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Svět a politiku ovládají zednáři a tajné spolky. Český vědec se rozpovídal
JINÝMA OČIMA: Daniel Solis vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a
přednáší zde předmět Konspirace v mezinárodních vztazích. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz
poodhalil, jaký vliv na světovou politiku mají různé tajné spolky a zájmové skupiny a jejich
konspirace.
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Solis upozorňuje, že bývají vytvářeny umělé hrozby, které mají vést k vyvolávání strachu ve společnosti a její
lepší manipulovatelnosti a ovládání veřejného mínění. To je příklad takzvané války proti terorismu. Podle
něho i některé konspirační teorie samy jsou někým uměle vytvářeny, aby manipulovaly společnost.
„Já mám k dispozici text od poradce prezidenta Baracka Obamy Casse Sunsteina, který byl vydán University
of Chicago Law School. Ta studie se jmenuje Konspirační teorie (Conspiracy theories). Pojednává o tom, jak
je nutné pro stabilitu režimu, zde konkrétně USA, infiltrovat ty skupiny, které šíří konspirační teorie. Infiltruje
se virus do nitra těch skupin, které se zabývají konspiračními teoriemi a pak je šířeno něco, co může režimu
či skupinám vyhovovat k šíření fám, které mohou někoho poškodit. Čili je nutné kritice podrobovat i
konspirační teorie. Nelze bezmyšlenkovitě podléhat konspiračním teoriím a je nutné být vůči nim stejně
kritický jako vůči této takzvané realitě předkládané oficiálními médii,“ řekl Solis.
Konspirace byly, jsou a budou
„Konspirace jako taková existuje a vždy existovala a vždy existovat bude. Jakmile máte několik lidí
pohromadě, kteří mají společný zájem a chtějí ho prosadit zločinným spiknutím, lze mluvit o konspiraci.
Taková zločinná spiknutí dělají velké organizace, tajné spolky, nadnárodní korporace či nadnárodní
oligarchie – lidé, kteří jsou spojeni nějakým společným zájmem, například obchodním, průmyslovým či
zájmem o suroviny, který přesahuje zájmy národních států,“ říká Solis.
„To, že si lidé myslí, že žijí v demokracii a že si myslí, že demokracie je toto, v čem žijeme, nemusí
znamenat, že je to pravda. Svým studentům se snažím předat, že věci jsou jiné, než se jeví, ea non sunt
quae videntur a že je nutné o všem pochybovat – de omnibus dubitandum est,“ dodává znalec konspiračních
teorií.
Uvádí, že Spojené státy americké mají dlouhý seznam mnoha tajných operací, infiltrací a subverzí režimů,
revolucí: „Otázka je, komu tyto akce sloužily. Sloužily občanům USA, nebo spíše nějakým skupinám, které
Spojené státy využívají jako nástroj prosazení svých zájmů?“
Podle Solise bývá termín „konspirační“ používán jako nadávka: „Spíše než termín konspirační teorie bych
používal termín konspirační hypotéza. Ve věděcké praxi je vždy hypotéza platná, pokud není vyvrácena.“
Snaha vytvořit světovládu
Podle Solise snaha vytvořit světovouládu či nastolit takzvaný Nový světový řád (New World Order) dnes již
není žádnou teorií či hypotézou, ale už se o tom hovoří poměrně otevřeně a je to politická praxe. Ideologické
základy Nového světového řádu byly podle Solise položeny v relativně blízké minulosti a dnes se
implementují.
Kořeny spatřuje v období, kdy byla Velká Británie globální imperiální mocností. Přesahy existují podle něho
dodnes a Velká Británie, respektive skupiny v této zemi, v této tradici pokračuje a má pořád velký vliv. Britská
královská rodina podle něho hraje velkou roli, aniž by si toho lidé všímali. Upozorňuje, že mnoho zemí je
dodnes členy Commonwealthu a jejich hlavou je britská královna.
Tajné skupiny, jako jsou ilumináti či svobodní zednáři
„Existují tajné skupiny, jako jsou Ilumináti či svobodní zednáři, kteří mají tajné přísahy a tajné dohody.

Samozřejmě, že to je všechno velmi těžko dohledatelné. Existuje celá armáda investigativních žurnalistů,
kteří se snaží proniknout do tajů těchto spolků, o kterých se hovoří, že ovládají světovou i národní politiku.
Například Philip Marshall byl nalezen mrtev se svými dvěma dětmi a psal zrovna knihu o jedenáctém září.
Nebo můžete být novinář, který něco objeví, ale žádná média to neuveřejní, protože patří strukturám, které
jsou do toho zapojeny,“ upozorňuje pedagog.
Podle Solise rodina Rothschildů není špičkou pyramidy světovlády za oponou: „Důležité pro odhalování
jakýchkoli vazeb je sledování finančních toků. Ačkoli samozřejmě Rotschildům patří nepředstavitelné
množství majetku po celém světě, tak podle mě jsou pouze bankéři skutečných vládců světa. Používal se
historický terminus technicus hof jude, dvorní Žid. Ti vykonávali pro feudály služby, které nemohli vykonávat
katolíci.“
Staré rody a klany
„O tom, kdo doopravdy vládne, dobře píše doktor John Coleman v knize Conspirators Hierarchy, kde píše o
rodinných klanech, které pracovaly v kriminálním prostředí po mnohá staletí již od feudálních dob, můžou to
být i různé tajné řády. Kupříkladu Karel Schwarzenberg je členem Řádu zlatého rouna, kterým má také svá
pravidla a členové mu musí být loajální. Jsou to bankéřské rodiny, které s označovaly jako černá benátská
šlechta, skupiny, které později obchodovaly s otroky či s drogami. Tehdy se tomu neříkalo korporace,“
vysvětluje Solis.
„Proč myslíte, že tady máme na ministerstvu zahraničí potomka nějaké knížecí rodiny, který dokonce svého
času kandidoval na prezidenta. Bylo to z nějakého altruismu k Čechům? Co já vím o tomto člověku, tak on
spíše Čechy opovrhuje a ani v Rakousku nemá dobrou reputaci. Víme, že je členem Trilaterální komise, což
není organizace sdružující filantropy a dobráky. To jsou naprosto chladnokrevní ničitelé státní suverenity a
prosazovatelé obchodních zájmů nadnárodní oligarchie. Založil ji David Rockefeller, který je považován za
agenta Rothschildů. Myslitel za tím byl Zbigniew Brzezinski. Ten byl přisluhovačem Nového světového řádu.
Brzezinski nepatří k vládnoucím, ale k těm, kteří pro vládnoucí dělají špinavou práci. Takovým člověkem
bychom mohli označit také Henryho Kissingera, který odvedl v zahraniční politice hodně špinavé práce
prostřednictvím USA. To je člověk, kterého lze označit za masového vraha. Kissinger stojí za mnoha
vraždami, které se udály po světě a o kterých se už nemluví, protože je zastiňují další vraždy, které se ve
světě konají. Mám na mysli Východní Timor, Kambodžu.“
„Letos se očekává mimořádná sklizeň opia v Afghánistánu. Víme, že v Kosovu je obrovské překladiště.
Camp Bondsteel je největší vojenská základna americké armády mimo území USA. Někde poblíž se vyrábí
heroin, který se pak distribuuje do dalších zemí. Z toho jsou obrovské zisky. Dokonce se mluví o tom, že
několik bank přežilo finanční krizi jen díky zisku z této trestné činnosti,“ dává konkrétní případ Solis o tom,
jak funguje Nový světový řád.
„Zbigniew Brzezinski poznamenal, že oproti dřívějšku je nyní situace úplně jiná, že dříve bylo jednoduché
kontrolovat milion lidí, ale těžké zabít milion lidí. Zatímco dnes je to naopak. Dnes je lehké zabít milion lidí,
ale je těžké kontrolovat milion lidí. To řekl veřejně,“ dodává Solis.
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