Osm let od 11. září 2001
Od událostí ve Spojených státech 11. září 2001 uplynulo osm let. Zřícení Světového
obchodního centra je nejdůležitější událostí moderních dějin od pádu Berlínské zdi. Za tak
dlouhou dobu bychom o tehdejších událostech měli vědět mnohem více než tehdy. Jakkoliv
je to těžko k uvěření, tak opak je pravdou.
O tehdejších událostech nejen že víme mnohem méně než tehdy. Ale jako společnost
projevujeme stále menší ochotu se touto klíčovou událostí vůbec zabývat. Je to podobně
neskutečný proces, jako kdyby světová veřejnost v roce 1933 zbaštila oficiální verzi nacistů,
obviňující ze zapálení německého parlamentu Reichstagu bulharské komunisty. A pak by se
světové veřejnost v tomtéž false flagu ujišťovala dalších osm let. Přiznejme mediálnímu
světu, že se ve věci 11. září po svém selhání před osmi lety do velké míry stáhnul. Oficiální
verzi o zlých teroristech přestal opakovat. Je to úleva. Nyní je však na řadě další logický krok.
Totiž aby média vyšla ven s pravdivou verzí toho, co se tehdy odehrálo.

Veřejná lež - prostředek rozpadu integrity
Dokud se tak nestane, budeme v euroatlantické společnost všichni žít přikrčení a shrbení ve
stínu velké lži. Máme přitom v paměti, když v roce 1989 část nespokojených občanů
Východní Evropy život ve lži odmítla. S odstupem času se ale zdá, že jsme tak tehdy učinili
více kvůli nevýhodám a omezením, které nám lež o socialistickém ráji způsobovala, než kvůli
našemu smyslu pro pravdu. Pokud by náš smysl pro pravdu byl tak horoucí, pak kam se po
11. září poděl? Nežijeme za Franze Josefa, svět pro nás už nekončí ve Vídni. Jako lidstvo
jsme jeden celek, všude žijeme stejní lidé. A přesto ... nevýhod a omezení, které vyplývají ze
lži o 11. září, si jako společnost zatím nejsme vědomi. Pokládáme vše za záležitost Ameriky a
chudáků honěných po horách v Afganistánu. Ty nevýhody totiž nejsou materiální povahy.
Nejsou to nevýhody, na které by se dalosnadno ukázat, či je vyjádřit ekonomicky.
Neuvědomujeme si, že ve stínu velké lži mohou spokojeně kvést desítky a stovky dalších
drobných lží, vůči kterým jako společnost ztrácíme rezistenci a pravděpodobně i rozlišovací
schopnost. Neuvědomujeme si, že pravda a její hledání už nemá žádnou hodnotu ve světě, ve
kterém je lež (o 11. září) mlčky akceptována jako norma. Neuvědomujeme si, že našim
mlčením a nezájmem posilujeme informační embargo, které na události 11. září trvá. Pokud
padne lež o 11. září, padne mnoho dalšího. V podstatě se svět jak ho známe nevratně změní.
Zlomená důvěra totiž přináší konec vztahů a následný vznik vztahů jiných. A proto má mnoho
lidí zájem na prodloužení informačního embarga. Stejně jako řada jiných lidí (sdružených v
Hnutí za pravdu o 11. září) má zájem na zveřejnění pravdivé verze.

Ztracená duše západu
Čím déle trvá stav, kdy média a společnost žijí s 11. zářím jako s tabuizovaným traumatem
uvnitř velké rodiny Západu, tím více se jako civilizace blížíme ke svému zániku. Ztrácíme
kredibilitu před obyvateli Asie, Latinské Ameriky a Afriky. O nichž bychom neměli apriori
předpokládat, že jsou idioti poslušně konzumující každodenní mediální bramboračku.

Ztrácíme hodnotu i v konfrontaci s jakýmkoliv etickým nebo metafyzickým systémem. To, že
se pravděpodobně blížíme k našemu v lepším případě přerodu by nás asi nemělo překvapit.
Naše civilizace je založena na materialistické vědě, hluchoslepém náboženství a pokryteckém
dějepisectví. Euroatlantická civilizace je jako bez duše. Ztracenou duši jí můžeme vrátit
jedině upřímností a přiznáním si našich minulých i současných činů a jejich motivace.
Připomeňme si tedy, co se před osmi lety stalo.

Několik osvěžení paměti
Dvě letadla provedla to, co tajná služba Spojených států měla pro různé účely rozplánováno
už od roku 1962 v operacích Northwood. Arabský svět o podobných nápadech snil také, jak
ukázalo vyzrazení plánu Bojinka. Fingovaným únosem Spojené státy vzbudily na dlouho
nevoli západního obyvatelstva vůči islámské populaci. Západní média následně podpořily dvě
války plné krveprolití, vyvoláním touhy po odvetě.
Dvě letadla údajně způsobila zřícení budov, které byly podle slov architektů zkonstruovány
tak, aby je nemohl zničit ani náraz letadel. Média po 11. září tvrdila, že se nosníky budovy
rozpustily žárem. Ale nosníky odolávají do teploty dvou tisíc stupňů Celsia. A hořící letecký
benzin dosáhne teploty nejvýš tisíc stupňů Celsia.
Dvě letadla vrazila do centra hlavního města západní civilizace, zrovna v den, kdy byla
kompletní letecká obrana státu New York náhodou odvolána kamsi tisíc kilometrů do pryč.
Po nárazu prvního stroje se na nebi neobjevilo z protivzdušné obrany Spojených států ani
rogalo, Druhé letadlo nechala nejvyzbrojenější země na světě do budovy narazit o 35 minut
pojději, jako by se jednalo o území nikoho. Přestože mezi zářím 2000 a červnem 2001
stíhačky vzlétly 67x v případě, kdy se dopravní letadla odchýlily od své trasy jen o vlas.
Letadla zasáhla věže po velmi náročném manévru, který by těžko zvládli amatérští piloti
vyškolení narychlo a krátce předtím na sportovních letadlech na sportovních letištích na
Floridě. Z rozborů videozáznamů z 11. září se ukazuje, že letadla byla naváděna laserově.
Ostatně to nebyla ani letadla z osobní dopravy z civilních aerolinek. Tvdil jsem na tomto
místě dále, že se jednalo o letadla bez oken a s podvěsem. Laskaví diskutujcí pod článkem na
blogu respektu mne v tomto bodě vyvedli z omylu, podvěs se nekonal, okna tam možná byla.
Na celém příběhu se tím však nic nemění.
Zřítily se dvě budovy, jejichž zřícení podle všech videozáznamů vykazuje všechny znaky
řízené demolice, tzv. imploze, sesunutí dovnitř. Obě věžě se sesunuly teleskopicky dolů
rychlostí volného pádu. namísto toho, aby se řítily postupně, v návaznosti na šířící se požár.
Namísto toho, aby se zvrátily ve směru nárazu, podlomily se absurdně o mnoho pater níže,
než kde došlo k nárazu.
Zřítily se dvě budovy, při jejichž zřícení slyšeli požárníci a další aktéři sérii explozí. Zřítily se
dvě budovy, ve kterých byly 14 dní před jejichž zřícením vypnuty kamerové systémy a
odvoláni psi cvičení na detekci výbušnin.
Odpoledne téhož dne se pro jistotu zřítila ještě další budova (WTC7), na kterou se vzahovala
stejná pojistná smlouva a která rovněž po letech používání vyžadovala generální rekonstrukci.

Zřítily se dvě budovy, které ještě sem týdnů před 11. zářím patřily rodině Rockefellerů, tedy
stejné rodině, která je spolumajitelem Federální rezervní banky FED.
O dva roky na to vyšla vyšetřovací zpráva, ve které pachatelé zopakovali svojí krycí verzi pro
veřejnost, avšak bez jakýchkoliv důkazů. Vyšetřovací komisi vedl Philip Zelikow přítel
ministryně zahraničních věcí, odborník na mediální mýty a psychologii veřejného mínění.
O sedm let později bylo dokázáno, že prach ze zřícenin budov byl plný zbytků z
všudypřítomného červeného prášku z výbušniny nano-termitu.
11. září byly simulovány další dva únosy velkých dopravních letadel s jejich domnělým
zřícením nad Pentagonem a v Pennsylvánii. Nálezy či spíše nenálezy trosek, podivné
videozáznamy a rychlé zabavení videozáznamů však tyto příběhy rozkryly jako
nedůvěryhodné. V případě Pentagonu i zřícení čehosi u Shanksvillu, v obou případech se sice
pád čehosi skutečně odehrál. Nelze však zastávat oficiální verzi, že se na Pentagon či u
Shanksvillu zřítila velká dopravní letadla. Aby se po zřícení vypařila žárem, pro to v historii
neexistuje žádný precedens. Indicie napovídají, že na Pentagon spadlo letadlo tryskové letadlo
menší než bylo tvrzeno a letadlo z letu č. 93 bylo pravděpodobně sestřeleno ještě ve vzduchu.
Vzhledem k širokému pásmu rozptylu trosek a dvou seismických otřesech vzdálených ode
sebe tři minuty. Vzhledem k tomu, že domnělý kráter dopadu byl podle satelitních map u
Shansksvillu přítomen už v roce 1994. Nemusí vás to bolet. Skutečná letadla s pasažéry
přistála jinde, pasažérům bylo řečeno, vezměte si kufry a tradá domů. Podle videozáznamu z
centra letového provozu, jak jej odvysílala 11. září 2001 televize NBC-MSN je dokonce
patrné, že let UAL175 se v okamžiku nárazu do Jížní věžě stále nacházel ve vzduchu, 50 mil
od New Yorku. Let narazivší do věže nesl označení N175F. Jinými slovy, máme zde další
vrstvu lží s nulovou transparentností ze strany státu a vyšetřovatelů.

Následky 11. září 2009
Několik hodin po zřícení WTC bylo oznámeno, že pachatelem je Usama bin Ladin. Později
byla zveřejněná nahrávka s přiznáním, na které však zřetelně vystupuje někdo jiný, než
samotný bin Ladin. Druhý den byly známy kompletní seznamy domnělých únosců, fotografie,
jména, data narození. Určen viník. Nalezen cestovní pasy jednoho z domnělých únosců,
vypadlé asi z letadla, ze kterého se nenašla černá skříňka. Promptně bylo nalezeno auto
únosců s koránem návodem "Jak pilotovat letadlo" a dopisy na rozloučenou. Němečtí
kolegové z BND dostali během týdne jak na stisknutí tlačítka kompletní zmapování
teroristické sítě působící prý na německém území. O měsíc a půl později byla podniknuta
odveta. Invaze do úplně jiné země (Afghanistán), než ze které měli pocházet pachatelé útoku
(Saudská Arabie, SAE, Libanon a Egypt).
O rok a půl později byla podniknuta invaze do Iráku, další blízkovýchodní země, které bylo
podsouváno vlastnění zbraní hromadného ničení a souvislost s terorismem. Ač se v Iráku
žádné zbraně hromadného ničení nenašly a souvislost s teroristy nepotvrdila. Podívejte se na
výpověď bývalého zbrojního inspektora Scotta Rittera, který celou us. blamáž natvrdo
rozkryl. Zatímco jiná blízko východní země, která zbraně hromadného ničení vlastní a
bezostyšně páchá genocidu na obyvatelích sousední země je z našeho hlediska košer

záležitost.
Spojené státy podnikly podobný útok na domácí cíle a životy svých vlastních obyvatel,
podobné zřícení výškové budovy, jakého se o dva roky předtím dopustilo Putinovo Rusko, ve
snaze naklonit veřejnost k útoku na Čečensko.
Byly podniknuty invaze do dvou zemí v regionu bohatém na ropu a zemní plyn. Přesně v
souladu s tezí Zbygnieva Brzezinského (bezpečnostního poradcem prezidentů USA a
zakladatele skupiny Bilderberg), že k dosažení vlády nad světem je nutné ovládnout Eurasii,
jako klíčový kontinent planety. (Jak to navrhl v knize The Grand Chessboard.)
Irák je od té doby rozvalen v bídě. V důsledků vojenských a paramilitárních akcí v něm
zahynulo skoro sto tisíc civilních obyvatel. Anebo také šest set tisíc . A čtyři tisíce koaličních
vojáků k tomu. Neutuchající násilí v Iráku je připisováno Iráčanům, ačkoliv se ukázalo, že
teroristických činů vůči infrastruktuře se dopouštějí i britské speciální síly. Okupační jednotky
tvrdí, že v zemi mohou zůstat i příštích 40 let.
To nejhorší co fingované útoky na WTC způsobily, je nastolení atmosféry nedůvěry v
Západní společnosti vůči cizincům a zavedení zákonů neslučitelných s demokracií, tzv.
Patriot Act.
•
•
•

•
•

Zákon umožňuje, aby FBI a policie prohledávala domov a pracoviště Američanů bez
jejich vědomí.
Zákon legalizuje tajné instalace odposlouchávacích zařízení do libovolných telefonů,
počítačů a aby byl sledován pohyb kohokoliv na Internetu,
Zákon umožňuje tajné vyšetřování bankovních záznamů, kreditních karet a další
finanční záznamy jako jsou půjčky, koupě knih, sledování zdravotních záznamů,
cestovních a obchodních aktivit.
Zákon dovoluje zmrazení fondů a majetku bez předchozího upozornění a bez možnosti
se odvolat.
Zákon dovoluje vytvoření seznamů osob, které mohou být vyloučeny z letecké či jiné
dopravy.

Jinými slovy, 11. září bylo krom zahraniční agrese záměrně připraveno za účelem nastolení
zákonů vedoucích k fašistickému uspořádání společnosti. Válka s terorismem se už v roce
2005 nenápadně změnila ve válku s extremismem. A extremismem může být po pár dalších
pravdomluvných letech shledáno už to, že uveřejňuji neautorizovaný názor, popř. to, že vy
neautorizovaný text právě čtete.

Vezměme věci důsledně
Ergo kladívko, Spojené státy - globální lídr planety - se dopouštějí násilí a hanebných
podvodů na ostatních národech. Vlády národů, které s vládou Spojených států spolupracují,
nelze nazvat jinak než jako spolupachatele násilí a lži. Vědomá spolupráce s představiteli
násilí a lži nás usvědčuje z toho, že násilí a lež pokládáme za legitimní nástroje vládnutí a
přirozenou součást pozemského života. Násilí páchané lídrem světa dává zelenou všem
ostatním státům, že násilí je cestou k výhodám, prestiži a lepšímu vzájemnému postavení.

Tvrdím, že není morálně přijatelné, aby Česká republika či zastřešující Evropská unie byla ve
vojensko-politickém bloku společně se zemí, která se dopouští násilí a podvodů. Ať už jsou to
Spojené státy ve vztahu k Iráku, Rusko ve vztahu k Čečně nebo Izrael ve vztahu k Palestině.
Tvrdím, že je naší povinností o lžích informovat veřejnost, protože lži nás udržují ve stavu
svázání a bezmoci. Pravda a přiznání se k ní poskytuje sílu, odvahu a schopnost řešit
problémy. Prezident Spojených států by neměl být vpouštěn na naše území. Mezinárodní
sankce vůči Spojeným státům by měli vládu Spojených států donutit k odtajnění skutečné
verze událostí, jejichž důsledky budou jinak poškozovat život na této planetě ještě další
desítky let.
Opakuji po Igorovi Panarinovi, že Spojené státy jsou na cestě k rozpadu a svému zániku.
Nacházejí se ve velmi podobné situaci, v jaké se nacházel i Sovětský svaz v polovině
osmdesátých let. V nejbohatším státě unie, Kalifornii státní zaměstnanci od letošního jara
dostávají místo výplaty v hotovosti á čtyřku s dluhopisem. V Rusku lidé v továrnách dostávali
v éře perestrojky alespoň pytel kedluben anebo výrobek z běžícího pásu, jako např. ventilátor
nebo žehlící prkno. Metafyzická spravedlnost je dlouhodobě silnější instituce než výhody,
které poskytuje násilí a nespravedlnost. Tvrdím, že nakolik jsme jakožto naše země a naše
evropské společenství se Spojenými státy úzce provázáni, spějeme k zániku také. Z mého
apelu na distancování se od USA zároveň nevyplývá, že se musíme orientovat na jinou
světovou mocnost. Nemusíme se totiž orientovat vůbec na nikoho, jak ukazuje příklad řady
zemí, které na princip rovnoprávnosti, rovnocenosti a důstojnosti nerezignovnaly.
Vážená čtenářko, vážený čtenáři. Důvěra v oficiální verzi událostí 11. září 2001 se sebou nese
spoluzodpovědnost za přítomnost násilí v tomto světě. Souhlasem s oficiální verzí událostí z
11. září nese každý z nás spoluzodpovědnost za atmosféru strachu, bezmoci a
nevyhnutelnosti, kterou plánovači Nového světového pořádku generují. Ptej se svých
volených zastupitelů na jejich názor v této věci a informuj je o pravém stavu věci. Pokud
nebudou tvým dotazům či tvým názorům přístupní nevol je. Pokud nebude tvým dotazům či
tvým názorům přístupný nikdo, nevol nikoho. Namísto toho sám/sama kandiduj. Mnoho
štěstí. Nejsme sami.

P.S.: Jedenáctého se můžete (zvlášť Pražáci) zdravě projít v pochodu za pravdu o 911.
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