Neinformovaný občan ani netuší, odkud se objeví kandidát na prezidenta. I když je to navenek slušný
člověk, pracuje jako akademik, tak to chce velmi zpozornit.
Pro boj o hrad v ČR dosadili také Jiřího Drahoše, vědce, ale také - člena České asociace Římského
klubu /CoR/ ……. a co to je, ten Římský klub? - Zednářské společenství, ovládané západní „Černou
šlechtou“ a velmi bohatými 13 iluminátskými rodinami z USA, jak uvádí Michael Morris v knize „Co
nesmíte vědět“ - díl 1.
Část jejich programu:
„Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a
spolupracovat … hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí
politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď
skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému“ (s. 71). „Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí,
nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody,
hladomor a podobně … S kutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové“(s. 75).
Jiné citáty naznačují, že autoři chovají k lidskému životu jen to největší opovržení: „Země má rakovinu
a tou rakovinou je lidstvo,“ píše se v knize Mankind at the Turning Point: The Second Report to The
Club of Rome (autoři MESAROVIC, Mihajlo, PESTEL, Eduard; 1974; ISBN: 0-525-03945-77, s. 3).
„Musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude
vyžadovat zřejmě mnoho brutálních a bezcitných rozhodnutí“ (EHRLICH, R. Paul. The Population
Bomb, Ballantine Books, 1976, ISBN: 034525337X; s. 152).
Globalisté také jako součást řešení navrhují zřízení celosvětové vlády, která by sama rozhodovala o
tom, kolik se kde bude rodit dětí: „Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se
optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo
v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat“ (EHRLICH,
R. Paul., HOLDREN, John. Ecoscience: population, resources, environment San Francisco:
W. H. Freeman, 3, ilustrované vydání, Vydavatel W. H. Freeman, 1977, ISBN: 0716705672; s. 94 3).
Docela by mne zajímalo, jak se slučuje, aby bojovník za demokracii byl členem sdružení, které
demokracii odsuzuje jako přežité zřízení,“ poznamenává k tomu V. Kremlík. Je zajímavé, jak může
organizace usilující o redukci lidí na zemi a považující lidstvo za rakovinu a vřed oslovit člověka, který
se vydává za humanistu a obhájce lidských práv. Například V. Havla, J. Drahoše a jiné. Cílem je, aby
přežili jen ti nejbohatší.
Navenek se ale klub tváří jako nevinná organizace, která starostlivě přemýšlí (pozn. red.: čtenář si snad
už všiml, že se toto uvažování děje nejen bez evangelia, ale dokonce bez Boha vůbec, na půdě
čistě nitrosvětské, zvrácené) o tom, jak čelit globálním výzvám současnosti.
Římský klub je spolkem politiků, byznysmenů a dalších vlivných osobností z celého světa.
Počet členů je striktně dodržován a proto je členství vysoce prestižní záležitostí.
Československá asociace Římského klubu oficiálně vznikla hned 15. července 1991 z popudu
expresidenta Václava Havla.
Zajímavé ale je, že na svých osobních stránkách se V. Havel – třebaže zde vyjmenovává členství
v celkem 35 organizacích či spolcích – o členství v Římském klubu nezmiňuje. Možná věděl, proč.
Členem této organizace je Jiří Drahoš. Nedivme se, že právě od něho vyšla v roce 2015 petice,
abychom přijímali tyto ilegální uprchlíky.
Je zajímavé, že se v Německu uvažovalo o kandidátovi na prezidenta taky ze stejné skupiny. I v
Rakousku si zednáře dosadili na trůn. V Německu Merkelová je v Atlantik-Brucke, kde se to zednáři jen
hemží a její hvězda vylétla vzhůru po návštěvě mocných Bilderbergů.
Hollande je rovněž v jedné přední francouzské zednářské lóži. Nedávno v Holandsku vyhrál ten
"správný" kandidát a také "správná" multikulti strana. Oni to mají "hoši" všude pod kontrolou a mají
své kádry připravené na cokoliv a kdekoliv.
Takže Jiří Drahoši, média budou stále na vaší straně, s tím musíme počítat.
A teď, co je ta připravovaná TROJKA, do které má být zapojen vyvolený kandidát - to opravdu
za ty 4 minuty stojí - pochopíte mnohé !
https://youtu.be/2JJtMhXlZxM

https://youtu.be/2JJtMhXlZxM
Někteří lidé si stále myslí, že šéf vědecké instituce musí být vždy férový. Jak slyšíte, p. Drahoš
takový není, nebo ano? Posuďte sami.
Zaujala mě jeho odpověď na otázku, proč kandiduje. Místo toho, aby řekl, co chce změnit, jaký má
program, řekl, zcela popravdě, že jeho podporovatelé si prostě přejí, aby byl zvolen a nahradil
prezidenta Zemana.
Všimněte si, že v duelu (dole) p. Drahoš uráží nepřítomného p. Ovčáčka. Ještě při dalších
příležitostech jsem si všiml, že p. Drahoš rád odvádí pozornost, napadá lidi, kteří s danou věci nemají
nic společného, hlavně stále útočí na současného prezidenta, až je to trapné.
Co je vrchol!
1. Na prezidentskou kampaň p. Drahoš dostal mnoho peněz ze zahraničí!!! Copak asi po něm
žádají?
2. Další peníze dostal od lidí, kteří jsou svázáni s Mosteckou uhelnou!!! Copak požadují?
Přitom si p. Drahoš stěžuje bývalému premiérovi Sobotkovi, že se bojí, že mohou tajné služby ovlivnit,
aby nebyl zvolen. To je paradox!!
Kdo všechno stojí za kandidátem Drahošem???
Vysoce postavení lidé nedávají jen tak miliony, aby nepožadovali náklonnost prezidenta. Možná těch
zdrojů vyjde najevo i víc? Proto ten zájem, aby byl zvolen někdo, na koho se mohou spolehnout.
Na internetu jsem se dočetl, že miliardář p. Dědek, který neúspěšně kandidoval za Starosty, přispěl p.
Drahošovi 3 mil. Ale p. Drahoš v rozhovoru mluvil o 2 milionech. To už není tak podstatné, někdo ale
nemluvil pravdu. Copak asi zamýšlí pan Dědek? Strana TOP 09 a Starostové jsou největšími
podporovateli p. Drahoše.
V duelu je upozorněno na vysoký plat p. Drahoše. Ve vědě se takové peníze nerozdávají. Jaké to byly
odměny, které p. Drahoš dostával? A od koho?
Přikládám zajímavý duel dvou kandidátů: p. Drahoše a p. Horáčka stačí od 18,45 min
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tak-kde-mate-tu-savlicku-na-sekani-do-mlhy-prvni-a-pekne-ostrysouboj-drahose-a-horacka-40887?dop-ab-variant= seq-no=2 source=hp
P. Drahoš dostal vyznamenání za zásluhy od V. Klause. Kolik máme špičkových vědců, kteří toho
mnoho dokázali a vyznamenáni nebyli. Ale tito vědci dělají jen vědu a nespolupracují s politiky,
podnikateli,... .
P. Drahoš dostal povolení od StB, aby mohl několikrát před rokem 1989 vycestovat na Západ. Kdopak
tenkrát mohl takto vycestovat?
Ještě přikládám další odkaz, jak p. Drahoš ukradl p. Horáčkovi jeho vyjádření. Také ostuda, už se o tom
dál nemluví!
https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-kampan-jiri-drahos-micha-horacek-socialni-site-1c5/prezidentske-volby-2018.aspx?c=A171220_142614_domaci_bja
P. Drahoš by neměl problém přijmout 2600 migrantů. Kladně se vyjádřil k možnosti přijmout 2 600
uprchlíků podle kvót.
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/diskuse-s-prezidentskym-kandidatem-jiri-drahosem-fv1/domaci.aspx?c=A170629_175731_domaci_kop
Nyní se z toho vykrucuje. Ovšem na přímou otázku, zda by jako prezident podepsal, že si necháme
přerozdělit imigranty podle kvót, neřekl, že "ne", naopak to vyznělo, že asi "ano". (pozn.: Jaké

případné studování materiálů, jak říkal. Tady je nasnadě odpověď buď ano či ne! Podmínky a o jaké
imigranty se při rozdělování jedná, je zřejmé).
Co je to za lidi, kteří šíří, že prezident Zeman má amputovanou část dolní končetiny, že za několik týdnů
či měsíců zemře, že je smrtelně nemocný. Na internetu je mnoho vulgárních, podlých urážek od vlivných
lidí. Ano, není zcela zdráv. Ale hlavu má v pořádku. Někteří kandidáti s ním nemohou soupeřit ve
znalostech, paměti, v politickém a ekonomickém přehledu. Má své chyby. I já mám vůči němu několik
výhrad. Ale vždy je zapotřebí zvážit, jestli nepřevažují věci pozitivní. Především hájí zájmy
občanů.
Bohužel, téměř všichni kandidáti mají kandidaturu postavenou na "popravě "Zemana. Nezáleží tolik na
programu, ale na boji se současným prezidentem Zemanem! Nelze přehlédnout, že naše česká
televize a další media ovládaná panem Bakalou a dalšími "dobráky" i ze zahraničí, mají ve hře
proti prezidentovi Zemanovi postavené především tři hlavní muže: Drahoše, Topolánka
a Horáčka.
Otevřete-li si nějaký časopis, vykouknou na vás tito tři jmenovaní kandidáti. Poslední dobou všude na
nás kouká především p. Drahoš. Ostatním, nejmenovaným kandidátům media nevěnují pozornost.
Proč?? Jen ještě prezidentovi Zemanovi věnují velkou pozornost, ale velice zápornou.
Kandidát p. Fišer se zdá být morální člověk, možná by byl i dobrým prezidentem. Ovšem ten bohužel
nemá žádnou šanci zvítězit. Snad příště.
Uvažujme logicky, dáme-li hlas třeba p. Fišerovi, sice bude mít radost, třeba si to i zaslouží. Dostane
ale jen několik málo procent. Pokud prezident Zeman nevyhraje v 1. kole, tak se ve druhém kole
spojí všichni ti, kteří chtějí prosadit p. Drahoše, p. Topolánka a p. Horáčka. Takže vyhraje jeden
z mužů, které si mafie přeje. Pravděpodobně nejvíc jim vyhovuje p. Drahoš.
Pokud vás zajímá, kdo je Michael Morris, který napsal i knihu o Novém světovém řádu, o globálním
ovládání světa bohatými, o kterém jsem se nahoře rozepsal. Tak několik údajů. Michael Morris se
narodil v roce 1966, je spisovatel, podnikatel, původem z Rakouska. V současnosti žije v USA. Je
autorem řady textů v anglickém a německém jazyce. U nás vyšlo několik knih, ve slovenském
nakladatelství, i v češtině. Kniha: " Co nesmíte vědět č.1"
http://www.na-septande.cz/vse/co-ne-smime-vedet-m-morris/michael-morris-co-nesmite-vedet-cast-1

Pokud souhlasíte, šiřte tento odkaz dál! Je to důležité!

