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Přednáška 15. února 2005

v Klubu historiků
(Budoucích) politických vězňů 9, Praha 1, Nové Město


Napřed jsem si myslel, že jsem se k této přednášce dostal zřejmě omylem. Dlouho jsem nevěděl, jaká recenze na mou knihu by mohla vyjít. Říkal jsem si, že Dějiny po Roswellu jsem už napsal moc dávno na to, aby teď recenze vycházela (napsal jsem je ještě dřív, než jsem sem přišel poprvé). O mých Dějinách Českých zemí, které snad brzy vyjdou, myslím, ještě nemohl nikdo vědět. A Drang nach Osten se mi nakonec všude báli vydat, takže jej tu zná jen pár lidí z rukopisu. Teprve před několika dny jsem recenzi Jana Šterna, z Haló novin, ze dne 26. listopadu 2004, na Dějiny po Roswellu, našel na internetu.
A tak využiji této příležitosti také k tomu, abych řekl něco o tom, co dalšího vlastně píšu, čím se zabývám. A jelikož je recenze v rubrice Mýty současnosti, dotknu se také několika současných mýtů.

V první knize, ve které se trochu víc zabývám historií, v Dějinách po Roswellu, píšu také o mimozemšťanech, což se asi mnohým nebude líbit - ale také jenom díky tomu kniha vyšla.
V dnešní době si totiž nikdo ani nedovolí vydat knihu, která by pojednávala o politice Spojených států, církve, nebo poslední doby, pokud ji není možné zařadit mezi „konspirační teorie“ a tím zlehčit věrohodnost uváděných informací.
Poznal jsem to u své další knihy, Drang nach Osten aneb křižácké války od Pipina s krátkým po Clintona s doutníkem, na kterou jsem měl již podepsanou smlouvu s nakladatelstvím, které vydalo Tajné dějiny jezuitů, ale které nakonec smlouvu zrušilo.
 Přitom je můj Drang nach Osten zhruba na stejném stupni kontroverznosti. Jakmile však například určité věci nepřikládáte jenom jezuitům, ale přikládáte je církvi obecně - knihu tedy není možné zařadit jako jezuitskou konspiraci, je problém.


Dějiny po Roswellu
jsem napsal roku 1998, vyšly roku 1999 v AOS Publishing, v Ústí nad Labem

Jedná se o stručný vývoj ve druhé polovině dvacátého století, zejména o stručné poválečné dějiny Spojených států.
Informace v této knize čerpám hlavně z prací založených na odtajněných nebo jinak zpřístupněných materiálech převážně amerických tajných služeb ze tří různých okruhů: vše co souvisí s výzkumem UFO, provázanost CIA s drogami a její činnost v šedesátých letech, provázanost Vatikánu s nacismem a západními zpravodajskými službami, a pokouším se je logicky pospojovat.
Pro mě je každá konspirační teorie vědeckou hypotézou, kterou se dopracováváme k pravdě. Na druhou stranu je možné každou vědeckou hypotézu brát dogmaticky a nedopracovat se nikam.
Ve své knize kladu paralelně vedle sebe na jednu osu známé případy a vývoj ve věci mimozemšťanů, na druhou události a vývoj, hlavně americké politiky, a zkoumám jejich vzájemné souvislosti.
Myslím, že není důvod tyto věci nezkoumat, ať již z pohledu, jak tyto věci ovlivňují americkou politiku, nebo naopak, jak jsou tyto věci šířeny jako dezinformace k zastření jiných skutečností.
Myslet si o tom může kdo chce co chce, ale myslím, že americká politika je navíc i taková, že těžko někdo uvěří, že by něco takového mohli mít Američané ze své hlavy, a tak, pokud bude někdo psát holá fakta, bez nějaké konspirační teorie, většina lidí bude reagovat: „to není možné, to přece není pravda“.
Takže:

1. Na začátku knihy se zabývám změnou americké politiky po často uváděném ztroskotání UFO u Roswellu.
2. Dále se zabývám další výraznou změnou americké politiky po zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho - a údajného navázání kontaktů Spojených států s mimozemšťany.
3. V kapitole Sbírání sil k útoku se zabývám lety 1969-88, kdy se Spojené státy připravovaly k boji o světovládu, ale ještě neprováděly žádné větší zjevné akce.
4. V kapitole Útok se pak zabývám agresivní politikou Spojených států po nástupu George Bushe staršího.
Jinými slovy zavádím periodizaci: 1947-64, 1964-69, 1969-88, a od 1988, která může být užitečná k pochopení amerických a nejen amerických dějin, bez ohledu na mimozemšťany.

ad 1.
2. července 1947 mělo dojít ke ztroskotání UFO u Roswellu v Novém Mexiku.
V září 1947 začíná ve Spojených státech přísně tajný výzkum UFO. 
V září 1947 je také založena CIA. (Předtím to byla OSS, Office of Strategic Services.)

Není třeba připomínat, že vše ohledně výzkumu UFO, stejně tak jako všech dalších tajných amerických projektů, je natolik utajované, a spojené s šířením tolika dezinformací, že žádnou zprávu nemůžeme považovat za spolehlivou. 
Je také zajímavé, že za přísným utajováním všeho ve věci UFO stáli ve Spojených státech kromě tajných služeb od počátku v podstatě vždy republikánští politici. Pokud byl někdy některý z politiků nakloněn odtajnění a zveřejnění zpráv o výzkumu UFO, byl to, pokud vím, vždy demokrat.

V knize také občas zařadím různá odlehčení:

Například ohledně argumentace, co je důvodem utajování skutečných faktů ohledně UFO, uvádím:
Kdyby byly důvodem utajování obavy z kulturního šoku, podléhaly by nejpřísnějšímu utajení spíše televizní seriály typu „Dallas“.
A pokud jde o možný strach obyvatelstva z odlišných forem života, řada politiků, kteří jsou dnes u moci, a které má tudíž obyvatelstvo neustále na očích, se liší od všeho, co si lze představit pod pojmem „člověk“, víc než nejfantastičtější „vetřelci“.
Pak následuje závorka a celý odstavec začínající „Mám na mysli hlavně ty, převážně „pravicové“ politiky, atd. ...“

Pokud jde o poválečný vývoj, máme tu jednu zarážející časovou shodu s roswellským případem. Právě v té době totiž došlo k výraznému posunu v americkém postoji k nacistům:

Ještě 7. července 1947 byl Američany vydán rozkaz Paveliče při spatření zatknout. O týden později jsou již vydány nové instrukce ve smyslu „ruce pryč“ od něj. Připomeňme si, že podle uváděných údajů ke zřícení objektu u Roswellu sice došlo 2. července 1947, ale pátrací týmy se na místo dostaly až 8. července.
Od poloviny července 1947 Američané nacisty nepronásledují, ale naopak je najímají do svých zpravodajských služeb, a navíc úzce spolupracují s Vatikánem - který organizuje přepravu nacistických zločinců z Evropy přes Jižní Ameriku do Spojených států, v rámci známé operace Ratlines.
Samozřejmě lze spekulovat, jestli bylo důvodem, že Němci údajně našli podobný zřícený objekt, jaký měl spadnout u Roswellu, nebo skutečnost, že Němci v Praze v Letňanech vyvíjeli letadlo podobného tvaru.
Nejde však jen o to, že by Američané zaměstnávali pouze německé letecké a raketové odborníky typu Wehrnera von Brauna. Získávali prý i „odborníky“, kteří předtím „pracovali“ v koncentračních táborech - aby jim později vedli koncentrační tábory, do kterých budou zavírat Rusy, až povedou válku se Sovětským Svazem. 

ad 2.
K další výrazné změně americké politiky dochází po zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho (22. listopadu 1963), který stál podle ufologů v cestě plánů na spojenectví s mimozemšťany. Bez ohledu na to po jeho smrti k výrazné změně americké politiky došlo, což myslím nikdo nepopírá.
25. dubna 1964 údajně došlo k setkání s negativními mimozemšťany na letecké základně Holloman v Novém Mexiku. Radiový kontakt byl prý navázán už roku 1959.
(...Jinak, pokud jde o rozlišování na pozitivní a negativní mimozemšťany, nevím o tom, že by „pozitivní“ mimozemšťané někdy udělali něco pozitivního. Pokud Zemi navštěvují, jen se nezúčastněně dívají na tu zkázu, navštěvují ji zhruba jako povodňoví turisté - jsou tedy něco jako „povodňoví mimozemšťané“...)

2.-4. srpna 1964 začíná válka ve Vietnamu. Cílem mohlo být, kromě jiného, také jednak nahnat revoltující mládež do války, a tak zlikvidovat „šedesátá léta“ a nastolit „normalizační“ atmosféru, a také získat armádu vycvičenou v boji, pro zamýšlené plány na dobytí celého světa.
Dochází k likvidaci free love - bezplatného sexu.
Na místo sexuální revoluce přichází sexuální kontrarevoluce.
Na místo „make love, not war“, přichází „make war, not love“. Sexualita je nahrazována a postupně zcela vytlačována násilím.

Američané svým mimozemským spojencům údajně vybudovali nejméně přes sto podzemních základen ve vojenských prostorech Spojených států. 
Stavba těchto základen měla být ze značné části financována nelegálním dovozem drog z Jižní Ameriky. Pašování organizoval George Bush, budoucí president Spojených států, ve spolupráci se CIA.
...Připomínám, že návrat kokainu do Spojených států ve větší míře se však klade až do roku 1970 (předtím se přidával do roku 1900 do Cocacoly).
Každopádně je zajímavé, že toto tvrzení senátora Miltona Williama Coopera - obvinění presidenta Spojených států z miliardových obchodů s drogami, které, kromě jiného, uvedl ve své knize Mimozemšťané v pozadí vlády Spojených států, kterou vydal po nástupu George Bushe do úřadu, a jejíž výtisk zaslal všem americkým politikům, tak toto tvrzení radši přešli mlčením, zřejmě aby nevyplavaly na povrch ještě další věci.
...Později ovšem, když ve svém pravidelném rozhlasovém pořadu mluvil o tom, že za akcí z 11. září 2001 nebyli žádní arabští teroristé, a o propojení rodiny Bushů a bin Ládinů, už Cooper tak dobře nedopadl, a 6. listopadu 2001 byl zastřelen policií při zatýkání.
(Jinými slovy: když nahradil mimozemšťany bin Ládiny, byl problém.)
Pokud jde o zapletenost tajných služeb do pašování drog, ta je natolik notoricky známa, že není třeba ji příliš rozebírat.
Co však můžeme rozebrat, je důvod. Takže:

mýtus č. 1: v případě drog jde hlavně o drogy
Můj kamarád chemik je vždy velmi pobaven, když slyší o obtížnosti výroby heroinu. Říká, s trochou nadsázky, že heroin se dá namíchat lopatkou na uhlí ve vaně, z chemikálií, které se dají koupit v drogerii. Neexistuje žádný viditelný důvod, proč by se měla látka, která se dá vyrábět stejně snadno a ve stejném množství jako umělé hnojivo, pašovat s nepřiměřeným rizikem na obrovské vzdálenosti. Pašovat heroin z Afghánistánu do Evropy je asi stejně logické, jako pašovat pivo z Kamčatky do Čech.
Jeden důvod však přece jen existuje. Nejde o heroin, ale o síť, v tomto případě vedoucí přes Rusko - ať už z Kamčatky nebo Afghánistánu, kterou je možné použít k předávání informací, k pašování zcela jiných druhů zboží, nebo lidí.
O propojenosti tajných služeb s mafiemi vyplývají na povrch nové informace zrovna v současné době.

Pokud jde o úvahy, že Američané potřebovali na své tajné projekty - ať už jakékoli - ještě další zdroje černých peněz než jenom z drog, což asi potřebovali, nabízí se hned jedna možnost, která je očividná, a přesto se o ní moc nemluví. Je to ropa. Takže:

mýtus č. 2: ropa je černé zlato
Používání ropy jako zdroje energie je po technologické stránce zcela překonané - je tak na úrovni vyrábění elektřiny třením liščích ocasů.
Jak píšu, udělat ze dne na den z poháněče velbloudů miliardáře musí mít nějaký důvod. A tím důvodem nejspíš bude, že se pak část těchto příjmů vrací jako nikým nekontrolovatelný proud černých peněz. Stejně mimo jakoukoli kontrolu je i to, co se děje na ropných plošinách někde v Severním ledovém oceánu.
Ropa tedy není černé zlato, ropa jsou černé peníze.

Shodou okolností byla právě sedmdesátá léta také dobou ropné krize, kdy OPEC prudce zvýšil cenu ropy, což vedlo až k celosvětovému hospodářskému poklesu. Důvodem zdražení ropy mohl být požadavek značných částek černých peněz, potřebných na tajné projekty.
...Vidíme, že nikde ve světě neexistuje politická vůle ke změně energetiky, ať již ze strany států, které jistě rozsáhlé tajné projekty mají, nebo i těch, které je rozhodně nemají - ale kde třeba ropa umožňuje podvody s „lehkými topnými oleji“.

Do této části knihy patří také kapitola Zastavení pozitivního vývoje, ve které popisuji další události šedesátých let, jako zavraždění presidentského kandidáta za demokratickou stranu Roberta Francise Kennedyho 6. června 1968 v předvolební kampani (připomeňme si, že vrahem byl Jordánec). (4. dubna 1968 byl ve Spojených státech zavražděn také černošský aktivista, baptistický pastor Martin Luther King.)

25. července 1968 Vatikán vydává encykliku Humanae vitae, de facto zakazující heterosexuální sex. Někdo možná namítne, že Vatikán zakazuje i homosexualitu. Formálně sice ano. K tomu je tu ale i značný nepoměr v tom, že heterosexualita je prohlášena za vraždu, kdežto po homosexuálním styku má jít dotyčný pouze ke zpovědi, navíc hlavně proto, aby si s ním zpovědník mohl dát rande.
Roku 1969 vychází Satanská bible (autorem je Anton Szandor La Vey, který založil roku 1966 v San Franciscu Satanovu církev). V konspirační literatuře se uvádí, že La Veyovu satanskou církev rychle převzal jeho společník, Michael Aquino, důstojník z oddělení pro psychologické vedení války, a americký satanismus tak začal být řízen osobami spojenými s americkými tajnými službami.
...Čímž se ovšem všechny konspirační teorie dostávají na nejistou půdu a brzy není jasné, které ze zmizelých osob byly uneseny mimozemšťany, které byly zavražděny při satanských rituálech, které byly uneseny tajnými službami, a které se staly obětí běžné kriminality.
(To, co ve své knize píšu o americkém satanismu, je založeno na velkém množství článků, které na toto téma vycházely v Kanadě, když jsem tam v letech 1987-90 byl. V té době se objevila nová psychická nemoc, multiple personality disorder, kterou trpěly osoby, které byly jako malé děti rituálně znásilňovány při satanistických obřadech, a které právě v té době dorůstaly do dospělého věku.)
...Paralelně pak vedle sebe existuje kult neomylného papeže a kult satana. Ani jeden z nich však nepřipouští přirozenou sexualitu.

ad 3.
V kapitole Sbírání sil k útoku popisuji léta 1969-88, která působí dojmem, že se jedná o dobu příprav, kdy se neprovádějí větší zjevné akce.
Příliš nezáleží na tom, jestli díky tomu, že se Spojené státy nepohodly se svými mimozemskými spojenci, nebo kvůli tomu, že se válka ve Vietnamu nevyvíjela tak, jak by si Američané přáli, a roku 1975 skončila neúspěchem. ...V 80. letech vše jaksi spalo možná i díky tomu, že Ronald Reagan na schůzích také spal.
V tomto období se hlavně do politiky dostávají osoby vhodné pro americké plány.

Na podzim 1978 Spojené státy také zahájily program Star Wars, „Hvězdných válek“, jejichž cílem je ohrožovat Zemi z kosmu, takže se Američané de facto sami stávají negativními mimozemšťany.
...A dokonce ani v případě plazích mimozemšťanů, kteří mají být potomky druhohorních dinosaurů, nemusíme chodit tak daleko. Stačí si připomenout projekt Dinosaur, psáno Dyna Soar, výslovnost je stejná, [dainəso:], který Spojené státy zahájily hned týden po vypuštění prvního sputniku v říjnu roku 1957. Šlo o, tehdy ještě předčasný a proto neuskutečněný, projekt raketoplánu k vojenskému použití. Hvězdné války jsou potomky tohoto Dinosaura.

16. října 1978 se papežem stává Jan Pavel II. Jeho předchůdce byl po měsíci zavražděn.
Jak víme, v papežově životopise chybí tři roky z období války. Naposledy je vidět v uniformě na fotkách v době a v místech, kde řádily Heydrichovy einsatzgruppen. Dnes se hodně mluví o tom, že pak pracoval jako agent IG Farben a dodával cyklon B do koncentračních táborů.
1. února 1979 se v Íránu dostává k moci ajatolláh Chomejní.
3. května 1979 se ve Velké Británii stává první tajemnicí Margaret Thatcherová. Později se prokázalo, že byla placena z Íránu. 
V červnu 1979 se v Iráku dostává k moci Saddám Husajn.
V letech 1979/80 byl teheránskou aférou, kterou podle všeho zinscenoval bývalý ředitel CIA (ředitelem CIA byl v letech 1976-77) George Bush, odstraněn americký president, demokrat Jimmy Carter, a do úřadu nastoupili Ronald Reagan jako president a George Bush jako vicepresident.
21. září 1980 začala válka Iráku s Íránem.
Hlavním cílem této války patrně bylo, aby měl Irák - tehdy americký spojenec - armádu zkušenou v boji (válka také podle očitých svědků spíše připomínala vojenské cvičení než válku v „evropském“ slova smyslu). Sloužila i jako záminka ke stále většímu vyzbrojování Iráku.
Teheránská aféra přispěla mimo odstranění Cartera také k vyprovokování této války.

V tomto období - v sedmdesátých letech proběhla v Evropě také největší vlna terorismu (pak mírně klesá). Z rozboru terorismu vyplývá, že nejpravděpodobněji byl z větší části řízen Spojenými státy a jeho cílem bylo vynutit si poslušnost západoevropských států.

Píšu, že z amerického fašismu je cítit, že je jiný, daleko horší než cokoli, co si člověk vůbec dovede představit. Americký fašismus se liší hlavně tím, že nehledá podporu u žádné konkrétní sociální vrstvy, ale u duševně nenormálních, úchylných jedinců. A jelikož počet takových jedinců v dnešní společnosti neustále stoupá, je definitivně ve výhodě.
Když jsem žil v Kanadě, tyto věci jsem jasně cítil. A to jsem tehdy ještě ani nevěděl, že chorvatští ustašovci, které si původně republikánská strana najímala na organizování volebních kampaní, v 70. letech s republikánskou stranou splynuli. Americký fašismus proto je, přes „čistě“ nacistickou minulost rodiny Bushů, výrazně posunut směrem k ustašovskému fašismu, někam na úroveň košů plných lidských očí, jak ve své knize Kaput popisuje Curzio Malaparte.
...Dobře to bylo vidět, když Spojené státy vypisovaly odměny miliónů dolarů za uříznuté hlavy Slobodana Miloševiče a jiných jugoslávských politiků. Když začali později v Iráku uřezávat hlavy Američanům, už to Američané jako tak dobrý nápad neviděli.
Reaganovy fotky, už ve funkci presidenta, v Bílém domě, s bývalými fašisty a válečnými zločinci, včetně ukrajinského nacistického vůdce Jaroslava Stetska, který byl odpovědný za masakry Židů na Ukrajině, jsou dost výmluvné. A Reaganovo, a později Bushovo vyhlášení 10. dubna, dne, kdy Hitler v Chorvatsku dosadil Paveličovu „vládu“, za „Den chorvatské nezávislosti“, mluví samo za sebe.

ad 4.
V kapitole Útok pak popisuji agresivní americkou politiku od zvolení George Bushe staršího do konce roku 1998, kdy jsem dal knihu do tisku.

8. listopadu 1988 byl presidentem Spojených států zvolen George Bush.
12. listopadu 1988 papež Jan Pavel II. při projevu k dvacátému výročí encykliky Humanae vitae zakázal věřícím používat svědomí. - Vzhledem k tomu, že tento projev byl až čtyři měsíce po skutečném výročí encykliky, ale jen čtyři dny po volbě Bushe presidentem, možná bychom toto datum měli považovat za důležité datum na ose zla Washington-Vatikán.

O 17. listopadu 1989 píšu, že kolem Prahy v té době byla připravena vojska československé armády a podle scénáře mělo dojít ke „krvavé lázni“, ze které měl vyvstat Havel, „čistý jako lilie“. Že se tehdy podařilo podat zprávu o tom, co se tady děje, do Sovětského svazu, a obratem přišlo varování, že pokud československá vojska vstoupí do Prahy, vyjedou sovětská vojska ze svých základen a zaútočí na ně. Že tak paradoxně v listopadu 1989 právě sovětská vojska zabránila velkému krveprolití, a ať se to zdá jakkoli absurdní, za výraz „sametová revoluce“ tedy vděčíme také sovětské armádě...
Ke krveprolití však nedošlo, nebyl vytvořen potřebný kontrast ... a tak mnoho lidí cítilo, že tam ten Havel nějak nesedí.
...Člověk, který tenkrát tomu Šachnazarovi volal, si nepřeje publicitu, a tak mě v tomto případě berte asi jako novináře, který nechce prozradit svůj zdroj.

17. ledna 1991 začíná válka „spojenců“ proti Iráku. 
Roku 1991 začíná také válka proti Jugoslávii, o které se podrobněji rozepisuji, neboť tyto věci jsem pozorně sledoval.
(Mimo jiné jsem tedy propašoval pár stránek informací o válce proti Jugoslávii do ufologické literatury.)
Píšu, jak jsem slyšel, že válka proti Jugoslávii byla připravována Spojenými státy nejméně deset let předem. Pokud vezmeme v úvahu, že ustašovci, od kterých k tomu zřejmě vzešel podnět, splynuli s republikánskou stranou již v 70. letech, deset let na přípravy tady bylo.
Kromě toho, k údajnému „zjevení Panny Marie“ v Medžugorje, které bylo za druhé světové války známým ustašovským centrem, došlo roku 1981. Tedy také deset let před začátkem války. Nové poutní místo pak sloužilo k setkávání ustašovců z celého světa. S pomocí místních ustašovců připravovali krvavé události roku 1991 a následující.
(Připomeňme si například, že Dalmácie nepatřila Chorvatsku ani za „nezávislého ustašovského státu“. - Jak jsem jeden čas s oblibou říkal, „nezávislého“ jak Kenneth Starr, pokud si ho ještě někdo pamatuje.)
19.-22. srpna 1991 došlo v Sovětském svazu k puči. 21. prosince Sovětský svaz zaniká, 25. prosince odstoupil Gorbačov, do úřadu presidenta nastupuje Boris Jelcin.

1. ledna 1993 zaniká i Československo. Namísto něj vzniká Česká republika a Slovenská republika. Američané evakuují z Československa své občany speciálními letadly. Není vyloučeno, že chtěli na našem území vyprovokovat ozbrojený konflikt, což jim však díky poněkud odlišné mentalitě zdejších lidí nevyšlo.
...Přítelkyně měla po jedněch takových evakuovaných misionářích psa - psy Američané neevakuovali.

20. ledna 1993 nastupuje do presidentského úřadu Bill Clinton. Demokratický prezident sice po vládě republikánů Reagana a Bushe znamená jistý obrat k lepšímu, ale ne moc velký.
Rozdíl mezi republikánskou stranou, která splynula s ustašovci, a demokratickou stranou, propojenou s albánskou drogovou mafií, není příliš výrazný.
...Je asi takový, jako byl v posledním (roku 2004) americkém „předvolebním“ boji rozdíl mezi kečupem Heinz a kečupem Heil Hitler. - Myslím, že to „W“ tak klidně můžeme přeložit, když víme, že Walker je jméno, které Bushové dostávají na památku George Herberta Walkera, dědečka George Bushe staršího, jednoho z hlavních sponzorů Hitlera. (Jméno Walker měl jako další jméno i George Bush starší, ale ten s ním ještě veřejně neprovokoval.)

28. února 1994 se letectvo NATO zapojuje do vyhlazovací války proti Srbům. Jde o vůbec první bojovou akci NATO od jeho vzniku. V průběhu roku 1995 se pak bombardování účastnili i němečtí piloti. - Německo si tak v podstatě zopakovalo „nálet Luftwaffe na Bělehrad“ ze dne 6. dubna 1941.

Na konci knihy je, jak už to bývá, zhodnocení daného stavu a vyhlídky do budoucna.


Teď bych se zmínil o dalších dvou oblíbených mýtech:

mýtus č. 3: Židé vládnou Americe a světu
Není žádným tajemstvím, že ve Spojených státech arabský vliv postupně převážil původní vliv bohatých Židů. Ať už byla důvodem narůstající fašizace Spojených států nebo narůstající důležitost arabské ropy.
Zvláště by to nemělo být tajemstvím dnes, kdy se všeobecně ví, že rodina Bushů a rodina bin Ládinů jsou v podstatě jedna rodina, případně je možné se podívat na film Michaela Moora Fahrenheit 9/11, kde je dobře popsán vliv rodiny Saudů. 

Také je dobré vědět, že Židé nejsou zdaleka tak jednolitá skupina, táhnoucí za jeden provaz, jak si mnozí představují.

Je pravda, že je pár bohatých Židů. Otázkou je, čí zájmy hájí. Je pravda, že je pár osob židovského původu v politice. Opět je otázkou, pro koho pracují. A je pravda, že Mossad má své lidi všude. Informace však Izrael potřebuje hlavně na svou ochranu. Na svou ochranu si také vytvořil i mýtus amerického strýčka.

Fungovalo to asi takto:
Voni Arafat, kolik, že jim dali ty Amerikáni? Deset miliard dolarů? No, to nejsou škodný. Ale, kdyby věděli, kolik dali nám... Radši se ani neptaj.

Tyhle věci jsou tu proto, aby jim věřili arabové. Pokud jim někdo věří u nás, je to na pováženou.
Stejně tak jako o židovském spiknutí se může mluvit o českém spiknutí, protože „Čech všude bratra má“.

Ostatně se i říká, že Madelaine Albrightová je Češka, nebo že Šamil Basajev je ve skutečnosti Kamil Bašný z Mladé Boleslavi, který konvertoval na islám. Osobně bych spíš věřil tomu, že je Čech Basajev než že je Albrightová Češka. Co provádí Basajev se mi samozřejmě nelíbí, a tak bych je hodil oba do jednoho pytle, ale přece jen je tu jeden rozdíl. Basajevovy akce nebyly nikdy namířeny proti naší zemi, kdežto to, že Albrightová (z pozice ministryně zahraničí Spojených států) podporovala „našeho“ vepřového diktátora Havla, rozhodně košer nebylo.

Myslím, že tvrzení, že Albrightová je Židovka, musí hluboce urazit každého, kdo má v sobě trochu židovské krve, podobně jako musí tvrzení, že je Češka, hluboce urazit každého, kdo se cítí být Čechem.
Vzhledem k tomu, že konvertovala na katolictví a nejvíc „stranila“ Albáncům, není to podle mne žádná česká Židovka, ale albánská katolička, podobně jako matka Tereza, jejíž styky s albánskou drogovou mafií jsou také dobře zdokumentovány.

mýtus č. 4: kdo má peníze, ten má moc
Kapitál jsou peníze kryté mocí. Pokud peníze nejsou kryté mocí, ale ostatnými aktívami, není to kapitál.
Za každým, kdo má hodně peněz, je podle mě třeba vidět někoho s klackem, kdo mu říká, co má s penězi dělat. To není žádná konspirační teorie, to je realita. Myslet si, že to tak není, je naivita. I kdyby někdo tvrdil, že ti s klackem jsou vlkodlaci nebo jezinky, je podle mě blíž realitě než ten, kdo už za penězi nikoho nehledá, protože si myslí, že peníze mají moc samy o sobě.


Co považuji za důležité, je vědět, že američtí politici, a nejen ti, nejednají sami za sebe, že jsou to loutky, za které někdo tahá. Nepovažuji až za tak důležité příliš dopodrobna zkoumat, kdo tahá za tyto loutky, a kdo pak zase za ty, co tahají těmito loutkami, protože to se pak také nemusíme dopátrat. Co považuji za důležitější, je tyto věci pozorovat, a na základě toho pak lépe pochopit, co se tady vlastně děje.
Myslím, že ať už používáme hypotézy, které jsou nazývány konspiračními teoriemi, nebo ty, které jsou považovány za přísně vědecké, není až tak důležité hledat konkrétní viníky a nazývat je nějakým názvem. Zjednodušeně řečeno: Kterej mouřenín to udělá a kterej eunuch mu to nařídí, je jedno. Důležité je, co se děje.

Přínos „konspiračních teorií“  - a to i těch, se kterými budeme od základu nesouhlasit - vidím v tom, že jde o jiné řazení informací, často informací z jiných zdrojů, o řazení informací do nových souvislostí, které mohou posloužit i v úplně jiné hypotéze k vysvětlení úplně jiného jevu.


Drang nach Osten aneb křižácké války od Pipina s krátkým po Clintona s doutníkem
jsem napsal roku 2000

Jak hned na začátku uvádím, název knihy je samozřejmě nadsázka. Křižácké války začaly již před Pipinem a nezdá se, že by Clintonem skončily. Pouze mi připadá, že tato slovní hříčka vystihuje, jaké osoby obvykle války vedou.
V knize popisuji, jak se evropská historie donekonečna opakuje, jak jde ve skutečnosti jen o periodická tažení na východ, většinou za spolupráce Říma s Turky nebo jinými asijskými nájezdníky, ať již Avary, Maďary, nebo Kumány.
Samozřejmě se nezabývám jenom válkami, ale vztahy východu a západu vůbec, zejména vztahy s pravoslavným světem, husitstvím, renesancí, reformací a protireformací, rokem 1848, pařížskou komunou, velkou říjnovou revolucí, habsburstvím, fašismem, „poválečným“ vývojem, a tak dále.

Všímám si, jak se v každém novém velkém konfliktu na stranu útočníků přidávají nové a nové státy:

            Hlavní země účastnící se světových křižáckých válek

   1. s. k. v.         2. s. k. v.         3. s. k. v.

   Rakousko-Uherska,                                      |     Srbsko
   Německo,                                               |     Rusko
   Turecko                                                |     Řecko
   Bulharsko
   (Irsko)             + Itálie      <———————————————————————   Itálie
                       + Japonsko    <———————————————————————   Japonsko
                       + Rumunsko    <———————————————————————   Rumunsko
                       + Španělsko
                                           + USA       <—————   USA
                                           + Francie   <—————   Francie
                                           + Anglie    <—————   Anglie
                                           + Holandsko
                                           a další země NATO

   A připomeňme si, že za třicetileté  křižácké války ještě stáli i Němci
   proti Rakousku.

Podobně si všímám, jak se postupně mění osy zla:

  1. říše:          Osa Řezno-Řím
  habsburská říše:  Osa Vídeň-Řím       (Madrid-Řím-Vídeň)
  3. říše:          Osa Berlín-Řím      (Berlín-Řím-Tokyo)
  4. říše:          Osa Washington-Řím  (Washington-Řím-Brusel)

Všímám si nástupu Říma k nebývalé moci ve druhé polovině 19. století, toho, jak se Římu ve 20. století podařilo skatolizovat poslední výspy protestantství v Evropě - Holandsko a Švýcarsko.
Mou tezí je, že světové války končí jenom rozpadem říše zla, která válku rozpoutá:

   1. světová křižácká válka skončila rozpadem Rakousko-Uherska
   2. světová křižácká válka skončila rozpadem Německa
   3. světová křižácká válka tedy logicky může skončit jenom rozpadem USA

Dokud Spojené státy existují, válka trvá, ať už se nazývá jakkoliv. ...Prostě, dokud se Spojené státy nerozpojí.

K tomu dodávám, že těžko můžeme očekávat konec řetězce křižáckých válek, dokud tu bude římská církev, která nikdy nepovažovala mír za mír, ale pouze za příměří a přípravu na další válku či násilí.

Jako další velké nebezpečí v závěru své knihy uvádím informační entropii - vzrůstající nemožnost rozlišit mezi informací a dezinformací.

A na ukázku něco vylehčení nakonec:
Po roce 1989 u nás nastala nová doba římská, kdy na naše území vpadli narkomani a kvádrové (hlavně ti fialoví).
Nebo dále:
Z Čech se stala „země, kde zítra znamená za hodně dlouho“.


Dějiny Českých zemí

A ještě pár slov o mých třídílných dějinách Českých zemí. První díl je od pravěku do habsburské okupace, druhý díl je habsburská okupace a třetí díl budou republiky a protektoráty.
První díl jsem dopsal loni, druhý dokončuji, do třetího se musím brzy pustit.

Jedná se o stručný přehled historie s pečlivou chronologií, knihu lze požít i jako učebnici, na první pohled tak i vypadá, obsahem se samozřejmě od dnešních učebnic liší.
Uvádím méně známé a často zamlčované skutečnosti, hledám nové souvislosti, uvádím tradované pohledy na pravou míru, nabízím „nové“ pohledy, což ovšem často znamená pouze pohledy již zapomenuté, pohledy překryté církevní a pravicovou propagandou.

celou knihou se kromě toho táhnou dvě další linie, a to:
   jak tomu u nás skutečně bylo ohledně náboženství
   jak tomu u nás skutečně bylo ohledně vztahů mezi pohlavími

Také se snažím nazývat věci pravými jmény, snažím se nepřistupovat na terminologii protivníka. V této věci nás však ještě čeká dlouhá cesta, neboť terminologie protivníka, tato orwellovská novořeč (třebaže je systematicky zaváděna od středověku) je příliš vžitá a jakékoliv odchýlení se od jejího pravopisu zatím vyvolává velké pobouření.


									Děkuji za pozornost


P.S.:
V debatě jsem mimo jiné uvedl, že se jedná pouze o velmi stručný výtah knihy, která je sama o sobě velmi stručná. Proto jsem v přednášce musel vynechat popis plánů amerického útoku na západní Evropu, při které Američané počítají s odpalováním atomových raket z našeho území.
(Důvodem, proč se tak často zmiňuji o Iráku, je, že při spojeném americko-arabském útoku, měla být irácká armáda jádrem arabských sil, které měly vést pozemní útok přes Balkán - proto byla zlikvidována Jugoslávie, aby vznikl volný koridor pro tento útok. Roztržka mezi USA a Irákem tyto plány poněkud oddálila, možná došlo k jejich změně. Rozhodně však nebyly zapomenuty.)
Plány tohoto útoku jsem při debatách s přáteli kreslil již roku 1994, a mnozí mi zcela jistě dosud nevěří.
V Českém lese, na česko-německé hranici, je vrch Havran a na něm stojí zřícenina vojenské pozorovací věže, která byla za „studené“ války jednou ze spouští jaderné války. Americké raketové základny u nás ještě nejsou, tato věž ještě nebyla obnovena. K tomuto místu v naprosté pustině uprostřed hor, vzdáleném 17 km od nejbližší vesnice, na kterém stojí pouze naprosto zdevastovaný objekt, však byla v poslední době vyasfaltována silnice, nataženo nové elektrické 22 kV vedení a z jiné strany položeno záložní elektrické vedení podzemním kabelem.

												      ▓
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