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Co je pravda? 

 

(Jan 18, 38) 

 

11. září 2001 je nesporně klíčové datum. Toho dne byla před běžícími kamerami 

velmi podivným zbořením newyorských věží WTC, ještě záhadnějším zničením křídla 

Pentagonu ve Washingtonu a s tím související bezohlednou masovou vraždou asi 3 000 

nevinných lidí rázem ohlášena poslední fáze zotročení všech národů světa. 

Nám vládnoucí politici, ať už se jmenují jak chtějí a patří do jakýchkoli etablova-

ných stran včetně svých týmů (a ovšem také domnělé „opozice“), se dodnes od A do 

Zet křečovitě přidržují vylhané verze vlády USA a židovsko-zednářsky řízených mas-

médií. Podle ní „islámští extrémisté“ spáchali 11. září 2001 „teroristický útok“ a od té 

doby zní vládní i oficiální mediální heslo: „Válka terorismu!“ 

 

„Teror“ – zcela jinak, než se má za to! 
 
Gigantické pokrytectví bylo realizováno s přímo příslovečnou nestoudností. Co Sa-

tanova synagoga (viz Zjevení sv. Jana 29; 3,9) zcela zjevně všechno nasadila, aby ne-

jen Američany, nýbrž celý svět terorizovala, tedy zastrašila a vyděsila, toho její slu-

žebníci a lokaji od té doby využívají plánovitě a systematicky, krok za krokem. Fin-

govaný teror kromě řady spěšně rozpoutaných krvavých válek ospravedlňuje také libo-

volné množství „ochranných bezpečnostních opatření“, která nás znepokojujícím tem-

pem připravují o všechny přirozené svobody.  

Kamerová kontrola ulic a náměstí rychle přibývá. Týká se to i dálnic a silnic včetně 

automaticky fotografovaných SPZ. Dozor nad telefony, e-maily i internetovou sítí je 

již kompletní. Kdo chce letět do USA, nemá dnes absolutně žádné soukromí. A brzy 

tomu bude všude, jakmile policie a tajné služby zkompletují své databanky, jak plánují 

naše vrchnosti, tak dojemně starostlivé o naší „ochranu“. „Domnělí“ teroristé jsou uná-

šeni do zahraničí a tam po měsíce mučeni – v zájmu naší „ochrany“… až se pak ob-

vykle časem ukáže jejich naprostá nevina! O nějaké omluvě nebo dokonce odškodnění 

si ovšem mohou nechat jen zdát. V celé Evropě mohou být podle libovůle loutkařů 

„Nového světového řádu“ nejen „potenciální“ teroristé, ale i všichni možní „domnělí 

zločinci“ deportováni ze svých domovů a kdesi v cizině vězněni po měsíce nebo i roky 

– díky pověstnému eurozatykači. Zřejmě nejdále pokročilo státní poručnictví a utlačo-

vání „terorem ohrožených“ občanů v Anglii, tedy zemi, která ne jen tak náhodou je 

také sídlem hlavního stanu rothschildovského světového monopolu a tím jednou z ně-

kolika – ne-li přímo jedinou – hlavní řídící centrálou židovsko-zednářského jednosvě-

tového spiknutí. … Kontrolovaný tisk má přirozeně vždy po ruce banální výmluvy pro 

nečekanou přeměnu „svobodomyslné demokracie“ v diktaturu. S cynickou postranní 

myšlenkou hlásá: „Svoboda předpokládá bezpečí.“ Pod tímto titulkem se pak jasně 

říká, že „bezpečností prevence“ před („islámskými“ a jinými teroristy“) ve Velké Bri-

tánii rychle pokračuje. Podle rozsáhlého zákonodárství zde policie a tajné služby 

disponují „mocenským arzenálem čistě policejního státu“. V této staré a osvědčené de-

mokracii mohou být bez soudního povolení odposlouchávány telefony, nasazovány 
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štěnice a podezřelí z teroru mohou být bez sdělení konkrétního deliktu zadrženi až na 

čtyři týdny – zatím!“
1
 

Neradujte se, to ani zdaleka není všechno! Ve Velké Británii byl nedávno přivlečen 

před soudce člověk, jenž se opovážil citovat ze světoznámého „vizionářského románu“ 

George Orwella „1984“! Je jím Brit Steven Jago, který 18. června v londýnské vládní 

čtvrti držel transparent s doslovnou citací věty z Orwella: „V době, kdy klam a lež jsou 

všudypřítomné, je vyslovení pravdy revoluční čin.“ Byl okamžitě zatčen a stojí před 

soudem pro zločin „podvracení“!
2
 

Jakkoli tento případ vypadá neuvěřitelně, je jen logický. Právě v Anglii se přece Or-

wellovy „předpovědi“ postupně naplňují s tak neuvěřitelnou precizností, že dokonce 

i ten nejhloupější se musí začít ptát, zda jde skutečně jen o náhodu. V Orwellově „vi-

zionářském románu“ nahlíží vševidoucí oko „Velkého bratra“ do každého obydlí, 

kohokoli je možné kdykoli zastrašit také akusticky heslem „Velký bratr tě sleduje!“ 

V Anglii roku 2006 k uskutečnění tohoto vytouženého snu nejvyšších zasvěcenců 

vrcholku Satanovy synagogy chybí už jen jediný krok, jak dokazuje i následující zprá-

va: „Anglie je státem, nejhustěji pokrytým kamerovým sledováním na celém světě. 

V Londýně je jen na veřejných místech nainstalováno neuvěřitelných půl milionu ka-

mer a některé jsou vybaveny i reproduktory, jimiž se může ozývat sledovací personál! 

Jeden z odpovědných úředníků kamerového systému to komentuje takto: „Je to hotové 

peklo zastrašování. Vědět, že existují sledovací kamery, je jedna věc. Jiná věc je, když 

se vám náhle hlasitě řekne, co bylo uděláno nekorektně.“
3
 Ano, a co bylo „nekorektně 

uděláno“, to skuteční vládci světa definují pokaždé jinak, aniž by se nás na to ptali. 

Náhlý zákaz citování Orwella to dokazuje dostatečně jasně! Podle toho tedy bude 

hodně rychle stále obtížnější udělat vůbec něco ne„korektně“…  

 

Pravda o 11. září 2001 
 
Nuže, k tomu všemu i mnohému dalšímu musí, jak známo, posloužit 11. září 2001, 

přestože je již dávno jisté, že „teroristy z New Yorku a Washingtonu (a ostatně i dal-

ších následných akcích v Madridu a Londýně) nelze hledat nikde jinde, než právě 

v oněch kruzích, které se nyní tak velice dojemně starají o naši „ochranu“ a naši „bez-

pečnost“! 

Od 11. září byly publikovány stovky knih vedle spousty DVD-dokumentů, a stále 

k nim přibývají nové, v nichž každý myslící člověk může najít téměř nespočet nesrov-

nalostí, překrucování faktů, zamlčování i vyslovených lží, z nichž je slátána oficiální 

„teorie“ o „islámských teroristech“, resp. do nichž se zastánci teorie sami beznadějně 

zaplétají. Je tedy čas bilancovat.  

 

„Pravda vás osvobodí“ 

(Jan, 8,32) 
 
Čím to však může být, že miliardy lidí přijímají tak lhostejně do nebe volající lži 

politiků a s tak tichou odevzdaností se nechávají jako na tobogánu postrkávat do pekel-

                                            
1
 Rüdiger Drews, „Die Tagespost“, 29. 8. 2006.  

2
 „PHI-Auslandsdienst“, 31. 7. 2006, str. A150. 

3
 „Topic“, říjen 2006, str. 8.  
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ného kotle tyranie a otroctví, a mezi nimi také miliarda (přinejmenším zdánlivých) 

katolíků? Nemusejí snad alespoň posledně jmenovaní zůstat pevní a věrní v jednou 

provždy jim zjevené katolické víře, neměli by snad díky pravidelné modlitbě růžence 

rozpoznat jako takové děsivé bludy a svod Satanovy synagogy a vehementně je odmít-

nout? Nemají snad po poučení z knih a jiných zdrojů získané poznatky předávat svým 

bližním a nahlas odhalovat odporné pokrytectví a diktátorské zákony, vydávané nastr-

čenými politiky? Nemají se snad alespoň vážně a důsledně snažit růst v pravé a jedině 

spásné víře, aby mohli v důvěře ve všemohoucnost Nejsvětější Trojice a přímluvné 

moci panenské Matky Boží odvážně odporovat všem těm lžím? Co jiného, než naše 

římskokatolická víra nám umožní prokouknout Satana a jeho lži, aby na přímluvu Ne-

poskvrněného Srdce Marie byly zmařeny? 

Nic si nenamlouvejme: Je to chybějící láska k trojjedinému Bohu, k Bohočlověku 

Ježíši Kristu, k jeho pravé Církvi a jí neomylně zvěstované katolické víře, je to ztráta 

schopnosti rozlišovat duchy, neschopnost nedbat o zlato a stříbro světa, je to chybějící 

vůle k pravdě – slovem všechno to, co protistraně tak nesmírně usnadňuje ještě hustěji 

opřádat celý svět svou jedovatou pavučinou. A to s předvídatelnými důsledky nejen 

hrozného pozemského otroctví, ale – nekonečně strašnějšího! – věčného otroctví ďábla 

a jeho démonů. „Slovo Páně zůstává na věky“ (1 Petr 1,25), a Boží slovo z úst Jedno-

rozeného Syna Věčného Otce nás ujišťuje: „Kdo neuvěří, bude zavržen“ (Marek 

16,16). Tudíž je již hrozící a na nepříliš vzdáleném horizontu se rýsující pozemská 

tyranie Antikrista pouze příkladem a symbolem věčného osudu všech těch, kteří „do-

brovolně uvěřili lži“ právě proto, že „nepojali lásky ku pravdě“ (2 Thes. 2,11-12). A to 

pravdě nejen ve viditelném světě, nýbrž především – což je nepředstavitelně horší! – 

v neviditelném světě zjevené víry. 

 

* * * 
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