
Konspirace

Téma často zesměšňováno a odsuzováno
zajímavé je že teorie pochází většinou z 

akademického podhoubí. nebo z prostřeďí 
zpravodajců, analytiků, odborníků či 

investigativních novinářů...
některým se říká whistleblower (cfr wikileaks)



KOGNITIVNí DISONANCE

Pojem konspirační teorie může mít neutrální konotaci a 
konotaci negativní až pejorativní a to až za hranici 
racionálního chápání, v oblasti emotivní.

Příklad: pochybování o oficiální verzi událostí z 11. 9. 2001 a 
přiklánění se ke konspiračním teoriím typu „inside job“ tj. 
práce zevnitř, neboli k názoru, že útoky na objekty v SSA byly 
provedeny za vědomí, ba spoluúčasti struktur napojených na 
vládu Spojených Států je NEAMERICKÉ (orig. UN-
AMERICAN).

Kvůli takovým heretickým názorům lze dokonce přijít o 
zaměstnání, nebo být diskvalifikován pro zaměstnání ve 
státní správě!

Dříve nežli si rozvedeme pojem konspirační teorie a jeho 
možné významy v teorii a praxi, postavme jej do kontextu 
výrazu z domény Sociální psychologie, ve které se zde 
pohybujeme, termínu „kognitivní disonance“.



Konspirační teorie existují v říši bájí, kde představy bují, 
strachy přebíjejí fakta a důkazy jsou ignorovány. V těchto 
dramatech jsou Spojené státy, coby velmoc, často 
puncovány jako zloduch.



PROPAGANDA

Propaganda byla definována jako záměrný, systematický pokus 
vytvářet dojmy, manipulovat vědomí a přímé chování za účelem 
dosáhnutí  odezvy, která napomáhá dosáhnout kýženého úmyslu 
propagandisty.

 (Garth Jowett and Victoria O'Donnell, Propaganda and Persuasion, 4th ed. Sage Publications)

"Propaganda je neutrálně definována jako systematická forma 
účelového přesvědčování, které se snaží ovlivnit emoce, postoje, 
názory a činy specifického cílového publika pro ideologické, 
politické, nebo obchodní záměry skrze kontrolovaný přenos 
jednostranných sdělení (které mohou, ale nemusí být skutečná) 
prostřednictvím masových a přímých mediálních kanálů. 
Propagandistická organizace zaměstnává propagandisty, kteří se 
zabývají propagandou – užitým vytvářením a šířením takových 
forem přesvědčování.
 (Richard Alan Nelson, A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States (1996).



Hrozné a deprimující je, že takové slovo 
pseudovědecké propagandy jakým je 
slovo“ terorizmus“ získalo hypnotický 
efekt na veřejnou debatu – slovo, které 
konstantně figurovalo 
v protipartizánských dikci Hitlerovy Třetí 
říše. Neměli bychom být obezřetní vůči 
výrazu, kterým vládci oblbují sami sebe a 
díky kterému jsou dějiny zrušeny a jazyk 
odcizen? Neoblbujeme a nevymlouváme 
se už i tak víc než dost? 

Christopher Hitchens,Harper's, září 1986



„Velký průmyslový národ je kontrolován svým 
úvěrovým systémem. Náš úvěrový systém je 
soustředěn do soukromých rukou. Růst národa 
a všechny naše aktivity jsou v rukou hrstky 
mužů. Stali jsme se jednou z nejhůře 
spravovaných a jednou z nejdokonaleji 
kontrolovaných a ovládaných vlád 
v civilizovaném světě. Již ne vláda svobodné 
vůle, vláda z přesvědčení a hlasování většiny, 
ale vláda názoru a rozmaru malých skupinek 
dominantních mužů.“

 (Woodrow Wilson's The New Freedom: A Call for the Emancipation of 
the Generous Energies of a People, New York and Garden City: 
Doubleday, Page & Company, 1913).





1776 – ILUMINÁTI
Adam Weishaupt
zvaný Spartakus

1. Zrušit řádnou vládu
2. Zrušit všechna náboženství
3. Zrušit rodinu
4. Zrušit vlastenectví
5. Zrušit dědictví
6. Zrušit soukromý majetek
7. Nastolit světovou vládu

New

World

Order

„Velká síla našeho řádu tkví v jeho utajení; nenechme jej
nikdy být vidět pod jeho vlastním jménem, ale vždy krytý pod 

jménem jiným a s jiným posláním„ 



„Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a je mi jedno kdo píše zákony“
  1790 M.A.R.

„Je mi jedno, jaká loutka obsadí Anglický trůn, aby vládla říši nad kterou 
nezapadá slunce. Ten kdo ovládá peníze Británie ovládá Britské Impérium. A 

peníze Británie ovládám já.„           N.M.R.

DYNASTIE ROTHSCHILDŮ



 „Mezinárodní bankéři 
smetli státníky, politiky, 
žurnalisty a právníky na 
jednu stranu a vydali 
své příkazy velitelským 
tónem absolutistických 
monarchů“

(V roce 1919, po podepsání 
paktu ve Versailles a St. Germain, 
řekl britský premiér Lloyd George)

„Když americký lid někdy dovolí aby soukromé banky řídily 
emisi měny, nejprve inflací, pak deflací, banky a korporace, 
které kolem nich vyrostou zbaví lidi veškerého majetku a 
jejich děti se vzbudí bez domova v zemi, kterou jejich otcové 
dobyli“.            (Thomas Jefferson, 1809)



DYNASTIE ROCKEFELLERŮ

•Standard Oil Company

•Federal Reserve 1913

•Rockefeller Foundation 1913

•Council on Foreign Relations
 (CFR) 1921

„Kdo ovládá dodávky potravin, ovládá lidi, kdo ovládá 
energii, může ovládat celé kontinenty a kdo ovládá peníze, 
může ovládat svět.“ (Henry Kissinger)

John D. Rockefeller I 
1885 



Bilderberg Group
Club of Rome
Trilaterální 
Komise
JPMorgan Chase

David Rockefeller 



Federal Reserve Bank

1. Rothschild's – Londýn a Berín
2. Lazard Brothers – Paříž
3. Israel Moses Seaf – Itálie
4. Kuhn, Loeb & Co. – Německo a New York
5. Warburg & Company – Amsterodam
6. Lehman Brothers – New York
7. Goldman, Sachs – New York
8. Rockefeller Brothers – New York 



Cena, kterou zaplatí 
lidé dobří za svoji 
netečnost vůči věcem 
veřejným je být 
ovládnuti lidmi zlými „

Plato

„Tyranie prince v oligarchii není tak 
nebezpečná pro veřejné blaho jako je apatie 
občana v demokracii.„

Baron De Montesquieu,

W. Buffet, A. Schwarzenegger, J. Rothschild



ONE WORLD OR NONE

HG WELLS : zakladatel GREEN LEFT
Ve svém díle „Očekávání“ z r. 1901 konstatuje, „že ten 
národ, který nejrezolutněji vybere, vychová, sterilizuje, 
vyveze a otráví svoji chudinu bude na vzestupu“.

Své úvahy o jednom světě a jedné vládě osvícených elit 
rozvedl ve svých knihách, např.:

H.G. Wells, The Open Conspiracy: Blue Prints for a 
World Revolution, Victor Gollancz, London, 1928 

One World konspirace je rozdělena na 3 frakce:
1. Tory (Imperial), 2. Socialistická internacionála, 

3 Sionisté 



CECIL RHODES
1877 "...a secret society with but 
one object -- the furtherance of 
the British Empire and the 
bringing of the whole uncivilized 
world under British rule, for the 
recovery of the United States, 
(and) for ... making the Anglo-
Saxon race but one Empire." 

Bill Clinton, CFR, Trilateral Commission  
R. James Woolsey (CFR, CIA Director, 1993-
95) 

Inner Circle a The Round Table Society, Committee of 300 aka  'Olympians.' 
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SCULL and BONES



Komu slouží propaganda: (Vojensko-průmyslový komplex)

President Spojených států amerických, (a bývalý armádní generál) Dwight D. 
Eisenhower řekl ve svém proslovu na rozloučenou, proneseného 17. ledna 
1961 následující slova:

„Toto spojení enormního vojenského aparátu a rozsáhlého 
zbrojního průmyslu je v amerických dějinách něco nového. 
Totální vliv – hospodářský, politický, ba dokonce duchovní – lze 
cítit v každém městě, každém státě, v každé kanceláři federální 
vlády. Chápeme nutnost pro tento vývoj, ale nesmíme ignorovat 
jeho vážné dopady. Náš boj, zdroje, životní prostředky jsou ve 
hře; tak jako samotná struktura naší společnosti. Ve vládních 
výborech musíme stát proti záměrnému či nikoliv, získávání 
neoprávněné moci vojensko-průmyslového komplexu. Existuje 
potenciál pro katastrofální nárůst nemístné moci a tento potenciál 
bude přetrvávat. Nesmíme nikdy dopustit, aby váha této vazby 
ohrozila naše svobody, nebo demokratický proces. Nesmíme nic 
považovat za samozřejmost. Pouze obezřetná a informovaná 
veřejnost může uvést do patřičných mezí ohromnou průmyslovou 
a vojenskou obrannou mašinérii našimi mírovými metodami a cíli, 
tak aby bezpečnost a svoboda mohli vzkvétat bok po boku.“

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
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Během 34 let své služby u amerického námořnictva byl vyznamenán mnoha metály za 
hrdinství, včetně Marine Corps Brevet Medal (nejvyšší metál námořnictva své doby pro 
důstojníky) a medailí cti (Medal of Honor) a to hned dvakrát. Pouze 19 lidí tuto medaili 
získalo dvakrát, pouze tři získali oba typy těchto dvou ocenění a pouze Butler je získal za 
dvě rozdílné akce.
Navíc ke své vojenské kariéře vstopil do povědomí svými protiintervencionistickými postoji 
a jeho knihou War is a Racket, která jako jedna z prvních popisovala tzv. 
vojensko-průmyslový komplex. Po odchodu z armády se stal populárním řečníkem na 
setkáních organizovaných veterány, pacifisty a náboženskými skupinami 30. let 20. století.
V roce 1934 dosvědčil Kongresu Spojených států, že skupina bohatých průmyslníků 
plánovala vojenský převrat (tzv. Bussiness Plot) s cílem svrhnout vládu prezidenta 
Franklina D. Roosevelta.[1][2]
O zhodnocení své vojenské kariéry řekl v roce 1935 následující:

Smedley Darlington Butler
 (* 30. července 1881, West Chester, Pensylvánie, USA – 
21. června 1940, Philadelphia, USA) byl americký 
generálmajor U.S. Marine Corps ve své době nejvíce 
dekorovaný mariňák v historii Spojených států.
V armádě sloužil od roku 1898 do roku 1931, bojoval v šesti 
významných konfliktech Spojených států první třetiny 20. 
století, z čehož své vůdcovské schopnosti zúročil ve třech 
významných bitvách (u Tientsin, San Tan Pating v 
Boxerském povstání a u Veracruz v Mexické revoluci).
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Strávil jsem 33 let a 4 měsíce v aktivní vojenské službě a během té 
doby jsem nejvíce času trávil jako vysoce postavený ranař pro velký 
byznys, Wall Street a bankéře. Jednoduše řečeno, byl jsem bandita, 
gangster kapitalismu. Pomáhal jsem udělat Mexiko a zejména 
Tampico bezpečné pro americké ropné zájmy v roce 1914. Pomohl 
jsem učinit z Haiti a Kuby decentní místo pro chlapce z National City 
Bank, aby tam vybírali výnosy. Pomáhal jsem znásilnit půl tuctu 
republik ve Střední Americe ve prospěch Wall Streetu. Pomáhal jsem 
očistit Nikaraguu pro International Banking House of Brown Brothers 
v letech 1902-1912. Přinesl jsem světlo do Dominikánské republiky 
pro zájmy amerického cukrovarnictví v roce 1916. Pomohl jsem učinit 
Honduras správným místem pro americké ovocnářské společnosti v 
roce 1903. V Číně jsem roku 1927 pomohl vyšlapat cestu Standard 
Oilu, který do ní expandoval nikým neobtěžován. Když se na to 
podívám zpětným pohledem, býval bych mohl Al Caponemu dát pár 
rad. On řádil přinejlepším ve třech okresech. Já na třech kontinentech

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bank%C3%A9%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tampico&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/1914
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikaragua
http://cs.wikipedia.org/wiki/1902
http://cs.wikipedia.org/wiki/1912
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik%C3%A1nsk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1916
http://cs.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://cs.wikipedia.org/wiki/1903
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/1927
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_Oil&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_Oil&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al_Capone
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al_Capone
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al_Capone


„War is just a racket.

A racket is best described, I 
believe, as something that is not 
what it seems to the majority of 

people. Only a small inside group 
knows what it is about. It is 

conducted for the benefit of the 
very few at the expense of the 

masses.“

Major General Smedley Butler, 
USMC



Konspirace: Selhání –
nebo „hry“ zpravodajských služeb?

Lee Hamilton, (předseda poslaneckého výboru SSA pro 
vyšetřování aféry Írán-kontra, 1987) napomenul Olivera 
Northa:

„Tato tajná politika prodávání zbraní do Íránu poškodila 
důvěryhodnost Spojených Států.“ Ale musel přiznat, 
„Nicméně jsou zde části Vaší výpovědi, se kterými souhlasím. 
Souhlasím s Vámi v tom, že naše vláda potřebuje být 
schopna provádět utajené operace. Během šesti let 
strávených v poslaneckém výboru pro tajné služby, více než 
90% utajených operací, které nám byly doporučeny 
prezidentem, bylo podpořeno a odsouhlaseno.“ 

N.B. Lee Hamilton byl místopředseda komise pro vyšetřování 
teroristických útoků na Spojené státy (911 commission), 
zřízené v listopadu 2002 presidentem a Kongresem SSA.

http://www.loc.gov/law/find/nominations/gates/003_excerpt.
pdf
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V očích veřejnosti nedělá Obama moc dobrý obraz, když 
se na titulní stránce The New York Times objeví soupis 
veškerých ilegálních vojenských operací v zemích 
středního východu, autorizovaných generálem 
Patraeusem, viz http://www.nytimes.com/2010/05/25/world/25military.html?
hp 

 „Většina toho, co má opravdový význam, co naše vláda 
dělá, se odehrává v temnotě. Píšťlakáři jsou jednou 
z velmi mála cest, které nám zbývají k tomu, abychom se 
něco z toho dozvěděli. A politici snažící se zachovat svou 
vlastní moc a schopnost operovat v tajnosti – jako Barack 
Obama – vnímají píšťalkáře jako své úhlavní nepřátele.“

Glenn Greenwald: War on whistle-blowers intensifies
http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/05/25/whistleblowers

Whistleblower
s
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Wayne Madsen

Ex-US Navy Intelligence officer, investigative journalist



Sibel Deniz Edmonds

Sibel Deniz Edmonds (born 1970) is a Turkish-American former FBI translator
and founder of the National Security Whistleblowers Coalition (NSWBC)



Seymour Hirsh

United States Pulitzer Prize winning investigative journalist
and author based in Washington



John Perkins

aktivista, spisovatel literatury faktu a bývalý tzv. lovec 
ekonomik



Smedley Darlington Butler
Strávil jsem 33 let a 4 měsíce v aktivní vojenské službě a 
během té doby jsem nejvíce času trávil jako vysoce 
postavený ranař pro velký byznys, Wall Street a bankéře. 
Jednoduše řečeno, byl jsem bandita, gangster 
kapitalismu. Pomáhal jsem udělat Mexiko a zejména 
Tampico bezpečné pro americké ropné  zájmy v roce 
1914. Pomohl jsem učinit z Haiti a Kuby decentní místo 
pro chlapce z National City Bank, aby tam vybírali 
výnosy. Pomáhal jsem znásilnit půl tuctu republik ve 
Střední Americe ve prospěch Wall Streetu. Pomáhal 
jsem očistit Nikaraguu  pro International Banking House 
of Brown Brothers v letech 1902-1912. Přinesl jsem 
světlo do Dominikánské republiky pro zájmy amerického 
cukrovarnictví v roce 1916. Pomohl jsem učinit Honduras 
správným místem pro americké ovocnářské společnosti 
v roce 1903. V Číně  jsem roku 1927  pomohl vyšlapat 
cestu Standard Oilu, který do ní expandoval nikým 
neobtěžován. Když se na to podívám zpětným 
pohledem, býval bych mohl Al Caponemu dát pár rad. 
On řádil přinejlepším ve třech okresech. Já na třech 
kontinentech.



Antony Sutton

Antony Sutton has been persecuted but never prosecuted
for his research and subsequent publishing of his findings





Lawrence Patton McDonald

was an American politician and a member of the United States House of 
Representatives, representing the seventh congressional district of Georgia as a 

Democrat.



David Christopher Kelly

was an employee of the United Kingdom Ministry of Defence (MoD), 
an expert in biological warfare and a former United Nations 
weapons inspector in Iraq. Kelly's discussion with BBC Radio 4 
Today programme journalist Andrew Gilligan about the British 
government's dossier on weapons of mass destruction (WMD) in 
Iraq inadvertently caused a major political scandal. He was found 
dead days after appearing before the Parliamentary committee 
charged with investigating the scandal.



Aaron Russo

Freedom Fighter (bojovník za svobodu).



Paul Manning

World War II as a correspondent for CBS Radio, after the war he worked as a 
speechwriter for Nelson Rockefeller.



Závěr: jak poznat konspirace



Dr. John Coleman



In my career as a professional intelligence officer, I had many occasions to access highly 
classified documents, but during service as a political science officer in the field in 
Angola, West Africa, I had the opportunity to view a series of top secret classified 
documents which were unusually explicit. What I saw filled me with anger and 
resentment and launched me on a course from which I have not deviated, namely to 
uncover what power it is that controls and manages the British and United States 
governments.

I was thoroughly familiar with all of the well known secret societies such as the Royal 
Institute for International Affairs (RIIA), the Council on Foreign Relations (CFR), the 
Bilderbergers, Trilaterals, the Zionists, Freemasonry, Bolshevism-Rosicrucianism and all 
of the spinoffs of these secret societies. As an intelligence officer, and even before that as 
a young student in the course of my studies at the British Museum in London, I had cut 
my eye teeth on all of them, plus a good number of others with whom I imagined 
Americans were familiar.

But when I came to the United States in 1969, I found that names like the Order of St. 
John of Jerusalem, Club of Rome the German Marshall Fund, the Cini Foundation, the 
Round Table, the
Fabianists, the Venetian Black Nobility, the Mont Pelerin Society, Hellfire Clubs, and 
many others were at best totally unknown here, or else their true functions were at best 
but poorly understood, if at all.

In 1969-1970 set about remedying the situation in a series of monographs and cassette 
tapes. Much to my surprise I soon found plenty of people willing to quote these names as 
if they had
known of them all of their writing careers, but who were not in the least bit knowledgeable 
about the subjects, yet quite unwilling to state the source of their lately acquired 
information. I consoled myself with the thought that imitation is the sincerest form of 
flattery.



I pursued my investigations, pressing on in the face of severe risks, 
attacks on myself and my wife, financial losses, continual harassment, 
threats and calumny, all part of a carefullycrafted and orchestrated 
program to discredit me, run by government agents and informers, 
embedded in the so-called Christian rightwing, the "Identity 
Movement" and rightwing "patriotic" groups. These agents operated, 
and still operate, under cover of strong and fearless outspoken 
opposition to Judaism their main enemy, they would have us believe. 
These agent-informers are led and controlled by a group of 
homosexuals who are well liked and well-respected by political and 
religious conservatives all across the United States.

Their program of calumny, lies and hatred, disinformation about my 
work, even lately attributing it to other writers, continues unabated but 
it has not had the desired effect. I shall carry on with my task until I 
have finally ripped off the mask of the entire secret upper-level parallel 
government that runs Britain and
the U.S. This book is a part of that ongoing effort.

Dr. John Coleman, November 1991



Books by Dr. John Coleman
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Daniel Estulin

is an author, public speaker, 
investigative journalist 
writing books about the 
Bilderberg Group, an annual 
invitation-only conference 
of the elites in the fields of 
business, finance, media, 
military and politics. He is 
known for his extensive 
works on this group having 
written a book called "The 
True Story of the Bilderberg 
Group" as well as for his 
live seminars throughout 
the world.



Eustace Mullins

argued that the Federal Reserve Act of 1913 defies Article 1, Section 8, Paragraph 5 
of the United States Constitution by creating a "central bank of issue" for the United 
States. Mullins goes on to claim that World War I, the Agricultural Depression of 
1920, the Great Depression of 1929, and Adolf Hitler's rise to power were brought 
about by international banking interests in order to profit from conflict and economic 
instability. Mullins also cites Thomas Jefferson's staunch opposition to the 
establishment of a central bank in the United States.



Alex Constantine

Remarkable researcher and mind control expert 
Alex Constantine connects the dots on such events 
as the integration of Nazis into the U.S. government, 
CIA experiments on children and the mysteries of 
the McMartin case, the rise of Timothy McVeigh from 
robot to bomber, and the infestation of American 
media by intelligence operatives.

„Mind control is consistently denied by the 
consensus media, despite well-documented 
scientific investigation and research utilized 
by all major industry, including the media 
itself. Mind control dwells in a twilight zone 
of so-called “alien invasions,” “zombie 
killers,” “cult murder/suicides,” “remote 
viewing,” and “lone nut assassinations.”



Michel Chossudovsky

Michel Chossudovsky je kanadský ekonom, poradce, 
novinář a spisovatel literatury faktu. Je profesorem 
ekonomie na univerzitě v Ottawě.
Chossudovsky učil jako hostující profesor na akademické 
půdě v západní Evropě, Jižní Americe a Jihovýchodní Asii, 
fungoval jako ekonomický poradce ve vládách rozvojových 
zemí a pracoval jako konzultant

pro mezinárodní organizace včetně projektů jako je Rozvojový program OSN 
(UNDP), Africká rozvojová banka, Africký institut Spojených národů pro 
ekonomický rozvoj a plánování (AIEDEP), Fond obyvatelstva OSN (UNFPA), 
Mezinárodní organizace práce (ILO), Světová zdravotnická organizace (WHO), 
Ekonomický výbor OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (ECLAC). V 
roce 1999 se Chossudovsky přidal k Mezinárodnímu fondu pro výzkum míru a 
budoucnosti jako poradce.
Chossudovski je bývalý prezident Kanadské asociace výzkumu Latinské Ameriky 
a Karibiku. Je členem organizací, které zahrnují Výbor na fiskální a ekonomické 
reformy (COMER), Geopolitická drogovou hlídku (OGD) a Mezinárodní koncil 
lidského zdraví (IPHC). Je aktivním členem protiválečného hnutí v Kanadě, 
rozsáhle psal o válce v Jugoslávii



Amy Goodman

je americká novinářka a spisovatelka zámá podporou protiválečným a 
antiglobalizačním hnutím a kritikou masových médií. V roce 1984 promovala na 
Harvardova univerzitě. Proslula zejména jako přední hlasatelka levicového programu 
Democracy Now! na stanici rádiové sítě Pacifica Radio a rovněž jako investigativní 
novinářka, když upozornila na porušování lidských práv ve Východním Timoru a v 
Nigérii. Noviny Los Angeles Times napsaly, že její činnost je „hlasem umlčených“.



Ron Paul

Je americký lékař a republikánský politik. Lékařské 
vzdělání získal na Gettysburg College a Duke University v 
letech 1957 resp. 1961 a během své vojenské služby, 
kterou v 60. letech absolvoval, pracoval jako chirurg u 
letectva.

V letech 1976–1977 a 1979–1985 byl členem Kongresu za 
Texas. V roce 1988 se za Libertariánskou stranu ucházel o 
prezidentský úřad. V roce 1997 se do Kongresu vrátil, 
tentokrát za republikány. 11. ledna 2007 ohlásil, že bude 
uvažovat o kandidatuře na prezidenta USA v roce 2008, 
12. dubna svou kandidaturu potvrdil. 12. února 2008 se 
rozhodl svou kampaň omezit a věnovat se zajištění svého 
místa v Kongresu



Dr Archie Kalokerinos

Dr. Archie Kalokerinos took his medical degree from 
Sydney University in 1951 and then spent six years in 
England. On his return to Australia he was appointed 
Medical Superintendent of Collarenebri Hospital where 
he served until 1975. He is a Life Fellow of the Royal 
Society for Health, a Fellow of the International Academy 
of Preventive Medicine, Fellow of the Australasian 
College of Biomedical Scientists, Fellow of the Hong 
Kong Medical Technology Association, and a Member of 
the New York Academy of Sciences. In 1978 he was 
awarded the A.M.M. (Australian Medal of Merit) for 
'outstanding scientific research'. Dr. Kalokerinos has 
authored a book with profound orthomolecular medicine 
implications entitled 'Every Second Child', as well as 
many scientific papers. He is also author of two books on 
the subject of opal, on which he is considered to be aninternational authority. Currently he is working as a general practitioner at Bingara, 
New South Wales, where he is in charge of the local hospital. He is also the 
Honorary Medical Advisor for Aboriginal Health.



Leonard Horowitz

Leonard Horowitz, DDS, internationally known authority in the fields of public health, 
behavioral science, emerging diseases, and natural healing, author, Emerging Viruses: AIDS 
& Ebola: Nature, Accident or Intentional?; Healing Codes for the Biological Apocalypse; 
Healing Celebrations: Miraculous Recoveries Through Ancient Scripture; Natural 
Medicine and Modern Science



Jane Bürgermeister

is a science journalist who filed a criminal complaint with the Federal Bureau of 
Investigation (FBI) against the World Health Organization (WHO), the United 
Nations (UN), the United States government, the United States Food and Drug 
Administration (FDA) and several medical and pharmaceutical laboratories, most 
notably Baxter. The complaint accuses the organizations and their 
representatives to commit several felonies in connection with the Bioterrorism, 
with the attempted genocide, mass murder, the coercion of the constitutional 
bodies, high treason, among other chargeds.Bürgermeister was born in 
Switzerland from an Irish mother and Austrian father and lives in Vienna,
Austria.

She received a Master degree Honors from the University of Edinburgh, Scotland, 
and has written for the magazine Nature , British Medical Journal ' The Scientist , 
Reuters Health , and The Guardian among other publications.

She was an European correspondent for the website in the world of renewable 
energy, a position from which she was fired abruptly in July 2009 after filing a 
series of criminal charges against Baxter and WHO based in bioterrorism and the 
intent to commit mass murder.In April Bürgermeister pressed charges against Baxter International for the 
production of an avian flu vaccine contaminated to cause a global pandemic. 
The focus of the first shootout was an episode in February 2009 when the 
Austrian subsidiary of Baxter distributed 72 kilos of material contaminated 
with live virus vaccines for avian influenza to sixteen laboratories and 
unleashed an investigation by the Austrian police.



Alex Jones

is an American talk radio host and filmmaker. His syndicated news/talk show 
The Alex Jones Show, based in Austin, Texas, airs via the Genesis 
Communication Network over sixty AM, FM, and shortwave radio stations 
across the United States and on the Internet.[1] His websites include 
Infowars.com and PrisonPlanet.com



G. Edward Griffin

is an American film producer, author, and political lecturer.[1] Starting as a child actor, 
he became a radio station manager before age 20. He then began a career of 
producing documentaries and books on often-debated topics like cancer, Noah's ark, 
and the Federal Reserve, as well as on Libertarian views of the U.S. Supreme Court, 
terrorism, subversion, and foreign policy.

"Mandrake mechanism"





















U.S. intelligence budget

(vyjma program vojenské)

Fiskální rok 2010 = $53.1 miliard,
[7] 
Fiskální rok 2009 = $49.8 miliard,
[8]
Fiskální rok 2008 = $47.5 miliard,
[9]
Fiskální rok 2007 = $43.5 miliard,
[10]
Fiskální rok 2006 = $40.9 miliard

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_intelligence_budget
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_intelligence_budget
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_intelligence_budget
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_intelligence_budget
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_intelligence_budget
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community#cite_note-6
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community#cite_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community#cite_note-8
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Intelligence_Community#cite_note-9
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