve vodě, kde infikují ryby. Látky léků dokonce skončí ve
splaškovém kalu, který je prodáván jako "organická půda".
14. Radioaktivní kontaminace globálních potravinových zásob
Tento bod je opravdu zákeřný: celosvětové zásoby potravin jsou nyní kontaminovány
radioaktivními spady z Fukushimi. Sice bylo řečeno, že byla úroveň záření "nízká", ale
už nikdo neřekl, že izotopy radioaktivního cesia přetrvávají v zásobách potravin celá
staletí. Jak lidské tělo přežije vystavování skenování CT, radioaktivnímu jídlu, paprskům
X, tělním skenerům TSA a navíc i tajnému DHS mobilnímu X záření, které může
proniknout vaším tělem, jakmile vstupujete třeba na fotbalový stadión. Celková radiace
zatěžuje lidskou rasu a podporuje hromadnou neplodnost.
Zrychlujeme... příliš
Prosinec 2012 může být užitečným datem nějakého počátku pokročilejší fáze krize, nebo
možná jako spoušť pro nějaké další zrychlení společenského rozpadu. Ale nenechme se
mýlit - již nyní žijeme v době kolapsu moderního světa a sedíme v první řadě.

Přemýšlejte o tom, co se kolem vás v těchto dnech děje. To jsou znaky posledních
zoufalých spárů civilizace postavené na naprosto neudržitelných postupech, které nemají
hodnotu života v našem světě. Jedná se o konec časů firemní oligarchie a monopolních
pro-ziskových korporací, které zničily vše v našem světě výměnou za mírně vyšší
čtvrtletní zprávu o výnosech.
V honbě za stále více penězi lidstvo obětovalo své potravinové zásoby, opylovače,
oceány, lesy a půdy. Lidská chamtivost využívala jiné osoby k lékařským experimentům i
jako štít. Vytvořili jsme války, abychom prodali ještě více bomb a vymysleli jsme
nemoci, abychom mohli prodávat psycho-chemikálie.
To jsou praktiky nezdařené civilizace, jejíž dny jsou sečteny. Sledovat, jak se vše hroutí,
je mnohem zajímavější, než sledovat pokračování v destruktivních způsobech. Protože ti
z nás, kteří tomu věnujeme pozornost, vytvoříme budoucí civilizaci, která přijde po
kolapsu.
Rozlučte se s falešnou mocí institucí
Bylo by samozřejmě hezké, kdyby si naši budoucí vůdci vzpomněli na význam svobody a
osobní odpovědnosti. Odpověď na všechny problémy světa je svoboda - svoboda v
lékařství, svoboda v ekonomii a svoboda od vlády tyranie.
Nalijme si čistého vína - příčina většiny problémů, které právě teď táhnou náš svět ke
dnu, je špatná vláda. Je to špatná vláda, která schválila geneticky modifikované
organismy. Špatná vláda prosazuje lékařské monopoly a dovolí pesticidy zabíjet včely
medonosné. Špatná vláda nás přivedla do nevyhnutelných dluhů a nákladných
zahraničních válek. Špatná vláda zakázala svobodu zdraví a chránila monopolní praktiky
potravinových organizací, farmaceutických a chemických společností.
Pád moderní lidské civilizace je, jak jste již pravděpodobně uhodli, i pád samotné
myšlence, že vláda vytváří lepší společnost. Protože po kolapsu musí umřít jedna
myšlenka - že lidé potřebují další skupinu lidí (vládu pracovníků), kteří budou žít z naší
tvrdé práce, zatímco nás budou honit se svojí falešnou autoritou a řídit každý malý detail
našich životů.
Takže to, co potřebujeme v našem světě, není žádná další vláda, ale více svobody. Pokud
bychom měli svobodu, nedotknutelnost a osobní zodpovědnost, nemuseli bychom čelit
globálnímu kolapsu, který již začal. Lidská rasa je ale jako malé děcko, která se
evidentně musí některé lekce naučit tvrdší cestou.
Tato lekce by měla být dlouho vzpomínána. Necháte-li podniky, banky a vlády řídit vaši
ekonomiku, vaše farmy a celý život, budou vás otročit a krást vaši budoucnost. Zatímco
spíte, budou aplikovat tiché jedy do světa kolem tak dlouho, dokud se jednoho dne
neprobudíte a vše, co bylo vytvořeno, tak bude zničeno. Budou vám slibovat ráj, ale
přinesou vám pouze smrt. Dejte si pozor na každý subjekt, který není žijící osobou žádná vláda, žádná instituce, žádná společnost nemají duši, srdce, ani svědomí. Jsou to
síly organizovaného ničení, které decimují ty věci, kterých si my ceníme a zároveň
přináší věci, které nás jen zotročí a poškodí.
Dejte si pozor na společnost, vládu i neziskové organizace pracující jako přední skupiny
soukromého průmyslu. Nikdy nedovolte, abyste byli ovládáni přes jakoukoliv instituci,
která existuje jen jako fiktivní konstrukce stvořený projekcí lidské chamtivosti.

Buďte připravení na zrychlení kolapsu. Pokud čtete tyto řádky, jste budoucností lidské
rasy. Máte povinnost zůstat na živu, aby vaše geny zůstaly neporušeny a mohly tak
vytvořit novou společnost poté, co se tato ztrácí v propadlišti dějin.
Mike Adams, 30 květen 2011
www.naturalnews.com
++++++++++++++++++++
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko súhlasí s
požiadavkami slovenských lekárov na riešenie aktuálneho stavu v
slovenskom zdravotníctve. Plne podporujeme ich protest, v ktorom
hrozia hromadnými výpoveďami, ak nezačne náprava situácie, ktorá hrozí
v našich zdravotníckych zariadeniach kolapsom.
Zároveň ĽS-HZDS vyzýva vládu SR, aby urýchlene začala rokovania so
zástupcami protestujúcich lekárov, a aby zabezpečila plnú funkčnosť
poskytovania zdravotníckych výkonov na celom území Slovenska. V
opačnom prípade bude vláda SR zodpovedná za kolaps v slovenských
nemocniciach. Preto podľa názoru ĽS-HZDS by si vláda SR reprezentovaná
vedením Ministerstva zdravotníctva SR a predsedníčkou vlády SR nemala
brať za rukojemníka slovenských pacientov, ale naopak, začať
konštruktívne riešiť vzniknuté problémy v prospech všetkých občanov
SR.
Nielen slovenskí lekári už nemajú čas čakať, ale ani slovenskí
pacienti. Zdravotnícke služby sa na Slovensku začínajú poskytovať nie
podľa zásady rovnosti pre všetkých, ale podľa príjmov pacientov, čím
sa porušujú zásady garantované Ústavou SR o bezplatnej a dostupnej
zdravotnej starostlivosti pre každého občana. ĽS-HZDS zároveň vyzýva
občanov, aby podporili protest zdravotníkov, lebo lekári bojujú aj za
vaše zdravie a právo na modernú zdravotnú starostlivosť na požadovanej
úrovni pre všetkých rovnako.
++++++++++++++++++++
Vládne partokracia a niekoľko ekonomických zoskupení
V hodnotení činnosti za rok vlády SR pod vedením Ivety
Radičovej
predseda ĽS-HZDS pripomína, že ju nevolila ani štvrtina
občanov. Preto
by, podľa Vladimíra Mečiara, voliči logicky mali očakávať
ústretovosť
od tohto kabinetu, aby si získala i tých, ktorí ju
nevolili. Opak je
však pravdou. Súčasná vládna koalícia stráca po roku
podporu aj u
vlastných voličov.
Slovensko v minulosti malo tendencie ísť podľa Mečiara k

politickej
stabilite. Aj to je po roku minulosťou, lebo zo štyroch
vládnych strán
je zrazu šesť. Ako predseda ĽS-HZDS pripomína: "Vnútorná
politická
situácia sa teda mimoriadne oslabuje."
Pritom prioritou vo volebnej kampani 2010 boli slogany o
tom, že sa
budú riešiť najzákladnejšie ekonomické problémy. Lenže
Mečiar dodáva
na otázku, ako sa tejto úlohy vládna koalícia zhostila:
"Vláda zvýšila
dane a zobrala si úvery v zahraničí." Výsledkom je, že sa
Slovensko
ešte viac zadlžuje. Podľa Vladimíra Mečiara vládni
predstavitelia
míňajú viac energie na vlastné spory ako na riešenie
problémov štátu:
"V tomto kvalitatívnom zložení moci sa ukazuje
nekvalifikovanosť,
neskúsenosť, politická nevyzretosť."
Vláda prijala podľa analýzy predsedu ĽS-HZDS viac
negatívnych
opatrení, ktoré zhoršujú sociálnu situáciu obyvateľov:
"Nevidím, že by
vláda prijala jediný mechanizmus, uskutočnila jediný
projekt, ktorý by
v konečnom dôsledku znamenal zlepšenie stavu či prílev
investícií."
Navyše sa prehlbujú regionálne rozdiely, u ktorých máme
oblasti,
ktoré sa podľa Mečiara dostávajú pod hlboký európsky
podpriemer. Túto
krízu vníma v širších súvislostiach ako krízu systému, lebo
dnes stačí
politickej strane 250 členov na to, aby sa dostala do
parlamentu:
"Teda, hocijaká skupina, ktorá disponuje finančnými
zdrojmi, získa,
napríklad po benzínových pumpách, potrebný počet podpisov a
môže sa
dostať do parlamentu. Ale fakticky vlastne ani stranou nie
je. Je iba
samozvaným uzavretým záujmovým blokom." V tomto zmysle
poukázal na
existenciu SaS.
Ako vyplýva zo slov predsedu ĽS-HZDS, voľby prestali byť

súťažou
programov, kvality ľudí a perspektív štátu, ale stali sa
príležitosťou
pre reklamné agentúry, ktoré bojujú za tých, ktorí viac
zaplatia, viac
sľúbia a Mečiar dodal: "Viac zmanipulujú verejnú mienku."
Takýto vývoj považuje za veľmi nebezpečný pre všetkých. Pre
politické
strany rovnako, ako aj pre občanov. Dostávame sa tak do
situácie, keď
na Slovensku vládne partokracia. Mečiar upresnil tieto
vyjadrenia
slovami, že ešte u nás vládne: "Niekoľko silných
ekonomických
zoskupení. Tie celý ten stranícko-vládny moloch organizujú
tak a tam,
kde ho chcú mať."
Preto, podľa predsedu ĽS-HZDS, kríza Radičovej vlády
poukazuje na
slabiny demokracie na Slovensku. Už vôbec nejde o práva
ľudí, ale o
práva moci mať dostatok zdrojov na to, aby prostredníctvom
reklamy a
propagandy presvedčila ľudí o svojej pravde. Tak, ako sa
predáva
konzerva, nápoj, bravčové mäso, tak sa predávajú aj
politici a
politické strany. V ich prospech sa vytvára verejná mienka.
A tak
existenciu tohto stavu Mečiar považuje za "veľkú slabina
našej
demokracie, lebo v takejto situácii sa samotná demokracia
nemá ako
ubrániť. Vždy skončí v kríze a nastupujú potom radikáli."
Slobodu vníma predseda ĽS-HZDS v demokracii len ako
polovicu pravdy.
Tou druhou polovicou je podľa jeho vyjadrení zodpovednosť.
Ak sa
nespojí pravda so zodpovednosťou, potom nie sme skutočne
slobodní:
"Môžem byť akože slobodný, ale ak neberiem do rúk aj
zodpovednosť za
túto slobodu, tak som vlastne neslobodný. Stávam sa otrokom
tých,
ktorí so mnou manipulujú. Preto je sloboda inde chápaná
trochu inak,
ako u nás."

----------------------V.M. hovorí, že Slovensko potrebuje až 600
tisíc nových pracovných miest, ukazuje sa, že to bude
pravdou. Na trhu
práce sa nevedia umiestniť najmä mladí ľudia. A tí, keďže
ešte nie sú
väčšinou viazaní rodinou a novými väzbami, hľadajú šťastie
v
zahraničí. Tam smerujú kroky nejedného absolventa.
Pravdou je aj to, čo hovorí predseda ĽS-HZDS o
investíciách, ktoré táto vláda nevie prilákať a ani pomôcť
vytvárať
tak nové pracovné príležitosti. Štatistiky ukazujú, že
šancu získať
pracovné miesto má na slovenskom pracovnom trhu
prinajlepšom každý
desiaty absolvent, ale prax je, že sa to pošťastí aj
každému
dvadsiatemu. V akom štáte to žijeme?
Vedenie spoločnosti sa má snažiť vytvárať
príležitosti
doma. Mikuláš Dzurinda za dve funkčné obdobia svojej vlády
rovnako
pomáhal emigrácii zo Slovenska, ako sme toho svedkami aj
dnes. Ivan
Mikloš hovorí o lepších ekonomických výsledkoch, ale ako
vieme, v
závere minulého roka Slovensko bralo zahraničné pôžičky.
A oživenie na slovenskom trhu bolo spôsobené
rastom
ekonomiky Nemecka, nie novými investíciami získanými pre
náš domáci
trh. Doteraz si Radičovej vláda nemôže pripísať žiaden
takýto úspech.
Do roku 1998 bola vláda Vladimíra Mečiara kritizovaná práve
Miklošom,
že prehrieva ekonomiku zvyšovaním investície do rôznych
projektov.
Jej schladzovanie však nie je žiadnou cestou,
ale
prejedaním budúcnosti, lebo sa tak deje na úkor nových
zahraničných
pôžičiek, či na úkor privatizácie. Odniekiaľ totiž

prostriedky musí
štát získať. A občania ťažko skúšaní krízou nestačia platiť
zvyšujúce
sa daňové zaťaženie a jednoducho šetria, kde sa dá.
Pritom pri investíciách do diaľnic z každej
koruny sa
takmer 50 halierov vracalo štátu späť v podobe zvýšenej
spotreby a
nižšej sociálnej záťaže štátu pri šetrení vyplácania
sociálnych dávok.
Čiže o prehrievaní ekonomiky nemohlo byť žiadnej reči.
Navyše, veď
štátny dlh po roku 1998 neklesol, ale dva a pol násobne sa
zvýšil za
štyri roky. Nič sa však nevybudovalo. Zo sociálneho
problému sa stala
diaspora Slovákov v zahraničí.
Ak to takto bude pokračovať ďalej, budeme
svedkami
podobného scenára. Jednoducho platia Mečiarove slová, že
voliči už by
mali politikov poznať. A vedieť, že ak príde do úradu XY,
bude sa
správať rovnakým spôsobom ako v minulosti. Inými slovami
povedané, ak
je pri moci Miklošova predstava riadenia ekonomiky, zvyšuje
sa
zadlženosť a klesajú domáce príležitosti. Naopak, ak je pri
moci
ĽS-HZDS, hľadajú sa nové investičné možnosti, ktoré sú
motorom
ekonomiky.
Napokon, oživenie nemeckej ekonomiky je
podmienené dopytom
na východe, konkrétne v Číne. Máme šťastie, ak Čína svoje
prebytky
začne investovať v európskom priestore. Otázne je, dokedy
to vydrží?
Môžeme sa spoliehať len na nemecké oživenie? Čo ak aj tam
trh
zaznamená zasa pokles? Dokedy to potom vydržíme s takouto
vládou?
++++++++++++++++++++
Americania a holokaust

Američané a holocaust
Stuart E. Eizenstat
Bezprostředně po válce celou Ameriku a západní Evropu šokovalo odhalení plné pravdy
o nacistických táborech smrti osvobozených spojeneckými armádami postupujícími k
Německu. Šlo o brutalitu tak nepochopitelnou, že sám generál Dwight D. Eisenhower
provedl veřejnou prohlídku táborů a mohl podat osobní svědectví o tom, co se tam dělo.
Tváře kost a kůže, těla jako hůlky v pruhovaných stejnokrojích, buldozery, které hrnuly
hromady mrtvých do výkopů - když to lidé v Celých Spojených státech viděli ve
filmových žurnálech, na určitou dobu to vzbudilo hrůzu. Norimberský proces s
válečnými zločinci v roce 1945 odhalil podrobnosti hlavního plánu nacistů: zničit
evropské židovstvo. Při soudním stíhání a usvědčování nacistických pohlavárů Spojenci
zavedli nové pojetí zločinů proti lidskosti, jež neztratilo na síle ani po padesáti letech. Na
konci čtyřicátých let však pozornost slábla: americká politika se začala zaměřovat
na obnovu válkou rozdělené Evropy, na Marshallův plán a na studenou válku proti
Sovětskému svazu. Spojenecký cíl potrestat bývalé nacisty a zakázat jim pracovat ve
veřejných funkcích mizel za obzorem. Obrovského množství německých státních
úředníků a soukromých osob včetně mnoha významných představitelů obchodu a
financí, kteří podporovali Hitlerovy snahy, a přímo či nepřímo tudíž napomáhali
holocaustu, se sotva dotkl. Aby Německo mohlo při obraně před sovětským
komunismem stanout jako spojenec v první linii, muselo dojít k jeho obnově a k
posílení jeho ekonomiky: válečné zločiny měly být splaceny členstvím v NATO a
Evropském sdružení uhlí a oceli (z něhož později vznikla Evropská unie).
Nemělo by být žádným překvapením, že snaha pomoci 200 000 lidí, kteří vydrželi
koncentrační tábory, i těm, kdo válku přežili někde v úkrytu, byla nedostatečná. Osud
evropského židovstva byl dlouho v nejlepším případě až druhořadým zájmem. Před
vypuknutím války vyslaly demokratické země Hitlerovi jasný signál, jaké jsou jejich
priority: zdráhaly se poskytnout přístřeší Židům, kteří prchali před německými a
rakouskými antisemitskými zákony. Jasně to ukázala jejich naprostá netečnost na
mezinárodní konferenci, svolané v červenci 1938 do luxusního francouzského střediska
zábav Evianu s cílem zvýšit kvóty přijímaných německých uprchlíků. Ve Spojených
státech prezident Franklin D. Roosevelt odmítal diskusi o vážné situaci Židů ze
strachu, že ztratí domácí podporu pro pomoc Británii a později pro samo válečné úsilí i
pro tažení na obranu demokracie, které - jak se obával - by mohlo být zdiskreditováno
Od Hitlerova nástupu k moci v roce 1933 po vstup
jako „válka za Židy".
Spojených státu do války v prosinci 1941 povolily imigrační kvóty vstup do Ameriky
pouze 155 000 evropským uprchlíkem. Od poloviny roku 1942, kdy nacisticky smrtící
stroj začal zvyšovat výkon, přišlo do konce války v Evropě v květnu 1945 do
Spojených státu jen asi 20 000 Židů - v poměru k počtu obyvatel dokonce mnohem
méně než do malého neutrálního Švýcarska, jež leželo v nebezpečné oblasti. Británie
povolila asi 4000 uprchlíků odchod do Palestiny, Kanada nepřijala prakticky
žádného.

Lze zřejmě jen tvrdit, že americká vláda nevěděla, co se děje. V září 1943 vydal
Světový židovský kongres knihu Hitler's Ten-Year War on Jews (Hitlerova
desetiletá válka proti Židům), která dokládala, že bylo zavražděno již 3 030 050
Židů a že ztráty na majetku evropských Židů kromě majetku obecního činí 6,317
miliardy dolarů. Prakticky jediný vysoký americký vládní představitel, který se
zajímal o vážnou situaci evropských Židů, byl ministr financí Henry Morgenthau
ml., sám Žid. Nečinnost ministerstva zahraničí ho konsternovala natolik, že si
nechal vypracovat vlastní zprávu o americké politice vůči evropským Židům. Jeho
podřízení mu ji předali 13. ledna 1944 a její původní název zněl Report to the
Secretary on the Acquiescence of This Government in the Murder of Jews (Zpráva
ministrovi o tichém souhlasu této vlády s vražděním Židů). Zpráva vinila ministerstvo
zahraničí z toho, že se záchraně Židů vlastně staví do cesty, a to zejména svou politikou
aktivního odpírání vstupních víz, zavedenou náměstkem ministra zahraničí W.
Breckenridgem Longem. Long se obával zejména toho, že příliv nevhodných cizinců
by jaksi poskvrnil americkou rasu, ale na veřejnosti se obvykle opíral o argument, pod
nějž se podepisovali téměř všichni vládní představitelé: že vlivem masového přijímání
židovských uprchlíků by do země mohli proklouznout nebezpeční němečtí agenti. Když
Morgenthau 16. ledna předkládal svou zprávu Rooseveltovi, z diplomatických důvodů
nesla méně pobuřující název: Personal Report to the President (Osobní zpráva
prezidentovi). Morgenthau se však neodvážil nechat její kopii v Bílém domě z obavy, že
by zpráva prosákla ven a ve volebním roce Roosevelta politicky poškodila.
Roosevelt, který kandidoval počtvrté, což nemělo obdoby, si konečně uvědomil politická
nebezpečí pokračujícího nicnedělání - především možnost ztráty podpory židovské
populace v klíčových státech - a uposlechl Morgenthauovy rady ustanovit Válečnou radu
pro uprchlíky; ke snaze zachraňovat uprchlíky došlo s velkým zpožděním, až v
posledních měsících války. Rada mimo jiné pomohla švédskému diplomatovi Raoulu
Wallenbergovi zachránit některé maďarské Židy.
Židé, kteří přežili, se po válce stali nežádoucími osobami. Vyčerpaná, finančně
zruinovaná Británie, jež zoufale potřebovala přístup k arabské ropě, blokovala jejich
snahy emigrovat do Palestiny. Nova labouristická vláda Clementa Attieeho zamítla
žádost prezidenta Trumana, aby jako humanitární gesto povolila vstup do Palestiny 100
000 uprchlíkům, a v letech 1946-1949 držela 52 000 lidí, kteří přežili holocaust a chtěli
se dostat do Palestiny, až rok pod ostrahou ve špinavých táborech na Kypru.
Ty přeživší, kteří se rozhodli pro návrat do svých předválečných domovů a
dožadovali se navrácení svých domů a majetku, čekal tvrdý šok. Například v Polsku a
Litvě byly domovy deportovaných Židů obsazeny lidmi, již neměli nejmenší úmysl je
opustit. Polští a litevští nacionalisté dokonce několik navrátilců zavraždili. Ve vesnici
Eisiskes poblíž litevského Vilniusu bylo zavražděna pět přeživších Židů. V jejich kapsách
se našly cedulky: Takový bude osud všech Židů, kteří přežili. Na velikonoční sobotu 21.
dubna 1946 zastřelili příslušníci bývalé podzemní polské domobrany na předměstí
Noweho Targu pět Židů přišlých z Osvětimi, Buchenwaldu a Mauthausenu.

Statisíce uprchlíků bez státní příslušnosti se nemohly vrátit domů; beznadějně se
potulovaly sem a tam, neměly kam jít. Zjistily, že vítězná spojenecká vojska na ně nejsou
vůbec připravena. V Itálii, Rakousku a Německu bylo zřízeno dvaadvacet táborů pro lidi
bez domova. Nejvíce utečenců bylo soustředěno v americké zóně v jižním Německu,
obsazeném Třetí armádou pod velením generála George S. Pattona ml. Tento odvahou
proslulý velitel obrněných divizí, jehož jednotky osvobozovaly koncentrační tábory,
nařídil táborovým strážím, aby uprchlíky hlídaly, jako by šlo o vězně. Patnáctého září
1945 si Patton zapsal do deníku: „Ostatní jsou přesvědčeni, že bezdomovec je lidská
bytost, což není, a platí to především o Židech, kteří jsou níž než zvířata...
polozvířecí druh, jemuž chybí jakákoli kulturní a společenská kultivovanost naší
doby." S Když 17. září 1945 spolu s nejvyšším velitelem spojeneckých sil Dwightem
D. Eisenhowerem navštívil jeden z utečeneckých táborů, vyděsil ho prohlášením, že
chce blízké německé město proměnit „v koncentrační tábor pro ty zatracené Židy".
Ačkoli naprostá většina amerického armádního personálu zacházela s utečenci důstojně,
podmínky v utečeneckých táborech byly tak žalostné, že prezident Truman požádal
amerického zástupce v Mezivládní komisi pro uprchlíky Earla G. Harrisona, aby situaci
prošetřil. Harrison vypracoval sžíravou zprávu, v níž Trumanovi sděloval: Dnešní
situace vypadá tak, že s Židy zacházíme stejně jako nacisté; až na to, že je
nevyhlazujeme. Velké množství Židů v koncentračních táborech dnes místo jednotek SS
střeží naši vojáci. Člověk si může položit otázku, zda si německý národ, který to vidí,
nemyslí, že kopírujeme politiku nacistů, nebo nad ní alespoň přimhuřujeme oko.
Pokud jde o majetek za války odcizený, uloupený nebo zabavený nacisty, těsně po válce
a na konci čtyřicátých let se objevily snahy vrátit ho do zemí, odkud byl odvezen, a pak,
bude-li to možné, ho vrátit původním vlastníkům. Na postupimské konferenci v červenci
a srpnu 1945, kde se spojenečtí vůdci poprvé rozhodovali o osudu poraženého Německa,
pověřili Spojeneckou kontrolní radu, aby se postarala o veškerý cizí majetek v
německých rukou. Značná část tohoto majetku byla ve Švýcarsku. V listopadu 1945
rada oficiálně oznámila, že přebírá kontrolu nad veškerým německým majetkem v
zahraničí, aby si ho neutrální zemně nemohly nárokovat jako splátky německých
válečných dluhů. Jedinou výjimkou bylo zlato, jež Němci ukořistili v dobytých
zemích.
Koncem roku 1945 se v Paříži konala spojenecká konference o reparacích a z uloupeného
zlata, poschovávaného po celém Německu, byl založen zlatý fond pod správou
Spojených států, Británie a Francie. V září 1946 tyto tři spojenecké země ustavily
Tripartitní zlatou komisi se sídlem v Bruselu. Pozoruhodným projevem štědrosti zemí,
které na svých bedrech nesly náklady vítězství nad Německem, bylo, že Spojenci do
fondu vložili 337 tun Němci uloupeného zlata, aby mohlo být vráceno původním
vlastníkům. Země, z nichž bylo zlato odvezeno, dostaly od Tripartitní zlaté komise zpět
asi 65 procent uloupeného zlata. Individuální oběti nedostaly nic.
Jednání Spojenců s neutrálními zeměmi - především se Švýcarskem - o navrácení Němci
uloupeného zlata a o likvidaci jejich aktiv ve prospěch uprchlíků nikdy neměla nejvyšší
prioritu. Vlekla se celé roky a jejich výsledkem bylo navrácení pouhého zlomku

původního majetku. Víc než nedostatečné byly i restituční programy navracení
uloupeného majetku rodinám, kterým byl zabaven; v západní Evropě pozvolna usínaly a
skončily úplně, když mezi západní a východní Evropou spadla železná opona a
komunistické vlády znárodnily veškerý soukromý majetek.
Koncem čtyřicátých let už byl pokus vyhladit evropské Židy v povědomí veřejnosti
potlačen nebo byl - jako v případě Deníku Anne Frankové - přikrašlován do podoby
příběhu naděje, jemuž chyběl morální náboj. Mnoho autorů mělo s vydáváním svých
prací o holocaustu problémy. Elieho Wiesela nikdo neznal, protože od čiré hrůzy pamětí
a esejů tohoto člověka, který přežil Osvětim, se lidé odvraceli. Raul Hilberg, dnes jeden z
nejpřednějších světových odborníků na holocaust, se usilovně snažil najít vydavatele pro
své monumentální výzkumné dílo The Destruction of the European Jews (Zkáza
evropských Židů) po celou řadu let. V roce 1962 nedostal rabín Irving „Jic"
Greenberg povolení přednášet o holocaustu dokonce ani na Yeshiva University (v
USA!), a musel proto celý přednáškový kurz nazvat Totalitarismus a ideologie ve 20.
století.
V Německu samotném nepadlo v letech 1945-1951 o holocaustu ani slovo. Když se v
roce 1951 Izrael rozhodl začít jednat se Spolkovou republikou Německo o reparacích
(východoněmečtí komunisté veškerou odpovědnost odmítli), prolomil tím zeď ticha
mezi oběma zeměmi. Pro obě vlády představoval začátek vyjednávání zlom. V Izraeli
bylo mnoho lidi, kteří byli pro vyjednávání přímo se západním Německem. Izraelskou
ekonomiku napínala k prasknutí absorpce přílivu imigrantů z Evropy a arabských států,
budování moderní infrastruktury a posilování armády proti okolním arabským zemím, jež
chtěly Izrael zničit. Mnoho Izraelců bylo rovněž přesvědčeno, že Německo má
morální závazek, poprvé veřejně definovaný roku 1941 Nahumem Goldmannem,
který tehdy stál v čele Světového židovského kongresu: „Lze pochybovat o tom, že
my, Židé, budeme mít po válce právo na mezinárodní pomoc evropskému
židovstvu? Má-li Německo platit reparace, my jsme první, kdo na ně má nárok. Našlo se
však také mnoho Izraelců, především z konzervativní strany Likud, jimž myšlenka na
reparace připadala nechutná.
Válečné rány byly příliš čerstvé a Izrael doufal, že se přímému vyjednávání s Německem
vyhne. Když ale Spojenci odmítli žádost ministerského předsedy Davida Ben Guriona,
aby se jménem Izraele ujali vyjednáváni, pustil se do toho sám. Aby to nevypadalo, že se
jedná o přímé rozhovory, izraelská vláda v říjnu 1951 pomohla vytvořit Conference on
Jewish Material Claims Against Germany (Konferenci pro židovské materiální nároky
vůči Německu, známou jako Jewish Claims Conference - JCC), jejímiž členy bylo
třiadvacet židovských organizací. Zdvihl se proti tomu zuřivý odpor, do jehož čela se
postavil Menachem Begin, vůdce opoziční strany Likud. Begin, který před příchodem do
Izraele bojoval proti nacistům jako člen Svobodné polské armády a v táborech smrti
ztratil mnoho příbuzných, se v knesetu, zákonodárném sboru Izraele, rozzlobeně ptal:
„Kdo kdy slyšel o někom z vražděných, kdo si jde k vrahovi pro odškodné?" Ben
Guriona nazval chuligánem a řekl: ,Jsou věci, které jsou dražší než život. A jsou
věci, které jsou horší než smrt." Před knesetem probíhaly bouřlivě protestní akce.
Návrh byl schválen až 8. ledna 1952 poměrem hlasů 61 : 50.

Citlivě vyvážit praktické, politické a morální zájmy musel podobně jako Ben Gurion i
západoněmecký kancléř Konrad Adenauer. Poté, co čtyřicet sedm zemí oznámilo konec
válečného stavu s Německem, aniž by německá vláda oficiálně přijala odpovědnost
za holocaust, založili Eric Luth a Rudolph Kustermeier roku 1951 nezávisle na
vládě skupinu nazvanou Mír s Izraelem, jejímž cílem bylo domáhat se reparací pro
Izrael. Adenauer také věděl, že má-li se Německo vrátit do společenství národů,
musí se podívat do tváře své minulosti. Za znovupřijetí muselo zaplatit restitucemi.
Americký zmocněnec pro Německo John J. McCloy, který za druhé světové války jako
náměstek ministra obrany odmítal výzvy k bombardování železničních tratí do Osvětimi,
řekl v roce 1949 německému lidu: „Ujišťuji vás, že udělám vše, co je v mé moci, abych
vám pomohl rychle odstartovat a vydobýt si důstojné a důležité místo v rodině národů,
zároveň však nezapomenu na Dachau a Bergen-Belsen."
Dvacátého sedmého září 1951 Adenauer prolomil oficiální ticho prohlášením:
„Jménem německého lidu byly spáchány nevýslovné zločiny, jež volají po morálním
i finančním odškodnění." Z toho vycházejí lucemburské dohody z roku 1952 mezi
Spolkovou republikou Německo na straně jedné a Izraelem a Jewish Claims
Conference na straně druhé. Na základě těchto a dalších dohod, které vešly ve
známost jako spolkové zákony o odškodnění, zaplatilo Německo 100 miliard marek
- více než 60 miliard dolarů - lidem, kteří přežili holocaust a nyní byli roztroušeni po
celém světě. Němci byli přesvědčeni, že tyto reparace by měly uzavřít kapitolu jejich
zodpovědnosti za Hitlerovo „konečné řešení".
(Ukázka z knihy Stuart E. Eizenstat: Nedokonalá spravedlnost, Prostor, Praha 2005)

Řekli jsme si s Klausem předem – žádné bílé přilby
Dušan Spáčil
Mečiar byl před dvaceti lety jedním z hlavních protagonistů dlouhé a nepříjemné
politické tahanice, která někdejší slovenský premiér Vladimír vyvrcholila překvapivě
bezproblémovým rozdělením Československa. Kontroverzní politik, který stále stojí v
čele svého Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), byť hlavní slovenskou politiku
dnes dělají jiní, je přesvědčen, že se svým českým protějškem Václavem Klausem
nemohli v kauze „československého rozvodu“ postupovat jinak.
* E15: Řada lidí včetně politiků lituje, že se k rozchodu Čechů a Slováků neudělalo
referendum.
Pozdní lítost politiků, že nebylo referendum, je většinou pouhá sebeobrana těch, co
selhali při tvorbě zákona. Z nepovedeného zákona o referendu přijatého právě před
dvaceti lety totiž vyplývala podmínka, že ten, kdo odchází z federace, musí nechat
majetek druhé straně. Takže otázka referenda by pro Slováky musela znít, zda
souhlasí s tím, že nechají celý slovenský majetek Čechům. A takové referendum by
tehdy jistě jen zvýšilo napětí.

* E15: Jak se taková absurdní podmínka do zákona dostala?
Veřejnost proti násilí (VPN) vycházela z toho, že federaci udrží dvěma cestami. Tím,
že se přijme zákon o rozdělení československé federace, který znamenal, že ten, kdo
vystoupí, musí se zříci majetku ve prospěch toho, kdo zůstává. Takový zákon ovšem
nic neřešil, ale naopak zvyšoval napětí. A druhá záruka měla být v tom, že v rámci
privatizace přejde do České republiky část majetku ze Slovenska a na Slovensko část
majetku z Čech. A do českých zemí se mělo vydělit ze slovenského majetku více,
než kolik měla dát česká vláda k privatizaci na Slovensko. Čili vlastnické struktury se
měly smísit a tím se měla podpořit propojenost našich zemí. I tento nápad byl velmi
sporný. Samo o sobě by to promíchané vlastnictví takový problém nebyl, ale ztráceli
jsme tím přehled o tom, co je a tak to vyvolávalo také ostrý odpor.
* E15: Zpět k referendu. My laici jsme měli pocit, že otázka pro referendum mohla
znít i úplně jinak. Nemohla, ze zmíněného federálního zákona to jasně vyplynulo.
Navrhovali jsme, ať tedy udělá referendum každá republika zvlášť. Češi nám ale řekli, ať
si ho uděláme sami, když chceme, že jejich zmocnění z voleb je absolutní pro jakoukoli
variantu řešení situace mezi Českem a Slovenskem. Jednostranné referendum by pro nás
ale znamenalo patovou situaci. Kdyby slovenské referendum řeklo „vystupte z federace“,
už bychom do ničeho nemohli zasáhnout. A kdyby nám lidé odhlasovali „chceme ve
federaci zůstat“, čeští politici by nejspíš řekli o. k., ale jen za těch a těch podmínek.
Takže to pro nás bylo nepřijatelné. Já sám jsem pak ještě navrhoval udělat ratifikační
referendum, ale to už nechtěl nikdo. Pokud jde o vůli občanů k samostatnosti, ta byla na
Slovensku opravdu jednoznačná. Potvrdily to předčasné volby v roce 1994. V těch
kandidovala na Slovensku jediná strana, která měla v programu obnovení
Československa – dostala však jen jedno procento hlasů.
* E15: Volání po slovenské samostatnosti prý vyvolal sám Václav Havel, když po
svém prvním zvolení jel do Německa, a nikoli na Slovensko. Souhlasíte s tímto
tvrzením? Zánik federace nebyl důsledkem nějakých intrik či chyb jednoho člověka.
Existence Československa i jeho rozpad byly historicky podmíněné. V roce 1918 Slováci
Československo přivítali, byli rádi, že se zbavili maďarského útlaku, Češi byli bratři. Od
začátku byl však problém v tom, že slovenská reprezentace byla v tom spojení slabší, a
tak Slovákům neprosadila ve státě rovnoprávné postavení. Štefánik, který měl ze Slováků
jako jediný velkou autoritu, v první vládě vůbec nezasedl, protože zahynul. A Masaryk, i
když byl synem slovenského kočího, neměl ke Slovákům zrovna vroucí vztah. A tak
přišel s tezí o československém národě. Problém s touto ideou byl v tom, že se
Slovensko za ČSR bralo ne jako národní, ale jen jako nářeční území. Tedy jako
pouhá provincie. Tahle nešťastná myšlenka pak přispívala ke všem rozporům, které
mezi Slováky a Čechy vznikly. Federace v roce 1968 zůstala kvůli normalizaci jen na
půli cesty, pocit křivdy tu byl přítomen i pak. Když přišla demokracie, dala se snaha o
dořešení této otázky čekat. Přesto se dost dlouho nic nedělo, na stole byly jiné problémy.
Diskusi paradoxně opravdu zahájil Václav Havel. Ne když nepřijel do Bratislavy po
inauguraci, ale když neočekávaně přinesl do sněmovny svůj amatérský návrh na
změnu názvu a státního znaku. Obojí bylo pro Slováky nepřijatelné. Pomlčková
válka, která následovala, vůbec nemusela nastat, kdyby se otázka názvu a státního znaku
řešila normálně.

* E15: Mluvil jsem s vámi poprvé v roce 1991 a tehdy jste říkal, že rozpad federace
nehrozí. My jsme původně o zcela samostatném státu neuvažovali. Já tedy určitě ne. Ale
už v roce 1990 jsme na společné poradě všech tří vlád – federální a obou republikových –
dospěli k tomu, že federace nemůže být založena na stejných principech jako za
komunismu. S těmito názory nepřišli jen slovenští zastupitelé, nespokojenost byla i na
české straně. Vcelku ve shodě jsme si tehdy řekli, že je tomu třeba dát jinou podobu a
uspořádání předělat. To vyděsilo Havlova poradce Křižana. Hned volal prezidentovi,
ať přeruší dovolenou, že se tu hroutí federace. Nic takového se nedělo, jen
vykrystalizovaly různé názory. Šlo hlavně o to, že bylo třeba změnit ústavní zákon z roku
1968, aby bylo možno přesně stanovit, co je federální a co patří republikám. V tom byl
totiž velký zmatek. Přijali jsme dohodu, že to budeme řešit úpravou kompetencí, a
přípravu kompetenčního zákona i diskuze kolem něho jsem dostal na bedra já. Po
konzultaci s českou stranou jsme takový návrh připravili, ve federální vládě to ale
vyvolávalo odpor. Proti byl například i tehdejší ministr financí Václav Klaus a
předseda federální vlády Čalfa. Připadalo jim třeba, že když federace nebude řídit
železnice, nebude to federace. Ta argumentace byla prostě mnohdy iracionální. Tato
situace přinášela i značné osobní tlaky – předsedu české vlády Petra Pitharta obviňovali,
že chce rozdělit stát, a ustál to před Občanským fórem jen tak tak. Já to neustál, a tak
jsem odešel v březnu 1991 dočasně ze scény. Mezitím vzal režii do ruky Václav Havel.
Svolával porady k sobě, diskuse se vedla ani ne tak o tom, jak mají česko-slovenské
vztahy vypadat co do hmoty, jako jaké mají být co do filozofické podstaty.
* E15: Připomeňte prosím, jak jednání o kompetencích probíhala.
Na stole byl můj a Pithartův návrh – aby poslanci přijali ústavy republik a to, co zbude,
vytvoří pravomoci federace. Premiér Čalfa přišel s další variantou – aby byly přijaty tři
ústavy – dvě republikové a jedna federální. A Čarnogurský to navrhoval řešit nikoli
ústavou, ale smlouvou mezi dvěma státy, která založí i kompetence federace. Diskuse se
táhly, česká strana měla pocit, že jsem to já, kdo to tlačí k rozpadu federace. Skutečností
ale bylo, že v té době už naplno probíhala krize výkonných složek. Federální orgány
přestávaly pracovat a republikové ještě dostatečně nevládly. Po mně se slovenské vlády
ujal Čarnogurský, neuměl však nic prosadit. Podepsala se smlouva v Mílovech,
sněmovna ji však neschválila, a tak byla dána k ledu. Veřejnost se zatím radikalizovala.
A do toho přišly volby. Ty určily jako vítěze HZDS, a tedy mne, a na České straně ODS
a Václava Klause.
* E15: Jak velkou roli v postupném rozkladu federace hrála ekonomika?
Národní pohyby byly důsledkem jak politických demokratických změn po roce 1989, tak
nevyřešených ekonomických vztahů. Uspořádání, které jsme měli mezi sebou, například
předpokládalo, že republiky hradily jistou část výdajů ze svých rozpočtů a část z dotací
od federace. Nikdy ale nebylo jasné, kolik zisku se kde vytvořilo, na území kterého
státu, protože zisk se odvozoval z bankovních ústavů, které byly v Praze, a z
obchodních organizací, které byly také hlavně v českém hlavním městě. Velmi silné
třenice mezi federální a českou vládou na jedné straně a slovenskou vládou na straně
druhé vznikly na podzim 1990 v souvislosti se sestavováním rozpočtu. Podnítila je
skutečnost, že federální dotace pro republiky byly schváleny jen na rok 1991. Roku 1992
se měly přestat vyplácet. Slovenským politikům vadilo, že Slovensko sice mělo dál

produkovat a přispívat do federace, peněžní vztahy byly ale dál nesprávnou cenovou
politikou deformovány a nazpět jsme z federálního rozpočtu neměli dostávat skoro nic.
* E15: Závažným ekonomickým problémem bylo asi i Havlovo rozhodnutí o
zastavení zbrojního průmyslu. Málokdo si tehdy uvědomoval, že dvě třetiny
zbrojního průmyslu byly na Slovensku. Ze dne na den jsme měli sto tisíc
nezaměstnaných a do začátku roku 1991 tento počet vzrostl na 330–350 tisíc. Takže
vyvstala akutní otázka peněz na konverzi tohoto průmyslu. Ty ovšem nebyly v dohledu.
Při návštěvě na Slovensku pak vyslovil Václav Klaus významnou větu: „Penízky nejsou
ani nebudou!“ Jenže my jsme s těmi nezaměstnanými něco dělat museli, neboť jich stále
přibývalo. Řešili jsme základní problém, jak vůbec nově postavit ekonomiku, neboť
zároveň se už chystaly strukturální změny, z nichž vyplývalo, že plošně padne
hornictví a výrazně se sníží hutnický průmysl. Hlinikárna v Žiaru nad Hronom byla
v podstatě před uzavřením, košické železárny balancovaly na limitním množství
oceli, aby se vůbec mohly udržet v chodu. Dostali jsme se s Čechy do ekonomického
sporu, z čeho má Slovensko vlastně žít, jak máme ekonomiku sanovat. Česká republika
na tom byla bezpochyby lépe. My jsme měli minimum spotřebního průmyslu, navíc
většinu výrobků jsme vyváželi na Východ, ale po pádu Varšavské smlouvy to už od nás
nikdo nechtěl. Museli jsme prostě tyto ekonomické akcenty vznášet, ale české straně se to
pochopitelně nelíbilo.
* E15: To byl problém? Důsledkem těchto sporů bylo, že počátkem roku 1992 poslanci
rozhodli, že jakékoli přerozdělování skončí. Nacionalistické tendence, které přicházely ze
Slovenska, chtěli zastavit tím, že se bude rozhodovat jen podle počtu obyvatel, podle
klíče, že v Čechách a na Moravě žijí dvě třetiny a na Slovensku jedna třetina obyvatel.
Jenomže to bylo pro slovenskou stranu také nepřijatelné, neboť to znamenalo zříci se
identity a kapitulovat.
* E15: Po samostatnosti volali nejdříve lidé na demonstracích v slovenských ulicích.
Hráli mezi nimi nově nezaměstnaní například ze zbrojovek velkou roli?
Určitě byli v těch davech i ti, co se cítili ohroženi ekonomicky, třeba horníci, kteří se báli,
z čeho budou žít, až jim zavřou doly. Byla to vždy směsice lidí. Aktivisté, provokatéři,
ale hlavně spousta poctivých, ale naštvaných lidí. Někteří čeští představitelé, zejména
Václav Havel, nás totiž svými necitlivými výroky skutečně uráželi. V roce 1991 bylo
třeba vzhledem k nacionalistickým náladám velmi choulostivým datem výročí
slovenského státu. Snažili jsme se, aby vše proběhlo co nejklidněji – jenže Havel přijel
do Bratislavy a pronesl na náměstí projev, který nacionalisté vnímali jako
provokaci.
* E15: Kdy se Slováci rozhodli pro úplnou samostatnost?
Do léta roku 1992 byla většina Slováků odhodlána žít v nějakém svazku s Čechy. Jenže
pak se situace radikalizovala. Ve hře už byla i asociační dohoda s Evropskou unií, chtěli
jsme do ní vstoupit jako dva rovnoprávní partneři. Také se nedalo ignorovat, co se dělo v
bývalém SSSR a v Jugoslávii. Všude okolo vítězil nacionální přístup, nedalo se to
nevnímat. Vývoj měl už prostě jistou setrvačnost. I zahraniční partneři nám říkali, víme,
že to už neudržíte, jen ať to proběhne pokojnou cestou.

* E15: Zmínil jste opět negativní roli Václava Havla ve vztahu k Slovákům. Proč mu
nemůžete přijít na jméno?
Já si ho vážím jako disidenta, ale jako prezident ve vztahu ke Slovákům skutečně
udělal řadu chyb. Myslím, že to pramenilo z toho, že stavěl všechno na vnějších
obrazech. Vždy se v něm projevoval divadelník. Nepochopil, že to není představení, že
dějiny i společenské dění jsou především objektivní procesy.
* E15: Ján Čarnogurský navrhoval stát rozdělit – ale až k datu přijetí obou zemí do
EU. Nebylo by to lepší?
Zeptám se vás – myslíte, že by tady ještě v roce 2010, kdy jsme podle plánu měli vstoupit
do EU, nějaký stát byl? Čarnogurský prostě vytvořil jakousi fikci, aby se nedalo říci,
že je proti. Vycházel z toho, že Slovensko nebylo počátkem devadesátých let připraveno
na to, aby se samostatný stát vytvořil, zatímco Česká republika připravena byla. A to měl
pravdu, ale nakonec to nebylo to podstatné. Také tvrdil, že dojde k disparitě měny, že
se bude měnit česká koruna za třicet slovenských. A strašil rizikem nepokojů,
vojenského střetu nebo nějakého převratu. Naštěstí se jeho obavy nepotvrdily –
zvládli jsme to v klidu.
* E15: Vy jste s Klausem neměli strach z nějaké balkanizace československého
rozchodu?
Když jsme s Václavem Klausem seděli pod oním stromem ve vile Tugendhat, probrali
jsme nejprve varianty budoucího vývoje. A zjistili jsme, že pravděpodobné jsou jen dvě.
Rozdělení pod naší kontrolou, pokojné, klidné, které by vytvořilo novou kvalitu vztahů
mezi našimi národy. Anebo jsme to mohli nechat jít svou cestou. Jenže tím by určitě
vzrostl na obou stranách radikalismus. Během jediného roku by nás vývoj smetl – a
konflikt by musely řešit jednotky OSN. Na slovenské straně navíc vyvolávalo jistý
nepokoj i to, že Češi měli už dokonale zpracovaných několik variant vývoje včetně svých
jednostranných kroků. Dokonce se už řešily krizové zásoby a zajištění hranice.
* E15: Slovenská strana nic takového neměla?
Slovenská strana neměla absolutně nic. Riziko bylo v tom, že jednostranné kroky české
strany mohly na Slovensku vyvolat napětí, které by nebylo zvládnutelné a mohlo by
způsobit konflikt. A tak hned na začátku jednání jsme se s Klausem shodli: Rozdělení
nesmí řešit žádné bílé přilby. A že my to musíme garantovat. Takže jsme velice pečlivě
probírali každý detail, abychom riziko radikalizace vyloučili. Právě proto pak na
setkáních s českou stranou vznikla ta velká síť smluv, které platí dodnes. Jsou do jisté
míry opravdu unikátní – odhaduji že Evropská unie se teprve za deset či dvacet let
dopracuje k takovému modelu, jaký jsme mezi Čechy a Slováky měli už v roce 1992.
* E15: Na první jednání s Klausem jste šli oba s jasnými představami, které se
postupně přibližovaly? Nebo nebylo zprvu jasného nic?
Šli jsme do toho oba jen s odhodláním situaci účinně a smírně vyřešit. Definitivní
představu jsme neměli. Vždyť na prvním jednání mezi čtyřma očima jsme se dohodli jen
jak budeme vytvářet federální orgány a co jsou ve vztahu Čechů a Slováků priority. Jenže
pak jsme se sešli se svými delegacemi a zjistili, že nás o hodný kus přeběhly. Jejich

členové se zatím už dohodli na rozdělení! Zbytek prvního setkání jsme pak tedy věnovali
tomu, zda máme vůbec kompetence něco takového udělat.
* E15: Nikdy v těchto jednáních s českou stranou nenastala krizová situace, kdy jste
měli pocit, že se už třeba nesejdete?
Osobně jsme s panem Klausem tento pocit neměli, když byl nějaký problém,
zatelefonovali jsme si a probrali ho na dálku. Jen ve vyhlášeních pro jednu nebo druhou
stranu bylo pro uklidnění veřejného mínění občas nutno navenek přitvrdit. V samotných
jednáních to opravdu nikdy nezaskřípalo. V mnohém jsme měli rozdílné názory, vše však
probíhalo ve vzájemné úctě a důvěře. Já jsem na Klausovi oceňoval třeba i to, že to byl
jediný český politik, který vedl politickou kampaň i na Slovensku, mluvil tam i s
obyčejnými lidmi. A také bylo potěšující, že co se v rámci našich jednání dohodlo, vždy
to platilo, i když to třeba nikdo nezapisoval.
(E15)
Trichet môže vziať Grécku euro, tvrdí Stiglitz
Neprijímať grécke dlhopisy znamená ukončiť členstvo Grécka v eurozóne,
tvrdí nositeľ Nobelovky.
Osud eurozóny a ďalší vývoj európskej dlhovej krízy má teraz v rukách Európska
centrálna banka. Podľa toho, ako sa postaví ku Grécku a či bude ochotná ďalej
prijímať ako záruku grécke dlhopisy, zrejme predurčí, či má Grécko v eurozóne
ešte miesto, alebo či sú dni eurozóny v súčasnej podobe zrátané. V komentári v
liste Financial Times to napísal držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu Joseph
Stiglitz.
Špekulantom sa otvorili dvere
"Súčasná stratégia, ako sa vysporiadať s dlhovými problémami Grécka,
nefunguje. Trh už vyniesol verdikt: špekulanti dostali príležitosť a tiež ju využili.
Istí si môžeme byť takto: Doterajšie reakcie Európy len zvýšili neistotu okolo
budúcnosti eura," napísal Stiglitz, ktorý pred desiatimi rokmi okrem iného
správne predpovedal vytrvalý pokles kurzu dolára.
Nákaza sa podľa Stiglitza presunula z periférie eurozóny do jej stredu, respektíve
do Talianska a Španielska, čo sú významné členské krajiny. Problém však nie je
ani tak ekonomický, ako skôr politický. Európa má šťastie, že vo väčšine krajín
na periférii boli zodpovedné vlády, ktoré sa nepriklonili k populizmu. "Čo urobil
za posledných 18 mesiacov (grécky premiér) Jorgos Papandreou, to je
úplne impozantné. Človek by len ťažko mohol očakávať viac. Ale
minimálne v jednej krajine, a v budúcnosti možno vo viacerých z nich, už
čakajú pripravení menej zodpovední politici, ktorí budú chcieť využiť
rozšírené a niekedy aj pochopiteľné názory, že Európa neurobila, čo urobiť
mala a stanovila politicky neúnosné podmienky, "upozorňuje Stiglitz.

Je to na politikoch
Čo je teraz potrebné urobiť, je podľa ekonóma zrejmé: Ak Európa vydá európske
dlhopisy podporené kolektívnym záväzkom všetkých vlád, mali by tieto cenné
papiere získať aj nízky úrok. Krajiny, ktoré majú vážne problémy, ale musia mať
možnosť taký nízky úrok aj využiť. Potom budú zvládnuteľné aj ich dlhy. Aj keby
mala Európa svojich problémových členov dočasne dotovať, stále je to lepšie
riešenie, než ich nechať napospas. Straty by potom boli väčšie, podotkol Stiglitz.
"Ďalšou zložkou úspešnej reakcie je obnova rastu. Súčasná neistota má
mimoriadne tvrdé dopady na banky a bankové pôžičky. Fond solidarity pre
zabezpečenie stabilizácie by mohol v spolupráci s Európskou investičnou bankou
v ohrozených krajinách urobiť aj potrebné investície," navrhuje Stiglitz. Menšie
podniky by potom mali mať možnosť získať revolvingový úver, pretože práve od
takýchto podnikov je možné podľa Stiglitza čakať, že pomôžu naštartovať
hospodársky rast.
Situácia podľa ekonóma dospela tak ďaleko, že Európa už musí prestať
balansovať na hrane a skoncovať s politickým naťahovaním sa. Európska
centrálna banka by si podľa neho mala uvedomiť, že reštrukturalizácia (aj keď ju
niektoré z ratingových agentúr budú považovať za úverovú udalosť) znamená, že
grécke dlhopisy budú bezpečnejšie než doteraz. Keď ich šlo brať ako kolaterál
slúžiaci na zabezpečenie investícií predtým, tak po reštrukturalizácii by to malo
byť ľahšie.
"Keď to poviem bez obalu, tak neprijímať grécke dlhopisy znamená
ukončiť členstvo Grécka v eurozóne, a to so všetkými následkami. ECB tiež
musí prijať fakt, že pre občanov mnohých krajín je neprijateľná dohoda,
ktorá nepočíta so spoločnou obeťou súkromného sektora. Avšak tí, čo
obhajujú účasť súkromného sektora, si musia uvedomiť, že súkromný
sektor sa bude zdráhať odpísať časť starých pôžičiek a pri nových nebude
chcieť pristúpiť na takýto úrok, ktorý by neodrážal príslušné riziko," varoval
Stiglitz.
Európa má možnosť súčasnú krízu vyriešiť. Nie je to otázka ekonomiky, ale čisto
politickej vôle, uzatvára Stiglitz.
Doláru a euru sa už nedá veriť
Trh si začína žiadať späť pevné a dôveryhodné platidlo, tvrdí Jaroslav
Brychta z X-Trade Brokers.
Do čoho sa podľa vás v tomto čase oplatí investovať?
Veľa toho, bohužiaľ, nie je. Špekulovať sa dá, samozrejme, so všetkým, pokiaľ
ide o dlhodobejšie investície, osobne najviac verím bezpečným prístavom, a to

predovšetkým zlatu, striebru a čiastočne aj švajčiarskemu franku. Ide o
investície, ktorým sa bude dariť v situácii, keď sa bude už teraz neúnosné
zadlženie súkromného a verejného sektora riešiť ďalšou infláciou. Presne to
očakávam, a preto nemôžem inak ako staviť na tú najväčšiu istotu, ktorá na trhu
momentálne je.
Je hlavnou príčinou rekordného posilňovania zlata a švajčiarskeho franku
dlhová kríza v USA aj Európe?
Jednoznačne áno. Keď proti sebe postavíme dve zlé meny USD vs. EUR, zdá
sa, že sú relatívne stabilné. Napríklad menový pár EURUSD už asi od polovice
roka 2007 osciluje v pásme okolo 1,40 dolára za euro s odchýlkou plus mínus
dvadsať centov. To preto, že sú obe meny rovnako zlé a ich kúpna sila klesá viac
menej rovnakým tempom. Ak proti sebe však postavíme zlú a kvalitnú menu,
napríklad USD a EUR vs. CHF a zlato, rozdiel je viditeľný na prvý pohľad. Frank
za posledné štyri roky k doláru spevnil o 35% a nachádza sa na novom
historickom maxime. Dolárová cena zlata vzrástla o 140 %. K tomu netreba
čokoľvek ďalej dodávať. Zlato je menou, ktorou sa platilo vyše 4 500 rokov.
Papierové meny, v podobe, akú poznáme dnes, sú s nami 40 rokov. Trh si
jednoducho začína žiadať späť pevné a dôveryhodné platidlo, a tým dolár a euro
rozhodne nie sú.
Aký očakávajú vývoj cien "bezpečných prístavov" po tom, ako by sa
vyriešila záchrana Grécka a dospeje sa k dohode o navýšení dlhového
stropu v USA?
Záleží na tom, čo máme na mysli, keď sa bavíme o "vyriešení záchrany Grécka".
To, čo považujú európski politici za riešenie, t.j. poskytnutie ďalšej pomoci a
rozptýlenie strát na celú eurozónu, je asi také riešenie, ako keď poradíme
narkomanovi, aby abstinenčné príznaky riešil zvýšením dávky drogy, ktorú do tej
doby poberal. V tejto situácii vidím ako jediné riešenie bankrot a
reštrukturalizáciu dlhu, kombinovaný s úsporami v podobe zníženia daňovej
záťaže a masívnej redukcie výdavkov a celkovej úlohy štátu v ekonomike. To sa,
samozrejme, nezaobíde bez väčších otrasov, než boli tie, ktoré nasledovali po
páde Lehman Brothers. Oboje je pre cenu bezpečných prístavov pozitívne s tým
rozdielom, že čím dlhšie budú politici problémy zametať pod koberec, tým
pomalšie, o to ale intenzívnejšie v budúcnosti, cena bezpečných prístavov
porastie.
Pokiaľ ide o navýšenie dlhového stropu, jeho schválením sa dlhová kríza
nielenže nevyrieši, ale až začne naberať na sile. Spojené štáty sa už vyše dva
mesiace nezadlžujú a žijú z rezerv, ktoré budú musieť po zvýšení stropu zo
zákona doplniť. Ministerstvo financií teda už nejakú dobu nezvyšuje celkový
objem dlhopisov v obehu a ich ponuka je dlhšiu dobu fixná, čo je jeden z

hlavných dôvodov, prečo výnosy z amerických dlhopisov s desaťročnou
splatnosťou klesli počas posledných dvoch mesiacov späť pod 3%. Akonáhle
však Spojené štáty začnú znovu dlhopisy emitovať, budeme svedkami
ponukového šoku, kedy budú trhy zaplavené novým dlhom, a to nielen kvôli
deficitnému rozpočtu USA, ale tiež kvôli potrebe navýšenia pôvodných rezerv.
Tento ponukový šok môžu Spojené štáty ustáť bez väčších problémov. Som
však veľmi zvedavý na to, kto bude v tom čase nakupovať európske bondy za
ceny (výnosy), aké pozorujeme dnes. Je to v podstate veľmi jednoduchá
ekonómia. Zvýšenie ponuky dlhopisov pri rovnakom dopyte povedie k zníženiu
ceny (rastu výnosov). Pretože sú americké a európske dlhopisy čiastočnými
substitútmi, rast výnosov bude všeobecný a dotkne sa všetkých. Niektorých
menej (USA, Nemecko, Británia), iných viac (krajiny PIIGS). A to je asi to
posledné, čo by si dnes Európa mohla priať.
Prinesie podľa vás štvrtkový summit európskych lídrov ku Grécko nejaký
posun?
Žiadny zásadný zlom neočakávam. Európski politici zatiaľ žiadne riešenie
neponúkli. Všetko, čoho sme boli svedkami od minulého mája, bolo iba
socializáciou strát a odďaľovaním nevyhnutného. Problém predlženej krajiny
rozhodne nevyriešite tak, že ju budeme ďalej podporovať v zadlžovaní. A to je
presne to, o čo európskym politikom ide. Umožniť Grécku, aby sa mohlo ďalej
zadlžovať a udržať ho pri živote, pretože by jeho pád ohrozil celú eurozónu. Ako
je však Grécko v roku 2014 a s celkovým dlhom 150% HDP lepšie, ako Grécko v
roku 2009, keď jeho dlh dosahoval 115% HDP, to zatiaľ nikto presne nevysvetlil
a záhadou je to aj pre mňa.
Vyrieši navýšenie stropu pre dlh nateraz problémy USA?
Vyriešené budú iba problémy americkej politickej reprezentácie. Bez navýšenia
stropu by Spojené štáty zbankrotovali a súčasní politici sa stali prakticky
nevoliteľnými. Preto je takmer 100% isté, že strop bude navýšený. Celé to
zdanlivo dramatické vyjednávanie je len divadlo na voličov, ktorí tak majú pocit,
že žijú v krajine, kde medzi sebou súperia o ich priazeň dve úplne odlišné
politické koncepcie, čo samozrejme, nie je pravda. Krátkodobo sa teda podarí
situáciu stabilizovať. Dlhodobo sa však celý problém, ktorý bude treba raz riešiť,
iba nafukuje.

Povesť na dnešnej Morave o Cyrilovi a Metodovi a Devíne!
Zdroj: http://vesely.bloguje.cz/tema-1-vyskov.php

Široko daleko jsou Hamiltony známé hlavně díky kapličce Strachotínka, kde měli kázat
slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj. Znalci starobylé historie také vědí, že jen pár
kroků odtud jsou zbytky zříceniny dědického hradu. A jen o kousíček dál je tajemné
místo zvané Čertova skála.
Z pramene křtili Cyril a Metoděj Pod úhlednou kaplí z devatenáctého století je
studánka s dobrou vodou. Je známá jménem Strachotínka. O jejím původu se vypráví
pověst: „Když byli povoláni Rastislavem do říše velkomoravské soluňští věrozvěstové
Konstantin a Metoděj, čili slovanskými jmény Crha a Strachota, navštěvovali z
děvínského velehradiska, které bylo nad ústím Moravy do Dunaje, Moravany a učili je
novému náboženství. Tak zavítali také do ústředí zdejšího kraje na hradisko pustiměřské
a odtud podnikali výpravy do jednotlivých vesnic,“ uvádí pověst. Podle ní byl jejich
příchod určený na letní horký den. Průvod sestupoval z Kozí horky do žlíbku. „Na balvan
na stráni vystoupil jeden z cizinců, jehož hubená postava a bledý obličej nesvědčily o
pevném zdraví. V dlouhé řeči nadšeně vykládal shromážděným o účelu příchodu svého a
bratra Strachoty, o pravém Bohu. Hodiny plynuly, slunce pálilo, náhle kazatel klesl ve
mdlobě. Tu bratr Strachota úderem paty vyvolal ze skály proud studené vody a s tou
omdlelého Crhu vzkřísili,“ dodává pověst.

Vyškov-Hamiltony je 35 km od Brna SV (severovýchodne)
Vyškov-Hamiltony - Uherské Hradiště vzdialenosť 60 km
Vyškov-Hamiltony – Devín-Bratislava vzdialenosť 150 km

Aj táto povesť svedčí o tom, že ani Uherské hradište –Sady, ani Mikulčice, ba ani žiadne
iné hradisko na dnešnej Morave, nebolo centrom Rastislavovej ríše, lebo inak by sv. Cyril
a Metod nedochádzali vyučovať až z takej diaľky 150 km!
Naopak, dosvedčuje, že tým hlavným sídlom v 9. storočí bol Devín na Slovensku!!!
Bulletin SVATOPLUK.
>>> Je uradny organ 34. zboru Slovenskej ligy v Amerike.
>>> Zboru krala Svatopluka v Detroite.Internetove vydanie
pre
>>> clenov apriatelov
>>> nasho zboru. J. Janek.
>> Nebolo by mudrejsie, ak by sme prestali riesit RuskoPolske problemi
>> akoncetrovat sa na problem nas slovensky.Podla mojho
nazoru my Rusko-Polsky
>> problem nevyriesime aj ked z Poliakmi citime. Katynu sa
neda len tak zabudnut

>> odpustit je krestanske,ale az po tom ked Rusi to
olutuju, oni to
>> stale odmietaju priznat.Nas Andrej Zarnov mal nad slnko
jasne dokazy
>> tykajuce sa tejto tragedie.My Slovaci mame svoju
tragediu a to tragediu cechoslovacku
>> aj ked Slovensko je samostatne predsa nad nim ako cierna
mora
>> strasi cechoslovakizmuz a jeho pohrobkovia, ktori
pouzivaju staru bolsevicku taktiku
>> zvanu"HSUEH HSI", co z cinskeho prekladu znamena
"Obmyvanie
>> mysle"pre stareho Mao Tse Tunga to robilo, co aj nasi
zkorumpovani kongresmani dufaju.
>> Socha Masaryka v Bratislave je urazkou pre Slovakov. On
Masaryk
>> ktory povedal ze "Sloviencina je jenom nareci Ceski" on
ktory povedal, ze slovensky
>> narod neexistuje iba narod ceskoslovensky.Takym ludom
stavaju tito pohrokovia
>> monumenty o Boze aka nizkost. Na druhej strane ztrhli
dvojkriz Svatoplukovi.
>> Odpustat bliznemu svojmu je krestanske aj nasa viera nam
to
>> prikazuje, ale prv nez sa to moze stat bratia Cesi, tak
ako povedal
>> kosicky arcibiskum Alojz Tkac,by sa nam mali omluvit za
svetku
>> nespravodlivost ktoru v minulosti na narode slovenskom
napachali a
>> az potom moze by debata o slovanskej
vzajomnosti."Obmyvanie mysle" robi iba docasne a co po tom?
>> Jozef Ciger Hronsky bol raz povedal, ze historia sa da
prekrucat
>> ,ale sama sa ona nikdy nemeni.Poznat svoju historiu taku
aka ona
>> bola je viac ako dolezite,lebo narod bez poznania svojej
historie nema ani buducnost.
>> V roku 1792 v Trnave juraj Fandly napisal toto:"O
VOLAKTERI ROK UWIDI SWET,ZE
>> SLOVENSKY JAZYK A JEHO PISEBNE PERO< WZDICKI SA, MOZE
INSIM RECAM A
>> WTIPOM W EUROPE VICHWALENIM Z VELKU CHWALU PRIPODOBNIT
JAK Z
>> DUCHOWNIMA TAK ZE SWETSKYMA KNIHAMI."

Uz bolo

háčky a udice

Začiatok novej éry v slovensko-izraelských vzťahoch a Apokalypsa Národa
http://www.kss.sk/print.php?article=878
Roberta Fica prijali v Izraeli najvyšší štátni predstavitelia.
Dzurinda na návšteve v Izraeli
Nedávno došlo vo vzťahu Slovenska a Izraela k náhlemu veľkému posunu. Chcel by
som teraz v krátkosti tieto udalosti zhrnúť. Správy o nich boli väčšinou skromne skryté
medzi ostatnými správami, chcel by som ich preto trochu uviesť do kontextu, keďže
najnovšie slovenské udalosti krásne zapadajú do línie, dostatočne známej v Maďarsku.
Jadrom týchto udalostí je, že v našich krajinách prebieha skryté obsadzovanie.
Zhrňme teda najprv tieto udalosti.
Ako všetci vieme, posledné parlamentné voľby na Slovensku vyhrala liberálno-"
pravicová" koalícia, ktorá je preplnená Sorosovými odchovancami a bilderbergovskými
činovníkmi (Radičová, Chmel - Open Society Fund; Mikloš - Londýn School of
Economics, bilderberger) a inými indivíduami, ktorých právne zaradenie v normálnej
krajine by bolo iba "vlastizradca". Bohužiaľ v Maďarsku taktiež iba naoko sú "národní"
na vrchole moci, pretože ak odhliadneme od rétorických zvratov, vidíme, že Orbán je tiež
Sorosov odchovanec a napríklad Martonyi, minister zahraničných vecí, ktorý už v deň
parlamentných volieb na večierku s izraelsko-maďarským odznakom popíjal svoje
šampanské s izraelskou veľvyslankyňou, je tiež členom skupiny bilderberger. A bohužiaľ
kľudne môžeme vynechať aj Jobbik z vymenovania "národných" síl, pretože po
úspešnom presmerovaní energií národne cítiacich ľudí v Maďarsku sú iba na ozdobu
(resp. na smiech) tak v európskom ako aj v maďarskom parlamente - v parlamente, kde
zhruba 80% poslancov už dnes len rozpráva po maďarsky ale nie sú Maďarmi, ba podľa
niektorých odhadov cca. 2/3 poslancov sú dvojitými občanmi.
Keďže od médií, ktoré sú v židovských rukách, nemôžeme očakávať, že nás budú o tom
všetkom informovať, ale viacerým občanom už jednoducho tieto súvislosti začali štípať
oči, vytvorila sa neformálna "sieť". Jej princípom je iba toľko, že čoraz viac ľudí má oči
otvorené, a keď sa dejú zvláštne výkupy a dražby nehnuteľností alebo vyhostenia (áno, v
Maďarsku sa to už začalo diať), tiahnu tajomné vojenské konvoje, v noci počuť nad
hlavami bzučať helikoptérové jednotky, alebo napríklad sa hrnie kolóna mikrobusov
plných izraelských "civilistov" zo Schwechatu, informácie sa dokážu veľmi rýchlo dostať
na zodpovedajúce portály. Na základe týchto údajov možno usúdiť, že Maďarsko
môžeme považovať prakticky za obsadenú krajinu, ktorej vlastnú armádu systematicky
rozpustili, takmer úplne obrali o svoj národný majetok a rozmnožovanie Cigánov vyhnali
na neúnosnú mieru. K tomu všetkému môžeme prirátať aj deštrukciu vidieckeho
hospodárstva a priemyslu - vlastne všetkého - a čo je najhoršie, úplné oblbnutie
obyvateľstva prostredníctvom masmédií a "reformovaného" školstva. Všetky tieto

procesy sú známe aj na Slovensku, aj keď možno nie v takom rozsahu a nie až takej
intenzity.
Už dnes je Maďarsko najväčším židovským chlievom prinajmenšom strednej Európy,
ale veľa faktorov poukazuje na to, že Slovensko bude pravdepodobne tiež cieľovou
krajinou imigrácie Židov po zrútení štátu Izrael, ktoré sa môže očakávať v blízkej
budúcnosti. Dokonca viaceré analýzy poukazujú na to, že "Veľké Uhorsko" je reálne
medzi plánmi - s tým rozdielom, že ho idú realizovať Židia a možno síce v názve zostane
"Uhorsko", v skutočnosti by vznikol "Nový Izrael".
Ale vráťme sa k samotným udalostiam oných októbrových týždňov.
15.októbra prišiel Veľký Deň! Minister zahraničných vecí "jedinej blízkovýchodnej
demokracie", Avigdor Lieberman zavítal do Bratislavy! (Napríklad do Veľkej Británie už
zavítať nemôže, keďže je proti nemu podaná žaloba za vojnové zločiny a môže sa stať, že
ho zatknú.) Najprv rokoval s Rudolfom Chmelom (Most Híd) a potom aj s Mikym
Dzurindom (SDKÚ). V oboch prípadoch samozrejme spomenul holokaust - bez toho by
to nebolo ono - a keď od oboch "veľkých slovenských štátnikov" dostal predpísanú
reakciu a uistil sa, že vedia kde majú svoje miesto, v priateľskej a vážnej atmosfére
rokovali ďalej o kultúrnej, edukačnej a vedeckej spolupráci. Len na margo by som
poznamenal, že napríklad v Maďarsku "vedecká spolupráca" s Izraelom znamená, že
Izrael môže voľne využívať neraz revolučné patenty zapísané na maďarskom patentovom
úrade a to dokonca tak, že samotnému vynálezcovi môže uprieť právo na vlastný vynález.
Pekná, symetrická spolupráca, ako sme už od nich zvyknutí.
Ale to všetko je len zahrievacie kolo, pretože začiatkom budúceho roka sám Simon Peres
zavíta do provincie, možno aby sa ubezpečil, či sa vykupovanie Slovenska nezadrháva.
(Tento velikán totižto už raz s úsmevom na tvári vyhlásil doslova, že "sme skúpili
Manhattan, kúpiť Rumunsko, Maďarsko a Poľsko pre nás nebude problém." - Slovensko
doslova nespomenul, možno ho už v duchu zahrnul pod "Maďarsko", pretože podivných
izraelských investícií je aj na Slovensku neúrekom.) A samozrejme si príde aj trochu
zaholokaustovať - takí sú smiešni tí gójovia, keď sa červenajú.
Medzitým minister obrany Ľubomír Galko (ako ináč: SaS) bol v Izraeli, Lipšic sa teraz
chystá a momentálne sa práve zdržiava na Slovensku Ehud Barak, s ktorým sa Galko ináč
stretol aj v Izraeli, asi majú toho veľa, čo musia prediskutovať. Ak by sme aj považovali
za samozrejmé, že v dnešnom svete volební víťazi - obzvlášť ak sú liberálni, ako v našom
prípade - musia urobiť svoje povinné kolo k svojmu pánovi do Izraela, takáto náhle
zvýšená premávka je predsa podozrivá .
To, ako si máme predstaviť túto "kultúrno -edukačno - vedeckú" spoluprácu v praxi,
nám spresnil Galko už 20. októbra, keď po návrate zo svojej cesty v Izraeli vyhlásil, že
objavil, že Izrael má obrovský vojenský potenciál, zdá sa, že to doteraz nevedel. Ďalej
objavil, že sa dá urobiť lepší obchod, ak sa nenakupuje cez sprostredkovateľov, ale
priamo od výrobcu - no chlapec je to úplne geniálny, a má rozhľad ako sa to od riaditeľa
Kauflandu aj očakáva. Aj keď po svojom návrate ešte nič konkrétne neoznámil,

medzitým sme sa dozvedeli, že by šlo o predaj odmínovacieho systému Božena 4, o ktorý
izraelský partner javil záujem už v Izraeli. Na tom by zatiaľ ešte nebolo nič zlé , veď
všetko sa vyrába preto, aby sa predalo. Ale dohoda obsahuje aj iné položky. Obslužný
personál by dostal výcvik na Slovensku, čo môže byť skvelý krycí manéver na to, ako
sem dostať izraelské jednotky. A k tomu všetkému Galko navyše ponúkol Izraelu
možnosť špeciálneho cvičenia na základni na VVP Lešť - aj keď som ja osobne nenašiel
priamu spojitosť medzi predajom Boženy a výcvikom v Lešti, väčšina médií tie dve
správy "balí" spolu, zrejme vedia prečo. Slovom: na území Slovenska budú cvičiť
izraelské vojenské jednotky - a zdôraznime, že nie jednotky inej členskej krajiny NATO
alebo EU, alebo hoci len európskej krajiny. Má Galko vôbec právomoci k takejto
dohode? Nemal by najprv konzultovať s velením NATO? Alebo to konzultoval a všetko
bolo v poriadku? Veď koncom augusta ešte nemal hotové ani bezpečnostné previerky,
potrebné pre rokovania NATO a vybavenie previerky vraj trvá aspoň dva mesiace. Teraz
nechcem rozoberať ani spojenie diletanta Galka s vojenskou kontrarozviedkou - napr. s
Milanom Hudecom - a tiež nechajme bokom, že VVP Lešť má v prenájme WAY
Industries, Krupina, výrobca Boženy.
Ďalším zvláštnym aspektom tejto dohody je, že munícia, ktorú Izrael nakúpenými
Boženami objaví, sa bude zneškodňovať na Slovensku. Je otázne, čo je na tom taký
vynikajúci "kšeft", keď si pomyslíme na nedávnu katastrofu v Novákoch. Ale otázky sa
tu vynárajú aj iné. Kto bude kontrolovať dovoz, množstvo, typ a pohyb tejto munície na
Slovensku, či naozaj pôjde na zneškodnenie alebo sa stratí v nejakých tajných bunkroch?
Každopádne k prítomnosti vojakov tu máme aj potenciálne legálne krytie pre dovoz
munície na Slovensko. Šikovné.
Tu by som bohužiaľ mohol vymenovať ohromujúce množstvo analógií, pretože izraelské
ozbrojené sily sú už dlhší čas v mnohých formách, otvorene aj skryte prítomné v
Maďarsku, aj keď ich celkový počet je neznámy. Je ale isté, že regulárnu maďarskú
armádu vysoko prevyšujú počtom, kvalitou výcviku aj vybavenosťou, obzvlášť, keď
bojaschopné maďarské jednotky bojujú niekde v afganských horách (pretože v
poslednom čase už niekoľkokrát naozaj museli aj bojovať). Doma zostalo iba pár
prepitých a skorumpovaných generálov pri minimálnych "ozbrojených silách" veľmi
slabej úrovne. Ale môžeme tu spomenúť aj prelety dvoch izraelských špionážnych
lietadiel v marci 2010 v maďarskom vzdušnom priestore, ktoré sa vlastne len náhodou
odhalili, podľa všetkého ide o pravidelnú aktivitu. Taktiež môžeme spomenúť
"protiteroristické" cvičenia na letisku Ferihegy v Budapešti, kde - no kto iný - opäť cvičia
izraelské jednotky. Na tom istom letisku pritom svojim vlastným koridorom a bez
kontroly maďarských úradov voľne prichádzajú izraelskí občania - dodajme znovu, že
nejde o členský štát EU ale o krajinu mimo schengenského priestoru.
Ale prejdime na inú správičku, tiež spojenú s Izraelom s dátumom 27. október.
Slovensko a Izrael podpísali dohodu o "spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti" - na
iniciatívu izraelskej strany (!). Oproti dnes už "klasickým" metódam boja proti
organizovanému zločinu sa do dohody tentoraz dostali aj prinajmenšom zaujímavé
položky. Menovite:

•
•
•
•
•
•
•

spolupráca pri masových verejných podujatiach
boj proti obchodovaniu s ľuďmi, omamnými a psychotropnými látkami
boj proti počítačovej trestnej činnosti
boj proti terorizmu
spolupráca pri vyšetrovaní, pátraní po páchateľoch trestných činov
spravodajstvo pre verejnú bezpečnosť
ochrana svedkov

Kto je len trošičku v obraze ohľadne procesov prebiehajúcich dnes v Maďarsku nemôže
si nevšimnúť aspoň určité analógie. Prečo potrebuje Slovensko izraelskú spoluprácu pri
masových verejných podujatiach? Čo znamená v ich ponímaní "ochrana svedkov"?
Hlavne - a tu sa jemne dotýkame viacerých bodov - keďže je známe, že Židia sú
zainteresovaní nemalým percentom na svetovom obchode s drogami, ľuďmi alebo
ľudskými orgánmi.
A teraz najzaujímavejšia otázka: prečo si majú Izrael a Slovensko vymieňať spravodajské
informácie "pre verejnú bezpečnosť"? Pre ktorú? Pre izraelskú verejnú bezpečnosť? Tak
tam už vidím, ako slovenskí borci pomôžu bezradnému Mossadu. Alebo nebodaj pre
slovenskú verejnú bezpečnosť? A k tomu prečo treba izraelskú pomoc? Samozrejme
nechali zadné vrátka otvorené, že "zmluvné strany môžu odmietnuť súčinnosť v
prípadoch, v ktorých môže byť ohrozená suverenita, bezpečnosť alebo národné záujmy,
prípadne môže byť v rozpore s právnym poriadkom štátu". Ale prosím vás, kedy sa
Mossad zaujímal o takéto veci?
A ako môže vyzerať izraelská pomoc pri zabezpečení verejnej bezpečnosti?
Vráťme sa o štyri roky dozadu. Maďarsko, 23. októbra, 2006, 50-te výročie
protiboľševickej revolúcie v 1956. Už v septembri, po Gyurcsányovom slávnom
"ıszödskom prejave" - kde priznal, že štyri roky klamali a vodili občanov za nos (kto mu
niekedy len jedno slovo uveril, môže si za to sám.) - sa na budapeštianskych uliciach
rozpútalo peklo. Ľud, hnaný "spravodlivým hnevom" začal dobýjať sídlo verejnoprávnej
televízie. Ako sa ale neskôr mnohokrát ukázalo, išlo o skupiny agentov - provokatérov a
opitých futbalových fanúšikov. Na obranu sídla televízie zámerne poslali slabo vycvičenú
a vyzbrojenú policajnú jednotku pričom veliteľovi elitného policajného komanda
zúriacemu od nemohúcnosti o ulicu ďalej z " vyšších miest " zakázali zasahovanie a
poskytnutie pomoci jednotke bojujúcej pomaly o život pri sídle televízie. Potom prišiel
október. Vtedy policajní ťažkoodenci, ľudovo zvaní "droidi" zaútočili na dav skladajúci
sa z civilistov. Droidi nerozprávali po maďarsky, podľa viacerých to znelo ako nejaký
blízkovýchodný jazyk, nemali identifikačné čísla (čo je trestný čin samo osebe a
oprávňuje občana označiť ho za ozbrojeného útočníka a podľa toho konať), používali
vipery a mlátili dav hlava-nehlava, strieľali cielene a vo výške hlavy s gumenými
projektilmi čím viacerých oslepili alebo zmrzačili. Pátranie po identite týchto droidov
bolo zmarené, nik to z nich identifikovaný a potrestaný nebol. Veru Bratia, aj o takejto
priateľskej výpomoci môže byť reč. (Mimochodom, vedeli ste, že okrem odmínovacích
zariadení tá istá firma WAY Industries vyrába aj tzv. Boženu Riot na zvládnutie
občianskych nepokojov? Podľa promo videa "controls the riots and civil demonstrations",

aby sme si dvakrát rozmysleli tie prípadné civilné demonštrácie, na ktoré síce právo
máme, ale neodporúčajú sa.)
K izraelskej vnútropolitickej výpomoci musím spomenúť aj to, že istá súkromná strážna
firma, zhodou okolností zase izraelského pôvodu, ktorá v Maďarsku zamestnáva celo
krajinne už cez desaťtisíc ozbrojených "esbéeskárov" postupne preberá funkcie polície.
Od stráženia VIP osôb cez stráženie databáz a archívov, ba najnovšie aj objektov
vojenského charakteru. Ale onedlho možno aj identifikáciu občanov, budovanie databáz
o nich a podobne. Vďaka už spomínanej "sieti" vieme aj to, že v službách rôznych
strážnych a iných krycích firiem po celej krajine pracujú ozbrojenci vycvičení v Izraeli a
izraelská tajná služba im dodala väčšie množstvo zbraní í. Čo sa ani nemôžeme veľmi
čudovať, keďže cez Ferihegyské letisko môžu vlastne nekontrolovateľne doviesť hocičo.
Bohužiaľ by som mohol pokračovať do nekonečna, ale nateraz to snáď aj stačí. Mám
taký pocit, že po skupovaní krajiny, investíciách a po "obsadení" parlamentu aj na
Slovensku sa začína nová éra a Slováci a Maďari na vlastnej koži pocítia, že nielen
minulosť máme spoločnú, ale zdá sa, že aj súčasnosť a budúcnosť. Nikdy v histórii ešte
natoľko nebolo treba aby sa Slováci a Maďari spojili, ako práve teraz. Kto medzi nami
zakladá spory, chtiac alebo nechtiac prihráva záujmom Židov, ktorí Maďarsko už obsadili
a - zdá sa - nemajú v pláne sa zastaviť na hranici.
++++++++++++++++++++
Němci napsali "srdečný" dopis občanům Řecka
Známý německý týdeník Stern zveřejnil ironický dopis Němců Řekům v němž
připomínají, že SRN dalo do EU nejvíc peněz.
Milí Řekové! Také to u vás znáte, tetu, která po celé dětství a mládí krmí prasátko?
U prvního kola, prvního rádia, první dovolené – pokaždé přidá pár bankovek. A nic
za to nechce, jen tu a tam přátelské děkuji pěkně. Milí přátelé, toto je dopis od vaší
štědré tety. Žádný strach, nemusíte děkovat. Jediné, co si přejeme je: Vžijte se do
naší situace. Od roku 1981, tedy 29 let, patříme do stejné rodiny, do EU. Žádný jiný
rodinný příslušník nedal do rodinné kasy tolik peněz jako my,totiž 200 miliard euro
čistého. A asi nikdo nedostal na hlavu tolik, jako vy, celkem téměř 100 miliard. Tedy
polovinu toho, co jsme my přihodili do EU hrnce, jste vy z něj velkou naběračkou
vybrali. Nebo vyjádřeno jinak: Spočteno – my, Němci, jsme v těch letech dali
každému z vás, Řeků, od kojence po starce, přes 9000 euro. Prostě tak. Bylo to milé,
ne? Ještě nikdy žádný národ tak velkoryse nepodporoval dobrovolně tolik let jiný
národ! Jste naši vskutku nejdražší přátelé. Jak se nám během těch let dařilo, na to
jste se nikdy nezeptali. Hádám, že ani dnes, Vás naše starosti příliš nepálí. Já vám je
ale stejně převyprávím. Naše ulice jsou děravé, protože nám chybí
peníze na jejich údržbu. V některých městech svítí v noci jen každá druhá lampa,
protože radnice nemají na zaplacení účtů za elektřinu. Naše platy, na rozdíl od
vašich, od zavedení eura prakticky vůbec nestouply. A k tomu všemu musíme
zachraňovat Řecko? Starosti o vás nám opravdu ještě chyběly. Milí řečtí lékaři,
místo stávkování se příští týden radši věnujte svým pacientům. A od teď, už bez
předcházejících proseb o peníze. A pak si jednoduše zdaňte vaše příjmy. Ano, vaše

nové porsche si sice objednáte o rok později, ale vy to přežijete. Milí řečtí důchodci,
když u nás člověk pracuje celý život, nedostane ani 40 procent své mzdy jako
důchod. S tím jsme na čtvrtém místě od konce mezi zeměmi OECD. A teď otázka:
Kdo je naopak na místě prvním? Správně. Vy. V důchodu si dopřáváte přes 95
procent vašeho průměrného příjmu. Zdá se vám to fér? Takže, milí řečtí důchodci,
vy jste ta generace, která tuto mizérii způsobila. Nechte nohy v klidu, nechoďte
nikam demonstrovat a nechte vaši vládu schválit úsporná opatření. Milí občané
Řecka, nemluvte pořád dokola o tom, že za katastrofální situaci nesou vinu vaši
politici. Jste přeci národem, který světu představil demokracii, měli byste proto
vědět, že je to vláda lidu – vás. Dříve jste byli pro svět inspirací, cesta, kterou ale
ukazujete dnes, je bludná. Tak to dál prostě nejde. Srdečné pozdravy, Walter
Wüllenweber, Stern PS: A ozvěte se! Za vaši odpověď bychom byli rádi.
++++++++++++++++++++
Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., Matejkova 57, 841 05 Bratislava
Bratislava, 22. 7. 2011
Vážená pani ministerka spravodlivosti,
sledujem Vaše úsilie o nápravu neduhov v našom právnom štáte. Je ich veľa, a nielen čo
sa týka tzv. „veľkých kauz“. Obraz skutočnej situácie v oblasti našej polície, prokuratúry
a súdnictva ponúka aj môj individuálny prípad, ktorý „riadne postupuje“ – už takmer 13tý rok, stále bez výsledku.
Prosím, neprijmite tento môj list ako sťažnosť na kohokoľvek zo zúčastnených. Posielam
Vám ho predovšetkým ako Váš bývalý kolega na právnickej fakulte Univerzity
Komenského, a v istom období aj ako kolega – člen legislatívnej rady vlády SR: posielam
Vám ho vyslovene ako kuriozitu, ktorá by bola na strašne veľký smiech, keby nebola,
naopak, na strašne veľký plač nad našim právnym štátom a v ňom vládnucou
spravodlivosťou (tým nemám na mysli Váš rezort, ale spravodlivosť pre občanov
všeobecne v praxi, ja som iba jeden z mnohých).
Pripojujem Vám tieto prílohy:
1. moje odvolanie proti rozsudku Obvodného súdu Bratislava I č. 10C62/1998-227,
podané proti nemu dňa 14.12.2009; – v ňom je zhrnutá celá skutková a právna podstata
prípadu;
2. náš list viacerých poškodených z 28. 10. 2001, adresovaný generálnemu prokurátorovi
SR M. Hanzelovi a ministrovi vnútra SR I. Šimkovi;
3. náš list viacerých poškodených z 3. februára 2003, adresovaný ministrovi vnútra SR V.
Palkovi;
4. moja sťažnosť na dozor prokuratúry z 24. 1. 2004, adresovaná generálnemu
prokurátorovi SR M. Hanzelovi a na vedomie daná ministrovi vnútra SR V. Palkovi a
ministrovi spravodlivosti D. Lipšicovi;
5. môj podnet zo 6. 7. 2004 na podanie sťažnosti pre porušenie zákona rozhodnutiami
vyšetrovateľa a prokurátora okresnej prokuratúry, adresovaný generálnemu prokurátorovi
SR D. Trnkovi.
6. mne adresovaná odpoveď ministerstva spravodlivosti SR z 9. 10. 2003 o vzatí na
vedomie môjho prípadu pod spisovou značkou č. 11 768/03-61/D/2003 (jeden z
viacerých listov podobného znenia, uvádzam ho len kvôli spisovej značke).

S úctou
J. Švidroň 2

Vážená pani
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Ministerka spravodlivosti SR
Župné nám. 13
813 11 B r a t i s l a v a
++++++++++++++++++++
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Senátoři jsou uplně mimo a chystají se nás zbankrotovat!!!
www.youtube.comNeuvěřitelný rozhovor s Přemyslem Sobotkou, místopředsedou
senátu o přistoupení České republiky do Paktu stability EU v kterém se
dobrovolně zaručíme za garanci 180 miliard v případě již probíhajícího krachu
eurozóny.
•
o Česko , Slovensko NAROD MA PRAVO SE BRANIT Reformy

http://sowamagazyn.wordpress.com/2011/07/22/zbankrutujemy-jako-jedno-panstwounia-europejs
• http://sowa.quicksnake.cz/Svobodni/Zbankrutujemy-jako-jedno-pastwo-UniaEuropejska

Poslední varování senátorům ohledně hospodářské vlády EU. Občane tvoje aktivita
je nutná!
Vážený pane senátore,
na schůzi Senátu 20. července 2011 budete hlasovat o vládním návrhu ratifikace změny
Smlouvy o fungování EU.
(http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/59913/50759)
Dovoluji si Vás naléhavě vyzvat, abyste hlasoval proti předloženému návrhu.
Změna smlouvy bude mít pro Českou republiku závažné důsledky v podobě
stamiliardových garancí ve prospěch krachujících států eurozóny. (Minimálně 180
miliard pozn. redakce)
Až EU rozhodne o našem přičlenění k eurozóně a bude trvat na naší účasti
v záchranném mechanismu formou garancí za dluhopisy, ponesete za takovou
situaci spoluzodpovědnost, pokud ve středu budete hlasovat pro změnu smlouvy.
Naopak, pokud se odvážíte hlasovat proti, budete se moci za pár let podívat bez hanby do
očí svým voličům i vlastním dětem a vnukům.

Dovoluji si Vás upozornit, že na rozdíl od Velké Británie a Dánska nemá Česká republika
sjednanou výjimku na zavedení eura a o zavedení eura v ČR a potažmo o účasti
v záchranném mechanismu může EU rozhodnout i proti naší vůli. (Rozhoduje o tom
Evropská rada kvalifikovanou většinou na návrh komise pozn. redakce)
Nevěřte prosím vládním představitelům, pokud Vám budou tvrdit, že bez českého
souhlasu není naše účast v eurozóně možná a že předkládaný návrh se nás netýká. Není to
pravda.
Pokud Vám budou vládní představitelé tvrdit, že případný nesouhlas České republiky
zkomplikuje situaci eurozóně, zatímco nám neublíží, není to pravda.
Právě nás se týká změna smlouvy především. Stávající členové eurozóny si mezi sebou
mohou zřídit jakoukoliv instituci a garantovat jakékoliv dluhopisy. Mají na to plné právo

a také si takovou instituci (EFSF) zřídili.
Vážený pane Senátore, prosím, nedávejte lehkomyslně svůj souhlas se změnou
smlouvy, jen proto, že Vás k tomu vyzve senátní výbor, premiér, ministr zahraničí či
představitel Vaší strany. Máte mandát od voličů a máte plné právo hlasovat proti
nebo se zdržet, pokud máte pochybnosti.
S úctou,
Petr Mach
ekonom, předseda Strany svobodných občanů původně vyšlo na svobodni.cz
Co s tím můžete dělat pokud nejste senátor?
Napište svému senátorovi email.
Zavolejte svému senátorovi a nenechte se odbýt sekretářkou.
Přijďte 19. a 20. července před vstup do senátu a sdělte svůj názor na chystanou
hospodářskou vládu EU senátorovi osobně. Ve středu jednání začíná od 10:00 senátoři se
budou na jednání trousit od 7:45
Cashflow Kvadrant 1 600,– Kč
Hra Cashflow učí současně, jak nakládat s osobními financemi, jak investovat do
nemovitostí i jiných firem a jak porozumět ekonomice. Učí, jak mohou lidé ovládat svou
finanční budoucnost, učí tajemství bohatých jak zbohatnout. Nejedná se však o návod

zbohatni-rychle-nejlépe-za-měsíc. Hra byla spíše vytvořena k tomu, aby se lidé naučili
zacházet s penězi a aby zvýšili svoje finanční IQ. Naučí vás rozeznávat příležitosti, které
se nabízejí dnes a denně kolem vás.
Zajímavé je, jak se při hře projeví vaše investiční nebo peněžní znalosti, jak se při hře
bude odrážet vaše skutečné chování. Jste-li hazardér, i v této hře budete hazardovat. Jsteli opatrný investor, i zde budete opatrně investovat. Krása hry ale spočívá v tom, že vše
probíhá v bezpečném prostředí hry, kdy nejsou přímo ohroženy vaše osobní peníze.
Nicméně znalosti, které hrou získáte, vám pomohu vaše reálné peníze rozmnožit. Naučíte
se něco, co budete moci použít ve skutečném každodenním životě.
Opravdu bohatí a úspěšní lidé vědí, že odložený smyslový požitek je klíčem k bohatství.
Bohatí uvažují: „Jak mohu získat více aktiv, která zaplatí moje hračky?“ (což jsou ve
skutečnosti pasiva)
Když hru budete hrát, prakticky si šáhnete na to, jak se aktiva vytvářejí. Opravdu se vám
otevřou oči. Opakovaným hraním této hry vyvinete návyky, které vám pomohou
bohatnout.
Na této hře se mi také líbí nesoupeřivá atmosféra. Když například poradím něco jinému
hráči v jeho prospěch, svoje postavení tím neohrozím a stále mám stejné šance dostat se
z onoho pověstného krysího závodu. Zároveň se učím jak já, tak spoluhráč, kterému
radím. Krásně se zde projevuje týmová práce.
Pokud pochopíte pravidla hry Cashflow, učiní vás finančně disciplinovanějšími. To, že se
jí (v anglické verzi) prozatím prodalo více než 300 000 kusů také svědčí o tom, že si ji
spousty lidí pořídily, aby zvýšili svou finanční gramotnost.
Na závěr bych rád citoval Roberta Kiyosakiho, když říká, že Cashflow není pro každého:
„Moje hra nezmění člověka z ulice. Moje produkty jsou určeny pro lidi, kteří jsou sami
od sebe aktivní. Pamatujte si, všichni máme schopnost dosáhnout finanční nezávislosti
bez ohledu na to, v jakém postavení se právě nacházíme, ale cestu k finanční svobodě si
vybere pouze několik jedinců. Je nabízena všem, ale ne všichni jsou odhodláni jednat,
aby dosáhli ve svém životě změn. Nečekejte a vydejte se na cestu.“
Na závěr bych vám chtěl poradit, abyste měli vždy na paměti, že není důležité, kolik
peněz vyděláte, ale jak s nimi naložíte poté, co jste je vydělali. Více peněz vás udělá
pouze více tím, čím už jste. Jste-li lakotní, více peněz tuto vaši vlastnost ještě více utvrdí.
Jste-li marnotratní, získáte-li více peněz, ještě lehčeji je rozházíte. Jste-li velkorysí,
s větším množstvím peněz budete ještě velkorysejší.
Autor článku Turija Kempe (- překladatel knihy Bohatý táta, chudý táta)

++++++++++++++++++++
Aby si urobil zenu stastnou staci byt:
>
> 1) Priatelom
>
> 2) Druhom
>
> 3) Milencom
>
> 4) Bratom
>
> 5) Otcom
>
> 6) Ucitelom
>
> 7) Vychovavatelom
>
> 8) Kucharom
>
> 9) Elektrikarom
>
> 10) Vodoinstalaterom
>
> 11) Mechanikom
>
> 12) Izbovym dizajnerom
>
> 13) Stylistom
>
> 14) Sexuologom
>
> 15) Gynekologom
>
> 17) Endokrinologom
>
> 16) Psychologom
>
> 18) Psychiatrom
>
> 19) Terapeutom
>
> 20) Vykonny
>

> 21) Organizovany
>
> 22) Dobry otec
>
> 23) Velmi cistotny
>
> 24) Sympaticky
>
> 25) Atleticky
>
> 26) Citlivy
>
> 27) Pozorny
>
> 28) Gavaliersky
>
> 29) Inteligentny
>
> 30) S fantaziou
>
> 31) Kreativny
>
> 32) Sladky
>
> 33) Silny
>
> 34) Chapavy
>
> 35) Tolerantny
>
> 36) Starostlivy
>
> 37) Ambiciozny
>
> 38) Schopny
>
> 39) Odvazny
>
> 40) Rozhodny
>
> 41) Doveryhodny
>
> 42) Vdacny
>
> 43) Naruzivy
>

> 44) Davajuci komplimenty
>
> 45) Ktory ma rad nakupy
>
> 46) Ktory nikdy nerobi problemy
>
> 47) Velmi bohaty
>
> 48) Nebyt pritazou
>
> 49) Ktory nepozera za inymi
>
> Súčasne treba davat pozor na:
>
> 50) Nebyt ziarlivy (ale ani bez zaujmu)
>
> 51) Rozumiet si s jej rodinou
>
> 52) Dat jej priestor (ale mat starost o to, kam ide)
>
> Okrem toho je velmi dolezite:
>
> 53) Nezabudnut datum: Vyrocia (svatby, zasnubenia, prveho
>
> stretnutia...), ukoncenia skoly, menin, menstruacie.
>
> Bohuzial, aj ked dodrzite perfektne tieto instrukcie, nemusite
>
> dosiahnut 100% jej stastia, pretoze ona sa moze citit pod tlakom
>
> prilis perfekneho zivota a utiect s prvym alkoholikom,
>
> zlodejom, uchylom, ktoreho stretne...
>
> Kvoli tomuto asi Boh povedal: Miluj ju! Ale nepovedal nikdy
>
> Cháp ju!!!!
>
> NO A AKO UROBIT STASTNYM MUZA?
>
> Jednoducho: 1) Daj mu !!!
++++++++++++++++++++
ZIal, z mailu sa nedaju vycitat signatari vyzvy, takto sa mi to zda samoucelne, aj ked
pravdive, pozdravujem

Výzva Vláde SR!

Subject: Výzva Vláde SR!

Subject: Fwd: Výzva Vláde SR!

Výzva vláde SR
My, občania Slovenskej republiky, naliehavo žiadame Vládu SR, aby
neposkytovala SOCIÁLNE DÁVKY ZADARMO!!!
Ale aby od týchto poberateľov soc. dávok požadovala aspoň minimum, a
síce základný poriadok a čistotu v obydliach a v okolí týchto obydlí
a aspoň priemernú starostlivosť o svojich potomkov. Pod touto
priemernou starostlivosťou rozumieme, že dieťa aspoň priemerne čisté
PRAVIDELNE navštevuje školu a hoci so štvorkami prechádza do
vyššieho ročníka.
V prípade, že tak nerobia, aby im tieto sociálne dávky odobrala aj s
nešťastným zanedbaným dieťaťom skôr, než to dieťa v 12-13 rokoch
otehotnie.
Naopak navrhujeme, aby rodine, ktorá je odkázaná na sociálne dávky,
ale o svojich potomkov sa príkladne stará, boli vyplácané peniaze
navyše za každé dieťa, ktoré v škole prospieva s vyznamenaním.

Máme za to, že vyššie uvedené je jediná cesta, ako zachrániť
posledné zvyšky zdravého rozumu na Slovensku.
V Jarovniciach nastupuje do 1. ročníka ZŠ 148 detí (6 z nich nie sú
rómovia) - iné ZŠ môžu závidieť taký nápor, mnohé školy totiž majú
problém naplniť stav aby mohli otvoriť prvú triedu; ale to nie je
všetko, okrem toho ešte 100 osôb (prevdepodobne nie bielych) 1.
ročník opakuje, takže ich na jeseň nastúpi takmer štvrť tisíca - ide
o tých istých ľudí, ktorí už o 7 rokov porodia ďalších budúcich
prváčikov (a ktorí tiež budú chcieť také auto, dom, oblek,
kabelku... ako máš TY ..... (si pripravený?)
.....na čo, že Ti niečo ukradnú...aby mali to čo aj TY...robme niečo
už teraz,

aby to tak nebolo....ak pomôžeme im - pomôžeme aj sebe....hlavne
sebe a nášmu SLOVENSKU....nenechajme zneužívať našu dobrotu a
trpezlivosť....
Vláda SR ZOBUĎ SA ... a rob niečo, kým nie je neskoro !!!
PRIDAJTE SA AJ VY !!!
sevcikova.anna@gmail.com
Anna Ševčíková
3892
Štefunkova 5
0904 270 390

fax 02/4342

Američan hovorí: Moja manželka keď si sadne na koňa, tak ho nohami
obtiahne: nie že by ten kôň bol taký chudý, ale ona má také dlhé pekné
nohy..
Francúz: Keď moju zenu chytím za pás, prsty sa mi dotknú..nie že by
som mal také veľké ruky, ale moja žena má taký tenký pás..
Cigán hovorí: Keď moju ženu plesknem po riti, tak sa jej riť trasie
ešte keď prídem z roboty..: nie že by mala takú veľkú riť, ale to ja
tak skoro prídem z roboty...

