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Tajné světové elity a genocida jako řešení globálních problémů
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1. Krátké video ukazuje, jakým způsobem je svět řízen již od dob Egypta
 15/1/2016, AC24
 Zachyceno v jazycích: CZ
 Obsah: Video ukazuje, jakým způsobem je již od dob starověkého Egypta ovládán svět
různými tajnými oligarchickými skupinami. Ty prý v současnosti sídlí ve Švýcarsku, proto se
tam odehrává většina mezinárodních kongresů a proto se během druhé světové války
vyhnulo německé invazi. Světová vláda má dle videa řešit tři hlavní problémy. Prvním je
přelidněnost, uživí se pouze 3 miliardy lidí: tzv. zlatá miliarda (USA, Kanada, Západní Evropa,
Japonsko a Izrael), druhá miliarda je obsluhující a třetí je povolená. Zbytek údajně musí
zmizet pomocí hladu, falešných léků, GMOs, alkoholu, drog a válek. Dalším problémem je
nedostatek surovin, a ty státy, které jich mají nejvíc (Rusko, Ukrajina) mají tudíž být rabovány
a destabilizovány pomocí barevných revolucí. Třetím problémem je dle videa ekologie, kdy
zlatá miliarda žije v tzv. čistých zónách a špinavou výrobu a nebezpečné technologie, jako je
Černobyl, je potřeba přemístit jinam. Hlavním nástrojem k vykonávání politiky vládců jsou prý
Spojené státy, tak jako dříve nacistické Německo.
 Kritika: Autor videa konstruuje svoji konspirační teorii na základě řady lživých či
manipulativních tvrzení. Jako příklady lze uvést Švýcarsko a Černobyl. Velké množství
mezinárodních kongresů se ve Švýcarsku koná, jelikož se jedná o neutrální zemi. Jeho území
se rozkládá v těžko přístupných Alpách. To jsou také dva z důvodů, proč Švýcarsko nepatřilo
mezi prioritní cíle nacistického Německa, nicméně plány invaze i přesto existovaly (např.
operace Tannenbaum). Švýcarsko se navíc na možnou invazi připravovalo, což boří tezi o
tom, že světové elity ze Švýcarska ovlivňovaly svět skrze nacistické Německo. Ještě
jednoznačnější dezinformace je zmínění Černobylu, jako důkaz potřeby elit přesunout
nebezpečné technologie mimo jejich území. I v zemích „zlaté miliardy“ se nachází celá řada
jaderných elektráren a elektřina z Černobylu sloužila pouze pro potřeby SSSR.
2. Proroctví slavné mystičky Baby Vangy oživeno v Rusku kvůli plánu Obamy s biozbraněmi
 19/1/2016, Svět kolem nás, Orgonet, původně z What Does It Mean
 Zachyceno v jazycích: EN, CZ
 Obsah: Nová zpráva prezentovaná radě bezpečnosti Ruska vnitřním ředitelstvím Federální
bezpečnostní služby má dle autora upozorňovat, že USA v minulém týdnu uzavřely kontrakty
se 17 společnostmi ohledně projektů biologických a chemických zbraní. Zpráva údajně uvádí,
že ve spojení se současnou migrační krizí tyto kontrakty korelují s proroctvím mystičky Baby
Vangy, která prorokovala muslimskou invazi, během níž budou proti Evropě použity chemické
zbraně. Zpráva prý dále zmiňuje, že "Obamův režim" i EU již označily globální přelidnění jako
svou největší hrozbu a jelikož víme, že teroristy ISIS vytvořil americký režim, dá se
předpokládat použití biochemických zbraní po celé Evropě.
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Kritika: Zmíněná zpráva není nikde k dohledání a pravděpodobně neexistuje. Zmíněné
kontrakty nejsou zamýšleny na výrobu biologických a chemických zbraní, ale na ochranu před
nimi. Pokud vůbec máme pracovat s proroctvím jako s relevantním zdrojem informací, tak
The Washington Post upozorňuje, že je velmi složité objektivně posoudit, co Baba Vanga
skutečně řekla.

3. Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras
 21/1/2016, Czech Free Press, OrgoNet, Prvopodstata, SITAmnesty, původně z xn--inentitfwa.com
 Zachyceno v jazycích: IT, FR, CZ
 Obsah: V knize „Praktický idealismus“ Richard Coudenhove-Kalergi líčí svůj plán na míšení
evropských národů s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohoetnické stádo bez specifických
vlastností, které bude snadno ovládnutelné elitami u moci. Charakteristickými vlastnostmi
takových kříženců je například krutost a nevěrnost. Nejdříve však bude zničena demokracie, a
poté se pomocí zkřížení zničí i samotný lid. Politikové, kteří stáli u zrodu Evropské unie,
Kalergimu naslouchali a americké tajné služby projekty financovaly. Myšlenka zničení
evropské identity a vznik smíšené rasy jsou základem veškeré evropské integrace a politiky.
 Kritika: Evropskou integraci inspirovala Kalergiho idea Pan-Evropy, myšlenka vytvoření
sjednocené Evropy, v níž spatřoval jedinou možnost, jak tento kontinent politicky a
hospodářsky zachránit a otevřít mu možnost klidného rozvoje ve všech oblastech. Kalergi
kritizuje bolševickou a nacionálně socialistickou revoluci jako rozvracející Evropu, cílící na
vítězství jednoho vyvoleného národa nad jiným a na postupnou likvidaci ostatních národů.1
Podle něj v důsledku nesčetného stěhování národů neexistuje v našem světadílu čistá rasa,
ale všechny národy Evropy jsou smíšené.2 Evropské elity nemají žádnou politiku prosazující
genocidu evropských národů pomocí masové migrace.

Pikle USA
4. Agoravox: Varovala Nulandová poradce Putina před útokem NATO?
 18/01/2016, AC24, Svět kolem nás, První zprávy, Agoravox, Orgo-net, původně z What Does
It Mean
 Zachyceno v jazycích: EN, FR, CZ
 Obsah: Náměstkyně amerického ministra zahraničí pro evropské a euroasijské záležitosti
Victoria Nulandová se setkala s poradcem Vladimira Putina v Kaliningradu. Její přistání
v Kaliningradu prý bylo neočekávané. Podle autora bylo účelem tajemného setkání odvrácení
třetí světové války. Nulandová chtěla údajně Rusko varovat před chystaným útokem NATO.
 Kritika: Návštěva Nulandové v Kaliningradu nebyla tajemná. Poradce ruského prezidenta
Surkov uvedl, že se jednalo o brainstorming nad možnými řešeními podmínek minských
dohod. (Zdroj: Sputnik)
1

COUDENHOVE-KALERGI, Richard N. Pan-Evropa. Praha, 1993. Nakladatelství Panevropa Praha s.r.o.. ISBN 809000034-7-8. str. 7
2
Ibid. Str. 83

5. Aktuálně z USA: Kongres bude vyšetřovat politické strany v Evropě
 22/01/2016, Česko aktuálně, původně z Konzervatívny výber
 Zachyceno v jazycích: SK, CZ
 Obsah: Podle článku bude americký kongres v následujících měsících sledovat politické strany
v Evropě, které mají kritický postoj k EU nebo NATO. Americká zpravodajská služba prý bude
vyšetřovat všechny kritické strany v Evropě. Politickým stranám, které budou podezřelé
z kritického postoje vůči EU, mohou údajně hrozit sankce ze strany Spojených států.
 Kritika: Americké zpravodajské služby nebudou vyšetřovat nebo sankcionovat strany kvůli
kritickému postoji vůči EU, ale mají za úkol zjistit, zda některé evropské strany nejsou
financovány ruskými bezpečnostními službami za účelem podrývání politické koheze. (Zdroj:
Telegraph)

Strašení migrační krizí
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6. Česká neziskovka tlačí do škol multikulti komiks o Hamídovi a jeho cestě do Švédska.
Přeprogramovávání českých dětí, za zády rodičů, běží na plné obrátky! Na Třebíčsku malujou ve
školkách děti na hnědo!
 20/1/2016, Svět kolem nás, původně z Aeronet
 Zachyceno v jazycích: CZ
 Obsah: Dle Aeronetu „nechvalně proslulá“ česká neziskovka Meta „co prosazuje
nepřizpůsobivé cikánské děti s noži a drogami v kapsách do základních škol“ vytvořila za
podpory vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Amerického centra v Praze proimigrační
propagandistický materiál pro výuku na základních školách, aby „přeprogramovala myšlení“
dětí. Dle údajného svědectví učitelky prý nejmenovaná nezisková organizace v nejmenované
mateřské školce na Třebíčsku zapojila děti do propagandistické „multikulti“ scénky, ve které
mj. figurovala role „zlého policisty na maďarské hranici“ a role uprchlíků, které policista přes
hranici nechce jednotlivě pustit, nicméně nahnědo natřené děti v roli uprchlíků jej společně
dokážou porazit a přes hranici se dostat. Ponaučení z této hry mělo dle Aeronetu být, že
„hnědá barva kůže je pro vyvolené, že hranice jsou fuj, že policisté jsou zlí (...) a že v jednotě
uprchlického davu je síla“. Neziskovky a UNHCR jsou prý agenty globálních elit a tato údajná
činnost má být součástí zavádění nového světového řádu, jehož údajný generální architekt se
prý nově začíná zaměřovat ne na dospělé, ale na děti.
 Kritika: Článek se odkazuje na příručku pro pedagogy Hello, Czech Republic neziskové
organizace Meta, o. p. s., která se zaměřuje zejména na pomoc a omezování překážek při
přístupu cizinců ke vzdělávání a zaměstnání v České republice, což souvisí i s jejich
začleněním do školních kolektivů. Jejich příručka (dostupná zde) je určená pro základní a
střední školy. Aktivity jsou dle autorů vhodné nejdříve v 5. ročníku ZŠ, další až v 6. a v 8.
ročníku. Příručka tudíž neobsahuje žádný materiál pro mateřské školy. Popisovaná scénka
nemá s příručkou neziskové organizace Meta nic společného, článek se pouze snaží
rozdmýchat vášně, vzhledem k tomu, že příručka se stala terčem kritiky ze strany veřejnosti,
do které se zapojil i prezident Miloš Zeman a další politici.
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7. Ministerstvo vnitra chce z diagnostického ústavu pro mládež v Králíkách udělat uprchlické
centrum. Za zády občanů, kteří se o tom dozvěděli až z Facebooku!
 21/1/2016, Aeronet
 Zachyceno v jazycích: CZ
 Obsah: Ministerstvo vnitra mělo dle článku tajně rozhodnout o vybudování uprchlického
centra v Králíkách, bez vědomí občanů, kteří se o tomto záměru dozvěděli až náhodou z
Facebooku. Tento postup je prý v souladu s taktikou navrženou v létě 2015 Evropskou komisí,
která měla navrhnout, aby členské státy EU vytipovaly místa pro zřízení azylových center,
budovaly je, a uprchlíky do nich navážely tajně, ve všední dny v nočních hodinách, kdy místní
obyvatelstvo spí. Objekt v Králíkách je prý ideální a nebude složité zde utajovat skutečné
počty uprchlíků. Česká vláda bude pouze muset zajistit přísun koz na rituální oběti a přivážet
prostitutky, jako to dělají německé tábory u českých hranic. Podle článku je nutná reforma
volebního systému, omezení vlivu neziskovek a lobby a změna orientace v zahraniční politice.
 Kritika: Zmiňovaná metodika Evropské komise o tajné výstavbě azylových center a tajném
přivážení žadatelů o azyl neexistuje. Článek dále opakuje již dříve vyvrácenou dezinformaci o
českých prostitutkách navážených do Německa k uspokojování sexuálních potřeb imigrantů.
Ministerstvo vnitra v současnosti s občany i městem komunikuje a vytvoření rezervního
pobytového střediska je nyní pozastaveno (MVČR). Pobytová střediska v Kostelci nad Orlicí a
v Havířově, určená pro žadatele o mezinárodní ochranu, jsou momentálně zaplněná ani ne z
poloviny (Týden, SUZ), a dle ministra vnitra Chovance prozatím kapacity stačí, přičemž
rozhodující bude letošní jaro.
8. 30 hodinové znásilňování školačky migranty v Berlíně uvedlo její krajany do varu
 16/1/2016, Svět kolem nás, Medzičas, Czech Free Press, AC24, První zprávy, Česko aktuálně,
původně z genosse.su, vesti.ru
 Zachyceno v jazycích: RUS, CZ, SK
 Obsah: U rezidence německé kancléřky v Berlíně budou dne 23. ledna protestovat
přistěhovalci z Ruska a dalších zemí bývalého SSSR proti sexuálnímu a jinému znásilňování
německých žen uprchlíky a migranty. Akce má reagovat na případ třináctileté školačky Lindy
z rodiny ruských Němců, která byla podle ruských médií po dobu 30 hodin držena, znásilněna
několika muži a vyhozena na ulici. Podle předsedy Mezinárodního konventu ruských Němců
německá policie tuto událost zakrývá. Na internetu se pak mělo objevit anonymní přiznání
mladého muže „arabského vzhledu“.
 Kritika: Berlínská policejní stanice potvrdila to, že se rodiče Lindy obrátili na policii s tím, že
jejich dcera nepřišla domů, o den později se však vrátila a podezření ze znásilnění se
nepotvrdilo. Podle vyšetřovatelů popsaný zločin neodpovídá realitě. Některá ruská média
nyní čelí trestnímu obvinění ze strany právníka Martina Luithle, podle kterého jde o ukázku
ruské propagandy a podněcování násilí (Echo24).

