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Naše země jsou korporace a svět je podnik kontrolovaný malou skupinou 
nedotknutelných bankovních rodin. Zákony kontrolující naši společnost 
jsou po celá tisíciletí velmi pečlivě strukturovány tak, aby chránily 
korporace, zatímco nám předkládají iluzi, že jsme svobodní. My, lidé, 
žijeme ve blažené nevědomosti o tom, že jsme otroky a majetkem těch, 
kteří kontrolují tento podnik. Nastal čas se probudit a osvobodit se. 
Nikdo to za nás neudělá. Vesmír čeká na naši akci, aby mohl začít 
reagovat skrze zákon přitažlivosti a aby přivítal lidstvo do vesmírné 
komunity bytostí vyššího vědomí. 

Michael z rodu Tellinger - 2005



Láska, Čest & Vděčnost

Chtěl bych začít vyjádřením úcty všem domorodým lidem světa, kteří 
vytrpěli nepředstavitelné těžkosti v rukou vetřelců, kolonizátorů a 
otrokářů. S respektem a pokorou uznávám jejich úžasný přínos pro 
lidstvo uchováváním ducha Ubuntu po všechny tyto dlouhé roky.

Pro mou milovanou Louise
Tato kniha by se nikdy nestala skutečností bez tvé vytrvalé lásky, 

podpory a nevyčerpatelného pramene inspirace. Děkuji ti, že kráčíš po 
této cestě se mnou, a že jsi mi ukazovala směr, když jsem byl ztracen.



UBUNTU
Já… jsem jaký jsem díky tomu, jací jsme my všichni.

„To je jádro bytí člověka – jako člověk nemůžeš existovat v izolaci. 
Promlouvá o našem vzájemném propojení. Nemůžeš být člověkem pouze 
sám o sobě, a když máš tuto kvalitu – Ubuntu – jsi známý svou štědrostí. 
Myslíme sami na sebe až příliš často jako na jednotlivce, oddělené 
jeden od druhého, zatímco jsme spojení, a to, co děláš ty, ovlivňuje 
celý svět. Když činíš dobře, dobro se rozšíří na celé lidstvo.“  
 

Arcibiskup Desmond Tutu
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ÚVOD 

Filozofie dobrovolného přispívání jako nové sociální struktury se zrodila 
v roce 2005. Vznikla jako důsledek mého intenzivního výzkumu kořenů 
lidstva a do hloubky zamotané stezky podvodu, která nás, lidskou rasu, 
zavedla až do této doby. 

Po několika letech testování základních myšlenek ve vztahu k 
mnoha odvětvím našeho současného systému jsem si uvědomil, že 
mnoho starověkých kultur mělo podobné systémy, kterými se jejich 
komunity řídily. Naneštěstí byla značná část této vědomosti potlačena 
nebo ztracena v době kolonizace světa tak zvanými „průzkumníky“, 
kteří všude kradli domorodým obyvatelům půdu. 

Někteří původní obyvatelé, například Cherokee, mají přísloví, 
které říká: „Jestliže to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec.“ V 
Africe tomu říkáme UBUNTU. Ale tato filozofie je společná stovkám, 
pravděpodobně tisícům, starověkých kultur roztroušených po celém 
světě. I když je nazývána různými jmény, všude se shoduje s principy 
UBUNTU. 

Tyto sjednocené komunity existující v minulosti lidstva byly zlovolně 
zničeny a nahrazeny kapitalismem, industrializací, modernizací a 
nakonec došlo k absolutní kontrole, kterou drží v rukou hrstka mocných 
a chamtivých jednotlivců ovládajících svět po velmi dlouhou dobu, 
kteří chtějí v ovládání pokračovat za každou cenu. 

V této knize s vámi sdílím jednoduchost a radost UBUNTU, kde 
lidé nejsou rozděleni strachem, ale žijí v jednotné komunitě oplývající 
hojností na všech úrovních. 

Celý můj život jsem byl zhnusen lidským utrpením a trápením na 
naší krásné planetě. Utrpení bez konce, jakoby neexistovalo žádné 
řešení obtížné situace lidstva. A přece většina z nás ve svých srdcích 
ví, že řešení pro naše problémy existují, a že tato řešení jsou opravdu 
jednoduchá. Ale naši takzvaní vůdci žádná řešení neposkytují. Namísto 
toho zasévají více zmatku a trápení. 

Jako malé dítě jsem byl tímto utrpením hluboce ovlivněn, udiven 
existencí chudých a bohatých lidí – proč jsou někteří lidé bez domova 
a hladoví, zatímco jiní žijí v přepychu. Tento pocit mě nikdy neopustil 
a vím, že milióny lidí se cítí stejně. A tak jsem začal žít život v protestu 
– někdy nenápadný odpor a někdy veřejné akce proti utlačovatelskému 
režimu, ve kterém jsem žil. Pouliční nepokoje, které se odehrály v 
Soweto v Jižní Africe v roce 1976, zanechaly v mém vědomí hluboké 
citové jizvy a mnohé z toho, co jsem později konal, bylo těmito 
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událostmi podvědomě tvarováno. V roce 2005 jsem prožil něco, co 
bych mohl popsat slovy „zkušenost probuzení“. Stejně jako milióny 
lidí po celém světě jsem si začal uvědomovat, že život musí být něco 
víc než námaha a trápení, které lidé prožívají každý den. Rozhodl jsem 
se nalézt řešení a nebyl jsem ochoten se spokojit s obvyklými ubohými 
vysvětleními od společnosti, která sklouzla do pohodlnosti a přijala 
svůj osud rasy blaženě nevědomých otroků. 

Bylo mi jasné, že lidstvo se stalo druhem, který se rozdělil do hloubky 
na mnoha úrovních. V tomto rozděleném boji o přežití a díky našemu 
neúnavnému procesu prosazování a uskutečňování modernizace jsme 
se oddělili od naší živitelky matky Země. Toto lidské odtržení je v 
přímém konfliktu se zákony přírody a s rezonancí jednotného vědomí, 
které se zdá být základnou všeho stvoření. 

Všichni velcí proroci a učitelé minulosti se snažili nás vyučovat 
stejnou moudrost: buďte jednotní, milujte jeden druhého, respektujte se 
navzájem a žijte v harmonii s celým stvořením. Ve skutečnosti jsou to 
stejné hodnoty, které se mnozí z nás pokoušejí naučit své děti. 

Ale náhle, v nějakém záhadném momentu v našich životech, se 
věci mění. Přestáváme věnovat pozornost hodnotám vyššího vědomí, 
zapadneme do každodenní rutiny života a úplně se zamotáme do boje 
o přežití. 

V tomto bodě si uvědomujeme, že potřebujeme vydělávat věc 
zvanou „peníze“, abychom mohli přežít a žít na naší vlastní planetě – 
planetě, na které jsme se narodili. A od jisté doby začala v mém srdci 
neodbytně vyzvánět jednoduchá otázka. „Jak je to možné, že bychom 
měli potřebovat peníze k životu na planetě, kde jsme se narodili?“ Jako 
mnoho jiných přede mnou, i já jsem si uvědomil, že jsme se narodili do 
čistého otroctví. 

Toto je skutečné skvělá past nastražená pro nás těmi, kteří kontrolují 
tvorbu a zásoby peněz. 

Jsme chyceni v tiché, nikdy nekončící válce ekonomického otroctví, 
které bylo okolo nás tak chytře utkáno, že mnozí z nás si tuto skutečnost 
ani neuvědomí. Toto kruté útočení je kontrolováno globální bankovní 
elitou, která drží svět jako rukojmí, a která udělala z jednoho každého 
z nás svého otroka. 

Všechny naše přírodní zdroje jsou těženy a prodávány nadnárodními 
korporacemi, které mají více práv než živé dýchající lidské bytosti. 
Jednoduše jsme se stali otroky těchto korporací ve jménu peněz, 
chamtivosti a politické kontroly. Většina z nás vůbec netuší, jak 
to všechno funguje, jak jsou peníze vytvářeny a jak několik málo 
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bankéřských rodin naprosto ovládá všechny představitelné aspekty 
našeho života. 

Oni jsou ty vládnoucí „šedé eminence“ v pozadí globálního 
ekonomického systému, který řídí svět, a nikdo se na nic neptá ani se jim 
nepostaví. Tento systém je navržen ke zničení všeho, co se mu postaví 
do cesty, a tak si zajišťuje vlastní přežití. Vyvinul se do pokroucené 
formy vědomí, které klame lidstvo ohledně našeho vlastního smyslu 
života. 

Opakovaně se nám říká, že naše problémy jsou nesmírné a všechno 
je natolik komplikované, že pouze peníze mohou tyto celosvětové 
problémy vyřešit. Nyní již víme, že to je lež – protože peníze neudělají 
nic. Lidé umí všechno udělat – lidé pěstují potraviny, postaví mosty, 
vyřeší matematické rovnice a vytvoří nádherná umělecká díla. Pokud 
je lidem dána možnost, dělají všechno s velkým nadšením a radostí. 
Peníze jsou překážkou, která nám všem brání ve tvoření a prospívání. 

Nyní, když jsme si tuto skutečnost připustili, můžeme udělat 
správnou věc a říci každému o této nespravedlnosti. V průběhu několika 
minulých let dramaticky narostl počet právních akcí proti aktivitám 
bankéřské elity a odpor stále exponenciálně roste. 

Od roku 2010 se osobně účastním celé řady veřejně sledovaných 
právních akcí proti bankám v Jižní Africe, jejichž cílem je odhalení 
jejich nezákonné aktivity. Naše akce proti bankám pokračují i nyní, v 
době, kdy píši tento rukopis. 

A tak se milióny lidí postupně probouzí k uvědomění si této tiché 
války proti lidstvu a stojí v celém světě jednotně ve snaze o změnu. 
Lidé, kteří jsou odvážní a mají vizi a kteří jsou si vědomi toho, že v této 
době existuje lepší cesta pro lidstvo. 

Záleží pouze na nás, jestli budeme šťastní nebo otrávení. Já osobně 
volím nade vše lásku a štěstí. Věřím, že to je společná nit, která nás 
všechny spojuje. Ale mnozí z nás ještě neví, jak dosáhnout takové 
blaženosti. 

Velcí učitelé nás vyučovali, že materiální statky a bohatství s sebou 
štěstí nepřinesou. Historie nám ukazuje, že během období velkých 
změn se rozpadaly i obrovské říše kvůli chamtivosti jejich vůdců. 

Čas velké změny je opět zde. Záleží na nás, na lidech světa, uvítat 
tyto změny ne násilím a konfrontací, ale v lásce a v jednotě celého 
lidstva. 

Začněme tedy aktivně rozšiřovat zprávu o Jednotném Vědomí, nebo 
jak já rád říkám, o „dechu Boha“, v celém lidstvu, což nám dovolí 
uzdravit naše rozdělení a proměnit utrpení na hojnost, v rámci globální  



4

komunity naplněné vzájemnou láskou namísto vzájemného strachu. 
V roce 2005 jsem tuto skutečnost nazval přispívání (Contributionism). 

Globální komunita, kde jsou peníze zbytečné, protože zvítězily principy 
Jednotného Vědomí. V Africe tomu říkáme UBUNTU. 

UBUNTU přispívání bylo založeno na základní víře v absolutní 
rovnost a v důležitost společné práce pro všeobecnou hojnost ve 
sjednocených komunitách, které prospívají na všech úrovních 
společnosti. 

Systém vychází z přirozeného pořádku věcí v naprosté harmonii s 
přírodou, s naší planetou a s celým stvořením. Nejedná se o návrat zpět 
do doby temna nebo k životu v jeskyních bez technologie, jak si někdo 
může myslet – ve skutečnosti se jedná o naprostý opak. Dostatek ve 
všech sférách života, mnohem větší, než si dovedeme představit. 

Nemůžeme nadále pokračovat po stejné stezce. Pokud chceme přežít 
jako druh, musíme se zbavit všeho, co překáží našemu vlastnímu přežití 
a musíme si pro sebe vytvořit překrásnou budoucnost.

Kvantová fyzika a vesmírný zákon přitažlivosti nás učí, že pozorovatel 
může ovlivnit výsledek události a že my můžeme manifestovat své 
myšlenky a věci, které vizualizujeme. Ti, kteří studovali vyšší úrovně 
vědomí, budou těmto zákonům přírody rozumět lépe.

Ale zákon přitažlivosti také reaguje na akci – z tohoto důvodu 
musíme jednat a něco dělat pro realizaci naší vize.

A proto - dnes nejen vizualizujme tento nádherný utopický svět – ale 
také něco udělejme, abychom jej manifestovali srdcem a s potenciálem 
nekonečné lásky, která je v každém z nás, neboť jsme součástí 
nekonečného stvoření. První věcí, kterou každý z nás může dělat, je 
sdílení a rozšiřování naší znalosti o světlé budoucnosti celého lidstva 
mezi ostatní. Potom se připojte ke hnutí UBUNTU a přispějte něčím 
dalším – něčím, co vychází z vašeho srdce. Naše síla je v jednotě. 

Michael z rodu Tellinger 1. srpna 2012 

www.ubuntuparty.org.za

„Spravedlnost je nedělitelná. Nespravedlnost kdekoliv je hrozbou 
pro spravedlnost všude.“ Martin Luther King Jr. 
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JASNÉ SVĚTLO NA KONCI TEMNÉHO, 
CHMURNÉHO TUNELU

Každé ráno bilióny lidí vstávají, aby se pustili do každodenních 
povinností. Velké procento z nich svou práci nenávidí, nenávidí svého 
šéfa, a přece musí cestovat dlouhé hodiny autobusem, vlakem, na kole 
nebo pěšky, v dešti, ve sněhu, v horku nebo musí strávit dlouhé hodiny v 
zácpě na silnici, aby se dostali do práce, která za to nestojí.

Proč všichni lidé opakují každý den takovou šílenost? Aby vydělali 
peníze a mohli si koupit chléb, mléko a oblečení, aby zaplatili za 
elektřinu, poslali děti do školy a nějak vydrželi do konce měsíce – a 
potom ta šílenost začne znovu.

Na planetě se sedmi miliardami lidí žije většina z nás v chudobě a 
ve stavu tichého zoufalství, kdy čekáme na nějaký zázrak, který nám 
pomůže v těchto obtížných ekonomických časech. Milióny sní o slávě a 
štěstí, které nám nabízí nekonečný počet „reality shows“ v televizi. Lidé 
hledají jakýkoliv způsob spásy a často si vyberou ten, který jim přinese 
ještě více utrpení. 

Sledujeme zprávy a vidíme svět plný nespravedlnosti, zločinu a 
války a zoufale hledáme úlevu od našeho vlastního utrpení. Většina si 
uvědomuje, že je tady něco úplně prohnilého. Jako kdyby naše společnost 
trpěla nevyléčitelnou chorobou. Ale jak můžeme léčit chorobu lidstva, 
když neznáme její příčinu?

Dokud nebudeme vědět, co se skrývá za lidským strádáním a 
utrpením, nikdy příčinu neodstraníme, ale budeme slepě pokračovat 
v léčení symptomů – stále znovu a znovu. Naše nevědomost zůstane 
naší slabostí, zatímco jednoduchá řešení nám hledí do tváře každý den s 
novým východem slunce. 

Tak zvaný „americký sen“ zůstává snem, protože všichni spíme, 
prohnaně ošáleni těmi, kdo vládnou světem. Prodává se nám stále stejný 
sen o „naději“, která je už na dosah a čeká na nás, a proto milióny lidí na 
této planetě denně „doufají“, že se věci zlepší. Ale doufání a čekání nás 
nikam nedovedou. 

UBUNTU přispívání nám nabízí příležitost uskutečnit na naší planetě 
novou realitu s nepředstavitelnou prosperitou pro všechny její obyvatele, 
v dokonalé harmonii s celou přírodou a matkou Zemí. Zde je to pravé, 
jasné světlo na konci temného, chmurného tunelu tichého zoufalství a 
utrpení, které trápí tolik lidí na této překrásné planetě.



6

SYSTÉM UBUNTU PŘISPÍVÁNÍ

• Je plán nové sociální struktury, ve které jsou všichni absolutně 
svobodní a sobě rovní. 

• Společnost fungující bez konceptu peněz, bez jakékoliv formy 
výměny nebo obchodu, ve které se materiálním věcem nepřisuzuje 
žádná hodnota. 

• Kultura povzbuzující každého jednotlivce k realizaci svých přání a 
k přispívání svými přirozenými talenty nebo získanými schopnostmi 
k užitku všech lidí ve své komunitě. 

• Kde si každý může libovolně vybrat místo, kde chce žít a kde nikdo 
není nucen dělat cokoliv proti své vůli. 

• Společnost s novými zákony založenými na potřebách lidí, ve které 
je každému poskytováno to, co potřebuje, protože každý přispívá 
svou zamilovanou prací (Labour of Love – LOL). 

• Svět, ve kterém neexistuje zaměstnání, kariéry, korporace, 
nezaměstnanost, lidé bez domova ani hlad. 

• Společnost podporující vědecké a technické výzkumy na nejvyšší 
úrovni, neboť neexistují finanční omezení. 

• Společnost s kvetoucím uměním a kulturou nabízející lidem prostor 
prožívat život naplno. 

• Společnost, kde duchovní růst jejích členů, podporovaný explozí 
umění a kultury, způsobí rychlý nárůst vědomí, a spolu s tím dojde i 
k vědomému přijetí konceptu jednoty. 

• Systém poskytující nepředstavitelnou hojnost všech věcí na všech 
úrovních, což je pro ty, kteří jsou chyceni v dnešním prostředí 
spotřebního kapitalismu, představa téměř nemožná. 
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TO JE NAŠE PLANETA

To je naše planeta, Matka Země, náš domov ve vesmíru. Jediným 
důvodem naší existence na této překrásné planetě je dokonalé prostředí, 
které se podařilo matce Zemi nějak vytvořit, a díky tomu zde můžeme 
žít.

Kdybyste byli ztraceni ve vesmíru a někdo se vás zeptal: „Odkud 
jsi?“ otočili by jste se, ukázali směrem k této pozoruhodné planetě a 
řekli, „Jsem ze Země… z té planety tamhle.“ Pravděpodobně by jste 
neřekli, „Jsem z USA nebo z Japonska nebo z Austrálie…!“

Z dálky Země vypadá tak překrásně a mírumilovně, celistvá a 
jednotná, a přece když se přiblížíme, začínáme vidět velké rozdělení, 
které bylo násilně vnuceno bytostem žijícím na této planetě. Od narození 
jsme rozdělováni na tolika úrovních a tolika způsoby, že už to ani 
nevnímáme. 

Jsme rozdělováni podle země, vlajky, provincie, náboženství, města, 
státu, kontinentu, podle auta, se kterým jezdíme, podle práce, kterou 
máme, záleží na škole, kam chodíme, a jakému sportu fandíme, rozděluje 
nás značka oblečení, kreditní karta, značka piva, které pijeme, hudba, 
kterou posloucháme a kolik peněz máme… Rozdělování je nekonečné. 
Přemýšlejte – žijeme v „bytech“ (apartments - apart-oddělený). 

Rozdělování umožňuje manipulaci a kontrolu daleko za hranicemi 
našich nejdivočejších představ. Většina z nás si neuvědomuje, že princip 
„rozděl a panuj“ je na naší planetě úspěšně zaveden a velmi efektivně 
využíván k trvalé kontrole a k vyvolávání neustálých konfliktů. 
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Narozeni svobodní – ale uvězněni na naší vlastní planetě

Všichni se narodíme svobodní na naši planetu, a přesto se nemůžeme 
volně pohybovat, nemůžeme žít, kde by se nám líbilo a musíme 
dodržovat pravidla a zákony, které jsme nikdy neodsouhlasili, musíme 
pracovat, abychom vydělali peníze a musíme platit daně nějaké autoritě, 
o které nic nevíme. Vše, co víme je, že pokud nebudeme poslouchat tato 
pravidla, budeme stát proti systému a eventuelně skončíme u soudu, a 
je docela možné, že i na místě nazývaném vězení. Pouze tehdy si zplna 
uvědomíme, jak jsme zotročení, když se odvážíme postavit se proti 
systému nebo když se ze systému chceme vymanit. 

Nikdo z nás tato pravidla a zákony neodsouhlasil ani před naším 
narozením, ani v době po našem narození, obzvláště ne v oněch 
prvních minutách, kdy jsme přišli na svět z lůna matky jako svobodné 
bytosti. Vstoupili jsme do tohoto světa bez závazků vůči někomu, bez 
souhlasu s pravidly, která omezují naši svobodu, bez dohod, beze smluv, 
bez podřízenosti vůči někomu nebo něčemu, vstoupili jsme na svět 
SVOBODNÍ v každém ohledu. 

Zatímco upřímně věříme, že se narodíme svobodní, ve skutečnosti se 
všichni narodíme do celoživotního otroctví a do služby systému, který 
nás utlačuje po tisíce let. 

Kritickým momentem po narození je chvíle, kdy naši rodiče podepíší, 
že se vzdávají veškerých práv a předají nás jako majetek naší státní 
správě, a děje se tak podepsáním dokumentu známého jako „rodný list“. 
Tímto skutkem rodiče nechtěně a nevinně změní status „svobodného 
člověka“ na status „občana“ a majetek státu. A tak začíná život naplněný 
lží a podvodem tak hlubokým a tak hrozným, že většina z nás raději 
zvolila tomu nevěřit, protože důsledky těchto pravdivých obvinění 
jsou jednoduše natolik příšerné, že mnoho lidí by se s touto skutečností 
nemohlo vyrovnat. 

Ale to jsou mrazivá drsná fakta, kterým se všichni musíme postavit 
tváří v tvář a rozhodnout, co s tím uděláme. A stejně jako děti, které se 
na jihu USA nebo v Egyptě narodily do otroctví a musely se s touto 
skutečností během života vyrovnat, tak my, jako lidstvo, musíme 
pohlédnout těmto faktům do tváře a připustit si, že celá planeta je jeden 
gigantický otrocký tábor – otroctví se netýká pouze některých lidí nebo 
nějaké země v minulosti.
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Lekce z historie

Každý socio-politický systém, který jsme dosud jako lidská rasa měli, 
nás dramaticky zklamal. Lidé všude žijí v utrpení – zdá se , že neexistuje 
žádné šťastné řešení politického a ekonomického nepořádku na naší 
planetě, situace je horší a horší každý rok, každý měsíc a každý týden. 
Musíme vstávat dříve, musíme pracovat déle a s větší námahou, jen 
abychom přežili. Existuje více chudoby, více hladu, více lidí bez domova 
a více beznaděje než kdykoliv dříve. Život se stal příliš nesnesitelným 
pro příliš mnoho lidí a nedává jim vůbec žádný smysl. Milióny se topí 
v dluzích, trpí problémy v manželství a často sahají po antidepresivech 
nebo jiných drogách, jen aby přežili den. Vykořisťování nerozlišuje a 
zasahuje všechny.  

Denní zprávy o finančním krachu a destrukci jsou pro nás jasná 
znamení, že tento systém nemůže pokračovat dál takový, jaký je. Celý 
svět je na pokraji zničujícího ekonomického krachu s katastrofálními 
důsledky. 

Globální ekonomika a přírodní zdroje jsou plundrovány bezohlednými 
a ignorantními politiky, kteří nemají vůči lidem, jimž mají sloužit, žádnou 
odpovědnost, ale přesto tato věc nazývaná „ekonomika“ stále funguje a 
rozpíná se navzdory všem překážkám a navzdory všem předpovědím 
od řady expertů – jak je to možné? Kdo nebo co podporuje globální 
ekonomiku a brání jejímu zhroucení?

Hlad na planetě hojnosti

Na planetě, která má přes 7 miliard obyvatel, více než polovina 
obyvatel žije pod úrovní chudoby a stěží přežívá ze dne na den. Podle 
novin Guardian ze dne 12. května 2011 Organizace spojených národů 
oznámila, že třetina jídla na světě se každý rok vyhodí do odpadu. Více 
než 1,3 miliardy tun jídla se vyhodí ne proto, že není nikdo, kdo by jídlo 
snědl, ale proto, že lidé nemají peníze, aby si jídlo koupili. A tak každý 
den umírají tisíce lidí hladem a miliardy hladoví kvůli nedostatku peněz 
nebo jiných prostředků, a nemohou se o sebe postarat. 

Jestli někdy existoval příklad hlubokého rozdělení mezi „těmi, kteří 
mají“ a „těmi, kteří nemají“, tak tady je. Pokud si myslíme, že „autority“ 
plánují tuto situaci zlepšit, pak se hrubě mýlíme. Právě tyto „autority“ 
se skrývají za manipulací lidskými  životy.Tady nastává řada problémů 
z  pohledu průměrné osoby, která věří tomu, že vláda dělá, co může, aby 



10

nám pomohla. Toto tvrzení má hodně daleko do pravdy, dovolte mi říci 
vám to naprosto jasně – vláda není váš přítel. 

Naše vlády dovolily gigantickým zemědělským korporacím, například 
korporacím Monsanto, DuPont a dalším, pomalu přebírat kontrolu nad 
světovou zásobou potravin. Tyto gigantické multi-miliardové dolarové 
korporace mají tisíce patentů na geneticky modifikovaná semena a 
velmi rychle nahrazují všechna naše přírodní semena jejich geneticky 
modifikovanými organismy. Mnohé z těchto semen jsou sterilní a 
nemohou se přirozeně množit, což umožňuje korporaci Monsanto a 
dalším podobným kontrolovat zásoby semen a potravin na světě. Ti, 
kteří kontrolují peníze a potraviny, kontrolují svět. 

Je již téměř nemožné koupit v supermarketech přírodní potraviny. 
Většina produktů je geneticky modifikovaná a jejich vliv na lidskou 
populaci je nejasný. V některých zemích je pěstování vlastního jídla 
prohlášeno za ilegální, díky novým záludným zákonům a vyhláškám, 
které prosadily korporace, zatímco lidé jsou všude stále více přiškrcováni. 
Přestože se některé země, například Brazílie, postavily proti Monsanto, 
je tato nelidská aktivita našimi vládami podporována. 

V USA podala velká skupina, zhruba 300 000, organických farmářů 
trestní oznámení proti Monsanto, které v poslední letech ničí nezávislé 
organické farmy od východu na západ. Globální farmářská komunita je 
cílem prudkých útoků ze strany gigantických výrobců GMO (geneticky 
modifikované organismy), kteří mají v plánu převzetí kontroly nad 
všemi farmami a nad globálními zásobami potravin. 

Společnost DuPont zaměstnala stovky bývalých členů ozbrojených 
sil na hlídání farem v USA za účelem vyhledávání jakékoliv potenciální 
intelektuální krádeže. V důsledku této akce ztratilo tisíce farmářů své 
farmy v USA a ve světě kvůli podvodným taktikám těchto gigantických 
korporací. Všichni farmáři přistižení při pěstování patentovaných 
plodin na své půdě byli potrestáni. Ve většině případů farmáři nemají 
dost finančních prostředků na svou obranu proti všemocným světovým 
korporacím a přijdou o farmu. 

A tak probíhá tichá válka proti lidstvu přímo nám před nosem, ale 
většina z nás je jednoduše příliš ignorantní, příliš naivní nebo příliš 
zaměstnaná, než aby tomu věnovala pozornost. Válka o naše zásoby 
potravin představuje úsilí o kontrolu nad lidstvem v řadě sektorů. Stále 
věříme lžím a podvodům našich politiků. Věříme, že stát je náš přítel, 
který by nedovolil, aby nám zlé korporace ubližovaly. Naneštěstí pro 
ignorantní lidi toto je hodně daleko od pravdy – ale něco se musí stát.  
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Probuzení do děsivé pravdy

Systém je v podstatě prohnilý a nemůže se déle udržet na planetě, kde 
vědomí rychle narůstá. A právě tento vzrůst globálního vědomí a rychlé 
probouzení se, které mezi lidstvem probíhají, jsou naší milosrdnou 
záchranou. 

Všude si lidé začínají uvědomovat skutečnost, že systém nefunguje 
– není možné jej opravit – neexistuje lék na současnou krizi. Neexistuje 
žádný šťastný výstup ze systému hnaného penězi, do kterého jsme byli 
vlákáni našimi vůdci a bankéřskou elitou. 

Představte si komplexní matematickou rovnici, která má 1000 členů. 
Na konci řešení si uvědomíte, že výsledek je špatný. Nemá smysl 
opravovat krok 999, pokud ten není kořenem problému. Ani ji nemůžete 
opravit v kroku 950 a ani v kroku 500. V případě naší planety se problém 
nachází v kroku 1: v samotných základech globálního peněžního 
systému. 

Ale pokud chceme najít pravdivé a trvalé řešení, musíme skutečně 
porozumět příčině současné nedobré situace. Musíme být natolik 
stateční, abychom se postavili tváří v tvář děsivé pravdě o naší minulosti 
a o cestě, která nás přivedla až sem. A proto se musíme ptát - „Jak to, 
že situace je tak zlá? Jak jsme se dostali do takového bodu degradace 
planety, která je v perfektní rovnováze díky přirozenému chodu věcí? 
Proč se lidstvo stalo virem, který ničí vlastního hostitele?“

V této době již mnoho lidí slyšelo termín „ilumináti“ a někteří si 
nejsou jistí, co to vlastně znamená nebo kdo jsou tito lidé. Ilumináti 
byli nazýváni v minulých dobách mnoha jmény. Musíme si uvědomit, 
že tato skupina utajených a velmi mocných lidí existuje po velmi, velmi 
dlouhou dobu. 

Tajná dohoda o kontrole světa není něco, co se přihodilo před 
několika desetiletími nebo před několika stoletími. Tato manipulace s 
lidskou rasou trvá po tisíce let a jde až do velmi kalných počátků toho, 
co často nazýváme vznikem civilizace. Tam nalezneme první psanou 
evidenci o globální elitě, která se chopila kontroly nad naším světem. 
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STAROVĚKÝ PŮVOD KRÁLOVSKÝCH RODŮ A 
GLOBÁLNÍ KONTROLA

Sumerské destičky jsou nejstarším psaným a rozluštěným záznamem 
v lidské historii. Milióny hliněných destiček byly sebrány na Středním 
a Blízkém východě, nejvíce v místech dnešního Iráku. Toto byla 
starověká země medu a mléka známá jako Mezopotámie, na jejímž 
území také existovala babylonská říše. Tisíce a tisíce těchto hliněných 
tabulek, které jsou popsány tzv. klínovým písmem, bylo rozluštěno a 
vydalo velmi překvapivé informace o naší minulosti. 

Jedna z nejděsivějších informací, kterou získáváme, je z destičky 
nazývané „Seznam králů“. Podává nám kritickou informaci o naší 
pravěké minulosti a obsahuje jména mnoha králů vládnoucích světu 
spolu s informacemi o tom, kde vládli a jak dlouho. Také vypráví příběh 
o vztazích mezi králi a bohy té doby, kteří byli jednak uctíváni, a jednak 
se jich lidé obávali.

Ale nejdůležitějším objevem je vysvětlení vzniku království a 
ustanovení králů na Zemi. „Ve dnech, kdy království sestoupilo na 
Zemi z nebes a bohové ustanovili krále mezi muži...,“ aby vládli nad 
lidmi. (Zecharia Sitchin – The 12th Planet/12. planeta)

Mnozí spekulovali nad tajuplným původem království a nad tím, jak 
se náhle z některých jedinců stali králové, kteří vládli ostatním lidem.

Tento překlad nám poskytuje nejstarší reference o královských 
rodech, o tajuplném původu kněží-králů a o jejich království ve 
starověkých dobách na planetě Zemi. Jasně nám říká, že byla doba, 
kdy králové byli náhle jmenováni bytostmi nazývanými bohové. Tito 
první kněží-králové dostali zvláštní znalost, moc a zbraně, aby byli 

Tento seznam králů z doby přibližně 2000 
př.n.l., že králové na Zemi byli jmenováni bohy 
k vládě nad lidstvem. Seznam uvádí jména osmi 
králů, kde vládli a jak dlouho, a sděluje nám, 
že obrovská „povodeň spláchla“ všechno. 
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schopni jejich poddané kontrolovat. Takto vznikly královské rody, které 
pokračují ve vládě nad světem do dnešní doby. Většina z nás o těchto 
věcech nikdy nepřemýšlí, protože si myslíme, že naši králové vládnou 
pouze po několik staletí. Jestliže pokračujeme hlouběji do historie, 
stává se všechno velice zmatené, a my ztrácíme zájem. Ještě jednou, 
tato ignorance mezi lidmi je využívána proti nám, protože až jednou 
odhalíme toto pravěké tajemství, odhalíme zároveň i skutečnosti, které 
nám pomohou se osvobodit z tisícileté poroby. 

Uctívání králů je stále živé a existuje i ve 21. století v Anglii, kde 
jsou milióny lidí posedlé královnou. Sledují každé její slovo, sledují, 
co dělá, jdou se podívat na všechna její veřejná vystoupení, kupují 
památky s tváří královny a mají ji za idol pouze z toho důvodu, že 
lidské podvědomí bylo vyšlechtěno k uctívání králů.

VZNIK PENĚZ

Jedna z prvních věcí, kterou tito starověcí kněží-králové udělali, když 
převzali kontrolu na lidmi, bylo zavedení věci nazývané „peníze“. 

Peníze se nevyvinuly během tisíců let výměnou práce a 
obchodováním, jak se nám tvrdí. Toto je záměrný klam, který nás 
udržuje v temnotě a ve službě penězům.

Protože dokud věříme, že peníze jsou nějak spojené s vývojem lidstva, 
budeme věřit, že peníze jsou částí přirozeného procesu evoluce a 
doprovází nás jako druh tam, kde jsme dnes. To je jeden z důvodů, proč 
žijeme ve falešné víře, že bez peněz jednoduše nemůžeme existovat – 
protože podle našich historiků to jsou peníze, které řídí chod světa. 

Sumerská destička z města Ur, Mezopotámie, 
asi 2046 př. n. l. Vystavena v Britském muzeu. 
Zaznamenává finanční transakci vkladu 
stříbrných šekelů v paláci/chrámu. Je to jeden 
z nejrannějších příkladů „směnky“používané i 
moderními bankami a říká nám, že chrámy ve 
starověku sloužily jako první banky – vytvářely 
spojení mezi bankéři a královskými rody tak 
daleko zpátky, jak jen můžeme vysledovat. 
Překlad zní: „8 šekelů stříbra jako úrok od 
Lu - Ninshubur, úředník (bytost) Mansi, syn 
Ur Suena, vstoupil do Paláce. Pečeť vládce.“ 
Zdroj – Britské muzeum
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To není pravda. Peníze byly před tisíci lety vnuceny lidské rase prvními 
králi se zlým úmyslem jako nástroj zotročení. Peníze se objevily náhle 
jakoby spadly shůry, přesně stejně jako psaný jazyk Sumerů. 

Ve svém vynikajícím dokumentu „Vzestup peněz“ (The Ascent of 
Money) profesor Niall Ferguson z Harvardské university uvádí, že 
nejstarší peníze nalezené do dnešního dne byly ve formě hliněných 
destiček, které sloužily jako výměnná známka pravosti pro platby za 
zboží a služby. Měly na sobě různorodé nápisy, které indikovaly zboží 
nebo transakci, o kterou se jednalo. V podstatě to byla první známá 
forma peněz nebo dlužního úpisu, a přesně tím se staly naše peníze 
v pozdějších letech. Ale dnešní papírové peníze jsou pouhý papír s 
nějakými obrázky a čísly, který nemá žádnou jinou hodnotu než tu, 
kterou mu dají lidé. My používáme tak zvané „fiat“peníze bez skutečné 
hodnoty, které jsou zcela kontrolované bankéři. 

Ale ve starověkých dobách to byli pouze králové a elita, kteří byli 
vzdělaní, a na destičky směli psát pouze písaři jmenovaní kněžskými 
králi. A protože v té době byly všechny psané destičky objednávány a 
placeny králi, včetně peněz, můžeme vysledovat kontrolu zásoby peněz, 
která se odehrávala již před tisíci lety, a tato kontrola elitou pokračuje 
dodnes. 

Říše elitních bankéřů

Tvorba a zásoba peněz leží v rukou několika málo rodin, jmenovitě 
rodiny Rothschild, Rockefeller, Morgan, Carnegie, Harriman, Schiff, 
Warburg a hrstky dalších. 

Tyto neuvěřitelně mocné rodiny kontrolují zásobu peněz celé 
planety. Mají právo tisknout a distribuovat peníze bez omezení. Jejich 
práva jsou chráněna současnými vládami světa a vojenskou mocí, která 
udržuje tyto vlády u moci. Tyto složky jsou dále podporovány zákony, 
které vytvářejí vlády, a soudy, které dohlížejí na dodržování zákonů. 
Všechna tato aktivita je udržována úhledně a uspořádaně pod kontrolou 
bankéřské elity, která na oplátku udržuje vlády u moci. 

Je to systém vytvořený tak umně, že musíme obdivovat jeho 
architekty, kterým se až dosud dařilo držet nás v temnotě. Ale v této 
době, když jsme již zjistili, že jsme pouze ubozí chudáci v rozsáhlé hře 
globálního otroctví, nastává čas změny. 

Během několika krátkých let potom, co jsme se narodili jako 
svobodné dýchající lidské bytosti na naši vlastní planetu, je každý z 
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nás zařazen do táborů na vymývání mozků, které se příhodně nazývají 
školy, aby začal proces začleňování do matrix systému procesem 
příhodně nazývaným vzdělávání. Vzdělávání se stalo tak překrouceným 
a odporně spletitým systémem, že průměrná osoba nemůže jednoduše 
pochopit úplný rozsah podvodu. A když už dojde ke konfrontaci, lidé 
tuto skutečnost zkrátka odhodí nebo odmítnou, protože pravda je příliš 
děsivá, a proto se jí nepostaví tvář v tvář. 

Mnozí z nás věří, že jsme „svobodní“ a máme volbu a svobodnou 
vůli. Toto jsou ubohé iluze, které nám byly dány, abychom věřili tomu, 
že jsme svobodní a máme práva. Média nás bombardují slogany jako 
lidská práva, listina práv, svoboda, demokracie, vláda většiny, volnost 
a tak dále. 

Naneštěstí opak je pravdou, protože to, o čem si myslíme, že je 
naše „svobodná vůle“, je pouze chytře zamaskovaný soubor možností, 
které  zaručují předem určený výsledek těm, kteří tahají za nitky. My 
ani nemáme volbu, máme výběry, které jsou rovněž předem určené 
– jako velký Mac nebo hamburger se sýrem – náš výběr je omezený 
– pravá volba je neomezená. Předkládané výběry během voleb nám 
dávají iluzi, že se účastníme tvorby naší budoucnosti a můžeme něco 
změnit. Naneštěstí jde pouze o iluzi, protože všechny prováděné volby 
zůstávají v rámci otrokářského systému. K uskutečnění opravdové 
změny si musíme uvědomit, že celý systém je navržen pouze pro 
jedinou věc – otroctví. 

Volíme demokraty nebo republikány pracující v rámci stejného 
systému – v ničem se neliší. Toto nepochopení nás drží přesně tam, 
kde jsme, protože „nikdo není větším otrokem než ten, kdo věří, že je 
svobodný“, jak prohlásil německý básník a filozof Johann Wolfgang 
Goethe. 

Ale lidské ego se zdá být nenasytné. Živí v mnohých z nás takovou 
aroganci, že uděláme nelidské činy. Toto chování je běžně posilováno 
sociálním postavením a získáním bohatství, což dále napomáhá 
udržovat naživu hierarchii a rozdělení mezi lidmi. Ti, kdo věří podvodu 
a nekonečným lžím jsou nejčastěji ti, kteří budou na jejich obranu 
bojovat. 

Když slyšíme o tzv.„americkém snu“, je to přesné – sen o svobodě, 
který je v současném systému neuskutečnitelný. Rozdmýchává konflikt 
mezi přáteli a bratry poháněn egem a patriotismem. Je naší povinností 
nebojovat s těmi v opozici, ale raději jim ukázat jinou cestu. Cestu 
spolupráce namísto konfliktu, která přinese prospěch celému lidstvu, a 
ne jen několika málo vyvoleným. 
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Polapeni v matrix

Existuje řada filmů, které se pokouší osvětlit náš status otroků. Je 
zvláštní, že tyto filmy přinášejí hluboce zakódované vzkazy, jež jsou 
nástrojem k úniku z otroctví. Ještě probereme toto téma později v 
kapitole o frekvencích a zvucích používaných jako zbraně a využité 
v pokročilé technologii. Několik příkladů jasně zakódovaných filmů: 
Network, Kontakt, Měsíc, Frankenstein, Planeta opic, Avatar, Čaroděj 
ze země Oz a stovky dalších. 

„The Matrix“ byl jeden z nejpůsobivějších a nezapomenutelných 
filmů. Ve scéně, při které běhá mráz po zádech, se Neo setkává s 
Morfeem a dozví se o matrix vězení pro nevědomé lidi.  

Morpheus: „Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. 
Ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, 
právníky, tesaře. Mysl těch, které se snažíme zachránit. Ale než se 
nám to povede, tito lidé zůstávají součástí matrix a to je dělá našimi 
nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena na 
odpojení. A mnozí z nich jsou tak navyklí, tak beznadějně závislí na 
systému, že budou bojovat na jeho obranu.“

A tak mocné elitní bankéřské rodiny pokračují v řízení světa plného 
nevědomých lidí jednak proto, že to vypadá jakoby vlastnily všechno a 
všechny velké korporace, a jednak rovněž vlastní a kontrolují tři hlavní 
bankovní instituce, které krmí banky nekonečným přílivem peněz a 
vyplatí je v případě problému. Jsou to World Bank (Světová banka), 
The International Monetary Fund (Mezinárodní peněžní fond) a Bank 
of International Settlements (Banka pro mezinárodní platby) v Basileji, 
ve Švýcarsku. 

Jejich moc a kontrola jsou nesmírné. Oni kontrolují naše vlády, 
vzestup a pád akciových trhů, World Trade Organisation (Světová 
obchodní organizace) a všechen důležitý průmysl, který jim napomáhá 
k udržení kontroly, můžeme uvést naftu, energie, farmaceutika, a 
obzvláště média. Nevědomí otroci jsou tak pevně připojeni k matrici, 
že věří každému slovu, které jim říkají mluvící hlavy z televize, které 
neustále propagují agendu těchto organizací.

Média – strategický nástroj ovládání mysli

Celá světová říše médií je vlastněná hrstkou lidí a hrstkou jedinců. 
Mediální korporace mají větší rozpočet než některé národy a mají 
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takový vliv na lidstvo, že to jednoduše jednomu nedá spát. Velmi málo 
lidí skutečně chápe obrovský dopad a vliv tohoto kritického sektoru. 
Aby zvítězila v soutěži, některá média uzavřela partnerství s finančními 
investory, což v určitých případech přineslo významný vliv. Zde je 
seznam 50 největších mediálních společností ve světě v roce 2012 
podle Media and Communications Policy.

50 největších mezinárodních mediálních korporací

1. Comcast/NBCUniversal, LLC € 40. 116 miliard 
 (Philadelphia / USA)
2. The Walt Disney Company (Burbank / USA) € 29. 377 miliard 
3. Google Inc. (Mountain View/ USA) € 27. 231 miliard
4. News Corp. Ltd. (New York/ USA) € 23. 998 miliard
5. Viacom Inc. /CBS Corp. (New York / USA) € 20. 948 miliard
6. Time Warner Inc. (New York / USA) € 20. 815 miliard
7. Sony Entertainment (Tokyo / JP ) € 16. 750 miliard
8. Bertelsmann SE & Co. KGaA  € 15. 253 miliard  
 (Gütersloh/GER)
9. Vivendi S. A. (Paris/ Frankreich) € 12. 486 miliard
10. Cox Enterprises Inc. (Atlanta / USA) € 10. 560 miliard
11. Dish Network Corporation € 10. 092 miliard  
 (Englewood, CO / USA)
12. Thomson Reuters Corporation € 9. 919 miliard
 (New York/ USA)
13. Liberty Media Corp. /Liberty Interactive € 9. 080 miliard  
 (Englewood, CO / USA)
14. Rogers Comm. (Toronto / CA) € 9. 031 miliard
15. Lagardère Media (Paris/ Frankreich) € 7. 657 miliard
16. Reed Elsevier PLC (London/ GB) € 6. 902 miliard
17. Pearson plc (London / UK) € 6. 754 miliard
18. Nippon Hoso Kyokai (Tokyo / Japan) € 6. 405 miliard
19. ARD (Berlin, München/GER) € 6. 221 miliard
20. BBC (London / UK) € 5. 893 miliard
21. Fuji Media Holdings, Inc. (Tokyo / JP) € 5. 490 miliard
22. Bloomberg L. P. (New York / USA) € 5. 460 miliard
23. Charter Comm. Inc. (St. Louis/ USA) € 5. 175 miliard 
24. Cablevision Systéms Corp. € 4. 814 miliard  
 (Bethpage, NY/ USA)
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25. Globo Communicação e Participações S. A.  € 4. 728 miliard 
 (Rio de Janeiro/ BRA)
26. Advance Publications € 4. 705 miliard 
 (Staten Island, New York / USA)
27. The McGraw-Hill Comp. Inc. € 4. 487 miliard 
 (New York/USA)
28. Clear Channel Comm. (San Antonio / USA) € 4. 426 miliard
29. Mediaset SpA (Mailand / IT) € 4. 250 miliard
30. The Nielsen Company (Haarlem/ NL) € 3. 974 miliard
31. The Naspers Group (Kapstadt / ZA) € 3. 856 miliard
32. Gannett Co. Inc. (McLean, Virginia / USA) € 3. 764 miliard
33. Grupo Televisa (Mexico City / MX) € 3. 620 miliard
34. Yahoo! Inc. (Sunnyvale/ USA) € 3. 580 miliard 
35. Shaw Communications (Calgary /CA) € 3. 445 miliard
36. Wolters Kluwer nv (Amsterdam / NL) € 3. 354 miliard
37. Bonnier AB (Stockholm / SWE) € 3. 302 miliard
38. Tokyo Broadcasting Systém Holdings, Inc.  € 3. 205 miliard 
 (Tokyo / Japan)
39. Axel Springer AG (Berlin /GER) € 3. 185 miliard
40. Quebecor Inc. (Montreal/ CA) € 3. 057 miliard
41. Discovery Communications € 3. 042 miliard 
 (Silver Spring/ USA)
42. The Washington Post Company € 3. 028 miliard 
 (Washington D. C. / USA)
43. France Télévisions S. A. (Paris/ FRA) € 3. 004 miliard
44. RAI Radiotelevisione Italiana Hold.S.p.A.  € 2. 974 miliard
 (Rom / IT)
45. ITV plc (London / GB) € 2. 802 miliard
46. ProSiebenSat. 1 (Unterföhring/ GER) € 2. 756 miliard
47. Sanoma Group (Helsinki / FI) € 2. 746 miliard
48. The Hearst Corporation (New York/ USA) € 2. 730 miliard
49. Grupo PRISA (Madrid / ES) € 2. 724 miliard
50. TF1 S. A. (Boulogne, Cedex / FRA) € 2. 620 miliard

Tyto společnosti v podstatě kontrolují vše, co konzumujeme formou 
filmů, televize, hudby, novin, časopisů, internetu, telekomunikací a tak 
dále. Jsou financovány a nesmlouvavě kontrolovány bankéři.

Rupert Murdoch je bez diskuze králem médií, které přináší zprávy, a 
zároveň kontrolorem toho, co lidé sledují na globálních zpravodajských 
kanálech. Mnozí věhlasní reportéři a významní televizní moderátoři se 
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otevřeně vyjadřují o Murdochově děsivé kontrole obsahu až na úroveň 
aktuálních frází čtených hlasateli. 

Síť médií a zvláště zpravodajské kanály jsou perfektní Popelkou mezi 
médii, které jsou zneužívány k neustálému vymývání mozků. Většina 
lidí bude věřit všemu, co vidí ve zprávách pouze na základě skutečnosti, 
že to viděli ve zprávách. Je nám naprosto přesně říkáno to, čemu máme 
věřit a co si máme myslet podle jejich přání. Tak zvané zpravodajské 
kanály nepřinášejí žádné skutečné zprávy. Tyto kanály slouží pouze 
jako platformy propagandy, které nám oznamují, kdo je dobrý a kdo je 
zlý, proklamují politickou a ekonomickou agendu iluminátů, a dokonce 
předkládají návrhy, na kterou další zemi se má zaútočit. 

Každý kousíček zveřejněné informace je velice prohnaně propojen s 
agendou. Zprávy jsou vypočítavě zneužívány, aby ničily naši citlivost vůči 
smrti tím, že se nám opakovaně ukazují války, násilí, řádění na ulicích, 
zločiny, terorismus, drogové války, války s terorismem (což je také výmysl 
iluminátů) i tak zvané bojové situace. Média jdou do války „usazená“ ve 
vojenských vozidlech provokatéra. Pro každou mírumilovnou lidskou 
bytost je takový druh aktivity jednoduše nepředstavitelný, a přesto je to 
skutečnost, se kterou naše generace vyrostla – násilí, smrt a ničení ve 
jménu svobody a volnosti. 

Ti, kteří zkrotili a ovládli mediální zrůdu používají tento nástroj 
propagandy s chirurgickou přesností proti vlastním lidem od doby 
vynálezu tiskařského lisu a od doby pravidelné distribuce novin. Zavedení 
tranzistorového rádia a vysílání urychlilo tento proces kontroly mysli, 
který trvá a pokračuje dodnes s nepředstavitelným úspěchem za použití 
nejmodernější satelitní technologie. 

Stejná technika byla používána nacisty v Německu před a během 
války, byla využívána vládou USA a vedením Anglie před a po válce 
se stejným úspěchem. Ani Němci, ani Američané, dokonce ani Britové 
neměli tušení, že jim jejich vůdci lhali a manipulovali s nimi, aby v nich 
podvodně zakotvili hluboký patriotismus – pro který byly milióny lidí 
připraveny zemřít. 

Zde je prohlášení Hermanna Goeringa o válce a o manipulaci masami:
„Přirozeně, obyčejní lidé nechtějí válku. Ani v Rusku, ani v Anglii, a ve 
skutečnosti ani v Německu. To je jasné. Ale v podstatě jsou to vůdci zemí, 
kteří určují politiku, a je vždy jednoduché vláčet lid s sebou podle naší 
politiky, ať už je to demokracie, nebo fašistická diktatura, nebo parlament 
nebo komunistická diktatura. Hlas nebo žádný hlas, lidé mohou být 
vždycky přivedeni ke slibu věrnosti svému vůdci. Je to snadné. Jediná 
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věc, kterou musíte udělat, je lidem namluvit, že se na ně útočí, a nařknout 
zastánce mírových řešení z nedostatku patriotismu a z toho, že vystavují 
zemi nebezpečí. Funguje to stejně v každé zemi.“

Hermann Goering – zmocněnec Adolfa Hitlera. 

Naprosto stejnou filozofii aplikoval George W. Bush po zfalšované 
události 9/11 v New Yorku v roce 2001. Na Ameriku byl spáchán útok a 
kdokoliv nesouhlasil s válečným tažením, byl anti-patriot, ne-Američan, 
a byl na straně zlých a dábelských teroristů.

Kdo platí výkupné za banky?

Během minulých deseti let byl dříve nevídaný počet bank „vykoupen“ z 
bankrotu. Následně došlo k vykupování celých zemí. Hledíme na zprávy 
s údivem, potřásáme hlavou a nemůžeme uvěřit, že sledujeme zaplacení 
výkupného za zkorumpované bankéře, což je zachrání před bankrotem, 
zatímco naše domy jdou do exekuce a jsou stejnými bankéři zcela 
nelítostně prodávány na aukcích.

Některé nezávislé zprávy uvádějí, že do konce roku 2012 Federal 
Reserve v USA vydala $26 triliónů (to je 26 tisíc miliard US$) na 
zaplacení výkupného za americké banky.

Je fascinující, že v tisících zpráv o miliardových výkupných, ve 
kterých inteligentní reportéři mluví o těchto událostech stále dokola, se 
ani jeden reportér nezeptá tu nejdůležitější otázku, která vyžaduje detailní 
odpověď. „Kdo vlastně platí výkupné?“

Kdo je ta neviditelná mocnost, která má nekonečnou zásobu peněz 
a může tak trvale platit výkupné za banky, a dokonce i za země, na 
požádání? Jsou to bankéřské rodiny – ty, které jaksi daly samy sobě 
právo tisknout peníze a kontrolovat zásobu všech peněz ve světě, ty, které 
vlastní všechny důležité banky světa. To znamená většinu centrálních 
bank všech zemí, což jsou soukromé společnosti pod jejich kontrolou. 
Proto jsou nazýváni bankovní elitou nebo se o nich běžně hovoří jako o 
„banksterech“. 

Je jednoduchou skutečností, že reportéři hlavních televizních 
zpravodajských kanálů nemají dovoleno pokládat takové potenciálně 
škodlivé otázky, protože všechny hlavní mediální korporace ve světě jsou 
rovněž vlastněny těmito bankéřskými rodinami. 

Neustále se hovoří o „dluhu“ a „nalévání více peněz do ekonomiky“ a 
každá země ve světě dluží peníze některé jiné zemi. Banky jsou neustále 
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vykupovány jakýmsi magickým mávnutím vládní kouzelné hůlky, když 
centrální banky/rezervní banky „nalévají do fondů“ nebo „uvolní více 
peněz“ různým bankám a do ekonomik, což znamená, že za ně zaplatí 
výkupné. S každým novým „nalitím peněz“ je více lidí zadluženo a 
zotročeno. Břemeno těchto vykoupených bank je převáděno na lidi. 

Velmi dobrým příkladem je Jamajka. Z každého dolaru v jejím rozpočtu 
jde 55 centů na placení dluhu, 20 centů na provoz vlády a zbývajících 
25 centů jde na zaplacení služeb určených populaci. http://blogs.ft.com/
beyond-brics/2013/02/12/jamaicas-crisis-debt-swap/#axzz2RQOQBdhZ 

Jak zastavíme tuto prohlubující se krizi – existuje pro lidi světa cesta 
ven z tohoto nepořádku?

BANKÉŘSKÁ ELITA SI PŘEDÁVÁ KONTROLU 
FORMOU DĚDICTVÍ

Když mluvíme o bankéřské elitě, zahrnujeme sem i královské rodiny a 
královské rody, které kontrolují náš svět po tisíce let. Vzpomeňte si, že 
to byli starověcí kněží-králové, kteří jako první zavedli koncept peněz, 
to znamená, že kontrola zásoby peněz je dědičně předávána v těchto 
královských rodech jejich potomkům, a z toho v důsledku vyplývá, že i 
bankéři tedy musí být větví královských rodů. Proto mnozí prohlašují, že 
královna Anglie je nejbohatší osobou na zemi. Koruna (Crown) je zdaleka 
největším majitelem půdy ve světě, ale nenechte se oklamat. Koruna 
NENÍ královna, Koruna je korporace, která používá jméno královny a 
operuje s jejím svolením. 

V uplynulých 300 letech svět viděl pozoruhodné ukázky manipulace 
globálních událostí bankéři. Ovlivňování vlád větších zemí, rozpoutání 
revolucí a válek, zavádění nových zákonů do legislativy, eliminace 
prezidentů, kteří stáli bankéřům v cestě, zakládání tajných organizací a 
zajištění pozice kontroly za každou cenu. 

Nejstrašnějším objevem je manipulace globálních konfliktů a válek 
bankéři v jejich prospěch a stále pokračující kontrola. Využívají lidi jako 
ochotné a loajální zastánce na každém kroku – naplněné pýchou, ctí a 
patriotismem až k prasknutí, když pochodují na vlastní smrt. 

„Nemají přemýšlet proč, mají konat a umírat.“
Alfred Tennyson - The Charge of the Light Brigade – 1854
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Války jsou kontrolovány bankéři 

Války začínají králové, královny, politici a náboženští vůdci, aby podpořili 
svou korporátní agendu, lidé války nezačínají. Lidé jsou příčinou mnoha 
povstání a revolucí, ale ty jsou obecně namířeny proti režimu, který je 
utlačuje, a kde důvodem, jak se zdá, nikdy není válka, ale svoboda – 
svoboda, kterou politici stále lidem slibují, ale nikdy nedodají. 

A tak stojíme tváří v tvář některým rozhodujícím historickým 
událostem v průběhu několika století a musíme si střízlivě přiznat, že 
bankéři všechno zmanipulovali k jejich vlastnímu prospěchu. 

Jeden ze zakládajících otců Spojených států, Benjamin Franklin 
prohlásil, že „Zamítnutí od krále George III., které nedovolilo koloniím 
vést čestný peněžní systém, který by osvobodil obyčejného člověka ze 
spárů peněžních manipulátorů, bylo pravděpodobně prvotní příčinou 
revoluce.“

A tak americká revoluce explodovala hlavně kvůli Currency Act 
of King George 3rd (Zákon o měně krále Jiřího III.), který donutil 
kolonie používat pro své finanční operace tištěné bankovky vypůjčené 
od soukromé Bank of England (Banka Anglie), za úrok. Po revoluci 
nové Spojené státy přijaly velmi odlišný ekonomický systém, ve kterém 
vláda vydávala vlastní peníze, takže soukromé banky jako Bank of 
England již neodsávaly bohatství lidí používáním bankovek zatížených 
úrokem. Obdobně jak francouzská, tak ruská revoluce byly reakcí lidu na 
utiskování královstvím, na chudobu a kontrolu peněz. 

The First Bank of the United States (První banka Spojených států) 
byla založena v roce 1791 jako první soukromá centrální banka v USA 
bankéřskou rodinou Rothschild. Od této doby můžeme číst prohlášení 
bankéřů a dalších průmyslníků o jejich globální perspektivě, ze které 
běhá mráz po zádech. 

Patriarcha říše Rothschild, Mayer Amschel Rothschild, jasně 
artikuloval své úmysly v jeho neslavném výroku, „Nechte mě vydávat a 
kontrolovat peníze národa, a nezajímá mě, kdo dělá zákony“. 

Dvacet let po založení první soukromé centrální banky Kongres 
Spojených států odmítl obnovit zakládací listinu a prohlásil svůj úmysl 
vrátit se zpět k měně vydávané státem, za kterou by lidé neplatili úroky 
žádnému bankéři. 

A znovu vidíme úroveň vlivu bankéřů na globální politické dění, když 
Nathan Mayer Rothschild otevřeně vyhrožoval vládě Spojených států. 
„Buď bude obnova zakládací listiny zaručena, nebo se Spojené státy 
ocitnou v té nejstrašnější válce.“
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Po rozhodném odmítnutí obnovení zakládací listiny pro First Bank of 
the United States Kongresem Spojených států Nathan Mayer Rothschild 
vyštěkl, „Ztrestejte ty drzé Američany. Vraťte je zpátky do koloniální 
doby.“

Zanedlouho po tomto ohnivém prohlášení začala Británie v roce 1812 
válku financovanou Bank of England, kterou kontroloval Rothschild, s 
cílem nově kolonizovat Spojené státy a dohnat je zpět do otroctví pod 
nadvládu Bank of England.  

V plánu bylo uvržení Spojených států do takového dluhu kvůli válce, 
který je přinutí přijmout novou soukromou centrální banku – a plán se 
podařil. 

Kongres Spojených států byl donucen zaručit novou zakládací 
listinu pro další soukromou banku, která dodávala měnu a poskytovala 
veřejnosti půjčky za úrok, Second Bank of the United States (Druhá banka 
Spojených států). Znovu soukromí bankéři kontrolovali zásobu peněz 
národa a nestarali se, kdo tvořil zákony ani kolik britských a amerických 
vojáků muselo kvůli tomu zemřít. 

V roce 1832 president Spojených států Andrew Jackson vedl úspěšnou 
kampaň ve druhém období na pozici prezidenta pod sloganem, „Jackson 
a žádná banka“. 

„Pánové! I já dávám bedlivý pozor na konání Bank of the United 
States (Banky Spojených států). Moji muži vás sledují po velmi dlouhou 
dobu a jsem přesvědčen, že jste zneužili fondy banky ke spekulacím v 
komoditách země. Když jste získali, rozdělili jste si výnosy mezi sebou, 
když jste ztratili, účtovali jste ztráty bance. Vy mně říkáte, že když vezmu 
vklady z banky a zruším její zakládací listinu, že zruinuji deset tisíc 
rodin. To je možná pravda, pánové, ale je to vaše vina! Když vás nechám 
pokračovat, zruinujete padesát tisíc rodin, a to bude moje vina! Jste 
hnízdo podvodníků a zlodějů. Jsem rozhodnutý vás zničit, a při Věčném, 
(praštil pěstí do stolu), zničím vás!“

Prezident Andrew Jackson, únor 1834.

Jacksonovi se podařilo zablokovat obnovení zakládací listiny pro Second 
Bank of the United States a stal se jediným prezidentem, který skutečně 
zaplatil národní dluh vytvořený bankéři.
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Bankéři sahají po zločinu a vraždě 

Na tři americké prezidenty byl spáchán atentát, dvakrát úspěšně, 
když začali příliš hlasitě hovořit o bankéřích a tajných společnostech. 
Jackson, Lincoln a Kennedy, ti všichni stáli proti nezákonným aktivitám 
bankéřských rodin, ale ony přesně věděly, jak s problémovými 
prezidenty zacházet a jak úspěšně zakrývat své zločiny. A tak stojíme 
tváří v tvář některým rozhodujícím historickým událostem. 

Krátce potom, co prezident Jackson ukončil činnost Second Bank 
of the United States, byl na něho spáchán atentát, při kterém nevypálila 
ani jedna z pistolí použitých vrahem Richardem Lawrencem.  

Když se konfederace v USA rozpadla, bankéři opět viděli příležitost 
bohaté žně dluhu. Nabídli financování Lincolnovy snahy přivést Jih zpět 
do svazku, ale prezident Lincoln odmítl a namísto toho vydal novou 
státní měnu, která se stala známá jako „greenbacks“ (bankovky tištěné 
s jednou stranou v zelené barvě). To znamenalo hrozbu pro bohatství a 
moc centrálních bankéřů, kteří rychle odpověděli. 

„Jestliže tato neposlušná finanční politika pocházející ze Severní 
Ameriky bude zavedena do praxe, potom taková vláda vydá vlastní 
peníze bez nákladů. Zaplatí dluhy a bude bez dluhů. Bude mít všechny 
peníze nezbytné k vedení obchodu. Bude tak prosperovat jako žádná 
vláda předtím v celé historii lidstva. Mozky a bohatství ze všech zemí 
půjdou do Severní Ameriky. Tato země musí být zničena nebo ona sama 
v budoucnu zničí každou monarchii na zeměkouli.“ 

Tento článek v The London Times byl odpovědí na Lincolnovo 
rozhodnutí raději vydat vládní „greenbacks“ pro financování občanské 
války než souhlasit s půjčkami od soukromého bankéře s úrokem 30%. 

Z článku je zcela zřejmé, kdo kontroloval The London Times. 
Článek také poskytuje jasnou evidenci, že „monarchie“, což znamená 
království, je přímo propojená s elitními bankéřskými rodinami. 

Ale chamtivost a touha bankéřů ovládat lidi je nenasytná. V roce 
1872 bankéři z New Yorku rozeslali dopis do každé banky ve Spojených 
státech a vybízeli ji k financování takových novin, které by stály proti 
penězům vydaným vládou, Lincolnovým tak zvaným „greenbacks“ 
(zelenáči – bankovky měly zelenou barvu na zadní straně).

„Vážení pánové: Je důležité učinit vše, co je ve vaší moci a 
podporovat takové prominentní denní a týdenní noviny…které budou 
stát proti vydávání „zelenáčů“… Obnovení cirkulace peněz vydaných 
vládou bude znamenat poskytnutí peněz lidem a vážné ohrožení vašich 
osobních zisků jako bankéřů a věřitelů.“
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Banksteři pokračovali v manipulaci kontroly prohlášeními jako 
například, „Nelze dovolit vydání ‘zelenáčů’, jak se jim říká, do oběhu 
jako peníze ani na krátkou dobu, protože je nemůžeme kontrolovat.“ 

Výtažek z Triumphant Plutocracy – The Story of American Public 
Life From 1870 to 1920), autorka Lynn Wheeler. 

Bankéřům bylo naprosto jasné, že peníze jsou perfektní nástroj 
kontroly a zotročení, mnohonásobně lepší než fyzická forma otroctví, 
kdy majitel musel své otroky ubytovat a krmit. Peníze mohly být 
aplikovány mnohem efektivněji jako skrytý nástroj šíření otroctví v 
lidstvu, aniž by si to masy uvědomily. Lidé budou tak zaslepeni pocitem 
svobody a demokracie, že si vůbec neuvědomí, jak moc jsou zotročeni 
těmi, kteří kontrolují peníze.  

Lynn Wheeler nám předkládá další udivující příklad zákeřných 
bankéřských úmyslů v její knize Triumfální plutokracie. „Otroctví bude 
pravděpodobně vymazáno silou války a otrok jako živý a pohyblivý 
majetek vymizí. To já a moji evropští přátelé podporujeme, neboť 
otroctví je vlastnictví práce a přináší s sebou péči o pracovníka, zatímco 
evropský plán v čele s Anglií předpokládá, že kapitál bude kontrolovat 
pracovní sílu kontrolou mezd. Toto lze provádět kontrolou peněz.“

Neexistuje střízlivější prohlášení z poslední doby, které by 
jednoznačně přivedlo obyčejné lidi ve světě k pochopení toho, jak na 
ně nahlíží bankéřská elita – jsou pohyblivým živým majetkem a otroky. 
Živý majetek je definován ve slovníku Encarta Dictionary následovně: 
„pohyblivý majetek – předmět v osobním vlastnictví, který není 
vlastněná půda a není nehmatatelný. Pohyblivé majetky jsou typicky 
pohyblivé majetky osobní, např. nábytek nebo auta, ale mohou to být 
také zájmy ve vlastnictví realit, např. pronájmy.“

Moderní bankovní průmysl a rodiny, které jej ovládají, jsou 
největším organizovaným zločineckým syndikátem světa. Co je dělá 
nekonečně vícekrát nebezpečnější než jakýkoliv jiný kartel je to, že 
provádějí svou nezákonnou aktivitu pod záštitou zákonů našich zemí, 
které byly napsány k jejich ochraně, a pod záštitou soudů a soudců, 
kteří dohlížejí na dodržování těchto zákonů v praxi. 

Banky jsou nad zákonem

Od roku 1913 je měna Spojených států vlastněna a řízena soukromou 
korporací mezinárodních bankéřů známou jako „Federal Reserve 
System“. Tato skupina tiskne „Federal Reserve Notes“ (bankovky) a 
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půjčuje je pokladně Spojených států. Američané, v blažené nevědomosti 
o tomto podvodu, platí úroky bankéřským rodinám vlastnícím Federal 
Reserve za práva používat jejich peníze – jinak řečeno hezky vypadající 
kousky papíru. Tato formule je aplikována soukromými centrálními 
bankami téměř ve všech zemích.

Bankéřské rodiny vlastnící Federal Reserve proto mohou tisknout 
tolik peněz, kolik chtějí, vytváří je ze vzduchu, tajně, bez dozoru a 
bez připomínek vlády Spojených států, a dávají je tomu, komu chtějí. 
V televizním interview s Jimem Lehrerem, Alan Greenspan, bývalý 
předseda Federal Reserve, vysvětlil, že Federal Reserve je nezávislá 
agentura, jejíž rozhodnutí nemohou být změněna jakoukoliv jinou 
agenturou nebo úřadem legitimní vlády Spojených států a ani prezident 
USA nemá žádný vliv na rozhodování nebo aktivity FEDu. Při 
uvědomění si této skutečnosti běhá mráz po zádech - FED není nikomu 
odpovědný. Vláda a žádný její orgán nemají právní moc nebo kontrolu 
nad FEDem. Jinými slovy, FED si může dělat co chce bez postihu 
nebo možnosti být trestně stíhán za korupci. A centrální banky se takto 
chovají po celá staletí. Na výtažek z interview se můžete podívat zde: 
http://www. youtube. com/watch?v=ol3mEe8TH7w

„JIM LEHRER: Jaký je řádný vztah … jaký by měl být řádný vztah 
mezi předsedou FEDu a prezidentem Spojených států?

GREENSPAN: Dobrá, za prvé, Federal Reserve je nezávislá 
agentura. A to v podstatě znamená, že, hm …neexistuje žádná vládní 
agentura, která by mohla zasahovat do akcí, které podnikáme. Takže 
pokud existuje tento stav, a není žádná evidence prokazující jakékoliv 
požadavky ze strany administrace, Kongresu nebo někoho dalšího na 
provádění něčeho jinak, než jak se hodí nám, potom je naprosto jedno, 
jaké jsou vztahy… a my máme velmi dobré vztahy s prezidenty. “

Financování válek

Bankéřské rodiny mají obrovské investice v mnoha průmyslových 
podnicích, které vlastní po celém světě. Neexistují výnosnější investice 
než ty, které krmí válečnou mašinérii. Klidně můžeme s jistotou 
prohlásit, že všechny války v lidské historii byly zmanipulovány těmi, 
kdo kontrolují tok peněz. Rodiny Rothschild, Rockefeller, Morgan, 
Harriman a Warburg jsou jedni z prvních finančníků bolševické revoluce 
a také 1. a 2. světové války.

Hitlerův populární vzestup k moci v Německu vyslal vlny 
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šoku bankovní elitě. Ne kvůli jeho vojenské moci, ale kvůli jeho 
ekonomickým plánům. Hitlerovým prvním krokem na poli financí bylo 
vydání vlastní státní měny, která nebyla vypůjčená od soukromých 
centrálních bankéřů, a která mohla být používána lidmi bez placení 
úroků bankéřům. Německo vzkvétalo a začalo rychle obnovovat 
svůj průmysl. Média situaci nazývala „německý zázrak“ a Hitler 
byl prohlášen za muže roku časopisem Time v roce 1938, za úžasné 
zlepšení života německého lidu a za explozi německého průmyslu.To se 
ani trochu nelíbilo královským bankéřským rodinám a použili britského 
ministerského předsedu Winstona Churchilla k předání vzkazu o tom, 
co přijde.

„Pokud bude Německo hospodařit 
dalších 50 let, vedli jsme             
1. světovou válku zbytečně.“
Winston Churchill v The Times 
(1919)

„Německo se stalo příliš mocné. 
Musíme jej zničit.“
Winston Churchill (Listopad 
1936 v rozhovoru s americkým 
generálem E. Woodem)

„Naženeme Hitlera do této války, 
ať se mu to líbí nebo ne.“
Winston Churchill (vysílání v 
roce 1936)

„Tato válka je válkou Anglie a jejím cílem je destrukce Německa.“ 
Winston Churchill (vysílání na podzim roku 1939)

Churchil objasňuje, že 2. světová válka nemusela být, ale z hlediska 
finančního dávalo smysl dobýt „obchodní trhy“.

„Ta válka nebyla pouze o zničení fašismu, ale o dobytí obchodních 
trhů. Mohli jsme válce zabránit, kdybychom chtěli, bez jediného 
výstřelu, ale my jsme nechtěli.“ 
Winston Churchill řekl Trumanovi (Fultun, USA, březen 1946)

V následujícím výroku Churchil jasně připouští, o čem válka byla 
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a zároveň učiní hrozivou poznámku, která sděluje, že si je vědom 
toho, že pravým zloduchem byli bankéři, kteří převzali kontrolu nad 
Hitlerem. 

„Neodpustitelným zločinem Německa před 2.světovou válkou byl 
pokus vyvázat jeho ekonomiku ze světového obchodního systému a 
vybudovat nezávislý systém směny, ze kterého by světové finančnictví 
nemohlo dále profitovat. ... Zabili jsme to špatné prase.“ 
Winston Churchill (Druhá světová válka - Bern, 1960)

Od roku 1933 bankéři z Wall Street financovali úspěšné převraty jak pro 
Hitlera, tak pro Mussoliniho. Brown Brothers Harriman v New Yorku 
pokračovali ve financování Hitlera až do vypuknutí války s Německem,  
a pravděpodobně pokračovali ve financování tajně během války. 
Ačkoliv zprávy oznamovaly, že se obě strany rozešly, nedovedu si 
představit bankéře odstupujícího od takové lukrativní příležitosti jakou 
je financování válečné mašinérie. 

Bankéři rozhodli, že fašistická diktatura ve Spojených státech po 
vzoru Itálie bude mnohem lepší pro jejich podnikatelské zájmy než 
Rooseveltova „ Nová dohoda “ (New Deal), která hrozila masivním 
přerozdělením kapitálu do pracující a střední třídy v Americe. 

Mocnáři z Wall Street připravili zákeřný plán svržení vlády USA, 
povolali generála Butlera jako vůdce a jmenovali jej „Sekretářem pro  
obecné záležitosti“, který se zodpovídal Wall Street, a ne lidu. Generál 
Butler předstíral spolupráci, ale neočekávaně odhalil podvod před 
Kongresem. Naneštěstí byl Kongres tenkrát, stejně jako dnes, v rukou 
bankéřů z Wall Street, a odmítl jednat. 

Hitler a říše Bushovy rodiny

Zpráva v novinách The Guardian ze soboty 25. září 2004 nám otevírá 
náhled na způsob obohacování Bushovy rodiny a na způsob vytvoření 
její říše s využitím Hitlerovy vojenské mašinérie.

Zde je editovaná verze. 
„Děd George Bushe, zesnulý americký senátor Prescott Bush, byl 
ředitelem a akcionářem společností, které profitovaly díky finanční 
spolupráci s finančníky podporujícími nacistické Německo. 

The Guardian získal důkazy z nově objevených spisů v národním 
archívu Spojených států, které potvrzují, že firma, které předsedal 
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Prescott Bush, spolupracovala s finančními architekty nacizmu. 
Již nějakou dobu bublá pod povrchem debata o chování Prescotta 

Bushe. Řada nových dokumentů, odtajněných minulý rok, dokazuje, že 
Bush spolupracoval se společnostmi úzce propojenými s německými 
podniky v době vstupu Ameriky do války, kdy již byly známé důležité 
informace o plánech a politice nacistů, a že profitoval ze společností 
úzce propojených se samotnými německými podniky, které financovaly 
Hitlerův vzestup k moci. 

Zatímco neexistuje důkaz o sympatiích Prescotta Bushe k nacizmu, 
dokumenty odhalují, že firma, kde pracoval, Brown Brothers Harriman 
(BBH) byla americkou základnou německého průmyslníka Fritze 
Thyssena financujícího Hitlera ve 30. letech, v době před jejich 
rozchodem na konci dekády. The Guardian viděl evidenci dokazující, 
že Bush byl ředitelem Union Banking Corporation-UBC (Jednotná 
bankovní korporace) sídlící v New Yorku, jež reprezentovala Thyssenovy 
zájmy v Americe, a že v bance pracoval i po vstupu Ameriky do války. 

Prescott Bush byl v radě nejméně jedné ze společností tvořících 
nadnárodní síť předních společností a umožňoval Thyssenovi přesouvat 
majetek po světě. 

Thyssen vlastnil největší ocelářské a uhelné společnosti v Německu 
a zbohatl z Hitlerovy snahy znovu Německo vyzbrojit v době mezi dvěma 
světovými válkami. Jeden z pilířů Thyssenovy mezinárodní korporátní 
sítě, korporace UBC, pracovala pouze pro Thyssenem kontrolovanou a 
vlastněnou banku v Holandsku. 

Tři složky z archívu výslovně uvádí účast Prescotta Bushe. První 
sada spisů, dokumenty společnosti Harriman v knihovně Kongresu 
dokládají, že Prescott Bush byl ředitelem a akcionářem řady společností 
spolupracujících s Thyssenem.“

Banksteři vraždí JFK

Podpisem vykonávacího příkazu 11110 dne 4. června 1963 přikazujícího 
pokladně Spojených států vydat novou veřejnou měnu, bankovku 
Spojených států, podepsal prezident John F. Kennedy vlastní ortel smrti.

Kennedyho bankovky Spojených států nebyly vypůjčené od 
soukromých bankéřů Federal Reserve, ale vytvořené vládou Spojených 
států a podložené stříbrným pokladem vlády Spojených států.

Do veřejného oběhu se dostalo přibližně čtyři a půl miliardy dolarů, 
došlo ke snížení úrokových plateb do Federal Reserve a uvolnila se 
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kontrola Federal Reserve nad národem. O pět měsíců později byl JFK 
zavražděn v Dallasu v Texasu, a jeho bankovky byly téměř okamžitě 
staženy z oběhu a zničeny. John J. McCloy, který byl v té době 
prezidentem Chase Manhattan Bank a prezidentem World Bank, se 
stal členem Warrenovy komise, aby zajistil spolehlivé utajení spojení 
bankéřů s pozadím vraždy před veřejností. Pravdou je, že vláda USA, 
stejně jako mnoho jiných vlád, má stále moc pod ochranou ústavy 
vydávat nezadlužené peníze, ale kontrola ze strany banksterů je tak 
nelítostná, že naši služebníci, naše vlády, nedělají to nejlepší pro lid.

Jeden příklad této skutečnosti zaplňoval hlavní stránky médií celé 
týdny v USA, když během ledna 2013 byla objevena „mezírka“, která 
by umožnila vyplatit celý americký dluh jedinou platinovou mincí. 
Tato mince s vyraženým nápisem „The trillion dollar coin“ prokázala 
nad všechnu pochybnost, že vláda USA měla prostředky a příležitost 
vyrovnat dluh země. Tehdy to bylo poprvé, kdy hlavní média nabídla 
svým posluchačům náhled na obrovský rozsah podvodu s měnou. Toto 
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je pouze jeden malý příklad toho, čeho jsou banksteři schopní a jak 
manipulují světem po velmi dlouhou dobu. Zdá, že je to na nás, na 
lidech, s tím něco udělat. 

Ref: Všechny války jsou války bankéřů - Michael Rivero

Peníze neotáčejí světem

Na této dlouhé a spletité cestě podvodu s penězi se z nás stali dobře 
vycvičení vojáci pochodující do rytmu neviditelného bubnu těch, 
kdo peníze vytvářejí. Jsme chytře krmeni výroky jako „peníze otáčejí 
světem“ a „když se budeš snažit, dotáhneš to na vrchol“ a „peníze koupí 
whisku“ … a nikdo se neptá na jejich pravdivost. 

Pravdou je, že svět se otáčí sám od sebe, a když se dostanete na 
vrchol, nikdy to není dost vysoko, takže zatímco v současnosti vám 
peníze koupí whisku, jsou to obyčejní lidé, kteří whisku vyrábí, a proto 
by měli rozhodovat oni, a ne peníze, o tom, kdo a jak bude whisku 
konzumovat. 

Pomocí nenápadného ovládání mysli se peníze staly krví života 
lidské psychiky. Peníze jsou však drogou, na které je lidstvo závislé, 
neboť většina věří, že bez peněz nemůžeme přežít. Toto tvrzení je však 
daleko od pravdy. Jen otevřete oči a podívejte se na svět kolem vás. 
Všechno kolem nás existuje v hojnosti a funguje bez peněz. My jsme 
jediný druh, který adoptoval věc nazývanou peníze. 

Milióny lidí ve světě vytvářejí milióny věcí každý den, které zaplňují 
police supermarketů, skladů a výstavních síní. Milióny farmářů ve světě 
produkují milióny tun jídla každým rokem – naši inženýři navrhují 
nejpozoruhodnější stavby, které nám berou dech – naši hudebníci nás 
rozpláčou svým emotivním představením, které se dotkne samotného 
jádra naší duše – a děti nám svou nevinností plní srdce radostí a nadějí 
na lepší život. Peníze neotáčejí světem – lidé ano.

Ale v současné době se opakovaně hovoří o stimulaci ekonomiky, 
nalévání kapitálu, tvorbě pracovních míst, stabilizaci růstu podnikání, 
zvyšování mezinárodního obchodu a dalších takových neúspěšných 
akcích z minulosti, které jsou prvotní příčinou současného nepořádku. 
Nic z toho, co navrhují vlády a banksteři, jsou řešení pro lidi. Tato řešení 
jsou pouze další akce k obohacení bank a jejich vlastníků. Je to dobře 
dirigovaný a klamný manévr banksterů, který se nazývá PROBLÉM – 
REAKCE –ŘEŠENÍ. (David Icke)
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Banky jsou vykoupeny - lidé platí dluh

Smutné je, že pokaždé, když jsou banky vykoupeny centrálními 
bankami, dluh musí zaplatit lidé – ne banky. Dovolte mi, abych vám 
jednoduše řekl  – neexistuje žádný magický trezor plný peněz schovaný 
na tajném místě. Bankéřská elita dala sobě právo tisknout peníze – to 
znamená, tvořit peníze ze vzduchu. Jen si představte tuto scénu: Vejdete 
do tiskárny a vedle velmi drahého tiskařského stroje leží hromada 
papíru v hodnotě jednoho sta dolarů. Přijde člověk a začne vkládat 
kousky papíru do tiskárny, které se na druhé straně vynoří potištěné 
parádním návrhem,  logem, jménem a nějakými čísly tištěnými v rozích 
kousků papíru, a nyní mají hodnotu 100 miliard dolarů. Tyto papíry 
jsou rozřezány a oříznuty, aby vypadaly opravdu upraveně a spořádaně, 
potom jsou zabaleny do ještě pěknějšího papíru v hromádkách po 100 
a jsou odeslány do bank. 

Právě jste byli svědkem tvorby peněz „ze vzduchu“ centrálními 
bankami. Tyto kousky papíru se půjčují lidem, kteří musí platit zpátky 
úroky, které se rovnají většímu počtu kousků papíru podobného 
charakteru, které lidé získali, aby mohli úrok platit. Ale lidé nemohou 
tisknout jejich vlastní kousky papíru, protože kdyby to udělali, šli by na 
dlouhou dobu do vězení. Pouze bankéři mají právo tvořit tyto parádní 
papírky, aniž by se dostali do problémů se zákonem – protože se podíleli 
na napsání zákonů, které jim hrají do ruky. 

Tak rychle a jednoduše může být vytvořen globální podvod, 
jestliže máte moc psát zákony, které váš podvod prosadí silou. Potom 
potřebujete kontrolovat armádu a policii skrze vlády, které zajistí 
prosazování zákonů, a vcelku brzy budete nedotknutelní hrající si na 
Boha přede všemi kolem vás. 

Existují jedinci, kteří budou tento systém obhajovat a argumentovat, 
že takto věci chodí, a že potřebujeme pořádek a strukturu, abychom 
mohli fungovat jako civilizovaná společnost – ti budou říkat, že nám 
trvalo dlouhou dobu dostat se na vrchol civilizace, kde všichni můžeme 
užívat přepych poskytovaný pokročilou technologií. Objeví se jedinci 
z finančního sektoru s vysvětlením, jak je to všechno komplikované 
a skutečnost není vůbec jednoduchá. Mají globální armádu dobře 
cvičených účetních a obchodníků s úplně vymytými mozky, kteří věří 
ve význam své práce a považují ji za nezbytnou pro chod světa. 

To všechno jsou jenom lži a podvody, za které se banky schovávají. 
Nevěřte ničemu, co říkají, věřte jednoduchým faktům. Centrální banky 
tvoří peníze ze vzduchu, dávají je vládám, aby platily za banky výkupné, 
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a my, lidé, musíme pracovat déle a tvrději, abychom zaplatili dluh zpět 
– ne „ze vzduchu“, ale naším potem a krví. Toto je propracovaný klam 
určený lidstvu. My jsme otroci, kteří udržují bankstery u moci. 

Jenom připomenu, co už jsem prohlásil. Bankovní průmysl je 
největší organizovaný zločinný syndikát jaký kdy byl odhalen. Ale 
nějak se jim daří vypadat legitimně, jejich aktivity jsou legalizované 
a přijímané těmi lidmi, kteří jsou vykořisťováni. V dalších kapitolách 
proberu zákony, které jsou tvořeny se zlými úmysly tak, aby nás 
zotročily. Zákony, o kterých si myslíme, že existují pro naši ochranu, 
ve skutečnosti chrání zájmy nadnárodních společností.

Pohonná síla za bankéři – Crown Temple

Jak bankéřská elita kontroluje toto obrovské finanční monstrum, 
které se zdá být nekonečně složité a nekontrolovatelné? Jak a kdy se 
zorganizovali a stali tak mocnými? Kde je hlavní sídlo? Kdo otáčí kola 
každou minutou každým dnem bez zastavení?

To něco je známé jako „the Crown“. Zatímco se mnozí domnívají, 
že za touto silou stojí královna Anglie, a že královská rodina Británie 
vlastní USA, je toto jiná „Crown“ ustanovená nechvalně známými 
rytíři templáři, když založili templářskou církev v Londýně roku 1185. 
„Crown“ je také známá jako „Crown Temple“ nebo „Crown Templar“. 

Vládní i soudní systémy ve Spojených státech amerických, jak 
na federální, tak i na místní úrovni států, jsou vlastněny „Crown“, 
soukromou cizí mocí, jejíž hlavní sídlo je v centru Londýna, v Anglii, 
v suverénním státě známém jako City of London. Sídlo kontroly 
bankéřské elity a jejích zákonodárců je strategicky umístěné uvnitř 
tří nezávislých a suverénních států, které existují uvnitř jiných zemí 
a měst, jmenovitě město Vatikán v Římě, Washington DC a City of 
London. City of London se také nazývá Square Mile a má svůj vlastní 
status města. Je to suverénní, formálně oddělený okrsek. Temple Church 
(Církev templářů) se nachází mezi Fleet Street, finančním ústředím City 
of London a nábřežím Viktorie u řeky Temže. Na jejím území se také 
nachází Crown Offices v bloku Crown Offices Row. Tato templářská 
„Církev“ existuje mimo veškeré kanonické jurisdikce. To znamená, že 
žádná vláda ani jiná tak zvaná autorita ji nekontroluje, ani neovládá – 
stejně jako FED v USA. Mistr Chrámu je jmenován a nastoupí na své 
místo v tajném obřadu (neveřejném), bez zasvěcení nebo formálního 
veřejného uvedení. 
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Mezinárodní asociace právníků sídlí v Inns of Court v Crown 
Temple, který je fyzicky umístěný v Chancery Lane za Fleet Street. 
Zde je původní centrum pro všechny právní zástupce, zatímco všechny 
asociace právníků ve světě jsou signatáři a frančízy Crown, která na 
tomto místě sídlí. 

Místní autorita pro City, City of London Corporation, je jedinečná 
ve Velké Británii a plní některé neobvyklé odpovědnosti z pozice místní 
autority v Británii, např. působí jako policejní autorita pro City. Má 
také odpovědnosti a vlastnictví za hranicemi City. Korporaci vede Lord 
Mayor (Lord starosta) pro City of London, úřad, který je separátní a 
mnohem starší než úřad starosty Londýna. 

Toto je místo, kde byly položeny základy současného globálního 
bankovního a právního systému a kde byla nastolena tyranie, která  
sužuje lidstvo dodnes. Více než 800 let jsou propracovávány, pečlivě 
plánovány a realizovány podvody a lži, které klamou nevědomé lidi na 
každém kroku. Odtud diktují právní a finační taktiku většině světa, to 
znamená i zahájení válek a invaze do zemí, což jsou strategické nástroje 
kontroly, a neustále pokračují v zadlužování zemí a jejich obyvatel. 

USA není svobodný a suverénní národ, jak prohlašuje federální 
vláda. Kdyby toto byla pravda, USA, stejně jako všechny ostatní země, 
by nebyly po diktátem Crown Temple prováděném skrze jeho bankéře a 
právníky. USA jsou kontrolovány a manipulovány soukromou cizí silou 
a jejich nezákonná federální vláda je jejím překupníkem. 

Banky nebo bankéřská elita řídí Crown Temple a právníci uskutečňují 
jejich nařízení kontrolou právních záležitostí obětí. Je to perfektní plán 
pro perfektní zločin, který je pečlivě vykonáván od vybudování Temple 
v roce 1185, aniž by bylo mnoho otázek – až dosud. 

Soukromý Federal Reserve System, který vydává americké fiat 
bankovky federální rezervy, je finančně vlastněný a kontrolovaný 
Crown ze Švýcarska, která je domovem a právním zdrojem zakládacích 
listin pro United Nations (Organizace spojených národů), International 
Monetary Fund (Mezinárodní peněžní fond), the World Trade 
Organization (Světová obchodní organizace), a toho nejdůležitějšího, 
the Bank of International Settlements (Banka pro mezinárodní platby). 
Dokonce i Hitler respektoval bankéře Crown tím, že nebombardoval 
Švýcarsko. Banka pro mezinárodní platby sídlí v Basileji, kontroluje 
všechny centrální banky národů G7 a mnoho dalších. Kdo kontroluje 
zlato, řídí svět. 
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Důležité definice, kterým bychom měli rozumět:
ATTORN [e-’tern] – převádět (předat slib věrnosti nájemníka dalšímu 
pánovi), obrátit, aranžovat, souhlasit se stavem nájemníka pod novým 
pánem nebo majitelem daného majetku.
Merriam-Webster’s Dictionary of Law; ©1996. 

ATTORN, v. i. [L. ad and torno. ] – podle feudálního zákona obrátit 
nebo převést domov a službu od jednoho pána ke druhému. Je to skutek 
vazalů nebo nájemníků, po odebrání hmotného majetku.
Webster’s 1828 Dictionary. 

Všechny právní podvody prováděné globálně výhradními monopoly 
Temple Bar a jejich frančízami Bar Association vycházejí z Four 
Inns (Čtyři Řády) nebo Temples of Court: the Inner Temple, the 
Middle Temple, Lincoln’s Inn a Gray’s Inn. Tyto společnosti/Řády 
jsou exkluzivní soukromé kluby, které jsou ve skutečnosti tajnými 
společnostmi se světovou mocí v obchodování. Mají velmi dlouhou 
historii existence, některé byly založeny na počátku 12. století. 

Stejně tak jako všechny americké frančízy Bar Associations, 
není žádná z Four Inns of the Temple oficiální společností ani není 
registrovaná jako korporace z jednoduchého důvodu: Nemůžete žalovat 
neexistující věc a neexistující bytost. Jsou to soukromé společnosti bez 
zakládacích listin nebo právního postavení, a jejich tak zvané ústavy 
jsou založeny výhradně na seberegulaci a regulaci na míru. Jinými 
slovy, existují jako tajné společnosti bez „vstupních dveří“. 

Další důležité definice:
FEALTY, n. [L. fidelis. ] – věrnost pánovi; věrná přilnavost nájemníka 
nebo vazala k nadřízenému, který vlastní jeho půdu; loajalita.

Za feudálního systému držby musel být každý vazal nebo nájemník 
poctivý a oddaný svému pánu a musel jej bránit proti všem jeho 
nepřátelům. Tento závazek byl nazýván jeho loajalitou nebo věrností, 
a ode všech nájemníků se vyžadovala přísaha věrnosti. Vazal/nájemník 
byl nazýván „liege man“, půda byla „liege fee“ a majiteli se říkalo 
„liege lord“.

Přísaháním věrnosti k 1213 Charter in fealty (1213 Listina věrnosti) 
král John prohlásil, že britsko-anglická Crown a její majetek v té 
době, včetně všeho budoucího majetku, pozemků, fondů, zakládacích 
a jmenovacích listin a půdy jsou navěky vázáni k papeži a římsko-
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katolické církvi jako ke svému pánu a majiteli. O nějakých pět set 
let později se kolonie Nové Anglie v Americe staly částí Crown jako 
majetek a fond nazvaný „Spojené státy“. 

Alexander Hamilton byl jedním z mnoha Crown Templars, který 
byl povolán do jejich Bar. Nastoupil do King´s College, nyní nazývané 
Columbia University, v New Yorku, v roce 1774, která byla financována 
členy London King´s Inn. V roce 1777, v době americké revoluce, se 
stal osobním poradcem a soukromým sekretářem George Washingtona. 

V květnu 1782 začal Hamilton studovat právo v Albany v New 
Yorku. Byl to tříletý kurz, který zázračně dokončil během šesti měsíců 
a vstoupil do New York Bar. New York Bar byl a je frančíza Crown 
Temple skrze Middle Inn. Po roční službě v Kongresu během let 1782-
1783 se usadil s právní praxí v New York City jako Alexander Hamilton, 
právní zástupce. V únoru roku 1784 sepsal zakládací listinu a stal se 
zakládacím členem Bank of New York, první banky státu. 

18. června 1787 na Federální konferenci ve Filadelfii přednesl 
Hamilton pětihodinovou řeč, ve které prohlásil, že „celoživotní 
výkonnou mocí bude volený monarcha“. Když všichni jeho anti-
federální kolegové z New Yorku na protest konferenci opustili, on 
sám podepsal Ústavu pro Spojené státy americké jako reprezentant 
státu New York, což byl jeden z legálních států náležející Crown, jinak 
řečeno jedna z kolonií. 

Musíme zde dávat pozor na slovní hříčky a všimnout si, že zákonný 
stát se skládá z lidí, ale stát je legální entita Crown – kolonie, kterou 
vlastní Crown. Toto je příklad podvodných způsobů, kterými Crown 
Temple skrze Middle Templars převzal kontrolu nad Amerikou a nad 
mnoha dalšími částmi našeho světa. A podvody pokračovaly, když 
Hamilton položil základy první Federal U.S. Central Bank v době, kdy 
byl sekretářem pokladny Spojených států za prezidenta Washingtona. 
Zajistil kreditní půjčky skrze banky náležející Crown ve Francii a v 
Nizozemí a posílil moc federální vlády nad oklamanými národními 
státy Unie. 

Američané byli falešně vedeni k víře, že právní kolonie Koruny 
tvořící Novou Anglii byly nezávislé národní státy. Ony byly, a stále 
jsou, koloniemi Crown Temple, skrze jmenovací a zakládací listiny, 
a nemají žádnou zákonnou autoritu existovat nezávisle na pravidlech 
a nařízeních vydávaných Crown Temple. Právní stát je kolonie, která 
patří Crown Temple. 

Ani lidé Ameriky ani královna Anglie nevlastní Ameriku. Crown 
Temple vlastní Ameriku díky podvodům těch, kteří přísahali svou 
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věrnost Middle Templar Bar. Crown bankéři a jejich Middle Templar 
právníci ovládají Ameriku pomocí nezákonných smluv, nezákonných 
daní a skrze smluvní dokumenty se zfalšovanými hodnotami, které 
znamenají dluhový podvod. Toto vše je přísně prosazováno jejich zcela 
nezákonnými, ale „legálními“ příkazy, pravidly a zákoníky Crown 
Temple, což je takzvaný právní systém v USA. Toto vše může probíhat, 
neboť Crown Temple vlastní všechnu půdu a majetkové listiny celé 
Severní Ameriky. 

Ale zvrácená kontrola zasahuje do větších hloubek. Crown Temple 
je zcela pod kontrolou papeže a římsko-katolické církve, neboť rytíři 
založili Crown Temple na příkaz papeže. 

Ref: Michael Edward – Ecclesiastic Commonwealth 
Community (ECC)

Ten, kdo vlastní zlato, kontroluje svět

O Vatikánu se často říká, že je největším majitelem zlata ve světě. A ten, 
kdo kontroluje zlato, kontroluje svět. Proto Jižní Afrika a Zimbabwe 
neunikly pozornosti Crown. Je to konec konců místo, odkud přichází 
většina světového zlata, je to důvod slávy Paula Krugera, je to důvod 
vyslání Cecila Johna Rhodese, aby je prohlásil za majetek Crown, a 
je to zároveň důvod zahájení války v Jižní Africe, což byla nejdražší 
válka, kterou kdy Velká Británie vedla.

Od roku 1899 do roku 1902 přibližně 470 000 (čtyři sta a sedmdesát 
tisíc) britských vojáků zajišťovalo půdu pro Crown během jihoafrické 
války proti nějakým 60 000 Burů nebo farmářů, a proti podobnému 
počtu původních obyvatel Afriky z různých kmenů Bantu. Toto číslo 
je dvojnásobek ve srovnání s počtem britských a amerických vojáků, 
kteří se účastnili války v Perském zálivu v roce 2012. Britové museli 
zabezpečit kontrolu zlatých polí pro Crown bez ohledu na náklady. A 
udělali to. 

Aby toho dosáhli, Britové museli sáhnout po drastických opatřeních 
a přijali nařízení „spálená země“ - vypálili domy, vesnice a farmy, 
zabíjeli nebo zabavovali dobytek a zavřeli tisíce žen a dětí z burských 
farem a kmenů Bantu do koncentračních táborů roztroušených napříč 
Jižní Afrikou. Odhaduje se, že v těchto táborech zemřelo nejméně 
34 000 lidí, ale číslo je s největší pravděpodobností mnohem vyšší. 
Tento model byl vylepšen Adolfem Hitlerem v jeho vlastní verzi 
koncentračních táborů o nějakých 40 let později. 
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Osm let po skončení této války, v roce 1910, král George V. ustanovil 
The Union of South Africa (Unie Jižní Afriky), která přestala existovat 
31. května 1961, kdy se stala REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
(JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA), korporací. A tak kontrola pokračuje – 
jiné časy, jiný název, jiný vůdce, nenápadně se přechází z jedné formy 
kontroly do další, a to vše pod vlastnictvím Crown. 

Docela matoucí a velmi znepokojivý je dopis napsaný 16. prosince 
1918 prvními vůdci ANC (African National Congress) (Africký národní 
kongres), určený králi Jiřímu V. prohlašující jejich oddanost a věrnost. 
Zde je výtažek z první části dlouhého dopisu. 

Prohlášení určené králi Jiřímu V., odeslané Domorodým národním 
kongresem Jižní Afriky

16. prosince 1918

Na památku

Jeho nejblahosklonnější Milosti králi Jiřímu V., králi Velké Británie a 
Irska včetně ovládaných území a kolonií, a vladaři Indie.

Kéž to potěší Vaši Milost-

1. My, náčelníci a delegáti shromáždění v Johannesburgu dne 16.tého 
prosince 1918 na zvláštním zasedání Domorodého národního 
kongresu Jižní Afriky, politického tělesa reprezentujícího různé 
kmeny lidí Bantu v Jižní Africe, vyjadřujeme naši spokojenost a 
vděčnost nad triumfem spravedlnosti v této velké válce díky vítězství 
sil Velké Británie, jejích vznešených spojenců a Spojených států 
amerických. 

2. Pokorně vyjadřujeme Vaší Milosti naši vroucí loajalitu a oddanost 
osobě Vaší Milosti a trůnu, upřímně přejeme Boží požehnání, a 
kéž prosperita doprovází Vaši Milost a všechna vaše panství v 
nadcházejících lepších časech. 

3. Dále vyjadřujeme naši naději a přání, aby se během panování Vaší 
Milosti zacházelo poctivě a spravedlivě se všemi rasami a národy, 
aby nebyla žádná diskriminace z důvodů barvy nebo náboženského 
přesvědčení, a aby rasy a národy užívaly práva občanská, svobodu 
a volnost pod vaší vlajkou. 
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Takový druh prohlášení o věrnosti tváří v 
tvář principům osvobozeneckého hnutí, které 
mělo reprezentovat úplné osvobození lidu!
Osvobození ode všech forem útlaku a kontroly. 
Obzvláště od finanční a ekonomické kontroly 
lidí, což je přesněji definováno jako otroctví. 
Crown Templars mají mnoho jmen a mnoho 
symbolů k vyjádření jejich soukromého Temple. 
Jeden z nejlepších příkladů se ukrývá přímo 

před našima očima na jednodolarové bankovce soukromého Federal 
Reserve System v USA,   což není nic víc než dlužní úpis bankovní frančízy 
Crown. Na základně pyramidy je jasně vidět rok 1776 psaný římskými 
číslicemi MDCCLXXVI. Slova v římské latině ANNUIT COEPTIS 
NOVUS ORDO SECLORUM jsou pyšně napsaná, aby je každý viděl. 
Znamenají OZNÁMENÍ ZROZENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU. 
Rok 1776 se vyznačuje zrozením nového světového řádu pod taktovkou 
Crown Temple. V té době se díky zakládací listině z amerických kolonií 
patřících Crown stalo zřízení nazvané Spojené státy.

SVĚT PROTESTUJE

Nikdy nebyly časy jako nyní, kdy celý svět rychle povstává v protestu 
proti banksterům a politickým režimům, které ve zvýšené míře osekávají 
svobody vlastních lidí. 

Koncem roku 2012 probíhaly masivní protesty doslova v každé zemi 
a v tisících měst po celém světě, které byly zažehnuté hlavně iniciativou 
Okupujte Wall Street (OWS). Toto vyvolalo vlnu mnoha dalších 
protestů kolem světa, které vzplanuly na protest proti širokému rozsahu 
palčivých skutečností ovlivňujících životy lidí. Z toho je zřejmé, že ve 
skutečnosti většina vlád ve světě koná velmi málo pro obyvatele, kteří 
je zvolili.

Podle rozsahu těchto akcí se odhaduje, že se více než 10 miliónů lidí 
po světě zúčastnilo protestů od roku 2010 do konce roku 2012. 

Jak se dalo očekávat, hlavní média nepřinášela o většině těchto 
protestů žádné zprávy, ale raději se snažila co nejdůrazněji snižovat 
význam událostí a zesměšňovat protestující obvyklými urážkami, na 
které jsme již zvyklí. 

Protest Okupujte Wall Street začal 17. září 2011 v parku Zucotti v 
New Yorku. Do konce roku 2011 proběhlo více než 1 000 OWS protestů 
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po celém světě. Hlavní problémy zdůrazňované hnutím OWS byla 
sociální a ekonomická nerovnost, chamtivost, korupce a pociťovaný 
přílišný tlak korporací na vládu, zvláště ze strany sektoru finančních 
služeb. Milióny lidí si naprosto jasně uvědomily, že korporace jsou 
nepřátelé lidu, vyzbrojované a podporované bankami a nezákonným 
právním systémem. 

OWS slogan prohlašuje Je nás 99%. UBUNTU hnutí s tímto 
souhlasí z hloubi duše a vyzývá lidi, aby si tento fakt zapsali do srdce, 
aby se nenechali zmást, poplést nebo ponižovat jedním procentem, 
které urvalo kontrolu nad planetou. Jediná jistota v tomto vesmíru je 
změna, a proto se změní i tento neurvalý režim, který zotročuje 99%.  

Mnozí věří, že tak zvaná „vyšší třída“ je částí onoho 1%. Je nutné 
zdůraznit, že „vyšší třída“ není nejvyšší třídou vydělávajících. Protože 
oni, i když připadají lidem nesmírně bohatí, nepatří do skupiny 1%, a 
proto by ve většině případů neměli být démonizováni. 

1% je velmi exkluzivní klub nedotknutelných, který zůstává pro 
světovou populaci neviditelný.

Protestující byli vytlačeni z parku Zuccotti 15. listopadu 2011. 
Po několika neúspěšných pokusech o návrat na původní místo se 
protestující zaměřili na obsazení bank, korporátních sídel, objevili se na 
zasedání rad a ve vysokoškolských a univerzitních kampusech. Tajné 
vládní agentury se nezastaví před ničím při špehování vlastních lidí 
a použijí cokoliv ke zničení těch, kteří vyvolávají problémy. Jestliže 
mohli zlikvidovat Lincolna a JFK, mohou to udělat každému. Ale to 
jim způsobuje dlouhodobě ještě více problémů. A tak se vlády ujistily, 
že nasbíraly co nejvíce informací o vůdcích OWS pro případ nařčení 
z vlastizrady nebo terorismu, aby mohly zatknout ty, kteří si dovolili 
povstat na obranu svých práv a práv ostatních.

Důkaz o této skutečnosti předložila 29. prosince 2012 Naomi 
Wolfová z novin The Guardian, která poskytla americké vládě 
dokumenty odhalující fakta o činnostech ze strany FBI a DHS 
(Department of Homeland Security) (Oddělení pro bezpečnost vlasti), 
které monitorovaly spojenými silami Okupujte Wall Street navzdory 
tomu, že šlo o mírumilovné hnutí. 

Zatímco my na situaci nahlížíme jako na naše právo protestovat, 
oni právo protestovat vidí jako hrozbu systému. Systému navrženém 
zničit cokoliv, co ohrožuje jeho existenci. V závěru roku 2012 
vysoce postavení burzovní makléři, výkonní ředitelé bank, jmenovitě 
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Greg Smith, a vysoce postavená pracovnice Světové banky Karen 
Hudes vyzradili bezpočet kriminálních aktivit prováděných globální 
bankéřskou elitou. Zde je video klip z Russia Today odhalující některé 
z těchto příšerných činů. https://www.youtube.com/watch?v=c7E9SU
wlooE&feature=player_embedded

Protestující svět: Zde je ochutnávka toho, co uniklo většině hlavních 
médií.

Následující seznam je pouze špičkou ledovce, ale i tak nám dává 
nahlédnout do stavu nespokojenosti světové populace. Zde nejsou 
zahrnuty akce, jako například aktivity Okupujte v Jižní Africe a mnoho 
dalších protestů proti různým vládám světa.

USA:
Více než 150 studentských protestů napříč USA proti systému 
vzdělávání 
http://teacherunderconstruction.com/2012/11/22/list-of-2012-student-
protests-regarding-education-in-the-u-s/

Afgánistán:
Afgánci protestují proti nedávnému veřejnému zabití ženy 
http://www.sfgate.com/news/article/Afghans-protest-recent-public-
killing-of-woman-3698266.php
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Austrálie:
Domorodí vůdci vyzývají k protestní volbě proti Labor
http://www.radioaustralia.net.au/international/2012-07-13/indigenous-
leaders-urge-protest-vote-against-labor/979840
Protestující „budou čekat“ na G20
http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/protesters-will-be-
waiting-for-g20-20120711-21w0w.html
 
Bahrajn:
Protesty vypukly v Bahrajnu po omezení opozice
http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120714/ml-bahrain/

Belgie:
EU farmáři protestují dodávkou „jezera mléka“ 
http: / /www.reuters .com/art icle/2012/07/10/eu-dairy-lake-
idUSL6E8IA7CT20120710

Bolívie:
Bolívie obnoví těžební licenci po protestech
http://mwcnews. net/news/americas/20104-mine-licence. html

Barma:
Barmové protestují proti převzetí kláštera Thajci
http://www.irrawaddy.org/archives/8897

Kanada:
Rezervace v „pozdvižení“ kvůli přehradě Keeyask: Protestující 
http://www.winnipegsun.com/2012/07/13/reserve-in-turmoil-over-
keeyask-dam-protesters
Shromáždění na záchranu Kitpu – 12. července 2012
ht tp : / /ha l i fax .mediacoop.ca /photo / ra l ly-save-k i tpu- ju ly-
12th2012/11685
Stovky demonstrují za pohřešované, zavražděné ženy
http://www.winnipegsun.com/2012/07/11/hundreds-rally-for-missing-
murdered-women-inquiry

Čína:
Protest v Číně proti znečišťování končí, podezření na zásah vlády 
http://articles.chicagotribune.com/2012-07-08/business/sns-rt-us-
china-pollutionbre8670hp-20120708_1_protests-shanghai-stock-
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exchange-china
Protest zastavil měděnou huť v čínském městě kvůli znečištění
http://world.time.com/2012/07/04/chinese-city-halts-copper-smelter-
after-protest-over-pollution-fears/

Egypt:
Již žádné zakázané území: Prezidentský palác je nové místo protestu
http://www.egyptindependent.com/news/no-longer-limits-presidential-
palace-becomes-new-space-protest 

Francie:
Stovky protestují proti anti-prostitučním plánům v Paříži 
http://articles.chicagotribune.com/2012-07-07/news/sns-rt-us-france-
prostitutionbre8660hs-20120707_1_prostitution-paris-human-
trafficking

Německo:
Aktivisté protestují proti podmínkám při výrobě oblečení H&M 
http://www.google.com/hostednews/getty/article/ALeqM5jod0NmdFF
VpQWz3J2Lhg8fVeqATA?docId=148321096 

Řecko:
Senioři v Řecku protestují proti snižování důchodů
http://photoblog.msnbc.msn.com/_news/2012/07/12/12700405-greek-
seniors-protest-pension-cuts?lite

Guayána:
OP očekává protest proti „rozděl a panuj“ Linden pochod
http://www.stabroeknews.com/2012/news/stories/07/13/op-faces-
protest-over-divide-and-rule-linden-power-hike/

Haiti:
Asi 100 lidí protestuje na Haiti proti plánovanému vystěhování
http://www.charlotteobserver.com/2012/07/12/3378930/about-100-
protest-planned-eviction.html

Hong Kong:
Protestující zaplnili Hong Kong během přísahy nových vůdců
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2012/07/01/protesters-fill-hong-
kong-as-new-leader-sworn-in/
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Indie:
Jharkhand strany se připojily k domorodým kmenům v protestu 
proti půdě pro IIT, IIM
http://www.deccanherald.com/content/263384/jharkhand-parties-join-
tribals-protest.html
Protest v Dillí
http://www.e-pao.net/GP.asp?src=7. .140712.jul12
Vokkaligas protestují proti odstranění Gowdy v Karnatace
http://india.nydailynews.com/politicsarticle/0c357453a962d9417f7cf0 
dc12ca01ca/vokkaligas-protest-gowda-s-removal-in-karnataka

Indonésie:
Tisíce indonézských pracovníků v ulicích na protest proti zadávání 
práce mimo firmy a proti nízkým platům
http://www.brandonsun.com/business/breaking-news/thousands-of-
indonesian-workers-také-to-streets-in-protest-against-outsourcing-
low-wages-162180325.html?thx=y

Irsko:
Průvod protestantů se střetl s policií
ht tp : / /www.crewechronic le .co .uk /c rewe-news/uk-wor ld-
news/2012/07/12/parade-protesters-clash-with-police-96135-31379180/

Izrael:
Izraelci proti výjimce pro ultra-ortodoxní k povolání do armády
http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2018631765israele
xempt08.html
Izraelský muž se zapálil při sociálních protestech v Tel Avivu 
http://www.haaretz.com/news/national/israeli-man-sets-himself-on-
fire-during-tel-aviv-social-protest-1.451041

Keňa:
Keňa: Ženy kmene Ijara protestují proti dominanci mužských 
politiků ve volbách
http://allafrica. com/stories/201207121228. html

Kuwajt:
Kuwajt musí respektovat svobodu slova a shromažďování Bidunů
http://www.amnesty.org/en/news/kuwait-must-respect-freedom-
expression-and-assembly-bidun-2012-07-13
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Maledivy:
Násilí na Maledivách během pokračujících protestů
http://india.blogs.nytimes.com/2012/07/13/violence-in-the-maldives-
as-protests-continue/

Manila:
Vadné pasy vyvolaly protest
http://manilastandardtoday.com/www2/2012/07/14/defective-
passports-trigger-protest/
 
Mexiko:
„Největší protest, jaký svět kdy viděl“ v Mexiku
http://the2012scenario.com/2012/07/the-largest-protest-the-world-has-
ever-seen-in-mexico/

Nový Zéland:
Protest připravovaný Novým Zélandem není na prodej
http://www.google.com/hostednews/getty/article/ALeqM5h7wptHBd
QDON3Kg4vsgjZgwlLreg?docId=148316185 

Omán:
Omán protestuje proti navrhovaným pracovním místům, reformní 
sliby se neplní
http:/ / in.reuters.com/art icle/2012/07/04/oman-crackdown-
idINL5E8HLB2620120704 

Pákistán:
Aktivisté Jamiat-e-Ulema Islam, běžně nazývaní JUI, volají hesla 
proti znovu otevření cest na doplňování zásob pro NATO během 
demonstrace v Lahore 
http://www.demotix.com/news/1332039/pakistanis-protest-lahore-
against-reopening-nato-supply-route

Peru:
Odsouzení potlačení protestu horníků v Peru
http://www.ens-newswire.com/ens/jul2012/2012-07-11-01.html

Filipíny:
Policie postavila bariéry proti protestantům SONA 
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=826214&publicationS
ubCategoryId=63
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Portugalsko:
Portugalsku hrozí zastavení provozu ve zdravotnictví na protest 
proti snižování financí
http://www.thejakartaglobe.com/afp/portugal-faces-health-sector-
shutdown-in-cuts-protest/529915
 
Rusko:
Opozice se chystá na „horký“ červencový protest
http://www.themoscowtimes.com/news/article/opposition-gearing-up-
for-hot-july-protest/462037.html

Saúdská Arábie:
Rozhněvaní Throngové na pohřbu v Saúdské Arábii
http://www.nytimes.com/2012/07/11/world/middleeast/in-saudi-
arabia-thousands-at-funeral-of-protester.html

Španělsko:
Španělsko protestuje: Státní zaměstnanci protestují proti snížení 
platů
h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . c o m / 2 0 1 2 / 0 7 / 1 3 / s p a i n -
protests_n_1671028.html?utm_hp_ref=world

Súdán:
Súdán udeřil na „Kandaka“ protest v pátek
http:/ /www.sudantribune.com/Sudan-clamps-down-on-the-
Kandaka,43261

Swazilsko:
Swazilská policie střílí gumovými projektily, aby zastavila pochod 
http://www. lasvegassun. com/news/2012/jul/11/af-swaziland-protests/

Sýrie:
Demonstranti protestují proti syrskému prezidentu Bashar al-
Assadovi po pátečních modlitbách v Houle
ht tp : / /www.t rus t .org/a ler tne t /mul t imedia /p ic tures /deta i l .
dot?mediaInode=8e3a54c8-9c65-4625-a398-06ea091aae48

Ukrajina:
Ukrajinští aktivisté protestují proti vyhlášce o ruském jazyce
http://articles.boston.com/2012-07-05/news/32553689_1_opposition-
activists-riot-police-protest-legislation
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USA:
Několik zatčených při zásahu policie v Los Angeles proti protestu
http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20120713/us-police-
protesters-clash/ 
Otevření kampusu Bohemian Grove vyvolalo malý protest
h t t p : / / w w w. p r e s s d e m o c r a t . c o m / a r t i c l e / 2 0 1 2 0 7 1 3 /
ARTICLES/120719784/1010/sports?Title=Opening-of-Bohemian-
Grove-encampment-draws-small-protest
Vystěhované rodiny v centru protestů proti frakování
http://www.timesonline.com/news/local_news/displaced-families-
at-center-of-fracking-protests/article_6dc8f7da-8121-5873-a73f-
3550cc1b4d9e.html
Když se prach usadil, názory na poslední Obsaďte LA demonstraci 
se různily
http://www.nbclosangeles.com/news/local/Downtown-LA-Art-Walk- 
Protest-Arrest-DTLA-162338316.html
Skupiny na ochranu životního prostředí organizují pochod podél 
naftového potrubí, protest proti těžbě z písků 
http://vtdigger.org/2012/07/15/environmental-groups-organize-walk-
along-oil-pipeline-tar-sands-protest/

Angola:
Angolská policie zatkla 12 lidí v anti-angolské demonstraci
ht tp : / / in . reu te r s . com/ar t i c le /2012/07 /14 /angola -pro tes t -
idINL6E8IE30O20120714

Izrael:
Netanyahu nařizuje vyšetření případu demonstranta, který se 
během demonstrace zapálil 
http://www.jta.org/news/article/2012/07/15/3100756/demonstrator-
who-set-himself-alight-a-great-personal-tragedy-netanyahu-says

Anglie:
English Defence League (EDL/Liga na obranu Anglie) klidně 
protestuje v Bristolu 
http://www.digitaljournal.com/article/328635

Jordánsko:
Jordánská policie rozprášila protestující Libyjce 
http://thegardenisland.com/news/world/jordan-police-disperse-protesting-
libyans/article_7019779f-a052-5f8c-ad17-e857df73529b.html
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Jordánští islamisté říkají, že budou bojkotovat volby 
http://www.statesman.com/news/nation/jordans-islamists-say-they-
will-boycott-elections-2415896.html 

Mali:
Islamisté v Mali zadrželi protestující
http://www.nytimes.com/2012/07/15/world/africa/mali-islamists-
briefly-detain-protesters.html

Vietnam:
Vietnam: masové protesty po zásahu vlády proti katolické církvi 
http://www.indcatholicnews.com/news. php?viewStory=20803

Jižní Afrika: 6. prosince 2012
Jedním z nejdůležitějších protestů v Jižní Africe v průběhu roku 
2012 bylo zablokování mýtných bran na několika hlavních dálnicích 
odborovou organizací COSATU, největší odborovou organizací v JAR, 
která je spojencem vládnoucí strany ANC. Vyslali důrazný vzkaz vládě, 
aby zastavila privatizaci silnic v Jižní Africe, která začala vydáváním 
povolení soukromým společnostem na výstavbu mýtných bran, které 
brání lidem ve volném cestování a znamenají nezákonné vykořisťování 
placením. Toto není vůle lidu a vzkaz byl velmi jasný v tom, že akce 
neustanou, dokud mýtné brány nebudou rozebrány. Pouze čas ukáže, 
jak dlouho COSATU vydrží proti vládě ANC a proti vlivu banksterů. 

V roce 1922 Henry Ford vyslovil prohlášení, které se dnes začíná 
realizovat v souvislosti s probouzením lidí a s růstem globálního 
vědomí. 

„To je moc dobře, že lidé národa a světa nerozumí našemu bankovnímu 
a peněžnímu systému, protože kdyby tomu rozuměli, byla by revoluce 
ještě před zítřejším ránem.“ 

Henry Ford, 1922
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KORPORACE, KTERÉ VLASTNÍ SVĚT

Mezi 19. a 24. říjnem 2011, zatímco akce Obsaďte Wall Street byla v 
plném proudu, časopisy New Scientist a Forbes uvedly podobné články 
pod následujícími titulky:

Odhaleno – kapitalistická síť, která řídí svět
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed-the-
capitalist-network-that-runs-the-world.html#.UkqrtX-o0_w

147 společností, které kontrolují všechno
http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-
companies-that-control-everything/

Články předkládají výzkum tří systémových teoretiků ze Swiss Federal 
Institute of Technology v Curychu, kteří vzali databázi obsahující 
37 miliónů společností a investorů z celého světa a zjistili, že 
překvapujících 43 060 z nich byly nadnárodní korporace, které sdílely 
vlastnictví. Vybudovali model, kdo vlastní koho, jaké jsou jejich příjmy, 
a zmapovali celou strukturu ekonomické síly.

Výzkum ukázal jádro tvořené 1318 společnostmi se vzájemným 
vlastnictvím. Každá z nich měla vazby na další dvě nebo více společností 
a v průměru byla propojena s 20 korporacemi. Ačkoliv reprezentovaly 
20% globálních příjmů z činnosti, u oněch 1318 se zdálo, že kolektivně 
vlastní, díky akciím, většinu světových „blue chip“ a výrobních 
korporací, které reprezentují dalších 60% světových příjmů.

Když tým v Curychu tuto síť vlastnictví ještě více rozpletl, objevil 
147 společností tvořících jádro světové korporátní kontroly. Každá z 
těchto 147 společností vlastní vzájemně podíly jedná druhé a dohromady 
kontrolují 40% bohatství světové sítě. Další analýza odhalila, že celkově 
737 společností kontroluje 80% všeho.

Nemělo by být překvapením, že se většinou jedná o finanční instituce 
jako Barclays Bank, Bank of America, JPMorgan Chase, Deutche Bank, 
Goldman Sachs, Credit Suisse a další jména méně známá obyčejným 
lidem. Je zajímavé si všimnout, že jihoafrická pojišťovací skupina 
Old Mutual stojí na 30. místě v tomto seznamu. Její bohatství nemůže 
pocházet z pojišťování jihoafrických domácností a automobilů. Tak s 
kým a v čem jsou zainteresováni?

Předchozí studie zjistily, že několik málo nadnárodních korporací 
vlastní obrovské části světové ekonomiky, ale zahrnuly pouze omezený 
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počet společností a vynechaly nepřímá vlastnictví. Toto bylo první 
vědecké odhalení, které sahá hlouběji než ideologie, a které přesně 
identifikuje síť moci. Kombinuje matematiku použitou k modelování 
přírodních systémů s obsažnými korporátními daty ke zmapování 
vlastnictví mezi světovými nadnárodními korporacemi. 

„Realita je tak komplexní, že jsme museli odstoupit od dogmatu, zda 
jde o konspirační teorie nebo o volný trh,“ řekl James Glattfelder, člen 
výzkumného týmu. „Naše analýza je založena na realitě.“

50 nejvýše postavených ze 147 společností, které řídí svět.

1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale
25. Bank of America Corporation
26. Lloyds TSB Group plc
27. Invesco plc
28. Allianz SE 29. TIAA
29. Old Mutual Public Limited Company
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30. Aviva plc 
31. Schroders plc
32. Dodge & Cox
33. Lehman Brothers Holdings Inc*
34. Sun Life Financial Inc
35. Standard Life plc
36. CNCE
37. Nomura Holdings Inc
38. The Depository Trust Company
39. State Street Corporation
40. Massachusetts Mutual Life Insurance
41. ING Groep NV
42. Brandes Investment Partners LP
43. Unicredito Italiano SPA
44. Deposit Insurance Corporation of Japan
45. Vereniging Aegon
46. BNP Paribas
47. Affiliated Managers Group Inc
48. Resona Holdings Inc
49. Capital Group International Inc
50. China Petrochemical Group Company

Světový ekonomický kolaps je nevyhnutelný

Koncem roku 2012 měl svět za sebou více než deset let bombardování 
negativními názory na světovou ekonomiku, a ještě to neskončilo. A jak 
čas kráčí vpřed, titulky v denních zprávách nám připomínají, že jsme 
všichni v hlubokých finančních potížích. Všechno, co slyšíme, se týká 
nezdaru a špatných vyhlídek ve finančním sektoru světa, a jak si všichni 
budou muset utáhnout opasky a pracovat tvrději.

A najednou už to nebyli pouze bankéři, za koho bylo zaplaceno 
výkupné, ale jednalo se i o celé země. Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko, 
Španělsko a Kypr byly vykoupeny, zatímco jiné země obdržely obrovské 
půjčky, v podstatě to samé, ale tyto půjčky se nenazývaly „výkupným“!

Čím více výkupného vidíme, tím více se bankéřské rodiny smějí, 
protože mají právo tisknout neomezené množství peněz. A pokaždé, 
když vytvoří peníze ze vzduchu, které vyřeší naše problémy, seberou 
nám více naší země, našich milovaných věcí, a lidé upadají do ještě 
většího otroctví, kam je ženou bankéři.



52

Jak je to možné, že světová ekonomika stále mele dál?  
Proč se nezhroutila v pozoruhodném představení finančního 

masakru? V této době by každý měl být schopen recitovat automatickou 
odpověď– banksteři mohou pokračovat v tisknutí peněz ze vzduchu 
tak dlouho, jak jsou živí. Nezdá se, že by jim vadily důsledky, pokud 
drží kontrolu vlád a mas. K dosažení toho používají policii, armádu, 
výzvědné služby a všechna další vládní tělesa, která mají k dispozici. 

Negativní růst - smyšlený koncept

Jak je možné, že svět se sedmi miliardami lidí, kteří všichni pracují jako 
otroci každý den a vytváří „něco“ denně, může mít negativní výsledek?

Pamatujme, že negativní čísla jsou smyšlená nebo teoretická čísla. 
Ve skutečnosti neexistují. V matematické terminologii jakékoliv číslo, 
které nemá druhou odmocninu, nemůže existovat a je čistě teoretické. 
Na příklad druhá odmocnina 9 jsou 3. Ale -9 nemá druhou odmocninu.

To jednoduše znamená, že živý dýchající člověk nemůže vytvořit 
něco negativního. Nemůžete mít negativní sex nebo jíst negativní 
mrkev nebo dát někomu negativní dárek. Slovo „tvořit“ je výrazem 
Božího Stvoření, které je přímo spojené s lidskostí a se schopností 
našeho druhu nekonečně tvořit – je to způsob vyjadřování Božského 
Stvořitele.

Lidé nejsou schopni vytvářet „negativní růst“ – to mohou pouze 
fiktivní entity nebo korporace, které používají simulované modely. A 
proto i naše vlády takto s námi zachází – nepohlížejí na nás jako na lidské 
bytosti – jsme „právnické osoby“ nebo fiktivní entity, kousky papíru a 
„strašáci do zelí“ reprezentovaní našimi rodnými listy a identifikačními 
čísly, které jsou nástrojem a majetkem vládních korporací – a tak se 
dosahuje negativního růstu. Fiktivní entity vytvářejí negativní růst – 
nikoliv lidské bytosti. 

Jak dlouho si bankéři myslí, že mohou dělat z lidí hlupáky? Je na 
nás, abychom tyto znalosti všichni sdíleli mezi sebou. Dříve nebo 
později dosáhneme kritické masy vědomých probuzených lidí a bodu 
převratu, kde žádné množství peněz nebude stačit na vyřešení finančních 
problémů. Jakmile se jednou kritická masa lidí probudí z velkého 
podvodu, už nebude cesty zpátky. Zažijeme masivní ekonomický krach 
a kolaps celých světových finančních systémů. 

Otázka, kterou si musíme položit: „Co uděláme, až se toto stane?“
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Hnutí Obsaďte hrálo klíčovou roli v zažehnutí povědomí o bankéřském  
podvodu, způsobilo to, že se milióny lidí začaly dotazovat na činnost 
bank. Nesli transparenty jako „uvěznit bankéře“, „sníst bankéře“, 
„vykupujte lidi, ne bankéře“, „příliš velké na krach, příliš velké pro 
vězení“ a mnoho dalších. Hnutí přimělo milióny lidí kolem světa, aby 
si připustili, že s bankovnictvím je něco dramaticky špatně a volali po 
uzavření Wall Street. Ale naneštěstí všechna tato aktivita o obsazení 
Wall Street problém pouze osvětlila a nepředložila pracovní alternativy, 
ani jiná realistická řešení. 

Po pádu Wall Street – nová cesta hojnosti

Otázka, kterou si musíme klást, zní: 
„Co budeme dělat, až se všechno zřítí? Co budeme dělat, jestliže banky 
zavřou dveře a dojdou peníze?“ 

Protože bez jasného plánu pro budoucnost bude mít lidská rasa velký 
problém.

Albert Einstein definoval bláznovství jako provádění stále stejného 
experimentu znova a znova s očekáváním jiných výsledků. To znamená, 
že musíme být blázni, protože chodíme v kruhu více než 6 000 let a 
používáme stále stejný peněžní systém – systém, který nefunguje a 
způsobuje pokračování konfliktů a trápení mezi lidmi.
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A tak jak se starý „věk“ blížil k roku 2012 a „nový věk“ vědomí se 
přibližoval, bylo jasné, že lidé ve světě měli už dost ubližování. Tento 
masivní světový výkřik miliónů lidí vyslal silný vzkaz každému, kdo 
dnes žije, že přišel čas ustanovit úplně nový systém – novou sociální  
strukturu, která se liší ode všeho, co jsme kdy jako tzv. civilizace druh 
používali. 

Takový nový systém bude vyžadovat novou vizi, velkou odvahu a 
pevné rozhodnutí osvobodit se od těch, kteří nás kontrolují. Bude to 
vyžadovat posun v našem myšlení, abychom dosáhli toho, o čem si 
mnozí z nás myslí, že je nedosažitelné – utopický svět jednoty a hojnosti 
pro všechny. 

Ale více než cokoliv jiného bude vyžadována nová úroveň 
jednotného vědomí u kritické masy lidí ve světě. Protože nemůžeme 
vyřešit naše problémy, když se k nim přiblížíme ze současné úrovně 
vědomí. A proto, staňme se semínky nového vědomí a vytvořme utopii, 
po které toužíme, a pro kterou jsme se narodili. V Africe ji nazýváme 
UBUNTU.  
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UBUNTU PŘISPÍVÁNÍ – nová sociální struktura

Plán na dosažení prosperity lidstva

Kde každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými 
dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě.

Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale 
protože je systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném 
těle okamžitě reaguje proti němu, a říkáme si, že to nemůže být tak 
jednoduché, jinak už by to bylo udělané. 

Šest tisíc let v otroctví peněz se dá těžko vymazat v okamžiku. 
Ponechte svou mysl úplně otevřenou – nejenom napůl – a připravte 
se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí nemocné 
kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými 
těly, které nutně potřebují nalézt cestu k uzdravení. 

NAŠE NEZCIZITELNÁ PRÁVA – LIDSKÁ PRÁVA

My, lidé, jsme jmenovali politiky našimi služebníky, aby pro nás, pro 
lid, dělali to nejlepší, co mohou. Ale v momentě, kdy jsou zvoleni, zdá 
se, že na tento fakt zapomínají a dělají si, co chtějí, bez ohledu na to, 
co si přejí lidé. Vždy existuje milión výmluv. Čistým výsledkem je 
to, že vláda neslouží lidu. Politici a vláda nás dramaticky zradili na 
všech frontách. Zradili sny miliónů, včetně vizí moudrých, poctivých 
mužů jako byli Gándhí, Nelson Mandela, Martin Luther King, William 
Wallace, John Lennon a mnoha dalších, kteří své životy zasvětili naší 
svobodě. 

Všichni jsme se narodili na této planetě svobodní, živé dýchající 
lidské bytosti s nezcizitelnými právy, která nám nikdo nemůže vzít. A 
přece, skrze veliký podvod, tomu tak není. Všechna naše práva jsou 
zneuctěna v okamžiku, kdy se přetne pupeční šňůra, a my se poprvé 
nadechneme. Musím objasnit rozdíl mezi právy lidských bytostí a právy 
fiktivních jedinců, kteří jsou vytvořeni rodným listem, reprezentováni 
identifikačními a dalšími oficiálními dokumenty, které nutí lidi uvěřit, 
že oni jsou to jméno na kousku papíru nebo identifikační číslo. Takové 
entity jsou známé jako právnické osoby v legální terminologii a 
reprezentují kousek papíru – ne lidskou bytost z masa a krve. 
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Toto je velmi důležitý koncept k pochopení. Podívejte se na váš rodný 
list a položte sami sobě následující otázky:

1. Byli jste dost staří, abyste souhlasili s dokumentem?
2. Podepsali jste dokument?
3. Jméno jaké společnosti je napsané na dokumentu?
4. Jaká společnost oficiálně podepsala dokument?
5. Kdo dal společnosti svolení vytvořit potvrzení o vlastnictví při 

vašem narození? (Pamatujte, že potvrzení indikuje vlastnictví a 
někdo vás nyní prohlašuje za majetek skrze váš rodný list.)

A tak mi dovolte připomenout vám vaše nejdůležitější nezcizitelná 
práva – vaše práva od Boha Stvořitele.

• Při narození jsme živé dýchající lidské bytosti z masa a krve a s 
nekonečnou duší s nezcizitelnými právy. 

• Svoboda není naše právo, je to dar Boha Stvořitele každému 
z nás, který nikdo nesmí napadnout nebo jinak jakýmkoliv 
způsobem poškodit. 

• Nikdo, ani žádná vláda, ani žádná korporace nesmí omezit naši 
individuální svobodu žádným způsobem. 

V rámci těchto práv platí sada tří morálních principů, které prošly 
testem času, a které stále představují základ integrity a cti pro lidstvo. 
Jsou jednoduše nazývány PŘIROZENÝ MORÁLNÍ ZÁKON.

1. Nezabíjej ani neškoď druhým
2. Nekraď ani neber, co není tvoje
3. Chovej se čestně ve všem, co děláš a říkáš

Tyto tři principy přirozeného morálního zákona jsou základem všech 
dalších zákonů a pravidel, která jsme si zvolili pro vytvoření naší 
společnosti. Jestliže se jich budeme držet, potom se následující práva 
stanou částí naší kultury a dovolí každé lidské bytosti žít volně s námi, 
nebo se stanou částí komunity, kterou si vyberou. Planeta a její bohatsví 
jsou zde pro každého k užívání, ne pro osobní zisky nebo vykořisťování 
ostatních, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva.

1. Země je zde pro své lidi
2. Půda je zde pro své lidi
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3. Voda je zde pro lidi
4. Lesy jsou zde pro lidi
5. Řeky a jezera jsou zde pro lidi
6. Zlato, platina, diamanty, chróm, měď, železo, uran, cín, hliník a 

všechny ostatní minerály v zemi jsou zde pro lidi
7. Vzduch a vzdušné vlny jsou pro lidi
8. Všechno, co roste  na zemi, je zde pro lidi
9. Pláže, hory a obloha nahoře jsou zde pro lidi
10. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému, patří planetě, a my jsme 

jejich opatrovníci a ochránci
11. Znalost a moudrost má být sdílena těmi, kteří ji obdrželi, se všemi 

– aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek. 

Tyto věci nepatří politikům, vládě nebo jakékoliv korporaci, která si na 
ně nezákonně dělá nárok. 

Vláda ukradla zemi vlastním lidem

Vlády a korporace si dělají nároky na naše země, naši půdu, naši vodu, 
naše minerály, naše rostliny a zvířata, vzdušné vlny, pobřeží a oceány, 
a pokračují v přípravě nových zákonů, téměř denně, které jim zaručují 
větší a větší kontrolu nade vším, co si jen dovedeme představit.

Jediný závěr, ke kterému můžeme za současné situace dojít, je to, 
že vláda a velké korporace ukradly zemi (půdu) lidem. Všechno pěkně 
potichu skrze lži a podvody, živili se na nevědomosti a dobrosrdečnosti 
lidí. Je to na nás, na lidech, vzít si ji zpátky.

Je to na nás zastavit rychlou destrukci naší překrásné planety. Země 
je naše Matka – jsme zde pouze díky její existenci v prostředí, které 
je součástí nekonečného stvoření. Půda je posvátná, voda je posvátná 
a vzduch je posvátný. A proto ji musíme ctít a chránit proti všemu, 
co jí škodí, a když to budeme činit, budeme uctívat Stvořitele a samo 
stvoření.

Zde je detailnější rozpis našich práv, která nám byla ukradena. 
Pamatujte, že jsme jmenovali politiky a vládu, aby nám sloužili – aby 
pro nás dělali to nejlepší – ne aby se stali otrokáři, kteří se obohacují a 
napomáhají k obohacení korporacím, které je na oplátku udržují u moci.

Země patří svým lidem. 
Jestliže taková je skutečnost, proč vláda každý týden vytváří nové 
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zákony, které lidem neprospívají, a proč je s lidmi nekonzultuje? Jak 
je možné, že lidé nemohou nijak zakročit proti zneužívání vládou a 
mocnými nadnárodními korporacemi, které si vzaly naši zemi, jakoby 
jim náležela? Proč nejsou zákony země výhodné pro lidi, ale jsou 
výhodné pro korporace? Proč jsou soudy ve skutečnosti pouhé nástroje 
k prosazování agendy vlády a korporací? Proč mi soudce nejvyššího 
soudu v Johannesburgu řekl: „Toto není soud pro lid.“

Půda patří svým lidem. 
Jestliže taková je skutečnost, proč je všude tolik chudoby a lidí bez 
domova? Proč jsou lidé vykazováni z jejich domovů vládními silami, 
jako jsou šerif a policie, kteří by měli lid chránit a sloužit mu? Jak může 
vláda dovolovat prodej půdy, která náleží lidem, cizím nadnárodním 
korporacím, které se vůbec nezajímají o prospěch lidí, ale namísto 
toho jsou lidé využíváni korporacemi jako levná pracovní síla k 
jejich trvalému obohacování? Proč vláda vlastní tolik půdy, a přesto 
zabraňuje lidem v přístupu k půdě, která jim náleží? 

Voda patří lidem. 
Proč lidé platí za vodu? Jak si může vláda nárokovat právo na vodu naší 
země a nutit nás, abychom za ni platili? Jak může vláda prodávat práva 
k naší vodě nadnárodním korporacím? Proč vláda dovoluje těžebním 
korporacím naši vodu otravovat? Proč všechny naše přehrady a řeky 
neprodukují elektřinu? V našich přehradách a řekách je dost energie, 
abychom mohli mít elektřinu ZADARMO. Vláda a dodavatelé energie 
jako ESKOM trvale lžou lidem, aby je udrželi v otroctví a v závislosti na 
nich se zásobami elektřiny. Jen proto, aby nám mohli účtovat přehnané 
poplatky za něco, co patří lidem. 

Lesy patří lidem. 
Jak může vláda prodávat nebo pronajímat naši půdu korporacím 
SAPPI, MONDI a dalším, které využívají lid jako otrockou pracovní 
sílu při pěstování stromů a při rozvíjení dalších odvětví průmyslu na 
NAŠÍ půdě – aniž by lidé z těchto aktivit cokoliv získali? Přestože JAR 
je jednou z největších zalesněných oblastí světa, nemůžeme si dovolit 
dřevo na stavbu domů a na dřevěný nábytek. Nemůžeme si dovolit papír 
pro naše děti ve školách – zatímco zde máme největší papírny světa. V 
JAR je dost dřeva pro všechny na krásný dům. Vláda nás dramaticky 
zradila a stále po mnoho let zrazuje.
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Řeky, jezera a oceány patří lidem.
Proč se rybářům zamítá právo na rybolov a zásobování jejich rodin 
nebo komunity, zatímco velké cizí rybářské lodě mají všechna práva, 
která potřebují, k ničení zásob ryb u našeho pobřeží? Všechna práva 
se musí okamžitě navrátit všem pobřežním komunitám, aby mohly 
provozovat rybolov a získávaly tak jídlo z moře pro sebe a pro další 
komunity. Toto musí být doprovázeno snahou o chov ryb, o farmaření 
a zvýšení stavů ryb spolu s energizací oceánů kolem naší země tak, 
abychom je udržovali zdravé a v harmonii s námi. Všechny řeky musí 
být monitorovány a používány k užitku komunit, rovněž pro chov ryb a 
k získávání dalších potravin z vodních zdrojů správným hospodařením. 
Budeme používat oceány a řeky pro cestování a přepravu všeho, co 
budou lidé potřebovat.

Zlato, platina, chróm, měď, železo, uran, cín, hliník a všechny 
ostatní minerály pod zemí patří lidem.
Jestliže taková je skutečnost, proč je v naší zemi tolik chudoby? Naše 
vlády rozkrádají minerální bohatství Jižní Afriky po několik staletí. 
Zaručily velkým nadnárodním korporacím práva k našim minerálům 
pod zemí. Používají lid naší země jako otroky a levnou pracovní 
sílu, zatímco nás odměňují bezcennými papírovými penězi. Lidé byli 
vystěhováni, využíváni, bylo jim ubližováno, byli vykořisťováni tak 
dlouho, jak korporace potřebovaly, a po splnění potřeb těžebních 
společností nás odhodily jako bezcenný odpad. Dnes k tomu dochází 
v ještě větším měřítku. Chamtivé nadnárodní korporace vytěžují a ničí 
naši krásnou zemi více než kdykoliv předtím. Nic z tohoto nesmírného 
bohatství se k lidem nedostane – všechno jde do sejfů korporací k 
posílení jejich kontroly těžebních operací. Pokračování nesmí být 
dovoleno. 

Uhlí patří lidem. 
Jestliže uhlí náleží lidem, proč potom platíme za elektřinu a proč platíme 
za benzín, který vyrobila firma SASOL? Jižní Afrika je pátý největší 
vývozce uhlí na této planetě – a jaké výhody z toho mají lidé? Práva 
na naše uhlí jsou předaná nadnárodním korporacím, které exportují 
naše uhlí pro vlastní obohacení a profit, zatímco většina obyčejných 
Jihoafričanů si cenu za elektřinu a benzín sotva může dovolit.  

Diamanty patří lidem.
Proč jsou velká území naší země nepřístupná nám, lidem? Vstup do 



60

těchto omezených ZÓN je nám zakázán kvůli úžasné hojnosti diamantů 
v zemi. Jestliže diamanty patří lidem, proč existuje taková situace? 
Lidé, kteří obtížně přežívají, jsou zabíjeni kvůli ilegálnímu obchodu 
s diamanty, protože všechna práva na těžbu a obchod s diamanty 
jsou zuřivě střežena několika málo rodinami. Je dobře chráněným 
tajemstvím, že diamanty jsou supervodiče, které se používají nejen 
ve vyvinutých technologiích, ale také pro generování volné energie. 
Naši vědci musí dostat od lidí veškerou potřebnou podporu a možnost 
využívání bohatství této země k vývoji energií použitím diamantů, které 
náleží lidem, a které mohou být využívány i v mnoha jiných aplikacích, 
jež jsou před lidmi utajovány.

Všechno, co roste na půdě, patří lidem.
Z jakého důvodu jsou určité rostliny, které jsou součástí božského 
stvoření, zakazovány naší vládou, zatímco jiné, smrtelné a jedovaté, je 
vůbec nezajímají? Jak si dovolují předpokládat, že BŮH dělá chyby? 
Proč jsou tradiční léčitelé vytlačováni na okraj, a mnohé naše rostliny, 
které se používaly po celá tisíciletí, jsou zakazovány? V této situaci 
je jasné, že naše vláda má skrytou agendu překračující hranici běžné 
logiky, která je namířena proti lidem. Proč jsou přírodní byliny a 
způsoby léčení zakazovány ve prospěch nebezpečných léků vytvářených 
v laboratořích mezinárodních farmaceutických korporací?

Obloha nad námi a vzdušné vlny patří lidem.
Proč se lidem zabraňuje začít vysílání vlastního rádia nebo televizní 
stanice? Proč si vláda vyhradila právo omezovat používání radiových 
vln a dala tato práva hrstce mocných nadnárodních korporací, které 
je používají hlavně k šíření dezinformací, a vůbec nemyslí na prospěch 
lidí? Tyto věci nepatří vládě a nejsou exkluzivním majetkem několika 
málo korporací. Vysílací a telekomunikační frekvence jsou součástí 
Matky Přírody, stejně tak i vzduch, a měly by být všem dostupné a 
používané k prospěchu lidí.

Divoká příroda, zvířata a rostliny nepatří nikomu z nás, a ani 
nikomu jinému, patří planetě, a my jsme jejich opatrovníci a 
ochránci. 
Proč se loví divoká zvířata v takové míře, až úplně vymizí z našich 
zemí? Proč se nám odmítá přístup na pozemky, kde divoká zvířata volně 
pobíhají? Proč byla rozlehlá území prohlášena za národními parky, kam 
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lidé nesmí vstoupit bez placení nebo bez povolení? Proč se značné plochy 
této panenské přírody prodávají těžebním korporacím, k vybudování 
přehrad a pro další aktivity, které přinášejí výhody pouze vládám a 
jejich korporacím? Země náleží lidem. Obyčejným lidem, kteří dřou, 
aby přežili, a kteří si nemohou dovolit návštěvu v loveckém parku, a 
kterým je v podstatě zabráněno být v přímém v kontaktu s původními 
zvířaty naší země. Je nutné navrátit starost a péči o zvířata a přírodní 
parky lidem, kteří se postarají jak o zemi, tak o zvířata, která na ní žijí.

Dovolte mi zopakovat toto prohlášení, protože je nutné, aby nám zůstalo 
v mysli:

„Vláda ukradla zemi (půdu) vlastním lidem.“

Jak to můžeme dokázat? 
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NAŠE ZEMĚ JSOU REGISTROVÁNY JAKO 
KORPORACE

Toto všechno začne skutečně dávat hluboký smysl jakmile uvidíme, 
že naše země jsou registrovány jako korporace. Rychlý průzkum 
webové stránky US Securities & Exchange poskytne evidenci. A co 
dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na 
světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností 
se rozšiřuje dále do států, provincií, měst, vládních oddělení, a dokonce 
vlády samotné jsou registrovány jako korporace. Celý svět kolem 
nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno v korporátní majetek, 
vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací – závěrem je jasné, že 
vše je kontrolováno elitními bankéřskými rodinami, jejichž královské 
rodokmeny sahají tisíce let zpátky.

Níže je výtah z webové stránka U. S. Securities & Exchange, kde je 
vidět Jižní Afriku zapsanou mezi ostatními velkými korporacemi, jež 
jsou dobře známé mezi lidmi. Nikdo by neočekával, že najde svou zemi 
zapsanou jako společnost vedle Old Mutual, Anglo American nebo 
Standard Bank. A přesto to tak je.

Domů | Nejnovější zápisy | Předchozí stránka

Vyhledávač Next-Generation EDGAR Systém EDGAR výsledky hledání

Společnosti se jmény odpovídajícími “SOUTH AFRICA”

Klikněte na CIK k náhledu na záznam společnosti
Items 1 - 12
CIK Společnost Stát/Země
000801973 ANGLO AMERICAN PLC /FI T3
 dříve: ANGLO AMERICAN CORP OF
 SOUTH AFRICA LTD /FI (zapsáno 2004-03-22)
0001254425 GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
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0001076855 LARSON JUHL SOUTH AFRICA LLC GA 
0000919230 LEHMAN BROTHERS SOUTH AFRICA NY   
 GROWTH FUND INC
0000917715 NEW SOUTH AFRICA FUND INC NJ
0001003161 OLD MUTUAL EQUITY GROWTH D0   
 ASSETS SOUTH AFRICA FUND
0001003162 OLD MUTUAL SOUTH AFRICA D0   
 EQUITY TRUST
0000932419 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA DC 
 SIC: 8888 - FOREIGN GOVERNMENTS dříve:   
 SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 
 (zapsáno 2002-04-10)
0001561694 Sibanye Gold Ltd T3
 SIC: 1040 - GOLD & SILVER ORES
 Dříve: GFI Mining South Africa (Proprietary) Ltd   
(zapsáno 2012-11- 08)
0001003390 SILVERSTAR HOLDINGS LTD FL
 SIC: 7372 -   SERVICES-PREPACKAGED    
 SOFTWARE
 Dříve: FIRST SOUTH AFRICA CORP LTD (zapsáno   
1999-05-17) LEISUREPLANET HOLDINGS LTD
 (zapsáno 2001-02-15)
0000928785 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA   T3 LTD
0001442850 TCBY OF SOUTH AFRICA, INC.  X1

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar

Domů | Vyhledat v Next-Generation EDGAR Systém | Předchozí strana 
Modifikováno 03/14/2012

Všimněte si, že jména korporací jsou psána velkými písmeny. 
Stejný je zápis na vašem rodném listě, řidičském průkazu, v pase, v 
identifikačním dokumentu a na dalších úředních dokumentech. V každé 
úřední korespondenci, kterou obdržíme, je naše jméno napsáno velkými 
písmeny, což indikuje, že je adresována korporaci nazvané MICHAEL 
TELLINGER. Oficiální náhrobní kameny se řídí stejnými pravidly. To 
není náhodou, ale protože jsem již dříve objasnil, že novorozenci se 
stávají „právnickými osobami“ a „legálními fikcemi“ ve chvíli podpisu 
rodného listu. Vláda a všechny její korporátní pobočky, které operují 
pod autoritou vlády, vidí lidí jako malé korporace, nebo legální fikci, 
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nebo právnické osoby, nebo dokonce přirozené osoby a specificky, jako 
majetek pod kontrolou a autoritou vlády. 

Tato skutečnost je vysvětlena v britském Cestui Que Vie Trust Act 
1666. Tento zákon se týká ustanovení svěřeneckého fondu a ukládá 
lidem ztraceným na moři povinnost prokázat, že nejsou mrtví, během 
sedmi let. Nicméně, zákon obsahuje poznámku, že toto neplatí pouze 
pro lidi ztracené na moři, ale pro všechny lidi. A proto jsou všichni lidé 
legálně prohlášení za mrtvé, dokud se neprokáže jinak. Proto systém 
věří, že jsme legálně mrtví, a „nevidí“ živé lidi, vidí pouze administrátory 
(správce) fondu. A jakýkoliv administrátor (správce), který přijímá 
výhody z fondu, musí platit poplatek nebo daň za používání této 
výhody. Proto platíme daně atd., protože náš „příjem“ nepřijde nám, 
ale přijde do fondu, který obhospodařujeme. Tento fond je naše jméno 
psané velkými písmeny reprezentované zvláštním dokladem – rodným 
listem. 

Dobrý příklad této skutečnosti můžeme vidět ve filmu Castaway, 
kde Tom Hanks hraje muže ztraceného 5 let na ostrově. Po zachránění 
a návratu do rodného města jsou jeho přátelé nadšení a ani nemohou 
uvěřit, že přežil tak dlouho sám. Nicméně v jeho nepřítomnosti byl 
prohlášen za mrtvého – aby tak vláda mohla profitovat z jeho dědictví. 
V podivné scéně, která vůbec nemá vliv na děj filmu, zato odhaluje 
náš status fiktivních existencí, se jeden z jeho přátel nadšeně obrátí k 
Tomovi a prohlásí, „Zítra tě přivedeme zpátky do života.“

Jasně, Tom není mrtvý – stojí a hovoří s jeho přáteli, a přesto, oni 
musí přivést jeho „strašáka do zelí“ neboli „právnickou osobu“, zpět 
do života. Děje se tak proto, aby pokračoval v placení daní a zůstal pod 
kontrolou státem. Kdyby nadále chodil po světě a přitom byl prohlášen 
za mrtvého, stát by neměl žádnou kontrolu přes jeho tělo z masa a krve 
a nemohl by z něho mít žádný zisk. 

Když jste požádáni potvrdit vaše identifikační číslo úředníkem vlády 
nebo banky, nevědomky připouštíte, že jste ten kousek papíru, který 
je tím číslem označen. Zastupujete legální fikci, reprezentujete vaši 
legální entitu a nezastáváte se sebe, živé dýchající lidské bytosti, která 
není totožná s kouskem papíru. Více na toto téma v kapitole Zákony, 
které nás zotročují. 

Níže je titulní stránka výroční zprávy korporace nazývané 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ze stejné webové stránky U. S. 
Securities & Exchange, datovaná 9. ledna 2012. 
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FORM 18-K/A
Pro cizí vlády a politické subdivize těchto

 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D. C. 20549

VÝROČNÍ ZPRÁVA
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

(Jméno registrovaného)
Datum konce účetního období: 31. března, 2011

CENNÉ PAPÍRY REGISTROVANÉ*
(Na konci účetního období)

Název vydání
NEPLATÍ

Množství, pro které je registrace efektivní 
NEPLATÍ

Názvy burzy, na kterých je registrace 
NEPLATÍ

Jméno a adresa osoby autorizované obdržet upozornění
a komunikovat se Securities and Exchange Commission:

Jeffrey C. Cohen, Esq.
Linklaters LLP

           1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105

* Registrovaný zasílá tuto výroční zprávu dobrovolně. PODPIS
V souladu s požadavky Securities Exchange Act z roku 1934, registrovaný, 
Republic of South Africa, pověřila podpisem tohoto přídavku k výroční zprávě 
níže podepsaného, aby jednal v zastoupení a s plnou autoritou, v Pretórii, Jižní 
Afrika, dne 9. ledna 2012. 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Podpis/y/ Monale Ratsoma   
Monale Ratsoma
Vrchní ředitel: Management dluhu Národní pokladna
Republic of South Africa

Musíme se zeptat, kdo k sakru je Jeffrey C. Cohen a jakou moc má nad 
lidmi Jižní Afriky? A proč Jižní Afrika zasílá výroční zprávu právní 
firmě Linklaters LLP do New Yorku? Toto má významné důsledky 
na práva lidí a jejich vztah ke „korporaci“ nazvané REPUBLIC OF 
SOUTH AFRICA.
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Téměř všechny země jsou registrované korporace

Zde je seznam několika dalších zemí registrovaných jako korporace u 
US Securitities & Exchange Commission. Některé jsou chytře vedené 
na jiných burzách, a jejich registrace se nedá snadno dohledat. Toto 
vše se děje bez naší vědomosti a souhlasu, a jelikož máme jmenované 
vůdce, kteří pro nás dělají to nejlepší, musíme dojít k závěru, že je ve 
hře špatný úmysl. 

Podle Black’s Law Dictionary občan je osoba, která se zavazuje 
věrností státu výměnou za výhody a privilegia. Víte vůbec, že 
prohlášením se za „občana“ se podřizujete státu (nebo korporaci) 
výměnou za několik málo výhod a privilegií schovaných za termínem 
práva? Dali jste si vůbec práci vyhledat skutečnou právní definici 
občana?

Jestliže naše země jsou korporace, pak lidé jsou jejich akciemi a 
majetkem. Náš rodný list je akciový lístek potvrzující, že se s 

námi obchoduje na akciových burzách. Vyzývám vás, abyste si ověřili 
všechny tyto informace a tak se ujistili o obrovském podvodu. Je čas 
se probrat z našeho hypnotického spánku nevědomosti a sdílet toto 
se všemi. Celý svět je zotročený těmi, kteří řídí korporace – elitními 
bankéřskými rodinami. Jak tohle vysvětlíme našim dětem?

V ignoranci a dobrovolně jsme je prodali do otroctví. Jsou majetkem 
korporací a absolutními otroky systému – stejně jako my – bez 
budoucnosti, pokud s tím něco neuděláme. Pouze my můžeme zastavit 
ten pokračující řetěz zotročení. 

„Nikdo není více zotročený než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“ Goethe

NĚKTERÉ DALŠÍ ZEMĚ REGISTROVANÉ JAKO 
KORPORACE

EDGAR Výsledky hledání – Hledat společnost »

CIK  Společnost Stát/Země
0001016472 CITY OF NAPLES DE
0001109609 DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC. 
 dříve: DEVELOPMENT BANK
 OF JAPAN (zapsáno 2008-09-29) M0
0000033745 EUROPEAN INVESTMENT BANK N4
0000276328 EXPORT DEVELOPMENT
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 CANADA/CN dříve: EXPORT DEVELOPMENT 
 CORP (zapsáno 2002-06-07) DC
0000873463 EXPORT IMPORT BANK OF KOREA NY
0000205317 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL D5
0000035946 FINLAND REPUBLIC OF DC
0001556421 FMS WERTMANAGEMENT 2M
0001179453 GOVERNMENT OF BELIZE DC
0001163395 GOVERNMENT OF JAMAICA NY
0000931106 HELLENIC REPUBLIC NY
0000216105 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
 OF NEW ZEALAND Q2
0000889414 HUNGARY dříve: REPUBLIC OF 
 HUNGARY (zapsáno 2011-11-25) NY
0000052749 ISRAEL STATE OF NY
0000052782 ITALY REPUBLIC OF L6

Společnosti pro SIC 8888 – CIZÍ VLÁDY
Klikněte na CIK k nahlédnutí zápisu společnosti

 Výsledky 1 – 40 (Editováno)
0000053078 JAMAICA GOVERNMENT OF L8
0000837056 JAPAN NY
0001551322 Japan Bank for International Cooperation M0 
0000053190 JAPAN DEVELOPMENT BANK M0
0001109604 Japan Finance Corp
0000074615 ONTARIO PROVINCE OF A6
0000076027 PANAMA REPUBLIC OF DC
0000077694 PERU REPUBLIC OF NY
0000836136 PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA A1
0000862406 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK A3
0000842639 PROVINCE OF NOVA SCOTIA NY
0000722803 QUEBEC A8
0000852555 QUEENSLAND TREASURY CORP C3
0001191980 REGION OF LOMBARDY DE
0000914021 REPUBLIC OF ARGENTINA DC
0000019957 REPUBLIC OF CHILE dříve: CHILE    F3
 REPUBLIC OF (zapsáno 2002- 11-01)
0000917142 REPUBLIC OF COLOMBIA NY
0000873465 REPUBLIC OF KOREA M5
0000911076 REPUBLIC OF PORTUGAL DC
0000932419 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA DC 
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 dříve: SOUTH AFRICA REPUBLIC
 OF (zapsáno 2002-04-10)
0001030717 REPUBLIC OF THE PHILIPPINES NY
0000869687 REPUBLIC OF TURKEY NY
0000203098 SASKATCHEWAN PROVINCE OF NY
0000225913 SWEDEN KINGDOM OF V7
0000898608 TREASURY CORP OF VICTORIA C3
0000101368 UNITED MEXICAN STATES NY
0000102385 URUGUAY REPUBLIC OF

Celý svět je gigantická korporace
Zotročování nevědomých lidí

Nejen naše země jsou registrovány jako korporace, ale rovněž vlády, 
parlamenty, provincie, státy, a také města. Nyní po odstranění závoje 
podvodu je zřetelně vidět vzor korupce. Zde je příklad korporací 
Parliament of South Africa a City of Cape Town. 

Protože GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
(vláda) je také registrovaná jako korporace, dochází k výrazným 
důsledkům platné registrace ve všem, co vláda dělá, a jaká rozhodnutí 
učiní. Dochází okamžitě ke změně ve vztahu mezi vládou a jejím 
lidem. Vláda již není služebníkem lidu, ale s lidmi manipuluje. Rovněž 



69

se vláda stává nedotknutelná ze strany lidu, protože zákony korporace 
RSA chrání vládu, a ne lid.

Takže když vláda prohlásí, že je jediným majitelem nějakého 
průmyslu, například ESKOMU, znamená to, že se jedná o vlastnictví 
soukromé korporace, které přináší výhody akcionářům – nepřináší 
výhody lidem dané země. A tak jsme stále klamáni nenápadným 
překrucováním slov, a platíme přehnané ceny za elektřinu a za všechno 
další, na co vláda sáhne – protože musí vytvářet zisky pro korporaci – 
ne k prospěchu lidí.

Všechna tajná jednání vlády a našeho prezidenta zesměšňují ústavu Jižní 
Afriky, za kterou tolik našich lidí bojovalo, trpělo pro ni a zemřelo, aby 
lidé mohli mít pravou svobodu. Naše ústava prohlašuje, že je nejvyšším 
zákonem v zemi a nabízí každému rovnost, svobodu a prosperitu. Ale 
při čtení preambule textu ústavy se jasné, že naše práva jsou zneuctěna, 
a my všichni jsme byli vmanipulováni do pozice služebníků, aniž 
bychom si to uvědomili.
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Korporátní převzetí moci v USA, v OSN a ve světě

Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé 
živých dýchajících lidských bytostí. Jejich účelem je zničit veškerou 
humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a blaženě 
pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů.

„Doufám, že zničíme v zárodku aristokracii našich korporací, 
orientovanou pouze na peníze, která se již staví proti vládě ve zkoušce 
síly a hodlá napadnout zákony naší země.“

Thomas Jefferson, 3. prezident Spojených států 1801-1809

Vedle nahlédnutí do databáze US Securities & Exchange pro registrované 
korporace existuje ještě další zdroj pro vyhledání takových registrací – 
Dunn & Bradstreet (D&B).

DUNS kódovaná čísla jsou přiřazená korporacím ke sledování 
jejich kreditového hodnocení. Je to tedy skvělý zdroj pro vyhledání a 
sledování registrovaných korporací v USA a nadnárodních korporací 
po celém světě. Dále najdete DUNS čísla pro některá oddělení vlády 
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USA, některých států USA a jejich větších měst, všechno registrované 
korporace. A pro ty, kdo stále věří, že OSN je dobrá organizace, která se 
pokouší sjednocovat národy světa, zamyslete se ještě jednou. OSN je také 
korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou bankéřských 
rodin. Tato korporátní kódová čísla mohou být ověřena pomocí tohoto 
spojení na D&B webovou stránku a napsáním požadované informace: 
http://mycredit.dnb.com/search-for-duns-number/

Když budete kontrolovat DUNS čísla pro vlády, zjistíte, že mají 
různé pobočky a postranní korporace roztroušené po všech možných 
místech, aby docházeno ke zmatení. Jednoduchá efektivní taktika. 
Některé z nich jsou zapsány na místě odlišném než je jejich skutečná 
teritoriální autorita, což vyvolává další podezření.

Korporace City of Chicago je například umístěná ve Washingtonu, 
DC, zatímco korporace State of Montana je umístěna v Chicagu, 
Illinois. Korporace State of Maine je registrována se špetkou satiry pod 
názvem „State-O-Maine Inc.“ a je umístěna do New York City. Také 
najdete výkonné, legislativní a právní kanceláře zapsané jako korporace. 
Důsledky této skutečnosti jsou ohromující. Tento korporátní převrat 
vlády se nepřihodil pouze v USA a v OSN, ale došlo k němu téměř ve 
všech národech světa s použitím stejného korporátního podvodu.

DUNS čísla korporátní vlády US a některých jejích důležitých agentur
United States Government – 052714196 
US Department of Defence (DOD) – 030421397 
US Department of the Treasury – 026661067 
US Department of Justice (DOJ) – 011669674 
US Department of State – 026276622 
US Department of Health & Human – Office of the Secretary
Services (HHS) 112463521
US Department of Education – 944419592  
US Department of Energy – 932010320 
US Department of Homeland Security – 932394187 
US Department of the Interior – 020949010 
US Department of Labor – 029536183 
Federal Bureau of Investigation (FBI) – 878865674 
…seznam pokračuje na D&B website.   

DUNS čísla US korporátních států a jejich největších měst
State of Alabama – 004027553 City of Birmingham – 074239450
State of Alaska – 078198983 City of Fairbanks – 079261830
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State of Arizona – 068300170 City of Phoenix – 030002236
State of Arkansas – 619312569 City of Little Rock – 065303794
State of California – 071549000 City of Los Angeles – 159166271
State of Colorado – 076438621 City of Denver – 066985480
State of Connecticut – 016167285 City of Bridgeport – 156280596
State of Delaware – 037802962 City of Wilmington – 067393900
District of Columbia – 949056860 City of Washington – 073010550

DUNS čísla US korporátních států a jejich největších měst
State of Alabama – 004027553 City of Birmingham – 074239450
State of Alaska – 078198983 City of Fairbanks – 079261830
State of Arizona – 068300170 City of Phoenix – 030002236
State of Arkansas – 619312569 City of Little Rock – 065303794
State of California – 071549000 City of Los Angeles – 159166271
State of Colorado – 076438621 City of Denver – 066985480
State of Connecticut – 016167285 City of Bridgeport – 156280596
State of Delaware – 037802962 City of Wilmington – 067393900
District of Columbia - 949056860 City of Washington – 073010550

Ref:www.removingtheshackles.net

„Vidím krizi, která se blíží v budoucnosti a která mě znervózňuje 
a způsobuje to, že se třesu o bezpečnost mé země … na trůn usedly 
korporace, a přijde doba korupce na vysokých místech, peníze této 
země poslouží k prodloužení jejich kralování, s předsudky lidí bude 
manipulováno až do doby, kdy veškeré bohatství se shromáždí v několika 
málo rukou, a Republika bude zničena. V této chvíli se velmi obávám o 
bezpečnost mé země jako nikdy dříve, dokonce více než v době války.“

Prezident Abraham Lincoln

Vláda a podnikání na vysoké úrovni

Jestliže vlády dovolí takový průběh událostí za našimi zády, musí se 
všeho účastnit a musí být zapleteny do korupce a zločinu proti lidem. 
Zde je diagram přinášející vystřízlivění, připravený Larrym Lessigem, 
publikovaný na www.techdirt.com webové stránce, ukazující vzájemné 
korupční vztahy mezi podnikáním na vysoké úrovni a vládou USA. 
Jeden z nejlepších a nejrychlejších referenčních nástrojů, které najdete, 
znázorňující vměšování a vliv velkých korporací na vládu USA. Ale 
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vlády jsou voleny lidmi, aby sloužily lidu. Jak mohou lidé dovolit silný 
vliv korporací do činnosti vlády?

Korporace jsou více méně kousky papíru kontrolované lidskými 
bytostmi, z nichž většina v ignoranci zasvětí svůj život prospěchu 
korporace, zatímco zotročují své bratry a sestry do služby a otroctví.

 Pouze lidé mohou odstranit tuto velkou nespravedlnost. Korporace 
nemohou, a ani to neudělají.  
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Otázky pro prezidenty

Ve světle těchto lží a podvodů vyžadují následující otázky okamžité 
odpovědi od patřičných vlád. Nyní je vztahuji k Jižní Africe, protože tu 
jsem, ale otázky jsou platné pro každou zemi. 

1. My, lidé, požadujeme možnost vidět nebo získat ověřenou kopii 
originálního registračního dokumentu, zakládací listiny a vlastnické 
listiny korporace nazývané REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. 

2. Kdo autorizoval registraci REPUBLIC OF SOUTH AFRICA pod 
tímto názvem a proč?

3. Kdo je výkonným ředitelem této korporace?
4. Kdo je hlavním účetním a jaké finanční zprávy vydává?
5. Jaký je majetek této korporace?
6. Obchoduje se s tímto majetkem na burze – pokud ano, jak a kde se 

obchoduje?
7. Kdo je odpovědný za toto obchodování?
8. Kdo jsou akcionáři této společnosti a jak jsou jmenováni?
9. Kdy a jak se dividendy rozdělují akcionářům?
10. Jaký je vztah lidu Jižní Afriky k této korporaci nazývané REPUBLIC 

OF SOUTH AFRICA?
11. Existuje nějaká smlouva mezi lidmi a/nebo občany Jižní Afriky 

a REPUBLIC OF SOUTH AFRICA? Pokud ano, kde jsou tyto 
smlouvy a kdy byly podepsány?

12. Mají lidé Jižní Afriky ve skutečnosti nějaké závazky vůči této 
korporaci, a pokud je tomu tak, mají právo takové závazky odvolat?

13. Jelikož naše Listina práv a naše Ústava, stejně jako Prohlášení 
Organizace spojených národů o lidských právech přísně zakazují 
jakoukoliv formu otroctví nebo nucené služby, mají lidé žijící v 
zemi nazývané Jižní Afrika práva přetnout všechny jejich vazby a 
odpovědnosti vůči této korporaci, když ani nevěděli o její existenci?

14. Jaký existuje vztah mezi touto korporací, která se nazývá 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA a další registrovanou korporací 
nazývanou GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH 
AFRICA?



77

Neexistuje žádná spravedlnost pro lidi

Každý týden naše vláda tvoří nové zákony, které jsou zaváděny do 
praxe a prosazovány soudy a soudci Jižní Afriky. Nevíme nic o těchto 
zákonech, jakým způsobem jsou vytvářeny, za jakým účelem jsou 
navrhovány, a ani nevíme, zda jsou již schválené. Protože vláda velmi 
šikovně tiskne požadované upozornění v novinách nazývaných „The 
Government Gazette“. 

Jedná se o povinnou vládní publikaci, která je publikovaná každý 
týden, ale obyčejný člověk ji nemůže jen tak zakoupit u novinového 
stánku. Tuto publikaci je možné získat pouze od vládního tiskaře, 
který se těžko hledá, a když ho konečně najdete, je možné, že hledaná 
publikace je již rozebraná – jak jsem zakusil více než jedenkrát. Tímto 
způsobem vláda podvodně zavádí do praxe nové zákony, vyhlášky a 
nařízení, a lidé o nich buď nikdy neuslyší, nebo až když je příliš pozdě. 

Slovo „act“ (hrát roli) mluví samo za sebe. Jde o divadlo, 
předváděné na jevišti. Jevištěm je soudní síň, kde se většinou muži (a 
několik málo žen) oblečení do kostýmů a plášťů klanějí jeden druhému 
a „modlí se navzájem“ kvůli něčemu, čemu se říká „spravedlnost“, 
jež je reprezentována sochou slepé ženy držící v ruce váhy, které 
jsou obvykle nakloněné. Pokud se normální lidé dostanou shodou 
okolností na jeviště, jsou považováni za dobrovolníky a jsou v této iluzi 
spravedlnosti rozdrceni všemocnou falešností epické tragédie. 

Každý týden tisíce lidí ztratí svůj dům, auta a další majetek, neboť 
je proti ním vydán rozsudek, dokonce i v případě, že nikdy u soudu 
nebyli, a ani před soudcem nestáli, aby se mohli vyjádřit k žalobě. 
Ve většině těchto případů si lidé buď nejsou vědomi celé akce proti 
nim, nebo nemají peníze na právníka. Ti z nás obyčejných lidí, kteří 
mají za sebou nějakou zkušenost se soudy, budou vědět, že právnická 
pomoc je tak  přehnaně drahá, že většina lidí se vzdá, aniž by to i jenom 
zkusila. A tak bez mrknutí oka soudci a soudy ničí životy tisíců lidí 
každý týden, v několika málo vteřinách, aniž by lidé pronesli jediného 
slůvka na svou obranu. A těch několik málo přítomných u soudu, kteří 
se stanou svědky vlastního pádu, se dokonce podle soudního protokolu 
musí uklonit soudci a poděkovat mu. Ach, jak se oni musí vysmívat 
nevědomým lidem, kteří nedovedou prosazovat svá lidská práva. 

Naše mládež je podvedená. Jejich budoucnost a jejich země je 
rozkradená nadnárodními korporacemi a nezákonnými vůdci, kteří z 
našich dětí udělali otroky. 
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ZÁKON A JEHO SPOJENÍ S PENĚZI

Nyní již víme, že naše země je korporace, a že tato skutečnost má 
nesmírný vliv na zákony, které jsou vytvářeny tak, aby nás ovládaly. 
Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY. Zákony, 
které nás zotročují, byly vytvořeny, aby sloužily korporacím a naší 
vládě, která jim slouží. Pouze ti s penězi a mocí mají přístup k soudu – 
včetně našeho Ústavního soudu. Ale bohužel mi moje vlastní zkušenost 
ukázala, že naše Listina práv nemá ani cenu papíru, na kterém je 
vytištěná. 

Musel jsem kráčet po obtížné cestě a prožít řadu zkušeností v 
soudních záležitostech od listopadu 2010, kdy jsem začal svou první 
obranu proti bance ve věci nezákonné půjčky na dům. Společně s 
hrstkou přátel, kteří se mnou sdíleli informace, jsem se musel vzdělat 
o procedurách nejvyšších soudů v Jižní Africe tak, abych byl schopen 
sepsat právní papíry, podat je a sledovat jejich cestu úřady až do chvíle, 
kdy jsem sám sebe zastupoval v soudní síni. Nedělal jsem to pro sebe, 
ale pro milióny lidí, kteří touží po dosažení spravedlnosti, ale nikdy ji 
nezískají. 

Trvalo to dlouho, a bylo frustrující postupovat podle úděsných 
pravidel, která se zdají naprosto nepochopitelná lidským bytostem, 
bylo nesnadné stát tváří v tvář právníkům, advokátům a soudcům v 
černých róbách, kteří mluví odlišným jazykem a postupují podle rituálů 
cizích normálním lidem. Kdybych používal právníka nebo advokáta, 
stálo by mě to více než jeden milión Randů nebo zhruba US$ 130 000 
do dneška – ale hra pokračuje. Protože jsem se zastupoval sám, stálo mě 
to pouze můj čas, benzín, papír, frustraci, nervy a veřejnou kredibilitu, 
protože média mají tendenci vymalovat takové lidi jako ty, „kteří chtějí  
vykličkovat z dluhu“. Bylo mi zabráněno žít vlastní život, protože 
jakmile jste jednou chyceni v právním kolotoči podvodů, váš život je 
tím kolotočem kompletně pohlcen.

A proto mi dokončení této knihy trvalo o dva roky déle – ale všechno 
bylo perfektně naplánované, protože bez prožití všech nespravedlností 
bych nebyl schopen tak pádně argumentovat, jako dovedu nyní. Závěr 
toho všeho je, že normální lidé, kteří mají práci od 8 do 5 (to je normálně 
9-5 plus úrok), kteří si nemohou dovolit trávit s tím vším svůj čas, a 
kteří jsou neprůbojní, stydliví a nedovedou se sami bránit v takovém 
nepřátelském prostředí, by si nikdy nemohli dovolit právníka na vlastní 
náklady. Protože ti, kteří v soudním systému pracují, jsou odborníci 
na odkládání, prodlužování, vyhýbání, předkládání námitek a vytváření 
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tak obrovských nákladů pro lidi, až se většina z nás složí pod náporem 
finančního tlaku.

U soudu jde na každém kroku pouze o peníze. Pokud nemáte bezedné 
kapsy jako banky, nemůžete získat spravedlnost.

Všechno v soudní síni je o penězích. Pravděpodobně jste slyšeli, že 
soudce sedí na „lavici“(bench). Slovo bench je odvozeno od italského 
slova banca, protože na tržištích v Římě zlatníci (kteří v době Říma byli 
i bankéři) pracovali vsedě na lavici, jako to dělají i dnes. Ironicky, odtud 
pochází slovo „banka“, které znamená, že soudce „hraje“ za „banku“. Je 
zajímavé, že když byl bankéř/zlatník přistižen při podvodu, jeho lavička 
na tržišti byla rozbitá a o bankéři se hovořilo jako o „zbankrotovaném“ 
(bankrupt).

Na rozdíl od toho, co si myslí lidé, být bankou znamená, že vaše 
knihy musí být balancovány. Vše se týká debitů a kreditů, a proto během 
mého soudního slyšení soudce řekl velmi jasně, „Já se jen pokouším 
zjistit, jestli vám tento chlapík dluží nějaké peníze nebo ne.“

Ve Spojených státech jsou soudci nazýváni „Vaše Ctihodnosti“. 
Oslovení nemá vůbec nic společného se ctí. Slovo „čest“ je používáno 
jako opak „nepoctivost“, což je stav, kdy knihy nejsou balancovány.

Čest v soudní síni jednoduše znamená, že „všechno je v rovnováze“. 
Proč myslíte, že boží patronka drží váhy v ruce – jsou to váhy 
spravedlnosti? Váhy se používají k vážení zlata a drahých kovů, dříve 
používaných jako peníze. Dovolte mi zopakovat – Všechno v soudní 
síni je o penězích – NE O SPRAVEDLNOSTI.

Říká se nám, že máme nezávislý právní systém. To je sprostá lež, 
jejíž pravý význam lidem uniká, protože neznají jemnější detaily 
podvodu. Prezident jmenuje vrchního soudce, ministra spravedlnosti, 
všechny prezidenty soudu a soudce nejvyššího soudu. Prezident má  
konečné slovo a naprostou kontrolu nad právním systémem a těmi 
jmenovanými, kteří v něm mají sloužit. Soudci, státní prokurátoři a 
další lidé spojení s právním systémem jsou placení vládou. To znamená, 
že vláda je může zaměstnat a kdykoliv vyhodit, když není spokojená 
s jejich prací. Mělo by být naprosto jasné, že právní systém je na 
hony vzdálen nezávislosti, a že „korporace“ nazývaná REPUBLIC 
OF SOUTH AFRICA a její výkonní ředitelé ovládají právní systém. 
Pro tuto chvíli musíme předpokládat, že v čele této korporace je 
prezident, ale budoucí vyšetřování může objasnit, že prezident má radu 
mezinárodních ředitelů, kteří skutečně korporaci ovládají.

Podle soudce Davida Wynn-Millera, lidé, kteří opravdu tahají za 
provázky, jsou generální ředitelé pošty v každém národě a jsou spojení 
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s Universal Postal Union. Historicky se na každém novém území při 
kolonizaci a „usídlení“ Crown vždy odehrály dvě věci:

1. Byla vztyčena vlajka.
2. Byla zřízena pošta. 

Rovněž i každá vojenská základna má poštu a veškeré „kargo“, se kterým 
se obchoduje, musí být registrováno poštou a dostat razítko. Propojení 
mezi zákonem, obchodem, bankovnictvím, soudy, vládou a „poštovním 
úřadem“ je udivující. Zcela náhodou vláda Jižní Afriky právě ukončila 
činnost své obchodní banky, First National Bank, a nahradila ji bankou 
novou. Neuvěřitelně je jejich novou bankou POSTBANK, která je divizí 
poštovního úřadu. Velmi málo Jihoafričanů ví, že pošta má banku, a tak 
se podvod může stále prohlubovat.

Neměli bychom být překvapeni, že najdeme jména globální 
bankéřské elity na pozicích předsedů a výkonných ředitelů v radách, 
které kontrolují korporace registrované ve jménu každé země na světě.

Korporace nemohou vnucovat svá pravidla lidem

Jelikož vláda je registrovaná korporace, zákony, které tvoří, ve 
skutečnosti platí pouze pro ty, kteří pro korporaci pracují nebo kteří 
přísahali té dané korporaci věrnost.  Doufám, že vám je toto opravdu 
jasné – pokud ne – zde je příklad. Když pracujete pro KFC, musíte 
dodržovat jejich pravidla chování a poslouchat jejich nařízení. Jestliže 
NEPRACUJETE pro KFC, oni nemají žádné právo vám přikazovat 
nebo vnucovat jejich zákony. Nemají žádné právo vás zatáhnout k 
soudu a  obvinit vás, že nedodržujete zákony KFC, shledat vás vinným 
a napařit vám pokutu, nebo vás dokonce poslat do vězení. To by se 
jevilo jako naprosto potřeštěné. A přeci, přesně toto se odehrává s lidmi 
země a „korporacemi“, které nutí jejich pravidla a nařízení lidem.

Zde je další příklad popisující, jak jsme ohlupováni těmi, kteří 
kontrolují zásobu peněz. Představte si, že pracujete pro Vodafone. 
Slyšíte, že Vodafon zbankrotoval a nemůže si dovolit vám dále vyplácet 
skutečné peníze (skutečné peníze jsou definovány jako zlato nebo 
stříbro, jen tak mimochodem). Takže nabídnou, že vám budou platit 
airtime, což je ve skutečnosti jejich vlastní měna. Vy s tím souhlasíte, 
protože to je lepší než nic. A nyní jste subjektem zákonů korporace 
a navíc jste souhlasili s přijímáním měny té korporace výměnou za 
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vaši práci. Protože Vodafone tiskne tolik airtime kolik chce, kontrolují 
každý váš pohyb. Protože pracujete pro korporaci, jste podřízen jejím 
bezpečnostním zařízením – skenerům očí, když jdete do dveří, otiskům 
prstů na identifikační kartě, ověření vaší minulosti, monitorování 
veškeré technologie atd. Představte si svět jako velký Vodafone, kde 
všechny peníze mají vytisknutý airtime, a uvědomíte si, jak geniálně 
jednoduché to všechno je. 

Nyní si představte, že se běžným zaměstnancům ve Vodafonu nelíbí 
způsob vyplácení airtime, protože ti nahoře ho dostávají nejvíce. Všichni 
se dohodnete na zaměstnání externího konzultanta pro management, 
například Andersen Consulting, aby řídili systém pro vás. Tito pánové 
pracují jako centrální banka. Upřímně, vážně si opravdu myslíte, že tito 
konzultanti zavedou systém, který by nefungoval ve prospěch ředitelů 
Vodafonu?

A z těchto důvodů by zákony, které vláda vytváří každý týden, 
neměly platit pro lidi, pokud nepracují pro vládu nebo nejsou majetkem 
vlády. Většina z nás si myslí, že NENÍ majetkem vlády – věříme, že 
jsme svobodní – věříme, že vláda pracuje pro nás – no, možná musíme 
naše názory přehodnotit. 

Slibem věrnosti své zemi nebo své vládě slibujete svou věrnost 
korporaci a tím zároveň zákonům, které vytváří. Tento skutek podporuje 
existenci pokračujícího práva na prosazování „zákona země“ vůči 
lidem. 

Pokaždé, když je někdo identifikován použitím kombinace legálního 
jména a data narození nebo identifikačním číslem, poddává se právnímu 
systému korporace nazývané REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - nebo 
jakékoliv země, ve které žije. 

Všeobecně platí, že jediní lidé, kteří přísahají a slíbí věrnost zemi, 
jsou ti, kteří nastoupí k policii, letectvu, armádě nebo do jiné vládní  
agentury. Zbytek lidí je veden k tomu, aby věřili tomu, že jsou občany 
země, ve které se narodili. Dobrá, dovolte mi zeptat se vás dvě otázky. 
Za prvé: „Jste občanem vaší země?“ Většina lidí by odpověděla „ano“. 
Nyní mi dovolte druhou otázku: „Jaká je definice občana?“ Většina 
lidí o tom neví vůbec nic. Jestliže neznáte definici občana, proč byste 
sakra měli odpovídat ano? Podle Black´s Law Dictionary je občan 
osoba, která slibuje svou věrnost státu výměnou za výhody a privilegia. 
Gratuluji, právě jste slíbili svou věrnost korporaci, aniž byste si toho 
byli vědomi. Stejně jako v armádě, všechna vaše „přirozená práva“ jsou 
vám odebrána a jsou nahrazena výhodami a privilegii. Ty vypadají jako 
práva a zní jako práva, ale práva to nejsou. Stejně jako v armádě vaše 
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privilegium jít o víkendu domů, nebo jezdit volně po silnici, může být 
kdykoliv zrušeno.

Zavedením tohoto zdánlivě neškodného procesu vláda podvádí 
všechny, kteří slouží u armády, policie, námořnictva, FBI a dalších 
tajných vládních agentur tím, že jim napovídá, že dodržují práva lidí, 
zatímco ve skutečnosti tyto složky prosazují zákony korporace, která 
lidi zotročuje, včetně jich samotných. Je to opravdu pozoruhodný 
podvod. Úloha policie se změnila z ochránců pořádku na výběrčí daní 
pro korporaci bez vědomí policie samotné. Místo boje s kriminalitou 
vybírá daně, dopravní pokuty, mýtné, a dokonce vyhání lidí z domů.

Na druhé straně, když si zvolíte odstoupit od korporace a vymanit 
se z jejího vlivu, neměla by mít žádné právo vám násilím vnucovat své 
zákony. Toto je koncept často nazývaný jako FREEMAN (svobodný 
člověk) nebo princip SUVERENITY a podle něj postupuje stále více 
lidí po celém světě.

Nyní by již mělo být naprosto jasné, že všechny zákony jsou tvořeny 
tak, aby „věci“ připadaly obyčejným lidem velmi složité a matoucí. Je 
to spirála podvodu, která jde velmi hluboko, a která po velmi dlouhou 
dobu brání lidem postřehnout škodlivé aktivity jejich vůdců.

Otázky pro prezidenta týkající se soudnictví

Ve světle těchto skutečností se potřebujeme zeptat ministra spravedlnosti 
a prezidenta následující otázky.

1. Kdo je výkonným ředitelem korporace nazývané REPUBLIC OF 
SOUTH AFRICA (nebo nějaké jiné). 

2. Kdo je výkonným ředitelem korporace nazývané GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA.  

3. Jestliže prezident je výkonným ředitelem a prezident jmenuje 
soudce, znamená to, že soudci nemohou být nikdy nazváni nezávislí 
- protože mají odpovědnost vůči výkonnému řediteli/prezidentovi 
korporace. ANO nebo NE.

4. Vztahují se zákony, vytvořené těmito korporacemi, na někoho 
dalšího kromě zaměstnanců, majetku nebo subjektů korporací, 
které slíbily korporacím svou věrnost?

5. Pokud ano, na koho se vztahují tyto zákony a proč by měly platit 
pro ty, kteří pro korporace nepracují?

6. Jaký je vztah lidu Jižní Afriky ke korporacím nazývaným 
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA a GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA?

7. Existuje nějaká smlouva mezi lidmi a/nebo občany Jižní Afriky a 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA nebo GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA?

8. Pokud ano, kde jsou tyto smlouvy a kdy vstoupily v platnost?
9. Mají lidé Jižní Afriky nějaké závazky k výše uvedeným korporacím?
10. Pokud ano, mají lidé právo vystoupit z korporací nebo odstoupit od 

takových závazků?
11. Jestliže a když lidé rezignují nebo odvolají jejich závazky nebo 

spojení s korporacemi výše jmenovanými, budou mít korporace 
nějaká další práva k prosazování jejich zákonů vůči lidem?

12. Pokud ano, proč a jak budou tyto korporace prosazovat jejich 
zákony vůči lidem, kteří odstoupili od těchto korporací?

13. Jelikož naše Listina práv a Ústava, stejně jako Deklarace OSN o 
lidských právech přísně zakazují jakoukoliv formu otroctví nebo 
nucené služby, jaká práva mají lidé, kteří žijí v zemi nazývané Jižní 
Afrika, k přetnutí všech vazeb a odpovědnosti vůči korporacím 
jmenovaným výše, když ani nevěděli o jejich existenci?

VŠICHNI SE NARODÍME SVOBODNÍ – SUVERÉNNÍ LIDSKÉ 
BYTOSTI – Z MASA A KRVE A S NEKONEČNOU DUŠÍ – S 
NEZCIZITELNÝMI PRÁVY OD BOŽSKÉHO STVOŘITELE – 
NIKDO NÁM NESMÍ VZÍT TATO PRÁVA, ANI JE NĚJAKÝM 
ZPŮSOBEM NARUŠIT. 

CO JE KORPORACE?

Je to pouze idea napsaná na papír, a parta lidí běhá a hraje divadlo o idei 
a pravidlech napsaných na tom kousku papíru. Korporace nemají dech, 
ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou ukázat nekonečnou lásku – 
toho jsou schopni pouze lidé.

Když nabyla platnosti 14. pozměňovací novela v USA během roku 
1868, byla spuštěna éra tyranie. Tato tyranie byla nenápadná, neúnavná 
a smrtelná. Objevila se ve formě korporace. Ironicky samotná 14. 
novela nebyla zamýšlena, aby tuto tyranii spustila.

Stalo se to krátce po podpisu novely během případu, kdy soudní 
zapisovatel nesprávně zapsal, že bylo vydáno rozhodnutí týkající se 
právního postavení korporace. Od toho dne, navzdory tomu, že ve 



84

skutečnosti žádné takové rozhodnutí nepadlo, získala korporace stejná 
práva jako vy a já. Tímto odstartovala noční můra, která nás děsí 
dodnes.

Od roku 1868 se s korporací začalo zacházet přesně stejně jako se 
skutečnou živou bytostí. Reálný právní termín zní „umělá osoba“. Ale 
protože on? ona? to? nemá žádnou morálku, nemůže zemřít a nemá 
žádné buňky nebo živou tkáň, bude se korporace rozpínat na věky. 
Lidské bytosti označované jako „spotřebitelé“ tuto zrůdu neustále 
krmí, živí ji a sledují, jak vysává život ze všeho, co se s ní dostane do 
kontaktu. Pohlcuje přírodní zdroje bez jakékoliv odpovědnosti a slouží 
jednomu jedinému účelu: maximalizovat finanční profit.

A přesto naše zákony prosazují práva korporací – kousků papíru 
– a staví je nad práva živých dýchajících lidských bytostí. Korporace 
jsou považovány za „osoby“ stejně jako my. Jediný rozdíl je v tom, že 
téměř vždy jsme to my, kdo podepíše s nimi smlouvu. Oni málokdy, 
jestli vůbec, podepíší smlouvu s námi. Toto nás staví do podřízené 
pozice, v níž musíme pracovat, platit a opakovaně podřizovat svá práva 
korporacím. Tragédií je, že většina těchto zákonů je napsaná a uvedená 
do praxe také lidskými bytostmi, které vůbec netuší, co vlastně dělají. 
Napadají mě v tuto chvíli slova proroka: „Odpusť jim, neboť nevědí, 
co činí.“

Jestli se někdy odehrávala nesmírná nespravedlnost proti celému 
lidstvu, tady to je. Ani netušíme, že tato nezákonná aktivita probíhá 
již po tisíce let. Brutální nelidská praxe otroctví a obchodu s otroky, 
obzvláště během minulých 500 let, je střízlivou připomínkou 
poukazující na nekonečně větší význam korporace před zákonem ve 
srovnání s lidskými bytostmi,  se kterými se obchodovalo jako s živým 
majetkem nebo jako s pohyblivou věcí v rukou korporací kupujících a 
prodávajících otroky.

Obchodníci s otroky byli často šlechtici vysokého postavení ve 
společnosti. Mnozí se stali nesmírně bohatými a politicky vlivnými díky 
obchodování s lidským utrpením. Dnes jsou takové skutky pro většinu z 
nás nemyslitelné. A přece, přesně takovým otrokem se stal každý z nás. 
Nevědomým otrokem korporace nebo tzv. země, ve které se narodil 
– ani to nevíme. Nejsmutnější částí tohoto podvodu je skutečnost, že 
mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a 
jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém, a dokonce pro 
něj zemřít. Dovolte mi připomenou ony dva historické výroky:

„Nikdo není větším otrokem než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“ Goethe
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Morpheus: „Matrice je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. Ale když 
jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, 
tesaře. Mysl právě těch lidí, které se snažíme zachránit. Ale dokud se 
nám to nepovede, ti lidé jsou stále částí matrice a proto jsou zároveň 
našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena 
k odpojení. A mnozí z nich jsou tak navyklí, tak beznadějně závislí na 
systému, že budou bojovat na jeho obranu.“

Matrix – The movie

• Naše zákony slouží korporacím. 
• Naše zákony neslouží lidem. 
• Korporace mají více práv než živé dýchající lidské bytosti. 
• Nás je 99%. 
• Jmenovali jsme vládu, aby nám sloužila. 
• Oni NÁM neslouží. 
• Co s tím budeme dělat?

Nikdy nezapomeňme, že moderní „peníze“ byly vytvořeny těmi, kteří 
vlastní zlato a otroky. Oni si uvědomili, že mohou vydávat papírových 
peněz více než fyzického zlata, které schovali, a tak tiskli peníze na 
požádání. Tyto peníze jim vybudovaly kartel, říši, která i dnes stále 
vzkvétá. Oni vlastní peníze a nestarají se o to, kdo tvoří zákony. 

My potřebujeme úplně nový právní systém sloužící lidem. Zákony, 
které jsou napsány lidmi pro lidi. Zákony, které dají první místo lidským 
bytostem – před jakoukoliv „fiktivní entitou“ nebo korporací –  proto 
bychom jej měli nazývat Lidský zákon. Jestliže máme mít nějakou 
budoucnost, hlavními autory těchto nových zákonů musí být mladí lidé, 
a potom nás tyto nové zákony uvedou do budoucnosti plné hojnosti ve 
všech oblastech lidské činnosti. Protože jinak, za současné situace, na 
naše děti čeká jedině absolutní otroctví. 

Potřeby společnosti

Buďme opravdu upřímní a definujme věci, které skutečně potřebujeme, 
my, živé dýchající lidské bytosti, k životu v hojnosti na této planetě. 
Sledujme pouhou logiku toho potřebného a nejdůležitějšího… jídlo, 
voda, láska, přátelství, oblečení, přístřeší, oheň – to jsou ty naprosto 
zřejmé věci… ale nechme mysl rozlétnout a podívat se kolem sebe tam, 
kde právě jste… co jiného ještě vidíte? Stoly, židle, lampy, ledničky, 
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papír, pera, knihy, nože, vidličky, technologii, telefony, počítače, 
elektřinu, boty, polštáře, přikrývky, brýle na čtení, auta, sekačky na 
trávu, hadice, umyvadla, skříňky, baterie, šálky, talíře, větráky, stromy, 
kuřata, krávy, kozy, rostliny, semena, jízdní kola, kočárky, matrace, 
ručníky, kartáče na vlasy, knihovny, láhve, koberce, dlaždice, kohoutky, 
kladiva, hřebíky, šrouby, prkna, cihly, barvy… seznam je prakticky 
nekonečný. 

Co NENÍ na seznamu a co NEPOTŘEBUJEME v našich životech 
nebo k přežití? PENÍZE!

Jakmile se zbavíme závislosti na penězích a zbavíme se kontroly 
peněz nad našimi životy, uvědomíme si, že peníze nedělají nic – lidé 
tvoří. Peníze jsou věc, která stojí mezi lidmi a tím, co potřebují a co 
chtějí. Je to překážka v pokroku a překážka v dosahování cílů.

Peníze nedělají vůbec nic – lidé vytvoří všechno.
Lidé sejí semena, pěstují potraviny, staví mosty, řeší matematické 

rovnice, staví rakety a navrhují zařízení na výrobu volné energie, 
montují stroje na ulehčení práce, zhotovují oblečení a boty, objímají se 
a utěšují navzájem, když je třeba. Lidé dělají všechno a budou v tom 
stále pokračovat, když nebudou žádná omezení. Lidé v sobě chovají 
hluboké emoce a lidé jsou schopni nekonečné LÁSKY.

Peníze nedělají nic – to je ta překážka všeho pokroku a absolutní 
nástroj kontroly a zotročení lidské rasy. 

Mise vesmírného raketoplánu jsou zastaveny ne proto, že by nikdo 
neletěl nebo že nikdo nechce zkoumat vesmír, ale evidentně kvůli  
nedostatku peněz. Ale zároveň jsou placeny trilióny výkupného za 
bankstery z Wall Street, které mohly být použity na úžasné projekty k 
prospěchu lidstva. Velikost světového kasina, ve kterém hrají bankéři, 
je více než 1 kvadrilión dolarů, 20 krát více než hrubý příjem celé 
planety – a přece není dost peněz!

Podívejte se kolem na stav zničení v našich městečkách a městech. 
Všechno se zdá být rozbité, trvá věčnost, než se něco opraví nebo 
nahradí, chudoba a hlad všude … ne proto, že nejsou lidé, kteří by tyto 
problémy řešili, ale protože není dost peněz. To je hlavní výmluva a 
téma debaty politiků všude – mluvení o penězích a o nedostatku peněz, 
které by měly být využity k prospěchu lidí. Ale nějak těch peněz nikdy 
není dost na řešení našich potřeb a našich problémů. Nějak to politici 
nikdy nevyřeší správně a nikdy nedostaneme přesně to, co chceme a co 
potřebujeme. Peníze vždy stojí v cestě našim potřebám a pokroku.

Ale bankéři nemají nikdy žádné problémy. Dokonce i když se 
jejich banky položí, jsou vykoupeni - zachráněni, zatímco milióny lidí 
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jsou vyhnáni a zůstanou bez domova, hladoví, a nikdo je nezachrání, 
zatímco bankéři jsou zachráněni vždycky. Doufám, že nyní už dokonale 
rozumíte tomu, co vám říkám. Banksteři řídí svět - a peníze jsou 
jejich zbraň.

Řešení jsou jednoduchá - peníze jsou problém

Mnozí z nás přemýšlejí o problémech, před kterými lidstvo stojí, a mnozí 
z nás již přišli na řešení řady problémů. Existují miliardy schopných 
lidí, kteří mají všechnu expertízu nezbytnou k vyřešení nejrůznějších 
problémů, od malých a nezajímavých, jako je odstraňování a recyklace 
odpadu, až k vědeckým problémům, například získání volné energie. 
Pravdou je, že řešení našich problémů jsou velmi jednoduchá. 

Kupodivu naši politici ani naše vláda nejsou schopni situace správně 
zvládat. A když se někdy pokoušejí naše problémy řešit, řešení je 
vždy spojené s tajnou agendou, ze které má někdo někde prospěch, 
a ve skutečnosti se nic nedělá jako služba lidem. Oni o věci debatují 
celé týdny a měsíce za zavřenými dveřmi a stanoví rozpočty, které se 
neosvědčily a jsou označeny za „nepřiměřené“, což je jenom líbivé 
slovo pro rozkradené nebo ztracené peníze, zatímco naše problémy 
narůstají. 

Naši politici nejsou experti na řešení problémů, ale experti na sliby 
a prosazování agendy svých politických stran a banksterů, kteří je 
financují.  

Naši vědci, inženýři, farmáři, všeobecně lidé, mají všechny odpovědi 
a znalosti nutné k vyřešení všech problémů a mohou realizovat základnu 
pro rychlý pokrok. To naše vlády a politici nedovedou. 

Jestliže máme krizi s potravinami, nechme farmáře, aby ji vyřešili. 
Dovolme inženýrům zabývat se inženýrskými problémy a vědce 
navrhovat vědecká řešení. Nechme učitele přijít s kreativními nápady 
pro výuku a experty na vodu poskytnout všem čistou vodu plnou 
energie. Protože odpovědi na problémy lidské rasy jsou jednoduché - 
jenom musíme předat řešení nadšeným lidem, kteří mají schopnosti je 
vyřešit. 

Ale v současné době většina skvělých vědců nebo výzkumných 
pracovníků pracuje pro univerzity, výzkumné laboratoře nebo instituce, 
které patří velkým korporacím financovaných bankéři. Jejich výzkum 
je omezen na oblasti zájmu, ze kterých mají prospěch korporace, a proto 
málokdy slyšíme o významných objevech. Co neustále opakovaně 
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slyšíme je, jak „nás nový převratný výzkum opět přivedl o krok blíže 
k nalezení léku na rakovinu“ nebo nějaký podobný nesmysl. Toto 
všechno je promyšleně navržená propaganda, která udržuje plamínek 
„naděje“ živý mezi lidmi, kteří dřou zase další den a věří, že naši vůdci 
pro nás dělají to nejlepší, co mohou. Všechny nové významné objevy 
jsou zatajovány - pokud nemohou být kontrolovány kvůli zisku. 

Vědci by neměli pracovat pro vlády s agendou. Jedinou cestou, jak 
dojít ke skutečně převratným vynálezům, jsou nezávisle financované 
výzkumné instituce, a takové vynálezy se potom dostanou k lidem 
světa, myšlenky se promění na reálná zařízení, technologie nebo jsou 
aplikovány nějakým způsobem prospěšným pro lidi. Současný systém 
výzkumu pouze slouží těm, kteří nás drží v temnotě. 

Velké mysli vždy stály proti ziskuchtivým

Po celá tisíciletí se velcí myslitelé stavěli proti zneužívání lidí pomocí 
peněz. Nejedná se o nic nového. Skutečnost, že v našem životě stále 
používáme peníze, dokazuje, jak velká je moc banksterů, která trvá po 
tisíce let. 

V roce 48 př.n.l. Julius Caesar sebral penězoměncům (bankéřům) 
moc razit mince a razil mince sám k užitku všech lidí v římském impériu. 
S touto novou a bohatou zásobou peněz císař založil a vybudoval mnoho 
velkých staveb a postavil skvělá veřejná zařízení. Řím byl bohatý, císař 
byl milovaný a lidu se vedlo dobře. Ale to se nelíbilo penězoměncům, ti 
chtěli kontrolovat zásobu peněz, a všichni víme, jak to dopadlo s Juliem 
Ceasarem - byl zavražděn. My jsme jenom nikdy opravdu nepochopili 
ten pravý důvod – odvážil se postavit na odpor bankéřům.

Stejně jako v případě JFK, krátce po vraždě císaře nastal odliv 
množství peněz v Římě, vzrostly daně, a také korupce. Zásoba římských 
peněz byla eventuelně snížena o 90%, v důsledku toho obyčejní lidé 
ztratili půdu a domy, a banksteři prosperovali. Historie se opakuje, když 
dnes milióny lidí ztrácí majetek, zatímco banky stále prosperují jednak 
refinancováním nových kupujících, jednak si oni sami často kupují 
majetky na aukcích za zlomek tržní ceny, a pomalu, ale jistě, přebírají 
kontrolu nad celým světem přímo nám před nosem.

Ve Francii byla dvakrát v historii uvedena do oběhu fiat papírová 
měna, jednou kolem roku 1710 a podruhé o 70 let později. Oba případy 
vedly k naprosté katastrofě, jejímž výsledkem byla masivní inflace 
v takovém měřítku, až banksteři začali konfiskovat lidem zlato a 
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stříbro, aby jim zabránili vrátit se ke starým způsobům placení. To se 
nepodařilo, a mnoho lidí přišlo pod gilotinou o hlavu. V jednu chvíli se 
dokonce snažili uvalit strop na ceny obchodníků, aby zabránili inflaci. 
Ani takové opatření nepomohlo, a tak obchodníci zavřeli dveře. Zní 
vám to povědomě? Takže nyní, o nějakých 300 let později, stále znovu 
a znovu děláme stejné věci a očekáváme jiný výsledek.

Kolem roku 30 n.l. Ježíš/Joshua použil fyzickou sílu, aby vyhnal 
penězoměnce z chrámu. To byl pravděpodobně jediný moment během 
života a služby lidem, kdy Ježíš proti nějaké osobě použil fyzickou sílu. 
Když přišli Židé do Jeruzaléma platit chrámové daně, mohli zaplatit 
pouze speciální mincí, která měla hodnotu poloviny šekelu. Byla to 
polovina unce čistého stříbra o velikosti podobné americké minci v 
hodnotě 25 centů. V té době to byla jediná mince zhotovená z čistého 
stříbra, s danou váhou a bez obrázku vladaře. Z toho důvodu to byla 
jediná mince, kterou mohl přijmout Bůh. 

Naneštěstí existoval nedostatek těchto mincí a penězoměnci ovládli 
trh. Zvedali cenu tak vysoko, jak jen bylo pro lidi únosné, a zneužili 
monopol, který měli na ražbu těchto mincí, k získávání enormních 
zisků nucením Židů k zaplacení jakékoliv ceny, kterou penězoměnci 
požadovali. Ježíš vyhnal penězoměnce z chrámu, protože jejich činy a 
monopol na tyto mince porušoval svatost Božího domu. Z této situace 
vyplývá, že to byli právě tito penězoměnci, kteří o několik dní později 
žádali jeho smrt. 

Svatý Tomáš Akvinský se narodil v roce 1225 a stal se vůdčím 
teologem katolické církve. Velmi hlasitě se vyjadřoval ke zneužívání  
peněz a argumentoval, že požadování úroku je špatné, protože vede k 
placení „dvojitého poplatku“ – poplatek jak za peníze samotné, tak za 
jejich používání. 

Jeho názory se řídily učením Aristotela, který tvrdil, že účelem peněz 
je sloužit členům společnosti a umožnit výměnu zboží potřebného 
pro spravedlivý život. Úrok stál proti rozumu a spravedlnosti, neboť 
používání peněz zbytečně zatěžoval. Je skutečně fascinující, že církevní 
zákon zakázal během středověku v Evropě účtování úroku na půjčky a 
dokonce úrok prohlásil za zločin zvaný „lichva“. 

Ref: Andrew Hitchcock; History of The Money Changers
 (Historie penězoměnců)

V roce 2000 existovalo pouze sedm zemí bez centrální banky. 
Afgánistán, Irák, Súdán, Libye, Kuba, Severní Korea a Irán. Ve 
skutečnosti Muammar Kaddáfí plánoval znovu zavedení zlatého dináru, 
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který je zároveň měnou i v Iráku, a který by se stal novou měnou pro 
celou oblast. Kaddáfí trval na tom, aby se africkým zemím platilo za 
exportovanou ropu pouze novými zlatými dináry. Realizace takových 
plateb by znamenala obrovské psychologické a finanční vítězství zemí 
Afriky, protože právě ony jsou největšími dodavateli světového zlata. 
Ale s tím nesouhlasili ti, kteří kontrolují zásoby peněz, jejich vlády, ani 
jejich armády. Výsledkem bylo zničení plánu Kaddáfího a jeho veřejná 
poprava vysílaná na světových zpravodajských kanálech. 

Dny „ekonomických ostřelovačů“ skončily. Úplná vojenská invaze 
do nezávislé země přinese mnohem větší zisky.

Dnes, v roce 2013, pouze Kuba, Severní Korea a Irán nemají 
centrální banky. Kubánské embargo je platné v současné době a žádná 
loď nebo člun se nesmí vydat na cestu z Kuby do USA bez zvláštního 
povolení. Masivní sankce byly uvaleny proti Severní Korei, a všichni 
víme, co se nyní odehrává v Iránu – je pod neustálou hrozbou invaze a 
vypuknutí války. 

Jedno z nejstřízlivějších prohlášení pronesl Thomas Jefferson, 
jeden ze zakládajících otců USA, který přesně předpověděl, co se bude 
dít. Soukromé banky a elitní bankéřské rodiny převzaly kontrolu nad 
světem, protože kontrolují zásobu peněz.

„Věřím, že bankovní instituce jsou pro naše svobody mnohem 
nebezpečnější než existující armády. Jestliže lidé v Americe někdy 
připustí, aby soukromé banky kontrolovaly stav jejich peněz, nejdříve 
inflací a následně deflací, banky a korporace, které okolo nich vyrostou, 
budou připravovat lidi o všechen majetek tak dlouho, až se jednou jejich 
děti probudí bez domova na kontinentu, který dobyli jejich otcové. Moc 
k vydávání měny by měla být bankám odebrána a vrácena lidem, kterým 
po právu patří.“ 

Thomas Jefferson

A přesně tady se dnes nalézáme. Naše děti se rodí bez domova do 
otroctví na planetě kontrolované bankstery. Banksteři ukradli svět 
našim dětem.

Ti, kteří kontrolují tvorbu a tok peněz, ví naprosto přesně, co lidem 
způsobují. Toto je skutečná nevyléčitelná choroba lidstva. A protože 
tuto chorobu za skutečnou nepovažujeme, nemůžeme sami sebe vyléčit. 
Pouze tehdy, až si uvědomíme, co se děje, budeme schopni identifikovat 
způsob vyléčení, který se nám až dosud vyhýbal. 

27. dubna 1961 prezident Spojených států John F. Kennedy přednesl 
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řeč, ve které hovořil o činech tajných společností a korporací, mezi 
které náleží Federal Reserve a bankéřská elita. Zde je upravený výtažek 
z toho, co řekl. 
„Samotné slovo ‘tajnost’ je odpudivé ve svobodné a otevřené společnosti, 
a my jako národ jsme dědičně a historicky proti tajným společnostem, 
tajným přísahám a tajným skutkům… Jejich přípravy jsou utajené, 
neveřejné. Jejich chyby jsou pohřbívány, nikoliv zveřejňovány v 
novinách.  Ti, kteří o nich hovoří, jsou umlčeni, nikoliv chváleni. Žádný 
výdaj není objasněn, žádné názory o nich vytištěny, žádné tajemství 
není odhaleno.“ 

John Fitzgerald Kennedy
 

Mnoho lidí se domnívá, že toto byla řeč, kvůli které byl Kennedy 
zavražděn. V podstatě vyzradil existenci utajované skupiny bankéřů a 
těch, kteří kontrolují lidstvo, když si uvědomil, že on osobně neměl moc 
vést americký lid po cestě propěchu, ale že absolutní kontrola spočívá v 
rukou malé skupiny mocných.

Slavné & neslavné výroky o penězích

Lord Acton: „Záležitost, která se táhne celá staletí, a o kterou se dříve 
nebo později bude muset bojovat, jsou lidé proti bankám.“

John Sherman (1863, Rothschild Brothers): „Těch několik málo, kteří 
by pochopili systém, budou buď tak zainteresováni na jeho zisku nebo  
tak závislí na jeho laskavostech, že od této třídy žádná opozice nehrozí, 
zatímco na druhé straně obrovská masa lidí mentálně neschopných 
porozumět úžasným výhodám, které kapitál získává ze systému, ponese 
svoje jho bez stížností.“

Sir Josiah Stamp: „Bankovnictví začalo v nerovnosti a narodilo se 
ve hříchu. Bankéři vlastní zeměkouli. Seberte jim zemi, ale ponechte 
jim moc tvořit peněžní vklady a jedním mávnutím pera vytvoří dost 
vkladů, aby ji mohli koupit zpátky. Nicméně, vezměte jim tuto možnost, 
a všechno nesmírné bohatství, jako je například moje, zmizí, a ono by 
mělo zmizet, protože svět by byl šťastnější a lepší. Ale pokud chcete 
zůstat otroky bankéřů a platit náklady svého vlastního otroctví, nechte 
je pokračovat ve tvorbě vkladů.“
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Ralph M. Hawtrey, Sekretář britské pokladny: „Banky půjčují 
tvorbou kreditu. (zápis do hlavní knihy-kredit, penězový dluh). Oni 
vytváří prostředky platby z ničeho.“

Britský Lord John Maynard Keynes: „Těmito prostředky vláda může 
tajně a nepozorovaně konfiskovat bohatství lidí a ani jeden člověk z 
miliónu si krádeže nevšimne.“

Woodrow Wilson: „Skvělý průmyslový národ je kontrolován jeho 
kreditním systémem. Náš kreditní systém je koncentrován do rukou 
několika málo mužů. Stali jsme se jednou z nejhůře vedených, jednou 
z nejvíce, téměř kompletně, kontrolovaných a ovládaných vlád na 
světě – už ne vláda svobodného názoru, už ne vláda z přesvědčení a 
z volby většiny, ale vláda podle názoru a pod nátlakem malé skupiny 
dominantních mužů.“

Robert H. Hamphill, Atlanta Federal Reserve Bank: „Jsme plně 
závislí na komerčních bankách. Každý dolar, který máme v oběhu, 
musí být vypůjčen, buď v hotovosti, nebo formou kreditu. Dokud banky 
tvoří dostatek umělých peněz, prosperujeme, když ne, hladovíme. Jsme 
absolutně bez trvalého peněžního systému… Toto je nejdůležitější 
předmět, který by inteligentní osoby měly zkoumat a přemýšlet o něm. 
Je to tak důležité, že naše současná civilizace může zkolabovat, jestliže 
nepochopíme šíři problému a defekty neodstraníme.“

Mechanika Moderních Peněz - Učebnice, Federal Reserve Bank of 
Chicago, 1975: „Ani papírová měna ani vklady nemají vlastní vnitřní 
hodnotu jako komodity, ‘dolarová bankovka’ je jenom kousek papíru. 
Vklady jsou pouhé zápisy do knih.“

Charles A. Lindbergh, Sr. – 1913: „Toto (Federal Reserve Act) 
položí základ největšího svěřeneckého účtu na zemi. Až prezident 
(Wilson) podepíše tento návrh zákona, neviditelná vláda peněžní moci 
bude legalizována… tímto návrhem zákona o bankovnictví a měně se 
uskuteční nejhorší právní zločin věků.“

Výňatek z ročenky pro státní zaměstnance, „Organizátor“, vydané 
v lednu 1934: „Kapitál musí chránit sám sebe všemi dostupnými 
cestami… Dluhy se musí vybírat a hypotéky uzavírat před termínem 
tak rychle, jak je to jen možné. Když obyčejní lidé právní cestou ztratí 
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domovy, bude se s nimi snadněji manipulovat a budou snadněji ovládáni 
silnou rukou zákona aplikovaného centrální mocí předních finančníků. 
Lidé bez domova se nebudou hádat s jejich vůdci. Tato skutečnost je 
velmi dobře známa mezi předními muži, kteří nyní pracují na zformování 
imperialistického kapitalismu, aby ovládli svět. Rozdělením lidí je 
přinutíme vydávat svou energii v bojích o nedůležitých otázkách, které 
nás nezajímají, s výjimkou situace výuky obyčejného stáda.“

James Madison: „Historie zaznamenává, že penězoměnci až dosud 
vždy využívali každou možnou formu zneužití, podvodu, intriky a násilí 
k udržení své kontroly nad vládami, nejčastěji skrze kontrolu a vydávání 
peněz.“

Sen. Barry Goldwater (Rep. AR): „Většina Američanů ve skutečnosti 
nerozumí operacím mezinárodních věřitelů. Účty Federal Reserve 
System nikdy neprošla žádná kontrola. Systém operuje v oblasti mimo 
dosah kontroly Kongresu a manipuluje s kreditem Spojených států.“

Prezident John Adams: „Všechny podivnosti, zmatení a stres v 
Americe nevzniká chybami v Ústavě nebo v konfederaci, nikoliv z touhy 
po cti nebo morálce, ale z naprosté nevědomosti o charakteru mince, 
kreditu a cirkulace.“
 
Henry Ford Sr: „Mládež, která vyřeší otázku peněz, udělá pro lidstvo 
více než všichni profesionální vojáci během historie.“

Major L. B. Angus: „Moderní bankovní systém vyrábí peníze z ničeho. 
Tento proces je snad nejúžasnějším podvodem, který byl kdy vymyšlen.“

Mary Elizabeth Croft: „Výměnou za používání bankovek patřících 
bankéřům, kteří je vytváří z ničeho na základě našeho kreditu, jsme nuceni 
splácet věcmi podstatnými, hodnotou naší práce, produktivitou půdy, 
podniků a zdrojů – ve stále se zvyšujících množstvích ... Jsme klamáni, 
abychom věřili, že nám byly zapůjčeny fondy jiných vkladatelů… vše, 
co jste si půjčili, je penězový kredit, který byl vytvořen vaším podpisem. 
Když matky požádají o rodný list, je přihláška registrována. Legální 
vlastnictví dítěte je poté převedeno od matky ke státu. Matce zůstane 
vlastnický titul jejího dítěte, které může používat za poplatek – ‘daň za 
používání’ – a protože majetek nepatří jí, musí s ním zacházet tak, jak 
si přeje majitel.“
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Mechanika moderních peněz (Federal Reserve Bank of Chicago): 
„Vlastní proces tvorby peněz se primárně odehrává v bankách… 
bankéři objevili, že mohou tvořit půjčky pouze na základě svého 
slibu, že poskytnou peníze, nebo skrze dluhopisy, těm, kteří si půjčují. 
Tímto způsobem začali bankéři tvořit peníze. Transakční deposity jsou 
moderní forma bankovek. Stačil pouze malý krok od tisknutí bankovek 
k zapisování položek kreditního vkladu dlužníkům, který dlužník na 
oplátku mohl ‘utrácet’ vypisováním šeků, v podstatě tisknutím vlastních 
peněz. 

Vklad vytvořený vypůjčením je dluh, který se musí splatit na požádání 
vkladatele, stejně jako dluh vzniklý z vkladu šeků zákazníka nebo měny 
do banky. Samozřejmě, že bankéři ve skutečnosti nevyplácejí půjčky z 
peněz, které obdrží jako vklady. Kdyby takto fungovali, nevytvářely by 
se žádné další peníze. Co dělají, když tvoří půjčky, je to, že přijmou 
směnky výměnou za kredit na účet dlužníka.”

H L Mencken: „Jediným cílem praktické politiky je udržovat populaci 
ve stálém stavu pohotovosti (a zároveň prohlašovat, že míříme do 
bezpečí) tím, že ji neustále zatěžuje nekonečnými sériemi smyšlených 
blábolů a strašidel.“

Encyclopaedia Britannica (14th): „Banky tvoří kredit. Je chybou  
předpokládat, že bankovní kredit je tvořen platbou peněz do banky. 
Půjčka od banky je jasný přídavek k množství peněz v komunitě.“

Richard McKenna: „Obávám se, že obyčejnému občanu se nebude 
líbit, když mu někdo řekne, že banky mohou, a také to dělají, tvořit nebo 
ničit peníze. A ti, kteří kontrolují kredit národa, řídí zákony vlád a drží 
ve své dlani životy lidí.“

Sir Denison Miller: „Tato pravda je dobře známá našim předním 
mužům, kteří nyní formují imperialistický kapitalismus, aby ovládli 
svět. Rozdělením voličů systémem politických stran je přinutíme vydávat 
energii hádkami o nedůležitých otázkách. A pro sebe si diskrétní akcí 
zajistíme úspěšné provedení toho, co je dobře naplánované.“

George Bush: „Kdyby lidé někdy zjistili, co jsme udělali, byli bychom 
hnáni po ulici a lynčováni.“
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Měření úspěchu

Peníze slouží jako měřítko úspěchu v naší kapitalistické společnosti. 
Čím více peněz máte, tím jste úspěšnější. Od útlého věku se nám vtlouká 
do hlavy, že čím tvrději budeme pracovat, tím se staneme úspěšnější – 
většinou jsou měřítkem úspěchu peníze. Prosím, podívejte se na spojení 
slovo „kapital-ismus“, kde kapitál znamená peníze, a hlavní město, kde 
sídlí autorita a odkud plyne veškerá kontrola, se v angličtině jmenuje 
„capital city“. 

Říká se nám, že abychom uspěli, musíme být nejlepší a musíme se 
za každou cenu dostat na vrchol. Říká se nám, že soutěživost je dobrá, 
ale vy musíte porazit své soupeře a musíte být chytřejší než oni, abyste 
se v atmosféře soutěživosti dostali až na vrchol. Být chytřejší než 
někdo jiný v soutěživé podnikatelské atmosféře často znamená zničení 
soupeřů tak, aby soutěživost vymizela – což vede k diktátorskému 
režimu s absolutní kontrolou. 

Protože v podnikání a v obchodě jde pouze o zisk majitele nebo 
akcionářů, eliminace soupeřů znamená více peněz pro akcionáře. Proto 
je model kapitalistické společnosti hnaný penězi od základu špatný, 
protože jednoznačně vede k jediné obří korporaci, která vlastní všechno, 
neboť zlikvidovala a pohltila své soupeře. 

Vidíme, jak se toto děje pod maskou globalizace, jejíž vlna se žene  
přes naši planetu od 80. let. Mnoho lidí věří, že jsme stále daleko od 
situace, kdy několik málo gigantických korporací má v rukou celý svět 
– je smutné, že se mýlí. 

Naše země se staly korporacemi, kterým náleží všechno včetně lidí. 
A používají veškerou svoji moc k ochraně vlastních zájmů skrze své 
zákony, svou policii a své armády, zatímco udržují otroky zaměstnané 
hloupými, bezduchými administrativními zbytečnostmi a účetnictvím, 
takže lidé nemají dost času ani enegie na zjištění pravdy. 

Chamtivost světa obchodu se zdá být bez hranic. Hlad po penězích 
a moci stále narůstá a jakmile se jednou dostanete na vrchol, uděláte 
cokoliv, abyste tam zůstali, protože existuje miliarda lidí, kteří vás chtěji 
shodit dolů, aby se i oni dostali na chvíli na vrchol a mohli předstírat, že 
jsou králem na zámku. 

Nyní už by mělo být naprosto jasné, že toto není trvanlivý model 
přežití, nicméně je to brilantní strategie k rozdělení a ovládání lidi. 
Jsme tak zhlouplí tímto peněžním podvodem, že naše rozdělení a 
porobení ani nevidíme. Vše, po čem toužíme, je více věcí a více peněz, 
abychom mohli „žít lépe“ a nahromadili více hraček, udělali dojem 
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na lidi a nafoukli svá ega, až z toho dostaneme infarkt, protože už 
nezvládáme stres z kontrolování nahromaděných břemen nebo prostě 
umřeme stářím. 

A potom naše děti pokračují v opakování stejného šíleného cyklu – 
nebo stát převezme vlastnictví vašeho majetku, všechno prodá na aukci 
a „korporace/vláda“ opět získala. 

Nějak nikdy není dost peněz v oběhu. Pouze několik málo jedinců 
naakumulovalo peníze v nesmírném množství, zatímco masy mají stále 
méně a méně. V úsloví „bohatí se stávají bohatšími a chudí mají děti“ 
je smutná pravda. A přesně takto je kontrola mas strukturována. Peníze 
jsou absolutním nástrojem kontroly lidstva – je téměř nemožné jim 
uniknout a žít smysluplný život v klidu, daleko od takového šílenství. 
Ale přece existují ti, kteří klidu dosáhli. Měli bychom vyhledávat 
jednotlivce, kteří žijí šťastně uprostřed bláznovství a poznat jejich 
tajemství.

Překážka všemu pokroku

Všechny tyto výroky jsou v naprostém konfliktu se základními lidskými 
hodnotami - milovat a tvořit. Namísto soutěže bychom měli naše děti 
učit spolupráci konat věci k užitku všech, a ne pouze k výhodě několika 
málo jedinců. 

V této honbě za penězi se vůbec neuvažuje o našich duších, naší 
lidskosti a našem vědomí. To se odráží i v právním systému a v 
zákonech, které řídí naše životy, kde kousky papíru nazývané korporace 
mají více práv než lidé. S lidmi se zachází jako se „spotřebiteli“ a ne 
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jako s lidskými bytostmi. 
Existují mnozí, kteří stráví svůj život ničením životů jiných lidí v 

rámci náplně práce nebo tzv. kariéry. My všichni jsme se tak někdy 
zachovali ve chvíli hněvu nebo žárlivosti nebo pod tlakem egoistických 
pohnutek, které v sobě nesou jeden ze skrytých motivů počítaných mezi 
„sedm smrtelných hříchů“. Domnívám se, že pouze někteří se zamyslí 
nad vyhrocenou situací, zpětně se k ní v myšlenkách vrátí a uvažují, 
jak naše akce ovlivnily život někoho jiného – někdy s nevratným 
výsledkem. 

Abychom se cítili lépe kvůli tomu, co provádíme ostatním, ti, kteří 
dosáhli výšin jezdí na exotickou dovolenou, vykonávají dobrovolné 
práce, prozkoumávají džungli, praktikují jógu, jedou na budhistický 
seminář, stanou se vegany a meditují. Jedinci, kteří si tohle všechno 
mohou dovolit, si vydělali spoustu peněz díky utrpení jiných a vždycky 
si najdou ospravedlnění, proč to udělali. Stali jsme se sami sobě 
nejhorším nepřítelem připraveným jít do války proti svým bratrům,  
protože nám to někdo řekl. Sny miliónů lidí jsou denně rozdrceny, 
protože bez peněz je skutečně nemožné cokoliv dělat, obzvláště začít 
podnikat. Milióny půjček jsou denně odmítnuty bankstery, ne proto, 
že by lidé nepotřebovali navrhovanou službu nebo jiné produkty, ale 
protože to není „FINANČNĚ VÝHODNÉ“. 

Nejen že jsme dovolili soukromým bankám tvořit peníze ze 
vzduchu, ale nevědomky jsme jim dovolili hrát si s lidmi na BOHA. 
Když necháme bankstery rozhodovat, co lidé mohou a co nemohou, 
vykazujeme znaky nemocné společnosti. Taková rozhodování, o tom, 
co mohu a co nemohu, bývala především privilegia našich matek, otců, 
našich knězů a učitelů, nyní však tato autorita pevně sedí na klíně 
bankéřů. Bankéři rozhodují, co lidská rasa může a nemůže mít. 

• PENÍZE JSOU PŘEKÁŽKOU VŠEMU POKROKU
• PENÍZE JSOU UMĚLE VYTVOŘENÝ NÁSTROJ 

ABSOLUTNÍ KONTROLY
• PENÍZE ZASTAVUJÍ PŘIROZENÝ TOK ENERGIE 

– ENERGIE, KTERÁ PROTÉKÁ KAŽDOU ŽIVOU 
DÝCHAJÍCÍ LIDSKOU BYTOSTÍ

Je šílené tvrdit, že „peníze otáčejí světem“– svět se otáčí sám od 
sebe. Abych ilustroval pravou povahu peněz, podívejme se na některé 
důsledky jejich používání.
• Celé naše životy se točí kolem shánění peněz;



98

• Je to hnací síla v dnešním světě, která všechno kontroluje;
• Většina energie, kterou denně použijeme, padne na shánění peněz;
• Peníze jsou příčinou většiny zločinů;
• Peníze způsobují rozpad rodin;
• Peníze doženou lidi k sebevraždě a vraždění jejich rodin;
• Peníze jsou překážkou všemu pokroku;
• Zastavují přirozený tok energie;
• Peníze způsobují velké rozdělení a segregaci ve společnosti;
• Jsou příčinou většiny utrpení na zemi;
• Peníze vedou k absolutní moci a kontrole;
• Proto jsou peníze příčinou většiny konfliktů a válek ve světě;
• Peníze krmí ego;
• Peníze nevytvářejí nic – všechno dělají lidé;

Peníze jsou prvotní příčinou sedmi 
smrtelných hříchů:

• Nenasytnost,
• Chamtivost,
• Závist,
• Pýcha,
• Touha,
• Hněv,
• Lenost 

Při ohlédnutí zpátky se zdá, že 
„sedm smrtelných hříchů“ vzniklo 
kvůli přítomnosti peněz ve světě. 
Nemůže to být jinak. 

Ospravedlnění peněz

Navzdory všem odporným aspektům peněz stále existují ti, kteří 
se zoufale snaží najít výmluvy pro používání peněz – pokoušejí se 
ospravedlnit jejich existenci. Říkají věci jako „peníze samy o sobě 
nejsou špatné, je to forma směny, a my jsme je udělali špatnými“.

Oni říkají, že to nejsou peníze, co je špatné, ale že problémem lidstva 
je LÁSKA k penězům. Říkají, že pouze potřebujeme najít „nové“ nebo 
„zákonné peníze“ a všechno bude v pořádku. 
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To všechno jsou pouhé výmluvy pronášené těmi, kdo si ještě 
skutečně nepřipustili temnou stránku peněz a jsou na nich podvědomě 
závislí – myslí si, že stále mohou mít nějaké výhody z peněz, až peníze 
převléknou kabát. 

Potřebuji vám trvale zapsat do srdce následující: 

Není to LÁSKA k penězům, která způsobuje naše trápení… 
Pravou příčinou všeho utrpení je samotná EXISTENCE PENĚZ.

Při hledání zdroje všech našich problémů, jediné, co musíme udělat, 
je sledovat peníze. Vždy bez výjimky zjistíme, že prvotním zdrojem 
všeho našeho trápení na planetě Zemi jsou peníze.

       

Přesvědčení, že peníze nám přinesou štěstí, je stejné šílené jako 
prohlášení, že „boj za mír“ nám přinese mír – což zjevně děláme 
bezvýsledně po celá tisíciletí. 

Tak jako míru nelze dosáhnout násilím nebo konfliktem, peníze se 
nikdy nemohou stát prospěchem společnosti právě proto, čím jsou – 
nástrojem kontroly rozdělujícím lidi. 

Ti, kteří hledají výmluvy na ospravedlnění peněz, stále 
trpí nejběžnějším vedlejším účinkem, který mnozí z nás ještě 
nediagnostikovali - STRACHEM. A najednou stojíme tváří v tvář 
nejmocnější podvědomé pasti, která mnohým zabrání ve využití šancí 
v životě – STRACH. Žijeme ve světě, kde strach je primární silou 
ovlivňující naše rozhodnutí a je to jedna z nejtěžších překážek, kterou 
musíme překonat, jestliže chceme uniknout ekonomickému zotročení. 

Zdá se, že se bojíme všeho – strach ze smrti, z choroby, ze ztráty 
zaměstnání, strach z Boha, strach ze sousedů, z okradení, z auto nehody, 
strach z autority, ze zatčení, udušení, utopení, strach z neúspěchu… 
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bojíme se tolik, že se zapomeme radovat ze života a vážit si ho. 
Tato strategie strachu je velmi zkušeně využívána světovými médii 

ke kontrole mas a brání jedincům vybočit z řady. Banky a pojišťovny 
používají strach nesmírně úspěšně jako součást jejich marketingových 
kampaní. Co když budete mít nehodu… jak to zaplatíte? Máte dost 
pojištění na ošetření v nemocnici? Našetřili jste dost na váš důchod? 
Jak budou vaše děti platit za studia? Vymývání mozků je nekonečné. 

Strach je chytře vtištěn do našeho podvědomí a neustále je nám 
vnucován denními zprávami spolu s nepřetržitým vystavením válce, 
násilí, vraždám, chudobě, bezdomovectví, hladu, nedostatku, finanční 
nejistotě atd. V televizi nejsou žádné dobré zprávy a přesto jsme k ní  
přitahováni jako mouchy a stále kňouráme a stěžujeme si na mizerný 
život. Pamatujte si - tomu se říká „programování“. Dokonce i televizní 
programy mají tyto podtóny na „reality shows“ a během herních pořadů, 
které naplňují účastníky nadějí, ale zároveň je paralyzují strachem ze 
ztráty. 

Zákon přitažlivosti – vize utopického světa

Existuje však mnohem vážnější vedlejší účinek bombardování lidstva 
strachem. 

Jelikož sledujeme a absorbujeme denně zprávy přinášející směs 
nejrůznější temné negativní energie a kousíčků nadlehčených hloupostí, 
naše podvědomí hluboko ukládá tuto směs a tam se stane naší realitou, 
skrze kterou nahlížíme na svět stejným způsobem – svět se nám jeví 
násilný, temný a nebezpečný. 

Nevědomky se staneme obětí univerzálního zákona přitažlivosti a 
začneme sami sobě projektovat takovou realitu. Jestliže nerozumíte 
těmto základním zákonům přírody a poznatkům, které jsme získali v 
oblasti kvantové fyziky za posledních 100 let, vyzývám vás k provedení 
osobního výzkumu v těchto oblastech, abyste si potvrdili to, co zde s 
vámi sdílím. 

My všichni potřebujeme mít stejné porozumění, abychom se mohli 
pohnout vpřed jako sjednocená komunita vědomých bytostí, které 
nedovolí temným nebo negativním energiím zatáhnout nás do nicoty 
nekonečného „zombie“ stavu mysli – chodící mrtvoly. Mnoha způsoby 
se z lidí staly nevědomé chodící biologické masy buněk, bohužel i tak je 
možné popsat dnešního člověka. Bez kontaktu se světem okolo nás, bez 
kontaktu s matkou přírodou, odpojený od pravého účelu života živých 
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dýchajících lidských bytostí, a bez kontaktu s Bohem Stvořitelem. 
Ale toto všechno můžeme změnit mrknutím oka. Můžeme použít 

zákon o přitažlivosti a představit si pro sebe nádhernou utopickou 
budoucnost projekcí pozitivních myšlenek a představ, svět, ve kterém 
chceme žít – sjednocené komunity plné lásky ke každému, které žijí 
v harmonii s každým a s planetou, s absolutním dostatkem v každé 
oblasti lidské činnosti. Tak vidím já svůj svět – doufám, že se připojíte 
a rozbijeme cyklus kontroly mysli, který nás drží ve službě skrze naše 
vlastní činy. My všichni jsme živé dýchající lidské bytosti s nekonečnou 
duší spojené s božským Stvořitelem skrze samo stvoření. Naším 
základním přáním je milovat a tvořit a to bychom měli konat na této  
planetě k prospěchu celého lidstva.

Všichni mistři a učitelé starověku nám říkali přesně to samé – že 
jsme jedno s Bohem a Bůh je v nás – víra může hory přenášet a konat 
zázraky. Snažili se nás naučit zákonu přitažlivosti. 

My všichni máme takovou moc a společně můžeme vykonat ještě více. 
Neexistuje žádná potřeba strachu, pouze „sám strach“ potřebuje 

ty, kteří se bojí a on tak mohl „existovat“. Tak se přestaňte bát a žijte 
život naplno. Na základě těchto filozofických a duchovních důvodů 
hnutí UBUNTU přispívání a nově založená politická strana UBUNTU 
nechce lidi ovládat, ale spíše je vést, aby řídili sami sebe v jednotných a 
soběstačných komunitách. Nikdo není bez domova – nikdo nemá hlad, 
každý přispívá „milovanou prací“ k prospěchu všech v jeho komunitě. 

„Afrika byla kdysi SKVĚLÁ – udělejme ji SKVĚLOU znovu.“
Ref: Moudrý staršina Afriky - Sanusi Credo Mutwa

UBUNTU & JEDNOTA

UBUNTU přispívání je v podstatě založeno na starověkých kmenových 
strukturách lidu Afriky a mnoha dalších domorodých kmenů světa – 
s adaptací na dnešní dobu a pro lidi zvyklé na určitou úroveň dnešní 
technologie. Po tisíce let žili domorodí lidé světa v jednotných 
kmenových komunitách v harmonii s matkou Zemí. 

Ale naše společnost je rozdělovaná a oddělovaná na tolika úrovních, 
že my už dnes sotva chápeme význam slova jednota. Model UBUNTU 
odstraní přelidněné městské chudinské čtvrti a umožní lidem znovu 
vytvořit jednotnou společnost, která se skládá z menších harmonických 
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komunit, ve kterých lidé žijí proto, že chtějí, a ne proto, že jsou donuceni 
ekonomickou závislostí a služebným postavením. 

UBUNTU model obnoví harmonickou rovnováhu mezi lidmi a 
zemí, a poskytne hojnost všem, protože to je prostředí, které dovolí 
lidem přispívat jejich přirozenými talenty a získanými dovednostmi k 
většímu užitku každého v komunitě. 

Prostředí, kde jejich talenty jsou oslavovány a podporovány na 
každé úrovni a v každém věku. Toto platí pro všechny oblasti naší 
společnosti počínaje vědou, technologií a zemědělstvím, přes výrobu, 
zdraví, vzdělávání a bydlení a dále do všech dalších oblastí, které 
nejsou současným kapitalistickým systémem považovány za finančně 
výnosné. 

Nová Listina svobod

Na počátku této cesty transformace si my, lidé Jižní Afriky a světa, 
musíme připomenout naše nezcizitelná práva. Je ironií, že tyto tak 
zvané nové ideje jsou téměř slovo od slova principy Listiny svobod, 
pro kterou mnoho Jihoafričanů zemřelo v průběhu minulých 100 let, a 
které přivedly Nelsona Mandelu na pozici prvního prezidenta země, o 
níž mnozí věřili, že je novou svobodnou Jižní Afrikou. 

Původní Listina svobod byla zneuctěna k nepoznání a pohodlně 
zapomenuta našimi současnými vůdci. Euforie vyjadřovaná lidmi Jižní 
Afriky během roku 1994, kdy byl Nelson Mandela zvolen prezidentem, 
byla bohužel krátkodobá, neboť nyní se lidé nacházejí v děsivých 
ekonomických potížích, mnohem horších než cokoliv v historii. 

Nesmíme zapomínat, že neuvěřitelně vysoké hladiny stresu, kterým 
jsou lidé vystavováni, jsou vyvolávány okolnostmi, které tlačí člověka 
k abnormánímu sociálnímu chování, a způsobují i šíření chorob. 
Rostoucí výskyt rakoviny a nebezpečné řízení vozidla jsou pouze dva 
viditelné příklady působení stresu. 

V dnešní době není možné aplikovat volání po lidských právech 
postavené na rasových otázkách, jako tomu bylo v době Mandely, 
Martina Luthera Kinga a mnoha dalších bezejmenných hrdinů, které 
nikdo neopěvuje. V současnosti se ozývá sjednocený hlas všech lidí, 
kteří si uvědomili, jak je celé lidstvo zotročené – nejen některé sektory. 

„Vykořisťování nediskriminuje.“ Scott Cundill – New Economic 
Rights Alliance (Spolek pro nová ekonomická práva). 

Problém rasy založený na barvě pleti je pro mnoho lidí hluboce 
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emotivní problém, který způsobil nepředstavitelnou separaci a byl velmi 
umně zneužíván ke znepřátelení velkých skupin lidí. Toto je budíček 
pro ty, kteří věří, že jsou svobodní díky své rase, sociální třídě nebo 
bohatství. Nám všem je upírána svoboda a důstojnost, jsme služebníky 
bankéřských rodin a otroky ekonomického škrcení na naší planetě – bez 
ohledu na barvu naší kůže. Říká se, že historie nás dosud nic nenaučila. 
Dobrá – konečně tedy nastává doba, kdy se musíme z historie poučit a 
zvolit pro lidstvo úplně nový směr. Nová Listina svobod v závěru této 
knihy je aktualizovaná verze původního návrhu svobod, která předkládá 
základní pravidla cti a integrity pro novou sociální strukturu. 

Výhledy do budoucna 

Existuje vysoká pravděpodobnost, že v některém stadiu v budoucnosti 
spadneme do světové finační krize. Takové krize, jaká zde předtím 
nikdy nebyla, a proto nebudeme mít žádnou zkušenost s řešením – 
což neznamená, že bychom již za sebou neměli řešení krizí. Protože 
tentokrát nemusíme mít na výběr a lidstvo může být do krize dohnáno 
nekontrolovatelnými okolnostmi. 

Pozoruhodná věc je, že tato potenciální katastrofická ekonomická 
situace nám zároveň předkládá zářivou příležitost vědomé změny kurzu 
a tím i zajištění naší existence jako lidské rasy – existence v jednotě 
a hojnosti pro všechny. Možná, že k záchraně lidstva je katastrofa 
nezbytná. 

Existují dva primární důvody pro světový kolaps peněz. Jeden je 
pozemský a druhý kosmický. 

1. Pozemský: Neočekávaný a nevyhnutelný ekonomický krach, jaký 
zde nikdy předtím nebyl, který je buď mimo kontrolu bankéřské 
elity nebo naopak mistrně elitou rozehraný v naději, že budou moci 
nabídnout vytvoření „řádu z chaosu“. 

2. Kosmický: Neočekávaná a nevyhnutelná kosmická událost, 
proti které nemáme obranu – bez ohledu na to, kolik peněz nebo 
technologie do ní vrhneme. 

Jestliže nemáme plán akce pro takovou událost, jestliže nevíme, jak 
reagovat a jak pokračovat po takové události, pak již nyní má lidstvo 
velký problém. Přestože tyto plány zní ve dnešním světě bláznivě, měli  
bychom mít alespoň „nějaký“ plán a být připraveni jej uvést do praxe.
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K dosažení této skutečnosti budeme muset přemýšlet o svém plánu do 
největší možné hloubky v předstihu – budeme muset o něm mluvit s co 
největším možným počtem lidí – aby bylo dosaženo rozumné úrovně 
pochopení a souhlasu pro dobu, kdy je budeme nejvíce potřebovat. 
Protože až krize dopadne, nebude čekat na naše schůzky výkonné rady 
nebo na zavádění strategií. Bude nutné, abychom byli připraveni uvést 
náš plán rychle do praxe v dané době. Zde je několik situací k uvážení.

• Co když dojdou peníze a zítra ráno bankomaty a banky budou 
všechny zavřené – nebude jisté, zda někdy znovu otevřou?

• Jak budeme reagovat – co budeme dělat?
• Co když gigantická erupce na slunci (vyvržení koronální masy) 

usmaží všechny satelity a počítačové obvody, kontrolní panely v  
autech a komunikačních zařízeních a způsobí okamžité zastavení 
veškeré známé technologie?

• Co kdybyste nemohli nikam jet autem, někomu zavolat, neměli 
žádnou elektřinu, žádnou vodu, žádné teplo, žádný internet nebo 
Wi-Fi?

• Co kdybyste zůstali trčet ve městě, protože vlaky, letadla, autobusy 
a tramvaje nefungují a z dálnic se stala gigantická parkoviště?

• Co kdyby se vše nedalo obnovit dříve než za 6 měsíců?
• Co když meteorit vybuchne v atmosféře a statisíce kusů o velikosti 

malé budovy zničí severní Ameriku, nebo Evropu, nebo velké části 
Asie a zároveň vybouchne světová energetická síť, zatímco tlakové 
kohouty na všem naftovém a plynovém potrubí popraskají?

Přestože nyní tyto návrhy zní divoce a bláznivě, jsou to události, které 
by se mohly přihodit v budoucnosti. Něco podobného se již stalo v 
malém měřítku jako výsledek hurikánů, slunečních erupcí, zemětřesení, 
výbuchů sopek a tsunami, v Rusku malý meteor v únoru 2013 zranil více 
než 400 lidí a poškodil mnoho budov. Naštěstí pro nás jsme neměli po 
dobu téměř 12 000 let VELKÝ PROBLÉM, který mnoho výzkumných 
pracovníků nazývá záplava nebo velká potopa. 

Supermarkety nemají více než třídenní zásoby jídla, které za 
takových podmínek zmizí během hodin. Do jednoho týdne dojde zásoba 
vody ve většině měst a stejné to bude s palivem. Netrvalo by dlouho a 
hustě obydlené oblasti měst by se staly válečnou zónou, kde lidé budou 
umírat ve velkém nejen kvůli násilí, ale nejdříve kvůli nedostatku vody 
a potom jídla. 

Jestliže v městském prostředí není dostupná voda a v dané době 
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neprší, během 72 hodin lidské tělo zachvátí panika. Pokud by se tak 
stalo ve většině měst na Zemi, během 5ti dnů by se rozpadla civilizace, 
kterou známe.

Velmi brzy bude naprosto jasné, že pokud nebudeme spolupracovat 
k užitku všech v našich zasažených komunitách, budeme zabíjet 
jeden druhého tak dlouho, až zůstane pouze hrstka lidí. Kapitalistická 
myšlenka, že „soutěž je dobrá“ nemá žádný prostor k existenci za 
takových podmínek. Proč tedy vůbec dovolujeme přítomnost této 
myšlenky v našich životech?

Pokud se máme něco naučit z historie, naučme se následující: 
Žijeme na křehké planetě, která již prošla mnoha světovými 
kataklyzmy, a stane se to znovu. Jestliže se nepřipravíme na takovou 
možnost,  můžeme vinit sami sebe z neschopnosti. Mnoho vzkazů nám 
starověké kultury zanechaly nejen vytesané do kamene, ale varují nás 
před katastrofálnímí událostmi mnoha dalšími metodami. Tisíce těchto 
vytesaných vzkazů, které přežily světové války a přírodní katastrofy, 
jsou trvalou připomínkou událostí minulých. Naneštěstí jsou tyto 
vzkazy ve skále často zlehčovány ignorantními historiky jako hraní 
si pastevců při pobytu na pastvách. Klasický příklad ztráty znalosti a 
vědomí lidstva díky našemu vzdělávacímu systému. 

Zatímco uvažujeme o taktice přežití v případě možného krachu naší 
sociální struktury, zároveň připravujme plán pro novou strukturu, která 
by musela operovat za naprosto nových pravidel. 

Jedna z finančních šokových vln, která dopadne na každého z nás, 
není pouze tlak vlny, ale šok z toho, že ve světě nebudou peníze. Ta 
jediná nejdůležitější věc, která otáčí světem, peníze, zmizí z naší reality 
mrknutím oka, a přece se svět bude točit dál! 

Toto je základní filozofie plánu pro novou sociální strukturu – svět 
bez peněz – plán na dosažení prosperity lidstva. 

Ale v této chvíli jde život dál a miliardy lidí se dřou, aby přežily a 
zaplatily každodenní účty. Ztrácíme majetek kvůli banksterům, bohatí 
se stávají bohatšími a trápení mezi masami narůstá. Jak můžeme zastavit 
toto škrcení lidstva? Jak se můžeme uvolnit z pasti peněz? Nyní, když 
víme, že peníze jsou nástrojem absolutní kontroly a zotročení – a peníze 
jsou problém – potom je odpověď zřejmá. 

• ODSTRAŇTE PENÍZE – ODSTRAŇTE PROBLÉM
• ODSTRAŇTE NÁSTROJ KONTROLY LIDSTVA
• NEEXISTUJÍ ŽÁDNÁ POLOVIČNÍ MĚŘÍTKA
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• JESTLIŽE NEBUDEME POUŽÍVAT JEJICH PENÍZE, ONI NÁS 
NEMOHOU KONTROLOVAT 

• NEMŮŽEME PENÍZE NAHRADIT JINOU FORMOU 
„DOBRÝCH“ PENĚZ

• JAKÝKOLIV JINÝ DRUH PENĚZ JE POUZE JINÝ DRUH 
KONTROLY

UTOPIE – zablokovaná otrávenou myslí

Právě v tomto bodě většina lidí dorazí ke stěně odporu a jednoduše 
si nedovede představit svět bez peněz. Znovu opakuji, že se jedná o 
zřetelnou indikaci otravy našich myslí. Mnozí z nás ani sami sobě 
nedovolí svobodně si představit, jaký by byl svět bez peněz. Svět, kde 
lidstvo je opravdu volné a již není zotročené neviditelnou královskou 
elitou. Svět, kde není možné používat peníze k manipulaci, úplatkům, 
vlivu nebo kvůli nim zabíjet. 

Kompletní přeházení žebříčku hodnot. . . 
• Kde čest a morálka jsou základem každé komunity. 
• Kde každý zná každého a respektují se vzájemně pro jejich přínos 

komunitě.
• Kde umění a kultura jsou nekonečnou oporou, která pomáhá 

každému k rychlému rozvoji vědomí.
• Kde je dětem dopřána absolutní svoboda k rozvíjení osobních talentů 

od Boha, jimiž budou později přispívat do jejich komunity. 
• Kde nenasytnost, chamtivost nebo závist nemají žádné místo, 

protože všichni dostávají, co potřebují. 
• Svět, kde peníze jsou nežádoucí jako smrtelná choroba. 
• Kde naše nekonečná rozmanitost a jednota ve spolupráci vytváří 

takovou hojnost pro celou komunitu, jakou si ani neumíme představit. 
• Svět, o kterém mnozí sní, a přesto jen několik málo statečných do 

něho vstoupí. 

SVĚT BEZ PENĚZ – NOVÁ SOCIÁLNÍ STRUKTURA

Někteří lidé si myslí, že žít bez peněz znamená vrátit se zpátky do doby 
kamenné nebo do jeskyní. Pravdou je, že ve skutečnosti bez peněz 
docílíme pravého opaku. Uvolníme neomezený výzkum, vědecké 
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znalosti, budeme sdílet nejnovější objevy na poli technologie, volné 
energie, v oblasti inženýrství, designu, konstrukci a všech dalších 
oblastech života. Odstraněním peněz odstraníme překážky pokroku v 
každém sektoru a lidský duch bude volně tvořit a objevovat. 

Jakmile přijmeme tuto jednoduchou filozofii za svou, vytvoříme 
prostor pro naše vize, kde se mohou realizovat. Kde lidé rozvíjejí jejich  
přirozené talenty nebo získané dovednosti a šťastně prožívají každou 
chvíli každého dne, tam žijí skutečně naplněný život. Takový způsob 
života nám byl předurčen jako část tohoto božského stvoření. Ať jsme 
farmáři, vědci, ševci, inženýři nebo cokoliv jiného, co si zvolíme. 
Pozitivní energie vytvořená uvedenými podmínkami je dnes pro nás 
nepředstavitelná a je skvělým aktivátorem zákona přitažlivosti. 

Zázračná léčba

Okamžitý prospěch ve světě bez peněz je prostě ohromující, neboť 
všechny ošklivé aspekty života zázračně vymizí. Ve chvíli, kdy 
odstraníme peníze z našich životů a ze systému, téměř okamžitě se 
všechno změní k lepšímu. 

• Žádný zločin
• Žádný hlad
• Žádné žití na ulici
• Žádná chamtivost
• Žádná nenasytnost
• Žádné vykořisťování
• Žádné hromadění
• Žádné účty
• Žádné dluhy
• Žádná hierarchie
• Žádná kontrola
• Žádné překážky jakémukoliv pokroku

Tohle není utopie – ale přirozený řád věcí a v okamžiku se rodina 
lidských bytostí připojí ke všemu ostatnímu stvoření, které existuje po 
našem boku bez peněz.
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Otázky & pochyby

Obvykle v tomto bodě začínají zaznívat z davu otázky, které se stále 
opakují. Je skutečně pozoruhodné sledovat, jak podobně všichni 
myslíme a jak jsme všichni stejně naprogramováni tak, abychom viděli 
stejné překážky a pokládali totožné otázky. Zatímco někteří věří, že 
naše stejné otázky jsou výsledkem lidské přirozenosti, já navrhuji, že 
to je  indikace, která by nás měla přivést k vystřízlivění, protože nám 
ukazuje, jak nám všem vzdělávací systém stejně vymyl mozky. 

Mohu to říci s čistým svědomím, protože i já jsem měl ty samé 
otázky, se kterými jsem se musel vyrovnat na počátku mého výzkumu 
utopického světa bez peněz. A proto, když někdo položí specifickou 
otázku, mám naprosto živou představu o úrovni, na které se osoba 
nachází ve chvíli přemýšlení o této filozofii, protože i já jsem se musel 
prokousávat všemi úrovněmi porozumění. 

Zde je osm nejčastějších otázek a komentářů.
1. Lidská přirozenost to nedovolí, lidé jsou od přírody líní. 
2. Kdo se bude hrabat v odpadcích?
3. Když je všechno zadarmo, budu jenom sedět na zadku, nic nedělat 

a chtít, aby mi lidé přinesli všechno, co potřebuju!
4. Skvělý, když je všechno zadarmo, chci 50 Ferrari a 20 paláců!
5. Jak budeme za věci platit?
6. Znamená to, že se vracíme do doby kamenné – život v jeskyních?
7. Je tohle společnost bez zákonů – kdo určuje pravidla?
8. Proč bych měl dělat něco, co nechci, a proč bych se měl vzdát 

všeho, pro co jsem tak tvrdě pracoval?

Odpovědi na tyto otázky jsou v závěru knihy v oddělené kapitole 
s mnoha dalšími, často pokládanými otázkami a odpovědmi, které 
pomohou vyřešit mentální bouři v některých myslích. 

Dovolte mi ulehčit vaší mysli. V rámci mého vlastního pokusu o 
totální vysvětlení systému dobrovolného přispívání, a ve snaze o 
plné pochopení všech jeho komponent, jsem musel vyzvat sám sebe 
k nalezení odpovědí na mnoho takových otázek a v tolika oblastech 
společnosti, na které jsem byl schopen pomyslet. 
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Mantra o pěti bodech

Abychom nalezli odpovědi, potřebujeme si zopakovat PĚT základních 
aspektů dobrovolného přispívání – které jsou:

1. Žádné peníze
2. Žádná výměna práce
3. Žádná hodnota se nepřisuzuje ani věcem, ani práci, aby se „něco“ 

nestalo hodnotnějším než „něco jiného“ – protože všechny naše 
příspěvky musí být respektovány a přijímány jako sobě rovné

4. Žádný obchod
5. Každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými 

dovednostmi k prospěchu všech v komunitě

Toto není Utopie – je to přirozený pořádek věcí, který nemůže být 
zkorumpován nebo vykořisťován penězi. Já to nazývám samoopravný 
systém, protože všechna rozhodnutí jsou prováděna lidmi skrze Radu 
starších, která má konečné slovo v realizování vůle lidí – denně. Nikdo 
v tomto cyklu nemůže být podplacen nebo ovlivněn penězi, protože 
peníze neexistují. Všechno je uskutečňováno k užitku lidí a komunity – 
a není výhodné pro jednotlivce na úkor ostatních. 

Pokud je realizován jistý záměr, který z nějakého důvodu bude pro 
někoho z komunity škodlivý, situace bude okamžitě napravena, během 
několika hodin, dnů nebo týdnů – lidmi a Radou starších. 

Pravidlo menšiny – sjednotit se a prosperovat

Když jsem se zmínil, že potřebujeme zkusit zcela nový systém, jaký 
se nikdy dříve nezkoušel, myslel jsem to doslovně. UBUNTU filozofie 
vítá princip „pravidlo menšiny“. Přestože nám, kteří se s ním setkáváme 
poprvé, zní cize, bude jasné, jak jsme zaslepeni vírou, že „demokracie“ 
a „pravidlo většiny“ je ten nejlepší a jediný způsob, jak žít naše životy. 
Ačkoliv termín „pravidlo menšiny“nepopisuje systém úplně přesně a 
neznamená pouhý protiklad k „pravidlu většiny“, je to dobrá cesta, po  
které může naše mysl kráčet a která ji přivede k procitnutí ze současného 
stavu, kde trčíme. Výraz sám o sobě aktivuje více kreativních funkcí 
pravé poloviny mozku a bude nás nutit k rozdílnému přemýšlení o 
spolupráci k prospěchu všech. 

Způsob, jakým jsme demokracií krmeni, je pouze násilná taktika, 
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která znamená, že když nás je 51 – a jich jenom 49 – prosadíme si naši 
cestu a vykašleme se na těch 49, kteří s námi vůbec nesouhlasí a chtějí 
dělat věci jinak. 

Pravidlo menšiny patří do oblasti filozofie o spolupráci a 
jednotě, nikoliv do oblasti soutěživosti a rozdělení.

Umožní komunitě mít prospěch z množství variant v modelu UBUNTU 
přispívání, protože nedostatek peněz neomezuje množství variant 
nebo možností, které vedle sebe existují k prospěchu všech. Nemáme 
pouze dvě možnosti nebo správně a špatně. Můžeme mít řadu různých 
řešení, která mohou být zavedena, protože peníze už nejsou překážkou 
řešením, která lidé navrhují. 

Demokracie – model pravidla většiny, kterým jsme krmeni, je 
pouze chytře zamaskovaný nástroj kontroly, který štve lidi proti sobě – 
„Rozděl a panuj“ – namísto – „Sjednotit se a prosperovat“. Jakmile si 
toto uvědomíme, rozeznáme velmi snadno, které varianty nám nebyly 
dovoleny. Současný systém soustřeďuje moc do rukou několika málo 
jednotlivců a udržuje iluzi, že slovo mají voliči. A od voleb musíme žít 
s variantou, kterou jsme zvolili.

Menšiny a menší zájmové skupiny potom musí předkládat své 
návrhy a úmysly těm, kteří získali většinu a všichni víme, co se stane 
s menšinami a jejich potřebami. Demokracie není model na přežití a 
neslouží lidem spravedlivě. Je to systém, který nenápadně propaguje 
filozofii „Rozděl a panuj “. 

UBUNTU model zaručuje všechny potřeby všech lidí a dovolí 
zavedení mnoha ideí, variant a možností navržených lidmi. Protože 
už není třeba peněz k uskutečnění věcí – všechno se bude realizovat 
– pokud to nezpůsobí škodu některé části komunity. Úkolem Rady je 
dohlížet na co nejlepší plnění zájmů celé komunity a současně i lidí 
v komunitě. Čím hlouběji se propracováváte skrze tento proces, tím 
je jasnější, že pravidlo menšiny je mnohokrát uvědomělejší způsob 
vytváření hojnosti. Ale je naprosto cizí společnosti, která funguje s 
penězi. 

Vraťme se zpět k těm žhavým otázkám, se kterými lidé přichází při  
prvním setkání s touto filozofií. Když jsem začínal hledat jednoduché 
odpovědi na počáteční otázky, procházel jsem dlouhým seznamem 
vládních oddělení a formuloval jsem jednoduchá řešení pro každý z 
těchto sektorů, vycházel jsem přitom z představy, že komunita bude 
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fungovat bez peněz. Ve společnosti, která bude řízena lidmi, jejich 
talenty a schopnostmi, a ne penězi. 

Musím připustit, že toto byla ta nejzajímavější a nejvíce podnětná 
část mé cesty k přijetí nového plánu pro systém UBUNTU. A proto 
mohu pravdivě říci, že rozumím pocitům lidí ve chvíli, kdy pokládají 
svou specifickou otázku, protože si pamatuji, jak jsem se sám cítil při 
prvním zápolení s těmi stejnými otázkami. 

Zpočátku jsem opravdu měl potíže s nalezením odpovědí a myslel 
jsem, že skončím ve slepé uličce a budu muset opustit tento utopický 
sen. Trvalo to týdny, snad měsíce, než jsem našel odpovědi, které 
rezonovaly s řešením přijatelným pro všechny ve specifické komunitě, 
a zároveň by vyhovovaly i zájmům jedinců. 

A potom se otázky začaly hromadit a ve velmi krátké době jsem měl 
hromadu nevyřešených hádanek vyžadujících řešení. Pokoušel jsem se 
vymyslet, jak můžeme přežít bez peněz. Ale během následujících týdnů, 
kdy jsem se nechal prostoupit těmito otázkami, se postupně, k mému 
překvapení, začaly objevovat odpovědi jedna za druhou. A jakmile jsem 
vyřešil odpovědi na fungování několika prvních kritických sektorů ve 
společnosti bez peněz, bylo to, jakoby mě zasypala lavina zjevení. 

Čím více otázek jsem zodpověděl, tím snadněji přišlo řešení další 
úrovně, protože jsem najednou měl reference z předešlých otázek, které 
mě navigovaly směrem k řešením jednodušším.

Uplynulo několik let od doby, kdy jsem nastoupil na tuto cestu a 
trvalo mi nejméně pět let, než jsem našel odvahu se postavit před dav, 
abych sdílel své ideje dobrovolného přispívání. Je úžasné, že čím více 
své myšlenky sdílím, tím více lidí jim rozumí. Je to, jako kdybychom byli 
všichni napojení na kolektivní vědomí nebo kvantové pole vědomostí. 
Toto v podstatě znamená, že ti, kteří se s novými myšlenkami setkají 
poprvé, se mohou jednoduše napojit a velmi rychle, téměř okamžitě, 
získat odpovědi z kolektivního vědomí neboli z „pole“. Nebojte se – 
žádejte odpovědi a ony vám budou prezentovány. Žádejte a bude vám 
dáno. Čím více lidí o něčem přemýšlí a hledá odpovědi, tím snadnější 
je pro ostatní odpovědi také nalézt. Čím je vyšší světové vědomí, tím 
snadnější je pro lidi se k „němu“ dostat a přijmout „to“. 

Takže tady jsme, pokoušíme se přijmout novou sociální strukturu, 
o které by svět nevěřil, že je možná, a přece, když si ji dovedu 
představit  já, a když si ji dovedete představit vy, a milión dalších lidí 
si ji dokáže představit – velmi brzy si ji představí celý svět. V této 
chvíli byste již měli rozumět tomu, že realitu tvoří ten, kdo pozoruje 
a vysílá myšlenky.
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Jakmile kritická masa lidí na Zemi sdílí uváděné myšlenky, není 
cesty zpět. Já věřím, že jsme kritickou masu překročili a blížíme se k 
bodu převratu. Je pouze otázkou času, kdy se naše myšlenky stanou 
realitou ve světovém měřítku. 

Přestaňte mít strach, přestaňte sledovat zprávy a představujte si tuto 
realitu. Čím více lidí si představí tuto utopii, tím rychleji ji uskutečníme. 

Systém, který se sám opravuje

Já věřím, že model UBUNTU přispívání nabízí jednoduchá řešení 
pro všechny naše potřeby. V tomto stadiu navrhuji řešení pro mnoho 
sektorů společnosti – ale ne pro všechny. Jakmile existují základní 
stavební kameny nové sociální struktury, každá komunita samostatně 
přemění zbývající sektory tím nejpraktičtějším vhodným způsobem pro 
své potřeby. Toto je podstata jednoduché struktury systému UBUNTU 
přispívání – lidé nacházející vlastní řešení pro své potřeby – nediktovaná 
zákonem, se kterým nesouhlasili. Je to tak jednoduché, že většina z 
nás se bude pokoušet o komplikace – budou si myslet, že je to příliš 
jednoduché. 

To je přesně kořen problému – neumíme si představit fungování tak 
jednoduchého systému hlavně proto, že dnes máme nesmírně zmatený 
systém – jsme vedeni k víře, že musí být komplikovaný – protože náš 
současný systém byl konstruován po tisíce let s úmyslem zotročovat 
lidi pomocí komplexních pravidel a nařízení tak, aby se lidé nemohli 
osvobodit. Systém, který „jednoduše“ již pro lidstvo nepracuje. Systém 
navržený ke zničení všeho, co ohrozí jeho existenci. Systém UBUNTU 
přispívání je založen na zákonech přírody – nemůže být zkorumpován a 
ani nemůže být neúspěšný - zevnitř. Jelikož se jedná o funkční systém, 
který se sám opravuje a obsahuje zpětnou vazbu umožňující předkládat 
řešení, která přinesou ten nejlepší užitek komunitě. Jakmile začnete 
zkoumat možnosti, zjistíte, že systém vždy nabídne řešení. A když jste 
je našli vy, najdou je i další. 

Od mé první veřejné diskuze o dobrovolném přispívání jsem slyšel 
tisíce argumentů a výmluv, proč tohle nebude fungovat… a proč to 
nepůjde… a co tohle… a co tamto?

Naneštěstí jsou všechny dnešní otázky pokládány z perspektivy  
současného systému, ve kterém jsme – jenomže rámec souboru 
okolností, které určují chod věcí dnes, je naprosto odlišný od souboru 
okolností, které budou utvářet naši aktivitu v systému novém. Jinými 
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slovy, musíme projít úplnou změnou postojů ke skutečnosti jak v našich 
srdcích, tak v našich myslích ještě předtím, než vůbec začneme otázky 
pokládat. Je to velmi obtížné představit si „perfektní“ svět, zatímco 
trčíme ve světě současném. 

A proto dříve, než položíte otázku, na kterou očekáváte jednoduchou 
odpověď- projděte nejdříve souborem okolností, které budou převládat 
v novém systému a zeptejte se sami sebe, jak budou tyto okolnosti 
působit na celý proces, a jak tím bude ovlivněno jádro vaší otázky. 
Představte si, jak se budou věci odehrávat ve světě bez peněz – 
identifikujte skutečnosti ovlivňující jádro vaší otázky a zopakujte si 
MANTRU O PĚTI BODECH. Velmi brzy vás zaplaví odpovědi. 

Protože my všichni již máme odpovědi uvnitř sebe, jenom musíme 
otázky položit a dovolit vlastní lidskosti a svému srdci, aby nás k 
odpovědím dovedly. 

Řešení našich problémů

Řešení všech našich problémů jsou vždycky jednoduchá. Zeptejte se 
nějakého desetiletého. Ti vám dají čestné a nepředpojaté návrhy na 
vyřešení světových problémů. Ale my jsme programováni a ovlivňováni 
ve školách, skrze média, politiky a naší celou společností věřit opaku. 

Reportéři po „lobotomii“ nám ve zprávách na hlavních 
zpravodajských sítích trvale parafrázují lži předkládané jejich pány, 
které připomínají masám, jak obtížné je řešit světové problémy. Přivírají 
oči a kroutí ústa při čtení teletextu v pokusu vyjádřit sympatii se světem. 

Politici neustále opakují, jak se pilně pokoušejí problémy vyřešit. 
Stále nám připomínají, že pro nás udělají vše, co budou moci, aby 
napravili nepořádek, který zdědili od předcházejícího režimu. Je to 
pokračující přehlídka lží a podvodů, která nás udržuje při životě a v 
naději na zázrak. 

V našich srdcích my všichni víme, že řešení „našich nesmírných“ 
problémů jsou jednoduchá. Dejte je expertům v daném poli – inženýrům, 
vědcům, farmářům, pěstitelům, pekařům, výrobcům sýra, technologům, 
vynálezcům, pilotům, pracovníkům…, my lidé víme, co potřebujeme, 
co je špatně s naším světem a jak lze vyřešit všechny problémy. 

ALE – naneštěstí naše řešení nepřinášejí nic dobrého pro bankstery.  
Naše řešení nerozdávají karty takovým způsobem, který by 

banksterům umožňoval pokračovat v kontrole lidí a ve vykořisťování 
kvůli profitu. Z tohoto důvodu, pokud banksteři drží lidi v hrsti, se nikdy 
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nevyřeší problémy na této planetě – protože podle názoru bankéřské 
elity a královských politických rodů nám nepřísluší se něčím takovým 
zabývat. My musíme zůstávat utlačení, potřební, vystresovaní, hloupí a 
žít ve strachu z autority. Toto je status quo, který je servírován lidstvu. 
Pouze my, lidé, vyřešíme problémy.

Počátek našeho probuzení

Jedny z prvních otázek, které se lidé zeptají v momentě pochopení 
UBUNTU přispívání zní: „Jak se tam dostaneme? Jak půjdeme odtud 
tam? Protože já tam chci být teď! Já chci žít v tom světě, o kterém 
hovoříte!“

Další věci, které lidé chtějí vědět, jsou: „Jak mohu pomoci – co 
mohu dělat? Každý potřebuje o tomto vědět!“

První věc, kterou každý může udělat, je o ní mluvit. Řekněte 
každému, co víte nebo svolejte schůzku o UBUNTU přispívání – 
to je světlo naděje na konci temného a chmurného tunelu. Řekněte 
každému všechno, co víte a zasévejte do jejich srdcí a mysli semínka 
vědomí. 

I kdyby tomu nerozuměli ve chvíli, kdy s nimi o tom hovoříte, 
nebo opravdu nechtějí slyšet vaši zprávu o naději, to nevadí. Protože 
když ji jednou slyšeli, nemohou ji od-slyšet. Je navěky vtisknuta 
do jejich srdcí a mysli. Toto je kritická část naší strategie. Zasévání 
semínek vědomí a pocitu poznání do života každého, i kdyby v jejich 
podvědomí pouze přebývaly po nějakou dobu. 

Dříve nebo později se něco stane, co vyvolá zajiskření v naší 
potlačené paměti a umožní nám znovu zhodnotit uloženou informaci. 
Nezáleží na tom, kdo jste, ani odkud pocházíte, nebo jak jste se bránili 
této informaci, každý má svůj bod obratu. Nejmenší věci mohou 
roznítit naši představivost a umožní nám znovu zhodnotit danou 
informaci z naprosto jiného úhlu pohledu. 

Viděl jsem takové prožitky u tisíců lidí. Od farmářů, naleštěných 
lidí z měst, kteří vlastní každou myslitelnou drahou hračku pod 
sluncem, až po hádavou mládež a politiky, viděl jsem, jak se to 
přihodilo bezdomovcům a pouličním prodavačům – my všichni máme 
svůj bod zažehnutí, a viděl jsem v očích tisíců lidí jiskru radosti ve 
chvíli, kdy pochopili. Zázračně tento dav zahrnuje i bankstery, jejich 
právníky a  politiky. Oni také mají svůj bod zážehu, který je probudí k 
tomu, aby přehodnotili utrpení, která způsobují jejich bližním. 
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Já věřím, že jsme všichni pod božím vedením, které nás vede po 
cestě k UBUNTU. Protože systém, ve kterém jsme chyceni, je v přímém 
rozporu s božským stvořením. Základní přirozenost nás, bytostí, které 
jsou součástí úžasného božského stvoření, je pokračovat ve tvoření. 
Jakmile si toto uvědomíme, staneme se částí „velkého probuzení“ a 
začneme inspirovat další – slovo „inspirovat“ pochází z výrazu „být 
zajedno s duchem“ (being at one with spirit). 

Tento proces již začal a je nemožné předpovědět, jak dlouho to 
potrvá, než se probudí většina nebo jak dlouho to potrvá nám přejít do 
utopického života hojnosti. Ale každá cesta tisíce mil začíná prvním 
krokem – dobrá zpráva je – už jsme udělali ten první krok. 

Transformace

Není snadné vysvětlit přechod od kapitalistické, penězi hnané 
společnosti k takové, která operuje na druhém konci stupnice. To je 
ta bláznivost našeho otroctví. Na začátku budeme potřebovat používat 
peníze k přípravě struktur, které nám eventuelně dovolí osvobodit se 
od peněz. Budeme muset projít přechodnou fází, ve které se ještě k 
něčemu peníze budou používat, zatímco mnoho věcí již bude probíhat 
bez peněz. 

Možná, že bude nutné zavést alternativní měnu v jednotlivých 
komunitách, aby se chránily proti vykořisťování – a nastane mnoho 
dalších situací, které je nyní těžké předvídat. Ti, kteří kontrolují peníze, 
se nevzdají své kontroly dobrovolně, ale tak jako my, i oni jsou lidské 
bytosti, které procházejí růstem vědomí jako všichni ostatní. Pouze 
hrstka lidí na vrcholu ví o lžích a podvodech, zatímco největší počet lidí 
v těchto oborech jsou pouze zaměstnanci, kteří se snaží přežít a zajistit 
rodinu jako každý jiný. Například existuje pouze několik málo bankéřů, 
kteří skutečně rozumí procesu zvanému sekuritizace. Nicméně, ani oni 
neznají pojem bankovnictví na částečných rezervách (např. půjčkách 
vyrobených z ničeho) a neví vůbec nic o ražebném, což jsou peníze, 
které Reserve Bank vyplácí vládě jako druh daně na hodnotu bankovek 
a mincí, které jsou vydávány. Příležitostně se setkáte s bankéřem, který 
rozumí jednomu z těchto procesů. Velmi zřídka se setkáte s bankéřem, 
který rozumí dvěma procesům. A ti, kteří chápou všechny tři, jsou 
opravdu vzácní. Ti pracují buď přímo pro „temnou“ stranu nebo to jsou 
horliví aktivisté, kteří se snaží vyvolat změnu.  

Dříve nebo později přijde moment probuzení i pro bankéře, až 
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„ukápne ta poslední kapka“. Poslední kapkou může být otázka dítěte, 
nějaký výrok příbuzného nebo prohlášení v dokumentárním pořadu a 
oni se ocitnou v bodu obratu. Důsledkem jejich probuzení na úrovni 
vyššího vědomí bude neschopnost nadále pokračovat v destruktivní 
práci. 

Ale nyní jsou bankéři podporováni zákony vytvořenými na udržování 
jejich systému, podporují je soudy a soudci systémem placení, policie, 
armáda a všechny další státní orgány. Proto by naším cílem neměla být 
konfrontace těch, kteří kontrolují, ale nalezení cest, které i je přivedou 
na vyšší úroveň vědomí. 

Nejbizarnější aspekt celé té peněžní pasti je to, že jsme všichni 
ponořeni ve víru slibů o zaplacení, přestože ve skutečnosti nikdo 
nikdy nedostane od systému „zaplaceno“. Co vám budu vysvětlovat 
nyní, bude znít extrémně komplikovaně, ale ve skutečnosti je to velmi 
jednoduché. 

Toto je první krok ke skutečnému pochopení peněžního systému.
Za prvé – Není možné za něco platit, protože žádné peníze na 

zaplacení neexistují. „Co to znamená? Jak je tohle možné? Mám 
peněženku plnou peněz…,“ pomyslí si většina. Tento koncept byl 
vysvětlen při jednom mimořádném soudním případu v USA. Byl tak 
mimořádný, že rozhodnutí soudce většina z nás vůbec nepochopila. 

„Existuje rozdíl mezi ‘dluhem prominutým’ a dluhem ‘zaplaceným’. Při 
prominutí dluh stále existuje, a i když je prominutý jako právní závazek 
během operace prominutí, něco z originální podstaty dluhu existuje 
nadále, a to může být převedeno, přestože převádějící bere subjekt, díky 
jeho neschopnosti splácet, k prominutí.“ 

Stanek vs. White, 172 Minn. 390, 215 N. W. 784

Typicky je toto psáno právnickým jazykem, kterému rozumí jen málo 
lidí. Ale podstata řečeného je následující: Nemůžete již nadále platit za 
nic. Můžete pouze prominout závazek.

Dovolte mi vysvětlit: Peníze na vašem bankovním účtu nejsou peníze. 
Je to víceméně „prohlášení“ o slibu banky, že vám peníze zaplatí. 
Peníze, které jsou původně vázány na zlato a stříbro, neexistují, ale 
namísto se směňují sliby banky, jako by to byly „peníze“.

V současné době, když si od někoho koupíte boty a dáte jim tyto 
bankovní sliby jako měnu (to, čemu říkáme peníze), ve skutečnosti 
se snažíte vyrovnat skutečný závazek (berete si boty) ničím jiným 
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než prázdným slibem. Protože osoba, které dáváte měnu, má důvěru 
v hodnotu toho, co jí dáváte, prominou váš závazek zaplatit, ale ve 
skutečnosti nejde o skutečnou platbu. Papírové peníze v jejich rukou  
znamenají pouze prázdný slib – nemá žádnou reálnou hodnotu. Oni 
potom použijí ten samý „prázdný slib“ na zaplacení někomu dalšímu a 
tak podvod pokračuje dále – nevědomky. 

Ale jde pouze o špičičku špičky ledovce. Nikdy, nikdy nezapomeňte, 
že slovo „kredit“ pochází z latinského „credere“, které znamená „věřit“. 
Jestliže penězům nevěříte nebo je považujete za nedůvěryhodné, jsou 
samy o sobě naprosto bezcenné. Jak jsem řekl dříve, toto je nesmírně 
zamotaný systém určený pouze k našemu obelhávání a zotročování. 

Musíme najít cesty, jak obejít ekonomická omezení našich komunit 
a jak převzít kontrolu nad naším vlastním přežitím. Najít nové cesty 
realizace a samozásobování se stále menším zasahováním tzv. autorit 
do našeho života. 

Naše ústavy a lidská práva, spolu s aplikováním „přirozeného 
morálního zákona“ budou pravděpodobně hrát důležitou roli během 
pokusů vyhnout se systému, kdy se budeme snažit o tvorbu systému 
nového, navrženého námi pro lidi. Musíme se vyhnout vytvoření 
dalšího systému hierarchie, který by umožnil nástup megalomanů 
namísto existujících diktátorů. 

Pamatujte, že se jedná o korporace a individuality vyznačující 
se nejvyšší představitelnou úrovní ega a arogance. Oni věří, že jsou 
neporazitelní – že nemohou padnout. Tento druh víry je sám o sobě 
značnou slabostí a v budoucnosti je nevyhnutelně přivede k zániku. 

Kvůli jejich nepředstavitelné aroganci můžeme být uvrženi do náhlé 
a dramatické změny v životě – úplně bez peněz, jestliže se zhroutí 
celý bankovní a ekonomický systém. Tento krach může být dirigován 
samotnými bankstery, aby tak zatlačili lidstvo na dno a vyvolali situaci, 
ve které budeme vděční za jakýkoliv druh záchrany. Musíme být ve 
střehu, dávat pozor na zákeřné taktiky a nedovolit, abychom se stali 
kořistí takového druhu manipulace. 

Události na Kypru v březnu 2013, kdy banky zavřely dveře a 
jednoduše si ponechaly až 99% peněz lidí, byly možná testem bankovní 
elity, aby zjistila, jak daleko mohou tlačit na ignorantní lidi, dříve než 
dojde k násilnému povstání proti utlačovatelům. Přítel přítele měl 22 
miliónů britských liber v bankách na Kypru. Když se probudil, bylo 
všechno pryč, a myslím, že mu zůstalo pouhých 100 000 liber na 
účtu. Tohle je smutná indikace skutečnosti, že oni mohou utlačovat 
ignorantní lidi libovolně jak chtějí, protože Kypřané nepovstali k násilí 
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proti bankám, které ukradly jejich peníze. Lidé protestovali a mávali 
transparenty, ale bez výsledku. Je nemyslitelné, že si nějaká soukromá 
korporace může dovolit sebrat naše peníze a nikomu se nezodpovídá, 
ani není potrestaná za kriminální čin – to jasně ukazuje na vzájemnou 
spolupráci právního systému, vlády a na zneužívání ignorantní policie 
k prosazování nezákonné agendy. Znovu se potvrzuje, že práva bank 
jsou podporována právním systémem, povýšena nad právy lidských 
bytostí a banksteři stále mají poslední slovo. Jsem přesvědčen o tom, 
že jejich arogance se stane jejich největší slabostí. 

Ale teď už nejsme ignorantní, známe hru a známe plán na 
udržování lidstva v otroctví tak dlouho, jak to bude možné. A proto 
nemůžeme čekat na krach systému, musíme být proaktivní a začít sami 
podnikat něco, co napomůže urychlit odstranění peněz ze společnosti, 
vytlačením bankéřů na okraj společnosti a tím je paralyzovat tak 
dlouho, dokud úplně neztratí vliv na naše životy. 

Postupem času budeme používat méně a méně peněz v 
každodenním životě i v našich komunitách. Čím více rozvíjíme náš 
nový systém, tím rychleji se blížíme k bodu zvratu, kdy se jazýček 
rovnováhy vah překlopí tak rychle, že si ani neuvědomíme, že peníze 
nepotřebujeme – když se jednoho dne probudíme a uvědomíme si, že 
již nepoužíváme peníze pro většinu věcí v naší komunitě. Pamatujte 
si, že peníze nevyvrtají studny ani nevyčistí vodu – dělají to lidé. 
Peníze nevaří jídlo ani nerozdělají oheň za chladné noci – dělají to 
lidé. Lidé tvoří, staví, vynalézají a jsou schopní nekonečné vzájemné 
lásky. 

Transformace k systému UBUNTU přispívání nemůže proběhnout v 
jednom kroku. Bude se odehrávat v jednotlivých krocích, kdy se budeme 
zbavovat kontroly na mnoha úrovních. Budou to vysoce osvobozující a 
vzrušující doby s nekonečnými možnostmi pro každého, kdy si všichni 
začneme uvědomovat, jak to je opravdu jednoduché. 

Odpovědi leží v malých venkovských městečkách

První fází bude pravděpodobně pomalá a vytrvalá decentralizace 
městských metropolitních džunglí, které vznikly v důsledku honby za 
penězi, až lidé přestanou toužit po štvanici za penězi a zvolí si pomalejší 
život na venkově. Opětovné osídlování mnoha menších městeček 
a vesnic bude prvním cílem a začne se pravděpodobně přirozeně 
odehrávat samo od sebe. 
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Malá města dostanou čerstvou krev novátorských myslitelů, 
schopných lidí, motivátorů a mnoha dalších.  

Do městeček přijdou:
• Všichni, kteří jsou unavení z pasti peněz a připravení uskutečnit v 

životě něco nového. 
• Lidé připravení budovat soběstačné komunity bez odporného vlivu 

peněz. 
• Bude to obrácení trendů minulého století, kdy lidé z venkova byli 

lákáni do měst hledat slávu a štěstí. 

Silné venkovské a farmářské komunity s významnou zásobovací 
základnou vytvoří rámec pro rozvoj budoucích UBUNTU komunit, 
které budou samy kontrolovat svou existenci. 

Rychlý nástup těchto komunit bude doprovázen první vlnou 
svobod, které většina z nás dříve nezažila. A jakmile lidé ochutnají 
jednoduché výhody kooperace, bude nemožné zastavit tok směrem k 
UBUNTU přispívání. 

UBUNTU PLÁN PRO VENKOVSKÁ MĚSTEČKA

Toto je plán navržený pro transformaci malých měst a venkovských 
obcí na silné, soběstačné komunity, které mají naprostou kontrolu 
nad způsobem svého života. Model, který může sloužit jako šablona 
pro všechna malá města při zavádění UBUNTU přispívání do jejich 
komunity. 

Tento model s sebou přináší začátek nezastavitelného „domino 
efektu“ – protože jakmile je první městečko samostatné a života 
schopné, postupně donutí všechna okolní městečka k následování 
stejného modelu, protože ona nebudou schopná soutěžit s „levnou“ 
úrodou, kterou jim poskytuje jejich UBUNTU soused. 

Tato nová přeměněná městečka nastolí harmonickou rovnováhu 
mezi lidmi a Zemí, protože dovolí lidem ze nejrůznějších oblastí 
společnosti uskutečňovat své sny. Jejich láska k oblíbené činnosti 
bude zároveň příspěvkem k užitku všech v jejich komunitě. 

Od farmářů k vědcům, od umělců k inženýrům, od pracovníků ve 
zdravotnictví k řemeslníkům a obzvláště k pracovníkům komunity. 
Každý přidá k hojnosti své komunity. 

V jistém smyslu se budou tyto měnící se komunity podobat prvním 



120

městečkům v době zlaté horečky v polovině 18. století. Tentokrát však 
nepůjde o lákadlo bohatství a štěstí, které získali pouze někteří, ale 
půjde o hojnost, kterou v těchto nových komunitách získá každý.  
Aspekty vzdělávání a výuky hrají podstatnou roli při strukturalizaci 
komunit, což bude vysvětleno do detailu později.  

Realizace – projekty v komunitě

Důraz bude kladen na vytvoření co nejvyššího počtu komunit podle 
možností a na pomalé snižování naší závislosti na vnějších dodávkách 
potravin, materiálu a peněz až do doby, kdy nebudeme peníze vůbec 
potřebovat. Tyto projekty musí probíhat v řadě různých oblastí, 
aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet lidí s mnoha rozličnými 
schopnostmi. Musí to být sociální, průmyslové, zemědělské, vědecké 
a kulturní iniciativy, do kterých se budou postupně zapojovat všichni 
v komunitě. 

Jak toho bude dosaženo?
Vědomosti a vědeckou expertízu pro uskutečňování nejrůznějších 
projektů v komunitě poskytne celá řada skvělých myslitelů. Každá 
komunita má takové lidi, ale současná struktura nám brání v kontaktu 
a výměně myšlenek a brání v opravdovém poznání našich sousedů a 
jejich talentů. Žijeme v krabicích nazvaných „byty“ („apart-ments“ 
- oddělená místa), specificky navržených tak, aby bylo zabráněno 
kontaktu se sousedy, což se odůvodňuje tzv. ochranou „soukromí“. 

Na současném trhu práce s nedostatkem „pracovních míst“ jsou 
dovednosti a talenty lidí naprosto znehodnoceny. Většina lidí nedělá 
to, co má ráda, a nepoužívá své talenty a dovednosti, což znamená, 
že ostatní z jejich skutečných talentů nemohou mít žádný užitek. Je to 
situace, kdy veškerá potenciální energie celé komunity je pohlcována 
centrální temnou energií peněz (černou dírou) – za kterou se musí 
každý honit. Všichni běžíme krysí závod a existuje staré přísloví, 
že „pouze krysa může vyhrát krysí závod“. Chcete zůstat v tomto 
závodě? Vyhrát co?

Pekaři zametají ulice, inženýři řídí autobusy, architekti navrhují 
webové stránky, umělci pracují v prodejnách, je to úplně šílené, jak 
náš systém blokuje přirozený tok lidských talentů nebo využití našich 
získaných dovedností. 

Bezpočet talentovaných lidí pracuje někde v izolaci na úžasných 
projektech, jmenujme například: přírodní ekologické stavební 
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materiály, zlepšení růstu rostlin zvukem, alternativní nebo volná 
energie, efektivnější získávání sluneční energie, vysokokapacitní 
baterie, magnetické motory s perpetum mobile pohybem, etanol 
z rychle rostoucích luštěnin, auta jezdící na vodu, na vzduch nebo 
na elektřinu, léčba pro všechny choroby, technologie levitace, 
návrhy nových materiálů, kvantové výpočty, komunikační systémy, 
ošetřování kmenovými buňkami, při kterém znovu narostou orgány 
a údy, přeměna prvků – některým lidem se zdá, že jde o kouzla, 
technologie LASER a SASER, a existuje mnohem více úžasných 
vynálezů, které by způsobily změny v našich životech. 

Díky výzkumu během několika uplynulých dekád jsem měl 
to štěstí a setkal se s mnoha skvělými mysliteli, kteří mi pomohli 
pochopit možnosti našeho druhu na vytvoření dostatku pro všechny, 
pokud budeme pracovat společně. 

Ale v současné době jsou tito lidé využíváni v otrocké práci pro 
velké korporace, ve vládních výzkumných institucích a ve vojensko-
průmyslovém komplexu. Jejich dovednosti a talenty jsou drženy v 
zajetí korporacemi, a my, lidé, nemáme žádný užitek z jejich génia. 
Ve většině případů jsou skvělé vynálezy zamčené a schované před 
světovou populací.

Toto se změní po příchodu vynálezců do komunit, které si zvolí a 
kde budou přispívat svými talenty lidem namísto korporacím. Naše 
města budou plná skvělých myslitelů z oblasti vědy, medicíny, energie, 
vzdělávání, recyklace, inženýrství, zemědělství a dalších oborů, kteří 
pomohou uskutečnit všechny navrhované plány.

Na rozdíl od toho, čím jsme neustále bombardováni z médií, řešení 
našich problémů jsou jednoduchá. Existují okamžitá a efektivní řešení 
pro většinu našich potřeb, která mohou být velmi rychle realizovaná, 
pokud budou lidé stát pospolu ve sjednocené komunitě. V následující 
sekci se budeme věnovat ne seznamu přání, ale seznamu dosažitelných 
cílů. 

První krok – převzít kontrolu zpět
Abychom získali tyto svobody, musí komunity převzít kontrolu nad 
svými vlastními potřebami, službami, zásobami a aktivitami. Je 
mnohem jednodušší provést tento krok v menším městě ve srovnání 
s městem velkým. V Jižní Africe existuje reálný problém s místními 
městskými správami, které jsou neschopné zajistit komunitě základní 
služby. 
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Existující modely řízení našich komunit jsou fatálně špatné. Naše 
místní rady a správy stále zklamávají lidi, kterým mají sloužit. Mnohé 
místní správy bankrotují a potřeby lidí neplní. 

Ve většině případů úředníci a starostové dokonce nebyli zvoleni  
lidmi, ale jmenováni politickou stranou, která volby vyhrála. Proto ani 
neexistuje reálné spojení mezi lidmi a úředníky správy nebo městské 
rady, a ani lidé radu ve skutečnosti nerespektují. Hlavní prioritou 
úředníků je podávání zpráv vyšším autoritám vlády – ne zajišťování 
potřeb lidí. 

Místní vedení není k zastižení, a i když konečně zastihnete tu 
správnou osobu, nebo je váš dopis se stížností správné osobě doručen, 
trvá to věčnost, než je posouzen – a ve většině případů se nikdy nic 
nevyřeší. 

Většina těchto státních úředníků neprošla skutečnou přípravou 
na pozice, které zastávají, protože jsou to jmenování politická, 
která znamenají katastrofu pro jejich komunitu způsobenou osobní 
neschopností. Toto je první oblast, která se musí napravit. Každá 
komunita by měla vybrat skupinu nejváženějších mužů a žen a jmenovat 
je do Rady starších jako pravé zástupce komunity. Jde o velmi důležitý 
počáteční krok při převzetí kontroly nad směrem našeho vlastního 
života. 

Struktura věcí

Dříve, než vysvětlím své důvody pro navrhovanou strukturu UBUNTU 
komunit a pro Radu starších, potřebuji vysvětlit základní struktury, 
které určují naši realitu.

Všechno je strukturováno v souladu s tím, co se nazývá „posvátná 
geometrie“. Někteří lidé rychle usoudí, že to je nějaké divné vyjádření 
náboženského kultu nového věku. Ti, kteří tomu věří, jsou jednoduše 
neinformovaní a jsou úplně vedle díky vlastní neznalosti. Geometrie je 
základní nástroj pro měření světa a vesmíru kolem nás. Je to geometrie a 
nekonečné vztahy mezi geometrickými tvary a jejich případné poměry, 
které tvoří základy všech našich znalostí ve vědě a matematice. Toto 
platí od geometrie až k mikro – od galaxií k subatomovým strukturám.

Jedna z vědomostí, která je zakódována v posvátné geometrii, je 
phi faktor 1,618…, zlatý průměr spirály, pět Platónových tvarů, pí, 
jednotky měření používané dnes ve světě jako míle, egyptský loket, 
metr, 360 stupňů, minuty a vteřiny, všechna primární čísla až do 
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nekonečna, kvantová pole, spirála stvoření, Kathara síť, vzory tvořené 
vibracemi zvuku a nekonečně mnoho dalších informací, které stále 
ještě objevujeme.  

Dokonce kvantové úrovně uvnitř atomu a zakřivení gravitačních 
polí kolem vortexu jsou řízeny principy posvátné geometrie. 

Nahoře: Příklady toho, jak vše ve stvoření zachovává vzory a spirály postvátné 
geometrie. Od velkého k malému. Od galaxií k naší DNA. 

Vesmír a prostor, který vyplňuje, je geometrickým zárodkem naší veškeré 
znalosti. Je to nekonečné vyjádření božského stvoření Stvořitelem všeho. 
Slovo „posvátný“ nemá nic společného s náboženstvím nebo novým 
věkem, ale je spojené se strukturou božského stvoření a přirozeným 
řádem věcí, který zahrnuje všechno – včetně každého atomu v našich 
tělech.

Některá synonyma slova „posvátný“.
svatý, posvátný, posvěcený, požehnaný, božský, uctívaný, ctihodný, 
církevní, nedotknutelný, neporušený, nezranitelný, nezcizitelný, 
chráněný, bezpečný, neměnný. . . 

Pravý význam může být zjištěn z posledních tří výrazů – chráněný, 
bezpečný, neměnný. Jinými slovy „neměnný neboli trvalý“ - ve smyslu 
neměnný neboli trvalý určený božským stvořením. Daná pravidla 
stvoření Boha. 

Studie posvátné geometrie je jedna z nejdůležitějších oblastí vědy, 
se kterou bychom se měli seznamovat ve škole. Ti, kteří studovali 
posvátnou geometrii chápou, že zůstávám pouze na povrchu věcí, a 
že vědomosti jsou nejspíše nekonečné jako stvoření samo. Nedostatek 
této informace ponechává obrovské prázdné místo v naší vědomostní 
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základně a ovlivňuje, jak v budoucnu budeme chápat život a vesmír 
kolem nás. 

Všichni starověcí vladaři, vysocí kněží, mistři umělci, stavitelé 
a filozofové chápali důležitost posvátné geometrie a způsoby její 
manifestace ve světě kolem nás. Oni rozuměli tomu, jak ovlivňuje 
tok vody, tok energie, tvar naší DNA, růst rostlin – jak formuje tvar 
naší sluneční soustavy, pohyb planet, naší galaxie a všeho ostatního ve 
stvoření. Posvátná geometrie v sobě obsahuje všechny „trvalé“ zákony 
tvořící základ zákonů přírody a celého stvoření. Mohla by být popsána 
jako dech BOHA. 

Jednoduché struktury posvátné geometrie obsahují všechnu 
takzvanou tajnou znalost, kterou udržovali kněží-králové po celé 
věky, a která byla vyučovaná v tajných školách Egypta, a je dokonce i 
tajemstvím „stromu života“ v hebrejské Kabale. 

Nahoře: Tři překrývající se kruhy uvnitř většího kruhu tvoří perfektní šestiúhelník 
v centru, ukazující nekonečné fraktální vzory a vzájemné propojení jednoty (jedno), 
3 rovnostranné trojúhelníky v každém kruhu a 6 (šestiúhelník) ve středu, který vše 
spojuje. Nikola Tesla prohlásil, že kdybychom pochopili význam čísel 3, 6 a 9, 
budeme znát tajemství vesmíru. Hovořil o tomto?
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Nahoře: Dobře známý obrazec „květ života“s překrývající 10-ti bodovou 
Kabalou neboli „Stromem života“. Tento tajuplný symbol se datuje tisíce let 
zpátky a říká se, že obsahuje všechna tajemství života a vesmíru. Ale někteří 
výzkumníci jako Ashayana Deane ukazují, že jde o potenciální porušení naší 
reality a součást našeho zotročení systémem vytvořeným „padlými anděly“. 
Pravý „Strom života“ je založen na 12 bodech nazývaných Kathara síť, která je 
odvozena z Kristova kódu, z universální zdrojové matrice Kristova vědomí. Viz 
obrázek dole. 

               

Nahoře: Kathara síť na levé straně je v rovnováze na obou koncích a je založena 
na 12 bodech Kristovy sítě. Na rozdíl od Kabala „stromu“ na pravé straně, který 
v rovnováze není, a z toho lze usoudit, že s ním bylo uměle manipulováno kvůli 
dosažení tvaru obsahujícího pouze 10 bodů ve své struktuře. Toto není přirozené 
číslo v posvátné geometrii, které má kruh nebo číslo 6 jako základ. 
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Všechny úžasné katedrály a starověké chrámy světa jsou konstruovány 
v souladu s posvátnou geometrií. Jeden z nejúžasnějších a fascinujících 
příkladů posvátné geometrie v sochařství je zakódován do tváře 
Ramsese Velikého v Egyptě (viz obrázek dole). 

Christopher Dunn je inženýr a autor díla Elektrárna v Gíze: 
Technologie starověkého Egypta (Giza Power Plant: Technologies of 
Ancient Egypt). Strávil řadu let analyzováním a výzkumem vědy ukryté 
v pyramidách v Gíze a v gigantické soše Ramsese II. Je tvarována s 
takovou přesností, že ji nemohl vytvořit člověk s kladivem a dlátem, ale 
pokročilá laserová technologie. 

„Co má tvář Ramsese společného s moderní přesností inženýrských 
objektů, jako například automobil? Má plynulé kontury se zřetelnými 
rysy, které se perfektně zrcadlí z jedné strany na druhou. Skutečnost, že 
jedna strana Ramsesovy tváře je přesný zrcadlový obraz strany druhé 
vypovídá o tom, že při její tvorbě se musela použít precizní měření. 
To znamená, že socha byla vytesána do nejjemnějších detailů a byly 
vytvořeny precizní třírozměrné povrchy. Linie čelistí, očí, nosu a úst jsou 
symetrické a byly vytvořeny použitím geometrických schémat, konkrétně 
byl použit Pythagorův trojúhelník stejně tak jako zlatý obdélník a zlatý 
trojúhelník. V granitu je zakódována posvátná geometrie starověkých 
národů.“ 

Christopher Dunn. 

Zde můžete vidět skvělý video klip:
http://www.youtube.com/watch?v=h6H13Mi6Kds

  
Ref:Christopher Dunn: www.gizapower.com

Úžasná umělecká díla Leonarda da Vinciho, Michelangela a řady 
dalších jsou hluboce zakódována posvátnou geometrií. Mnoho 
skvělých architektů dnes stále aplikuje tento princip ve své tvorbě. Lidé 
starověku dělali všechno podle principů posvátné geometrie, protože je 
to vyjádření nekonečna, které tvoří základy zákonů přírody.
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Je to jednoduchý způsob, jak zůstat ve spojení se stvořením a Stvořitelem.

          

Vitruviánský člověk Leonarda da 
Vinciho – ukazuje obdivuhodný 
vztah lidského těla k principům 
posvátné geometrie. 

  

Michelangelo nám ukazuje, že Bůh je 
uvnitř nás – že můžeme tvořit vlastní 
myslí – protože jsme všichni aspekty 
Boha – jsme jedno s Bohem.

Některá daná pravidla posvátné geometrie se nachází v sedmi barvách 
duhy, sedm celých not v jedné hudební oktávě – kde osmá nota doplňuje
oktávu, dvanáct not v plné harmonické rezonantní oktávě, kde třináctá 
nota doplňuje celou stupnici. Otázkou je, proč kolem nás existuje tolik 
struktur, které odpovídají této vědomosti. Máme sedm dní v týdnu, 12 
měsíců v roce a dvanáct apoštolů kolem Krista – pouze ty nejnápadnější 
příklady. 

Jeden z nejhlubších pohledů do nitra struktury věcí předložil 
Leonardo Fibonacci, častěji je uváděn pouze jako Fibonacci. Italský 
matematik považovaný některými za nejnadanějšího západního 
matematika středověku. Fibonacci je v moderním světě nejznámější 
rozšířením indo-arabského numerického systému do Evropy díky 
vydání své Liber Abaci (Kniha počítání) v roce 1202, a rovněž jej 
proslavily jeho číselné řady, dnes nazývané Fibonacciho řady, které on 
neobjevil, ale použil jako příklad v díle Liber Abaci. 

Fibonacciho čísla jsou bez výjimky spojena se zákony přírody, zlatou 
spirálou a phi faktorem 1,618… ale zároveň nejsou s nimi totožná. Je 
to oddělený aspekt úžasného stvoření, které má v sobě zabudované 
nekonečné vědění.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987. . .
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Každé číslo je součtem dvou předcházejících. Neuvěřitelně 12-tý krok 
ve Fibonacciho řadě je 144, které je jediným číslem v celé sekvenci, 
kde se celá odmocnina kořene rovná číslu kroku. Jinými slovy, je to 
dvanácté číslo, jehož odmocnina je dvanáct. Je to také první číslo ve 
Fibonacciho sekvenci, které má numerologický součet devět (1+4+4), 
což má velký význam ve vědě čísel. 

Také není náhodou, že všechna primární čísla (s výjimkou 2 a 
3) objevující se právě v osmi řadách 24-čtyř hodinového ciferníku, 
perfektně souhlasí s Maltézským křížem, který používaly prvotní   
bankéřské společnosti. Spojení mezi primárními čísly a banko-
vnictvím je jednoduché – primární čísla jsou používána bankami jako 
báze šifrovacích kódů. 

Nahoře: Primární čísla jsou uspořádána do specifických bodů, které tvoří 
dobře známý maltézský kříž. Podobné symboly kříže používali Knights Templar 
(Templářští rytíři) a Knights Hospitaller (Rytíři špitálníci). Všichni byli spojeni s 
penězi a bankovnictvím. 
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RADA STARŠÍCH – MOUDŘÍ MORÁLNÍ LIDÉ 

První věc, kterou by měla každá komunita udělat, je jmenování vlastní 
reprezentativní skupiny s primárním úkolem dohlížení na zájmy ko-
munity a všech lidí. Nová rada by se měla skládat z lidí, kteří jsou 
známí v komunitě a jsou skutečně komunitou respektováni pro jejich 
vědomosti a moudrost. Já tuto skupinu nazývám Rada starších (Coun-
cil Of Elders-COE). Nazývám je staršími, ale nemusí to být nutně 
věkově starší lidé. Pro reprezentaci jednotné komunity je jmenování 
Rady prvním nejdůležitějším krokem, neboť Rada má autoritu provádět 
rychlá rozhodnutí v zájmu lidí.

Potřebujeme následovat přirozený řád věcí při zakládání UBUNTU 
komunit a přitom využívat posvátnou geometrii. V navrhovaném mo-  
delu komunity je možné aplikovat tyto znalosti v mnoha směrech.

Když aplikujeme principy posvátné geometrie, potom by tato Rada 
měla mít třináct moudrých lidí – dvanáct kolem jednoho. Členové rady 
vyberou staršího seniora ze svého středu na pozici mluvčího Rady. 

Tito starší budou vést, radit a uskutečňovat potřeby komunity každý 
den přímo ve středu komunity, namísto aby se nacházeli v nějaké 
nedosažitelné vzdálené „věži ze slonové kosti“. Rada starších bude 
denně v kontaktu s lidmi, vyslechne jejich potřeby, seznámí se s návrhy, 
přivítá nově příchozí členy do komunity a rozdělí nejnaléhavější práci, 
která se musí vykonat. Avšak Rada nebude narušovat nebo zasahovat 
do toku života v komunitě. Pouze na žádost lidí. 

Rada uvádí do života nové ideje nebo projekty, které zlepší a 
zmodernizují všechny aspekty komunity. Každý člen komunity musí 
mít možnost si s Radou kdykoliv pohovořit, podat návrhy, vznést 
připomínku nebo předložit či poukázat na novátorské nápady, které 
zlepší životy lidí. 

Již jsem uvedl, že koncept demokracie je jedním z nejlépe mas-  
kovaných kontrolních systémů, který byl prodán lidem jako cukrem 
potažená pilulka jedu. Po tisíce let jsme zkoušeli tuto „demokracii“ 
– nepracuje nikde ve světě. Nicméně je stále používána jako velmi 
chytře maskovaná taktika, která vede lidi k víře, že jsou svobodní a 
mají možnost volby. Nyní už je jasné, že většina lidí ve světě nemá 
vůbec možnost volby. Mají varianty a možnosti výběru, ale jejich 
pravé potřeby nejsou nikdy naplněny. Nyní mělo být křišťálově jasné 
každému, že vlády vnucují své myšlenky lidem – většinou proti jejich 
vůli. 

Z tohoto důvodu je důležité připomenout, že UBUNTU systém  
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přispívání NENÍ demokratický systém – ale systém, který se řídí pra-  
vidlem menšiny – řízený Radou starších. Systém, který zaručuje řadu 
rozdílných potřeb mnoha menšinám na každý den, a ne pouze potřeby 
většiny – které, ve skutečnosti, stejně nejsou v rámci demokracie 
splněny. 

Zde moudří muži a ženy z Rady starších rozhodují k užitku 
komunity. Rychlý přístup k Radě ze strany lidí bude „hlídat“ funkce 
systému a vytvoří okamžitou zpětnou vazbu v případě, když se něco 
nepovede, nebo když některé sektory komunity jsou z něčeho nešťastné. 
Pamatujte, že ve společnosti, kde lidé pracují společně za účelem 
prospěchu pro všechny, kde je všechno všem stále dostupné, kde není 
potřeba provádět byrokratickou kontrolu, tam úroveň neštěstí nebude 
ani přibližná úrovni, která převládá dnes. 

Aby mohla nastoupit na cestu přechodu, musí komunita vykonat vše, 
co může, zákonnou cestou, pro převzetí kontroly nad vlastní městskou 
radou a nad řízením služeb. Může se jednat o prostou volbu „vyslovení 
nedůvěry“ lidmi a jmenování Rady starších jako reprezentativního 
tělesa. Mějte na paměti, že jde o přechodnou fázi, ve které se zbavujeme 
kontroly zkorumpovaných vlád a městských úřadů, které nám ukrad- 
ly půdu – nám, lidem. Potřebujeme někde začít, abychom postupně 
zaváděli principy jednoty a prosperity pro všechny v komunitě. 

Financování základů přechodu

Jedna z prvních věcí, která se musí odehrát během této první fáze a 
během přechodu je otevření bankovního účtu obyvatel v každém městě, 
na který se budou platit všechny daně, účty za vodu a elektřinu nebo 
jakékoliv další peníze, které město normálně od lidí vybírá. Jinými 
slovy, přestaňte platit vládě a jejich posluhovačům, dokud nezaručí li-
dem přijatelnou úroveň služeb.

Toto by měl být svěřenecký účet chráněný proti bezohlednému 
rabování bankami nebo šerifem nebo nějakými nezákonnými nástroji 
ilegálních vlád. Správci účtu jsou lidé města/komunity. Pokud otevření 
účtu není reálné nebo má potenciál vykořisťování, musí Rada starších 
najít alternativní cestu výběru peněz od lidí a musí s penězi dobře za-  
cházet. 

Správci/lidé pověří Radu, aby jednala v jejich zastoupení. Nová 
Rada zastupující obyvatele musí požadovat od městské správy kolek-
tivní účet za všechny výdaje ve městě, analyzovat správnost poplatků a   
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identifikovat, kde se plýtvá. V Jižní Africe je značná většina účtů velmi 
nepřesná a jednotliví lidé nemají šanci proti bezohledným městským 
správám. Trvá to měsíce odkládání a stání ve frontách na městských 
úřadech dostat se k někomu, kdo bude váš výpis analyzovat a kdo v 
závěru prohlásí, že je správný, a vy nemáte pravdu. V řadě takových 
případů lidé nemají peníze ani znalosti začít právní akci, a proto vždy 
vítězí a berou městské úřady. Nyní hovořím z osobní zkušenosti.

Rada zaplatí kolektivní účet v zastoupení všech lidí a bude 
požadovat okamžité korekce, pokud budou zjištěna nějaká pochybení. 
Jestliže současný městský úřad neučiní nápravu, Rada může jednoduše 
pozdržet celou platbu tak dlouho, dokud závady a pochybení nebudou 
odstraněny. Městské úřady nebudou schopny přežít žádná pochybení 
a je velmi pravděpodobné, že jim pozdržení plateb nedovolí nadále 
poskytovat podřadné služby jako v minulosti. Budou mít na vybranou 
ze dvou možností: buď se vzchopí a začnou poskytovat služby přijatelné 
NEBO předají správu služeb Radě. 

K převzetí řízení a správy města mohou lidé vyvolat vyslovení 
nedůvěry starostovi a městské radě, což zajistí předání vedení Radě. 
Zní to jednoduše, ale situace bude vyžadovat vytrvalost a odvahu k 
dokončení v rámci byrokratického systému s krutými pravidly. Ale my 
musíme začít povstávat za naše vlastní práva a sjednotit se v takových 
situacích. Naše síla je v jednotě. Svěřenecký účet a činnost správců 
musí být využívány s propočítanou efektivitou tam, kde to bude možné 
– je to mocný nástroj, jestliže jej umíme správně používat. 

Město má fondy na modernizaci, opravy a další aktivity. Rada se 
musí dostat do pozice, kdy každý měsíc buď získá od města část fondů, 
nebo všechny, a určí, na které odsouhlasené UBUNTU projekty se 
použijí. 

Dále, každý v komunitě, kdo se chce účastnit nových UBUNTU 
projektů, musí každý měsíc přispět nějakou hotovostí na veřejný 
účet. Ti, kteří nemohou přispět žádnou hotovostí, mohou přispět je-
jich časem, aby také mohli mít z projektu prospěch. Budou lidé, kteří 
přispějí hotovostí, časem nebo obojím. Distribuce výhod na počátku 
bude v poměru k velikosti každého příspěvku. 

Cílem jsou nejrůznější projekty, kterých se bude účastnit celá ko-
munita různým způsobem a které poskytnou lidem první SVOBODY, 
jakmile to jen bude možné. Počáteční zaměření musí být na projekty 
zajišťující přežití – voda, potraviny, elektřina/energie a bydlení. Jak-
mile jedno město uspěje, další budou následovat jejich příkladu, aby 
také dosáhla výhod z úspěchu.
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Pamatujte, že nyní hovoříme o dočasném řešení a počáteční přechodné 
fázi. Existující systém peněz není dlouhodobé řešení, ale pouze 
přechodný plán, který je nutný, aby se město stalo soběstačným a 
odpojilo se „od sítě“.

Krok za krokem

Existuje několik kroků k dosažení úplného UBUNTU přispívání ve 
městech a následně v celé zemi. Uvědomte si, že tato nová sociální 
struktura přinese nové zákony a pravidla, která budou ustanovena 
samotnými komunitami pod vedením jednotlivých Rad starších. 

V podstatě každá komunita bude asociací suverénních lidských 
bytostí, které si zvolily žít v jednotných suverénních komunitách k 
prospěchu všech a vytvořily pro sebe a svou komunitu nové zákony 
založené na potřebách a morálních zásadách lidí. 

Nové zákonné struktury budou detailně probrány v oddělené sekci, 
ale základem všeho je přirozený morální zákon. Tři velmi jednoduché 
principy, které řídí svatost života a kterým rozumí každý člověk.

1. Nezabiješ a ani nikomu neuškodíš
2. Nebudeš krást nebo brát to, co není tvoje
3. Chovej se čestně a morálně ve všem, co děláš a říkáš

Musíme začít s čistým štítem na začátku něčeho nového, co není 
pošpiněné existujícími zákony, které nás zotročují – současné zákony 
jsou pouze příkazy prosazující korporátní pravidla. Je třeba, aby lidé 
vytvořili úplně nový soubor zákonů pro sebe, který v sobě obsahuje 
také zásadní připomínky mládeže, pokud mladí lidé mají vůbec mít 
nějakou budoucnost.

Nové zákony a pravidla 

Každá komunita vytvoří nová pravidla a zákony pro svou vlastní potřebu, 
které budou specifické pro aktivity dané komunity. Například, rybářské 
komunity budou mít specifický soubor pravidel a zákonů týkajících se 
rybaření, lodí, řek, pláží a tak dále. Zatímco soubor zákonů komunity s 
vyšším počtem počítačových „závisláků“ bude zcela odlišný.

Musíme se dívat na každý sektor úplně novýma očima, které jsou 
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schopné spatřit nekonečné příležitosti neomezované dostupností peněz. 
Je proto nezbytné, abychom si připomínali, že všechno je možné a všeho 
lze dosáhnout, protože všechno je dostupné – jelikož peníze nejsou 
překážkou. Nicméně proběhne několik fází, během kterých stále ještě 
budeme používat peníze, než se od nich úplně osvobodíme. Komunity 
se budou snažit o naprostou soběstačnost v tolika oblastech a tak rychle, 
jak to bude možné, abychom se mohli zbavovat potřeby peněz. 

V počáteční fázi bude důležité vyřešit pěstování potravin, které jsou 
kritickou složkou soběstačnosti. Lehký průmysl, který již existuje v 
komunitě, se může stát součástí produkce, výroby zboží a pěstování 
úrody a napomáhat v dosažení soběstačnosti. Jedná se například o 
existující výrobu stavebních materiálů, dveří, oken, nábytku, práci s 
kovem atd. 

Tyto produkty a služby se stanou dobrým dočasným zdrojem příjmů 
pro celou komunitu během přechodné fáze k úplnému dobrovolnému 
přispívání. Generované fondy budou používány pro odstartování 
nových projektů komunity, které Rada starších uzná za ty nejdůležitější 
k prospěchu lidí. 

Účast lidí

Tato nová sociální struktura se nazývá dobrovolné přispívání z velmi 
specifického důvodu – lidé přispívají jejich časem a jejich talenty. 
Začátek nových projektů bude vyžadovat účast co nejvyššího možného 
počtu lidí v komunitě. Zcela nepochybně budou takoví, kteří budou 
nerozhodně čekat, co se stane, a nebudou se počáteční fáze příliš účastnit. 
Ale pouze ti, kteří se zúčastní, budou mít výhody z vyprodukovaných 
potravin a zboží. 

Úspěch je založen na příspěvku několika málo hodin týdně každým 
jednotlivcem v projektu, který si vybere. To bude znamenat tisíce 
pracovních hodin pro komunitu týdně, což za normálních okolností 
jednoduše není možné – protože společnosti nebo obecní úřady nemají 
dost peněz na zaplacení práce tolika lidí. Mělo by být evidentní, že 
můžeme velmi rychle vytvořit nadbytek, v každém představitelném 
sektoru našich komunit, jednoduchou aplikací tohoto principu. Existuje 
mnoho lidí, kteří mají zvláštní dovednosti a talenty nyní nevyužívané 
jejich komunitou – projekty budou perfektním místem, kde se uplatní. 

První fáze přechodu budou výzvou, když se budeme pokoušet 
vytvořit nové komunity fungující bez peněz a vytvářející hojnost pro 
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všechny – zatímco stále „trčíme“ v kapitalistickém světě a otročíme, 
abychom vydělali peníze na přežití. Proto jsou počáteční fáze zahájení 
rozmanitých projektů komunity strukturovány tak, jak je uvedeno 
výše. Toto je realistické a dosažitelné, protože situace vyžaduje pouze 
3 hodiny týdně od každého na jednom z projektů – dokonce i lidé, 
kteří chodí do práce, najdou čas je odpracovat. Kolektivně lidé vytvoří 
solidní základ pro projekty, které budou v době transformace generovat 
příjem náležející komunitě a přinášející komunitě výhody, což umožní 
její růst a rychlé přidávání nových projektů. 

Tyto fondy také budou použity k modernizaci veřejných míst, 
sportovních zařízení a pro umělecké i kulturní aktivity, které obohatí 
životy lidí. Aby lidé mohli používat tato vylepšená zařízení, budou 
muset přispívat 3 hodiny týdně v jednom z projektů. 

Postupně, ale jistě, stále více lidí bude moci opustit jejich zaměstnání 
a zaujmout pozice na plný úvazek v oblasti osobních speciálních talentů 
nebo dovedností v jejich komunitě. To bude pravý začátek přechodné 
fáze k plnému UBUNTU přispívání. 

A následně budeme zažívat efekt sněhové koule související s 
rostoucím počtem projektů, které budou jednak přinášet více zisku v 
přechodné fázi, jednak poskytovat více a více výhod přispívajícím. 
Klíčový důraz je kladen na produkci „nadbytku“ v každém sektoru. 
To dovolí lidem získat produkty a služby za velmi nízké ceny a užívat 
okamžitých výhod ze své činnosti, zatímco zbytek úrody se prodá 
mimo komunitu za ceny o něco vyšší, ale stále mnohem nižší než ceny 
v supermarketech. 

S postupujícím růstem a vývojem tohoto systému budeme používat 
méně a méně peněz v rámci našich vlastních komunit, a časem potřeba 
peněz postupně vymizí sama od sebe, bez velkého rozruchu. 

Generování příjmu komunity v době přechodu

Každý projekt komunity probíhající v počáteční fázi musí mít nějaký 
krátkodobý finanční aspekt, zatímco bude přinášet dlouhodobá řešení 
k dosažení soběstačnosti. Zde je navržený seznam produktů a služeb, 
které by komunity měly být schopné prodávat a směňovat na cestě 
k úplnému dobrovolnému přispívání. Peníze by se měly používat k 
postupné modernizaci a vylepšování všech úrovní komunity.  

Chléb, mléko, smetana, máslo, sýr, vajíčka, kuřata, zelenina, 
ovoce, sazenice, ryby, pramenitá voda, nábytek, okna, dveře, stavební 
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materiály, cihly, hnojivo, kompost, tábornické a rekreační aktivity, 
vodní aktivity, produkt domácností jako marmelády, chili, sušenky, 
umělecká díla, oblečení, látky, boty a mnoho dalších produktů, které se 
již možná v komunitě vyrábějí nebo pěstují. 

Primárním zdrojem příjmu budou pravděpodobně služby, které se 
vážou na turistiku a hotelnictví, protože lidé z mnoha oblastí se budou 
sjíždět, aby zažili UBUNTU ducha a učili se z toho, co vytváří komunita. 

Existuje řada specifických oblastí, které musí být rozvinuty v každé 
komunitě jako počáteční základ pro soběstačnost. Realizace bude 
probíhat v každém městě jinak. Každá z těchto aktivit vytvoří mnoho 
odnoží a dá vyrůst dalším příležitostem, které přinesou lidem prosperitu. 

Milovaná práce – žádné zaměstnání, kariéra nebo otročení

V UBUNTU komunitách neexistuje zaměstnání, kariéry, a ani korporace. 
Nikdy nebudete muset otročit od svítání do soumraku jen proto, abyste 
zůstali naživu. Pracovat v odporných továrnách pro nějakou korporaci, 
která vás vykořisťuje, aby zvýšila vlastní profit. Ve světě bez peněz 
nikdo nevydělává „mzdu“ ani nedostává „šek s výplatou“, protože 
neexistují peníze, které by se měly někomu platit. Namísto toho má 
každý svou milovanou práci (Labour of Love, LOL), pracuje podle 
svého přání a používá talenty od Boha podle božího plánu. Každý dělá 
pro komunitu to, co si vybere, protože to dělá s láskou a je v té činnosti 
dobrý. A komunita onu osobu respektuje a ctí za hodnotný příspěvek, 
ze kterého má užitek každý. A protože přispívají, mají ke všemu stálý 
přístup stejně jako všichni ostatní. 

A to dovolí všem vstávat každé ráno s úsměvem na tváři a těšit se, 
jak dobře využijí svou zamilovanou činnost, dovednost a talenty. Výraz 
„workoholik“ nabere úplně jiný význam. Protože všechny naše snahy 
budou přinášet nekonečně vyšší produktivitu, budeme muset odvádět 
pouze 3 hodiny své LOL každý den – jinak by bylo příliš mnoho věcí, 
jak se ukazuje na našem modelu. Příliš mnoho mostů, příliš mnoho bot, 
příliš mnoho počítačů, příliš mnoho keramiky, příliš mnoho svíček a 
příliš mnoho jídla, které by se kazilo. 

Toto představuje „problém“, neboť jakmile odpracujete svou 
zamilovanou práci pro komunitu, budete mít dalších 21 hodin dne pro 
sebe, kdy si můžete dělat, co chcete – bez omezení a bez výdajů.  

Můžete se věnovat svým koníčkům nebo jiným zájmům, jít na 
ryby, jezdit na koni, pěstovat sazenice, malovat, sochařit nebo stavět 
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model auta. Tohle je dobrý problém, který budete řešit. Dovoluje lidem 
zpomalit, mít klid, věnovat se prozkoumávání vlastního vědomí. Nikdo 
se už nikdy nebude muset cítit jako otrok. Počet hodin povinného 
denního přispění je pouze návrh, který se bude pravěpodobně měnit 
podle potřeb komunity. Možná, že skončíme jenom u pár hodin za 
týden, protože bude dostatek všeho možného pro všechny. 

PĚT PRIMÁRNÍCH OBLASTÍ REALIZACE

Toto jsou stanovené cíle pro první dva roky. 

• Voda zdarma
• Energie zdarma – zahrnuje: elektřinu, světlo, teplo, plyn, metanol a 

další
• Bydlení zdarma – zahrnuje stavební materiál
• Jídlo zdarma -  zahrnuje optimalizaci využití zemědělské půdy
• Vzdělávání zdarma – vytvoření alternativního vzdělávacího systému

V každé komunitě existují brilantní členové, kteří mají přístup k 
vědomostem a technologiím a jsou schopní výrazně napomáhat v 
procesu realizace v každém z těchto pěti sektorů. Počínaje farmáři, 
vědci v oboru vody, přes učitele, inženýry, vynálezce, výrobce nástrojů, 
výrobce sýra až k architektům, návrhářům a stavitelům…seznam je 
bez konce. Komunita pod vedením Rady starších musí zajistit, aby tito 
jedinci mohli své schopnosti využívat co nejlépe. 

Začít s vyjmenovanými projekty může být výzva, ale záleží na 
lidech, jakou cestu najdou. Jak jsem vysvětlil dříve, lidé by měli vložit 
měsíčně menší obnos peněz na svěřenecký účet komunity, který bude 
používán na první kritické projekty navržené výše. Jinou možností je 
odvádět všechny běžné měsíční poplatky za daně, elektřinu a ostatní 
služby na svěřenecký účet komunity a touto cestou donutit správu 
města, aby „hrála hru“ při začátku některých projektů, namísto posílání 
peněz do kapes zkorumpovaných pracovníků správy, kteří zneužívají 
fondy k vlastnímu prospěchu. 

Následně, po zavedení infrastruktury pro výše jmenované služby, 
by měl existovat pouze malý měsíční poplatek, placený obyvateli, 
na údržbu a zlepšování dalšího poskytování služeb. A jakmile je toto 
realizováno, některé věci budou téměř ihned zadarmo, zatímco jiné 
budou dostupné během přechodné doby pouze za malý poplatek. 
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Voda zdarma

Voda patří lidem – ne vládě. Komunity musí udělat vše, co je třeba, aby 
našly zdroje té nejčistší a nejlepší pitné vody a plně využily experty, kteří 
znají přirozené postupy na čištění a „energizaci“ vody – ne přidáváním 
chemikálií, obzvláště ne fluoridu. 

Jednou z nejnovějších děsivých taktik ovlivňující psychiku lidí v 
současné době je strašení nedostatkem vody v budoucnosti. To je zase 
jedna z ďábelských taktik vyhrožování a podvod ze strany těch, kteří 
kontrolují a snaží se přebrat kontrolu nad zásobami naší vody. Vlády 
začínají privatizovat naše řeky, jezera, přehrady, a dokonce i dešťovou 
vodu. Někde je nyní ilegální chytat dešťovou vodu. To zasévá více 
strachu mezi lidmi a udržuje mnohé z nás pevně chycené v matrici 
vězení. 

Svět je plný vody. Neexistuje ŽÁDNÝ nedostatek vody. Je to ten 
nejhojnější prvek na světě a mělo by být jasné každému, kdo má střízlivý 
pohled na věci, že autority začaly před několika lety pomalou a podlou 
lživou kampaň, aby nás zmátly a donutily věřit jejich lžím. Nicméně 
existuje problém narůstajícího znečištění řek, studní a podzemních 
zdrojů vody způsobovaného těžařskými společnostmi, kterým byl dán 
našimi vládami volný prostor a mohou si dělat, co chtějí. A protože velké 
korporace, jako ty těžařské, platí vládám obrovské sumy peněz, nejsou 
za škody odpovědné, zatímco lidé platí daně a poplatky na odstranění 
znečištění, které korporace způsobily. Toto je obrovský celosvětový 
problém způsobený chamtivostí korporací, který zmizí s odstraněním 
peněz ze společnosti. 

Města poblíž čistých řek nebo hor nemají problém s vodou. Z hor 
přitéká tolik vody, že by nikdo neměl být bez vody a každý by měl mít 
čerstvou vodu plnou energie zdarma přivedenou do jeho domu. 

Pobřežní města mají oceány, které mohou poskytnout všechnu 
potřebnou vodu. Reverzní osmóza přemění vodu slanou na pitnou, 
a vedlejším produktem je sůl. Protože se při tomto procesu uvolňují 
masivní množství vody a dochází ke změnám molekulární struktury 
vody, měla by být používána jako doplněk k pitné podzemní vodě, 
dešťové vodě nebo k vodě pramenité. Jelikož energie a peníze již 
nebudou problémem, ani příprava vody cestou reverzní osmózy nebude  
problém. Vlhké pobřežní oblasti mohou extrahovat vodu ze vzduchu 
dobře fungujícím procesem, který v podstatě spočívá v kondenzaci 
vody z vlhkého vzduchu. 
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• Voda musí projít přirozeným procesem „energizace“, který připraví 
nejen vodu zdravou, která léčí, ale dokonce pomáhá předcházet 
chorobám. Tato skutečnost je založena na posvátné geometrii 
popsané dříve (stavba molekul). 

• Voda z horských pramenů se může používat na pití a další potřeby. 
• Vodárny mohou být zmodernizovány, mohou uchovávat čistou 

horskou vodu a rozvádět ji do domů. 
• Studny budou poskytovat čistou a zdravou vodu, tam kde to bude 

možné. 
• Budou zrušeny všechny druhy centrální rozvodné sítě, která 

způsobuje masivní odpojení vody, když se vyskytne problém. Stejně 
jako s energií, všechny centrální sítě bychom měli nahradit místními 
zdroji, které nezkolabují a nenechají všechny v temnotě nebo bez 
vody.

• Dobrou variantou by bylo vytvoření menších zásobníků vody pro 
několik domů, aby se předešlo nedostatku vody, když z nějakého 
důvodu nefunguje hlavní dodávka.

• Odpadní a odtoková voda se musí čistit a doplnit energií pomocí 
vyvinuté zelené technologie.Tato voda se může používat v 
zemědělství a v případě nedostatku i jako pitná. Primárním řešením 
tohoto problému jsou efektivní mikroorganismy (EM). Je snadné je 
připravit a jejich příprava téměř nic nestojí. Jelikož se připravují 
přirozeně, vládnoucí centrální úřady tuto informaci nezveřejnily, a 
proto jsou informace o EM stále utajovány před veřejností.

• Vědci ví, že strukturovaná voda plná energie zlepšuje růst rostlin 
a prospívá sazenicím a školkám rostlin vytvořených komunitou 
v rámci zemědělských projektů. Když se voda kombinuje s EM, 
rychle se zlepší i chudá půda a lze v ní organicky pěstovat. 

• Kontaminovaná spodní voda bude ošetřena experty – těmi, kteří ví, 
jak vodu ošetřovat – ne chemikáliemi, které vyvolávají následné 
choroby a tak „krmí“ farmaceutické korporace, ale pomocí 
prostudovaných přírodních procesů jako jsou EM a další. 

Energie zdarma

Energie je pravděpodobně ten nejmocnější nástroj zotročení používaný 
proti lidstvu, a proto je to i nejohnivěji bráněný sektor. Je chráněný proti 
zavedení nové nebo alternativní energii jakéhokoliv druhu. A protože 
energie roztáčí kola průmyslu, zároveň roztáčí svět. Mnoho lidí si již 



139

nemůže dovolit trvalý přísun elektřiny a jsou nuceni používat ve svých 
domovech petrolej a jiné nebezpečné a jedovaté látky.

Ti, kteří „ví“, jsou si vědomi toho, že nejsme daleko od získání 
reálné VOLNÉ ENERGIE z rukou mnoha brilantních vynálezců, kteří 
již vytvořili zdroje této energie. Čekají na pravou chvíli, aby sdíleli 
své vynálezy se světem. Všechny takové předcházející vynálezy 
byly odstraňovány ze společnosti energetickými giganty, naftovými 
korporacemi a bankéřskou mafií jakou je například JP Morgan. 

Vynálezci byli umlčováni, podpláceni, mučeni a vražděni za jejich 
vynálezy. Mnozí pracují v utajení, aby se vyhnuli podobnému osudu. 
Systém UBUNTU přispívání poskytne těmto vynálezcům základnu, kde 
konečně mohou světu předat svá zařízení na získávání volné energie. 
Ale dokud se toto nestane, musíme využívat všechny další způsoby 
získávání volné nebo levné energie, jak nejlépe umíme. 

Existuje mnoho zdrojů energie pro naše různé potřeby, jmenovitě 
energie pro světlo, teplo, vaření a pečení a pro potřeby průmyslu a 
farem, kde jsou nutné nafta nebo benzín. 

Zatímco se snažíme realizovat jeden mocný zdroj volné energie, 
který poslouží pro všechny naše potřeby, musíme během doby přechodu 
a příprav používat nejvhodnější zdroje pro různé účely. Všechny tyto 
zdroje jsou realizovatelné v každé komunitě a pomohou jí, aby se 
osvobodila ze škrtícího sevření energetických gigantů. 

Zdroje existující kolem nás
• Slunce
• Voda
• Vítr
• Geotermální zdroje
• Magnetické zdroje
• Plyn
• Etanol
• Metan (bio-plyn)
• Pohyb přílivu. . . a další. 

• Solární energie je nejvhodnějším zdrojem pro poskytování světla v 
domech, továrnách, školách a všude tam, kde je světlo potřebné. 
Nízko watová LED svítidla jsou téměř nezničitelná a spotřebovávají 
velmi málo energie. 

• Řeka nebo vodopády přinášejí volnou energii. Tento trvalý zdroj 
energie se vůbec nevyužívá. Vodní turbína umístěná v řece, ve 
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vodopádu nebo pod mostem ani vodu neznečistí, ani ji nespotřebuje. 
Existuje mnoho rychlých a menších vodopádů, které mnohou být 
použity pro několik hydroelektrických generátorů nebo vodních 
kol, které poskytnou zdarma energii pro celé město – s minimální 
údržbou. 

• Jestliže to bude nezbytné, je možné postavit jednoduchou přehradu 
s turbínou napříč řekou v místě, kde nebude ohroženo prostředí, což 
přinese užitek celé komunitě. 

• Závod na zpracování plynu (metanu) u čističky vody nebo u skládky 
odpadu poskytne dostatek volného plynu pro vaření, teplo a dokonce 
i světlo. Kravský trus z kravína by se nemusel používat pouze do 
kompostu, ale jeho zpracování by mohlo zvýšit i produkci metanu. 

• Geotermální varianty jsou v současné době realizovány a úspěšně 
používány na mnoha místech ve světě, zvláště na Filipínách. 

• Větrné turbíny mohou být vztyčeny ve velkém počtu a mohou 
navýšit zdroje energie tam, kde je to nutné. 

• Geo-magmatické varianty jsou nevyužívané existující možnosti a je 
třeba je prozkoumat. 

• Tiché magnetické motory, které běží bez zastavení a generují vysoké 
výkony, již byly prezentovány a mohly by být efektivně používány 
v každém domě k poskytování elektřiny pro nejrůznější elektrická 
zařízení. Patří do skupiny zařízení na výrobu volné energie, na která 
všichni čekáme.

Bydlení zdarma & inovativní plánování měst

Každý musí mít dům – ani chatrč, ani palác – krásný dům, který splňuje 
potřeby jednotlivce nebo rodiny. Žádní hladoví, nikdo bez domova. 
Každý, kdo je aktivním členem komunity a přispívá svou LOL (Labour 
Of Love - milovaná práce), bude mít pohodlí, jaké si přeje – v rozmezí 
hranic, které brání vzájemnému vykořisťování. K dosažení toho cíle 
budeme řešit zajímavou restrukturalizaci našich měst. 

Dříve, než se postaví nebo zmodernizuje jakákoliv struktura pod 
vedením Rady starších, musíme zhodnotit plány našich měst a použít ty 
nejlepší plánovače architekty, odborníky na životní prostředí a inženýry 
k přepracování plánu města tak, aby co nejlépe vyhovovalo lidem. Tento 
krok musí rovněž vzít v úvahu vize budoucího růstu, zajištění průmyslu, 
zemědělství a zároveň existenci v naprostém souladu s přírodou. Řešení 
z rukou těch, kteří rozumí toku energií, začlení do všech našich návrhů 
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posvátnou geometrii. Neboť volný tok energie skrze celou komunitu je 
velmi prospěšný zdraví. 

Pamatujte, že když nejsme s souladu s prostředím, kde žijeme (not 
„at ease“ - neladíme), v důsledku „rozladění“ onemocníme (jsme v 
„dis-ease“- „choroba“). Současné plány měst jsou většinou navrženy 
podle rozvodných sítí. Toto rozložení lze přirovnat k síti – sítě jsou 
určeny k chytání ryb, zvířat a také lidí – aniž bychom si to uvědomili. 
Takzvaná technologie nás má osvobodit, ale ve skutečnosti vytváří 
neviditelnou energetickou past, součást matrice.

Mnoho naší technologie je založeno na sítích, které jsou kontrolovány 
z centrálních věží. Jestliže síť vypadne, ovlivní to velké sektory populace. 
To není efektivní model. Perfektním potvrzením této skutečnosti jsou 
výpadky elektřiny. 

Proměny měst, práce na výstavbě
• Začněte s extenzivní produkcí stavebních materiálů. S využitím 

přírodních stavebních materiálů, které jsou dostupné v každém 
jedinečném životním prostředí, můžeme jmenovat kaolín/pískovec/
doškovou krytinu/dřevo/kámen/ a další. 

• Použijte experty na tvorbu takových materiálů a využijte příležitosti 
k výuce lidí, které tento sektor zajímá. Práce s přírodními materiály 
– s kaolínem, půdou, pískem, kamenem, dřevem i trávou - přináší 
radost a potěšení. Domy postavené z přírodních materiálů vydrží 
tisíce let, snadno se opravují, a lépe odolávají přírodním katastrofám 
než domy moderní. Jen pomyslete na některé starověké domy 
objevené archeology, které jsou staré více než 6 000 let a jejichž 
stěny a střechy stále drží pohromadě. Představte si váš moderní dům 
po deseti letech. V místech, jako Jemen, jsou šesti patrové domy z 
bláta, které přežívají lépe než naparáděné moderní budovy. 

• Získávejte kámen zdarma nebo levný kámen a písek z okolních 
lomů a písáků.  

• Použijte vlastní nápady a představivost k výrobě a vytváření různých 
druhů materiálů nutných pro stavbu domů, továren a zemědělských 
struktur potřebných pro komunitu. 

• Dovolte umělcům vytvořit materiály, které přidají umělecký a 
kreativní aspekt ke stavebnímu procesu. 

• Vyjednávejte s lesními společnostmi o dřevě, které roste ve vaší 
oblasti. Dřevo může být využito na stavbu srubů, na nábytek, dveře, 
okna a další věci. Konečně, země patří lidem, a přesto všechny 
stromy, které jsou pěstovány pro zisk soukromých korporací, 



142

nepřinášejí lidem žádný užitek. S postupem času budou tyto 
lesy obhospodařovány lidmi a promění se na lesy smíšené, které 
poskytnou různé druhy dřeva. V současnosti je většina dřeva v Jižní 
Africe určena k výrobě papíru, který se vyváží, a který si obyvatelé 
ani nemohou dovolit. 

• Uveďte do provozu pilu a továrnu na zpracování dřeva, kde mohou 
pracovat tesaři a kde budou i výuková střediska pro nové tesaře. 
Továrnu mohou využívat další členové komunity ke zhotovení jejich 
vlastních výrobků, když budou chtít. 

• Uveďte do provozu jednoduchou, ale efektivní svařovnu kovů 
na základní zpracování a výrobu rozmanitého kovového zboží 
potřebného v komunitě. 

• Všichni, kteří se účastní různých aktivit nebo služeb v komunitě 
budou mít okamžitý nárok na maximální výhody ve všech základních 
potřebách jako je bydlení, voda, jídlo a elektřina. Výhody dostupné 
jednotlivcům budou založené na jejich přispívání do komunity. 
Čím více přispějí – tím větší výhody. Od každého se očekávají 3 
odpracované hodiny týdně v jakémkoliv projektu komunity, což s 
sebou nese nárok na výhody. 

Města patří lidem
Řešení současné finanční krize spočívá v zastavení nezákonných 
vykořisťovatelských aktivit bank a v rychlé proměně bank na „zákonné 
banky“, které budou vydávat peníze bez úroku a budou spravovány 
lidmi. Model UBUNTU zamýšlí následovat model Islandu v době 
přechodné fáze, což znamená, že všechny hypotéky na domy a půjčky 
na auta budou zrušeny a bankéři budou povoláni k odpovědnosti za 
všechny dluhy vytvořené z krve a potu lidí. Tak budou lidé osvobozeni 
od hypoték a dalších dluhů, které většinu z nás škrtí, a tím se uvolní čas 
na účast v projektech komunity v rámci našeho příspěvku odváděné 
zamilované práce. Tato skutečnost pomůže začít mnoho projektů.  

Uvědomte si, že odpadne vlastnictví půdy, když lidé budou mít 
volnost stěhování a žití v komunitách vlastního výběru, kde každý 
dostane dům. Jedinci budou mít možnost se přestěhovat do jiné 
komunity, kterou si vyberou a kde budou přispívat svou zamilovanou 
prací. Půda bude přidělena Radou starších každému podle toho, co pro 
komunitu vykonává. 

To znamená, jestliže chcete farmařit, dostanete tolik půdy, kolik 
budete potřebovat ke splnění farmářských potřeb komunity. Jestliže 
chcete pěstovat ryby, dostanete k tomu všechno potřebné, atd. Toto 



143

platí pro každý sektor společnosti a nikdo nemůže systém zneužívat k 
vlastnímu prospěchu na úkor ostatních. 

Města patří lidem, kteří v nich žijí a přispívají k nadbytku. Města jsou 
asociace suverénních lidských bytostí, které si zvolily žít v komunitě 
s ostatními suverénními bytostmi. Jeden ze základních principů 
během této fáze bude seznámení všech s tímto novým stylem života a 
pochopení toho, že nepotřebujeme shromažďovat věci a skladovat je v 
garáži, protože všechno, co potřebujeme, je stále všem dostupné. 

Princip trojnásobné úrody
Tady princip UBUNTU začne ukazovat pravé barvy jednoty a sdílení. 
Ne každá komunita bude schopná vyprodukovat všechny základní 
potřeby pro vlastní přežití kvůli podnebí, nadmořské výšce, terénu, 
přírodním katastrofám, nepředvídaným událostem a podobně. Každé 
město/komunita by tedy mělo vypěstovat třikrát více než potřebuje 
pro sebe. Tímto způsobem může každá komunita pomoci sousedním 
městům, která mohou potřebovat určitou úrodu. Toto se obzvláště týká 
zemědělských produktů a potravin. Ostatní oblasti průmyslu a výroby 
budou závislé na dalších faktorech, které vysvětlím v oddělené sekci. 

Bude existovat čilý pohyb zboží, produktů, potravin a služeb mezi 
komunitami, který zajistí, že potřebným bude všechno poskytnuto 
za aktivity, kterými přispívají ve své komunitě – ne pro individuální 
chamtivost a hromadění. Místní Rady starších budou hrát kritickou 
úlohu v rozdělování a dodávkách zboží mezi městy a napříč zemí. 

Aspekty dobrovolného přispívání
Nejdůležitější princip komunit UBUNTU přispívání je zachycen v názvu 
– přispívá každý. Každý, kdo dosáhl určitého věku – pravděpodobně 
16ti let – což je věk, kdy „vzdělávání“ skončí, musí přispívat 3 hodiny 
týdně v jednom z projektů komunity. Kapitola o vzdělávání vysvětluje,  
jakou nádhernou zkušeností se stane učení a proč formální vzdělávání 
skončí ve věku 16ti let. Každý, kdo přispívá, bude mít okamžitý nárok 
na výsledky projektu. Tyto projekty se také stanou vhodným místem 
tréninku pro lidi, kteří se budou chtít naučit nové dovednosti, které jim 
dříve nebyly dovoleny nebo které si nemohli dovolit finančně. 

Zpočátku ti, kteří nemohou přispívat časem, budou mít možnost 
přispívat formou hotovosti. Rada starších určí, kolik budou přispívat, 
aby tak vyrovnali pracovní příspěvky ostatních. Někteří si zvolí, že se 
nebudou vůbec účastnit – v důsledku toho nebudou mít nárok na žádné 
výhody z úrody a z dalších projektů vytvářených těmi, kteří se na nich 
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podílí. Tři hodiny týdně opravdu není mnoho a doufejme, že se každý 
zúčastní. 

Věřím, že ti nerozhodní se velmi brzy probudí, až uvidí, jak jejich 
přátelé dostávají denní potřeby za zlomek ceny, kterou by museli 
zaplatit v supermarketu. Tyto výhody budou velmi rychle narůstat 
spolu se zapojováním vyššího počtu lidí a zároveň bude narůstat i 
počet projektů v komunitě. Během relativně krátké doby bychom měli 
dostávat většinu našeho denního jídla skutečně zadarmo z naší vlastní 
komunity – například chléb, mléko, máslo, sýr, smetanu, ovoce, ořechy, 
zeleninu, ryby, vajíčka, kuřata a další. 

Od každého jsou požadovány tři hodiny týdně na projektech v 
komunitě. Lidé si mohou zvolit, ve které oblasti chtějí přispívat nebo 
Rada starších rozdělí lidem úkoly v souladu s jejich schopnostmi NEBO 
podle momentálních nejnutnějších potřeb. 

To znamená, že ve městě, kde žije 1000 obyvatel, kteří mohou 
přispět svým časem a dovednostmi, bude odpracováno 3000 pracovních 
hodin týdně na projektech komunity. 1000 lidí x 3 hodiny týdně, na 
osobu. To znamená, že v průměru bude denně v komunitě pracovat 143 
lidí na různých projektech. Neexistuje městská rada pro město s 1000 
obyvatel, která by si mohla i jenom pomyslet na zaplacení práce 143 
obyvatel denně. 

Na oplátku za jejich přispívání budou lidé platit zlomek běžné 
ceny za všechno jídlo a zboží z projektů komunity, až eventuelně 
bude všechno volně dostupné aktivním členům komunity. Komunita 
bude prospívat díky takové účasti od prvního dne uvádění do praxe 
a města s takovou veřejnou účastí budou růst a rozkvétat ve všech 
představitelných oblastech. 

Jídlo zdarma

Dnes žijeme ve světě, kde většina lidí pracuje, aby vydělala peníze a 
mohla si koupit jídlo. Když jsou lidé bez domova, bez práce a hladoví, 
udělají cokoliv, aby získali peníze a mohli si koupit jídlo, dokonce se 
obrátí ke zločinu. Současná smutná situace vypadá tak, že nedostatek 
peněz dohání dobré lidi ke zločinu. Více a více lidí stojí tváří v tvář 
drsným podmínkám bez práce a bez naděje na přežití v budoucnosti. 

Během března 2013 policie v USA jednala podle instrukcí banky, která 
zabavila obchod s jídlem, a bránila hladovým lidem a lidem bez domova 
vzít si jídlo, které položil na chodník zničený majitel obchodu. Policie 
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tam stála a bránila lidem vzít si cokoliv, zatímco jídlo bylo naházeno 
na nákladní auto a odvezeno na skládku odpadu. Video klip si můžete 
prohlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=4eZmczK2UKM

Tento druh chování snad eventuelně přiměje i policisty, aby si 
uvědomili, že pracují pro „ďábla“, zatímco ubližují spolubližním 
lidským bytostem. 

Jídlo je tak drahé, že ta troška peněz, kterou lidé mají, je sotva 
udržuje při životě. Špatné stravování vede ke špatnému zdraví a 
nezdravý mentální stav vede ke špatným rozhodnutím. Tato spirála 
sociální degradace je v dnešním světě jasně viditelná. 

V mnoha částech světa vlády vyhánějí obyvatele z jejich půdy, 
kde si pěstují jídlo pro přežití. Toto vyhánění je předem zlomyslně 
promyšlené, neboť lidé jsou donuceni pracovat za peníze a banksterské 
korporace udržují kontrolu. 

Výroba potravin spolu se zásobou vody jsou první aktivity, 
které musí být realizovány v každém městě, aby se komunita mohla 
spolehnout sama na sebe se zásobami jídla tak rychle, jak bude možné, 
a aby byla vrácena důstojnost každé lidské bytosti. 

Nesmíme podceňovat pokusy Monsanto a dalších GMO gigantů o 
převzetí kontroly nad našimi potravinami. Udělají všechno, co budou 
moci, aby zabránili komunitám v dosažení soběstačnosti v potravinách.

Soběstačnost v zásobách potravin udělá z UBUNTU městeček místa 
vysoce žádaná k žití a městečka zakusí rychlý přítok lidí z přecpaných 
měst. Je to zároveň katalyzátor, který nastartuje domino efekt a způsobí, 
že sousední města časem přijmou stejný způsob života. Protože nebude 
dlouho trvat a všichni lidé z okolních měst začnou kupovat všechno, 
co potřebují, z města, kde jsou tyto věci dostupné za zlomek ceny 
ve srovnání s jejich městem – které stále operuje podle normálního  
kapitalistického systému. Je důležité v této fázi „nepadnout“ do pasti 
stát se profitabilním a kapitalistickým podnikem. Rada starších musí 
dávat pozor, aby nedocházelo ke zvyšování cen nebo poškozování 
principů UBUNTU přispívání v touze po penězích. 

Tyto aktivity dovolí všem lidem, aby dobře žili ve městě/v komunitě 
s minimální potřebou peněz, jestli vůbec nějakou. Lidé si velmi brzy 
uvědomí, že doma, ve své vlastní komunitě, sotva kdy používají peníze. 
Penězi budou lidé platit mimo vlastní komunitu během cestování nebo 
když musí něco řešit v ostatních městech nebo si musí koupit věc, která 
není k dostání ve městě UBUNTU. 
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Je naprosto nutné, aby následující projekty byly okamžitě uváděny do 
praxe v rámci fází přechodné doby:
• Všechna možná podpora musí být dána farmářům, aby 

produkovali hodně organických potravin, které nejsou geneticky 
modifikované, pro jejich vlastní komunitu a další komunity v oblasti. 

• Využijte neúrodnou městskou půdu a domluvte se s farmáři o 
využívání okolní půdy pro všechny zemědělské aktivity. 

• Co nejdříve uveďte do provozu společnou jídelnu, abyste získali 
důvěru lidí. Abyste ukázali, že se nejedná zase o jeden prázdný slib 
vlády. Poskytujte jedno dobré jídlo denně pro hladové, bezdomovce 
a pro ty, kteří nemají práci, rovněž pro všechny ty, kteří si nemohou 
jídlo dovolit. Obzvláště pro sirotky a zestárlé. 

• Ale aby lidé měli nárok na jídlo, musí odvést 3 hodiny práce 
za týden pro komunitu při tvorbě potravin. Nemluvím o tvrdé 
práci nebo otročině nebo dokonce práci dětí. Tyto výrazy jsou 
úzce spojené s kapitalistickým systémem, kde jsou lidé a děti 
vykořisťováni. Budu se zabývat rolí dětí v jiných kapitolách, zvláště 
v sekci o vzdělání. Existuje mnoho věcí, které děti a zestárlí mohou 
vykonávat pro komunitu, a které jsou spojeny s výukou nových 
dovedností, zatímco přinášejí rozličné výhody komunitě. Dokonce 
některé kulturní aktivity tvoří produkty pro komunitu. Starší mohou 
přispět jejich zkušenostmi a vědomostmi v téměř každé oblasti.
Počet jídel poskytovaných takovým účastníkům se bude zvyšovat se 
zlepšováním systému, který bude postupně nabízet více jídla. 

• Použijte jednu z prázdných městských budov, vytvořte funkční 
kuchyni se stoly a židlemi a sežeňte lidi bez práce, kteří mají ty 
správné schopnosti k vaření. Počet jídel může stoupnout na 2 - 3 
jídla denně, až projekty v komunitě budou opravdu produkovat. 

• Fondy pro kuchyni mohou přijít z recyklace odpadu, ze zemědělské 
aktivity v komunitě, jako příjem z prodeje dlouhého seznamu 
produktů a služeb soběstačnou komunitou, a také z prozatímního 
účtu, který je kontrolován Radou starších zastupující komunitu. 
Pamatujte, že během počátečních fází budou na svěřenecký účet 
komunity chodit peníze každý měsíc namísto toho, aby mizely v 
bezedných kufrech městské správy. 

• Pekárna v komunitě se musí rozšířit, aby mohla péci velké 
množství chleba každý den, který lidé mohou mít za nízkou cenu. 
Ne nějaké nudné vládní bochníky, ale různé druhy výživného 
chleba, který také může být prodáván na trhu, do restaurací a může 
být „exportován“ do sousedních měst. Ti, kteří přispívají, dostanou 
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chléb zdarma nebo velmi levně, podle situace v komunitě. 
• Mlékárna pro výrobu mléka, smetany, másla a sýrů. Ta se může stát 

velmi lukrativní částí první fáze soběstačnosti. 
• Venkovní chov kuřat pro vajíčka a maso. 
• Fóliovníky na pěstování zeleniny a bylin po celý rok. 
• Včelí úly a včely pro opylování rostlin, stromů a k produkci medu. 

Každý úl může vyprodukovat v průměru 15-30 kg medu za rok. 
• Ovocné, ořechové a citrusové sady – také budou mít celou řadu 

vedlejší produktů. 
• Chov ryb – rybářská farma průměrné velikosti může vyprodukovat 

milióny pstruhů, okounů, sumců a jiných ryb v přehradách a v 
opuštěných zařízeních jak pro konzumaci v komunitě, tak k prodeji 
v sousedních městech.

• Balená voda z přírodních pramenů k prodeji na trhu distributorům 
a také projíždějícím na dálnicích. 

• Experti v každé aktivitě mohou poradit, jak velký by měl být daný 
sektor, aby poskytl dost pro každého a splnil princip 3-násobné 
produkce. 

Toto jsou pouze některé z nejdůležitějších aktivit, které mohou být 
zavedeny do praxe za účelem vytvoření komunity soběstačné v produkci 
potravin. Produkce a zásoba potravin pro komunitu poskytne dobrý 
model k přípravě způsobů rozvoje dalších sektorů v oblasti průmyslu 
a výroby. 

Další prospěšné aktivity během přechodné fáze

Používání znalostí specialistů a expertů k užitku komunity.
• Zpracovávání odpadu na hnojiva bude znamenat příjem pro 

komunitu a umožní hnojení půdy.
• Používání stanice na zpracování odpadu k výrobě plynu – vaření a 

další činnost. 
• Kompostování kravského hnoje a všech ostatních organických 

materiálů. 
• Pěstování sazenic všeho druhu pro vlastní potřebu a externí prodej. 
• Využívání rychle rostoucích invazivních druhů stromů, například 

lísek, jako zdroje pro výrobu dřevěných/proutěných předmětů. 
• Používání dřevěného odpadu z lesa a dalšího dřeva pro výrobu 

mulče/dřevěných štěpinek. 
• Rozmanité pracovní farmy budou turistickou atrakcí pro městské 
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děti, místa, kde se zároveň budou učit o životě a o Matce Zemi. 
• Zavedení dílen v komunitě pro zhotovování všech možných výrobků 

potřebných v komunitě. Tyto výrobky mohou být také prodávány 
vně komunity a přinášet příjem v počátečních fázích přechodu. 

• Pravidelný nebo stálý trh, který přiláká nejen lidi z celé oblasti, 
ale také ty, kteří projíždějí kolem. Všechno vyráběné zboží a úroda 
z města může být prodávána a může přinášet užitek komunitě. 
Jedná se o ovoce, zeleninu, sazenice, rostliny, byliny, maso, ryby, 
máslo, mléko, sýr, chléb, dřevěné výrobky, dále o zavařené ovoce a 
zeleninu, marmeládu, umění, látky atd. 

Vzdělávání zdarma
O vzdělávání detailně hovořím v kapitole Vzdělávání

• Zavedení efektivních tříd pro výuku čtení a psaní určených dětem 
a dospělým s využitím již existujících vyučovacích nástrojů, které 
mají členové komunity k dispozici. 

• Vytvoření mateřské školky a výukových center, kde děti od raného 
věku mohou zkoumat a přitom se učit důležité životní poznatky 
na rozdíl od současného systému, který manipuluje s jejich myslí. 
Okamžitě začít alternativní vzdělávací systém, aby děti mohly 
vyrůstat s otevřenou myslí – otevřenou všem možnostem. Aby se 
učily dovednosti důležité pro život a rozvíjely přirozené nadání.

  
Existuje mnoho skvělých učitelů, kteří opustili současný školní systém, 
frustrovaní jeho výsledky, a toužebně hledají nové alternativy.

Infrastruktura
• Zlepšit současnou a navrhnout novou strukturu silnic, parků, škol a 

sportovišť, aby lépe sloužily lidem. 
• Vysadit stromy, včetně ovocných a ořechovníků, podél silnic, u škol 

a v parcích. 
• Vytvořit a vysadit „jedlé“ lesy na veřejných místech, v parcích a na 

dalších místech. 
•  Postavit malé nekouřící továrny zpracovávající použité pneumatiky 

na dřevěné uhlí a generující tepelnou energii. Jde o důležité řešení 
pro znečištění způsobované použitými pneumatikami. Technologie 
existuje spolu s dalšími procesy, které současné městské rady 
nevyužívají. 
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• Promyšleně plánovat rekreační zařízení na podporu rozvoje umění 
a kultury. Rovněž by mělo existovat i dobře vybavené umělecké 
studio pro malíře, sochaře a další. 

• Otevřít hudební školu s nejvyšším možným počtem hudebních 
nástrojů – místo pro pravidelná vystoupení studentů pro komunitu. 

• Dovolit umělcům vytvářet umělecká díla, která budou vystavena 
podél ulic a zkrášlí město. 

• Umělecká galerie pro vystavování všech druhů umění, uměleckých 
výrobků a rozmanitých ručně zhotovených předmětů členy komunity. 

• Továrna na látky, kde se krejčí budou inspirovat navzájem, a kde se 
také budou barvit materiály na překrásné látky. 

• Továrna na boty – s použitím kůže a pryže z pneumatik pro novou 
pevnou, praktickou a trvanlivou obuv. 

• Přeměnit město v ráj pro turisty, aby přijížděli obdivovat zručnost a 
umělecké nadání obyvatel. 

• Kde to bude možné, použít břehy řeky nebo pobřeží jako turistické 
atrakce. 

• Podporovat rybářské aktivity a soutěže. 
• Informovat o aktivitách a atrakcích ve městě promyšlenou a trvalou 

kampaní – jako příklad UBUNTU přispívání. 
• Proměňte své město v nejkrásnější město ve vaší zemi, které bude 

přitahovat lidi z celého světa.

Lidé a Rada starších přijdou s nespočetným množstvím nápadů k 
prospěchu města a jeho lidí. 
POZNÁMKA: Tyto body jsou pouze nápady, a ne seznam absolutních 
instrukcí.

Turistika
Světová turistika se dramaticky změnila a lidé již nechtějí pouze 
cestovat jako pozorovatelé a chovat se jako návštěvníci v ZOO. Stále 
více turistů dává přednost aktivní účasti v komunitě, kterou navštíví. 
Tato skutečnost by měla být využívána jako nový přístup k turistice – 
například trhání třešní pro zábavu – lidé se rádi učí nové věci také jen 
pro zábavu. 

Potřebujeme vytvořit prostředí pro turisty, kde se mohou zúčastnit 
mnoha aktivit – ať se jedná o dojení krav, výrobu sýra nebo orání půdy 
a vysazování sazenic. Turisté také mohou tvořit keramiku a nádobí, 
zapojit se do umění a navrhování látek, do výroby bot, mohou pomáhat 
při péči o zestárlé a sirotky, při budování ekologických domů atd. 
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Lidé milují účast v různých aktivitách, kde zároveň pomáhají 
vytvářet větší hojnost pro vaši komunitu. Postavte nádherné atraktivní 
ubytování a nabídněte je za nízké ceny, abyste přilákali turisty do svého 
města.

Když lidé dělají činnost, kterou milují, vyzařují velmi pozitivní 
energii. To jsou jednoduchá vědecká fakta. Neviditelná pozitivní 
energie vytvářená každým šťastným a spokojeným jedincem naplňuje 
okolí. Pozitivní energie je „nakažlivá“ a působí exponenciálně. Můžete 
ji cítit, když vstoupíte do místnosti, kde šťastní lidé dělají to, co milují. 
Toto všechno je propojené s těmi zákony přírody, o kterých jsem 
mluvil dříve. Ať je to vaření, farmaření, konstruování, praní, výroba 
bot, vytváření umění nebo dokonce řešení problému s odpadem. Tato 
pozitivní energie, která naplní srdce lidí v jejich UBUNTU komunitě, 
nakazí také každého okolo nich.

Alternativní místní měna 
Přechodné ochranné opatření
Jakmile se první město stane soběstačné a produkuje všechny základní 
potraviny a dříve jmenované zboží, okolní města nebudou moci nadále 
fungovat starým kapitalistickým způsobem. Vznikne domino efekt, 
který ovlivní všechny aspekty našeho života způsobem, který dnes ani 
nemůžeme předpovědět. 

Musíme si zachovat otevřenou mysl, abychom zvládli ty neomezené 
možnosti, které jsme nikdy dříve zvládat nemuseli. Sousední města 
musí být naši bratři a sestry a stát se rozšířenou UBUNTU rodinou. 
Nikdy bychom na ně neměli nahlížet jako na protivníka nebo „temnou 
stranu“, která stále operuje kapitalistickým způsobem. 

Je velmi pravděpodobné, že během počáteční fáze lidé z okolních 
měst začnou nakupovat vše, co potřebují, ve městě UBUNTU. Potom 
se začne projevovat chamtivost, a někdo se bude snažit skoupit všechno 
zboží ve městě UBUNTU za nízké ceny a bude je chtít prodat za ceny 
vyšší v jeho městě. 

Nebo – někdo se pokusí získat jednu z výrobních továren ve městě 
UBUNTU, aby levně vyráběla pro něho, a on aby mohl prodávat mimo 
město a obohacovat se. Bude mnoho pokusů sobeckých jednotlivců 
vykořisťovat schopnost komunity UBUNTU vytvářet věci skutečně 
bez nákladů. Jako vždycky je chamtivost vázaná na peníze a my se 
musíme proti ní chránit v počátečních fázích přechodu. Stále pamatujte 
na naše jednotné úsilí: svět bez peněz. 

Je naprosto nezbytné, aby komunity byly pozorné vůči projevům 



151

chamtivosti a zajistily Radě starších takovou pozici, v níž může 
zabránit vykořisťování vlastních lidí a zdrojů. Možná bude nutné zavést 
alternativní místní měnu pro město na ochranu před vykořisťováním. 
S postupem komunity na vyšší úroveň soběstačnosti a dobrovolného 
přispívání budou všechny transakce ve městě probíhat s vlastní 
městskou měnou. 

Měna může mít jakoukoliv formu odsouhlasenou Radou starších, 
ale bylo by šílené opakovat tisknutí peněz, které již způsobilo tolik 
problémů. Nejjednodušším řešením se zdá použití elektronických 
karet, které může zjednodušit sledování všech aktivit v komunitě. 
Existují sofistikované systémy elektronických platebních karet, které 
se zkoušejí, a které jsou připravené k používání s minimálními náklady 
pro komunitu. Mohou být naprogramované tak, aby umožnily přístup k 
výhodám podle příspěvků do komunity.

Tyto karty nejsou propojené s bankami žádným způsobem, ale je 
to jednoduchá forma elektronické platby. Mohou být kontrolovány 
Radou starších a tak je možné zajistit, že nikdo zvenčí nebude město 
vykořisťovat. Tato opatření musí zůstat nekomplikovaná na rozdíl od 
toho, co jsme až dosud vytrpěli ve finančním sektoru. Všechno, co se 
vyrobí, prodá, koupí nebo smění nějakým způsobem ve městě bude 
placené vlastní měnou komunity. 

Externí prodej zboží a úrody okolním městům, turistům nebo někomu 
jinému bude probíhat na trzích nebo na specificky uspořádaných 
akcích kontrolovaných lidmi jmenovanými Radou starších. Tyto akce 
přinesou běžnou měnu, používanou mimo komunitu, která bude sloužit 
k získávání materiálů a zboží, které není místně produkováno, aby bylo 
možné doplňovat materiály potřebné pro chod projektů v komunitě. 

S narůstáním externího financování bude komunita schopná 
vybudovat více továren a začít více projektů na produkci dalších 
předmětů k užitku komunity. Dobrým příkladem modelů takové 
komunity jsou mnohé kibucy v Izraeli. Některé kibucy se staly velmi 
úspěšnými samy o sobě, výrobou produktů, které vyváží mimo, a 
shromáždily obrovská množství peněz pro členy kibucu. 

V roce 2013 Community Talent Exchanges (Výměna talentů 
v komunitách) měla za sebou déle než dekádu úžasného úspěchu, 
naprosto bez peněz. Tento jednoduchý systém se stane nedílnou částí 
první přechodné fáze. Stane se obzvláště lákavou alternativou pro 
obyvatele měst s rozličnými dovednostmi, která jim dovolí ustoupit 
od používání peněz. Ačkoliv nese silné aspekty výměny, tyto talenty 
nebo dovednosti, které lidé vyměňují, se eventuelně stanou jejich 
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zamilovanou prací - LOL, kterou budou přispívat v komunitě. Hovořil 
jsem s několika lidmi, kteří prohlašují, že sotva kdy používají peníze 
od doby, kdy vstoupili do systému Community Exchange. Je to velmi 
dobře organizovaný internetový systém, ve kterém tisíce lidí poskytují 
rozmanité dovednosti a služby. Toto bude perfektní řešení pro počáteční 
fázi, kdy si lidé zvykají na nepoužívání peněz. 

Budou samozřejmě existovat nerozhodní, kteří budou postávat 
okolo a sledovat s klidem a bez vzrušení, co se děje. To se dá očekávat 
vzhledem k našemu vzdělávání. Mnoho lidí si nepřeje pracovat tři 
hodiny týdně, protože to zasahuje do hlavní vysílací doby v televizi. 
Neuvěří, že systém bude fungovat a budou se stále vracet ke starému 
způsobu, zatímco budou sledovat přibývání hojnosti kolem sebe. Mějme 
trpělivost s takovými jedinci, protože dříve nebo později i oni uvidí 
praktické výhody a nebudou schopni jim odolávat. Nicméně jakýkoliv 
pokus z jejich strany o sabotáž plánů, ať slovní nebo praktický, rozhodně 
tolerován nebude. Ne-přispívání je krátkodobě přijatelné, ale musíme 
se vyhnout anti-přispívání. 

Konečný cíl – město za městem – země za zemí
Konečným cílem je proměnit celou zemi na UBUNTU společnost 
přispívání, která funguje bez peněz, vyniká v umění, kultuře, vědě a 
technologii, kde je lidem dovoleno žít, kde si zvolí dělat, co milují a kde 
mohou uspět v dosažení hojnosti na všech úrovních života.  

Bude existovat živá výměna potravin, zboží, produktů a služeb mezi 
komunitami – zásobování těch měst, která nemohou sama vyprodukovat 
určitou věc. 

Ale co se stane, až naše země bude plně komunitou UBUNTU 
přispívajících? Jak budeme jednat s ostatními zeměmi? Zde dochází 
k opravdu zajímavým jevům, když si uvědomíme, že dobrovolné 
přispívání je pravé utopické semínko, které nezastavitelně poroste po 
celé planetě. 

Vysvětlení této skutečnosti bude vyžadovat rozšíření obzorů 
naší představivosti, kdy musíme sami sobě dovolit vidět se v novém 
systému – plně vyvinutém v každém sektoru naší společnosti – plně 
realizovaném a plně funkčním. Zkuste se vyhnout zakopnutí při tomto 
cvičení a nepředstavujte si možné kameny úrazu nebo nepřekonatelné 
překážky – nechte svou mysl plynout a představujte si to, co se mnohým 
zdá nemožné. 
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ROZŠIŘOVÁNÍ UBUNTU „NÁKAZY“

Jako příklad použiji výrobní sektor automobilů v Jižní Africe k 
demonstraci toho, jak se věci rozvíjejí a vyvíjejí od momentu, kdy 
odstraníme peníze ze systému. Jižní Afrika vyrábí všechny druhy 
automobilů známých značek pro světový trh. Mercedes Benz, BMW, 
Toyota, Mazda, Ford, VW a další. Vyvážíme auta do zbytku světa, ale 
lidé v Jižní Africe platí jednu z nejvyšších cen ve světě za automobil, 
počítáno podle průměrného příjmu. Převážná většina lidí si nemůže 
dovolit koupit nové auto. Jak je to možné?

Použijme výrobu aut jako příklad. 
(Po pravdě, tento příklad zřejmě není realistický, protože ve společnosti 
dobrovolného přispívání, kde peníze nejsou starostí, pravděpodobně 
nebudeme jezdit auty způsobem, jakým to děláme dnes, neboť budeme 
mít k dispozici volnou energii pro všechno, co chceme dělat; a proto 
bude existovat úplně nový systém přepravy lidí a zboží, který lze nyní 
těžko předpovědět; nebudeme spalovat tuhá paliva, ale budeme mít 
nejspíše vznášedla, což je úžasná technologie, která je stále potlačována 
naftovými giganty; výroba nových aut nebo dopravních prostředků 
bude probíhat naprosto rozdílně než probíhá dnes; každý aspekt života 
se změní k lepšímu.) 

ALE – za účelem tohoto vysvětlení zůstaňme u výroby aut. 
A představme si výrobní linky v automobilkách, kde pracují nadšenci do 
aut, kteří auta milují, ví o nich všechno – a z vlastní volby přispívají své 
3 hodiny denně ve výrobě automobilů pro komunitu a širší společnost. 
Pracují s láskou a nadšením a vyrábějí ta nejlepší ručně vyrobená auta, 
jaká si jen dovedeme představit. Od motoru přes interiér, ke karoserii a 
laku. Každý automobil je mistrovský kus. 

Kde seženou všechen potřebný materiál k výrobě automobilu?
Od lidí, kteří vyrábí jednotlivé komponenty pro automobily – se 

stejným nadšením a láskou, protože i oni dělají to, co si zvolili odvést 
do komunity – 3 hodiny denně. Jeden každý kus, ze kterého se skládá 
automobil, přijde z rukou těch, kteří tyto části vyrobili. 

A kde oni získali materiály, ze kterých se vyrábí motory, sedačky, 
palubní deska, řadicí páka, dráty, karburátor, lak, pneumatiky atd.? 
Od těch, kteří toto vyrábí – a tak dále, a tak dále. Úžasná věc je to, 
že rozmanitost lidského nadšení a zájmů je nekonečná. Vždy existuje 
někdo, kdo se zajímá o něco, o čem ti druzí ani neslyšeli. 



154

Pamatujte na to, že v systému dobrovolného přispívání jsou všechny 
tyto materiály a části vyrobeny a doručeny na automobilovou výrobní 
linku zdarma – protože každý krok v tomto řetězu je částí systému 
dobrovolného přispívání. Musím klasifikovat termín „zdarma“. Jelikož 
v systému nejsou peníze, věci nejsou opravdu zdarma. Jsou jednoduše 
stále všem přístupné – v nekonečném řetězci dodávek při vytváření 
hojnosti pro lidi. Nic není „zdarma“, ale všechno je zhotovené a zároveň 
dostupné všem, pokud jsou členy, kteří dobrovolně přispívají do své 
komunity. Tak je to jednoduché. 

Výsledkem této skutečnosti je automobil BMW vyrobený bez 
nákladů, zdarma, ve chvíli, kdy opouští výrobní linku. To okamžitě 
znamená „problém“ pro výrobce a komunitu, ve které se nachází. 
Budeme předávat automobily německé korporaci zdarma? Nebo jim 
budeme účtovat peníze? 

ALE problém je, že my peníze nepoužíváme… to znamená, že jejich 
peníze jsou nám k ničemu a nepřináší vůbec žádné výhody a užitek 
komunitě a zemi. Takže, co budeme chtít na oplátku od německých 
korporací za to, že stavíme jejich automobily? Něco, z čeho budou 
mít prospěch lidé země. A jak to tak vypadá, zdá se, že neexistuje nic, 
co BMW korporace může nabídnout lidem Jižní Afriky na oplátku za 
výrobu jejich automobilů. 

Tato situace otevírá nové zajímavé možnosti. Můžeme nabídnout 
automobily Číně nebo Rusku, kteří nám mohou zaplatit za automobily  
vzácnými kovy či minerály, které nutně z nějakého důvodu potřebujeme. 
Taková výměna poskytne Číně nebo Rusku jasnou výhodu, protože 
budou dostávat automobily prakticky zadarmo a v důsledku toho je 
budou moci prodávat na světovém trhu za velmi nízké ceny, což vytvoří 
značný problém pro BMW. Ve velmi krátké době BMW zbankrotuje a 
my pravděpodobně přestaneme jejich hloupé automobily vyrábět. Proč 
bychom vyráběli „vůz tažený voly“, když budeme používat vznášecí 
zařízení poháněné ZPE (zero-point energy – energie nulového bodu) – 
zadarmo. 

Z tohoto až příliš jednoduchého příkladu je zřejmé, že jakmile se 
jedna země stane plně entitou fungující na bázi dobrovolného přispívání, 
donutí další země následovat stejnou cestu, jinak se celá jejich 
ekonomika zhroutí. A jakmile se všechny země stanou komunitami 
UBUNTU, nebudou nutné hranice, cestovní pasy, odpadnou výslechy 
a zacházení s lidmi jako s teroristy, nebude třeba příšerné kontroly, 
která omezuje naši volnost, svobody a mnoho dalších aspektů našich 
životů, které jsou pod kontrolou z jediné důvodu – udržet nadvládu 
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nad obchodem a neztratit kontrolu nad penězi. Budeme mít úplnou 
volnost cestovat a žít kdekoliv na planetě, na které jsme se narodili – 
SVOBODNÍ a suverénní. 

Na tomto příkladu si můžeme uvědomit důvod, proč syndikáty 
světových banksterů vnucují lidem světa jejich soukromé peníze po 
stovky let. Oni jednoduše nemohou dovolit žádné zemi, aby se 
vymanila z jejich naprosté finanční kontroly. 

Proto byli „ekonomičtí ostřelovači“ posíláni do zemí, které v 
minulosti ukazovaly příliš mnoho nezávislosti a jejichž vůdci měli své 
vlastní nápady, jak zlepšovat život svého lidu. Na takové státy se nahlíží 
jako velmi škodlivé, které by mohly eventuelně ohrozit stabilitu a růst 
bankéřského světového impéria. 

Prosím, zamyslete se na chvilku nad jádrem jejich postoje – je 
totiž zároveň jádrem slabosti bankéřů a jejich peněz. Nabízí příležitost 
lidem získat zpátky svou svobodu a zbavit se globálního ekonomického 
otroctví. Těm, kteří slyší tuto informaci poprvé, doporučuji přečíst dílo 
Johna Perkinse „Přiznání ‘ekonomického’ ostřelovače“. (Confessions 
of An Economic Hit Man), ze kterého běhá mráz po zádech, a kde 
nahlédnete do nitra prostředí nepředstavitelné manipulace politiků a 
vlád po celém světě prováděnou gangy iluminátských banksterů ve 
stále trvajícím pokusu o ovládnutí každé země. 

Domino efekt dobrovolného připívání začne jedním městem a 
eventuelně osvobodí celou zemi. Jakmile jedna nezávislá země dosáhne  
na tento status, velmi rychle ovlivní další země, protože lidé po celém 
světě budou sdílet stejné přání po svobodě. Může se to přihodit velmi 
rychle – zdánlivě přes noc, jako ruská nebo francouzská revoluce. A 
všechno, co je třeba k vyvrácení této peněžní gangsterské říše je jedno 
malé město v některé zemi, mimo centrum pozornosti, na které nikdo 
nemyslí, zatímco banksteři upírají svou pozornost na města velká. 

Jakmile si lidé uvědomí, že banky ve skutečnosti nemají vůbec žádné 
peníze – protože je denně tvoří ze vzduchu – jednoduchá událost jakou 
jsou náhlé výběry hotovosti velkým počtem klientů (tzv. bank run) ve 
stejnou dobu odhalí tento podvod a způsobí zavření bank – banky se v 
okamžiku stanou insolventní. Toto může být jedna ze strategií použitelná 
lidmi, aby odkryli nezákonné a kriminální aktivity banksterů. Ironicky, 
téměř přesně toto se stalo na Kypru koncem března 2013, ale lidé si 
neuvědomili, čeho vlastně dosáhli. Všeobecná ignorance mas zabránila 
lidem veřejně prohlásit banky za insolventní a využít nezbytné právní 
struktury k vynucení soudního rozhodnutí o prohlášení insolvence. 
Banky jsou konečně také společnosti. 
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Lidé by měli být připraveni na takové budoucí události a mít v rukou 
reálný plán na prohlášení bank a centrální banky insolventními a zavést 
novou měnu pro lidi v momentě, kdy k tomu dojde. Jelikož měna, která 
náleží insolventním soukromým bankám, byla sebrána lidu, lidé by 
mohli vyvolat volby o vyslovení nedůvěry v existující peníze a zavést 
novou měnu lidí – lidmi. Zbytek ponechám vaší představivosti. 

Přechodné fáze – kreativní peníze

Nemůžeme se z nuly stát hrdinou jedním krokem – přestože většině 
z nás by se to líbilo. Projdeme řadou přechodných fází, které nás 
dovedou z dneška do úplného UBUNTU přispívání, pokud se nestane 
něco dramatického. Možná, že budeme muset vytvořit přechodnou 
alternativní měnu, takzvané „zákonné peníze“ nebo „peníze podložené 
majetkem“, nebo jednoduše budeme muset vytvořit kredit odpovědným 
způsobem ve srovnání s tím, co provádějí banksteři. Budeme muset 
být tak kreativní, jak to bude možné, a připravit základnu pro hladký 
přechod – vyhnout se vytváření problémů a situací, které by mohly být 
zneužity a uškodit lidem.Takové doby musíme nechat za sebou. 

Spojení peněz se zlatem nebo jinou cennou komoditou na krátký 
čas není pravděpodobně dobrá varianta. Pouze zpětně přináší problémy 
minulosti a otevírá dveře k možnému vykořisťování těmi, kteří stále 
chtějí kontrolovat druhé.  

Jedna z kritických věcí, které se musí odehrát v každé zemi, je 
uzavření nezákonných soukromých centrálních bank a jejich nahrazení 
BANKOU LIDOVOU – která tvoří peníze pro lidi, lidmi – bez úroku 
a bez daní. Toto udělali Abraham Lincoln a JFK předtím, než byli 
zavražděni. Neberte tento krok na lehkou váhu. Podrazí nohy bankéřům 
a odstraní všechnu jejich finanční kontrolu nad chodem jakékoliv země. 

Závazkem nové LIDOVÉ BANKY bude tvorba peněz dostupných 
lidem tam, kde a kdy budou nutné, ve všech oblastech ekonomiky, dále 
banka bude stabilizovat finanční sektor a odstraní finanční těžkosti, 
které lidé mají. 

Stavebnictví – průmysl - výroba

Všechno, co potřebují komunity a lidé, bude vyráběno a produkováno k 
užitku nebo z nezbytnosti pro komunitu – nikoliv pro individuální touhu 
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nebo chamtivost. To znamená, že se budou muset vytvářet i nástroje 
potřebné během výrobních procesů. Tím rozvineme nový řetězec 
dodávek, který není spojen s marketingem, jménem nebo s pokusy 
urvat větší podíl na trhu, ale který plní pravé potřeby společnosti. V 
současné době každý výrobní cyklus dodává zboží vyrobené levněji, 
aby se dosáhlo vyšších zisků, a zboží méně trvanlivé, aby se zvýšila 
nutnost jeho nahrazení v blízké budoucnosti. To vše jedině za účelem 
expanze průmyslového monstra. 

Celé sektory průmyslu a výroby se podstatně změní ve společnosti 
dobrovolného přispívání, protože peníze již nejsou překážkou v 
procesu, což uvolní prostor pro používání nových materiálů, které jsou 
ekologické, biologicky odbouratelné a recyklovatelné. Vše se vyrobí 
v co nejvyšší kvalitě, aby vydrželo co nejdéle a nemuselo se nikdy 
nahrazovat nebo opravovat. 

Statisíce lidí pracujících v obřích továrnách, zaměstnaných jako 
levná pracovní síla, kteří budou mít možnost vybrat si svou oblíbenou 
práci, přejdou pravděpodobně do menších továren nebo dílen, kde 
lépe a efektivněji využijí své odborné schopnosti k užitku komunity. 
Například tisíce pracovníků z výrobních linek obuvi NIKE nebo 
BATA by se mohli stát ševci s vlastní výrobou a v jejich komunitě by 
poskytovali vysoce potřebné specializované služby. 

Každá továrna nebo dílna bude mít hlavního mistra dohlížejícího 
na aktivitu. V pekárnách, mlékárnách, ve výrobě skla, v lesnictví, na 
farmách, při konstrukcích a podobně bude mistra podporovat řada 
velmi zkušených lidí. Mistři v oboru budou pravděpodobně také mistry 
učiteli, ke kterým přijdou děti, aby získaly praktické zkušenosti a 
znalosti v rámci nového vzdělávacího systému, který bude vyučovat 
skutečné dovednosti pro život na rozdíl od zbytečných teoretických 
vědomostí.

Těžba v obřích důlních provozovnách bude výrazně zredukována 
na těžbu pouze potřebného množství pro danou zemi a její lid. Bude 
zrušeno zahraniční vlastnictví dolů a práva na minerály přejdou zpět k 
lidem země, minerály se ani nebudou vyvážet, ani nebudou zneužívány 
na burzách k vytváření bohatství pouze pro několik málo jedinců. 
Statisíce lidí otročících pro důlní korporace, které velmi málo přispívají 
ke zlepšení života lidí kromě vyplácení několika mizerných dolarů na 
nákup zbytečností, se stanou produktivními členy v jejich komunitách, 
kde budou dělat to, co milují a budou výrazně přispívat k užitku všech. 
Každý z horníků má speciální dovednosti, které ničila kapitalistická 
šelma a potřeba vydělávat peníze na přežití. 
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Těžba je jeden z nejkritičtějších průmyslů světa, neboť produkuje 
suroviny nutné k výrobě téměř všeho, co denně používáme. V 
současnosti doly těží z Matky Země maximum minerálního bohatství, 
které rozesílají po celém světě jako pohon světového průmyslu, k 
výrobě nepotřebné veteše, zbytečností prodávaných lidem. Ovšem 
spotřebitelé v kapitalistické konzumní společnosti si myslí, že bez 
veteše nemohou být, a tak podporují existenci a krmení monstra 
nazývaného ekonomika, které je naživu pouze díky používání peněz a 
které pokračuje v zotročování lidí v tomto šíleném cyklu konzumace – 
to všechno proto, aby banksteři udrželi kontrolu.

Dole:Mimořádným příkladem toho jsou „města duchů v Číně“. Celá města, až 
pro pět miliónů lidí, jsou roztroušena na území Číny. Tato města byla postavena 
pouze z jednoho důvodu - ukázat světu, že Čína prožívá ekonomický růst. 
Množství zdrojů, které bylo vyplýtváno k vytvoření této šílenosti, je svědectvím, že 
přišel čas alternativní reality. 

   

Minerály, které nejsou pohlceny průmyslem, jsou prodávány na 
mezinárodních trzích k obohacení pouze několika procent obyvatel 
světa, zatímco obyčejní lidé jsou zotročováni. Toto platí pro všechny 
přírodní zdroje.

Jen si uvědomte, co se stalo s vodou během poslední dekády. Dříve 
jsme pili vodu z kohoutku – nyní mnoho lidí pije pouze vodu z lahví, 
které jsou posílány po celém světě. 

Vlády a gigantické nadnárodní korporace sebraly vlastnictví 
minerálů proti vůli lidu. Když obyčejní Jihoafričané hledají zlato nebo 
diamanty, jsou obvinění z trestného činu a krutě trestáni. 

Důlní průmysl a těžba minerálů je jeden z prvních sektorů, které 
musí být zachráněny z rukou nezákonných pirátů, kteří drží naši zemi 
jako rukojmí, a musí být vráceny lidu této země, kterému náleží. 
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Toto dramaticky ovlivní všechny komponenty potřebné k výrobě. 
Zásoby kovů, například oceli, železa, hliníku, rovněž i stavební materiály 
jako dřevo, cihly, kámen, cement, písek budou poskytovány výrobcům 
jmenovaným Radou starších v komunitách. Toto se bude samozřejmě 
týkat i radioaktivních materiálů nebo výzkumu těchto látek. 

Pravdou je, že lidstvo vůbec nepotřebuje používat nebezpečné 
materiály. Existují bezpečné a mnohem efektivnější alternativy. Již 
nyní probíhá exploze nové energie a technologie volné energie, která 
bude dostupná celému světu bez velkého povyku. Tato volná energie 
změní všechno v našem životě způsobem, který si dnes ani neumíme 
představit. Zvláště na poli průmyslu a výroby. 

Jakmile si uvědomíme, že všechna nadměrná důlní aktivita není 
skutečně nutná k vytváření dostatku pro lidi a je pouze nástrojem 
roztáčejícím kola průmyslu proto, aby tekly peníze a lidé zůstávali 
otroky tohoto cyklu, zatímco banksteři vše kontrolují, okamžitě mnohé 
důlní aktivity zastavíme. 

Vědci, vynálezci a obyčejní lidé mají všechna řešení, která 
potřebujeme k vytvoření dostatku na všech úrovních, aniž bychom 
znásilňovali naši planetu kvůli minerálům. Existuje dostatek 
obnovitelných zdrojů pro všechno, co potřebujeme k plnému životu. 

Významný rozvoj ve všech sektorech průmyslu se bude odehrávat v 
místních strukturách, kde vznikají návrhy a výroba probíhá v té nejlepší 
kvalitě, což není možné za kapitalistického systému. Pamatujte, že 
peníze již nejsou problémem v procesu rozvoje. To znamená, že každá 
země bude potřebovat velmi málo, pokud vůbec něco, z jiné země, aby 
byla soběstačná a umožnila svým lidem žít utopický život. Ovšem v 
takové době již nebudou existovat hranice a každá komunita bude moci  
získat jakoukoliv potřebnou věc od těch, kteří ji nabízejí. 

A jelikož peníze již nejsou ve hře, centrální Rada starších využije 
minerálního a přírodního bohatství země a poskytne vše potřebné 
jednotlivcům, výrobcům a zpracovatelům. Každá výroba nebo 
zpracující závod dostane, co potřebuje, aby mohl zásobovat jejich 
komunitu a produkoval ještě něco navíc. Pamatujte, že všechny tyto 
aktivity nejsou vykonávány pro zisk nebo z chamtivosti, ale pouze pro 
potřeby společnosti – v tom spočívá obrovský filozofický rozdíl. 

Komunity budou konzumovat zlomek věcí, které používáme 
dnes – a všechno bude znovu použitelné, recyklovatelné, biologicky 
odbouratelné, praktické a trvanlivé, vyrobené co nejlépe. 

Koncept „zastaralý“ bude z naší paměti vymazán. „Zastaralý“ 
je ohavné dědictví kapitalismu, kde korporace vyrábějí věci tak, aby 
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vydržely pouze krátkou dobu a musely se nahrazovat. Většina věcí v 
našich životech je strukturována tak, aby peněžní monstrum žilo, a 
nutí nás, konzumenty, abychom spotřebovávali víc a víc. Dobrovolné 
přispívání nám dovolí vyrábět věci trvanlivé, které dlouho vydrží. Jednou 
z nejlepších reportáží odkrývající tuto šílenou konzumní mentalitu je 
Story of Stuff (Příběh věcí) – napsala Annie Leonard. Prosím podívejte 
se na ni zde: http://www. storyofstuff. org/

UBUNTU ZNAMENÁ…

SYSTÉM UBUNTU PŘISPÍVÁNÍ je plán pro lidstvo na dosažení 
prosperity a plán nové sociální struktury, ve které jsou všichni 
svobodní a sobě rovní. 

UBUNTU znamená:
• Komunity suverénních lidí, kteří si zvolili jednotu za účelem lepších 

výhod pro každého. 
• Společnost, která funguje bez konceptu peněz, bez směny nebo 

obchodu a nedává materiálním věcem žádnou hodnotu. 
• Kde příspěvek každého do komunity je považován za rovnocenný a 

nesmírně vzácný.  
• Kultura, ve které je každý jednotlivec povzbuzován věnovat se 

svým zálibám a přispívat svými přirozenými talenty nebo získanými 
dovednostmi ke zlepšení prospěchu všech v komunitě. 

• Společnost s novou sbírkou zákonů založených na potřebách lidí. 
• Kde je všechno poskytnuto každému, protože přispívají svou  

zamilovanou prací. 
• Společnost, kde je o každého postaráno a každý je milován od 

okamžiku početí do dne, kdy jejich duše opustí tělo. 
• Svět, ve kterém neexistuje zaměstnání, kariéra, korporace, 

nezaměstnanost, bezdomovectví, hlad nebo další negativní aspekty 
minulosti. 

• Společnost, která podporuje nejvyšší úroveň vědeckého a 
technologického pokroku, protože neexistují finanční omezení. 

• Společnost s kvetoucím uměním a kulturou, kde lidé žijí naplno. 
• Společnost, ve které rychlý duchovní růst vyvolaný explozí umění a 

kultury umožní prudký vzrůst vědomí a s tím zároveň poroste i plné 
pochopení a přijetí konceptu jednoty. 

• Systém, který poskytuje nepřestavitelný nadbytek všech věcí na 
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všech úrovních, nepředstavitelný pro ty, kteří jsou polapeni v 
dnešním kapitalistickém prostředí hnaném spotřebou. 

Stěhování z města do města
Co se stane, když někoho začne „pálit dobré bydlo“ a bude chtít cestovat 
nebo se přestěhovat do jiného města v horách nebo blíž k moři či do 
blízkosti člena rodiny nebo na jiné místo, které náhle upoutalo jeho 
pozornost? Toto je jedna z pravidelných otázek, kterou lidé pokládají,  
když se pokoušejí pochopit UBUNTU filozofii, jednoduše proto, že 
myšlenka dobrovolného přispívání je pro ně nová a stále myslí na 
peníze - a jak získají věci bez peněz -  jak budou moci cestovat. Mějte 
na paměti, že každý si může zvolit život v jakékoliv komunitě – NEBO 
– rodiny si mohou vybrat život o samotě na odlehlých místech. Všechny 
druhy přepravy budou stále dostupné všem a cestování kamkoliv bude 
zdarma. Bude existovat mnoho způsobů dopravy, které je dnes těžké 
předpovědět. Lidé se mohou přemístit do jiného města, kdy budou chtít. 

Z důvodů odlišné sociální struktury a úzce provázáné komunity 
lidé oznámí svým kolegům svůj úmysl se stěhovat pro případ, že 
bude nutné nalézt náhradníka se stejnými specifickými schopnostmi. 
Ale díky naprosto odlišné struktuře UBUNTU komunit je velmi 
nepravděpodobné, že by nebyl nikdo, kdo by odcházejícího nenahradil. 
Naopak, je velmi pravděpodobné, že v komunitě bude celá řada vysoce 
schopných lidí, kteří velmi rádi budou plnit daný úkol. 

Dovolte mi připomenout, že v komunitě UBUNTU zná každý 
každého, znají své schopnosti, co dělají, kde to dělají, kde bydlí, jak je 
kontaktovat, jak získat to, co potřebujete, jak nechat věci opravit, nebo  
postavit, nebo navrhnout a tak dále. Jsou to plně integrované komunity, 
kde je o všechno a o všechny postaráno. Takže když se někdo rozhodne 
UBUNTU komunitu opustit, bude to pravděpodobně velká událost a 
příležitost k uspořádání velké slavnosti na rozloučenou. 

Dovolte mi vás provést sledem událostí, které se odehrají při stěhování 
do nového města. Toto také objasní některé jemnější detaily struktury v 
našich nových komunitách a způsob jejich „hladkého“ fungování. 

Přijedu do nového města s úmyslem se tam usadit, z jakéhokoliv důvodu. 
Jdu se ohlásit do budovy pro návštěvníky. Ta je nejspíše součástí centra 
komunity, kde se plánuje činnost komunity, a kde zasedá Rada starších. 
Každý nový obyvatel nebo návštěvník musí ohlásit svůj příjezd 
způsobem, který se nyní provádí při vstupu do přírodní rezervace. 
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Michael: „Ahoj, jsem Michael a rád bych se usadil ve vaší krásné 
komunitě.“

John: „Vítej, Michaeli, já jsem John a jsem jeden z koordinátorů, který 
organizuje dovednosti. Jsme rádi, že jsi tady. Prosím, zapiš své jméno 
do knihy komunity. Co je tvoje zamilovaná práce (LOL), Michaeli?“

Michael: „Jsem sochař – dělám keramické sochy.“

John: „To zní nádherně… budeš báječným příspěvkem k umění a 
kultuře města. Ale v současné době nemáme potřebu nového sochaře – 
jaké další dovednosti máš, Michaeli?“

Michael, po chvilce zamyšlení …„Velmi rád pěstuji sazenice nebo 
vysazuji stromy.“

John: „To je úžasné, protože máme velmi aktivní program pěstování 
sazenic, kterého se účastní i malé děti v rámci výuky. Naše sazenice 
využívá šest okolních měst pro jejich farmářské a lesní projekty. Ti 
budou mít velkou radost z tvého přispívání.“ John se obrátí ke stránce s 
projekty komunity … „Tak. . . kterých projektů komunity by jsi se rád 
účastnil v rámci tvého 3-hodinového týdenního příspěvku, Michaeli?“
 
Michael: „Miluju chemii… existuje něco, kde se mohu zapojit a naučit 
se více o chemii?“

John: „Ano, náš tým pro vodu a recyklaci odpadu dělá s chemií úžasné 
věci, neustále pracují na nových objevech.“ 

John zapíše mé dovednosti a talenty do komunitní knihy kontaktů. 
Informace je zároveň uložena do sofistikovaného počítače s otevřeným 
softwarem na nejvyšší možné technologické úrovni, který okamžitě 
vyhodnotí, kde mé dovednosti nebo talenty mohou být využity. 
Souhlasil jsem s přispěním 3 hodin denně, pět dní v týdnu, při pěstování 
sazenic a tři hodiny týdně ve službě pro komunitu, zatímco se budu učit 
o chemii v recyklačním závodě. Po odpracování 3 hodin mé oblíbené 
práce denně mám stále 18 hodin dne na mou keramickou tvorbu v 
nejlépe vybaveném sochařském studiu, které si lze představit – kde jsou 
mi poskytnuty všechny materiály zdarma, neboť jsem přispívající člen 
komunity. 
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John: „Kde by jsi raději bydlel, Michaeli, v údolí nebo u řeky nebo 
nahoře v horách?“

Michael: „Dávám přednost horám.“

John hledá v počítači domy na horách. „Zdá se, že momentálně nejsou 
žádné volné domy na horách, ale je několik volných domů u řeky. 
Dám ti mapu a budeš si moci vybrat, který by se ti líbil, až začneš 
plánovat svůj nový domov. Tady je seznam kontaktů v komunitě se 
jmény a dovednostmi u každého. Já budu kontaktovat plánovače města 
a architekty, aby mohli začít plánovat tvůj dům na horách podle tvých 
představ.“

Jedu zdarma veřejnou dopravou podívat se na domy u řeky a vyberu 
si jeden, který se mi nejvíce líbí. (Všimněte si, že jsem nedostal klíč, 
protože klíče a zamykání je nemyslitelná věc v komunitách UBUNTU.) 
Moc se mi líbí interiéry domu, jenom jídelní stůl mi nepadl do oka. 
Prohlížím brožuru kontaktů a hledám výrobce nábytku, potom si zajedu 
do skladu nábytku, abych si vybral nový stůl. Sejdu se s truhlářem, 
který zajistí doručení vybraného stolu a odveze můj starý stůl – ten 
může použít někdo jiný nebo může být předělaný na nový kus. A zbytek 
dne mám volno. 

Ten večer jsem představen velkému davu, který mě přišel uvítat.  
Setkáváme se na náměstí nebo někde v hale komunity, kde se takové 

akce odehrávají. Lidé se mě mohou zeptat na mé talenty a během 
rozhovoru se lépe seznámíme. Setkání je provázeno oslavou, tancem, 
hudbou a jídlem pro všechny. Příští den, kdy mám volno, se procházím 
městem a seznamuji se s mnoha lidmi, přitom zároveň poznávám jejich 
dovednosti a talenty. Mám schůzku s lidmi z projektu sazenic, budu s 
nimi pracovat a tak přispívat svou LOL, a dozvídám se něco o procesu. 

Následující ráno začíná můj LOL příspěvek pro komunitu. Volím 
si čas od 7 do 10 dopoledne, protože jsem ranní ptáče. V 10 dopoledne 
jdu procházkou do parku do uměleckého centra komunity a připravuji 
si místo, kde se budu věnovat své keramické tvorbě. Objednávám si 
všechny materiály, které potřebuji, od mistryně učitelky, která má na 
starosti aktivity v sochařském centru. 

Během dalších šesti měsíců se opravdu zamiluji do pěstování 
sazenic, zatímco tvořím nejrůznější sochy. Mistryně učitelka je natolik 
spokojená s mou prací, že mě požádá, abych vyučoval v některých 
odpoledních třídách 12-ti leté děti v rámci jejich vzdělávání. Mezitím 
se moje výtvory staly natolik žádané lidmi v komunitě, že ani nejsem 
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schopný držet krok s požadavky na mé nové umělecké výtvory. 
A situace pokračuje tak daleko, že po šesti měsících několik členů 

komunity požádá Radu starších, aby mě jmenovali sochařem města. 
Návrh podporuje asi třetina lidí – což je v souladu s pravidlem 

menšiny a poměrem 1/3 nebo 11/33 z posvátné geometrie, které se 
používá k postupu podle přírodních zákonů. Rada mě zavolá a předloží 
mi tento požadavek komunity. Každý se těší, že budu mít více času na 
tvorbu překrásných soch. Vděčně se ujímám tohoto jmenování a příští 
den jsem jmenován respektovaným sochařem komunity. Moje sochy 
stojí podél ulic i v parcích a jsou pýchou mé komunity. 

V procesu sochaření jsem také jmenován mistrem sochařem 
současným mistrem sochařem. To mi dává příležitost učit děti v rámci 
vzdělávacího procesu – děti budou přítomné v mých hodinách a budou 
se ode mě učit během sochaření. 

NEBO
Odmítnu navržené jmenování na sochaře města, protože jsem se v 
minulých šesti měsících zamiloval do sazenic a lesnictví a chci být 
aktivnější v této oblasti.

NEBO
Když se přihlásím při příjezdu do nového města, mé schopnosti jsou  
okamžitě uznány jako vyjímečné nade všechno, co existuje v komunitě. 
Nabídnou mi dům podle mého výběru a následující den Rada starších 
rozhodne, po poradě s ostatními mistry a učiteli, že budu zastávat pozici 
mistra učitele v oblasti mé expertízy – protože v komunitě není nikdo 
s mými schopnostmi. Ale stejně jako každý jiný, i já si musím vybrat 
službu pro komunitu, kde budu přispívat 3 hodiny týdně. Jestliže jsem 
zmatený a nemohu si vybrat – budu dočasně přiřazený do jednoho z 
projektů, kde je třeba více lidí, než se rozhodnu. Projekty komunity 
fungují na rotační bázi každých několik týdnů, takže lidé se nezačnou 
nudit, ale vyzkouší si řadu různorodých aktivit. 

Toto je příklad toho, jak jednoduše mohou věci probíhat, když peníze 
nestojí v cestě. Tento příklad platí pro každý aspekt naší komunity – 
všechny možné talenty a dovednosti, které si můžeme jen představit. 
Toto je samoopravný systém, který bude prezentovat řešení pro každou 
výzvu. 

Dovolená & volno
Lidé si berou dovolenou a volno, protože pracují jako otroci celý rok a 
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potřebují „dobít baterky“ před návratem do práce, a potom pokračují 
v cyklu znovu. Dovolená není právo člověka, je to privilegium 
občanů udělované našimi zaměstnavateli a korporacemi, kterým jsme 
zaslíbili své životy. Velké procento světové populace nemá oficiálního 
zaměstnavatele nebo práce, kterou dělají, jim ani nedovolí vzít si 
dovolenou, zatímco lidé v oficiálním zaměstnání mají průměrně 2-4 
týdny dovolené ročně. Dovolená je velká událost a někteří lidé plánují 
dovolenou roky dopředu, aby ji co nejlépe využili. To je skutečně 
smutná situace. 

V komunitách UBUNTU, kde lidé žijí na vybraném místě, dělají, 
co milují, mají přístup ke všemu, co potřebují a užívají života plnými 
doušky beze stresu nebo starostí o cokoliv, nepřemýšlí o dovolené tak, 
jako dříve. 

O dovolené jednou za rok pravděpodobně vůbec nebudeme 
přemýšlet. Ani o svátcích nebo dlouhých víkendech nebo o volnu z 
práce a podobném přepychu, který je nám udílen našimi nadřízenými 
v hierarchické společnosti. Budeme mít úplnou kontrolu nad svým 
životem a cíli. Můžeme se stěhovat podle vlastního přání v rámci 
pravidel struktur UBUNTU. 

Doprava je zdarma dostupná všem a lidé mohou cestovat kamkoliv a 
kdykoliv. Po příjezdu se ohlásí v centru komunity, uvedou jejich důvod 
pro příjezd – dovolená – vyberou si LOL nebo projekt dané komunity,  
ve kterém budou přispívat v rámci normy modelu UBUNTU. Na 
oplátku za příspěvek tří hodin denně, pět dní v týdnu, budou mít přístup 
ke všem zařízením v komunitě, ke sportu, umění, kultuře a všemu jídlu, 
které mohou sníst. Toto dovolí lidem na jejich tzv. „dovolené“ sedět 
dalších 18 hodin denně na pláži, když budou chtít. 

Tento model platí pro cestovatele, dovolenkáře nebo pro všechny 
ostatní. Systém je jednoduchý a nemůže být zkorumpován, protože 
neexistují žádné peníze ke korupci. 

Dokonce i o ty, kteří jsou rození cestovatelé, bude postaráno. 
Cestovatelé, přestože zůstávají pouze krátkou dobu, jsou respektovanými 
hosty v jakékoliv komunitě. Cestovatelé přispívají vyprávěním příběhů, 
přinášením novinek a otevírají posluchačům širší pohled na život, svět 
a vesmír, podněcují myšlení lidí v komunitě. Často přinášejí dary a 
talenty z dalekých míst, která zažehnou v ostatních přání prozkoumávat, 
učit se a růst. A jelikož je všechno zdarma, dary, které přinášejí, jsou 
podivuhodné. A takové i být musí, protože ve společnosti, kde každý 
má všechno, musí být přinesené dary skutečně unikátní. 
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Jídelny v komunitě – restaurace – vaření doma
Pamatujte, že jídlo je dostupné každému a vždy v komunitách UBUNTU. 
Pokud něco specifického není dostupné v komunitě, mistři učitelé nebo 
mistři řemeslníci v daném sektoru to získají skrze Radu starších (toto 
je zároveň základní postup k získání čehokoliv potřebného v komunitě) 
a tvoří se tak trvalé zásobování pro budoucnost. Platí pro šéfkuchaře 
stejně jako pro všechny ostatní. Plýtvání jídlem bude odsuzováno všemi 
v komunitě, a proto lidé jídlem plýtvat nebudou. Rovněž není nutné 
shromažďovat potraviny nebo je skladovat ve velkých množstvích, 
když máme čerstvé jídlo každý den.

Šéfkuchaři a kuchaři, kteří milují vaření a kteří byli jmenováni 
komunitou na pozici šéfkuchařů, budou hrát klíčovou roli ve způsobu 
stravování komunity. Způsob stravování a přípravy jídla se dramaticky 
změní. Je běžně známé, že jíme příliš ubohá jídla. V systému 
dobrovolného přispívání lidé budou jíst mnohem méně, ale výživněji, a 
potěšení z jídla podstatně naroste. 

Naše klasické rodinné jednotky jsou ve 21. století strukturovány 
tak, že muž jde do práce a žena zůstane doma, uklízí a vaří. Ale kvůli 
ekonomicky těžké době musí oba rodiče pracovat, aby stačili platit 
účty. Konečným výsledkem je více peněz, ale vyšší inflace. Nyní trčíme 
ve skutečnosti, kde musí pracovat oba rodiče, aby přežili. To znamená 
značný stres pro celou rodinu, ale zvláště pro ženy, protože se od nich  
očekává, že přijdou domů po dlouhém dnu v práci a připraví pro rodinu 
skvělé jídlo. 

Mnohé ženy, které jsou polapeny v této situaci, nejsou nutně dobré 
kuchařky, a v době, kdy dorazí unavené, frustrované a vystresované 
domů z práce a čeká se od nich, že uvaří skvělé jídlo, nejsou schopné 
připravit výsledné jídlo s láskou. Ti z nás, kteří studují jemnější aspekty 
vědy zabývající se tokem pozitivní energie, budou vědět, že voda, 
kterou pijeme a jídlo, které jíme, v sobě uchovává myšlenky a energii 
vysílanou do vody a jídla. 

Dr. William A. Tiller odvedl masivní množství práce na tomto poli 
s udivujícími výsledky a vřele vám doporučuji vyhledat na internetu 
jeho zprávy, je to vzrušující vzdělání o projekci myšlenek a jejich vlivu 
na vodu. „Posledních čtyři sta let věda vycházela z nepotvrzeného 
předpokladu, že lidský úmysl nemůže ovlivnit to, co nazýváme fyzická 
realita. Náš experimentální výzkum posledních deseti let ukazuje, že 
pro dnešní svět a za správných podmínek tento předpoklad již neplatí. 
My lidé jsme mnohem více, než si myslíme, a psycho-energetická věda 
pokračuje v rozšiřování důkazů.“ William A. Tiller, Ph. D. (Profesor 
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Emeritus na Stanford University). Dr. Masaru Emoto z Japonska je 
vůdčím expertem v zachycování obrazů myšlenek lidí promítaných 
do vody a je odborníkem na vliv myšlenek na vodu. Řada jeho knih a 
pozoruhodných fotografií takových experimentů otevřely celou novou 
oblast vědeckých studií vody, její reakce na okolí a její nesmírný vliv 
na život takový, jaký známe. Jeho práce ukazuje proměny krystalické 
struktury vody od překrásných geometrických tvarů, známých jako 
strukturovaná voda, která jiskří po vystavení milujícím a pozitivním 
slovům a myšlenkám, až ke špinavým chuchvalcům nestrukturované 
vody po vystavení slovům a myšlenkám nenávisti a násilí. 

Experimenty s takovou nestrukturovanou vodou ukázaly, že rostliny 
nevyživuje a v některých případech rostliny po zalévání takovou vodou 
skutečně odumřou. Pozoruhodné fotografie strukturovaných vodních 
zmrzlých krystalů, kterými se Dr. Emoto proslavil, indikují soulad s 
posvátnou geometrií. 

Dr. Emoto byl na návštěvě v Jižní Africe a navštívil UBUNTU 
Centrum uzdravení vytvořené Ianem a Dawnou Macfarlanovými, kde 
provedl jeden ze svých experimentů u posvátného UBUNTU stromu na 
nádvoří. Testoval vliv slova UBUNTU na strukturu vody. Výsledek byl 
ohromující, vznikl perfektně symetrický krystal, který se stal symbolem 
Centra uzdravení. Toto bylo vůbec poprvé, kdy Dr. Emoto věnoval svou 
speciální fotografii krystalu jakékoliv organizaci s podmínkou, že její 
energie bude používána na léčivé projekty pro všechny cítící bytosti v 
Africe a dále.

Tvar vytvořený vodou po expozici slovu UBUNTU je překrásný hexagonální 
krystal s jednoduchým šestiúhelníkem a kruhem ve středu. 
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Zde je prohlášení Dr. Emoto o tomto pozoruhodném snímku. 
„Překrásný kruh se objevil ve středu krystalu. Já věřím, že tento kruh 
je UBUNTU samotné. Znamená to, že všechno je v perfektní harmonii. 
A pouze tehdy, když je všechno v perfektní harmonii a v souladu, získají 
všechny bytosti pravé štěstí.“

Ref: Dr. Masaru Emoto

Podle Platóna je číslo kruhu šest. Šestiúhelník je spojen s kruhem, 
protože existuje šest stran u šestiúhelníku a když spojíte každý roh 
se středem kruhu, vytvoří se šest rovnostranných trojúhelníků. Tento 
poměr je unikátní pro vztah mezi kruhem a šestiúhelníkem. V posvátné 
geometrii rovnostranné trojúhelníky představují základní strukturu 
hmoty ve fyzické formě. Odtud architekti vzali ideu pro používání 
trojúhelníků nebo čtyřstěnů, když konstruují věže nebo mosty, které 
musí být opravdu pevné. 

Platón také prohlásil, že šest je perfektní číslo a kruh je perfektní 
tvar. Skutečnost, že UBUNTU je reprezentováno perfektním číslem 
a perfektním tvarem zakódovaným ve strukturované vodě, která 
poskytuje život v hojnosti, nám říká, že UBUNTU je perfektní systém 
hojnosti, ve kterém může lidstvo vzkvétat. Toto může být fenomenální 
náhoda nebo jednoduše indikace toho, jak je všechno propojeno. Když 
víme, kde hledat perfektní stvoření božského Stvořitele, nalezneme 
všechny odpovědi. 

Z toho plyne poznání, že když připravujeme jídlo ve stresu, protože 
musíme, zatímco jsme rozhněvaní, nebo vystresovaní, nebo frustrovaní, 
jídlo ponese stejnou energii. Ztratí své nutriční vlastnosti a my můžeme 
dokonce onemocnět. To je osud dnešního světa. Milióny lidí v městských 
oblastech pojídají fast-food, které nemá žádnou nutriční hodnotu. 
Špatné jídlo, které jíme, je jeden z významných faktorů způsobujících 
zhoršení zdraví v dnešní společnosti. 

• UBUNTU komunity nebudou mít tento problém 
• Jídlo se pěstuje organicky
• Používá se energií nabitá voda
• Lidé nejsou ve stresu nebo nervozitě kvůli jejich zaměstnání nebo 

přežití
• UBUNTU lidé milují své životy
• Když připravují jídlo, dělají to s láskou v srdci
• Ti, kteří neumí vařit nebo neradi vaří, nebudou muset nikdy více 

vařit, protože jejich město bude plné malých restaurací a společných 
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jídelen vedených mistry šéfkuchaři, kteří milují vaření a připravují 
jídlo s láskou. 

Z restaurací a společných jídelen se stanou místa, kde se lidé budou 
scházet, hovořit spolu a oslavovat. Lidé nebudou muset vařit, když to 
nedovedou nebo když nebudou chtít. Naše celkové návyky ve stravování 
se dramaticky změní. 

 

UBUNTU PLÁN AKCE – SEKTOR ZA SEKTOREM

Vysvětlovat novou filozofii o světě bez peněz je složitý úkol. Někteří 
lidé to pochopí okamžitě, zatímco jiní potřebují delší čas na strávení 
a zpracování informace. A potom existují takoví, kteří mají problémy 
se samotnými základy, mají potíže i s těmi nejjednoduššími koncepty, 
a bojují proti nim vší silou naprogramování, kterému většina z nás 
nějakým způsobem padla za oběť. 

V následujících kapitolách předkládám řadu klíčových sektorů a 
vysvětluji, jaké změny v nich proběhnou ve společnosti bez peněz. 
Nepředkládám ani pravidla, ani instrukce, ale víceméně nápady a možné 
návody, které se vyvinuly během několika roků uvažování. Nezabývám 
se všemi možnými sektory života, protože to prostě není možné – ale 
pokud máme připravené základní kameny a ideu, jak je „usadit“, zbytek 
aktivit se vyvine přirozenou cestou – vedeny lidmi, pro lidi.

Důležitější je, abychom měli jednotný úmysl tento nový svět vytvořit 
a potom bude existovat, taková je skutečnost. 

Lekce z kvantové fyziky z počátku 20. století: 
My se podílíme na vytváření naší reality. Klíčem k manifestaci je 
vizualizace a úmysl.

Toto nás přivádí zpět ke slovům Ježíše/Jeshui, „vírou můžete hory 
přenášet“. Ve skutečnosti tím nemyslel, abychom jej uctívali, ale 
předkládal nám možnost pochopit další důkaz skrytý ve slovech „Bůh 
je ve vás“. Tím myslel, že my sami jsme odpovědní za naši realitu, 
náš vlastní hologram, a že částice vytvářející naši realitu jsou pod naší 
kontrolou. Protože Bůh je v nás a my jsme jedno s Bohem, máme být 
spolutvůrci naší božské reality.

Nebudeme vytvářet utopický svět opakováním chyb z minulosti. Je 
nemožné přesně předpovědět, jak se naše životy změní a jak odlišně 
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budeme věci provádět, ale jedna věc je jistá – abychom přežili jako 
druh, musíme se zbavit strachu, začít změnu a provádět věci úplně 
jinak. Nemůžeme stále čekat, až nás někdo zachrání – musíme zachránit 
sami sebe. 

Nemůžeme vyřešit naše problémy aplikováním té logiky, která je 
způsobila.

Potřebujeme se znovu naučit principy jednoty a rovnosti, což může 
být pro některé z nás těžké kvůli systému, do kterého jsme se narodili 
a který ovlivnil naše myšlení. Jsme produktem systému navrženého 
tak, abychom se stali závislí na zbytečnostech a na jejich akumulaci, 
abychom nějakým pokrouceným způsobem věřili, že čím víc zbytečností 
máme, než zemřeme, tím většího úspěchu jsme dosáhli. 

Filozofie otroctví je na naší planetě dobře propracovaná. Lidé 
zotročují jeden druhého po tisíce let. Ale abyste lidi udrželi jako fyzické 
otroky, musíte je ubytovat, krmit a oblékat. Díky zavedení peněz jako 
nástroje zotročení lidé musí pracovat, sami se krmit, sami se oblékat a 
sami si zajistit bydlení. Aby mohli toto všechno vykonávat, potřebují 
zbytečnost nazývanou peníze, která je kontrolovaná a poskytovaná 
těmi na vrcholu. 

Brilantní a jednoduchý podvod na udržování lidstva v otroctví – peníze! 
Náš vzdělávací systém je chytře využíván k vytváření rozdělení a 

hierarchie. Systém staví ty s nejlepšími známkami získanými v systému 
na podstavec slávy a donutí každého k víře, že takoví jsou moudřejší 
než ti ostatní, a proto si zaslouží více než ostatní. Ale bohužel, nejsem 
jediný, kdo zjistil, že často právě ti více vzdělaní a ve vyšším postavení, 
kde jsou více respektování pro jejich „vyšší vzdělání“ jsou ti, kteří více 
vzdorují změně. 

Je to právě ta nenápadná manipulace s naší myslí a podsouvání 
špatných informací, které získáváme skrze tak zvané vzdělávání, co 
nám brání v přijímání nových ideí, nových informací a nových pravd 
o nepředstavitelném zotročení našeho druhu. Mnozí si prostě myslí, že 
jsou natolik chytří, že je nikdo tak šíleně neopije rohlíkem. 

Mnozí z trénovaných a velmi vzdělaných jednotlivců se stali 
horlivými obránci pánů otrokářů a matrice-vězení, jak výstižně popsal 
Morpheus. Banksteři a jejich vlády oklamali vzdělané k falešné 
domněnce, že jsou něco více, a dovedli je k víře, že brání svá práva a 
privilegia ve svobodné společnosti – kde úspěšnější budou ti chytřejší. 
A tak místo otevírání mysli se naše vzdělávání stává první pyramidou 
hierarchie a rozdělení. 

Pokud chceme otevřít mysl našich dětí a budoucích generací, 
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musíme začít kompletní přestavbou vzdělávacího systému - opustit 
staré a vymyslet nové cesty výuky dovedností pro život – nikoliv pro 
hledání práce a postup v kariéře. 

Při četbě následujících sektorů spolu s UBUNTU plánem akce vám 
bude jasné, jak jsme byli podváděni a manipulováni kvůli ziskům vlád 
a gigantických nadnárodních společností, které nás ovládají. Poznání 
skutečnosti je podstatná část procesu probuzení, kterým musíme 
všichni projít, neboť lidstvo si musí ujasnit, co je nutné podniknout pro 
naše osvobození. Protože víme, že jsme spolutvůrci naší vlastní reality, 
udělejme vědomě právě toto a vytvořme svět UBUNTU.

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKA

Náš školní systém a pokračující způsob výuky našich dětí jsou odpovědné 
za náš mentální stav a poznávací schopnosti, které brání většině z nás se 
vymanit z důsledků dlouhodobého ovládání mysli. Někteří výzkumníci, 
jako David Icke, nazývají uvedený stav mysli „vězení levé poloviny 
mozku“, které nám bylo vnuceno v nejdůležitějších letech našeho 
života v době formování naší osobnosti. Smutné je, že většina z nás se z 
tohoto vězení po zbytek života nikdy nedostane ven, a mnozí z nás ještě 
budou vězení bránit a nutit své děti ke stejnému uvěznění. 

„Státní školy jsou neschopné a vládou řízené vzdělávání nutí každého 
učit se stejný, a často zbytečný, materiál navzdory unikátním zájmům 
a stylům učení každého jednotlivce. Osnovy jsou navrhovány tak, aby 
sloužily účelům korporací a vlády, a ne studentům.“
www.thrivemovement.com

Proměna našeho vzdělávacího systému je pravděpodobně nejkritičtější 
věcí, kterou musíme udělat, jestliže se chceme osvobodit z vězení 
matrice a z nekonečného zápasu o přežití. Protože díky současnému 
vzdělávacímu systému jsme se stali obránci vězení, které uvěznilo naši 
vlastní nesmrtelnou duši a naši lidskost. 

Díváme se okolo na to, jak věci fungují, jak se věci dělají, jak žijeme 
ze dne na den a věříme tomu, že to je norma – že tak to má být – tak 
vypadá pokrok a my jsme součástí nekonečného procesu vývoje. A 
přece je život každý rok, každý měsíc, každý týden obtížnější. Ale my 
věříme, že když vydržíme ještě o trochu déle, věci budou lepší. 

A po více než 120 letech utrpení v našem současném vzdělávacím 
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systému jsme všichni produkty tohoto systému, jsme naladěni všichni 
stejně a nastavení systémem tak, abychom jej trpně snášeli – bez otázek. 
Většina z nás věří, že to je norma – a že to je nejlepší způsob našeho 
vzdělávání a vzdělávání našich dětí – a že není lepší cesta – protože 
kdyby existovala lepší cesta, autority by ji zavedly. Slepě pokračujeme 
v udržování rozlámaných střípků naděje, že naši vůdci nějakým činem 
odpoví na naše volání po nápravě. 

Pohlížíme na vzdělávací systém jako na životní šanci pro nás i pro 
naše děti. Lepší vzdělání, lepší šance na úspěšný život – na získání 
dobrého zaměstnání – na dobrou kariéru, která nám vydělá spoustu 
peněz. Je ironické, že ukazatelem úspěchu mezi živými dýchajícími  
lidskými bytostmi není jejich schopnost milovat druhé, jejich city, 
kreativní tvorba, příspěvek pro společnost, ale většinou se klade důraz 
na peníze jako na ukazatel úspěchu. 

Rychle zapomínáme, že jsme se všichni narodili sobě rovní a všichni 
bychom měli mít nádherný život bez ohledu na úroveň vzdělání, 
kterou můžeme poskytnout našim dětem. A tak, aniž by se většina z 
nás nad situací zamyslela, se škola a vzdělávací systém stávají prvním 
nástrojem rozdělování a dělení mezi námi od prvního dne ve škole. 

Pamatujte, že historii píší vítězové a naše vzdělávání je 
manipulováno těmi, kteří kontrolují naši společnost. Vítězové mají 
zájem na udržení moci a proto učí své podmaněné subjekty cokoliv, 
co je udrží u moci. Jsme nuceni dát děti do školy ve věku, kdy jsou 
nejvíce zranitelné vnějšími návrhy a vlivem – do rukou cizinců, kteří 
dostávají své instrukce a návody na výuku od nějakých neviditelných 
oddělení vlády. 

Naše školy jsou také zneužívány těmito příšernými autoritami k 
provádění masového vyvražďování formou nuceného očkování dětí, 
kteří na oplátku mohou jít do školy. Jedná se o prohnaný plán, jak 
všechny nakazit chorobami, které nás budou trápit po zbytek života – a 
zaručí obchod výrobcům léků. Ať to zní jakkoliv „přitažené za vlasy“ 
těm, kteří slyší tyto informace poprvé, zde je před námi tvrdá realita, 
kterou musíme změnit. Je velmi obtížné získat vstup do jihoafrické 
školy bez předepsaného očkování. V mnoha případech děti musí stát 
v řadě jako dobytek na nejnovější injekci a musí naprosto důvěřovat 
rozhodnutí jejich rodičů a učitelů. 

Učitelé, přestože mají ty nejlepší osobní úmysly, však ve většině 
případů především touží po udržení práce, a proto musí poslouchat 
nařízení a učit přikázaným stylem a způsobem. Jestliže neposlouchají 
povinná nařízení, jsou vyhozeni z pozice učitele, ztratí svůj příjem 
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a stanou se nežádoucími pro pozice učitelů v jiných oficiálních 
vzdělávacích institucích. 

Dvanáct let našeho života musíme sedět ve třídě odtrženi od 
Matky Přírody a musíme si cpát si do hlavy informace, které musíme 
přežvykovat během zkoušek – abychom mohli dostat „A“ na 
vysvědčení – a aby se naši rodiče mohli vytahovat před přáteli, a my 
abychom udělali dojem na naše budoucí zaměstnavatele – abychom 
dostali dobrou práci a vydělali tolik peněz, kolik je možné – protože 
jsme měli dobré známky ve škole v předmětech, které v našem 
každodenním životě nikdy nepoužijeme. 

A pokud dovedeme tyto informace přežvýkat opravdu dobře, 
smíme  jít na universitu, kde „očkování“ názorů a vymývání mozku 
dosahuje ještě vyšší úrovně, dokonce s větším finančním přispěním od 
korporací. Ti privilegovaní, kterým je dovoleno dosáhnout těchto výšek, 
naberou určitou úroveň arogance a pýchy, protože sami sebe vidí jako 
někoho speciálního. Protože se hodně nadřeli a dobře přežvykovali. 
A schopností dobrého přežvykování se pozdvihli a oddělili od mas. A 
tak, aniž by si toho byli vědomi, se absolventi vysokých škol stávají 
tichými propagátory a obránci systému, který vytváří hierarchii a 
rozdělení mezi lidmi. 

Od prvního dne ve škole jsme vystavení akademické soutěži a 
hierarchii inteligence, kterým se musíme poddat. Když nerozumíme 
předmětu nebo se nám nedaří u zkoušek, jsme zesměšňováni, uráženi 
a napomínáni k horlivějšímu snažení. Je nám řečeno, že pokud „se 
nedáme dohromady“, nedosáhneme ničeho a skončíme na ulici – že 
nám nikdo nedá práci a naše životy budou zmařeny.

Od prvního dne ve škole jsme vystaveni mnoha formám stresu. 
Stres a tlak, abychom uspěli – být nejlepší – dostat se na vrchol – 
znát správné odpovědi. Jsme donuceni věřit, že to všechno patří do 
normálního života, a že soutěžení je dobré, a že tak to v životě chodí. 

Můj přítel Scott Cundill má 11ti letého syna, Camerona. Cam byl 
požádán, aby napsal úvahu pro školu s použitím tří významů slova 
„vyčerpání“ – tří pozitivních a tří negativních. 

Napsal: „To není vyčerpání, jako když jste uběhli několik mil. To 
není vyčerpání jako po třech hodinách v tělocvičně a není to vyčerpání, 
jako když nespíte čtyři noci. Je to vyčerpání z neustálých pokusů se 
někomu zavděčit, vyčerpání ze starostí, co si o vás druzí pomyslí a 
vyčerpání z ponižování lidmi.“

Ironicky, tyto zkušenosti mají „budovat náš charakter“. Tyto 
zkušenosti mají připravit děti do života ve velkém světě a na „rány“, 
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které budou zažívat. Tyto zkušenosti jsou podporovány naším školním 
systémem – proč?

Stres ze složení zkoušky a z propadnutí je jedna z nejkrutějších forem 
ovládání mysli, jakou si umíme představit. Dobrovolně vystavujeme své 
děti tomuto krutému systému stresu po většinu jejich mladého života. 
Je to tento podvědomý stres, neustálý stres, který konečně přeteče a 
stane se příčinou antisociálního chování mnoha mladých lidí. Hodně 
dospělých si nese psychické šrámy s sebou až do středního věku, které 
jsou důsledkem nočních můr strachu ze zkoušek.

Posíláme naše děti k psychiatrům, krmíme je drogami jako Ritalin 
a trestáme je za propadnutí nebo za špatné chování, a neuvědomujeme 
si, že to je systém, a ne naše děti, co je mimo kontrolu. Nikdy se 
nezastavíme a nezamyslíme se nad tímto ovládáním mysli, protože 
věříme, že to je norma života – protože i my jsme tím prošli a podívejte 
se, jak dobře jsme se přizpůsobili – protože to přichází z vyšších úrovní 
pyramidy hierarchie a autority. Nepátráme, zda je to dobře a jednoduše 
tuto skutečnost přijmeme – a plánujeme, jak z nás budou ti „úspěšní“ v 
životě. Tyto podvědomé jizvy s námi zůstávají po většinu života. 

Nyní bychom měli všichni jasně vidět, že současný vzdělávací systém 
nefunguje. Nemá nic společného s opravdovým učením ani s výukou 
našich dětí reálným životním dovednostem, ani naše děti neinspiruje k 
realizaci jejich snů a k používání talentů od Boha k nalezení pravého 
smyslu života. Místo toho náš vzdělávací systém nepřetržitě manipuluje 
a nenápadně kontroluje mladé mysli, aby se naučily řídit se povely, 
poslouchat autoritu a dokonce aby měly z autority strach. Děti jsou 
manipulovány tak, aby věřily v pyramidu hierarchie, která kontroluje 
všechny aspekty našich životů, obzvláště aby poslouchaly a řídily se 
nařízením vydaným osobou z vyšší úrovně pyramidy hierarchie. A 
toto všechno se děje pod zástěrkou svobody a osobní volby, které ve 
skutečnosti neexistují, protože pokud se nepoddáme kontrole vedení, 
staneme se protivníky systému. V některých zemích je nyní nařízeno 
posílat své děti do školy, vystavovat je tomuto krutému zacházení. 
Rodiče, kteří nesouhlasí, jsou obviněni a potrestáni právním systémem, 
který prosazuje takové zákony a brutální zacházení s našimi dětmi. 

Když se pokoušíme dozvědět se něco o původu lidských bytostí, 
duchovních věcech a naší nesmrtelné duši, která pochází z jediného 
zdroje všeho stvoření, od božského Stvořitele, vyučují se umělá lidská 
náboženství, která byla násilně zavedena člověkem a která nás rozdělují 
ještě hlouběji. Náboženské rozdělení způsobilo nejvíce konfliktů a 
utrpení na naší planetě. A utrpení stále pokračuje, hluboko pohřbené 
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pod mnoha vrstvami podvodu, pod naší vlastní ignorancí a vymytými 
mozky. 

Většina toho, co se vyučuje ve škole, jsou teoretické informace 
obsahující velmi málo praktických znalostí, pokud vůbec nějaké, o 
tom, jak věci dělat, jak věci vytvářet, jak věci stavět, jak je opravovat a 
výuka nevede děti k novátorskému myšlení - protože to je považováno 
za antisociální a nesplňuje normy společnosti – jinými slovy: normálně 
přijímané chování těch, kteří jsou již zmanipulováni vzdělávacím 
systémem, aby se drželi v hranicích matrice. 

Tyto hranice platných norem existují v každém sektoru naší 
společnosti, jmenovitě se jedná o sektory obchodní, finanční a politické, 
které „nějak“ převzaly kontrolu naší planety. 

Prosím zeptejte se sebe: „Co přesně nám vzdělávací systém 
poskytuje, když odcházíme, kromě kousku papíru nebo diplomu, se 
kterým se cítíme jako nějaká speciální osoba a myslíme si, že najdeme 
dobrou práci.“ Naše vzdělávání nemá nic společného s učením, ale 
zcela jistě všechno s přípravou na zaměstnání a na úspěšnou kariéru. A 
k čemu je dobré zaměstnání? Umožní nám vydělat si peníze. Konečně, 
všechno je o penězích. A proto ti, kteří kontrolují peníze, budou i nadále 
kontrolovat vzdělávací systém. 

Manipulace a kontrola obsahu učebnic je dobře zdokumentována. 
Slouží k podpoře mocných a k udržování kontroly nad lidmi. Například, 
většina výzkumů na poli medicíny uváděných v lékařských učebnicích 
je financována farmaceutickými společnostmi, které financují jak 
výzkum, tak tisk učebnic. Jde to tak daleko, že být lékařem neznamená 
léčit, ale umět předepsat správnou drogu. Jsme vyučováni věřit přesně 
tomu, čemu věřit máme v souladu s jejich přáním, abychom správně 
„přežvykovali“ a předávali dál jejich podvody. Mladé mysli vycházející 
z lékařských škol znají velmi málo o diagnostice a léčení, o rezonanci a 
zákonech přírody, o možnostech vyléčení všech chorob a neříká se jim, 
že pro všechny choroby již byly v minulosti předloženy a prokázány 
způsoby naprostého vyléčení, protože by to bylo v protikladu se základní 
snahou farmaceutických gigantů o dosažení co největších zisků. 

Školy se staly vězením mladých myslí, které chtějí tvořit a zkoumat 
bez omezení. Změnu musíme provést my. 
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Nová cesta výuky – pro nový svět

Náš přístup ke vzdělání se úplně změní v nové sociální struktuře 
zaměřené na poskytování výhod našim komunitám současně s 
uplatněním vlastní kreativity a talentů. Zmizí typické školní vězení, 
na které jsme zvyklí, a dojde k záměně tříd za jiná vhodnější místa k 
vyučování a učení se. Teoretická výuka bude redukována na minimum, 
zatímco většina praktické výuky bude probíhat v reálném prostředí 
specifickém pro daný předmět. Tato výuková centra se budou neustále 
přizpůsobovat každodenním požadavkům jmenovaných učitelů. 

Šílená rutina nacpat informace do „hodin“ trvajících od 30 minut 
do jedné hodiny, vyznačené klinicky přesným ostrým zvoněním, 
zmizí, neboť výuka se stane reálnou praktickou zkušeností, která 
dovolí učitelům a žákům skutečně prozkoumat předmět do hloubky. 
Všechen výklad a výuka bude vedena respektovanými mistry učiteli 
jmenovanými komunitou, kterých si lidé v komunitě váží za jejich 
specializované dovednosti, talenty, schopnosti a znalost řemesla. 

To znamená, že komunity budou mít mistry s různorodými 
dovednostmi v mnoha oblastech. Součástí života v komunitách 
UBUNTU bude dlouhý seznam nových, dnes nepředstavitelných, 
aktivit, které lidé budou konat, což si nyní nedovedeme představit. 
Lidé budou tvořit a účastnit se mnoha aktivit, které byly dříve nemožné 
pro nedostatek peněz nebo jednoduše proto, že nepřinášely zisk. V 
komunitách UBUNTU je pro lidi možné všechno. 

Současná situace je taková, že nejlepší učitelé soukromě doučují. 
Uvědomují si mezery na trhu, zaměřují se na mimoškolní lekce, kde je 
nejvíc peněz. Oni dobře ví, že výuka ve třídách se 40 dětmi není příliš 
produktivní, a tak nechtěně podporují formu exkluzivního vzdělávání 
pro bohaté. 

Miliónům dětí a dospělých se stále odmítá příležitost k získání 
nových dovedností, nemohou se věnovat rozvíjení zájmů nebo 
sportovat, protože si to nemohou dovolit nebo vhodné zařízení není 
blízko. Vůbec nemluvě o množství domácích úkolů zadaných učiteli, 
které ovlivňují nejen životy dětí, ale také jejich rodičů, a které okrádají 
rodiny o čas na cokoliv jiného. Ale takhle to již nebude. 

V dnešní společnosti jsou zruční umělci a výtvarníci, kteří by měli 
být učiteli našich dětí, ignorováni a odstrkováni na okraj – kreativní 
vyjádření a umění je podceňováno a dává se přednost vědeckému a 
finančnímu úspěchu. Svět jedná pohrdavě s milióny talentovaných 
umělců a výtvarníků – do té doby, než jejich díla začnou přinášet 
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finančními výhody těm, kteří vládnou. Všichni jsme byli svědky 
oslavování mrtvých umělců bohatými a slavnými a náhlého skupování 
uměleckých děl zemřelých, aby se stala důkazem úspěchu a 
společenského postavení elity.

A přece většina věcí, které v našem životě děláme, jsou skutečné 
dovednosti a um, které jsme se naučili časem, věnovali jim pozornost a 
odhodlání, abychom je zvládli. Některé dovednosti se učíme celé roky, 
zatímco jiné umíme v několika minutách. Od psaní všemi deseti po 
zhotovení bot, k architektuře, raketové vědě, chovu včel, pečení, šití, 
inženýrství, sekání trávy, farmaření, malování, sochaření, řízení vozidla, 
plachtění, létání, pájení… seznam je nekonečný. Dokonce umývání 
nádobí a zametání podlahy jsou dovednosti, které se musíme naučit. 
V šaolinském chrámu se mniši kung fu učili spojení s tělem, ovládání 
síly, kontrolu a soustředění využíváním obyčejných monotónních úkolů 
jako rozvinutých tréninkových metod. 

Ale stát se mistrem, k tomu potřebujete lásku a odhodlání. V jeho 
vysoce ilustrativní knize, „OUTLIERS – THE STORY OF SUCCESS“ 
(české vydání: Mimo řadu. Anatomie úspěchu), Malcolm Gladwell 
ukazuje, že ti, kteří dosáhli nejvyšší úrovně mistrovství v jejich umění, 
aplikovali závazek 10 000 hodin v oboru. Sociální struktura UBUNTU 
komunit dovolí každému takovou volnost, aby se mohl stát mistrem 
svého oboru a tak významně přispěl komunitě. 

Japonský Mistr Sasaki, například, zaměřil svůj trénink pouze na 
„kiai“ – nebo „křik“. Uvědomil si, že lidské tělo je většinou voda, a 
voda může rezonovat s pulzováním zvuku, a proto i s energií zvuku. 
Naučil se toto umění tak dokonale, že dostal protivníka na zem pouhým 
křikem. Dovede také zvukem svého hlasu rozeznít gong na druhé straně 
místnosti. Nemožné se stane možným při odstranění peněz ze systému. 

Tento přístup je nádherný tím, že odhalí, kolik dovedností a 
zamilovaných činností existuje mezi lidmi. V systému UBUNTU budou 
všichni učitelé jmenováni jejich vlastní komunitou a Radou starších. 
Jmenováni budou pouze ti, kteří mají respekt lidí a jsou považováni za 
mistry svého oboru. 

Každý předmět a dovednost vyučované mistrem učitelem budou 
velmi unikátní a osobité, a proto musí být vyučovány v prostředí, kde 
normálně probíhají. Dnešní běžná třída je umělé prostředí oddělené od 
přirozených procesů, které se odehrávají při myriádách věcí, jež lidé 
dělají. Nemůžete se efektivně naučit ve třídě, jak vyrábět sýr – nemůžete 
se naučit ve třídě, jak pěstovat semena – nemůžete se naučit ve třídě, 
jak postavit zařízení na výrobu volné energie. Ve skutečnosti je toho 
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velmi málo, co se opravdu můžete naučit ve třídách. Každá dovednost 
musí být prožívána ve svém vlastním prostředí, kde ji ti, kteří se učí, 
skutečně do sebe absorbují. 

Počátek vzdělávání – MALÉ DĚTI

Děti vyrůstající v komunitách UBUNTU budou ve skutečnosti náležet 
celé komunitě v tom smyslu, že komunita svým dětem věnuje zvláštní 
pozornost. Neexistují děti bez domova, hladové nebo nevzdělané. Děti 
jsou milovány, jsou radostí komunity a jsou chráněny proti jakémukoliv 
ublížení. Všechny děti dostanou stejné příležitosti od nejranějšího 
možného věku. Proto mateřské školky a jesle budou vypadat jinak, 
budou mít jinou atmosféru a funkci. 

Mateřské školky denní a celodenní budou základem učebního  
procesu pro malé děti. V těchto centrech jim bude poskytnuta neomezená 
lékařská péče a nejlepší možná výživa během nejzranitelnějších roků 
jejich života. 

Centra budou vedena řadou lidí vysoce specializovaných v jejich 
oborech, například ve výživě a zdravotní péči, jmenovaných komunitou 
k péči o děti. Mezi těmito zkušenými lidmi budou i tvůrci výukových 
materiálů, kteří budou vyvíjet takové materiály bez jakéhokoliv 
omezování. Pamatujme – peníze již nejsou překážkou pokroku nebo 
úspěchu v čemkoliv, a proto osoby, které komunita pověřila vytvořením 
vzdělávacích a výukových materiálů, nebudou nijak omezovány. 

Výuka bude probíhat formou interaktivních her a dalších inovativních 
technik, které nyní čekají na objevení. Zatímco Platón a mnoho dalších 
skvělých učitelů minulosti zdůrazňovali význam „hraní si“ a zábavy 
během výuky v raném věku, my jsme tyto rady úplně obrátili naruby v 
dnešní moderní době. 

Zábava a hry byly odstraněny z našich škol kontrolory z jasných 
důvodů. Současný režim věří, jak se zdá, že děti mají dávat pozor a 
poslouchat autoritu – ne hrát hry a bavit se. 

Každý, kdo učil malé děti, ví, kolik informací si zapamatují a kolik 
se naučí hraním jednoduchých her nebo účastí v zábavné interaktivní 
hře. Bude také vědět, jak snadno se děti polekají a jak rychle se jejich 
sebedůvěra roztříští, stejně tak jako se jejich sebevědomí rozpadne ve 
špatném prostředí. 

Tato výuka v raném věku bude znamenat velkou různorodost hraček, 
nástrojů, knih, přístrojů a také technologií, například interaktivní video 
a vzdělávací programy promítané v kontrolovaném prostředí, neboť 
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děti jsou ještě příliš malé a příliš mladé na to, aby se volně pohybovaly 
prostorem. Použití takových nástrojů je mimořádně efektivní, protože 
dává malým dětem důležité a základní znalosti o mnoha předmětech – 
dříve než vyrazí do světa učit se o nich na praktické úrovni. 

Zvláštní pozornost si zaslouží rozvíjení uměleckých dovedností, 
jmenovitě kresba tužkou, malování a výuka s hudebními nástroji – 
experimentování s různými nástroji aktivuje dětské kreativní talenty. 
Během těchto prvních let formování osobnosti se děti budou učit 
všechny základní dovednosti, jako je čtení a psaní, ale ta nejdůležitější 
věc, kterou se musí naučit, je milovat a respektovat naši planetu, Matku 
Zemi. 

Učit se o půdě, vodě, vzduchu a slunečním světle – učit se, jak věci 
rostou a proč rostou – učit se o zvířatech, rostlinách a hmyzu – učit 
se, jak vysévat a pěstovat semena – odkud pochází potraviny a jak se 
pěstují nebo připravují – učit se o kompostu a žížalách – o cyklu přírody 
– aby se zažehla jejich zvídavost v mnoha směrech.

Během výuky těmto základním vědomostem ve věku okolo šesti let 
se začnou účastnit krátkých půldenních seminářů a praktických aktivit, 
kde si osahají to, o čem se učí, a seznámí se s více detaily. Tyto praktické 
zkušenosti se musí týkat mnoha různých aktivit a dovedností, aby jejich 
mysl byla neustále stimulovaná a chtěly se učit víc. Navštíví tolik 
mistrů, jak jen bude možné, aby jejich představivost byla rozdmýchána 
a mysl se otevřela nekonečným možnostem. 

Po fyzické stránce by se děti měly věnovat józe a bojovému umění 
od chvíle, kdy začnou chodit. Budou silné, fit, pružné, soustředěné, 
sebevědomé, plné energie a především, velice zdravé. 

Po stránce mentální budou děti, vychované ve správných podmínkách, 
schopné a samy od sebe zvídavé, a budou se učit s takovým nadšením, 
že bude obtížné je brzdit – tak, jak by to mělo být. 

V tomto ranném věku děti milují sledování lidí při různých činnostech 
a všechno jim přijde vzrušující. Většinu času jsou inspirované se nějak 
zapojit – často se chtějí zúčastnit nebo napodobovat. Dětem musí 
být nabízeny rozmanité příležitosti a nikdy se jim nesmí odmítnout 
náhlý výtrysk přirozeného kreativního talentu. Jejich účast v činnosti 
dospělých musí být co nejširší. Od farmaření, pečení, práce s dřevem, 
stavění, inženýrství, vysévání, hudby a umění až k vědomostem o 
snášení vajíček a o krávě, která dává mléko – jak se udělá sýr a máslo, 
jak se přede bavlna a tkají koberce, jak se zhotovují nástroje a všechno, 
co si lze jen představit. Takové zkušenosti budou děti aktivovat a 
umožní jim uvědomit si vlastní přirozené talenty v útlém věku. 
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Vysévání a pěstování semen a potravin spolu s péčí o mladé rostliny 
a stromy musí být stálou součástí výuky v raném věku po dobu několika 
prvních roků. Děti by se mohly starat o sazenice a mladé stromky, které 
jsou pěstovány v komunitě. Zvláště o značný počet bylin a léčivých 
rostlin, které byly vytlačeny farmaceutickým průmyslem na okraj 
zájmu. Léčivé rostliny budou používány s velkým efektem tradičními 
léčiteli a přírodními léčiteli, kteří jsou mistři pravého léčení. 

Tyto aktivity musí zahrnovat zeleninu, ovocné stromy a ořechovníky 
ve velké rozmanitosti, aby byl nejen zajištěn dostatek potravin, ale 
aby zároveň bylo zajištěno zdraví pro budoucí roky. Touto cestou děti 
navážou kontakt s tím, co pěstují, a také se naučí důvěřovat tomu, co 
vypěstovali a kultivovali druzí – což přináší respekt a lásku k Matce  
Přírodě. Ve věku sedmi let dítě vyrůstající v Amazonii rozezná 2 000 
jednotlivých druhů rostlin.  

V komunitách UBUNTU existuje silný důraz na účast v řadě sportů, 
v kulturních a rekreačních aktivitách. Výuka o hudbě a hra na nástroje 
– malování, kreslení a sochaření – všechny formy umění budou hojně 
prozkoumávány. Konečně, lidé jsou kreativní stvoření vyjadřující 
nádheru Velkého Stvoření – a proto naše touha tvořit je neuhasitelná a 
nekonečná. 

Současná existující omezení nám byla vnucena životem ve 
společnosti, ekonomikou a těmi, kteří se pokouší nás kontrolovat, a to 
všechno nám brání neustále tvořit, vyvíjet, budovat, vyrábět, vynalézat 
a uvádět do života. 

Hudební školy a hudební vystoupení dětí budou velmi pravděpodobně 
tvořit velkou část naší kulturní aktivity. To samé platí pro všechny 
formy umění a uměleckého vyjádření – v komunitách UBUNTU se 
rozvine mnoho nových forem umění, protože nebudou existovat žádná 
omezení kvůli nedostatku peněz. 

Sport a rekreace se budou vyvíjet podobně – některé sporty 
současné doby se vytratí, zatímco jiné druhy sportů a her se rozvinou v 
komunitách v rámci kreativních aktivit. 

Děti budou povzbuzovány, aby přispívaly k řešení existujících 
„problémů“ a předkládaly své návrhy komunitě. Jejich nápady budou 
zhodnoceny Radou starších a uvedeny do praxe, když přinesou užitek. 
Mladé nezatížené mysli teenagerů často přijdou s těmi nejbrilantnějšími 
nápady, ale naše dnešní společnost takové talenty ani neuznává, ani 
nevyužívá. 

Veškeré znalosti o všech známých věcech budou zachyceny a 
skladovány nejen na počítačích, ale také pomocí další nové trvanlivé 
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technologie, kde budou dostupné dětem a dospělým k prozkoumávání a 
k učení. Obsažná vzdělávací a informační databáze všech mistrů učitelů 
všech komunit bude rovněž dostupná. 

Pokračující vzdělávání – STARŠÍ DĚTI

S vyšším věkem dětí se bude prodlužovat i doba trvání pracovních 
zkušeností, kterých se účastní. Prodlouží se od poloviny dne k celému 
dni, k několika dnům na praxi, k týdnu, potom na dva týdny, na měsíc 
a tak dále. 

Škola Tekos v Rusku je skvělým příkladem nového přístupu k učení. 
Tato odlehlá lesní škola naprosto předefinovala slovo „vzdělávání“. 
Zde děti navrhly, vybudovaly a dekorovaly celý školní areál bez dozoru 
dospělých. Oni si vaří vlastní jídlo, dělají administrativní práce, píšou  
vlastní učebnice a jeden druhého vyučuje. Projdou celé středoškolské 
učivo za jeden rok a získají mistrovské diplomy ve věku sedmnácti 
let. Tito studenti přicházejí a odcházejí podle libosti a jejich rodiče 
neplatí žádné poplatky za studium. V takovém kreativním a otevřeném 
studijním prostředí si děti začnou uvědomovat své přirozené talenty a 
dovednosti ve velmi ranném věku. Budou se přirozeně více zabývat 
jejich preferovanými schopnostmi nebo talenty a budou směřovat k 
tomu, co je skutečně zajímá. V důsledku toho děti ve věku 12 let již 
mají vcelku jasno, v čem jsou dobré, co je podněcuje a baví, co chtějí 
dělat v životě, a jak budou přispívat svou spokojenou tvorbou komunitě 
v souladu s vlastními potřebami. 

Ve věku 12-14 let se praktická výuka a pobyt na praxi prodlouží. Od 
jednoho týdne až na celý měsíc a déle. Rozsah dovedností bude snížen 
a bude více v souladu se schopnostmi, dovednostmi a preferencemi 
každého dítěte. Žádné dítě není nikdy nucené dělat v jejich učebním 
prostředí to, co nechce. Každý má naprostou volnost rozvíjet to, co jej 
láká. 

Ve věku 14-16 budou děti mít pouze několik zvolených dovedností, 
které se budou učit do hloubky. Tyto mohou být nazvány odbornou mini-
praxí s mistry učiteli a během této doby se dovednosti dětí skutečně 
vybrousí. Ještě jednou – může to být cokoliv, co si dítě zvolí samo pro 
sebe, a rozsah dovedností může sahat od farmaření k matematice, k šití 
nebo ke hraní na housle. 

V této době také každé dítě strávilo řadu hodin vyučováním malých 
dětí. Žádná tradiční kultura nikdy neoddělila děti takovým způsobem, 
jako to děláme dnes. Starší děti, které vyučují mladší, to je absolutní 
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požadavek na jakýkoliv systém učení. Ve věku 16 let každé dítě 
absolvuje odbornou stáž svého preferovaného předmětu s mistrem 
učitelem. V době, kdy je dětem 16 let a prošli tisíci hodin praktické 
výuky, seminářů a odborných stáží s mistry učiteli, na mnoha úrovních, 
budou vědět o životě a všech jeho tajemstvích více než mnozí akademici 
světa dohromady. 

A tak každé dítě a každý člen komunity budou mít znalosti a praktické 
zkušenosti, o kterých dnes můžeme jen snít. Budou schopni postavit 
raketu, podojit krávu, vyřešit matematické rovnice, pěstovat potraviny, 
utkat koberec, stavět mosty, vyrobit máslo a sýr, zkonstruovat zdroj 
volné energie, hrát na různé nástroje, excelovat ve sportu a mnohem 
více. 

Co je důležitější, budou naprosto nezávislí. Nebudou mít žádnou 
nejistotu do budoucnosti, která stresuje mladé lidi dnešní doby a kterou  
si nesou s sebou do dospělosti. Po ukončení odborné stáže děti půjdou 
do jejich vybraných zamilovaných prací (LOL) a stanou se cennými 
přispěvateli k užitku celé komunity. Tyto děti budou přinášet radost a 
každý v komunitě je bude respektovat za jejich dovednosti. 

Někteří lidé mohou na tento systém nahlížet jako na jistý druh 
celoživotního závazku nebo otroctví, ze kterého není úniku. O to se 
nejedná, ale nejspíše se naše otrávená mysl stále snaží házet klacky 
pod nohy těm, kteří se vydávají na cestu k úplné svobodě. Zde musím 
připomenout, že model UBUNTU přispívání navrhuje, aby každý přispěl 
TŘI hodiny denně svou „milovanou prací“. Důvod je docela prostý. 
Kdybychom strávili více než tři hodiny denně vytváření a vyráběním 
nadbytku, jednoduše by bylo příliš mnoho věcí. Příliš mnoho jídla, příliš 
mnoho elektřiny, příliš mnoho paliva, příliš mnoho košil, talířů, domů, 
fotbalových míčů, raket, koberců, kuřat, krav, mléka, chleba atd., atd. 

Protože už se nežeme za penězi a netrávíme 90% našeho času 
nějakou formou v této honbě, budeme namísto toho vytvářet nadbytek 
vším, co děláme. Naše veškeré úsilí a všechny věci, které v UBUNTU 
komunitě děláme a všechna energie, kterou vydáváme, vytváří nadbytek 
pro komunitu a to znamená, že i pro nás. Je téměř nemožné si v dnešním 
kapitalistickém světě představit tento druh nadbytku. 

Pamatujte, že každý v komunitě bude také přispívat tři hodiny 
týdně do jednoho z mnoha projektů komunity nebo aktivit. Může to být 
například sekání trávy v parcích, zpracovávání odpadu nebo přeměna 
odpadu na něco užitečného, tvorba volné energie, pomoc při převážení 
materiálu, opravy pouličního osvětlení, vysazování sazenic, péče o 
staré lidi atd. 
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Takže, potom, co máme za sebou tři hodiny své oblíbené práce, 
náš LOL příspěvek komunitě, zbývá nám stále 21 hodin dne pro sebe. 
Protože nemáme žádný stres nebo starosti s přežitím, ani starosti o to, 
kde a jak se najíme, budeme se věnovat dalším aktivitám, které děláme 
rádi a ve kterých jsme dobří díky předcházejícímu tréninku. Lidé mají 
rozmanité koníčky a někdy celou řadu zájmů, kterým se budou moci 
věnovat naplno a bez omezení. V podstatě ani nezáleží na tom, čemu 
se budeme věnovat, všechno nakonec přinese jistý prospěch nám a celé 
komunitě. 

Každý bude moci projít nějakým druhem tréninku nebo další výuky 
v jakémkoliv stadiu. Pamatujte, že pouze mistři učitelé jmenovaní 
komunitou povedou trénink na vysoké úrovni. Když děti zakončí jejich 
závěrečné stáže ve věku 16 let, budou pracovat v oboru své zamilované 
práce pod dohledem mistra, který je v dané oblasti aktivní.  

Když mistr prohlásí, že již nemůže dále studenta učit – nebo že 
student dosáhl nejvyšší možné úrovně, kterou je mistr schopen učit, 
jmenuje studenta mistrem. Takto se respekt komunity předává dále 
novým lidem, kteří dosáhli mistrovských dovedností, a tak trvale 
poroste počet lidí, kteří mohou na sebe vzít důležitý úkol vyučování 
dětí, aby se z nich stali vysoce schopní a myslící jedinci. 

ZÁKON – PRÁVNÍ SYSTÉM – SOUDY A SOUDCI

My, lidé, jsme vedeni k víře, že žijeme v právní společnosti a že právní 
struktury se stále vyvíjejí k prospěchu lidí a celé země. Skutečnost je 
ovšem naprosto rozdílná.

Protože víme, že naše země jsou registrované korporace a výkonný 
ředitel/prezident korporace jmenuje soudce – znamená to, že soudy 
a soudci jsou nástrojem korporace. Existují proto, aby dohlíželi na 
dodržování zákonů, které chrání korporace, a neudělají nic, co by 
způsobilo vážnou nebo dlouhodobou škodu korporaci. Proto se lidé za 
současného právního systému nikdy nedočkají spravedlnosti.

Prodej našich dětí do otroctví

Plukovník Edward Mandell House (26. července 1858 – 28. března 
1938) byl vysoce vlivný americký diplomat, politik a poradce prezidenta. 
Běžně známý pod titulem plukovník House, přestože neměl žádný 
vojenský výcvik, měl nesmírný osobní vliv na amerického prezidenta 
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Woodrowa Wilsona v pozici jeho poradce pro zahraniční věci. House 
napomohl ustanovení čtyř guvernérů v Texasu a stal se blízkým přítelem 
a přívržencem guvernéra New Jersey Woodrowa Wilsona v roce 1911, 
pomohl mu vyhrát demokratickou nominaci na prezidenta v roce 1912 
a následně asistoval při vytvoření Wilsonovy administrace. Housovi 
byla nabídnuta pozice v kabinetu podle výběru, ale on si namísto toho 
zvolil „sloužit kdekoliv a kdykoliv to bude možné“. Dokonce mu byl 
poskytnutý byt v Bílém domě. V roce 1916 při prezidentských volbách 
byl House Wilsonův poradce v kampani. Říká se, že „on naplánoval 
strukturu, naladil tón, řídil finance, vybíral řečníky, taktiku a strategii, a, 
nikoliv zanedbatelně, vedl největší cennost kampaně a největší možné 
riziko: jejího brilantního, ale horkokrevného kandidáta.“ (Hodgson: 
Woodrow Wilson’s Right Hand: The Life of Colonel Edward M House. 
2006)

House hrál i důležitou roli při vedení diplomacie v době války a 
Wilson jej pověřil sestavením „The Inquiry“ – skupina akademických 
expertů s úkolem navrhnout efektivní poválečná řešení pro všechny 
světové problémy. V září 1918 Wilson pověřil House přípravou ústavy 
pro Ligu národů. 

House pomohl prezidentovi sestavit jeho Čtrnáct bodů a pracoval 
s prezidentem na přípravě textů Versailleská smlouva a Smlouva Ligy  
národů. House sloužil v Komisi Ligy národů pro nařízení s Lordem 
Milnerem a Lordem Robertem Cecilem z Velké Británie, M. Simonem 
z Francie, Viscountem Chindou z Japonska, Guglielmo Marconim z 
Itálie a s Georgem Louisem Beerem ze Spojených států jako poradce. 
30. května 1919 se House účastnil jednání v Paříži, které položilo 
základ pro ustanovení Rady pro mezinárodní vztahy (CFR - Council on 
Foreign Relations). 

Ve dvacátých letech 20. století House silně podporoval členství USA 
v Lize národů, u Světového soudu a u Stálého soudu pro mezinárodní 
spravedlnost. 

Edward Mandell House byl zcela jistě vychytralý muž se zvláštní 
vizí světa. Co pohánělo tuto vizi, zůstává nyní tajemstvím, ale v jeho 
soukromých pamětech je uvedeno, že během schůzky s Woodrowem 
Wilsonem plukovník Edward Mandell House předložil velmi detailní 
plány, jejichž uvedení do praxe zotročí nejdříve lid Ameriky a potom 
zbytek světa. Díky tomuto plánu se plukovník Edward Mandell House 
objevil na titulní stránce časopisu Time Magazine z 25. června 1923. 

„Velmi brzy se bude požadovat od každého Američana registrace 
biologického majetku (to jste vy a vaše děti) v národním systému 
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navrženém ke kontrole lidí, který funguje s pravidly starověkého systému 
přísahy věrnosti. Touto metodologií přinutíme lid, aby podporoval naši 
agendu, což ovlivní naše cenné papíry, které se stanou zálohou pro 
naši nepodloženou papírovou měnu. Každý Američan bude donucen 
se registrovat nebo bude trpět bez práce či možnosti vydělávat na 
živobytí. Oni se stanou naším živým pohyblivým majetkem a my budeme 
navěky nad jejich hlavou držet úroky z cenných papírů skrze zákonného 
obchodníka na pozadí podvodu s cennými papíry. Amerika, z neznalosti 
nebo nedobrovolně bude nám předávat potvrzení o přistání (rodné 
listy), což pro nás bude znamenat, že jsou zbankrotovaní a insolventní, 
skutečnost zabezpečená jejich přísahou věrnosti. 

Sebereme jim jejich práva a přidělíme jim obchodní hodnotu tak, 
aby nám přinášela zisk, a nikdo z nich nebude tak moudrý, ani jeden 
z miliónu, aby pochopil podstatu našich plánů, a kdyby náhodou 
jeden nebo dva na porozuměli, máme v našem arzenálu ‘hodnověrné 
zamítnutí’. 

Toto nám nepochybně přinese nepřestavitelně obrovské zisky a 
každý Američan bude přispívat k tomuto podvodu, který budeme 
nazývat ‘sociální jistota’. Aniž by to věděli, každý Američan bude 
naším sluhou, přestože se jim to nebude líbit. Lidé budou bezmocní a 
bez jakékoliv naděje na osvobození a my zaměstnáme nejvyšší kancelář  
(prezidentskou) jako falešnou korporaci (USA/RSA) rozdmýchávající 
tento podvod proti Americe.“

Když byl zaveden v roce 1913 Federal Reserve Act na ochranu 
bankéřů ve Spojených státech, kongresmen Charles Lindberg varoval 
Kongres USA, jak je uvedeno v zápisu ze zasedání Kongresu ze dne 
22. prosince 1913 (svazek 51), tímto prohlášením - „nevyhnutelným 
důsledkem zavedení instituce Federal Reserve bude zneužívání moci k 
inflaci a deflaci ekonomiky, a tak se korporace ujmou kontroly“. 

South African Reserve Bank, která je v soukromém vlastnictví 
a je částí amerického Federal Reserve System, funguje jako centrální 
banka Jižní Afriky. Byla ustanovena v roce 1921 poté, co Parlament 
odsouhlasil Zákon o měně a bankách dne 10. srpna 1920 a připravil tím 
jeviště pro nastolení naprosté kontroly nad lidmi. 

Systémy Federal Reserve a registrace narození, neboli rodný list, 
byly zavedeny v Jižní Africe v letech 1921 až 1923 zavedením Zákona 
o dětech a péči o děti v roce 1923 a Zákona o rezervní bance v 1921. Od 
tého chvíle bylo jihoafrické občanství řízené Zákony o dětech & Zákony 
o péči o děti, 1923, které umožňují, díky existenci rodného listu, vládě 
přiřadit každému „občanovi“ obchodní hodnotu. 
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A kdo vůbec jsou soudy

Každý, kdo měl někdy v životě zkušenost s právním systémem, bude 
vědět, že systém se všemi jeho zákony, soudy a byrokracií nemá nic 
společného s ochranou lidí a s jednáním o dosažení spravedlnosti a 
poctivosti. Pokaždé jde pouze o různé procedury, znalosti soudních 
pravidel a o vybírání peněz. U Nejvyššího soudu se jedná o klanění se 
nějakému panákovi oblečenému v černé róbě, který sedí na vyvýšeném 
místě a je oslovován „můj pane“. 

Dokonce náš Ústavní soud v Jižní Africe, kterého si mnozí vysoce 
váží, neexistuje proto, aby pomáhal lidem, protože lidé zakoušející 
každodenně drsné a nepředstavitelné těžkosti nemají k Ústavnímu 
soudu přístup. Soud evidentně pouze předstírá, že každý má přístup ke 
svým ústavním právům, neboť se promyšleně schovává za svá složitá 
pravidla, struktury a procedury. Veřejnost očekává, že soudy jsou soudy 
pro lidi a všichni mají možnost kdykoliv se dovolat spravedlnosti – 
jenže tak to ve skutečnosti vůbec není. Soudce nejvyššího soudu v 
Johannesburgu mi při jednání během února 2013 otevřeně sdělil, že 
„toto není soud pro lidi.“ 

Otázkou potom je: „Komu tyto soudy patří?“
Zakladatelé systému UBUNTU přispívání mají mnoho zkušeností, 

když se chtěli dovolat spravedlnosti v různých pokusech o odhalení 
nezákonné aktivity bank, ale během procesů vyšlo najevo, že soudy a 
banky jsou nerozlučně propojeny a ve skutečnosti soudy chrání banky.

ANO – v závěru jde pouze o peníze. Většina obyčejných lidí se 
nikdy nedovolá žádné spravedlnosti, protože nemají peníze na právníky 
a advokáty, kteří by je zastupovali u soudu. Neznáme ona nesmírně 
komplexní pravidla, která platí pro provádění procedur, ani nevíme 
kolik dokumentů se musí předkládat a „podat“, a o čem se můžeme přít 
a o čem nikoliv – je to nekonečný labyrint ošemetného podvodu. 

A tak velmi brzy každý, kdo prošel soudním systémem, pochopí, že 
to není systém spravedlnosti – je to systém kontroly. 

Většina lidí se neuvědomí, že soudy mají „pokladny“, které přijímají 
platby a značné peněžní částky v zastoupení jejich „klientů“. Jsou to 
jenom maskované banky. 

Korporace, smyšlené existence, kousky papíru, mají u soudu více 
práv než živé dýchající lidské bytosti. Nové zákony, o kterých lidé 
vůbec nejsou informováni, jsou sepsány a odhlasovány každý týden 
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neviditelnými zákonodárci, čímž se neustále prohlubuje bezedná díra 
komplexnosti, která nikdy nebude sloužit lidem k užitku. 

Toto je hluboce nespravedlivý systém určený k udržování mas pod 
kontrolou, zatímco vyvolává dojem, že lidé mají práva a existuje právní 
systém, který je chrání. Taková podlá skutečnost je naprosto nepřijatelná 
pro jakoukoliv morální společnost, jejímž základem je čest, poctivost a 
rovné jednání na všech úrovních. Ale ještě jednou, pouze my, lidé, toto 
můžeme změnit – nikdo nám změnu nenaservíruje na talíři. 

Tajná činnost, korporace, vláda, lid

Korporace nemůže vnucovat svá pravidla lidem
Někteří lidé si myslí, že tohle všechno je nějaký druh tajné činnosti 
proti vládě. Právě naopak – vláda vede tajnou činnost proti vlastním 
lidem. 

Je čas se probudit a uvědomit si, co se ve světě děje – převzít 
kontrolu nad svou myslí a „vzít rozum do hrsti“. Jsme živé dýchající 
lidské bytosti – NE právnické osoby, právní fikce nebo jiné uměle 
vytvořené entity zplozené korporací REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
a jejími zákony. 

A podvod začíná v první větě preambule k nejvyššímu zákonu země, 
kterým je ÚSTAVA JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY). 

ÚSTAVA JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY 1996

Preambule
My, lidé Jižní Afriky, uznáváme nespravedlnosti v naší minulosti, ctíme 
ty, kteří trpěli pro spravedlnost a svobodu v naší zemi, respektujeme 
ty, kteří pracovali na vybudování a rozvoji naší země a věříme, že 
Jižní Afrika náleží všem, kteří v ní žijí, sjednocení v naší rozdílnosti. 
A proto skrze naše svobodně zvolené zástupce přijímáme tuto Ústavu 
za nejvyšší zákon republiky, abychom vyléčili rozdělení z minulosti a 
založili společnost postavenou na demokratických hodnotách, sociální 
spravedlnosti a na základních lidských právech, aby došlo k položení 
základů demokratické a otevřené společnosti, kde je vláda založena na 
vůli lidu a každý občan je stejně chráněn zákonem, ke zlepšení kvality 
života všech občanů a k uvolnění potenciálu každé osoby, k vybudování 
jednotné a  demokratické Jižní Afriky schopné zaujmout své právoplatné 
místo jako suverénní stát v rodině národů. Bůh ochraňuj náš lid. Nkosi 
Sikelel’iAfrika. Morena boloka setfhaba sa heso. God seën Suid-
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Afrika. Bůh požehnej Jižní Afriku. Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi 
katekisa Afrika. 

Chytrý podvod začíná formulací slov v preambuli uvedené nahoře, 
kde je jasně řečeno, že Jižní Afrika náleží všem, kdo v ní žijí. Musíme 
být velmi pozorní a uvědomit si překrucování slov a vět. „Jižní Afrika“ 
je fyzická země určité geografické lokace definovaná jejími sousedy a 
hranicemi – není totožná s REPUBLIC OF SOUTH AFRICA – což je 
korporace registrovaná u US Securities & Exchange Commission, která 
má své vlastními zákony platné pouze pro korporace. 

Ústava platí pro REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, korporaci, ne 
pro zemi Jižní Afriky. A proto ústava chrání práva korporace, ne práva 
lidí, živých dýchajících lidských bytostí, které žijí v zemi Jižní Afrika. 
Dále je řečeno, že „občané“ mají nárok na práva, privilegia a výhody 
občanství – ne lidská práva. Je to tak odporně překroucené, že většina 
lidí raději od této informace uteče – a to je přesně ten druh ignorance, 
na které se živí korporátní vlády. 

Korporace je kousek papíru s „omezenými“ právy zakódovanými 
v jejím názvu – ABC, s. r. o. Skutečností je, že živé dýchající lidské  
bytosti nemohou žít v korporaci, která je jenom kousek papíru. Lidé žijí 
na skutečné zemi, na fyzické půdě, dýchají vzduch a mají schopnost 
nekonečné lásky. Tohle korporace dělat nemohou. Občané patří 
korporaci, protože slíbili přísahu věrnosti, a odměnou za to mají práva 
a privilegia jako občané. 

Na rozdíl od toho se lidé nebo lidské bytosti narodí svobodné na 
zemi, s lidskými právy, nezcizitelnými právy, aniž by jim někdo tato 
práva musel udělovat – protože ta práva jsou daná Bohem. Všichni se 
narodíme svobodní, bez závazků nebo povinností vůči někomu, jsme 
suverénní lidé. Nikdo nás nesmí zotročit nebo nás nutit do služby 
jakéhokoliv druhu. 

Pamatujte si, korporace mohou pouze práva sebrat. Nemohou 
je dávat. Jestliže se narodíme svobodní, potom jakýkoliv podepsaný 
dokument MUSÍ, jak je jasně definováno, tuto svobodu zničit. 

Vzpomeňte si, že stejně jako KFC vám nemůže vnucovat svá 
pravidla a příkazy, pokud po ně nepracujete, ani korporace vám nemůže 
vnucovat svá pravidla. Tomu by se říkalo otroctví a služba. Přemýšlejte 
sami pro sebe – co přesně korporace nazývaná REPUBLIC OF SOUTH 
AFRICA dělá každému z nás, kdo žijeme v Jižní Africe? Je to korporace, 
která nezákonně zaujala pozici vlády lidu Jižní Afriky. 

Kam se podělo naše původní státní vedení? Jen se zeptejte vůdců 
kmenů. Ti dnes stojí bezmocně jmenovaní do jakési záměrně vytvořené 
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pozice umělé moci. Prosím přijměte tuto informaci a výrazy za své, 
protože to jsou slova, která kontrolují naše životy u nezákonných soudů, 
které si nad námi nárokují autoritu. Naše tak zvané nezávislé soudnictví 
je částí korporace RSA, soudci jsou jmenováni výkonným ředitelem 
– prezidentem, soudci jsou placení korporací, aby prosazovali zákony 
sepsané korporací RSA. Toto nemá nic společného se zemí nazývanou 
Jižní Afrika, fyzickým územím obývaným lidskými bytostmi – které 
byly přivedeny lživě k názoru, že jsou to samé jako korporátní kousek 
papíru, že jsou totožné s identifikačními dokumenty a cestovními pasy 
– právnické osoby nebo občané. 

Co s tím uděláme? Přestaňme sledovat zprávy a seriály a udělejme 
něco pro sebe. Začněme se vzdělávat, obzvláště naše děti, a začněme se 
domáhat našich LIDSKÝCH PRÁV. Země patří lidem – ne korporaci 
RSA. Jejich zákony platí pouze pro jejich zaměstnance. Je úžasné, že 
nám to říká ústava – ale zároveň podloudným záhadným způsobem 
opakovaně zaměňuje Jižní Afriku s korporací REPUBLIC OF SOUTH 
AFRICA, a „lid“ s „občany“, že se až někdy divím, jestli autoři vědomě 
umožnili lidem tuto skutečnost pochopit, až se jednoho dne probudí ze 
stavu nevědomého bytí. 

Lidské zákony versus korporátní zákony

První zákon platící pro lidské bytosti je přirozený morální zákon s 
jeho třemi základními principy. 

1. Nezabiješ a ani nikomu neuškodíš;
2. Nebudeš krást nebo brát to, co není tvoje;
3. Chovej se čestně a morálně ve všem, co děláš a říkáš. 

Je smutnou skutečností, že toto neplatí u našich soudů, a proto se 
musíme postavit za svá práva a  vyžadovat je od soudců. Naše zákony 
se nevyvinuly moudrostí věků, namísto toho nám jsou zákony a soudy 
vnuceny kolonizátory, kteří přinesli římsko-holandský zákon, anglický 
zákon a další děsivé zákony spolu s politickou agendou, jsou postavené 
mimo skutečnost a tak komplexní, že ani nemohou být k užitku lidem. 

Celý náš právní systém je strukturován okolo obchodního zákona, 
smluvního zákona a veřejnoprávního zákona. Tyto zákony nemají nic 
společného s přirozeným morálním zákonem a právy lidí, ale týkají se 
práv korporací a fiktivních entit. 
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Je důležité si uvědomit, že jeden každý z nás je proměněný v tuto 
fiktivní entitu, v kousek papíru, na „právnickou osobu“ zbavenou 
lidskosti v momentě narození (birth – narození, berth - místo 
zakotvení námořního plavidla.). Potom obvykle následuje nějaký druh 
identifikačního dokumentu a identifikační číslo, dále cestovní pas, ve 
kterém je naše fotografie spojená s číslem uvedeným v dokumentech. 

Od té chvíle máte dvě existence. 
Tou první je vaše pravé já – živá dýchající lidská bytost z masa 

a krve, s nekonečnou duší a s nezcizitelnými právy, které vám nikdo 
nemůže sebrat.

A ta druhá znamená kousek papíru, často se mu říká „strašák do 
zelí“ nebo „právnická osoba“ nebo dokonce „přirozená osoba“, která 
je identifikovaná vaší fotografií a nějakým identifikačním číslem. Tyto 
dvě osoby NEJSOU totožné, ale celý náš život jsme vedeni k tomu, 
abychom věřili, že jsme jedno a to samé, a že lidská bytost je odpovědná 
za legální fikci, která k nám byla připojena při narození a následně se 
podivnou a zamotanou legální cestou stala majetkem státu, který toto 
číslo vydal. Případné dokumenty náleží „korporaci“ nebo zemi, která je 
vydala, a tato korporace má na vás nárok. 

Všimněte si, že na všech vašich legálních dokumentech, které patří 
oné fiktivní entitě, je vaše jméno psané VELKÝMI PÍSMENY. Toto je 
první znamení, na které je nutné dávat pozor. Zápis velkými písmeny 
je výsledkem Cestui Que Vie Trust Act of 1666 (Zákona o svěřenectví 
z roku 1666), kdy lidé světa byli prohlášeni „za mrtvé“. Uznávají se 
pouze legální fikce, a kdyby legální fikce/korporace náhodou měla 
zmutovaného skřeta (lidskou bytost), která jí pomáhá, bylo by to v 
pořádku, pokud onen skřet dodržuje nařízená pravidla. 

Je zásadní, aby každý opravdu pochopil tento „skvělý“ podvod, do 
kterého jsme namočeni. Naše lidská suverenita a absolutní nezcizitelná 
práva byla zneuctěna proti naší vůli a bez našeho souhlasu. 

Naše zákony a soudní systémy pochází z postupně se vyvíjející 
kontrolní struktury královské politické elity a jsou založeny 
na Admiralty Law nebo Maritime Law (Zákon o námořním 
obchodování). I když se to může zdát podivné, oceány, o které se v 
těchto zákonech jedná, nejsou omezené pouze na pozemské oceány 
planety Země, ale vztahují se i na oceány prostoru celého vesmíru. Ale 
zatímco žijeme na Zemi, toto je důvod, proč všichni máme cestovní pas 
(pass-port = projet přístavem), dále existují výrazy jako „ownership, 
internship, partnership…(ship=loď)“. Doufám, že nyní pochopíte 
význam „drift“(směr pohybu po vodě)?
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Možná, že si to uvědomíte při řízení auta (registrované vozidlo-
vessel) ve správném pruhu (lane), musíte se orientovat (navigate an 
island-navigovat kolem ostrova), abyste konečně dosáhli svého místa 
určení (destination), kde můžete vyložit své pojištěné pasažéry (insured 
passangers) a náklad (cargo). Možná, že vás to v dané chvíli ani 
nenapadne, ale když nezaplatíte pokutu nebo váš podnik se neudrží nad 
vodou a jde ke dnu, můžete být povoláni k insolventnímu soudu. Snad 
to pochopíte ve chvíli, až budete stát u soudu na lavici obžalovaných 
(dock – přístaviště, lavice obžalovaných). 

Nebo byste se mohli podívat na slovo „lidská bytost“ v Ballentine´s 
Law Dictionary, jediném slovníku legálních výrazů uvádějícím definici 
lidské bytosti, se říká: „see monster – viditelná příšera“. V každém 
případě, buďte opatrní, v jakém kurzu se budete pohybovat – vždy se 
ujistěte, že všechno, co děláte, je na úrovni. 

Black´s Law Dictionary je moderní bible legálních slovníků a je 
používaný v celé oblasti práva.

Neexistuje v něm definice nebo popis pro lidskou bytost (human). 
Slovník pohodlně přeskočí od HULK k HUNDI, všechno psané velkými 
písmeny, stručně zmíní lidskou bytost pod výrazem HUMAN RIGHTS, 
ale nikde není definováno, co je lidská bytost. Je stejně zneklidňující, 
že ten samý slovník nedefinuje lidská práva, ale spíše nejasně navrhuje, 
že „podle moderních hodnot (zvláště na mezinárodní úrovni) všechny 
lidské bytosti by měly být schopné dělat si nárok v rámci práva ve 
společnosti, ve které žijí.“

Tento systém kontrolující naše životy je tvořen neskutečně složitými 
vrstvami podvodů, tak umně vytvářenými po tisíce let, že nikdo nemůže 
říci, že jim opravdu rozumí. Jeho hlavním účelem je udržet absolutní 
kontrolu nad „nádobami/přepravními vozidly“, tak zvanými lidmi, 
kteří věří, že jsou svobodní, ale ve skutečnosti jsou předměty vlastněné 
králem nebo státem nebo zemí. Slovo registrovat pochází z regis, což 
znamená Koruna – ve chvíli jakékoliv registrace předáváme „něco“ 
nějakým způsobem Koruně. K této propracované lži náleží nesmírně 
rozsáhlý právnický slovník, který je navržen ke zmatení a polapení 
důvěřivých lidských bytostí, nazývaný těmi znalými „právnická 
hantýrka“. Určitá slova nás zavádí a podvádí – ale my si myslíme, že 
jim rozumíme.

Například, když se vás zeptá oficiální osoba představující autoritu, 
například soudce nebo policista: „Rozumíte?“- „Do you understand?“ 
Ve skutečnosti to znamená „Uznáváš mou nadřízenou autoritu?“ – „Do 
you stand under my authority?“(Stojíš pod mou autoritou?) A když 
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souhlasíte, pak si s vámi mohou dělat, co chtějí, protože jste se poddali 
jejich autoritě. Je to skutečně mistrovsky navržený podvod, který nás 
přinutí dobrovolně se podrobit jejich autoritě a vzdát se všech našich 
práv.

Lidé si zaslouží nový právní systém navržený lidmi pro lidi. 
Ve světě bez peněz takový zamotaný právní systém, například ten 

náš, jednoduše zmizí přes noc. Téměř všechny právní akce jsou v dnešní 
době nějak propojené s penězi – vyzývám vás k pečlivému zamyšlení. 
Protože jakmile jednou postřehnete existující spojení, velmi snadno 
rozeznáte síť podvodů vpletenou do finančního a právního systému, ve 
které jsme chyceni. 

V současné situaci soudy, soudci a právníci jednající proti lidem v 
zájmu nezákonných bank nebo vládních korporací jsou vinni zločiny 
proti lidskosti. Lidé sami rozhodnou, jak se potrestají jejich zločiny v 
UBUNTU systému. Provedeme kompletní přestavbu právního systému 
podle přirozeného morálního zákona – lidský zákon vytvořený lidmi 
pro lidi.  

UBUNTU PLÁN AKCE – NAŠE NOVÉ ZÁKONY

1. Odstranit všechny existující zákony, středoevropské, římské, 
holandské, anglické a další, které všechny jdou proti vůli a potřebám 
lidí. 

2. Všechno, čeho lidé chtějí dosáhnout, musí být možné. 
3. Nikdo nebude bez domova, hladový a nemocný bez nejlepší péče. 
4. Nové zákony a řídící struktury budou tvořeny podle vůle lidí, 

začínat se bude na místní úrovni. 
5. Budou zpětně zavedeny africké kmenové struktury (původní 

kmenové struktury) s existující Radou starších, která vede komunitu 
a radí.

6. Tyto rady budou voleny a jmenovány lidmi v každé komunitě. 
7. Budou se skládat z nejmoudřejších starších z komunity, kteří 

povedou komunitu a za to budou respektováni.
8. Rady budou voleny komunitou každý rok nebo tak často, jak lidé 

uznají za potřebné. 
9. Nové Rady starších přijmou základní principy UBUNTU přispívání 

pro zlepšení jejich schopnosti vést a radit lidem v jejich komunitě. 
10. Rady starších budou přístupné projednávání všech záležitostí 

komunity – včetně právních věcí. Budeme závislí na moudrosti a 
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radách starších – ne na právnících, advokátech nebo soudcích bez 
kontaktu s reálnými potřebami lidí, kteří prosazují ideály korporací.

11. Řídící struktury budou decentralizované a komunity budou mít 
úplnou kontrolu nad svým způsobem života, za předpokladu, že ani 
nenaruší práva sousední komunity, ani neohrozí národ jako celek. 

12. Bude existovat centrální Rada starších reprezentovaná vybraným 
starším z každé komunity, provincie nebo okrsku. Tyto struktury se 
budou vyvíjet spolu se zaváděním jednoduchosti UBUNTU. 

13. Existující zákony budou živé a porostou v souladu s potřebami lidí 
a pod vedením Rady starších každé komunity. 

14. Základem všech našich nových zákonů bude přirozený morální 
zákon a vědomí jednoty, kde by každá individuální akce měla 
přispět ke zlepšení prospěchu všech v komunitě. 

15.  Když to není dobré pro všechny – není to vůbec dobré. 

„Afrika byla kdysi skvělá – udělejme ji opět skvělou.“ 
Sanusi Credo Mutwa

Morální a moudrý starší – duchovní ikona miliónů po celém světě – 
žijící poklad. 

Prosím nahlédněte do nové Listiny svobod na konci této knihy, kde je 
detailnější plán navrhované právní struktury založené na původní Listině 
práv – pro kterou mnozí obětovali své životy v boji za osvobození Jižní 
Afriky.

ZÁKONY A SLOVA, KTERÁ NÁS ZOTROČUJÍ 

Admiralty/Maritime Law - nezákonný podvod
Náš celý právní systém je založen na Admiralty/Maritime Law (Zákon 
o námořním obchodování), o kterém ví několik málo lidí, a který je 
chráněn nejvyššími úrovněmi našeho právního systému. Jde o skvělý 
podvodný trik, který se hraje na většinu lidstva, udržuje nás zamotané 
do sítě zmatení ohledně toho, kdo opravdu jsme, a jaká jsou práva 
živých dýchajících lidských bytostí, zatímco se s námi doslova zachází 
jako s čísly ze strany autorit.

Jedná se o hluboce propletený systém, který se vyvíjí tisíce let. 
Nemá nic společného se spravedlností pro lidi, zato všechno s kontrolou 
lidských bytostí, suverénních jedinců s nezcizitelnými právy, o kterých, 
bohužel, vůbec nic neví. Především jde o udržování lidí v nevědomosti, 
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aby s námi i nadále mohli jednat jako s nákladem a majetkem. 
Většina z nás utrpí pořádný šok a nevěří při prvním setkání s 

touto informací, a mnoho lidí ji dobrovolně a jednoduše odmítne jako 
holý nesmysl. Vyzývám vás k pečlivému čtení a potom k vlastnímu 
průzkumu, ověřte si to, co si přečtete. Sdílejte tuto informaci s každým, 
koho znáte, protože jediný způsob osvobození z nezákonné kontroly je 
stát se informovanými. 

Znalost je moc. Použijme tuto znalost k vlastnímu osvobození z 
nezákonného útlaku a z finanční tyranie, které jsou uvaleny na lidstvo 
několika málo jedinci. 

Část 1 – vlastnictví, majetek
Zákony a slova, která nás zotročují

Slova končící SHIP (loď) jako například ownership (vlastnictví), 
custodianship (péče o někoho), partnership (partnerství),receivership 
(obdržení zásilky) a samozřejmě citizenship (občanství); všech 218 
slov je zde: http://www. morewords.com/ends-with/ship/.

Převážně jde o termíny obchodní, protože obchod začal u námořních 
obchodníků, kteří rozšířili své rituály a činnosti z moře na zemi. 

Proto musíte ship/poslat svůj nábytek z Vegas do Dallasu, přestože 
cestou nevidíte ani kapku vody. Potřebujete passport/cestovní pas 
(pass=projíždět, port=přístav) na cesty. Dokonce existují vzdušné 
přístavy zvané airports/letiště, kde se jedná o jasné pokračování zákonů 
a rituálů z moře. Vždy jde o obchod a peníze. 

Když jedete po silnici, jste v levém a pravém pruhu/lane. Tyto 
pruhy jsou symbolem obchodních cest. Kupodivu, ulice mají ostrůvky/
islands, kde se musí dávat pozor, orientovat se, vyjednávat o další 
cestě/negotiate, stejně jako lodě musí dávat pozor v problematických 
vodách. Osoba sedící vedle řidiče se nazývá pasažér. Pasažéři jsou 
platící lidé, kteří se vezou z jednoho místa do druhého na obchodních 
lodích (vessels-registrované přepravní prostředky) za peníze. 

Předpokládá se, že při cestování po silnici jste vždy zapojeni do 
obchodu. Obchodní přepravní prostředky musí pojišťovat svůj náklad/
cargo. Proto jsou pasažéři obvykle pojištěni, protože jsou považováni za 
náklad. Kdo vlastní tento náklad? Prozkoumejte si sami, jak hluboko se 
dostanete. Dokonce slovo měna/currency má svůj původ u mořského 
proudu/current-sea. 

Slovo „person/osoba“ znamená korporaci (pozn.překl. z latiny 
corpus – tělo) a osoba je proto považována za náklad/cargo. Jestliže 
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osoba nemůže dodržet obchodní závazky, korporace se potopí; jde ke 
dnu, společnost se neudrží na hladině; neudrží se nad vodou a je 
prohlášena za insolventní. Rozpouštědlo/solvent je kapalina, ve které 
je možné něco rozpustit. 

Pokud máte mnoho nelikvidního majetku, jste insolventní (nemáte 
hotovost, jste „nerozpustní“). Proto se slovo likvidita používá v 
obchodě. Všechno je o vodě a o moři, protože obchodní zákony moře 
jsou o obchodě a nákladu. Jedná se o převádění pevných věcí na zemi 
na likvidní výměnné komodity jako jsou peníze, obchodní papíry 
a vyjednávací nástroje. Vazby nelikvidního (skutečného majetku) 
na likvidní (peníze) jsou ten nejlepší mistrovský podvod a důvod, 
proč se právníkům platí vysoké sumy peněz za to, že tuto skutečnost 
NEBUDOU ZKOUMAT. 

Shrnuto, vazba funguje následovně: pokud nespecifikujete nic 
jiného, JSTE NÁKLAD VLASTNĚNÝ STÁTEM. Nicméně, když 
specifikujete někomu, kdo neví, o co se jedná (např. městský strážník), 
že nejste náklad, budou se divně tvářit a možná vás přes noc zavřou.  

Sledujte, jak je to chytré: loď zakotví v kanálu a její náklad je 
vyložen v přijímacím skladu/delivery room, kde je zaevidován 
vydáním certifikátu s titulem. Certifikáty jsou evidence vlastnictví a 
obchodní hodnoty, např. certifikát akciový. 

Je to náhoda, že děti se rodí porodním kanálem /birth canal 
v porodnici/delivery room? A lékař podepíše prohlášení o živém 
porodu a vystaví rodný list/birth certificate se jménem? Dítě je 
potom registrováno a nyní má obchodní hodnotu jako majetek. Slovo 
registrace pochází z latinského rex regus – „pro Korunu“. Tento majetek 
(náklad) je darován Koruně (tzn. je majetkem státu). 

Stát má nyní zákonný obchodní zájem nebo podíl na hodnotě toho 
majetku/nákladu. Tímto je vaše lidské dítě okradeno o všechna práva 
a dostalo obchodní hodnotu pro obchodování jako součást národní 
korporace. 

Prosím podívejte se na evidenci na naší jihoafrické webové stránce, 
kde je vláda Jižní Afriky registrována jako korporace na USA/New 
York Securities & Exchange – což jí dovoluje prodávat práci svých 
lidí do otroctví neviditelným akcionářům po celém světě. http://www.
ubuntuparty.org.za/2012/08/sa-government-is-registered-as.html

Když se podíváte na svůj rodný list, neříká, co jste – např. „lidská 
bytost“. Nicméně, když se narodí zvíře, dostane certifikát říkající 
„hovězí“ nebo „kočkovitý“ nebo „koňský“ nebo o jaké zvíře se jedná. 
Jednoduše, když se narodí lidské dítě, vytvoří se stínová korporace 
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v jeho jménu. Dětské jméno se stává titulem. Tato roztomilá malá 
korporace má pouze ta práva, která jí stát přidělí. 

Zeptejte se sami sebe – narodí se dítě s přirozenými právy – jako 
je právo na vodu a jídlo?  Nebo má pouze ta práva, která mu zaručí 
stát? Po pravdě, stát může kdykoliv zasáhnout do života dítěte, že ano? 
To může, pokud dítě je státní cenný náklad. Proto má stát pravomoc 
libovolně odebrat dítě rodičům s výmluvami, že tak činí z legálních 
důvodů. 

Pamatujte, že lidská bytost z masa a krve nemá žádný přirozený 
„právní“ status, pouze jeho stínová korporace neboli „právnická 
osoba“ ano. To je důvod, proč výraz „lidská bytost“ není v Black´s 
Law Dictionary, a přitom Black´s Law Dictionary obsahuje každé 
představitelné slovo. 

Nicméně, pokud chcete definici lidské bytosti, jděte zpět do roku 
1930 a přečtěte si ji v Ballentine’s Law Dictionary, kde vedle termínu 
lidská bytost text říká „see monster“ - viditelná zrůda. 

Lodi potřebují navigační přístroje k plavbě divokými vodami. 
Nástroje používané k navigaci na mořích obchodního zákona jsou 
vyjednávací nástroje a používají se ve formě peněz. Banky nepracují s 
penězi, používají vyjednávací nástroje jako směnky a dluhopisy – NE 
peníze. Peníze je módní slovo používané k udržení spokojenosti lidí na 
druhé straně přepážky. 

Právě tak jako lodě používají navigační přístroje, tak i obchodníci 
(bankéři, právníci a soudci) používají navigační nástroje mezi sebou. 
Proto vždy vyhrožují, že podniknou „akci v kurzu/v nějakém směru“. 

Toto je velmi důležité, protože když porozumíte konceptu 
vyjednávacích nástrojů, bankovní a soudní systém vám začnou být 
jasnější a smysluplnější. 

Například, „draft“ (šek) není půllitr piva. Šek je směnka, což je 
příkaz vyplatit peníze. Příkaz vyplatit peníze, jako slib vyplacení peněz 
ve světě, kde peníze nejsou podloženy žádným fyzickým zdrojem, šek 
pokladny jsou tedy doslova peníze samotné. 

(Na památku Dr. Johana Jouberta, který zasvětil svůj život tomu, aby 
nám předkládal objemné výsledky výzkumu a znalosti. Toto je upravená 
verze jednoho z mnoha jeho článků. )

Část 2 – právnická osoba, korporace
Zákony a slova, která nás zotročují

Vláda sama je legální osoba nebo právnická osoba, což znamená, že to 
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je korporace. Jako většina vlád světa, je vláda Jižní Afriky korporace 
registrovaná na US Securitites & Exchange – to jí umožňuje prodávat 
práci svých lidí do otroctví neviditelným akcionářům po celém světě. 

Jediný majetek, který tato korporace má, je její lid, což je sbírka 
lidí. Tento majetek (lid) musí dostat nějakou hodnotu, aby mohl být 
používán jako záruka k poskytování půjček, takže potřebují spočítat, 
jak a co mohou zaplatit. Slovo platit/repay NEZNAMENÁ něco 
zaplatit zpět. Jednoduše to znamená platit něco znovu a znovu a znovu. 
Dejte si pozor na slovo „platit“, je velmi ošidné. Je to další „právnická 
hantýrka“ určená k našemu zmatení. 

Pravidelné sčítání lidu dává vládě údaje potřebné k výpočtu hodnoty 
svého majetku. Takto si země mohou půjčovat peníze. Oni si půjčí 
a použijí svůj lid jako jistinu na zpětné zaplacení. Ve skutečnosti si 
nepůjčují peníze, protože bankéři tvoří peníze ze vzduchu. 

Uvědomte si, že slovo půjčka v právním smyslu neznamená  
„půjčku“, jak ji známe vy a já. Toto slovo leží u kořene neuvěřitelného 
podvodu. Banky nedělají půjčky, ony rozšiřují kredit. Rozdíl je podstatný 
pro budoucnost světa v době historického obratu. Přírodní zdroje náleží 
planetě a mají se o ně starat skuteční lidé země. Nicméně, skuteční 
lidé nejsou uznáváni obchodním zákonem, je uznaná pouze jejich 
právnická osoba/korporace. Skutečná lidská bytost byla oklamána, aby 
se vzdala všech svých práv, když „náklad jejich dopravního prostředku“ 
(korporace) byl registrován rodným listem. 

A proto země a její přírodní zdroje jsou darovány (prezentovány) 
korporaci nazývané vláda, která je zastupuje. Ale abyste mohli být 
částí vládní korporace, musíte jí nejdříve slíbit poslušnost. Nikdo se 
zdravým rozumem by nikdy nesliboval poslušnost vládě, alespoň ne 
vědomě. Samozřejmě by to mělo být obráceně. Když slíbíte věrnost 
něčemu, připouštítě, že to něco je mocnější než vy, a proto uznáváte 
autoritu nad sebou. Jinými slovy, stali jste se dobrovolně poddaným 
otrokem. 

Zde je klíč: podívejte se na definici „občana“ do Black´s Law 
Dictionary. Občan je definován jako „ten, který slibuje svou poslušnost 
státu na oplátku za výhody a privilegia“. Jestliže jste v armádě, je vám 
dáno privilegium jet domů na víkend. Nicméně toto privilegium může 
být kdykoliv odvoláno. 

Stejné to je s občanstvím. Byli jste oklamáni, aby jste se vzdali 
svých přirozených práv výměnou za výhody a privilegia garantovaná 
nadřízenou autoritou. Jste nyní korporátní entita podřízená jiné 
korporaci, státu a vládě. Stát je samozřejmě podřízen tomu, komu dluží 



198

peníze. Naše vlády dluží peníze dalším soukromým korporacím, které 
jsou známé pod názvem centrální banky. Proto, když centrální banky 
zachraňují země vyplácením, jsou to lidé, kteří musí splácet dluhy 
zpátky. Jde o je šílený podvod obrovských rozměrů. V závěru se jedná 
pouze o banky a o peníze. 

Jaká je vlastně skutečnost, jste občany své země? Samozřejmě – my 
všichni jsme. V případě, že jste stále zmatení, občan země je majetek 
dané země, skutečnost mimochodem doložená: 

1) rodným listem,
2) dobrovolnou registrací občanství. 

Jestliže se rozhodnete vstoupit do armády, nejste již řádným občanem 
a stáváte se nyní částí nové legie. V podstatě jsou vojáci uvádění zpět 
do legie. Církve mívaly úplně oddělený legální status nazývaný piae 
causa. 

Jestliže nemůžete splácet dluh, budete se muset objevit před soudcem 
u soudu. Za starých časů, kněží a lodní kapitáni mohli oddávat lidi. 
Obchodní soudci mohou být proto srovnáváni s kněžími a kapitány, a 
proto mohou řídit obchodní aféry, a proto se nosí černé taláry. 

Soudci u vyšších soudů se oslovují „můj pane“, a každý se jim musí 
poklonit. Podívejte se na jakýkoliv soudní dokument a uvidíte jak se 
strany doslova modlí za rozsudek od pána na podiu. Tento celý systém 
je chytře maskovaná rituální sekvence navržená těmi, kteří legální 
kontrolu nad námi vytvořili před tisíci lety. Ale my se probouzíme a 
začínáme vidět tyto lži a podvody. 

Jaká je podobnost mezi modlitbou v kostele a modlitbou právnickou? 
V obou případech se dobrovolně poddáváte vyšší autoritě. Podstatou 
obchodního zákona je podřízenost. Každý soudní dokument, který 
podáváte a podepisujete, znamená jednoznačné podřízení se vyšší 
autoritě. 

Když se objevíte u soudu, musíte se postavit na stanoviště/dock, 
což je další připomínka, že jde o námořní terminologii. Ale nejprve 
musíte vstoupit skrze malý plůtek dvířky/bar. Tento plůtek s dvířky 
představuje vstup na palubu lodi. Nyní jste podřízeni Admiralty Law a 
neplatí pro vás ani přírodní zákony, ani přirozený morální zákon. 

Když právníci složí zkoušky, jsou schopni působit na palubě/above 
board (další loďařský termín) jako registrovaný úředník. To je protiklad 
vůči termínu pod palubou/below board, kde je uložen náklad a kde se 
drží otroci a kriminálníci. Cely zadržení jsou často umístěné v budově 
soudu pod úrovní podlahy a obviněný je veden „vzhůru na palubu do 
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stanoviště“. 
Když se podepíšete na kousek papíru, linka pod vaším podpisem 

představuje horizont a pod ním je vaše jméno (obvykle tiskacími 
písmeny). Právě jste byli oklamáni a prezentujete se ne jako lidská 
bytost z masa a krve žijící na této Zemi s přirozenými právy od 
Stvořitele (reprezentováno vaším podpisem), ale prezentujete se jako 
náklad/majetek/živý pohyblivý majetek/otrok/kriminálník a jste nyní 
vázáni termíny a podmínkami dané smlouvy. 

Podle zákona moře (námořní nebo obchodní zákon) musí mít 
všechen náklad jméno a titul. Máte jméno a titul? Samozřejmě, všichni 
máme titul např. pán, paní, slečna atd. A proto jste majetek, ani o tom 
nevíte. 

Zkuste tohle: zkuste podepsat všechny smlouvy se slovy „všechna 
práva vyhrazena“ pod vaším podpisem. Tato drobná akce vyvolá totální 
chaos. Proč? Protože si dovolujete prohlásit, že MÁTE PRÁVA. Bůh 
uchovej, abyste měli práva! 

(Na památku Dr. Johana Jouberta, který zasvětil svůj život tomu, aby 
nám předkládal objemné výsledky výzkumu a znalosti. Toto je upravená 
verze jednoho z mnoha jeho článků. )

Část 3 – dluhopisy, směnky
Zákony a slova, která nás zotročují

„Peníze“, které vás banka nutí používat a peníze, které mezi sebou 
používají banky, jsou rozdílné. Banky používají dluhopisy a směnky, 
což je všechno chytře vysvětleno v Uniform Commercial Code (UCC) 
(Jednotný obchodní kód), v mezinárodní bibli pro vedení podnikání 
a obchodování. Některé země včetně Indie, Austrálie, Spojeného 
království a Jižní Afriky používají Bills of Exchange Act (Zákon o 
směnkách). 

Takže peníze jsou ve skutečnosti toto – kousky papíru s podpisy. 
Bills of Exchange Act, který pochází ze Spojeného království, je běžný 
téměř v každé zemi světa. Například, inchoate instrument je definován 
po celé zeměkouli jako čistý papír s podpisem. Inchoate instrument 
může být vypsán jako směnka na určitou hodnotu. Buďte opatrní, co 
podepisujete. 

Jak UCC, tak Bills of Exchange Act hovoří o „kapacitě kontraktu“. 
Podívejte se na slova: Kapacita (objem kapaliny) a kontrakt (stáhnout 
se na nulu). To znamená, že všichni můžeme „stáhnout“ jakýkoliv 
účet zpátky na nulu, protože naše „peníze“ nejsou podloženy žádným 
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fyzickým zdrojem. Přemýšlejte o konceptu kapitálu. Prezident 
Spojených států (což je skutečné obchodní jméno, název korporace je 
„Virginia Company“) žije na „Capitol Hill“. Každá země má „kapitál“ 
(capital). Všechny věci nazvané kapitální/hlavní/velké, jako velká 
písmena, se vztahují ke všemu obchodnímu, což znamená, že jde 
především o peníze. 

Římané měli tři třídy lidí:
1. capitis dimunitio maxima;
2. capitis dimunitio media;
3. capitis dimunitio minima. 

Můžete se všechno dočíst v Black’s Law Dictionary. Otroci jsou 
capitis dimunutio maxima, což se vztahuje k „maximální ztrátě práv“. 
Jména otroků byla psána velkými písmeny. Oficiální náhrobky nesou 
jména  psaná velkými písmeny, protože ti pohřbení jsou legálně mrtví. 
Vychytralé čtení a výklad Cestui Que Vie Trust Act of 1666, který byl 
odsouhlasen, zatímco lidé věnovali pozornost velkému londýnskému 
požáru, prohlásil každého za legálně mrtvého. 

Majetky všech mrtvých lidí byly uloženy na svěřenecký účet (trust 
account) a jsou drženy státem. Toto všechno stále platí i dnes – vy 
nevlastníte majetek, jen si to myslíte. Přečtěte si pečlivě váš vlastnický 
list, říká, že stát si rezervuje všechna práva. Jste mrtví? Ano, a proto je 
vaše jméno napsané velkými písmeny na všech legálních dokumentech. 

Podívejte se, jak mají diplomaté psaná jejich jména: polovina jména 
je velkými písmeny a polovina malými. Toto je capitis dimunitio media 
a vztahuje se k poloviční ztrátě práv. 

Když otroci vyhráli svou svobodu, dostali titul. Otroci byli opravdu 
šťastní, ale neměli vůbec ponětí, že jejich titul jednoduše znamená 
„otrok“. To jenom na objasnění důležitých aspektů tohoto pokrouceného 
jazyka neboli „právnické hantýrky“ používané k oklamání lidstva. 

Další evidence, jak je smrt častá v právním a bankovním světě 
můžete vidět ve slovech „hypotéka/mortgage“, které se, podobně jako 
slovo „márnice/mortuary“ vztahuje ke smrti. Dokonce i slovo „právník/
attorney “ pochází ze slova „odebrat/attorn“, které znamená sebrat jedné 
osobě, dát druhé a přitom si ponechat pořádný kus pro sebe. 

Právní zástupci nemohou vidět, oni mohou pouze slyšet, protože 
všechno musí být zapsáno, a proto se koná soudní slyšení, ne soudní 
vidění. Můžeme s jistotou prohlásit, že spravedlnost je slepá. Ve 
skutečnosti je celá soudní místnost obsažená v kousku papíru – v 
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kontraktu. U soudu kontrakt znamená všechno. Písmo je jazykem 
korporace, protože v minulosti, kdy se zaváděly tyto chytré triky, jen 
málo lidí umělo číst a psát. A i když se naučili číst a psát, právnický 
jazyk byl stále velmi odlišný od jazyka používaného na ulicích, přestože 
slova zněla stejně. Právní a bankovní svět je naprosto dvourozměrný, 
bez srdce a bez duše. Jistí soudci mají moc zaručit úlevu, ale i jejich 
ruce jsou svázané, protože rozehrávají divadlo. Jsou vázáni skriptem 
zákonných pravidel a neexistuje mnoho prostoru pro improvizaci. 

Všimněte si, že soudci vždy působí ve cti. Vždy jsou oslovováni 
jako „ctihodní“.  Ale být „ctihodný“ a být „ve cti“ jsou rozdílné věci. 
Toto je jedna mnoha kliček právního jazyka. Právnická slova a anglická 
slova NEJSOU TO SAMÉ. 

Čest jednoduše znamená „balancované knihy“ neboli „dluhy jsou  
zaplacené“.  Soudce je bankéř a jeho knihy jsou vždy balancované. 
Další klasický příklad je slovo „zabezpečení“, které neznamená, co 
si myslíte, že znamená. Zabezpečení je více méně závazek na nástroji 
vyjednávání – na cenném papíře. 

Zavážete se vaším „zabezpečením“ k nástroji vyjednávání, takže 
nástroj (nebo dluh) je potom „zaručen“. Zaručený nástroj je takový, u 
kterého „osoba“ vkládá svůj pot a energii do záruky dodržení závazku 
(zaplacení). 

Vzpomeňte si, že soudce sedí na lavici a že kořen slova „lavice/
bench“ pochází z latinského slova „banca“, protože obchodní bankéři 
sedávali na lavicích na tržišti. Když byli chyceni při podvodu, byla 
proradnému bankéři rozbita lavice na veřejnosti, a od toho dne byl 
zbankrotován/bankrupt. 

Soudci jsou vždy ve cti/in honour, protože být beze cti/dis-honour 
by znamenalo být insolventní. Knihy soudce jsou vždycky balancované/ 
jejich dluhy jsou vždy zaplacené, protože představují banku. Knihy 
banky, podle definice, musí být vždy balancovány, což je další důkaz 
toho, že ve skutečnosti nepůjčují peníze. 

Toto všechno se dozvíte při studiu o bankovnictví – banka je debit/
kredit počítačový systém, který operuje podle vašich instrukcí. Když 
procitnete a uvědomíte si, že můžete dát bance jiné instrukce, a stejný 
krok udělá hodně dalších lidí, potom se něco posune. Všechno je o 
znalosti a osvícení – zavažme se tímto lidem světa. 

 (Na památku Dr. Johana Jouberta, který zasvětil svůj život tomu, 
aby nám předkládal objemné výsledky výzkumu a znalosti. Toto je 
upravená verze jednoho z mnoha jeho článků. )
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Část 4 – smlouvy, podpisy
Zákony a slova, která nás zotročují

Slovo předvádět/act je velmi zajímavý termín. Předvádění znamená, 
že se odehrává něco na jevišti. Shakespeare řekl, že „celý svět je 
jeviště, muži a ženy pouze herci“. Více doslovné už to být nemůže – a 
královská politická elita, která plně rozumí významu slov, se musela ze 
srdce zasmát, když to slyšela. 

Dnes, když je podepsáno rozhodnutí parlamentu/act of parliament, 
stane se doslova „act“ - jedná se pouze o představení/act. Samozřejmě, 
ani policie, ani lidé, kteří silou prosazují dodržování této hry hádanek, a 
kteří jsou pouhými nástroji v nezákonném představení proti vlastnímu 
lidu, tomu vůbec nerozumí.  

Proto bude narůstat podpora pro UBUNTU hnutí ze strany policie, 
armády, dopravní policie, právníků a dalších vládních agentur v celém 
světě, neboť až se tito lidé začnou probouzet a uvědomí si, do jakých 
nezákonných aktivit jsou vládou podvodně zapleteni, budou protestovat.

Možná, že se divíte, proč smlouvy musíte podepisovat černým 
inkoustem. Obvyklý argument je, že to je lépe vidět, ale to je holý 
nesmysl. Mnohem logičtější odpověď je to, že pouze inkoustové 
podpisy (originály) mají hodnotu jako nástroje vyjednávání. V době 
zavádění těchto struktur byla barva inkoustu černá. 

Když s vašimi nástroji (např. dokumenty s vaším podpisem) mezi 
sebou obchodují právníci a bankéři, musí používat „černé“ originální 
podpisy. Oni je potvrdí (podepíšou) druhým stranám výměnou za jiný 
druh peněz nebo spíše za jiné vyjednavatelné nástroje. Toto neustále 
probíhá v zákulisí bank. 

Banky prodávají naše podpisy na obchodovatelných cenných 
papírech na burzách, a my o tom nemáme vůbec tušení. Skutečně si 
myslíme, že bance dlužíme peníze a proto jim každý měsíc platíme. 
Zamyslete se nad slovem „zpětná platba“. Znamená to „zaplatit zpátky, 
co jste si půjčili“ nebo to znamená „platit stále znovu a znovu“?

Při používání černého inkoustu je velice obtížné zjistit, kde se vlastně 
nachází originální dokument. Některé banky v USA byly dopadeny při 
falšování podpisů na hypotéčních dokumentech, aby mohly předčasně 
vypovědět lidem hypotéky na jejich domy. Existuje významná 60 
minutová reportáž na toto téma. Vůbec nepochybuji, že stejná situace 
existuje i v Jižní Africe a v každé další zemi světa. Konečně, banky 
nejsou nic jiného než organizované zločinecké syndikáty, které pracují v 
přepychových kancelářích a budovách a které kontrolují vlády – udělají 
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cokoliv, aby bylo po jejich. Černý inkoust má i strašidelnější význam. 
Představuje smrt. Černé taláry u soudu reprezentují smrt, protože se 
tam nejedná se skutečnými lidmi, ale oni jednají s korporacemi neboli 
postavami ve hře. To je důvod, proč jsme nazýváni legální charakter, 
legální fikce nebo právnická osoba, což není lidská bytost, ale název 
korporace nebo divadelní jméno. 

Rovněž existuje další důvod, proč máte u soudu slyšení, ne vidění, a 
proč je spravedlnost slepá. Symbolem spravedlnosti je bohyně „Themis“, 
která má zavázané oči. Proč by měla být symbolem spravedlnosti slepá 
bohyně? Proč vůbec používat bohyni? Toto je součást starověkého 
rituálu, který stále pokračuje a je dodržován bez vědomí lidí. Většina 
obyčejných lidí si myslí, že pouze starověké kultury měly rituály  
vztahující se k bohům a bohyním. Jsou na omylu. V podstatě jde o 
to, že podepsáním kontraktu se podřizujete vyšší autoritě. Nicméně, i 
slovo kontrakt je zavádějící. Kontrakt používaný jako podstatné jméno 
znamená dohodu. Sloveso kontraktovat znamená zmenšit se, jako když 
se zmenší balón po vypuštění vzduchu. 

Protože naše měna (currency – current/sea-mořský proud) již není 
podložená zlatem nebo jiným přírodním zdrojem, jediným důvodem, 
proč se stále drží na hladině (jako podnik se drží na hladině předtím 
než jde ke dnu), je důvěra lidí v peníze. To znamená, že lidé mají plné 
nezcizitelné právo kontraktovat (sloveso) jakoukoliv smlouvu a přivést 
dlužnou částku (dluženou nebo slíbenou) zpátky na nulu. Ano, slyšeli 
jste správně, máte moc použitím svého podpisu eliminovat veškerý 
dluh, který dnes na světě existuje. 

Naše nezákonné vlády velice vychytrale poštvaly bratra proti bratru, 
otce proti synovi a matku proti dceři v největší síti podvodu, jaká kdy 
padla na lidstvo. 

(Na památku Dr. Johana Jouberta, který zasvětil svůj život tomu, aby 
nám předkládal objemné výsledky výzkumu a znalosti. Toto je upravená 
verze jednoho z mnoha jeho článků. )

Část 5 – soudce Dale odhaluje zločiny bank, soudů a vlád
Zákony a slova, která nás zotročují

Soudce Dale odhaluje zločiny bank, soudů a vlád
Během května roku 2012 bývalý soudce z USA uveřejnil článek 
odhalující celý bankovní a korporátní vládní podvod a jeho propojení 
se zákony a soudy, které udržují korporace u moci. Mějme jej za příklad 
všech čestných soudců kdekoliv. Nechme soudce, aby si uvědomili, 
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že jsou v první řadě lidské bytosti – druhotně soudci, a že jsou 
zneužíváni jako nástroje nespravedlivého, zkorumpovaného systému, 
který zotročuje jejich bratry, sestry a všechny ostatní lidské bytosti 
kvůli globální korporátní šelmě. Informace v tomto článku je určena 
převážně lidem žijícím v USA, ale lze ji aplikovat na většinu zemí s 
malými úpravami v jejich právním systému. Protože skutečně všechny 
země jsou korporace, všechny spadají pod mezinárodně platný UCC 
(Uniform Commercial Code), bibli globálního obchodu. 

„Soudce Dale“ je přezdívka, neboť penzionovaný soudce, kterému 
je přes 80 let, byl častokrát ohrožován během jeho aktivní soudcovské 
kariéry, i po odchodu do důchodu. Mnohokrát jsem se s ním sešel a  
potvrdil si, že je to, co o sobě říká. 

ÚVOD: Napsal soudce Dale (důchodce)
Neplánoval jsem psaní Části 5, ale vzhledem k odehrávajícímu se 
světovému hnutí, jehož cílem je vyvolat kolaps fiat finanční dominance 
historicky vytvořené a kontrolované Vatikánem, evropskými 
královskými rody a elitou, plus opakovanými pokusy United States 
Corporation znovu se ujmout kontroly v Americe, cítím, že je třeba 
poukázat na vady v jejich KORPORÁTNÍM PROCESU. 

Vy  pravděpodobně považujete tento KORPORÁTNÍ PROCES za 
PRÁVNÍ PROCES, ale ve skutečnosti nejde o to, co je právní nebo 
zákonné, protože celý proces se týká prosazení KONTRAKTŮ nebo 
zavedení a prosazení KORPORÁTNÍCH PRAVIDEL nazývaných 
ZÁKONY. Nejlepší rada pro vás, kterou kdy dostanete, zní: VYHNĚTE 
SE JEJICH SOUDŮM, KDYKOLIV MŮŽETE. U těchto soudů NENÍ 
žádná spravedlnost, jestliže nejste členem Vatikánu, králem nebo elitou 
nebo nemáte koupenou diplomatickou imunitu!

SOUDY
Jediný ústavní soud v Americe je International Court of Trades 
(Mezinárodní obchodní soud), který byl vytvořen jako nástroj 
umožňující cizím národům prosazovat jejich obchodní smlouvy s 
Amerikou, jinak by žádná vláda cizího národa s korporátními Spojenými 
státy neobchodovala. 

POZNÁMKA: Při pohledu do historie zjistíme, že světový soud byl 
vytvořen za účelem poskytování prostoru národům k prosazování jejich 
obchodních smluv, ale korporátní Spojené státy odmítly pozvání k účasti 
u tohoto soudu, protože jim nebyla dovolena kontrola nad soudem. 

Všechny ostatní americké soudy jsou pseudo soudy nebo fikce, v 
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podstatě to jsou korporátní administrativní kanceláře navržené tak, aby 
vypadaly jako soudy a všichni jejich soudci jsou jednoduše výkonní 
úředníci, kteří vypadají jako soudci. 

Účelem těchto pseudo korporátních soudů je pouze urovnávání 
dohadů o kontraktu, a jelikož vláda George Washingtona měla vojenskou 
strukturu, musely se obě strany účastnit soudu. Jestliže jakákoliv strana 
odmítne svou účast, tyto soudy nemohou jednat a dohadování je v 
mrtvých vodách! Mé použití termínu „v mrtvých vodách“ není výmysl, 
protože tyto pseudo soudy jsou neústavní soudy admirality založené 
podle Mezinárodního zákona moře!  

Památník ve Washingtonu byl dokončen v roce 1884 jako pocta pro 
George Washingtona a jeho vojenskou vládu, v podstatě jde o obelisk 
na úrovni moře, který znázorňuje to, že celá Amerika je „pod hladinou“ 
a je podřízena zákonům admirality na rozdíl od zamýšlené ústavní 
civilní vlády, která by se řídila přirozeným morálním zákonem. 

Pseudo soudci těchto pseudo soudů nemají ŽÁDNÉ pravomoci bez 
souhlasu obou stran, žalobce a obviněného. (A) V každém případě se 
soudce musí ujistit, že má souhlas pro osobní a předmětné věci právní 
dříve, než může jednat nebo zahájit Cesta Que Trust. 

POZNÁMKA: Všechny obchodovatelné cenné papíry musí mít tzv. 
CUSIP ČÍSLO dříve, než jsou nabídnuty investorům. Rodné listy a 
přihlášky pro sociální zajištění jsou převedeny na vládní cenné papíry, 
je jim přiděleno CUSIP ČÍSLO, jsou seskupeny do celků a potom se s 
nimi obchoduje jako s Mutual Fund Investment. V době ukončení se 
zisky převedou do vládního CESTA QUE TRUST (druh svěřeneckého 
fondu), a pokud jste ještě naživu, certifikované dokumenty jsou znovu 
investovány. Jsou to fondy obsažené v tomto CESTA QUE TRUST, o 
které se jedná soudci, úředníkovi a žalobci, a které je zajímají! Tento 
svěřenecký účet skutečně platí všechny vaše dluhy, ale nikdo vám to 
neřekne, protože elita považuje tyto majetky za své vlastní, a Federal 
Reserve System je odpovědný za spravování těchto investic. 

Sociální zajištění, SSI, SSD, Medicare a Medicaid jsou všechny 
financovány svěřeneckým fondem. Vláda vás nutí platit DANĚ a část 
vaší mzdy jde údajně na placení těchto služeb, ze kterých si mohou 
vypůjčit kdykoliv bez udání důvodu, protože nemají přístup k CESTA 
QUE TRUST, aby financovali války nebo vyplatili Wall Street a jejich 
patronské korporace. Veřejnost je povzbuzována, aby si nakoupila 
všechny možné druhy pojištění, přestože SVĚŘENECKÝ FOND 
skutečně platí za všechny fyzické škody, lékařské náklady, nové 
technologie a finanční příspěvky v případě úmrtí. Nátlak na zakoupení 
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pojištění je podvod, který nás drží chudé a profituje z naší hlouposti, 
protože kontrolu nad všemi pojišťovacími společnostmi má Vatikán. 

Možná, že dostanete měsíční výpis od hypotéční společnosti, od 
společnosti, u které máte půjčku, nebo od poskytovatele služeb, který 
byl obvykle již zaplacen ze svěřeneckého fondu. Téměř všechny 
tyto korporátní společnosti profitují dvakrát a doufají, že jste natolik 
zpracovaní jejich kreditními podvody, že zaplatíte podruhé. Příště, 
namísto placení výpisu, podepište jej na souhlas a odešlete zpátky. 
Jestliže vás kontaktují kvůli platbě, požádejte o SKUTEČNÝ ÚČET 
místo výpisu s tím, že rádi zaplatíte? Výpisové dokumenty uvádějí, co se 
mělo platit a bylo zaplaceno, zatímco SKUTEČNÝ ÚČET představuje 
to, co se platit má. Banky a poskytovatelé služeb mají přímý přístup 
k těmto Cesta Que Trusts a vše, co potřebují, je vaše jméno, číslo 
sociálního pojištění a podpis. 

TRESTNÍ ZÁKON
V Americe NEEXISTUJÍ trestní zákony, protože trestní zákon 
implikuje, že vláda korporátních Spojených států je suverénní a má 
absolutní moc nade všemi živými Američany z masa a krve, což ovšem 
není pravda, neboť korporace je fikce a proto nemůže být suverénní. 
Člověk je suverénní, kontroluje svůj život a jednoho dne se konečně 
probudí a uvědomí si, že to je pravda!

Nicméně existují kriminální kontrakty, které jsou prosazovány 
silou s naším souhlasem a které jsou podloudně nazvané: Kriminální 
zákony. Náš souhlas s nimi byl získán naším mlčením a tím, že nic 
neděláme nebo neprotestujeme, což je podle zákona definováno jako 
Tacit Procuration (Mlčení znamená souhlas). 

(Příklad) Mlčení znamená souhlas
Jestliže vás někdo obviní z krádeže písemně a vy neodpovíte nebo 
neodmítnete tato obvinění písemně, potom skutečnost, že jste 
neodmítli nebo nějak nereagovali, je považováno za připuštění viny! 
(nebo) Obdržíte účet za služby nebo zboží, které jste si ani neobjednali, 
ani neobdrželi, a vy neodmítnete tato obvinění, vynechali jste krok 
prezentace pravdy v daném případu a to vám ukládá povinnost 
zaplatit! Exekuční společnosti často využívají Tacit Procuration, aby 
uskutečnili zadlužení vůči nim využitím nějakého prominutého dluhu, 
který odkoupili od jakési korporátní společnosti. 

Nyní si asi myslíte: „Žádné trestní zákony? No, tak to nemůže 
být pravda! Spousta lidí byla souzena, potrestána a jsou zavřeni v 
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amerických vězeních kvůli porušení trestního zákona!“
A já vám odpovídám toto: Pravda, jsou ve vězení, protože nevědomky 

přijali trestní kontrakt v zastoupení jejich rodného listu a souhlasili s 
uvězněním jako s podmínkou jejich obvinění a trestu. Jejich právník 
jim vůbec nepomohl, protože on tu situaci vyvolal zasláním předvolání 
k soudu s tím, že je bude zastupovat. Je to váš rodný list, který je v 
trestu, a já to hned vysvětlím!

POZNÁMKA: Trestní kontrakty jsou odstupňovány podle závažnosti 
zločinu a odstupňování vypadá takto: řízení, přestupek, trestný čin 
nebo těžký zločin.  

Trestní proces obvykle začíná u policisty, který vysloví předvolání 
k soudu (nebo) provede zatčení s nebo bez zatykače, (nebo) policista 
(nebo) advokát připraví žalobu založenou na odpřísáhnutém prohlášení, 
nebo na trestním oznámení, která je předložena soudci a poté je vydán 
zatykač. Následně je obviněný zatčen a je předveden k soudci ke slyšení 
ve věci obžaloby. 

Žaloba a zatykač budou uvádět vaše RODNÉ JMÉNO nebo vás 
budou identifikovat jako JOSEF NOVÁK, jestliže vaše jméno není 
známé, a jména jsou psána velkými písmeny! To vůbec není chyba ze 
strany úřadu, protože je to váš rodný list, který je zatčen, a ne živá 
osoba z masa a krve. Tyto pseudo soudy doufají, že osoba z masa a krve 
bude natolik vystrašená, že přijme odpovědnost za rodný list! Zní to 
šíleně, ale nic není, jak se zdá: „Je to všechno jen přelud“.

Většina policistů nezná nebo nerozumí těmto detailům a věří 
právníkům, kteří jim radí ve věcech zákona jako když jsou bohové! 
Velká chyba ze strany policistů, protože se jim tvrdě lže stejně jako 
všem ostatním! Nemůžete věřit právníkům, že jsou tradičně čestní!

Policisté jsou vycvičení vždy psát jméno obžalovaného velkými 
písmeny, ale nikdy se jim neřekne proč! Z opatrnosti byste s sebou 
měli vždy nosit kopii rodného listu jako součást vašich identifikačních 
dokumentů, což vysvětlím v následujícím odstavci. 

U vašeho slyšení nebo u soudu se vás soudce zeptá, zda jste osoba 
uvedená - RODNÉ JMÉNO psané VELKÝMI PÍSMENY - na žalobě a 
vaše přirozená odpověď bude souhlas, ale to je přesně to, co nechcete 
udělat!

Seberte váš rodný list a odpovězte mu takto:„Přišel jsem v omezeném 
zastoupení za obviněného, který je zde, a zdvihněte váš rodný list!“

Potom proneste následující: Podle mého porozumění soudce 
procesu, krajský právník (nebo) policista vznesl trestní obvinění spolu 
s úředníkem, a proti SVĚŘENECKÉMU ÚČTU, používají JMÉNO 
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PSANÉ VELKÝMI PÍSMENY, které je zde na tomto RODNÉM LISTU! 
Použití velkých písmen je nařízeno Návodem k tisku USA dokumentů, 
který vysvětluje, jak identifikovat KORPORACI. Úředník, který je 
administrátorem CESTA QUE TRUST, potom určil vás soudce jako 
správce svěřeneckého fondu, a jelikož ani jeden z vás nemůže být 
OPRÁVNĚNÝ PŘÍJEMCE, potom zůstávám příjemcem já a vy jste 
moji zástupci SVĚŘENECKÉHO FONDU! Jako mým zástupcům 
vám přikazuji zrušit tuto celou záležitost a přiznat placené pokuty za 
tyto zločiny mně jako kompenzaci za škody způsobené neoprávněným 
zatčením!

POZNÁMKA: Zákon o svěřeneckých účtech přikazuje, že 
administrátor, zástupce a oprávněný nemohou zastávat dvě pozice ve 
svěřeneckém účtu. Takže zástupce nemůže zároveň být oprávněným 
příjemcem! Zástupce soudce nemá jinou možnost, než vyhovět vašim 
požadavkům, ale vy to musíte provést správně a jednat sebevědomě! 
Musíte tuto informaci dobře znát, takže vás ani jeden z nich nemůže 
ošálit nebo zmást! Budou s vámi hrát hry, když ukážete jakoukoliv 
pochybnost, zakoktáte se nebo projevíte nedostatek sebedůvěry! Když 
ukážete strach nebo se zaleknete, špatně skončíte!

POZNÁMKA: Zažil jsem soudce a žalobce, kteří přerušovali odpověď 
obviněného, což ho zmátlo, a následně byl převezen do psychiatrického 
zařízení na posouzení. Soudce a žalobce úspěšně překroutili, co se 
obviněný pokoušel říci, a soudce potom nařídil duševní vyšetření. 
Uvědomte si, že státní žalobce bude muset zaplatit náklady soudu z 
vlastní kapsy, jestliže je případ zrušen, takže se nevzdá snadno, a soudce, 
úředník a státní žalobce vydělávají pěkné peníze na vašem obvinění a 
uvěznění! Tak to nepokažte…

Jestliže se krajský právník začne chovat vůči vám příliš arogantně, 
můžete mu podrazit stoličku, když ho požádáte, aby vyplnil formulář 
1040 pro tento případ. Když odmítne, že to není třeba, informujte ho, že 
se o to postaráte co nejdříve. Možná, že požádá o zrušení případu v tomto 
bodě, protože jste trochu moc nebezpeční nebo chytří! To poslední, co si 
žalobce přeje je, aby daňový úřad prozkoumal jeho složky za posledních 
sedm let, protože on vydělává peníze na každém obvinění a zpravidla 
neplatí DANĚ. On obvykle pouze přizná výplatu, kterou dostane. 

Také: Pokud se náhodou ocitnete v psychiatrickém zařízení, 
psychiatr, který je určený, aby vás posoudil, je právě tak zkorumpovaný 
jako soudce, úředník a krajský právník a bude falšovat všechny vaše 
odpovědi tak, abyste museli přijít zpátky do psychiatrického zařízení za 
šest měsíců!
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Tak mu lžete a zapírejte, že jste někdy takové poznámky pronesli! 
Samozřejmě, že když přijmete trestní obvinění proti vašemu rodnému 
listu, budete okamžitě prohlášení za MENTÁLNĚ ZDRAVÉHO!

Omlouvám se, že já jsem ten, kdo vám říká o reálném zkorumpování 
mnoha soudců, a to vysvětluje, proč mě svědomí vedlo k časnému 
odchodu do důchodu! Než jsem zjistil, jak to opravdu chodí, věřil jsem, 
že mé povinnosti a chování jsou v souladu s ústavou. Také mi lhali!

OBSÍLKY
Proces OBSÍLKA je mnohem snadnější a řeší se poštou. Když vám 
policista vystaví OBSÍLKU, ve skutečnosti vás žádá o uzavření 
KONTRAKTU s ním! Žaluje písemně, že jste porušili pravidla 
korporace, která jste přijali podepsáním, a proto vás žádá o odpověď. 

Policista je poučen, aby vám vysvětlil, že váš podpis je pouze 
souhlas s tím, že jste obdrželi kopii OBSÍLKY, ale ve skutečnosti 
dáváte soudu a soudci na vědomí, že jste přijali nebo že SOUHLASÍTE 
s touto nabídkou KONTRAKTU, a tím zároveň garantujete svůj 
SOUHLAS s převzetím právní moci soudcem nad vaším případem, ve 
věcech OSOBNÍ A PŘEDMĚTNÉ JURISDIKCE! Nicméně můžete 
zrušit KONTRAKT odvoláním vašeho SOUHLASU. Federální Truth 
in Lending Act (zákon vyžadující odhalení výše jednoročního úroku 
kupujícím domů krátce po žádosti o hypotéku) uvádí, že kterákoliv 
strana v KONTRAKTU může odstoupit od SOUHLASU během tří 
pracovních dnů ode dne vstoupení do KONTRAKTU. Tak napříč titulní 
stránky OBSÍLKY napište velkými písmeny následující slova:

NEPŘIJÍMÁM TUTO NABÍDKU KE KONTRAKTU
a
NESOUHLASÍM S TÍMTO PROJEDNÁVÁNÍM. 
Použijte modrý inkoust (pro admiralitu) nebo fialový inkoust (pro 

královský rod). Admiralita jsou soudy a královský rod reprezentuje vaši 
suverenitu. Obojí je vhodné. Podepište se pod textem modrým nebo 
fialovým inkoustem a na přední straně NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU, a 
pod vaším podpisem napište: Bez předsudků, UCC 1-308. Toto je jiný 
způsob prohlášení, že nesmíte být voláni k odpovědnosti za ŽALUJÍCÍ 
KONTRAKT podle Uniform Commercial Code. 

Odešlete zrušenou OBSÍLKU zpátky úředníkovi/soudu spolu 
s dopisem o doručení, doporučenou poštou, se žádostí o potvrzení 
přijetí vráceného dokumentu. Tak zničíte OBSÍLKU; odeberete váš 
SOUHLAS a odstraníte PRÁVNÍ pravomoc soudu, všechno pěkně 
najednou. Je to skutečně tak jednoduché!
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POZNÁMKA: Potvrzení o doručení je dopis, který nejprve 
identifikuje obsílku, definuje, jak a kdy jste vrátili dokumenty soudu a 
je podepsaný. Jestliže jej neodmítnete, stane se pravdou v jednání podle 
pravidla „mlčení znamená souhlas“ (Tacit Procuration). 

Nezapomeňte si uschovat ode všeho kopie, v případě, že se úředník 
pokusí zničit vaši odpověď, což se ovšem nestane s potvrzením o 
doručení nebo pokud je pošta zaslána zpět notářem.  

Notář je skutečně zástupce tajemníka státu a má větší pravomoc než 
soudní úředník! Veřejní notáři vznikli v době egyptských a římských 
písařů, kteří vytvářeli certifikované dokumenty, což jsou odpřísáhnutá 
prohlášení. Certifikované dokumenty a odpřísáhnutá prohlášení jsou 
pravé dokumenty v obchodním jednání. (Např.) Rodné listy jsou 
certifikované dokumenty tištěné na vysoce kvalitním papíře (bonded 
paper). Slovo „bond“ znamená vazba, původně je odvozeno od vazby 
v otroctví, a to nás všechny dělá zavázanými otroky komukoliv, kdo 
má v péči naše originální rodné listy. Vsadím se, že jste si mysleli, že 
Prohlášení o rovnosti otroky osvobodilo, což byla skutečnost pouze 
na krátkou dobu, a následně nás rodné listy a Dodatek č.14. zotročily 
všechny! 

PŘEDVOLÁNÍ a SOUDNÍ ŘÍZENÍ
Process PŘEDVOLÁNÍ se týká civilní nebo kriminální akce, a je to 
opět nabídka ke KONTRAKTU, navzdory tomu, jaká slova se používají 
při přikázání ukázat se nebo odpovědět. I PŘEDVOLÁNÍ může být 
zrušeno stejnou procedurou jako byl proces u OBSÍLKY. Miliónová 
obžaloba se nijak neliší od OBSÍLKY a obě mohou být zrušeny! Těžko 
uvěřitelné, že ano? Ví o tom váš právník? Vsadím se, že ví, ale není mu 
dovoleno zahanbovat soud, a kromě toho, právě u soudu si vydělává 
peníze!

POZNÁMKA: Kolik z vás se někdy pokusilo vyhnout se povinnosti 
sedět v porotě? Vše, co bylo třeba udělat, bylo zrušit PŘEDVOLÁNÍ 
(NABÍDKA ke KONTRAKTU), ověřit notářsky a odeslat zpět 
KOMISAŘI POROTY. Nebojte se, oni vás nebudou obtěžovat, protože 
evidentně jste moc chytrý a můžete ovlivnit jejich porotu! Porota 
kontroluje soud, a ne žalobce a soudce, a když to víte, oni prohrají a 
vyhraje obžalovaný, a proto dávají přednost přihlouplým kandidátům 
sedícím v porotě. 

Existují jisté záležitosti nebo projednávané věci, které je takřka 
nemožné obejít nebo rozmetat kvůli hloubce korupce u těchto pseudo 
soudů, jako je péče o dítě a rozdělení majetku vyplývající z rozvodu. 
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Stát, ve kterém jste se narodili, si dělá nárok na vaše děti, potvrzený 
rodným listem, a vede je v oddělení dopravy jako státem vlastněný 
přepravní prostředek!

Sňatek je KONTRAKT a úplně stačí předmanželská smlouva k 
uzavření manželství, ale když „správně“ zmanipulovaní, věříte ve 
sňatek před soudcem, starostou, kazatelem nebo knězem, a vy požádáte 
o oddací list, jste oba manželé i státu! Nyní je stát oprávněn ke podílu 
z rozděleného majetku při rozvodu nebo v případě úmrtí i (nazýváno 
soudním potvrzením dědictví)! Někteří lidé řeknou, že rozvod by měl 
být začleněn do tohoto seznamu nemožných záležitostí, ale oni neví, co 
vím já!

ROZVOD
Podstatou rozvodu je žádost o zrušení KONTRAKTU ODDANÉHO 
SŇATKU. Jestliže si přejete rozvod, a váš manžel nebo manželka 
odmítne s tím souhlasit, žádný státní soudce vám nezaručí rozvodový 
list, protože soudce neobdržel SOUHLAS obou stran! Nicméně existuje 
způsob, jak se tomu vyhnout, ale žádný právník to nikdy nepřizná, 
protože nevydělá peníze, když vám dá pravdivou nebo rozumnou radu!

POZNÁMKA: Puerto Rico je území Spojených států získané od 
Španělska a stále funguje pod španělským právem, tato skutečnost 
nebyla nikdy korporátními Spojenými státy změněna, když se Puerto 
Rico stalo územím USA; takže nejdříve musíte letět do Puerto Rica. 

Jakmile jste v Puerto Ricu, zařídíte si pobyt jednoduše otevřením 
schránky na poště na tři dny. Po otevření poštovní schránky si najmete 
místního právního poradce, aby připravil rozvodové papíry. Právní 
poradce ihned odešle žádost o rozvod, což je obecně certifikovaný 
dokument, který bude vyslyšen u soudce v Puerto Ricu během tří dnů. 

Podle španělského práva není nutné, aby váš manžel nebo manželka 
obdrželi rozvodovou žádost, ale stačí, když dostanou pouze rozhodnutí 
o rozvodu. Pět dní po rozhodnutí váš bývalý manžel nebo manželka 
obdrží rozvodové rozhodnutí poštou, psané celé ve španělštině, které 
nemůže být napadeno a musí být uznáno u všech státních a federálních 
soudů USA!

POZNÁMKA: Ihned potom, co vás soudce v Puerto Ricu prohlásí za 
rozvedené, pokud chcete, můžete se znovu oženit buď dohodou nebo 
s oddacím listem. Obojí je platné, ale nikdo vám to nikdy neřekne! 
Rozdělení majetku manželů a péče o děti je mnohem komplikovanější 
věc, ale alespoň rozvod nemůže být používán proti vám a nutit vás do 
dělení majetku méně než poměrně, což je přesně důvod, proč americký 
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soudce nebude rozdělovat skutečnosti, které jsou částí rozvodu. (Např.) 
Rozvod, dělení majetku, péče o děti, podpora a výživné. Naděje spočívá 
v tom, že vaše přání získat rozvod je vám dražší než cokoliv jiného, co 
vlastníte nyní i v budoucnosti! 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ DLUHU
Jestliže jste v procesu předčasného ukončení dluhu nebo přemýšlíte 
o žádosti o ochranný BANKROT, abyste získali více času, namísto 
toho, abyste se pokusili porazit zkorumpovanou banku a vaše věřitele u 
státního nebo federálního soudu, kde jsou karty zcela jistě rozdány proti 
vám, raději naplánujte žádost o BANKROT a udělejte to následujícím 
způsobem, abyste si zajistili výsledek dobrý pro vás!

Všechny formuláře pro BANKROT se dají vytisknout, můžete je 
získat na internetu, a mohou být vyplněny psacím písmem inkoustovým 
perem. Formuláře jsou: B-1 až po a včetně B-8. Stačí vám vyplnit a 
podat prvních pět nebo šest stránek, abyste získali číslo případu a potom 
se musíte zúčastnit semináře v poradně o kreditu, což se dá zvládnout 
během jednoho dne. Když jste konečně hotoví s přípravou vaší žádosti, 
měli byste podat všech 58 stran celkem spolu s poplatkem za podání, 
který je asi $280. 

Zde je důvod pro používání soudů pro bankrot:
Napište seznam všech vašich dluhů do jednoho rozpisu a když 

dojde na seznam vašeho majetku, zahrňte váš rodný list a jeho číslo 
CUSIP. Hodnota Mutual Fund Investment pro váš rodný list se najde 
na internetu s použitím CUSIP čísla na webové stránce Fidelity 
Investments. Objevíte, že má hodnotu mnoha miliónů, ale musíte mít 
CUSIP číslo na vašem seznamu majetku, jinak bude rodný list zrušen, 
jako lehkovážně zařazený do seznamu, SOUDCEM nebo SPRÁVCEM 
SVĚŘENECKÉHO FONDU. 

Soudce řešící bankrot potom pověří PRÁVNÍHO SPRÁVCE 
FONDU, aby rozpustil Mutual Fund Investment, vyplatil vaše dluhy a 
rozdíl se musí vyplatit vám! Tato procedura obvykle upoutá pozornost 
oddělení spravedlnosti, protože oni nechtějí, aby právní zástupce něco 
pokazil a připravil o peníze Vatikán, Federal Reserve a korporátní 
Spojené státy, a proto budou právního zástupce varovat nebo mu 
vyhrožovat, aby byl velmi opatrný!

Většina těchto Mutual Fund Investments je obvykle tvořena skupinou 
o počtu 10 až 25 rodných listů, a proto vám náleží pouze zlomek Mutual 
Fund! Soudce řešící bankrot nebude certifikovat konečnou dispozici, 
dokud právní zástupce neprokáže své výpočty a všechny aspekty své 
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práce, protože soudce přebírá odpovědnost za chyby zástupce, pokud 
nějaké udělal!

Po odstoupení prvního PRÁVNÍHO SPRÁVCE FONDU se můžete 
pravděpodobně dohodnout s oddělením spravedlnosti nebo můžete 
pokračovat ve stejném procesu o bankrotu s nově pověřeným právním  
zástupcem! Není toto lepší a snadnější než útočit nebo se bránit sám 
bance a partě chamtivých věřitelů při plném vědomí, že karty jsou již 
rozdány proti vám kvůli Vatikánu a Federal Reserve?

Zatímco jste v procesu bankrotu, jste chránění. Nikdo proti vám 
nemůže jednat kvůli jakýmkoliv dluhům nebo předčasnému ukončení 
dluhu, pokud máte dluhopisy nebo dostatečný majetek, rodný list tento 
aspekt zaručuje, a zatímco jste v procesu bankrotu, nebudete muset 
platit ani jeden z minulých dluhů!

Vaše dluhy budou eventuelně prominuty a rozdíl ze svěřeneckého 
fondu (Trust Fund) přijde do vaší kapsy! Je to situace VÝHRA-VÝHRA 
ze všech stran a Vatikán, vláda a banky ztrácí majetky ze svěřeneckého 
fondu, které vám chtěli ukrást podle svého plánu!

POZNÁMKA: Existuje proces, který je třeba dodržet pro získání 
vašeho CUSIP čísla, (nebo) můžete požádat přítele burzovního makléře, 
aby vám pomohl (nebo) najměte si makléře po straně, aby vám poradil. 
Existují lidé v hnutí Patriot, kteří ví, jak použít formuli, která převede 
vaše rodné registrační číslo nebo číslo sociálního pojištění na CUSIP 
číslo. Já jsem si zaplatil za moje a zjistil jsem, že má hodnota je 167 
miliónů. Všechno to jsou FIAT peníze, ale když se dají utrácet, pak je 
to jedno!

Doufám, že celé toto expozé osvětlilo a pozdvihlo vaši osobní 
znalost a bude vám k prospěchu nyní i v budoucnosti. 

Pax vobiscum (Mír s vámi). 
Soudce Dale. 

SIMULOVANÝ SVĚT

Jistě si všímáte, že z nějakého důvodu je naše současná společnost 
posedlá simulovanou přírodou. Neustálá honička za nespočetnými 
produkty, které nabízí korporace vytvářející nové technologie, 3-D 
fimy v televizi a na velkých plátnech, virtuální realita a množství 
počítačových her, které obsahují hluboce zakódované podprahové 
informace ovlivňující naše chování. Televize se pokouší reprodukovat 
skutečný život ukazováním tak dokonalého obrazu, že nevidíme 
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rozdíl. Hračky, například panenky a medvídci, nás vedou k přijímání 
a lásce k umělým kopiím skutečných živých zvířat. Naše fotbalová 
pole a zahrady jsou pokryty plastickou trávou, plavecké bazény jsou 
vyložené plastem nebo náhražkou kamene, Blue Ray a High Definition 
obrazovky vytvářejí jasné obrazy, které vypadají reálně, ale reálné 
nejsou. Počítačové hry a internet nám dovolují tvořit avatary, které jsou 
samy o sobě simulované charaktery. 

Ale tyto simulované kopie nejsme my – nejsou to lidé. Farmaceutický 
průmysl vytváří syntetické léky, které jsou založené na ideách z přírody, 
ale nejsou přírodní. Řítíme se do „černé díry simulované reality“ 
a namísto odmítání se jí dožadujeme. Toto všechno probíhá v rámci 
pokusu odpojit nás od naší lidskosti, snížit naše lidské emoce a přijmout 
nehumánní aktivity do našich životů. 

Jak často vidíme páry u večeře pilně zaměstnané posíláním textových 
zpráv místo toho, aby spolu mluvili. Nejhorším příkladem je mládež. 
Vstřebáváme všechno, řítíme se do technologické pasti a nemůžeme 
se dočkat nového modelu i-Phonu proto, abychom mohli posílat text 
osobě sedící vedle nás. 

Musíme být na pozoru před tímto tichým vražděním, je třeba zůstat 
blízko přírody, chodit na dlouhé procházky po pláži, šplhat po horách, 
sedět u ohně a naslouchat zvukům přírody kolem nás, zůstat ve spojení. 
Bez vlastní snahy o zachování naší lidskosti a spojení s Matkou Přírodou 
budeme o spojení připraveni tak prohnaně, že si to ani neuvědomíme.

PROSAZOVÁNÍ ZÁKONA – ARMÁDA – LETECTVO 
– NÁMOŘNICTVO - POLICIE

„Síla zákona“ je síla simulovaná, ne přírodní. Všechny tyto sektory 
naší společnosti a další mocenské agentury, které se zabývají aspekty 
„bezpečnosti“, jsou pouhé nástroje na prosazování pravidel, která 
zotročují lidi. Slovo „síla“ je vpleteno do jejich aktivit – policejní síly 
a obranné síly. Většina lidí vstoupila do těchto složek, protože věřili, 
že budou dělat něco dobrého pro svou zemi nebo komunitu. Bojovat 
se zločinem a korupcí, zajistit lidem bezpečnost a umožnit jim, aby 
byli svobodní – bojem za demokracii. Toto všechno jsou zavádějící 
domněnky, kterými nám byly vymývány mozky, a tyto ideály budou 
velmi rychle blednout, jakmile si lidé v uvedených sektorech uvědomí, 
že pracují pro korporace a prosazují dodržování zákonů pro korporace 
– ne pro lidi. 
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Jejich loajalita se velmi rychle posune směrem k lidem, až zjistí, 
že naše země jsou korporace, které drží své lidi v otroctví jako svůj 
majetek a akciové opce, to vše pouze kvůli obchodování na světových 
burzách.  

Budou plní hněvu a cítit se podvedení, až si uvědomí, že šli násilím 
proti svým bratrům a sestrám, když přísahali svou věrnost korporaci 
nazvané UNITED STATES OF AMERICA nebo některé jiné, která má 
za cíl držet lidi pod kontrolou a za každou cenu omezovat jejich svobodu 
nespravedlivými a nehumánními zákony. Byli nenápadně přeměněni 
z mírových sil ochraňujících přirozený morální zákon na úřední síly 
generující profit, které brání pravidla korporací hnaných ziskem. 

V komunitách UBUNTU přispívání nikdo nebude do ničeho nucen. 
Lidé si vyberou komunitu, kde budou chtít žít, podle místa nebo lidí 
nebo v závislosti na podnebí či z nějakého jiného důvodu. Nikdo nebude 
nucený žít někde nebo dělat něco s výjimkou jejich dobrovolného 
příspěvku do komunity, ve které žijí. Jak již bylo detailně vysvětleno, 
tyto příspěvky budou spojeny s oblíbenou prací a nikdy nemohou být 
interpretovány jako nucená práce. Lidé nebudou vázáni ke komunitě 
ani ekonomickými důvody, ani zaměstnáním, kvůli kterému dnes žijí v 
části světa, která se jim nelíbí. Každý se bude moci kdykoliv přestěhovat 
do jiné komunity.

Těžební průmysl v Jižní Africe způsobil nepředstavitelné škody 
životu v komunitách v mnoha venkovských oblastech a rovněž v 
sousedních zemích v letech 1950 - 1980, když korporace začaly dovážet 
levnou pracovní sílu do dolů a přitom přemísťovaly muže, hlavy rodin. 
Docházelo k rozervání rodin a dlouhodobému poškození komunit. To 
všechno pro peníze a slib lepšího života. Slibovaný lepší život se nikdy 
nestal skutečností – sliby přinesly jenom dlouhodobé utrpení a zničení 
většiny těchto komunit. 

Toto byla, a stále je, otrocká práce zakrytá pláštíkem kapitalismu 
– nic víc. Dnes se lidé přemísťují dobrovolně, když matky a otcové 
přijmou práci ve vzdáleném městě, kde musí pracovat po dlouhou dobu, 
zatímco zanechají své rodiny na místě jiném. Každý, kdo je nucený žít 
na určitém místě kvůli práci, nebo ze strachu ztráty možnosti přežití, je 
nepochybně otrokem systému a společnosti, pro kterou pracuje. 

Slova „síla“ a „zajištění“ se velmi rychle stanou cizími výrazy v 
naší nové společnosti, ve světě bez peněz, chamtivosti, nenasytnosti, 
závisti, pýchy, chtíče, lenosti a zločinu. V komunitách UBUNTU se 
bude vynucovat velmi málo věcí na rozdíl ode dneška. Budeme jednat 
velmi odlišně s lidmi, kteří nebudou dodržovat pravidla a morálku 
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komunit, protože nikdo nebude nucen pobývat tam, kde nesouhlasí s 
aktivitami, morálkou nebo životním stylem. 

Budou existovat nové zákony vytvořené lidmi každé komunity - 
bude existovat naprosto odlišný právní systém velice vzdálený dnešním  
nehumánním složitým zákonům. Rada starších bude těleso, které takové 
věci v komunitě projedná. Lidé  trvale narušující pokoj a pohodu ve 
své komunitě mohou být jednoduše požádáni, aby komunitu opustili. 
Rada bude mít autoritu vyzvat je k odchodu, v souladu s vůlí lidí. 
Udělování trestů za porušení zákonů bude záviset na každé komunitě a 
na zákonech i pravidlech stanovených komunitou. Tato měřítka budou 
v rozmezí od velmi mírných až po extrémní a mohou být změněna i 
během jednoho dne. 

Dovolte mi použít jeden extrémní příklad, kterému dnes všichni 
porozumíme. Jestliže vstoupím do města s úmyslem krást, znásilňovat 
a zabíjet, nebudu tyto činy provádět ve městě, kde mě oběsí nebo 
mi veřejně useknou hlavu nebo mě jednoduše hodí do jezera plného 
krokodýlů. Vyberu si město, kde zákony nejsou tak extrémní. Není 
pravděpodobné, že by se toto odehrálo v komunitách UBUNTU, protože 
v nich není nutné krást, ale já věřím, že extrémní svoboda vyžaduje 
extrémní měřítka na svou ochranu – a pouze čas nám ukáže, jak budou 
komunity řešit extrémní zločinné nebo nehumánní chování. 

Bude existovat velmi malá potřeba cokoliv vynucovat ve světě, kde 
každý dělá, co má rád; kde každý má všechno, co potřebuje; a kde se 
problémy řeší denně k užitku lidí a celé komunity. Takový druh právní 
společnosti je nám dnes cizí. 

Co se tedy stane s policií, armádou a dalšími bezpečnostními 
složkami? Změní se dramaticky a pravděpodobně se promění na 
záchranné skupiny pomáhající v době katastrofy, v případě požáru, při 
záplavách, nebo při zemětřesení, když se přižene hurikán, a při dalších 
nepředvídatelných a nevyhnutelných katastrofách. Dnešní bezpečnostní 
složky se promění na pohotovostní služby a skupiny podobného 
charakteru, které dnes v komunitách neexistují, protože nikdy není 
dost peněz na jejich udržování. Každá komunita založí své vlastní 
pohotovostní a záchranné služby plné vysoce schopných jedinců, kteří 
budou službu konat rádi, právě tak jako každý jiný dělá to, co má rád a 
protože si tuto činnost vybral. 
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Válečné zbraně – pušky & střelné zbraně

Armády, které byly vytvořeny pro naši obranu, jsou nyní zneužívány 
proti nám, když se postavíme vládním korporacím, které nás zotročují. 
Zbraně, které se používají, jsou výsledkem tajného vojenského 
výzkumu, kde je k vytvoření válečných zbraní a zbraní hromadného  
ničení využívána ta nejnovější technologie. Existuje mnoho smrtelných 
zbraní a neslýchaných technologií vyvinutých vojensko-průmyslovým 
komplexem. 

Instalace HAARP na Aljašce je pravděpodobně nejznámější z 
takových zbraní, ale existují mnohé, o kterých nic nevíme. Jsou vládou 
nazývány „tajné projekty“. Proč naše vlády mají tajemství před lidmi, 
kterým mají sloužit, zůstává jedním z největších tajemství po tisíce let. 
Takové zbraně a technologie byly použité ve válkách jako byla válka 
v Perském zálivu, kde byla použita technologie na bázi mikrovlnné 
frekvence, která donutila tisíce iráckých vojáků, aby se náhle vzdali 
bez jakéhokoliv důvodu. 

Technologie frekvencí je používána mezi vojáky a zaměstanci 
utajených vládních oddělení k programování podvědomí zabijáků, kteří 
jsou nazýváni „spáči“. Tito lidé jsou aktivováni k provedení specifického 
úkolu nejčastěji telefonátem, kde uslyší několik strategických slov nebo 
zvukovou frekvenci, což způsobí, že upadnou do hypnotického stavu a 
provedou předem určený čin, který si následně vůbec nepamatují. Film 
„The Manchurian Candidate“ je toho dobrým příkladem. 

Musíme přestat myslet na zbraně v konvenčním smyslu slova, 
jmenovitě jde o pušky, bomby, tanky a letadla. Dokonce i chemické 
zbraně jsou dnes zastaralé. Většina nových zbraní je založena na 
frekvenční technologii. Buď LASER, SASER nebo jiné způsoby 
generování neviditelné energie, která ovlivní nebo rozloží hmotu. 

Tato technologie se používá k manipulaci s počasím, k vytváření 
holografických přeludů, ochranných štítů kolem určitých objektů jako 
jsou radarově nezachytitelná letadla, a dokonce existují štíty, které 
udělají věci neviditelné. V podstatě všechny zvláštní efekty, které 
jsme viděli ve Star Treku nebo v Hvězdných válkách, jsou možné již 
dlouhou dobu. Tyto technologie jsou tak pokročilé, že průměrná osoba 
odmítne jejich existenci z čisté ignorance. A tak tato utajená technologie 
usnadňuje vládním korporacím udržování masy lidí v otroctví, aniž by 
došlo ke vzpouře.

Ale ve společnosti, kde nové technologie a volná energie jsou 
běžnou každodenní záležitostí, i běžné komunity musí mít přístup k 
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vysoce vyvinutým technologiím a ke zbraním typu LASER a SASER. 
Komunity potřebují mít schopnost obrany proti každému, kdo by 
jim chtěl uškodit. Jedná se o vyrovnání sil na hřišti, kde všichni mají 
přístup ke stejné moderní technologii, a nikdo nebude mít důvod cítit se 
podřízený nebo nadřazený. V podstatě jde o to, že každá komunita bude 
pravděpodobně vlastnit jisté nástroje nebo technologie na svou obranu 
pro případ nutnosti. 

Ale tento druh myšlení je založen na současných způsobech řešení 
problémů, což jsou produkty naší soutěživé společnosti. Takové myšlení 
nebude na místě ve světě bez peněz. 

Přísně tajné

Je to udivující, jak jsme byli zmanipulováni skrze média a filmy přijímat 
koncepty jako jsou tajné mise, tajná oddělení a tajní agenti. A to v 
takovém měřítku, že mnozí z nás věří, že tajná aktivita je nutná k udržení 
bezpečnosti lidí a naší země. Filmy jako James Bond nás seznamují s 
uhlazenými charaktery, kteří mají „povolení zabíjet“, protože jsou „na 
tajné misi Jejího Veličenstva“. Proč by mělo Její Veličenstvo potřebovat 
tajné mise a mít dovoleno zabíjet, když my ne?
A jestli si myslíte, že se jedná pouze o fiktivní charaktery ve filmech, 
pak jste byli pořádně oklamáni. Globální špionáž a vraždy jsou částí hry 
po tisíce let. Vždy se jedná o kontrolu a peníze. 

Ve svobodné a otevřené společnosti, kde lidé řídí své vlastní 
komunity a způsob života a kde Rada starších uplatňuje vůli lidí každý 
den, nemůže existovat žádná potřeba pro utajování. Bude nemožné, aby 
kdokoliv něco utajoval před lidmi. Tento způsob chování, obvyklý v 
kapitalistickém světě hnaném penězi, bude zbytečný. 

FARMAŘENÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Udělejme z farmářů hrdiny naší země a dejme jim vše, co potřebují k 
vyprodukování všech možných druhů potravin pro lidi – tak, aby nikdo 
neměl hlad. 

Ref: Michael Tellinger, 2005. 

Farmaření je jedna z nejzajímavějších oblastí změn v nové UBUNTU 
komunitě, protože poskytuje okamžité řešení pro náš největší problém 
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– hlad a nedostatečnou výživu našich lidí. Jelikož potraviny jsou 
základní věcí potřebnou k přežití spolu s vodou, stanou se nové způsoby 
farmaření pravděpodobně modelem, který bude později aplikován v 
dalších sektorech společnosti při zavádění dobrovolného přispívání do 
praxe.

Podle zprávy Organizace spojených národů z roku 2011 je jedna 
třetina světové produkce potravin vyhozena do odpadu nebo se nechá 
shnít. Ne proto, že by potraviny neměl kdo sníst, ale protože lidé nemají 
peníze na nákup. To je naprosto jasný zločin proti celému lidstvu. 

Naše venkovská města a farmářské komunity jsou plné farmářů 
a zkušených lidí, kteří dovedou snadno vypěstovat cokoliv. Lidé s 
opravdu „zelenými prsty“, kteří obrátí poušť na les během několika 
málo roků. Všechno, co potřebují, jsou nástroje, materiál a podpora 
komunity, a výsledkem bude taková produkce potravin, která nakrmí 
zbytek sluneční soustavy. Přesně toto musíme provést v UBUNTU 
komunitách. Produkovat potraviny a další produkty nejen pro sebe, ale 
také pro ty, kteří toho nejsou schopni. Abychom toho dosáhli, musíme 
s farmáři zacházet jako s hrdiny naší země a musíme jim poskytovat 
veškerou potřebnou podporu na všech možných úrovních, konkrétně 
palivo, nástroje, stroje a další zařízení, které si mnozí z nich dnes 
nemohou dovolit. 

Dále musí být farmáři podporováni výzkumnými laboratořemi, 
které jim poskytnou další vědecké nástroje, technologické postupy a 
semena, která nejsou geneticky modifikovaná, což umožní farmářům 
pěstovat zdravé organické potraviny a chovat zdravá zvířata. Budou 
mít možnost využívat vodu nabitou energií aktivními procesy Matky  
Země NEBO voda byla energizovaná těmi, kteří dovedou tyto procesy 
provádět. 

Vědci a výzkumníci ví, že úroda a zvířata rostou několikrát 
rychleji za jistých specifických přírodních podmínek, a stejně tak i 
díky manipulaci se základní výživou nebo s pomocí zvuku a světla. 
Tyto techniky byly pomalu vymazány nadnárodními korporacemi 
jako Monsanto, která chce kontrolovat světovou zásobu potravin. 
Nahrazují přírodní materiály nebezpečnými geneticky modifikovanými 
komponentami, aby dosáhli velké a dobře vypadající úrody. Taková 
kontrola jim poskytuje možnost zanést choroby do lidí a do zvířat, a 
tak na druhé straně podporovat farmaceutické a medicínské korporace, 
které rychle nabídnou ošetření pro choroby vyvolané GMO jídlem. 
Toto je součást jejich plánu „problém-reakce-řešení“ pro lidstvo. 

Pěstování potravin je nádherný a jednoduchý úkol pro ty, kdo to 
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dovedou. Po celém světě existují milióny jednotlivců toužících stát se 
farmářem, kteří dosud neměli příležitost se farmařením zabývat. Ti, kdo 
chtějí farmařit, musí být vyučeni mistry farmáři a sami se musí stát 
mistry. Budeme pracovat s mnoha odborníky na přírodní a organické 
farmářské techniky stejně tak jako se specialisty na poli bio-mimikrů k 
obohacení kvality a kvantity celé farmářské a zemědělské produkce. Tito 
experti budou také vyučovat nové farmáře a přispívat k obohacování 
celého zemědělského sektoru, do kterého se budou začleňovat i obory, 
které byly dříve považovany za ztrátové. Existují řešení pro každý 
problém a my je budeme uskutečňovat. 

• Lidé budou produkovat, co budou potřebovat;
• NE to, co jim politici nebo korporace dovolí vyprodukovat. 

Jen si upřímně řekněme, že peněz ani zlata se nenajíme – a v zemi, 
kde zkolabovala ekonomika, je králem člověk se zeleninovou 
zahradou, krávou a kuřetem. Denně je tisícům farmářů ukradená farma 
nezákonným chováním bank. V Jižní Africe, stejně tak jako ve světě, 
má korporace Monsanto jasný cíl – převzít kontrolu nad světovou 
zásobou potravin, a postupují skutečně velmi rychle. Jakmile korporace 
kontrolují potraviny, mají v rukou kontrolu nad lidmi.

Jejich aktivity musí být prohlášeny za nezákonné!
Jejich laboratoře a další zařízení by měla být využívána vědci v 

rámci našich komunit, aby se stala cenným zdrojem pro celý farmářský 
a zemědělský sektor. 

Farmáři jsou pod trvalou hrozbou buď se podrobit používání 
geneticky modifikovaných semen, hnojiv a nařízených farmářských 
praktik, nebo se ocitnou tváří v tvář bankrotu a ztrátě farmy. Ztráty 
farem probíhají v tak rychlém tempu, že pokud toto dění nezastavíme, 
Monsanto a banky budou vlastnit všechnu produktivní farmářskou půdu 
napříč Jižní Afrikou a ve světě během několika příštích let. Důsledky 
budou zničující.  

Tady začne síla UBUNTU komunit působit při pěstování přírodních 
organických zdravých plodin ze „semen z ráje“. Můžeme neutralizovat 
zničující vliv korporace Monsanto v krátké době. 

Musíme využít dovedností současných expertů a začít používat 
alternativní techniky v ošetřování rostlin a stromů při napadení škůdci 
a při léčení chorob rostlin a živých zvířat. Mnoho takových metod se 
používá se 100% účinností, bez otravování země, plodin nebo zvířat. 
Tyto pokročilé vědecké techniky jsou některým jedincům dobře známé, 
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ale jsou vehementně napadány současným vedením, které dává přednost 
jedům a dalším škodlivým způsobům ošetřování našich plodin a zvířat. 
Tyto navrhované alternativní techniky zároveň přejdou do sektoru 
zdraví a farmacie, o kterých budeme detailně diskutovat v příslušné 
sekci. 

Bez pochyby nejdůležitější majetek, který farmář může vlastnit 
a používat, jsou „efektivní mikroorganismy“ nebo EM. Obohacují 
chudou půdu mimořádným způsobem, který může poskytnout pouze 
příroda. EM jsou tak mocné probiotikum, že mohou být používány i 
pro vyčištění obrovských množství znečištěné vody, ale zároveň jsou 
natolik šetrné, že je může pít i dítě. Jediný „problém“ s EM je to, že 
je možné je získávat přirozeně bez vlivu korporace, a proto nemohou 
být kontrolovány korporacemi kvůli zisku. EM jsou první na seznamu 
„zázračných produktů“, které se musí okamžitě začít používat pro 
čištění půdy a vody. Lidem je bráněno v pěstování určitých původních 
rostlin, které jsou součástí starověké tradiční africké kultury po tisíce 
let. Vlády vyhlásily tyto rostliny za nezákonné nebo ilegální a tím nám 
říkají, že Bůh udělal chyby a jeho stvoření je vadné, proto je vlády 
musí opravovat. Značný počet rostlin a bylin byl prohlášen vládami za 
ilegální kvůli ochraně výroby léků. Konopí je pouze jeden malý příklad. 

Pěstování konopí vyřeší mnoho problémů v několika průmyslových 
odvětvích doslova přes noc. To se týká i odstranění nukleárního odpadu. 
Z tohoto důvodu je konopí druhým zázračným výrobkem na seznamu 
majetků, které musí UBUNTU komunity vlastnit. 

Tradiční léčitelé budou povzbuzováni a podporováni v pěstování 
takových druhů rostlin nebo bylin, které budou potřebovat pro 
své tradiční léčení. Specializovaní farmáři budou vyučováni v 
dovednostech pěstování původních rostlin a léčivých bylin pro tradiční 
léčitele, kteří se budou moci vrátit ke své úctyhodné službě, již kdysi 
poskytovali. Budeme ctít a podporovat tradiční léčitele a šamany, kteří 
uchovávají starověkou africkou moudrost a tradici, aby zmizel strach z 
vykořisťování jakoukoliv „autoritou“.

Produkce bylin pro aromatické oleje bude co nejvyšší, aby mohly 
být používány pro různé druhy ošetřování, na které se dnes mračí 
medicínská a farmaceutická mafie, jež likviduje jakoukoliv možnou 
opozici, která slibuje vyléčení. 

V systému UBUNTU přispívání pravděpodobně jeden člověk z deseti 
bude nějakým způsobem pracovat v sektoru farmaření a zemědělství. 
Těmto dovednostem a zároveň lásce k Matce Zemi se musí vyučovat 
všechny děti od nejútlejšího věku – protože když opravdu milujete 
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Matku Zemi, nikdy nikomu nedovolíte, aby jí škodil. 
Farmáři ze všech možných koutů života, v každé komunitě, budou 

skutečnými hrdiny, kteří vyprodukují jakýkoliv druh potravin v takovém 
nadbytku, jaký si dnes ani neumíme představit. 

Jestliže dáme najíst našim sousedům a naučíme je tomu, co děláme, 
velmi rychle odstraníme mnoho socio-ekonomických problémů v každé 
části světa a nahradíme utrpení a chudobu nadbytkem a spoluprací na 
všech „frontách“. Vytvoříme země a komunity, kde se lidé mají rádi 
a respektují jeden druhého, navzájem si neškodí, ani se nepodvádějí, 
protože již nejsou bez domova, zoufalí a hladoví. 

Stejně jako v každé oblasti společnosti, tak i zde se musíme radit 
s experty – ne s politiky – o návrhu řešení problémů. Řešení krize v 
potravinách nebo v zemědělství je jednoznačně úkolem pro ty, kteří se 
vyznají ve farmaření a příbuzných sektorech. 

Je zřejmé, že jak farmářský, tak zemědělský sektor budou mít 
obrovský dopad na mnoho dalších sektorů naší společnosti, například 
na vědecký výzkum, trénink v oborech příbuzných farmaření a 
zemědělství,vliv na medicínu, přepravu a dopravu, na balení, skladování 
atd. 

Dnes jsou hlavní překážkou v poskytování potravin našim lidem 
bankéři a ignorantní politici, kteří jsou z velké části naivní lidé, kteří 
se domnívají, že konají dobře, a přitom nezodpovědně, z neznalosti, 
dovolují bankám provozovat jejich nezákonné říše v našich zemích, což 
vede k manipulaci a ničení našich lidí. 

Podporujme farmáře na každém kroku a učiňme každou komunitu 
farmářskou, žijící v harmonii s Matkou Zemí a produkující hojnost pro 
všechny. 

UBUNTU PLÁN AKCE - FARMAŘENÍ 

Toto jsou návrhy prvních krůčků každé komunity při přechodu k 
UBUNTU komunitě. Jde o živý dokument, který budou jednotlivé 
komunity modifikovat současně se zjišťováním nových potřeb a spolu s 
rozvíjením vhodných řešení. 

• Jmenujte Radu starších. 
• Dosáhněte dohody s farmáři v komunitě o tom, kdo se chce zúčastnit 

a nabídne svou půdu k užitku komunitě. 
• Domluvte se s majiteli půdy, kteří nemusí být farmáři, o využívání 
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volné půdy a prázdných továren. 
• Zjistěte, kteří členové hnutí UBUNTU a kdo z komunity budou chtít 

přispívat svým časem a dovednostmi na farmách a v továrnách – 
pouze 3 hodiny týdně. 

• Uspořádejte sbírku v komunitě z měsíčních příspěvků na opatření 
všech nástrojů, materiálů, semen, paliva a dalších věcí. 

• Farmáři poskytují svou znalost farmaření a vyučují lidi, kteří pracují 
na farmách zdarma – jejich práce je forma příspěvku. 

• Farmáři si ponechají 33% úrody – komunita dostane zbývajících 
66% úrody. 

• Většina farmářů bude s touto dohodou velmi spokojená – protože 
nemají žádné výdaje, a přesto jim zůstává stejné množství, jako 
kdyby pracovali sami pro sebe, v některých případech i více. 

• Farmáři mohou s jejich podílem podniknout, co chtějí, například jej 
mohou prodat na otevřeném trhu, aby získali hotovost potřebnou na 
přežití po dobu přechodu. 

• Komunita rozdělí 66% mezi členy – pouze těm, kteří se účastní a 
kteří přispěli finančně. Konečně, jedná se o dobrovolné přispívání. 
Ti, kteří přispívají svým časem, budou mít úžasné výhody. 

• Zbytek úrody se prodá za velmi nízkou cenu zbytku komunity – těm, 
kteří nepřispívají – aby i oni pocítili okamžitou výhodu. 

• Provozujte farmářský trh pro jednotlivce, kteří nebydlí v komunitě, 
a pro sousední města. Prodávejte nadbytečnou úrodu za mírně vyšší 
ceny každému mimo komunitu – ale stále výrazně levněji než jsou 
ceny v jejich městech nebo supermarketech. 

• Toto vyvolá okamžitý zájem všech okolních měst a potřebu vytvořit 
stejný model u nich. 

• Získané fondy se vrátí zpět do zvyšování úrody a poslouží stálému  
růstu produkce potravin a produktů. 

• Postupujte stejně do dalších oblastí průmyslu, například do výroby 
dřevěných a kovových předmětů, stavebních materiálů, do rozvoje 
umění a tvorby uměleckých předmětů a podobně. 

• Použijte stejný princip 33% - 66% sdílení v jiných sektorech činnosti. 
• Pěstujte ovocné stromy a ořechovníky ve velkém počtu ve všech 

parcích, u škol, podél ulic a silnic, aby se vytvořila trvalá zásoba 
potravin pro dobu krize. 

• Každá domácnost by měla dostat ovocné stromy a ořechovníky k 
pěstování. 

Zde je základní model, který se může zavádět a přirozeně rozrůstat v 
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každém městě. Klíčovou složkou je brzké jmenování Rady starších 
v komunitě. To zabrání hádkám a nesouhlasu mezi aktivními členy 
v počátečních fázích – s tím musíme počítat, protože máme mozky 
vymyté kapitalismem a ego dnes ovládá každou část našeho života. 
Farmáři budou mít výhodu z finanční a pracovní pomoci komunity, 
zatímco komunita bude využívat jejich expertízu a produkty. Na všech 
úrovních musí probíhat naprostá kooperace pro dosažení úspěchu, což 
je kritická část první přechodné fáze k úplnému UBUNTU přispívání. 

Cílem je vypěstovat třikrát více potravin než je třeba pro obyvatele 
města. Zároveň vzniká rozsáhlý vzdělávací a vyučovací program pro 
milióny lidí ve všech příbuzných sektorech. Trénink a znalosti se při 
práci s experty v oboru snadno učí ve srovnání s vysedáváním ve třídě 
a čtením „schválených“ učebnic. 

Obyvatelé současných měst – jejich účast v UBUNTU

Musíme najít způsob jak zapojit ty, kteří žijí ve městech, a kteří 
nemohou přispívat 3 hodiny týdně v komunitních farmách nebo v jiných 
aktivitách. Toto je výzva, která nabízí zajímavé příležitosti – jako každá 
oblast modelu UBUNTU přispívání, když o ní začneme přemýšlet. 

Existují milióny lidí, kteří mají úspěšné kariéry ve městech, pro 
které není snadné jen tak se všeho vzdát a přestěhovat se na venkov. 
Tito lidé mají mnoho specializovaných znalostí a talentů, které budou 
velmi potřebné v budoucnosti – ale v počátečních fázích bude nemožné 
najednou využívat takovou rozmanitost talentů – i když tito jednotlivci 
již nyní nabízejí své dovednosti UBUNTU hnutí.  

Výměna talentů mezi komunitami, která byla načrtnuta dříve, bude 
perfektním případem pro mnohé obyvatele měst s rozličnými talenty, 
aby si navzájem posloužili bez peněz. Dále pro získání přístupu k 
farmářským projektům UBUNTU mohou obyvatelé měst přispívat 
měsíčně nebo pravidelně hotovostí, a tak pomohou zahájit UBUNTU 
farmaření a další oblasti činnosti. Tyto fondy budou shromažďovány a 
průběžně používány ke tvorbě přebytků produkovaného zboží. 

Prvotní zaměření bude na zdroje vody a produkci potravin, protože 
to jsou kritické základní kameny pro přežití a zároveň se jedná o oblast, 
ve které je lidstvo velmi zranitelné. Naše potraviny a voda se jednak 
staly finančně nedostupnými, jednak ani nejsou bezpečné. 

Jeden z modelů předpokládá vytvoření UBUNTU skladů – v 
každém městě – které skladují přebytky z produkce potravin a z výroby 
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zboží, vznikajících v rostoucích UBUNTU komunitách v zemi. Všichni 
přispívající členové z měst mohou mít výhody z práce UBUNTU 
komunit kdekoliv. Jde o krátkodobé řešení, které umožní obyvatelům 
měst zúčastňovat se UBUNTU hnutí již během přechodné doby a tuto 
strukturu lze snadno řídit systémem chytrých karet určených jak pro 
členy, tak pro výměnu talentů mezi komunitami. 

Pamatujte, že mnoho farmářů čelí bankrotu a odebrání farmy. Mnoho 
farmářů zoufale potřebuje pomoc, aby zůstali produktivní. Tyto finanční 
příspěvky jim pomohou se zúčastnit a přežít tváří v tvář skutečným 
potížím. Speciální UBUNTU farmy mohou být aktivovány z příspěvků 
od obyvatel měst a budou zásobovat městské sklady potravinami a 
dalšími produkty. Tato akce může zachránit tisíce farem, obnovit chod 
mnoha dalších a pokračovat ve vytváření nových UBUNTU farem, 
které budou průběžně zasílat produkty členům UBUNTU a poskytovat 
cenově dostupné potraviny a různorodé zboží. 

Přeměna existujících farem na farmy UBUNTU je první životně 
důležitý krok. Farmáři, kteří v současné době sotva finančně vyjdou, 
velmi pravděpodobně dovolí, aby na části jejich farmy byla provozována 
komunita. Přítomnost této komunity na pozemku způsobí nejen to, že 
pozemek bude téměř neprodejný na aukcích bankami, ale současně 
bude chránit farmáře/majitele. Rovněž se přítomnost UBUNTU farmy 
časem stane základem úplně nového způsobu myšlení a životního stylu 
farmáře a jeho rodiny. 

Protože lidský duch je silný a nekonečně kreativní, lidé, kteří 
trčí ve velkých městech, přijdou s vlastními plány pro přeměnu 
předměstských čtvrtí na UBUNTU komunity. Věřím tomu, že se toto 
odehraje nepředvídatelnou rychlostí, a jakmile několik málo prvních 
předměstí  bude mezi sebou sdílet a užívat výhod jejich společného 
úsilí a vzájemného zásobování, další předměstí budou následovat 
exponenciální rychlostí. Takové skutečnosti dělají model dobrovolného 
přispívání nesmírně zajímavý – neexistují žádné hranice, vytváří se 
pravá jednota a hojnost pro všechny. 

Toto není pouze sen. Město Sedgwick ve státě Maine, v USA, v 
poslední době vyhlásilo „potravinovou suverenitu“ – a existuje mnoho 
dalších po Americe a ve světě, která dělají to samé. http://www.
foodrenegade.com/maine-town-declares-food-sovereignty/.

Rusové, kteří se inpirovali sérií knih Ringing Cedars, založili 
komunity složené z 1 hektarových rodinných usedlostí a staly se 
důležitými výrobci v rámci celoruské zemědělské produkce. Musíme 
začít kulturu pěstování mezi našimi lidmi a obzvláště dětmi. V Jižní 
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Africe se toto děje v rámci iniciativy www.plantingseason.co.za – jejím 
cílem je inspirovat milióny Jihoafričanů k pěstování vlastních potravin. 

Podstatou všeho převratného dění jsou „komunity-semínka“. Ať jsou 
v malém městě nebo na předměstí. Někde musíme začít. Tak se nebojte 
mluvit s ostatními, sdílejte vaše znalosti a něco začněte. Pěstujte první 
semínka UBUNTU ve vaší komunitě – nebojte se a kráčejte jako první. 

PŮDA PRO MĚSTA
Minimální a maximální požadavky

Kruhové komunity & populace

Platón prohlásil, že kruh je dokonalý tvar. To je také evidentní v 
posvátné geometrii, kde kruhy a koule jsou prastaré tvary. Z tohoto 
důvodu starověké kultury, které žily v souladu s přírodou, budovaly 
struktury kulaté, a ne obdélníkové. 

UBUNTU model měst a celých komunit je založen na těchto 
principech. V souladu s rozvojem malých měst na UBUNTU komunity 
jim bude přidělována půda pro jejich potřeby. Každé město dostane 
minimální rozlohu půdy nutnou pro plnění potřeb lidí a k pěstování 
veškerých potravin pro komunitu. Rozloha bude vypočítána farmáři a 
městskými plánovači v závislosti na velikosti populace a bude potvrzena 
Radou starších v každé komunitě. Veškerá produkce komunity bude 
pěstována a vyráběna v prostoru, který komunita obývá – ne na 
rozlehlých farmách a v průmyslových oblastech, které lidi rozdělují. 
Nebude žádná potřeba pro takové plýtvání místem a pro převážení zboží 
ze vzdálených izolovaných farem. Jak komunita poroste, bude obývat 
více půdy v souladu s potřebami lidí – ne kvůli chamtivosti jednotlivců. 

Toto všechno je možné proto, že v komunitách UBUNTU neexistuje 
vlastnictví půdy. Každý má to, co potřebuje, a půda je přidělována 
podle způsobu využívání pro rozmanité aktivity v komunitě. Farmaření, 
výroba, sporty, rekreace, umění, kultura, inženýrství, výzkum a všechna 
další lidská činnost. 

Zde se skrývá potenciální problém, že komunity by mohly vyrůst 
v obrovská města stejná jako dnešní. Existuje ovšem úvaha, že růst 
populace se v komunitách UBUNTU dramaticky sníží – statistiky 
jasně ukazují, že když jsou lidé šťastní a spokojení, množí se mnohem 
pomaleji, než když žijí v chudobě a v zoufalosti. Dnes existuje mnoho 
zemí s negativním růstem populace a já očekávám, že toto bude také 
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případ UBUNTU komunit. V chudých oblastech se na děti se často 
pohlíží jako na pojistku ve stáří, která zajistí péči o staré rodiče. Tento 
zřejmý důležitý faktor populační exploze nebude hrát žádnou roli v 
komunitách UBUNTU. 

Nicméně bychom měli uvážit optimální rozlohu a velikost populace 
pro města a komunity. Jaký je optimální počet lidí ve specifické 
komunitě, aby mohla co nejlépe fungovat? Je to deset tisíc lidí? Nebo 
padesát tisíc? Co budeme dělat, když se město příliš rozroste a nebude 
tak příjemné k bydlení? Tyto úvahy mohou být projednávány pouze v 
plně funkční komunitě a rozhodnutí budou prováděna lidmi pro lidi. 

Tvorba nových komunit – podle zákonů přírody
Plán do kruhu je pro komunitu kritický. Dovoluje nám růst a tvořit nové 
komunity bez utiskování jiných. Když město dosáhne určité velikosti, 
lidé udělají automaticky to, co dělají lidské buňky - rozdělí se - a vytvoří 
samostatné buňky v těle, které existují v harmonii s jinými buňkami 
našeho těla. S vlastním jádrem, DNA a vnitřními strukturami, které 
tvoří unikátní buňku – novou komunitu buněk. 

V těle existují různé druhy buněk, které konají různé funkce k užitku 
celého těla. Nesoutěží mezi sebou. Spolupracují a přispívají svými 
nepatrnými funkcemi k přežití celého těla. Existují buňky v mozku, 
v játrech, v srdci, ve svalech, v krvi a bilióny dalších v nejrůznějších 
orgánech pracující k užitku celého těla. 

Nicméně komunity jsou velmi pružné a mohou se dělit, a znovu 
se přirozeně dále dělit, což se zřejmě odehraje v hustě obydlených 
městských oblastech. Menší komunity a ještě menší části malých 
komunit mohou být strukturovány, ale není možné všechno řídit podle  
standardu. Záleží na geografických a kulturních principech specifických 
pro danou komunitu. 

Buňky v našem těle si vzájemně neškodí, ale pokud ano, nazýváme 
je rakovinné a tělo se jich automaticky začne zbavovat. Kruhové 
komunity vždy poskytují prostor k růstu. Kromě toho bude existovat 
neutrální půda mezi komunitami, která umožní stěhování, cestování, 
přepravu a další potřeby, nikdo nikdy nemusí poškozovat nějakou 
komunitu. Pravoúhlé komunity tuto volnost nemají. 
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Život mimo komunitu – rodinné farmy a vlci samotáři

Jedna z často pokládaných otázek zní: „Co když chci žít sám na mé 
farmě, daleko ode všech? Nechci být donucený k životu v nějaké 
komunitě.“

Zde je situace, ve které si okamžitě uvědomíme „samoopravné“ 
aspekty modelu dobrovolného přispívání. Pamatujte, že neexistuje 
vlastnictví půdy v modelu UBUNTU – pouze užívání půdy těmi, kteří 
přispívají k co nejvyššímu prospěchu komunity. A proto komunita bude 
obývat pouze tolik půdy, kolik bude třeba k co nejlepšímu zajištění 
potřeb.

Také si uvědomte, že komunita není pouze podstatné jméno – je to 
zároveň sloveso. I když žijete sám se svou rodinou, stále to je forma 
komunity a v nějakém stadiu vaší existence budete muset jednat s 
jinými lidskými bytostmi. I tento kontakt je forma komunity. 

Jestliže jste komunita jednoho – nebo rodina čtyř – nebo dvanácti 
– budete obývat pouze tolik půdy, kolik potřebujete k poskytování 
nadbytku pro svou rodinnou komunitu. A proto neuvidíme farmáře 
žijícího v pustině s 500 kravami. Neexistuje trh pro tolik krav – pokud 
nechovají krávy pro nedalekou komunitu, protože chov 500 krav 
znamená hodně práce. Neuvidíte farmáře na velkých plochách půdy, 
kteří sklízí tisíce tun kukuřice, protože neexistuje nikdo, kdo by tolik 
kukuřice snědl, a protože blízké město má vlastní program na zajištění 
potravin pro své lidi. 

Takže ti, kteří si zvolí žít někde na samotě, budou mít nádherný 
život a budou se muset postarat jenom sami o sebe a svou rodinu – bez 
dalšího stresu starostí o to, jak vydělat peníze. Přestože žijí odděleně, 
stále mohou poskytovat službu své nejbližší komunitě, například tkát 
vlnu nebo vyrábět speciální sýry nebo získávat sůl. A proto budou 
počítáni mezi členy a budou mít přístup ke všem výhodám komunity.  

Ale i rodina vlka samotáře, která se rozhodla pro život o samotě, 
bude dříve nebo později něco potřebovat z nedalekého města. V této 
situaci znovu uvidíme jednoduché principy UBUNTU v praxi. Aby 
samotář mohl získat něco z města, bude muset nějak přispět svým 
časem do jakéhokoliv projektu města. 

Existuje jen velmi málo věcí, které vlk samotář může nabídnout 
městu, a které město ještě nemá. Je zřejmé, že nemají příspěvek jeho 
oblíbené práce k lepšímu prospěchu města. Tento druh výměny se velmi 
rychle urovná sám od sebe. V těchto případech bude hrát důležitou roli 
Rada starších, která zajistí spravedlivé zacházení se samotáři. Je také 
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velmi nepravděpodobné, že děti vlka samotáře budou chtít žít stejným 
způsobem jako on. Budou mít chuť navštěvovat jiné komunity, učit se 
a růst s nimi. A v takových případech esence dobrovolného přispívání 
ukáže svou krásu. 

Mezi malými farmami může existovat nějaký druh výměny služeb 
a věcí, o čemž si rozhodnou sami jednotlivci. Nikdo nebude nucen 
cokoliv dělat, nikdy, proti své vůli. Ve skutečnosti by však bylo opravdu 
naivní si navzájem vyměňovat něco, co lidé mají – protože to, co mají, 
je praktické a potřebné – ne jako spousta krámů dnes, které jenom 
hromadíme. A proto namísto výměny věcí může vlk samotář docela 
dobře přispět jeho oblíbenou prací ve městě 3 hodiny týdně a získat 
přístup k tomu, co potřebuje, například sedlo pro koně, které si sám 
nezhotoví, nebo stavební materiály pro jeho novou stodolu, které si sám 
nevyrobí. 

ENERGIE - ELEKTŘINA

Energie je nejpřísněji chráněný sektor průmyslu těmi, kteří kontrolují 
výrobu a rozvod. Trvalá dodávka elektřiny se stala klíčovým zájmem 
každého živého jednotlivce. Elektřina není pouze forma energie. Je to 
„druh“ energie, která byla pro nás vybrána kolem roku 1900 skupinkou 
bankéřů, kteří vládnou a mají peníze, a kteří využili tuto formu 
energie k zotročení světové populace. Zatímco existovaly jednoznačné 
možnosti VOLNÉ energie předkládané bankéřům, oni zvolili tuto, 
kterou používáme dodnes, protože její výroba a rozvod mohou být 
kontrolovány a spotřeba se dá změřit. 

Ve stejnou dobu tito bankéři v čele s J.P. Morganem zajistili 
vymazání všech stop o systémech volné energie alternativní, zářivé a 
„neměřitelné“ z paměti lidstva. Jakmile to provedli, mohli kontrolovat 
dodávky elektřiny, mohli je měřit, mohli účtovat lidem spotřebu a 
kontrolovat cenu. 

Krátce po zkonstruování slavné věže Tesla, jinak věže Wardenclyffe, 
v Shorehamu na Long Islandu ve státě New York, v roce 1901, Nikola 
Tesla dal světu VOLNOU, neškodnou, zářivou energii, která propojila 
svět bez drátů, umožňovala volnou telekomunikaci po celém světě a 
poháněla všechna možná zařízení. Zářivá enegie z věže mohla pohánět 
automobily, světla, stroje i letadla a lodě. 

Tesla prohlásil o jeho daru volné energie světu. „Je nutné říci, že 
fenomén umožňující tento přenos elektrické energie je pravá vodivost 
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a nesmí se zaměnit s fenoménem elektrického záření, které bylo 
zkoumáno a bylo zjištěno, že vzhledem k podstatě a způsobu přenosu 
by bylo nemožné přenášet významná množství energie na vzdálenosti 
praktického významu.“

    

Nahoře: Věž Tesla, jinak zvaná Wardenclyffe věž, v Shorehamu na Long Islandu 
ve státě New York. Nahoře vpravo: Nikola Tesla

Naneštěstí sponzorem Tesly byl JP Morgan, jeden z nejmocnějších 
bankéřů na světě. 

Morgan si uvědomil, že jeho financování umožnilo zrození volné 
energie, ze které nemohl profitovat, a proto zastavil finance Teslovi, 
a zcela nepochybně stál za zničením věže vládou USA v roce 1917, 
aby se zajistilo naprosté vymazání všech připomínek o volné energii 
z paměti lidstva. Je důležité připomenout, že JP Morgan byl jedním 
ze zakladatelů nezákonné soukromé Federal Reserve Bank v USA a 
byl rovněž majitelem JP Morgan Bank. Rodina Morganových zůstává 
jednou z nejmocnějších bankéřských rodin ve světě spolu s rodinou 
Rothschildů a Rockefellerů. 

Vědci ví, že vesmír je nekonečný zdroj energie – volná energie 
existuje všude kolem nás – přeměňuje se z jedné formy na jinou. Tak 
proč za ni platíme?
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Existuje mnoho vědců, kteří mají připravená nejrůznější řešení pro 
otázky energie a stačí tyto nové formy energie přijmout, záleží však na 
vůli lidí, která je nezbytná k nastartování procesu změny. Starý režim 
a stará energie se bez naší akce samy nezmění. Vynálezci nové a volné 
energie jsou ohrožováni, podpláceni, mučeni a vražděni, aby se volná 
energie nedostala do rukou lidí.  

Musíme pochopit, jak důležitý je tento jednoduchý krok pro 
osvobození lidstva z otroctví. Jakmile můžeme poskytnout energii pro 
všechny aspekty našeho života, od vaření, topení, vody a dopravy až k 
průmyslu a mnoha dalším aplikacím, bude velmi obtížné lidi kontrolovat. 
Ve skutečnosti věřím, že předání volné energie lidem ve světě vyvolá 
celosvětové probuzení a výsledkem bude rychlý nárůst vědomí lidstva. 
Enegie je jedna z mnoha forem, která každého z nás smrtelně škrtí a 
ovlivňuje nás takovými způsoby, které si ani neuvědomujeme. 

Všechny potraviny, které jíme, všechno oblečení, které nosíme, 
výrobky, které kupujeme, auta, která řídíme, technologie, které 
používáme, voda na koupání . . . potřebují k výrobě nějakou formu 
energie. Volná energie přes noc osvobodí lidi všude – od nejhlubších 
džunglí až do nejvyšších mrakodrapů. 

Období transformace a hledání volné energie
Naším cílem je nalézt trvalá řešení volné energie co nejdříve a bez 
odkladu je začít zavádět do života. Vesmír božského Stvořitele odpovídá 
na akci – tak se pusťme do akce a přinesme světu změnu. 

Rozšiřujme hledání alternativní a VOLNÉ energie tím, že 
poskytneme vynálezcům a vědcům, ať soukromým nebo v existujících 
institucích, všechnu pomoc a podporu, kterou potřebují, aby mohli 
lidem dodat volnou energii. 

Zkoumejte mnoho existujících návrhů o volné a alternativní energii, 
které se týkají energie solární, vodní, přílivové, větrné, geotermální, 
plynové, magnetické a dalších. Mnohá tato zařízení již fungují a naši 
vědci a vynálezci vyvinou velmi rychle skutečná a trvalá řešení pro 
získávání energie, když dostanou příležitost. 

Decentralizace rozvodu energie
Existující světový rozvod energie je jednoduše nástroj kontroly lidstva 
– jeden z nejmocnějších nástrojů kontroly. Jestliže vypadne síť, většina 
z nás je okamžitě ovlivněna. Ale síť nemůže vypadnout – pokud žádná 
není. Naše komunity nebudou drženy ve tmě a v zimě, když si budou 
samy kontrolovat rozvod energie. Všechny rozvody energie musí být 



232

okamžitě decentralizovány. Každé město, městečko a komunita se 
musí kolektivně zapojit do získání nového řešení pro sebe, s pomocí 
a radou vědců – ne politiků. Musíme využít každou možnou variantu 
poskytující dlouhodobé řešení. Tato řešení budou diktována umístěním 
komunity. Například řeky a oceány jsou báječnými zdroji energie, které 
nám umožní přestat s pálením uhlí na výrobu energie.  

Pamatujte, že všechny existující kabely, transformátory a celé sítě 
byly zaplaceny námi, lidmi. A proto musíme převzít kontrolu nad sítěmi 
v našich městech a připojit je k našemu novému zdroji energie. 

Okamžitá dostupná řešení

• Každá řeka bude využívána k výrobě energie pro blízká města 
a vesnice. Tyto jednoduché koncepty mohou být aplikovány 
okamžitě. Vodní turbiny jsou velmi pokročilé, a několik málo turbín 
umístěných v řece ve strategických bodech ani nebude vidět, ani 
neznečistí prostředí, zatímco budou trvale poskytovat městům 
energii. Náklady na výrobu energie, po instalaci turbín, jsou tak 
nízké, že ji můžeme nazvat volnou. 

• Všechna pobřežní malá a velká města mohou používat energii 
z nevyčerpatelného zdroje vln v oceánu, aniž by docházelo ke 
znečišťování nebo vznikal odpad. Turbíny a další zařízení, která 
generují energii využitím pohybu vody ve dvou/ve všech směrech, je 
možné jednoduše instalovat a ukončit spalování uhlí a znečišťování 
naší planety. Jakmile jsou systémy nainstalované, elektřina bude 
prakticky volná. 

• Trvalé zdroje plynu také mohou poskytnout důležitá řešení pro 
energetickou krizi. Všechny závody na zpracování odpadu se 
přemění na centra produkující plyn metan (přírodní plyn) – 
poskytnou metan lidem v dané oblasti. Chemičtí inženýři ví, jak 
obohatit proces získávání metanu bez velkých nákladů pro komunitu. 
Používejme vlastní odpad k našemu prospěchu. Plyn může dát teplo, 
světlo, sloužit k vaření, pečení, k ohřívání horké vody, chlazení – 
splní mnohé z našich energetických potřeb. Chovy vepřů a krav by 
měly využívat prasečí a kravský hnůj, ze kterého se uvolňuje velké 
množství plynu. Toto jsou jednoduché adaptace výroby metanu 
využitelné na venkovských farmách vzdálených od center. 

• Mnozí vynálezci předvedli perpetum mobile generátory, magnetická 
a další zařízení vyrábějící značná množství energie. Někteří byli 
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umlčeni, a někteří byli dokonce zavražděni, aby se jejich vynálezy 
nedostaly k lidem. My budeme takové vynálezce aktivně vyhledávat 
a umožníme jim sdílet jejich vynálezy s lidmi Jižní Afriky a se 
zbytkem světa. Toto zahrnuje využívání zvuku a frekvence jako 
zdroje energie. Jedině skutečně informovaní vědci budou vědět o 
této technologii předvedené a existující od roku 1888, která souvisí 
s  vynálezy Johna Keelyho, s jeho Musical Dynasphere, a později s 
vynálezy Nikoly Tesly. 

• Existuje frekvence zvuku, která vaří vodu – toto je možná nejdůležitější 
objev minulých 100 let předvedený na Novém Zélandu vynálezcem 
Petrem Daveym v roce 1940. Davey zemřel v roce 2011 a vzal si 
své znalosti s sebou do hrobu. Skupina rozhodnutých vědců tento 
objev provede a osvobodí svět. Povzbuzujeme každého výzkumníka 
s přístupem ke správným nástrojům ke zjištění frekvence, která 
uvede vodu do varu. Tato frekvence může například udržovat vroucí 
vodu v elektrárnách namísto spalování uhlí. Frekvence zvuku také 
vyvolávají chladicí efekt a mohou být používány pro mražení a 
chlazení všeho druhu. Toto jev se nazývá termoakustika. 

*(Menší návod pro zjištění frekvence, která vaří vodu – Prosím změřte 
harmonickou rezonanční frekvenci vařící vody, následně sestavte 
vibrační zařízení, které se chová jako ladička a vytvoří stojící vlnu 
s totožnou frekvencí. Toto by mělo vařit vodu okamžitě na rozdíl od 
tepla generovaného třením molekul, což trvá dlouho, jak víme podle 
klasických elektrických konvic. Určitou roli také mohou hrát úhly a 
vzájemné frekvence atomů vodíku ve vztahu k atomu kyslíku v bodu 
varu. Tajemství frekvence se možná ukrývá ve skutečném úhlu vazeb.)

• Radio frekvence mezi 20-90 MHz způsobí hoření slané vody při 
teplotě zhruba 1500 °C, jak demonstroval John Kanzius z Akronu v 
Ohiu před svou smrtí. Pokus by se dal využít jako významný zdroj 
energie v některých sektorech.

Všechny jaderné reaktory budou zastaveny a rozebrány s okamžitou 
platností.

Jaderné procesy jsou nepředvídatelnou technologií, před kterou nás 
mnoho předních vědců varovalo – nerozumíme jí a neumíme ji plně 
kontrolovat. Je mnohem nebezpečnější než děti, které si hrají s ohněm. 
Má v sobě potenciál zničit celé lidstvo, způsobila nepředstavitelné 
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škody v minulosti, a znovu je způsobí, pokud nebude deaktivována. 
POZNÁMKA: Objeví se mnohem více úžasných vynálezů a objevů, 

až dáme našim vědcům volnost při hledání řešení, a těšíme se na jejich 
účast při těchto převratných objevech.  

John Keely, sedící, s jeho Musical Dynasphere, asi 1888. 

Současný stav na poli elekřiny

ESKOM poskytuje energii lidem v Jižní Africe. Mnoho lidí považuje 
ESKOM za společnost vlastněnou vládou zaměřenou na poskytování 
dostupné energie lidem. 

ESKOM generuje zhruba 95% elektřiny používané v Jižní Africe a 
zhruba 45% elektřiny používané v Africe celkově. K výrobě elektřiny 
ESKOM používá uhlí těžené v uhelných dolech v Jižní Africe. 

Problém spočívá v tom, že tyto uhelné doly jsou z velké části 
vlastněny mezinárodními korporacemi, které znásilňují Matku Zemi, 
ničí naši překrásnou krajinu a prodávají uhlí ESKOMU za mezinárodní 
ceny, čímž dosahují nepředstavitelných zisků pro jejich zahraniční 
majitele. 

Jižní Afrika je čtvrtý největší vývozce uhlí na světě – uhlí, které 
náleží lidem. Ale lidé z něho nemají žádný užitek, ani z uhlí, ani z 
energie, kterou vyrábí. Namísto toho se uhlí prodává ESKOMU a cizím 
zemím, a jeho prodej přináší obrovské zisky mezinárodním akcionářům. 
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GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
(VLÁDA JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY), korporace registrovaná na 
US Securities & Exchange Commission, je jediným akcionářem 
ESKOMU. Reprezentantem akcionáře je Minister of Public Enterprises 
(ministr veřejných služeb a podniků). Na první pohled se zdá, že vláda 
se zodpovědně stará o lidi a dohlíží na jejich potřeby. Bohužel to tak 
není.  

Slovo „veřejný“ naznačuje, že každý takový podnik by měl sloužit 
veřejnosti. Ani to není pravda. Většina těchto vládních podniků je 
propojená se soukromými nadnárodními korporacemi závislými na 
jihoafrické veřejnosti pracující v těchto korporacích, polapené do pasti 
a žijící na mizerných výplatách, které dostává za svůj pot a krev. 

Navíc, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA a THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA jsou 
registrované korporace, jak již bylo řečeno. To znamená, že vláda 
profituje z těžké práce lidí v Jižní Africe, tajně prodává a kupuje akcie 
v korporacích jako je ESKOM, kde je jediným vlastníkem. Je zřejmé, 
že s prací a úsilím lidí se obchoduje na mezinárodních burzách mezi 
neviditelnými akcionáři z celého světa. 

V roce 2011 ESKOM uveřejnil profit 13. 2 biliónů Randů (asi 1.7 
miliard amerických dolarů) na své webové stránce. Ředitelé a vrcholový 
management dostali zaplaceno mnoho miliónů za udržování podvodu 
při životě a za úspěšné klamání důvěřivých lidí. 

Naše práva na volnou energii

Taková úroveň podvodu je téměř nemyslitelná pro normální osobu z 
ulice. Jedná se o naprosté pošlapání všech našich práv a jde o nejvyšší 
formu podvodu, kterou mohou vůdci národa spáchat proti vlastním 
lidem.

Od svého založení na počátku 20. století byly všechny instalace a 
infrastruktura ESKOMU mnohokrát zaplaceny z daní lidí a ze zisků 
bohatých společností těžících minerály. 

Tyto těžené a prodávané minerály, které přinášejí nepředstavitelné 
zisky jejich mezinárodním majitelům, náleží lidem Jižní Afriky, a proto 
podle práva, všechno, co tvoří část ESKOMu, patří lidem. 

Tak proč stále platíme tolik za elektřinu, když jsme již mnohokrát 
zaplatili za vše, co náleží ESKOMu? Neměla by naše vláda v pozici námi 
zvolených služebníků pracovat na zlepšení našich životů a nedovolit 
korporacím, aby nám každoročně více a více ztrpčovaly život?
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Několik faktů, která všichni musíme znát a sdílet s ostatními:

Platí pro všechny korporace vyrábějící elektřinu ve všech zemích.
1. Všechny instalace, infrastruktura a technologie ESKOMU patří 

lidem, protože vše už bylo mnohokrát zaplaceno vládou v zastoupení 
lidí. Buď z daní nebo ze zisků pramenících z prodeje vytěžených 
minerálů, které také náleží lidem.  

2. Všechny smlouvy, které ESKOM uzavřel s mezinárodními investory, 
sponzory, partnery nebo akcionáři o čemkoliv a jakéhokoliv 
druhu, jsou nezákonné a neměly by být legálně závazné, protože 
byly sepsány podvodně za zády lidí, bez zveřejnění závažných 
negativních důsledků pro lidi. 

3. Všechny smlouvy a dohody podepsané ESKOMEM nejsou k 
prospěchu lidem, ale vládní korporaci, přináší výhody akcionářům 
a investorům celého světa. Většina investorů jsou ti samí bankéři, 
kteří převzali kontrolu všech aspektů společnosti. Každá finanční 
smlouva provedená ESKOMEM znamená pouze větší dluh pro lid 
Jižní Afriky bez jakékoliv výhody. 

4. Ve všech těchto smlouvách jsou tvrdě pracující, důvěřiví a nevědomí 
lidé Jižní Afriky prakticky bezohledně prodáváni do otroctví, aby 
platili neskutečné ceny za elektřinu a přinášeli obrovské zisky 
neviditelným akcionářům. 

5. Jestliže ESKOM patří lidem, měl by poskytovat extrémně levnou, 
ne-li zadarmo, elektřinu lidem, protože to je to, co lidé potřebují a 
chtějí. Vláda by měla dodržovat svou roli služebníka lidu. 

6. Jestliže uhlí v zemi náleží lidem, proč platíme za jeho používání k 
výrobě elektřiny?

7. ESKOM se vůbec nesnaží nalézt alternativní a obnovitelné zdroje 
energie, aby poskytl levnou nebo volnou energii lidem Jižní Afriky. 

8. V roce 2010 ESKOM vyčlenil 368 biliónů Randů ($36 miliard) 
na zlepšení jejich vlastních zařízení namísto poskytnutí levnější 
elektřiny a hledání alternativních řešení, která by prospěla lidem. 

9. Tato obrovská částka financování, která používá lid jako záruku, 
byla generována proto, aby umožnila ESKOMU postavit nové 
technické vybavení a instalovat vhodná kontrolní zařízení na 
účtování elektřiny lidem v budoucnosti. 

10. Použitím těchto fondů ESKOMU mohla každá domácnost v Jižní 
Africe dostat špičkový systém na solární energii v hodnotě zhruba 
R30 000 (třicet tisíc). To by posloužilo všem potřebám domácnosti. 
Jediná další nutná věc by byla údržba, za kterou by odpovídali lidé, 
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a která mohla být placena formou malého měsíčního poplatku. 
11. V podstatě mohla být provedena decentralizace rozvodu energie a 

komunity by mohly kontrolovat vlastní spotřebu elektřiny. Každý 
skutečný vědec a výzkumník ví, že řešení na získávání nových, 
zelených a obnovitelných, nebo opětovně použitelných, energií 
tady byla a jejich počet neustále roste, existuje dokonce VOLNÁ 
perpetum-mobile energie.  

12. Nyní se zeptejte sami sebe – kdo financuje ESKOM a všechny 
ostatní giganty vyrábějící elektřinu v celém světě? Ti stejní mocní 
bankéři, kteří zničili Teslovu volnou energii a od té doby zatajují 
jeho poznatky. 

13. A tak od roku 1923 a od oficiálního založení ESKOMU společnost 
dělá všechno možné, aby zamaskovala jakýkoliv vývoj volné 
energie a zajistila pokračování tvorby obrovských zisků pro své 
akcionáře nebo pro ty neviditelné jednotlivce, kteří profitují z potu 
a krve lidí Jižní Afriky. 

ENERGIE - NAFTA

Naftový průmysl je další ostře hlídaná část energetického sektoru. 
Naftové společnosti brání svou říši vší silou déle než 100 let a nedovolí 
nikomu narušit jejich globální kontrolu. 

Většina lidí zaslechla někdy o někom, kdo vyvinul auto na vodu 
nebo na etanol nebo na vodík nebo na plyn nebo na stlačený vzduch 
nebo se objevily zprávy o jiných geniálních zařízeních, jakými jsou 
například magnetické motory. Ale kupodivu, všechny tyto úžasné 
objevy tisíců skvělých hlav záhadně zmizely a nikdo už je neviděl. 
Proč se to děje?

Protože petrolej a nafta se netýkají pouze aut – naše globální 
ekonomika a průmysl jsou téměř kompletně postaveny na naftě. Nafta 
je aktivní složkou většiny umělých materiálů jako pryž a plasty, které 
tvoří podstatu téměř všeho, co vyrábíme a konzumujeme jako druh. 

Je až zábavné, že od prvního automobilového motoru jsme neudělali 
žádný skutečný pokrok v technologii. Tak zvané nové technologické 
výzkumy jsou pouze podvody, které nás drží v bludném kruhu a ve víře, 
že vidíme prezentace nových technologií. Každý rok se sice předvádějí 
nové automobily s nablýskanými kovovými kapotami, ale motory stále 
běží podle základních principů technologie parní lokomotivy. 

Toto je vždy jeden z hlavních bodů dohadování s nadšenci závodů 
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Formule 1, ovšem fakta hovoří jasně – naše automobily jsou stále 
poháněny spalovací technologií, která pohání písty nebo jiné mechanické 
zařízení, které následně otáčí koly. Jsme jako křečci chycení v kolotoči 
omámení pseudo-technologií. Každý rok jsme nakrmeni po kapkách 
technologií, o které se prohlašuje, že to je ta nejmodernější a nejnovější. 
To samé může být řečeno o všech dalších oblastech technologie, 
o oboru elektroniky, a dokonce i o průzkumu vesmíru. Všechno, co 
dnes kupujeme, má již zabudovaný koncept zastaralosti tak, abychom 
museli vše nahrazovat v blízké budoucnosti. Jinými slovy – všechny 
technologické produkty jsou vyrobeny tak, aby se za krátkou dobu 
rozbily. 

Tak je to plánováno a dirigováno naftovými giganty a dalšími 
světovými korporacemi. Říká se, že SONY není přesně japonská 
společnost, ale je to ve skutečnosti zkratka pro Standard Oil New York 
– SONY, což je společnost Rockefellerů. I když není vždy snadné ověřit 
pravdivost takových zpráv, vůbec by mě to nepřekvapilo. 

Musí být jasně řečeno, že nejsme v této situaci proto, že by 
neexistovaly žádné alternativy – NE – existuje mnoho alternativ, které 
již byly prezentovány vědci a vynálezci. Nacházíme se v této situaci 
plánované a navrhované stále stejnou malou skupinou mocných rodin, 
které kontrolují světovou ekonomiku a přizpůsobují ji svým výrobním 
plánům a pokračující kontrole nad lidskou rasou. Déle než 200 let 
tyto gigantické korporace manipulují chování celé světové populace 
tak, aby měly prospěch z každého odvětví lidské činnosti. Jejich akce 
jsou jedním z nejhorších aspektů znečišťování životního prostředí 
ve světovém měřítku v celé historii lidstva. Pokud máme přežít jako 
druh, musíme okamžitě ukončit šílenou destrukci naší krásné planety a 
nabídnout světu mnoho existujících zelených a obnovitelných alternativ. 

Umíte si představit, jak by takový jednoduchý objev jako automobil 
poháněný vodou okamžitě uškodil naftovým gigantům – udělají cokoliv, 
aby se tomu zabránili. 

Řada vynálezců mi sdělila své osobní zkušenost s ohrožováním 
jejich životů a životů rodin kvůli výzkumu alternativ nafty. Znovu 
říkám, je to na lidech, otevřít dveře statečným výzkumníkům, kteří mají 
všechna potřebná řešení. Automobily poháněné vodou je skutečnost – 
ne pohádka. 

Dnes existuje spoluvlastnictví a další smlouvy mezi výrobci 
automobilů a naftovými společnostmi, a proto výrobci automobilů 
nevyrábějí automobily poháněné vodou nebo jiná zařízení, aby neničili 
zisky naftových společností. 
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Jedním takovým příkladem je vědec a vynálezce Otis Carr, který 
v 60tých letech oslovil velké výrobce automobilů v USA a nabídl jim 
automobil s anti-gravitační technologií, který nepoužívá žádnou naftu. 
Jak uvedl Ralph Ring, společník Carra v laboratoři, odpověď od ředitele 
výroby motorů byla: „Jestliže je umístíte tam nahoru, sestřelíme je.“

Existuje mnoho těch, kteří prohlašují, že Carr byl podvodník, ale to je 
přesně ta chytrá, lživá a plíživá taktika, která je používána korporacemi 
ke zničení důvěryhodnosti těch, kteří pro ně znamenají hrozbu. 

Tímto způsobem bylo velmi úspěšně ubližováno dlouhému seznamu 
vědců za posledních 120 let, jako byl John Keely, Nikola Tesla, Royal 
Raymond Rife, Rene Caisse, Max Gerson, Harry Hoxsey, John Searle a 
mnoho dalších. 

Všechno, co musí korporace udělat, je zasít semínko pochybností do 
mysli veřejnosti a navrhnout, že se vynálezce buď zbláznil, je podvodník 
nebo pedofil, nebo média trvají na tom, že jejich vynálezy skutečně 
nefungují. Takové lži velmi rychle prosáknou do společnosti, zanesou 
pochyby do mysli lidí a zároveň podrývají původní výsledky výzkumu. 

SASOL, jihoafrická společnost, je světová špička ve výrobě paliva 
technologií „pevná látka - kapalina & plyn - kapalina“. Historie 
SASOLU začala v roce 1927, kdy byla v Parlamentu předložena žádost, 
tzv. „White Paper“, o prozkoumání založení průmyslu „nafta - z - uhlí“ 
v Jižní Africe.

Od roku 1950 SASOL vyvinul nejmodernější světovou technologii 
konverze málo kvalitního uhlí na různé druhy paliv, produktů a 
chemikálií. Dnes se jeho provozy nachází ve více než dvaceti zemích a 
vyváží do více než stovky zemí. SASOL je jedna z pěti společností Jižní 
Afriky veřejně registrovaných na burzách a je veden na JSE a NYSE, 
kde vydělává nepředstavitelné bohatství svým akcionářům, na úkor lidí 
Jižní Afriky. 

Hlavní pobočky: Sasol Oil (Pty) Ltd.; Sasol Technology (Pty) Ltd.; 
Sasol Chemical Industries Ltd. - Operations Division; Sasol Mining (Pty) 
Ltd.; Sasol Synthetic Fuels (Pty) Ltd.; Sasol Petroleum International 
(Pty) Ltd. 

Hlavní divize: Sasol Alpha Olefins; Sasol Fertilizers; Sasol Fibres; 
Sasol Fuel Oil; Sasol Solvents; Sasol Carbo-Tar; Sasol Ammonia; Sasol 
Akrylo; Sasol Minchem; Sasol Mining Explosives (SMX); Sasol Gas; 
Sasol Engineering Division; Sasol Amsul; Sasol Synfuels International 
(Pty) Limited. 
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UBUNTU PLÁN AKCE – NAFTA 

1. SASOL se vší jeho technologií a zařízeními byl realizován a 
zaplacen z peněz daňových poplatníků Jižní Afriky, a proto by měl 
patřit lidem.

2. Je to zločin proti lidem Jižní Afriky, že všechna tato technologie byla 
prodána soukromým akcionářům za účelem vytvoření nadnárodní 
korporace, která vykořisťuje práci lidí Jižní Afriky, kteří nemají 
žádné výhody, zatímco se vytváří nepředstavitelné bohatství pro 
mezinárodní majitele. 

3. SASOL využívá uhlí a plyn ze země, která patří lidem – proč platíme 
za benzín a produkty vyrobené z tohoto plynu a uhlí?

4. SASOL vyváží palivo a dlouhý seznam dalších produktů, které jsou 
vyráběné ze zdrojů náležejících lidem, do více než 100 zemí světa, 
– a my si nemůžeme dovolit benzín ve vlastní zemi. 

5. Všechen plyn nebo nafta se pumpuje ze země nebo z pobřežních 
oblastí Jižní Afriky, které patří lidem – proč za ně platíme?

6. Během přechodné fáze, zatímco budeme zkoumat alternativní 
paliva, bude SASOL poskytovat benzín a všechny další vedlejší 
produkty lidem Jižní Afriky prakticky zdarma. 

7. Všechen export SASOLU bude okamžitě ukončen a my budeme 
moci zmírnit těžbu uhlí pro výrobu paliva. 

8. SASOL poskytne všem farmářům potřebné palivo zdarma. 
9. SASOL poskytne všechno potřebné palivo pro veřejnou dopravu 

zdarma. 

Musíme podporovat nové myšlenky prezentované vynálezci a vědci, 
přestože se mohou na první pohled zdát neproveditelné, abychom 
vytvářeli nové alternativy. 
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ZDRAVÍ – NEMOCNICE - FARMACEUTIKA

Léčení by mělo být nádhernou a duchovní zkušeností prováděnou lidmi, 
kteří v hloubi rezonují s podstatou lidskosti a rádi pečují o druhé. Přestože 
mnoho lidí vstupuje do tohoto sektoru se vznešenými myšlenkami, 
velmi brzy jsou vyčerpáni nehezkými aspekty jeho kontroly. Většina z 
nás zná dobře symboly na ambulancích a nemocnicích ve světě. Vídáme 
je téměř denně, a přece nikdy nepátráme, odkud se vzaly ty prapodivné 
symboly. Již to není pouze jednoduchý červený kříž, který má svůj 
vlastní ezoterický původ od Knights Hospitaller (Rytíři špitálníci) 
a Knights Templar (Rytíři templáři), ale dnešní lékařská centra jsou 
označena podivným šesti-cípým křížem s okřídleným hadem uprostřed. 
Okřídlená hůl obtočená dvěma hady je dobře známý symbol spojený s 
bohy Hermem a Merkurem v řeckém a římském náboženství. 

                                
Kříž Templářů - stal se součástí 
švýcarské vlajky – země spojované s 
bankovnictvím a penězi stejně jako 
s templáři. Symbol pro nemocnice a 
lékařskou pomoc, který je dnes stále 
používán Červeným křížem. 

  

Nově přijatý šesticípý kříž 
používaný v lékařství – s hadem 
obtočeným kolem hole. Nyní na 
většině ambulancí, nemocnic a 
lékařském oblečení. 

                 



242

      

Nahoře: Starověká okřídlená hůl obtočená dvěma hady (caduceus) je symbolem 
uznávaným po celém světě –symbol spojovaný s alchymií, lékařskou praxí 
a tajnými společnostmi po tisíce let. Všimněte si borové šišky na vrcholu 
hole – reference k šišince v lidském mozku. Symbol okřídlené hole je hluboce 
zakódovaný znalostí zákonů přírody, jejich manipulací a vztahuje se k zotročení 
lidské rasy. Vytesané symboly podobné těmto lze nalézt na tisících budov všude 
po světě – uchovávají svá tajemství přímo před zrakem nic netušících lidí. Tyto 
příklady jsou z budov v Livorně, v Itálii, a v Bronxu, New York City. 

              

Nahoře: Maltézský kříž – pyšně ukázaný ve středu služby St. John ambulance. 
Tento tvar kříže byl používán Knights Hospitaller, známých i pod jménem Order 
of St. John. Symbolika, která často zahrnuje orla, se přenáší kupodivu na loga 
spojená s vládami a říšemi po tisíce let – včetně Anatolie, Říma, Německa a USA. 
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Ale původ symbolu (caduceus) okřídlené hole obtočené dvěma hady 
může být sledován zpátky až do doby Sumerů. Často se o něm hovoří 
jako o „okřídleném hadovi“ nebo o „opeřeném hadovi“ a je jedním z 
nejstarších symbolů, které známe. Opakovaně je spojován se stvořením 
lidské rasy bohy starověkých časů, což zahrnuje africké, americké, 
evropské a asijské kultury. V kultuře sumerské je okřídlená hůl spojena s 
božstvem známým jako ENKI, který byl géniem na poli medicíny a stál 
v pozadí za stvořením lidské rasy, měl znalosti o DNA, o genetickém 
klonování a kupodivu měl také znalost vyššího vědomí. Podle šamana 
kmene Zulu, Sanusiho Credo Mutwy, je to tvůrce lidské rasy známý v 
Africe jako ENKAI. 

Je zřejmé, že tento symbol není zdravotními službami používán 
náhodně, ale tvoří součást ezoterické znalosti uchovávané královskými 
rody po tisíce let. A tak oni nadále ukrývají tajnou vědomost přímo před 
očima ignorantních lidí, kteří žijí ve stavu „zombie“ - chodící mrtví. 

Naše nemocnice nejsou místem léčení, ale místem kontroly lidského 
utrpení, kde lidé platí na každém kroku. Pamatujte, stále se jedná o 
absolutní kontrolu lidské rasy, na každé úrovni. 

Už při pohledu na světový zdravotní sektor je zřejmé, jak se krize 
prohlubuje. Není to evidentní pouze v Jižní Africe. Naše veřejné 
nemocnice ponižují lidi a ubližují těm, kterým mají sloužit. To není, 
co lidé chtějí, pro co hlasovali a co si zaslouží, pro tohle neplatí daně. 

V našich nemocnicích je málo personálu, jsou špatně vybavené a jsou 
smutným odrazem neplnění slibů našich služebníků, vlády. Obyčejní 
lidé nemohou ve většině nemocnic dostat profesionální ošetření nebo 
péči. Někdy musí čekat celé dny na chodbách, krvácející, a někdy 
dokonce zemřou dříve, než se dočkají postele. 

Zdraví společnosti a lidí začíná s novým pochopením, co je ve 
skutečnosti choroba a jak mohou být všechny choroby nejen ošetřovány, 
ale také vyléčeny. Pro některé bude možná překvapením, že způsoby 
vyléčení všech chorob již byly mnohokrát objeveny a prezentovány 
skvělými mozky minulosti i přítomnosti. Legendy o vyléčení všech 
chorob jdou až do doby Egypta s jejich tajemnými školami a tajnými 
léčebnými komorami pro krále. 
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Royal Raymond Rife – „konec všem chorobám“

Jeden z nejslavnějších případů z nedávné doby je příběh Royala 
Raymonda Rifa, který byl v roce 1931 oceněn za objev způsobu 
vyléčení všech chorob. 

Po vystudování u Johna Hopkinse, Rife vyvinul technologii, která se 
stále široce využívá na poli optiky, elektroniky, radiochemie, biochemie, 
balistiky a letectví. Obdržel 14 významných ocenění a uznání, a za 
jeho práci mu byl udělen čestný doktorát Universitou v Heidelbergu. 
Rifeovy vynálezy zahrnují frekvenční ultrafialový mikroskop, mikro-
chirurgický nástroj a mikro-manipulátor. Byl bezpochyby jednou z 
nejnadanějších vědeckých myslí v mnoha oborech, která kdy existovala 
v historii lidstva. 

V roce 1920 Rife dokončil stavbu prvního světového virového 
mikroskopu. Do roku 1933 technologii zdokonalil a zkonstruoval vysoce 
komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6 000 různých částí 
a byl schopen zvětšovat předměty 60 000 x z jejich původní velikosti. 
S tímto neuvěřitelným mikroskopem se stal prvním člověkem, který 
skutečně spatřil živý virus. Až do nedávné doby byl tento univerzální 
mikroskop jediné zařízení na pozorování živých virů. 

Moderní elektronové mikroskopy v mžiku zabijí všechno živé 
pod nimi a nahlíží pouze na mrtvé zbytky a pozůstatky. Rifeův 
mikroskop mohl pozorovat rušnou aktivitu živých virů, průběh změn 
v rámci přizpůsobování se prostředí, rychlé množení jako reakce na 
rakovinotvorné látky a transformaci normálních buněk na rakovinné. 

Rife s úžasnou trpělivostí identifikoval primární rezonanční frekvence 
pro každý mikrob, což nazýval individuální spektroskopický podpis. 
Neexistují dva druhy molekul se stejnou elektromagnetickou oscilací 
nebo energetickým podpisem. 

Rezonance zesiluje světlo stejným způsobem, jakým se zesilují dvě 
vlny v oceánu, když se spojí. 

Výsledkem použití rezonanční vlnové délky jsou najednou 
mikroorganismy neviditelné v bílém světle identifikovatelné podle 
jasného záblesku světla při vystavení frekvenci barvy, která rezonuje 
s jejich vlastním jedinečným spektroskopickým podpisem. Rife tak 
byl schopen vidět jinak neviditelné organismy a sledovat jejich aktivní 
invazi do kultury tkáně. Rifův vynález mu umožnil vidět organismy, 
které nikdo nikdy předtím neviděl v normálním mikroskopu, aniž by je 
zabíjel. Tuto schopnost dnešní elektronové mikroskopy nemají. 

Royal Rife identifikoval virus lidské rakoviny a úspěšně přeměnil 
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normální buňky na rakovinné, všechno modulováním frekvencí, kterým 
byly vystaveny. 

Rife pracoval s vrcholovými vědci a lékaři jeho doby, kteří potvrdili 
nebo ověřili různé výsledky jeho práce. Mezi nimi byli: E. C. Rosenow, 
Sr. (dlouhodobý šéf oboru bakteriologie, Mayo Clinic); Arthur Kendall 
(ředitel, Northwestern Medical School); Dr. George Dock (mezinárodní 
kapacita); Alvin Foord (slavný patolog); Rufus Klein-Schmidt (prezident  
USC); R. T. Hamer (správce, Paradise Valley Sanitarium); Dr. Milbank 
Johnson (ředitel, Southern California AMA); Whalen Morrison (vrchní 
chirurg, Santa Fe Railway); George Fischer (Children’s Hospital, N. 
Y. ); Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla); Karl Meyer (Hooper 
Foundation, S. F. ); M. Zite (Chicago University) a mnoho dalších. 

Zvyšováním intenzity primární rezonanční frekvence, které byly 
mikroby vystaveny, došlo nejdříve k poškození a eventuálně k rozpadu 
díky strukturálnímu stresu. Rife nazval tuto frekvenci „smrtelný 
oscilační poměr“ nebo „MOR“ (Mortal Oscillatory Rate), která však 
vůbec nepoškodila okolní tkáně. 

Tento princip může být ilustrován použitím intenzivního hudebního 
tónu, který roztříští sklenku na víno. Jelikož všechno jiné má rozdílnou 
rezonanční frekvenci, není zničeno nic jiného než sklenka. Rife strávil 
mnoho let výzkumu zjišťováním frekvencí, které specificky ničily 
opar, obrnu, zánět míchy, tetanus, chřipku a nesmírný počet dalších 
nebezpečných organismů. Dnes se řada vědců ve světě snaží napodobit 
Rifeův úspěch, do určitého stupně. Jsou však trestáni, ohrožováni a 
umlčováni farmaceutickými giganty právě tak jako byl umlčen Rife. Já 
vím nejméně o dvou v Jižní Africe.

V roce 1934 University of Southern California pověřila speciální 
komisi pro medicínský výzkum, aby přivezla pacienty se smrtelnou 
rakovinou z oblastní nemocnice v Pasadeně do Rifeovy laboratoře 
a kliniky v San Diegu na léčení. Tým se skládal z lékařů a patologů 
pověřených zkoumáním pacientů po 90 denním ošetřování, pokud ještě 
žili. 

Po 90 dnech komise uzavřela zkoumání s tím, že 86.5% pacientů 
bylo úplně vyléčeno. Rife upravil frekvence, kterými ošetřoval, a 
zbývajících 13.5% pacientů bylo vyléčeno během dalších čtyř týdnů. 
Rife prokázal 100% účinek u smrtelně nemocných pacientů s rakovinou 
– neinvazivní, nejedovaté frekvence, které ničily pouze cílenou tkáň. 

Dne 20. listopadu 1930 čtyřicet čtyři nejváženějších lékařských 
autorit uctilo Royala Rifea hostinou nazvanou „Konec všem chorobám“ 
v paláci Dr. Milbanka Johnsona v Pasadeně. Ale do roku 1939 téměř 
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všichni tito ctění lékaři a vědci popírali, že se kdy setkali s Rifeem. 
Morris Fishbein byl opravdový zločinec. Do roku 1934 získal 

všechny akcie American Medical Association a učinil Royalu Rife  
nabídku, kterou neměl odmítnout. Naneštěstí Rife odmítl, aniž si 
uvědomil, jak daleko Fishbein zajde, aby ho zničil. 

Některá další jména v oblasti léčení a vyléčení všech druhů chorob, 
včetně rakoviny, byla Rene Caisse, Max Gerson a Harry Hoxsey. 
O několik roků dříve ten samý Fishbein učinil nabídku Harrymu 
Hoxseyovi týkající se kontroly jeho bylinného přípravku na léčení 
rakoviny. Fishbeinovi společníci by profitovali devět let a Hoxsey by 
nedostával nic. Potom, když budou spokojeni, že přípravek funguje, 
Hoxsey by začal dostávat 10% profitu. Hoxsey odmítl a rozhodl se, že 
bude raději pokračovat sám a profit si ponechá. Fishbein použil jeho 
mocná politická spojení a nechal Hoxseyho zatknout 125 x během 
16 měsíců. Obvinění byla většinou založena na tom, že praktikuje 
bez licence, a projednávání v soudní síni bylo pokaždé zamítnuto, ale 
osočování eventuelně dohnalo Hoxseyho k šílenství. 

Fishbein si však musel připustit, že tato strategie by neúčinkovala na 
Rifa, hlavně proto, že Rife nemohl být jednoduše zatčen jako Hoxsey, 
který neměl licenci. Poslední věc, kterou by farmaceutický průmysl 
potřeboval, byl veřejný soud o bezbolestné terapii, která léčí 100% 
smrtelně nemocných pacientů s rakovinou, nestojí nic a používá pouze 
trošku elektřiny. Lidé by mohli dostat nápad, že vlastně nepotřebují 
léky. 

A tak začaly ničivé kruté útoky. Prvními událostmi bylo postupné 
mizení komponent, fotografií, filmů a psaných záznamů z Rifeovy 
laboratoře. Viník nebyl nikdy chycen. Zatímco se Rife snažil obnovit 
svá chybějící data, v době, kdy neexistovaly fotokopie a počítače, 
někdo poškodil jeho cenný mikroskop. Několik kusů z 5 682 částí jeho 
univerzálního mikroskopu bylo ukradeno. 

Ještě předtím oheň vhodně zničil multimiliónovou Burnettovu 
laboratoř v New Jersey, právě když vědci připravovali prohlášení 
o potvrzení Rifeovy práce, a na dovršení všeho policie nezákonně 
zkonfiskovala zbylé výsledky Rifeova padesátiletého výzkumu. 

V roce 1939 agenti rodiny, která kontrolovala průmysl léčiv, 
asistovali Philipovi Hoylandovi ve zlotřilé žalobě proti jeho vlastním 
partnerům v Beam Ray Corporation. Toto byla jediná společnost, která 
vyráběla zdroje Rifeových frekvencí. Hoyland případ prohrál, ale 
jeho asistovaný právní útok měl požadovaný efekt. Společnost šla do 
bankrotu kvůli výdajům na právníky a průmyslová výroba Rifeových 
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frekvenčních zdrojů úplně zanikla. Toto je jeden z mnoha příkladů, jak 
jsou soudy, zákony a peníze využívány ke zničení skvělých lidských 
objevů. 

Všechny Rifeovy informace musely být vymazány z veřejné paměti 
a nahrazeny pochybami a spekulacemi o někom, kdo prohlašoval 
nemožné. Pro korporace vyrábějící léčiva neexistovala možnost připustit 
univerzální léčbu pro všechny nemoci. Lékaři, kteří se pokusili bránit 
Rifea, ztratili granty pro výzkum a jejich nemocnice svá privilegia. 

Průmysl rakoviny 

Jedná se o velmi lukrativní podnikání pro společnosti vyrábějící léky, 
které shrábnou v průměru $300 000 za ošetření jediného pacienta s 
rakovinou. Rife se jim postavil do cesty a zaplatil za to. Ale průmysl 
potřeboval čistý štít. 

Arthur Kendall, ředitel Northwestern School of Medicine 
(Severozápadní škola medicíny), který pracoval s Rifem na viru 
rakoviny, přijal téměř čtvrt miliónu dolarů a odešel náhle „do důchodu“ 
do Mexika. V době krize to bylo neskutečné množství peněz. 

Dr. George Dock, další prominentní postava, který spolupracoval 
s Rifem, byl umlčen obrovským grantem spolu s nejvyšším možným 
oceněním, jaké mu mohla American Medical Association udělit. 
Každý, kdo měl nějaké spojení k Rifeovi, s výjimkou Dr. Couche a 
Dr. Milbanka Johnsona, se vzdal výsledků Rifeovy práce a vrátil se k 
předepisování léků. 

Na dokončení zkázy různé lékařské časopisy, podporované téměř 
výhradně ze zisků z výroby léků a kontrolované AMA, odmítaly 
publikovat jakékoliv studie, psané kýmkoliv, o Rifeově terapii. 
Výsledkem je skutečnost, že nejméně dvě generace studentů medicíny, 
kteří dnes praktikují, nikdy ani nezaslechli o výsledcích dosažených 
Rifem v ošetřování chorob. 

A začal naprosto vážný vražedný útok rakovinou na lidstvo. 
Jedná se o neuvěřitelný zločin proti lidstvu, který předčí všechny 

masové vraždy a téměř se rovná otevřené válce. Do roku 1960 počet 
úmrtí vyvolaných tímto malým virem převýšil počet mrtvých ze všech 
válek, ve kterých kdy USA bojovaly. V roce 1989 bylo odhadnuto, že 
40% lidí někdy v životě onemocní rakovinou. 

Světové výzkumné ústavy pro rakovinu jsou plné lidí přesvědčených 
o dobrém smyslu své práce, jež pomáhá. Velmi málo vědí o tom, že 



248

tato pracoviště jsou financována korporacemi, které chorobu rozšiřují 
a způsoby vyléčení utajují. Ústavy shrábnou stovky miliónů dolarů a 
řešení nemají. Výsledkem činnosti je pouze nabídka falešné naděje, 
zatímco reálné způsoby vyléčení rakoviny a mnoha dalších chorob  
existují po dlouhou dobu. Ve skutečnosti v USA nyní existují „ústavy“ 
pro každou myslitelnou chorobu a onemocnění. Z toho jasně plyne pro 
ty, kteří chtějí vidět, že tyto ústavy jsou založeny a navrženy tak, aby 
přinášely prospěch farmaceutickým společnostem. 

V jedné fázi existovalo zhruba 176 500 léků na rakovinu přihlášených 
ke schválení. Kdokoliv prokázal „slibné“ výsledky v množství jedné 
šestiny jednoho procenta studovaných případů, mohl získat licenci. 
Některé z těchto léků měly úmrtnost 14 - 17%. Když smrt nastala 
kvůli léku, a ne rakovině, případ byl zaznamenán jako „kompletní“ 
nebo „částečná remise“, protože pacient ve skutečnosti nezemřel na 
rakovinu. V podstatě šlo o závod s časem - zjistit, co zabije pacienta 
dříve - lék nebo rakovina. 

Royal Raymond Rife, muž, který nám dal způsob vyléčení všech 
chorob, zemřel v roce 1971 na kombinaci valia a alkoholu ve věku 83 
let. Rifeova práce je potvrzením, že začínáme chápat zákony přírody 
a harmonické rezonanční principy, které drží celý vesmír pohromadě. 
Jsou to stejné principy, které formují základy UBUNTU přispívání. 
Když organismus nebo lidé harmonizují v jednotě, rostou v hojnosti. 
Když jsou v disharmonii nebo konfliktu, rozpadnou se a zmizí. 

Je tvrdou skutečností, že zde, stejně jako v naftovém průmyslu, ti, 
kteří udělají významné objevy, jsou umlčeni, podplaceni nebo dokonce 
zabiti, aby se jejich vynálezy nedostaly k lidem v masovém měřítku. 
Významné společnosti vyrábějící léky se stali distributory smrti – NE 
léčby. Většina tak zvaných medicín, které jsou nám předepisovány, 
jsou nebezpečné drogy s děsivými vedlejšími účinky, a přesto naše 
„autority“ shledávají za přijatelné vypustit takové drogy na lidstvo, 
zatímco zavírají do vězení ty, kteří pěstují pravé léčivé rostliny a léčí se 
sami pomocí božích přírodních darů daných lidem. 

Ref: www.rense.com

Jakmile začnete odkrývat neuvěřitelný podvod a tajnosti farmacie, 
celého farmaceutického průmyslu, zažijete neuvěřitelný šok. Vyzývám 
vás zůstat silní a soustředění, protože se setkáte v tomto sektoru s těmi 
nejďábelštějšími skutky, které mohl někdo „vyčarovat“. Nejde o nic 
menšího než o totální vyvražďování lidstva výrobci léků, kteří jsou 
na každém kroku podporováni našimi představiteli. Jejich akce jsou 
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nesmírné zločiny proti lidstvu a tito „plánovači“ musí být odhaleni. 
Během pěti let na WITS Medical School v Johannesburgu jsem 

neslyšel slovo „medicína“. Všechno, co nás učili, bylo o lécích – akce, 
použití a administrace léků. Ve chvíli, kdy nebezpečné drogy opustí  
laboratoř, ve které byly syntetizovány, stanou se známé jako medicína, 
aby si je obyčejní lidé z ulice náhodou nespletli s těmi opravdu špatnými 
drogami, které jsou postaveny mimo zákon našimi představiteli. 

Existuje bezpočet publikujících výzkumníků, kteří graficky odhalují 
hrůzy páchané lékařským společenstvím nepřetržitým otravováním 
našich těl. Naše mysli jsou rovněž otravovány tzv. psychotropními 
drogami, když jsou lidé vhodně diagnostikováni tak zvanými 
psychiatrickými problémy. Několik reportáží dokazuje, jak je celý 
průmysl psychiatrických drog uměle vytvořený, nemá žádný vědecký 
podklad, ale je násilně vnucován důvěřivým lidem, kteří nemají žádné 
podezření. 

Další výzkumníci a reportáže, například „Útěk od léčení“ ukazují 
úspěšné výsledky vyléčení všech druhů nemocí, zvláště rakoviny, 
použitím přírodních rostlin, například použitím konopí. 

Je to velmi jednoduché – výrobci léků nemají žádný zájem na 
vyléčení lidí, protože kdyby měli, jejich podnikání by zaniklo. A 
podnikání v drogách je pravděpodobně nejlukrativnějším podnikáním 
na této planetě. Výrobci léků profitují a shrabují trilióny dolarů za 
udržování lidí v nemoci a dlouhodobý opakovaný prodej léků. Je to 
jednoduchý vzorec, který pracuje lépe každým rokem, a přitom dokonce 
většina z nás věří, že oni dělají to nejlepší, co mohou, aby našli léky na 
naše choroby. 

Léčení rakoviny samotné je průmysl v řádu biliónů dolarů pro tyto 
korporace a ony nedovolí, aby se jim uzdravení postavilo do cesty. 
Existují tisíce lékařů, tradičních léčitelů a alternativních léčitelů, kteří 
pracují na úplném okraji medicínského průmyslu a úspěšně ošetřují a 
léčí lidi každý den. 

Tito hrdinové naší společnosti ošetřují rakovinu, aids, tuberkulózu, 
cukrovku a mnoho dalších takzvaných nevyléčitelných chorob, zatímco 
náš služebník, vláda, dělá všechno, co je v její moci, aby jim v tom 
zabránila. Veřejná média málokdy uveřejní přesné zprávy o úspěšných 
případech vyléčení, raději tyto brilantní léčitele ponižují a nazývají je 
šarlatány, kteří si zahrávají s lidskými životy. To pramení z chabého 
vzdělání našich novinářů, kteří nevědomky propagují dezinformační 
agendu elity. 

Tradiční léčitelé jsou vytlačováni na okraj a je jim bráněno v léčení 
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lidí novými zákony a nařízeními, které omezují jejich přístup k jistým 
bylinám a přírodním prostředkům. Každý rozumný lékař vám řekne o 
zdravotních výhodách marihuany (THC). Je to přírodní bylina s těmi 
nejlepšími léčivými účinky na mnoho chorob, včetně, a obzvláště, léčí  
rakovinu. Ale tak zvané autority z marihuany neustále dělají ďábelskou 
drogu, zatímco legální drogy, cigarety a alcohol, zabíjejí milióny lidí 
každý rok. Odhaduje se, že více lidí zemře každoročně na vedlejší 
účinky legální medicíny než zemře lidí na rakovinu. 

Neuvěřitelný úspěch, který byl demonstrován při vibračním a 
frekvenčním léčení, právě tak jako při léčení pomocí kmenových 
buněk, je utajený a schovaný z dosahu lidí. Agenda je jednoduchá – 
udržovat lidi nemocné a jejich mysli otrávené. Mnoho přírodních rostlin 
a bylin, které naši léčitelé používají po tisíce let, jsou našimi vládami 
systematicky prohlašovány za ilegální. 

Během posledních 80ti let výrobci léků dělají následující: začali 
identifikovat aktivní ingredience v rostlinách a bylinách, které se 
používají jako přírodní léčiva tisíce let. Potom tyto látky extrahují a 
začnou je vytvářet synteticky v jejich laboratořích, zatímco ve stejnou 
dobu zajišťují nedostupnost originálních rostlin nebo požadují, aby 
byly prohlášeny za ilegální. Potom patentují aktivní látku pod novým 
jménem a tak získávají úplnou kontrolu nad daným sektorem ošetřování 
– potom tento způsob ošetření utají před veřejností a zajistí si, že nikdo 
jiný nesmí uvést na trh něco podobného, protože oni vlastní patent. 
Skvělá a extrémně účinná strategie. 

Jak bylo již uvedeno, toto je strategie „napodobování přírody“. Jedná 
se o schopnost vytvořit syntetickou verzi přírodní látky, tak aby mohla 
být patentována a mohlo se s ní obchodovat. Všechno je o penězích a 
kontrole. Oni udělají cokoliv, aby odložili do regálů některé přírodní 
produkty kvůli většímu profitu z napodobenin přírodních produktů. 
Například stevia je naprosto přírodní produkt, u kterého pouze 5% 
čajové lžičky poskytne ekvivalent sladkosti dvěma lžičkám cukru. 
Ačkoliv cukr může být přírodní extrakt z mnoha rostlin, často se o 
něm hovoří jako o „bílé smrti“ mezi alternativními léčiteli a má mnoho 
nezveřejněných vedlejších účinků, které „se hodí“ farmaceutickým 
společnostem. 

S našimi potravinami je manipulováno na každé myslitelné úrovni, 
daleko za hranice naší nejdivočejší představivosti, aby se v lidstvu 
vyvolávaly choroby. Toto probíhá již po mnoho desetiletí spolu s růstem 
farmaceutických monster. Kolotoč nás udržuje nemocné a ve smyčce 
závislosti na systému. Jakmile jste jednou vtaženi dovnitř a žijete na 
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předepsaných drogách, je velmi obtížné se z tohoto cyklu vymanit. 
Dále je skutečností, že jsme denně otravováni opravdu vším, co 

jíme, co je poskytováno masovými výrobci potravin a léků, jejichž 
výrobky plní stojany v supermarketech. Konzervanty, příchutě, 
barviva, sladidla, stabilizátory, zahušťovadla a mnoho dalších přísad 
s podivnými názvy jako E211 (benzoát sodný), které jsou toxické pro 
naše těla. Hormony v hovězím mase a v kuřatech se vyznačují dlouhým 
seznamem trvalých negativních účinků na člověka. Zde je pouze jeden 
příklad publikovaného výzkumu o benzoátu sodném – který je přítomen 
prakticky ve všech zpracovaných a balených potravinách a nápojích. 

Benzoát sodný - jed pro naše těla

Peter Piper, profesor molekulární biologie a biotechnologie na 
University of Sheffield, testoval účinky benzoátu sodného na živoucí 
buňky kvasnic v jeho laboratoři. Zjistil, že benzoát poškozoval důležité 
části DNA v „pohonných stanicích“ buněk, které jsou známé jako 
mitochondrie. Tyto chemikálie mají schopnost způsobit tak vážné 
poškození DNA v mitochondriích, že je v podstatě deaktivují - vyřadí 
je úplně z provozu. 

Mitochondrie ve vašich buňkách konzumují kyslík, aby vám dodaly 
energii, a pokud je poškodíte, což je případ mnoha nemocných stavů, 
buňka se začně velmi vážně špatně chovat. „Existuje celá řada nemocí, 
o kterých je nyní známo, že souvisí s poškozením této části DNA - 
Parkinson a početné neuro-degenerativní choroby, ale především jde o 
proces stárnutí“, řekl profesor Piper. 

Benzoát sodný tvoří chemikálii známou jako benzén v přítomnosti 
vitamínu C. Benzén je známý karcinogen (látka vyvolávající rakovinu), 
který se, kromě jiného, používá jako rozpouštědlo v různých plastech, 
syntetické pryži a barvivech. Náš vzduch může obsahovat nízké úrovně 
benzénu z tabákového kouře, z kouře ze dřeva, z automobilových 
servisních stanic, z přepravy benzínu, z výfukových plynů motorů 
vozidel a rovněž se benzén dostává do vzduchu i z průmyslových emisí. 

Výrazný dopad benzénu na zdraví se projeví poškozením kostní 
dřeně a snížením počtu červených krvinek, což vede k chudokrevnosti. 
Napadá játra, ledviny, plíce, srdce, mozek a způsobuje poškození 
DNA, které přispívá ke vzniku neurovegetativních chorob jako je 
Parkinsonova choroba, a obecněji řečeno, urychluje proces stárnutí. 
Benzén vyvolává rakovinu jak u zvířat, tak u lidí. 

Zdá se, že celé naše životní prostředí je otravované s úmyslem 
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udržovat lidi nemocné a rychle stárnoucí – dříve než mohou dosáhnout 
osvícení nebo najít moudrost si uvědomit, co se s námi provádí. 

Otravování pokračuje. Studie na Harvard University ukázala, 
že fluór je neurotoxin, který způsobuje těžké potlačení inteligence. 
NEZABRAŇUJE zubním kazům ani nezpevňuje nějakým způsobem  
zuby. Toto byl jeden z největších podvodů vypuštěných na lidstvo. 
Existuje mnoho webových stránek obsahujících podrobné detaily 
o všech toxinech v naší vodě, potravinách a ve vzduchu. U fluóru je 
dobře zdokumentovaný vliv na vápenatění šišinky, která je umístěná v 
centru našeho mozku. Tato drobná žláza má vnitřní strukturu identickou 
s okem, sice bez čočky, ale zato s tyčinkami a tělísky na přijímání 
informací ze širokého spektra světelných frekvencí – shoda s vnitřkem 
oka. Ve starověku šišinku nazývali „třetí oko“. Co oni věděli, co my 
nevíme – a proč nás naše autority krmí fluórem, aby naše „třetí oko“ 
zvápenatělo!?

Šišinka je orgán v našem těle, který by nás propojil se vším ve 
stvoření okolo nás – jako radar nebo sonar vysílač/přijímač. Podobný 
tomu, který používají velryby a delfíni. Jinými slovy by nám šišinka 
umožnila mimosmyslové vnímání, ESP (Extra Sensory Ability). To 
zcela jistě není přijatelná varianta pro ty, kdo kontrolují lidstvo, neboť 
lidé s ESP nemohou být kontrolováni. Manipulace s vnímáním může 
být vysledována zpět do doby Sumeřanů a Egypťanů používajících 
vyobrazení borové šišky a oko boha Hora, aby schovali jejich okultní 
znalost nám před očima. 

Stejně jako Michelangelo a da Vinci zakódovali do svého umění tajné 
znalosti, nebo ilumináti umístili pyramidu nového světového řádu na 
USA dolarovou bankovku, tak starověcí Sumeřané měli pečeti a řezby 
znázorňující okultní vědomosti. Mnoho těchto pečetí ukazuje vousaté 
muže a okřídlené bytosti s ptačí hlavou manipulující strom života 
(DNA) a přitom drží ruce „borovou šišku“. Tato podivná posedlost 
borovou šiškou je také přenesená na hůl bohů Merkura, Herma, na 
symbolickou okřídlenou hůl obtočenou dvěma hady, a dokonce i hůl 
papeže má na vrcholu borovou šišku. Egypťané jednoduše vytvořili vše 
vidoucí oko Horovo jako symbol jejich tajemství. 
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Nahoře: Vousatí a okřídlení muži a okřídlené bytosti s ptačí hlavou drží borové šišky, 
zatímco manipulují s něčím, co je popsáno jako strom života nebo lidská DNA. 

     

Nahoře: Hluboce zakódovaná dolarová bankovka USA  – pyšně ukazující vševidoucí 
oko, pyramidu zotročení a začátek nového světového řádu v roce 1776. 

   

Nahoře: Papežova hůl a nádvoří vatikánského muzea pyšně zobrazují borovou šišku. 
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Nahoře: Oko Horovo je ve skutečnosti symbol pro šišinku v centru lidského mozku. 

Aspartam, který se nabízí jako sladidlo ve většině restaurací a je přítomen 
ve všech nízkotučných potravinách, je silný neurotoxin, jak dokládá 
rozsáhlý výzkum, a evidence podporuje tento fakt. Přesto se stal jedním 
z nejvíce používaných jedů v nápojích bez cukru, pomalu otravuje naše 
mysli a zabíjí naši schopnost jasně myslet. Vládní agentury jako FDA v 
USA a MCC v Jižní Africe jsou o tom dobře informovány, a přesto s tím 
nic neudělají. Měli by být obžalováni z vědomé účasti na zločinu proti 
lidstvu spolu s farmaceutickými giganty. 

Ale jaký soud je obviní? Obrovské množství evidence ukazuje, že 
očkování není skutečná léčba pro chřipku nebo plané neštovice, ale 
spíše dobrovolné injekce geneticky sestrojeného koktejlu drog, které 
vyvolávají různé choroby v různém období našeho života. Stali se z nás 
beránci, kteří kráčejí na vlastní porážku, když souhlasíme s očkováním 
v naivní nevědomosti. Proto nám vlády nařizují povinné očkování 
našich dětí a proto děti nesmí jít bez očkování do školy. 

Geneticky modifikované Monsanto potraviny, hnojiva a chemikálie, 
které jsou vnucovány našim farmářům, způsobují nárůst zdravotních 
problémů v důsledku jejich používání. Laboratorní testy na krysách 
krmených pouze GM kukuřicí vykázaly nekontrolovatelné rakovinné 
nádory. Nyní je naprosto jasné, že bezohledné gigantické korporace útočí 
na lidstvo a udržují nás nemocné – zatímco gigantické farmaceutické 
korporace kontrolují naše zdraví. 

Přestože pro většinu z nás jsou to hrůzná fakta, jde o jednoduchý 
plán uváděný do praxe kontrolujícími rodinami a funguje velmi dobře 
po dlouhou dobu. Smutná věc je, že ti, kteří pracují pro tyto společnosti, 
jsou řádní lidé, kteří se snaží přežít a udržet si práci, aby se mohli postarat 
o své rodiny – a tak stále pokračuje spirála zotročení a polapení, protože 



255

mnoho ignorantních lidí stále tyto korporace brání. Prosím informujte 
se – protože ignorance nás nikam nedovede, pouze k názoru, že jsme 
svobodní. 

UBUNTU PLÁN AKCE – CENTRA UZDRAVOVÁNÍ

1. Každá komunita, město nebo vesnice bude mít nejmodernější 
nemocnici, jednotku intenzivní péče, pohotovostní zařízení, 
centra pro ošetřování a léčení. Nazýváme je „centra uzdravování“, 
protože skutečně očekáváme, že budeme lidi léčit a vyléčíme je 
namísto udržování ve stavu nemocných a „léčení“ symptomů. 

2. Každá existující nemocnice nebo klinika bude zmodernizována, 
aby vyhovovala požadavkům na uzdravení a potřebám lidí tak, 
jak bude lidsky možné. 

3. Tato centra uzdravování budou dostatečně veliká, aby sloužila 
své komunitě bez problémů, a aby nikdy nenastala situace, že 
nebudou moci vyhovět požadavkům komunity. 

4. Tato centra uzdravování budou navržena a adaptována jinak než 
jsou naše současné nemocnice, aby se vytvořilo prostředí, které 
podpoří uzdravování mnoha způsoby. 

5. V centrech uzdravování budou pracovat léčitelé s bohatými 
zkušenostmi a bude podporován rozvoj nového a alternativního 
léčení, nebudou se pouze přejímat současné metody. 

6. Léčení bude celostní proces, který se bude týkat jídla, používání 
rostlin a léčebných terapií. Všichni „pacienti“ budou vyučováni 
zdravému způsobu života během léčení v centrech uzdravování.

7. Centra uzdravování budou také využívána jako centra tréninková, 
kde se ti, kdo se zajímají o léčení, budou učit v praxi od mistrů 
léčitelů v každém oboru. 

8. Porodnice budou založeny v každé komunitě a budou existovat 
odděleně od center uzdravování. Protože porodit dítě není 
choroba. 

9. Prohlašme s okamžitou platností za nezákonné všechny podivné 
aktivity společností vyrábějících léky. 

10. Jmenujte novou nezávislou skupinu vědců lékařů a výzkumníků, 
vybavenou nejmodernějším zařízením a technologií, aby 
prozkoumali všechny existující léky, ať legální nebo nelegální, a 
předložili lidem nový vědecký pohled na pozitivní nebo negativní 
účinky těchto látek. 
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11. Budeme rozvíjet práci tradičních léčitelů a alternativních léčitelů, 
kteří jsou dnes vytlačováni na okraj a ponižováni medicínským 
odvětvím a výrobci léků, kterým jde především o finanční výhody. 

12. Všichni tradiční a alternativní léčitelé, kmenoví léčitelé a šamani 
budou mít respekt a podporu, kterou si zaslouží za svou službu 
lidem.  

13. Poskytněte všechnu potřebnou podporu kultivaci a produkci 
rostlin a bylin, které používají tradiční léčitelé, homeopaté a další. 

14. Každé centrum uzdravování bude mít svou výzkumnou laboratoř, 
kde naši brilantní vědci mohou provádět průběžný výzkum v 
rozmanitých oblastech léčení. 

15. Jakýkoliv nový objev bude sdílen s lidmi Jižní Afriky a se světem 
okamžitě a nebude utajován, aby přinesl výhody pouze některým. 
Budeme s velkým úsilím podporovat rozsáhlý výzkum vibračního 
a frekvenčního uzdravování, které proslavil Royal Raymond Rife 
a další vědci. 

16. Budeme s velkým úsilím podporovat rozvoj a používání 
kmenových buněk k ošetřování – protože náš výzkum ukázal, 
že ošetřování kmenovými buňkami již bylo úspěšně použito k 
vyléčení skutečně všech chorob, včetně pěstování dorůstajících 
orgánů a dokonce odseknutých údů. Toto je jedno z nejvzácnějších 
tajemství drogových kartelů. 

17. Komunity budou mít svobodu v rozhodování o tom, co potřebují v 
oblasti léčení na základě jejich vlastních zkušeností, a rozhodnutí 
bude odsouhlaseno Radou starších v každé komunitě. Tato 
rozhodnutí budou okamžitě aktivována a dají lidem v komunitě 
všechny nutné nástroje k dodávkám, stavbě nebo pěstování 
čehokoliv, o čem bylo rozhodnuto. Ať se jedná o sektor léčení 
nebo nějaký jiný. 

Důležité informace & výzkum
Zde je několik prohlášení, která vám, doufejme, pomohou si 
uvědomit, jak ďábelská je aktivita výrobců léků. Prosím udělejte si 
vlastní průzkum. 

• Farmaceutický a medicínský průmysl – ten průmysl, kterému 
svěřujeme naše zdraví, běžně potlačuje informace o alternativních 
léčebných postupech bez použití léků, které choroby vyléčí. 
http:/www.faithdrops.mu/page/home
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• HIV je etnická zbraň vyvinutá tajnými vládními projekty v USA. 
Dr. Macdonald říká, že má lék, který ukázal prezidentu Zumovi. 
http://www.faithdrops.mu/page/the_invention_of_aids

• Rtuťové plomby způsobují chorobu: 
http://www.faithdrops.mu/page/mercury

• Fluorid se přidává do naší vody a zubní pasty. Je to neurotoxická 
chemikálie, která poškozuje naši šišinku a páchá další škody.
http://www.faithdrops.mu/page/neurotoxic_chemical

• Jak oni ošetřují rakovinu a jejich úspěch: 
http://www.faithdrops.mu/page/cancer_what_to_do

• Aspartam – smrtelný neurotoxin. Dr. Mercola vzdělává lidi 
o nebezpečí, vedlejším účinku a zdravotních problémech 
způsobených aspartemem, umělým sladidlem, které je také známé 
jako NutraSweet a Splenda. 
www.drmercola.com

Symptomy otravy aspartamem

Výzkumník David Rietz poukazuje ve svém článku, který je nutné si 
přečíst, že existuje 91 symptomů otravy aspartamem. Následující 
jsou zdokumentované symptomy způsobené požitím aspartamu 
shromážděné FDA. Je neuvěřitelné, že FDA klasifikuje „smrt“ jako 
symptom: Bolesti břicha, záchvaty úzkosti, bolest jako při artritidě, 
astmatické reakce, nadýmání, problémy s kontrolou cukru, rakovina 
mozku (předběžné studie na zvířatech), potíže s dýcháním, pálení 
očí nebo v hrdle, palčivé močení, bolesti na hrudi, chronický kašel, 
chronická únava, zmatení, smrt, deprese, průjem, motání hlavy, 
nadměrná žízeň nebo hlad, pocit neskutečnosti, červenání tváří, 
ztráta vlasů (plešatost) nebo řídnutí vlasů, bolesti hlavy/migrény, 
ztráta sluchu, bušení srdce, kopřivka, hypertenze (vysoký krevní tlak), 
impotence a sexuální problémy, neschopnost koncentrace, náchylnost 
k infekcím, nespavost, podrážděnost, svědění, bolest kloubů, 
laryngitida, zjevné změny osobnosti, ztráta paměti, menstruační 
problémy nebo změny, svalové křeče, nevolnost nebo zvracení, 
necitlivost nebo brnění v údech, řada alergických reakcí, záchvaty 
paniky, fóbie, chabá paměť, rychlý tep srdce, vyrážky, křeče a stahy, 
poruchy řeči, bolest při polykání, zvýšený tep (tachykardie), třes, 
šelest v uších (tinnitus), špatná rovnováha, ztráta zraku a přibývání 
na váze.  
http://www.gene.ch/gentech/1998/Jul-Sep/msg00010.html
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• Očkování je součást plánu „problém - reakce - řešení“ pro 
lidstvo. Oni nejprve vytvoří virus nebo organismus v laboratoři, 
potom vystaví viru celou komunitu nebo skupiny vojáků v boji, a 
následně přijdou se zázračným lékem ve formě očkování. Očkovací 
dávky jsou smrtelný koktajl obsahující geneticky modifikované 
látky, které v průběhu života vyvolají v člověku chorobu.  

• Tak si dobře rozmyslete, než dáte své děti očkovat. Na této webové 
stránce si můžete přečíst nechutný obsah některých nejznámějších 
očkovacích látek. http://www.informedchoice. info/cocktail. Html

• Vakcína proti Hepatitis B – souvisí s náhlým úmrtím kojenců. 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/05/19/
us-government-concedes-hep-b-vaccine-causes-systémic-lupus-
erythematosus.aspx
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TĚŽBA A MINERÁLY

Sektor těžby a minerálů v Jižní Africe, a po celém světě, je 
pravděpodobně nejcitlivější sektor k uvažování. Vzbuzuje mnoho 
hlubokých emocí v lidech ze všech koutů života, protože naše dlouhá 
a hrdá historie těžby trvá po mnoho tisíc let, existovala již ve skvělém 
království Monomotapa, a můžeme jít ještě hlouběji do minulosti. Jižní 
Afrika je jednou z nejbohatších zemí světa a produkuje doslova všechny 
vzácné kovy na Zemi v obrovských množstvích. A přece naši lidé žijí v 
chudobě, hladu, a mnoho z nich nemá domov. Po devatenácti letech tak 
zvaného osvobození existuje horší chudoba, více lidí je nyní hladových 
a více lidí je bez domova ve srovnání s minulostí. Je naprosto jasné, 
že je něco prohnilého v současné situaci. Lidé možná získali svobodu 
politickou – ale je nám upírána svoboda ekonomická. 

Nesmírné bohatství země bylo lidem ukradeno naší vládou a hrstkou 
mezinárodních korporací, které si dělají nárok na minerály, a kterým 
byla jim dána práva na těžbu vzácného zlata, platiny, uhlí, diamantů a 
všeho ostatní, co se jim dostane do rukou. Obyvatelé země byli poníženi 
do postavení otroků, zatímco korporace vydělávají nepředstavitelná 
bohatství pro neviditelné cizí akcionáře. 

Naše vláda – takzvaný „služebník lidu“ – dovolila těmto nenasytným 
korporacím, aby si dělaly, co chtějí. A jejich chamtivost nezná hranic, 
neboť postupně proměňují naši krásnou zemi na skládku odpadu z těžby. 
Pravděpodobně nejhorším viníkem jsou uhelné těžební společnosti, 
které zanechávají na naší planetě výrazně viditelné jizvy. Oblasti v 
okolí uhelných dolů a elektráren jsou tak znečištěné a narušené, že 
jejich obnova do dřívější přírodní nádhery potrvá velmi dlouho. Zcela 
jistě ji nebudou provádět majitelé dolů. 

Toto všechno se děje ve jménu chamtivosti a profitu pro pár jedinců. 
Tragický a nehumánní masakr stávkujících horníků v Marikaně, v 
Jižní Africe, je mrazivou připomínkou skutečnosti, že naše vláda dbá 
o práva korporací více než o práva lidských bytostí – poctivých, tvrdě 
pracujících lidí, kterým by vláda měla sloužit. 

Afričtí starší a strážci starověké moudrosti po celém světě věří, 
že Země je posvátná a my jsme správci této posvátné planety. Je naší 
povinností chránit všechno živé, ctít posvátnost života a žít v harmonii 
s Matkou Zemí. Musíme žít v symbiotické existenci, jestliže chceme 
udržet lidstvo a žít v hojnosti při zachovávání rovnováhy všeho 
živého na Zemi. Pouze takto můžeme zajistit pokračující hojnost všem 
budoucím generacím.  
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Ale nemůžeme se takto chovat, když jsou nám upírána práva k naší 
půdě, přírodnímu bohatství a kráse naší země. Dříve než můžeme začít 
s ochranou posvátné půdy, musíme si připomenout naše nezcizitelná 
práva a musíme si nárokovat zpátky to, co náleží všem lidem. Používám 
slovo „náleží“ ne ve smyslu vlastnickém, ale spíše správcovském, neboť 
máme pečovat o a chránit naše země proti všem formám vykořisťování. 

• Narodili jsme se svobodní na půdě, kde žijeme
• Země náleží svým lidem - správcům
• Země a všechno, co je v ní a na ní náleží lidem
• Řeky, hory, nebe, moře a pobřeží náleží lidem
• Musíme ctít Matku Zemi a chránit ji proti poškození

Toto všechno NEPATŘÍ politikům, vládě nebo jakékoliv korporaci, 
kteří si všichni dělají nezákonné nároky. Soukromé vládní korporace 
ukradly zemi lidem, kteří na ní žijí. My, lidé, si ji musíme vzít zpátky!

Vrcholem toho je skutečnost, že soukromá South African Reserve 
Bank platí za všechny minerály bezcennými kousky papíru, na kterých 
jsou natisknuté nějaké hezké obrázky. Následně SARB prodává 
minerály na světových trzích a my jsme nuceni je nakupovat zpět za 
peníze vydřené vlastním potem a krví. 

Znárodnění versus vlastnictví lidu
Slovo „znárodnění“ vyvolá u mnoha lidí mrazení v zádech, protože 
pomyslí na tzv. „hrozbu komunismu“, která byla lidem západu vtloukána 
do hlavy. Musím zdůraznit rozdíl mezi „znárodněním“ a „vlastnictvím 
lidu“. 

Znárodnění znamená vlastněný a kontrolovaný vládou. Ale protože 
vláda je pouze další korporace, tato taktika je jenom chytrá lež ke 
zmatení lidí a slouží jako prostředek k okradení lidí, kteří přijdou o 
zemi a její zdroje. 

Vlastnictví lidu znamená, že lidé mají prospěch ze všeho přírodního 
bohatství země a sami mají moc rozhodovat o využívání zdrojů a 
bohatství k prospěchu všech – a ne k prospěchu vlády, která zcela jasně 
pro lidi nepracuje. 
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UBUNTU PLÁN AKCE – TĚŽBA

1. Každý důl v Jižní Africe se stane majetkem lidu s okamžitou 
platností. (Nikoliv majetkem vlády – to by se jednalo o znárodnění.)

2. Bude jmenována národní Rada starších lidmi Jižní Afriky, která se 
bude skládat z nejdůvěryhodnějších a respektovaných jednotlivců, 
kteří budou dohlížet na realizaci zájmů lidí – v tomto ohledu bude 
mít Rada absolutní kontrolu přes uskutečňování vůle lidí – ne 
vůle zkorumpované vlády nebo politiků, kteří jsou kontrolováni 
mocnými nadnárodními  korporacemi.

3. Rada může být kdykoliv vyměněna podle vůle lidí. 
4. Okamžitě bude zrušeno cizí vlastnictví akcií a vlastnictví dolů, 

spolu s tím budou zrušeny i všechny společnosti, které přímo s 
těžbou souvisí.

5. Sem patří hutě, výrobní závody všech kovů, slitin, oceli atd. 
6. Okamžitě bude zaveden komplexní program na rozvoj rafinérií a 

zpracovatelského průmyslu. Neexistuje žádná potřeba suroviny 
exportovat, abychom je následně importovali zpět ve zpracované 
formě. Toto je podvodný spletitý systém, který vytváří bohatství 
pro vlády a korporace na obou stranách činnosti import - export. 

7. Okamžitě bude zastaven veškerý export minerálů, uhlí, železné 
rudy, diamantů nebo jakéhokoliv zdroje, který pochází ze země 
nebo se těží jiným způsobem. 

8. Export bude přísně kontrolován Radou starších, která zastupuje 
zájmy lidí – všechen příjem z případného exportu bude určený 
jednak pro projekty komunity, aby se rozvíjela a stala se udržitelnou, 
jednak k podpoře decentralizace. 

9. Jižní Afrika bude produkovat pouze takové množství komodit, 
kolik je třeba pro lidi Jižní Afriky v různých průmyslových 
sektorech naší vlastní společnosti a pro případné další potřeby, 
které se mohou objevit během procesu transformace. 

10. Každý sektor výroby bude plně podporován a dostane všechny 
potřebné materiály k výrobě v souladu s potřebami lidí. Cokoliv 
budou lidé potřebovat, to dostanou. 

11. Rada starších bude určovat, co je třeba zavádět do praxe v souladu 
s vůlí a potřebami lidí. Lidé budou mít nad tímto procesem 
plnou kontrolu a budou stále informováni o přesném stavu všech 
těžebních aktivit.

12. Uděláme vše, co je potřebné nebo co si lidé přejí, abychom vytvořili 
dostatek na všech úrovních společnosti. To znamená, že se budou  
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objevovat nové příležitosti a nové aktivity uváděné průběžně do 
praxe v těch oblastech, které dříve nebyly považovány za finančně 
výhodné. 

13. Nebudeme pokračovat v obohacování cizích akcionářů a 
nedovolíme, aby naše cenné komodity byly kradeny, a aby se s 
nimi obchodovalo na světových burzách na úkor našich lidí, kteří 
jsou využíváni jako otroci a levná pracovní síla. 

14. Nový přechodný peněžní systém nebo měna přijatá lidmi budou 
podloženy minerálním bohatstvím Jižní Afriky. Nemusí to být 
finální naleštěný produkt, ale potenciál, který leží v zemi. Takto 
se měna Jižní Afriky stane nejsilnější měnou světa s okamžitou 
platností – protože všechny ostatní významnější měny jsou FIAT 
měny bez jakékoliv vlastní hodnoty – nemají nic kromě důvěry 
lidí. 

15. Toto bude dočasná přechodná faze, zatímco komunity začnou 
měnit své struktury a budou postupně směřovat k úplnému vyřazení 
peněz. 

16. Lidé rozhodnou o postupu a rozvoji těžebního průmyslu do 
budoucna tak, aby poskytoval skutečné hmatatelné výhody lidem 
v každém sektoru společnosti a v každé komunitě. Bude se brát 
ohled na poškozování planety a ničení životního prostředí spojené 
s těžením, a tyto závažné problémy se budou řešit.

17. Otevřou se nové zajímavé oblasti výzkumu a vývoje pro naše 
brilantní vědce, inženýry a vynálezce, které přinesou prospěch 
všem lidem. 

LESNICTVÍ

Současná situace
Sektor lesnictví v Jižní Africe je obrovský mezinárodní průmysl, který 
vyváží své produkty do více než 100 zemí kolem celého světa. Lesnické 
společnosti jsou nepochybně největším uživatelem půdy v Jižní Africe. 
Plantáže SAPPI, MONDI a spolu s nimi několik dalších menších 
lesnických společností využívají více než milión hektarů půdy v Jižní 
Africe. 

Půdy, která zákonně náleží lidem, ale nějakým záhadným procesem 
přistála v rukou gigantických nadnárodních korporací. Ty prohlašují, 
že jim půda patří buď z titulu, což znamená, že mají listinu vlastnictví, 
nebo že půdu mají v pronájmu. Otázka zní: „Jak přesně byl takový 
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prodej, a s ním spojená listina vlastnictví, proveden?“ A na prvním 
místě je nutné se ptát, kdo má vlastně autoritu prodávat půdu, která 
náleží lidem, těmto společnostem?

Uvedené společnosti produkují obrovská množství dřeva, papíru, 
celulózy a dalších produktů, většina z nich se exportuje, a prospěch 
z toho mají mezinárodní akcionáři, ale většina našich lidí si nemůže 
dovolit dřevo nebo papír, který se vyrábí. Lidé nemají vůbec žádný 
prospěch z používání naší země, a navíc většina plantáží jsou oblasti 
nepřístupné obyčejným lidem. 

SAPPI vlastní více než 35 miliónů tun dřeva na plantážích, zatímco 
obyčejní lidé si nemohou dovolit dřevo na postavení domu. SAPPI se 
chlubí, že každý den vyrobí tolik papíru, že by se dal čtyřikrát obejít 
rovník. Je hlavním světovým výrobcem vysoce kvalitního papíru 
určeného pro lesklé časopisy, pro výroční zprávy a další produkty té 
nejvyšší kvality, shrabuje miliardy zisku pro akcionáře, a naše děti si 
nemohou koupit ani jednoduché sešity do školy. 

Mondi prohlašuje, že vlastní 307,000 hektarů plantáží a řídí jednu 
z největších certifikovaných plantáží ve světě, Forestry Stewardship 
FSC™. Mezinárodně uznávaná FSC™ akreditace znamená, že plantáže 
společnosti jsou vedeny odpovědně a neničí prostředí. Toto všechno 
jsou velmi krásně konstruovaná prohlášení formulovaná korporacemi, 
ale lidem v naší zemí jsou k ničemu, protože lidé byli připraveni o půdu. 

Lidé bez domova jsou denně vyháněni z volné vládní půdy, zatímco 
korporace získají všechna práva, která požadují. Tento perfektní 
případ dokazuje, že náš právní systém není napsaný tak, aby zaručoval 
spravedlnost lidem, ale ochraňuje potřeby korporací. Práva korporací 
jsou postavena výše než práva lidí. Toto se stalo naprosto jasným a je to 
jedna z nejhorších tragédií Jižní Afriky a zbytku světa. 

Jedna věc, kterou tyto průmyslově pěstované stromy potřebují, 
je voda. Protože většina stromů pěstovaných na dřevo lesnickými 
korporacemi jsou exotické stromy jako borovice, eucalyptus a akácie. 
A tak stromy na všech těchto plantážích pokrývajících plochu větší než 
milión hektarů vysávají každý den nepředstavitelné množství vody, 
zatímco milióny lidí napříč naší zemí nemají k vodě přístup, a brání jim 
v tom naši služebníci, vláda. 

Zní vám tohle jako spravedlivé rozdělování?

Mnoho odborníků na životní prostředí opakovaně poukazuje na škody, 
které způsobují monokulturní plantáže v ekosystémech, a navrhují 
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daleko lepší způsoby pěstování stromů a dřeva, v harmonii s přírodou, 
při současném zlepšení pěstování stromů lidem k užitku. 

Na všech těchto obrovských rozlohách půdy, kterou obhospodařuje 
lesnictví, celý sektor zaměstnává pouze 20 000 lidí v Jižní Africe. To je 
naprostý nepoměr k rozloze půdy, kterou využívají. Z toho vyplývá, že 
se stávající situce musí změnit. 

UBUNTU PLÁN AKCE – LESNICTVÍ

1. Lesnictví je velice zajímavý sektor společnosti, který může 
generovat obrovské výhody pro lidi kdekoliv ve světě. 

2. Zdůrazňuji slovo výhoda, a NE zisk – a ŽÁDNÉ výhody pro 
korporace a jejich mezinárodní akcionáře na úkor lidí. 

3. Protože půda patří lidem, veškeré lesnické aktivity musí sloužit k 
prospěchu lidem a pouze lidem. 

4. Lesnictví by měl být jeden z oborů, který bude poskytovat řadu 
možností milované práce (Labour of Love) lidem v mnoha 
rozmanitých sektorech společnosti, jako jsou například životní 
prostředí, dřevo, papír, potraviny, oblečení a další. 

5. Lesnictví pravděpodobně zaměstná více než 200 000 lidí v Jižní 
Africe a neustále se bude zabývat péčí o současné potřeby a 
plánováním potřeb budoucích. 

6. Lesnictví musí ve velkém poskytovat dřevo, které lidé potřebují 
ke stavbě domů, na výrobu nábytku a pro další aktivity a produkty. 

7. Každé město a každá komunita obdrží tolik dřeva, kolik potřebuje 
pro své aktivity a pokračující rozvoj komunity.  

8. Dřevo se bude používat ve větším měřítku, protože lidé dřevo 
dostanou volně a protože stromy jsou obnovitelné - rostou - netěží 
se ani nedolují ze země. Je to živý a obnovitelný zdroj. 

9. Výsledkem budou nové produkty vyrobené ze dřeva, zatímco 
dnes si je nemůžeme dovolit nebo se ani nevyrábí, neboť nejsou 
ekonomicky výhodné. 

10. Umělci, řemeslníci, umělečtí řemeslníci, stavitelé, návrháři, 
architekti a další budou dřevo používat ve větší míře. 

11. Lidé budou povzbuzováni používat dřevo namísto syntetických 
materiálů, které nejsou tak ekologické. 

12. Nové obnovitelné a ekologické alternativy budou zkoumány pro 
výrobu papíru. Jednou ze zřejmých alternativ je konopí. 

13. Tento sektor bude poskytovat všechen papír a další papírové 
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výrobky, které lidé potřebují. 
14. Stejně jako dřevo, také papír a s ním spojené výrobky budou 

monitorovány a vyráběny podle potřeb lidí a společnosti. 
15. Jelikož komunity již nebudou závislé na tvorbě zisku, ale více na 

uspokojování potřeb lidí, bude snadnější předpovídat, kolik dřeva 
bude každá komunita potřebovat pro své probíhající aktivity. 

16. Mezi komunitou a lesníky se vytvoří úzký vztah a lesníci budou 
zásobovat komunitu dřevem a řezivem podle potřeby. 

17. Potřeby lidí se vyhodnotí a v závislosti na nich se budou muset 
dodržovat dlouhodobé plány, aby bylo možné vyhovět potřebám 
využíváním nových obnovitelných a ekologických metod. 

18. Vědci budou průběžně vyvíjet nová a praktičtější řešení, jak 
naplňovat potřeby lidí – ne potřeby korporací. 

19. Lesnictví nesmí škodit životnímu prostředí a musí se stát ekologicky 
obnovitelné. 

20. Naši vědci předloží nová řešení na odstranění znečištění způsobené 
papírnami a souvisejícím průmyslem, protože peníze nebudou stát 
v cestě pokroku. 

21. Řešení jsou jednoduchá, ale jelikož pro dnešní ekonomiku 
založenou na penězích nejsou finančně výhodná – pokračujeme 
raději ve znečišťování světa. 

22. Ekologičtí odborníci budou průběžně sledovat lesnický sektor 
a zlepšovat jeho řízení takovým způsobem, který zaručí plnění 
potřeb lidí. 

23. Cílem sektoru je zásobovat obyvatele a podporovat rozvoj vlastní 
země, sektor nebude tvořit zisk pro zahraniční akcionáře na úkor 
lidí. 

24. Nebude existovat žádný vývoz jakéhokoliv dřeva, papíru nebo  
dalších produktů spojených s lesnictvím – nejdříve se budou muset 
splnit potřeby v naší zemi. 

25. Jakýkoliv příjem nebo výhody vzniklé případným vývozem 
produktů lesnictví budou náležet lidem. 

26. Obecně - jak se budeme vzdalovat od společnosti hnané penězi - 
ke společnosti řízené lidmi, kde peníze nemají žádnou hodnotu, 
koncept vývozu přírodních zdrojů se stane úplně nesmyslným.Ve 
skutečnosti by byl zločin pokoušet se proti vůli lidí prodat, vyvézt 
nebo lidem brát to, co jim náleží. 

27. Výrazy PRÁCE, ZAMĚSTNÁNÍ, KARIÉRA atd. budou znovu 
definovány v jednotlivých sektorech.

28. V UBUNTU komunitě neexistuje zaměstnání, práce nebo 
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kariéry. Říkáme tomu milovaná práce (Labour of Love-LOL) 
- protože lidé si zvolí, co chtějí dělat, v čem jsou dobří nebo co 
mají rádi - použijí své talenty od Boha nebo získané dovednosti 
k lepšímu prospěchu všech lidí v komunitě. Každý bude přispívat 
k všeobecnému prospěchu.A proto budou komunity vzkvétat - 
protože peníze nebudou nutné a nebudou nadále zneužívány jako 
překážka lidskému pokroku. 

RYBÁŘSTVÍ

Rybářská města a vesnice jsou zasažena do hloubky politikou vlády, 
která zabraňuje tisícům rybářů v rybolovu a v zajištění jejich rodin. 
Současná nařízení zničila životy stovek tisíců lidí. Rybáři podél pobřeží 
jsou pokutováni a zatýkáni, když se pokoušejí zajistit živobytí pro 
jejich rodiny. 

Tato nehumánní nařízení otevřela dveře mezinárodním rybářským 
korporacím, které zlikvidovaly zásoby ryb u našeho pobřeží a zničily 
celý ekosystém. Lidé Jižní Afriky z toho nemají žádný prospěch. 
Korporace vyvážejí naše ryby a vydělávají miliardy dolarů zisků 
pro mezinárodní akcionáře, zatímco naši lidé jsou buď hladoví nebo 
uvězněni, když se pokouší žít z moře. 

Tato současná nařízení chrání práva korporací a ničí životy čestných, 
tvrdě pracujících lidských bytostí. Znovu se potvrzuje, že práva 
mezinárodních korporací jsou velmi důrazně chráněna, zatímco práva 
lidských bytostí jsou znesvěcena. Naše Listina práv nemá cenu ani toho 
papíru, na kterém je napsaná. 

Tato nezákonná a protiústavní aktivita musí být zastavena a okamžitě 
obrácena. Naši rybáři a mořští biologové budou hrát spolu s farmáři 
důležitou roli při poskytování takové hojnosti potravin pro lidi, která 
převýší naše nejdivočejší představy. Je velmi snadné toho dosáhnout za 
pomoci těch, kteří mají znalosti – ne za pomoci politiků. 

Rybáři se stanou hrdiny země, protože budou doplňovat do našeho 
jídelníčku velice podstatnou část diety, zatímco budou chránit a udržovat 
naše překrásné pobřeží. 
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UBUNTU PLÁN AKCE - RYBÁŘSTVÍ

1. Každé pobřežní městečko, město a vesnice bude hrát podstatnou 
roli v sektoru rybářství. 

2. Sem budou zahrnuty i rybí farmy a různé oblasti chovu ryb, jako 
jsou pstruhové a okounové farmy, a další, které nemusí nutně být 
na pobřeží. 

3. Tyto aktivity budou zahrnovat rybaření, výzkum, konzervaci, 
chov, balení, rozesílání a další činnosti nezbytné pro reaktivaci 
tohoto sektoru a nutné pro splnění nových potřeb, které budou 
identifikovány rybářskými komunitami a lidmi, které zásobují.  

4. Lidé dostanou všechnu požadovanou technickou podporu, všechny 
nástroje a expertízu nutnou k rychlému růstu rybářského sektoru 
v závislosti na potřebách lidí – ne podle potřeb mezinárodních 
akcionářů. 

5. Toto je nádherná práce pro mořské biology, vědce, výzkumníky, 
chovatele, ochránce přírody a pro další, kteří tak mohou následovat 
volání svého srdce a maximalizovat úspěch rybářství a příbuzných 
sektorů. 

6. Nařídit okamžitý zákaz vstupu všem cizím rybářským lodím nebo 
člunům jakéhokoliv druhu v pobřežních vodách Jižní Afriky, 
zatímco budeme obnovovat náš ekosystém a poskytovat potraviny 
lidem.

7. Pobřežní města budou podporována v diverzifikaci a v zavedení 
produkce všeho druhu, ať mořské nebo sladkovodní, která dříve 
nebyla finančně výhodná. Protože peníze již nebudou překážkou v 
procesu, všechno bude možné. 

8. Musíme podporovat modernizaci existujících výzkumných zařízení 
vybavením nejnovější technologií a zároveň musíme vytvářet 
zařízení nová. 

9. Proces znamená modernizaci a rozšíření akvárií a dalších 
akvatických center mořských živočichů za účelem rehabilitace, 
uzdravování, vzdělávání, výzkumu a podobně. 

10. Naše pobřežní města a vesnice budou dodávat plody moře spolu 
s rybami lidem v hojnosti mnohem větší než jsou naše očekávání.
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TRANSPORT A CESTOVÁNÍ

Tato sekce obsahuje náš plán akce pro transport a cestování po 
silnici, železnici, vzduchem a po moři. Jedná se o jednu z klíčových 
aktivačních iniciativ pro vytvoření nových příležitostí, kde se uplatní 
široké spektrum talentů a která umožní následující aktivity:

1. Práce pro milióny lidí – práce během krátké doby přechodu, kdy 
peníze ještě jsou součástí naší společnosti. Tato situace se bude 
rychle proměňovat na myriády LOL, jak lidé budou objevovat svůj 
zvláštní osobní prostor a budou zjišťovat, co dělají se zalíbením. 
Aktivace a stimulace existujících a nových průmyslů ve všech 
sektorech.

2. Decentralizace přelidněných měst.
3. Rychlý rozvoj venkovských měst a vesnic.
4. Doručování všeho potřebného zboží po celé zemi.
5. Velkovýroba materiálu – stavebního a mnoha jiných.
6. Rozvoj nových podpůrných průmyslů ve venkovských městech.
7. Zavedení nezbytného farmaření a zemědělství na venkově.
8. Trénink a vzdělávání lidí v nejrůznějších dovednostech.
9. Rozvoj nové technologie a způsobů cestování během tohoto 

procesu.
10. Tvorba hojnosti a udržitelnosti v celé zemi. 

V systému UBUNTU přispívání očekáváme rychlý pokrok v nové 
technologii, volné energii, v materiálech a ve všech aspektech 
průmyslu. Toto bude hnací síla v pozadí adaptace komunit a v pozadí 
změn. Ovlivní, jak lidé žijí, kde žijí, co dělají a jak přispívají nejen do 
své vlastní komunity, ale zároveň do větší komunity celé země. 

Tento nový rozvoj dramaticky změní způsob cestování a nástroje 
používané k přepravě zboží a lidí. Ve světle nadcházejících změn je 
obtížné reálně předvídat, jak se bude sektor měnit – ale očekáváme 
změnu dramatickou a velmi rychlou, jakmile dojde k odstranění 
finančních omezení, což nám umožní dodávání nové a volné energie a 
zavádění inovativních řešení na všech úrovních společnosti. 

Příklad: Dnes musí lidé cestovat celé hodiny, chytat autobusy, 
vlaky, taxíky a trčet v dopravní zácpě mnoho hodin každý den, aby 
dorazili do práce a potom se trmáceli zpátky domů, jenom aby vydělali 
peníze a zaplatili účty. To je naprosté plýtvání produktivním časem. 
Ale jakmile si lidé vyberou komunitu, kde budou žít a přispívat svými 



269

talenty nebo získanými dovednostmi k prospěchu té komunity, zmizí 
dopravní  zácpy – nebo bude pouze velmi malý provoz na silnicích v 
porovnání s dnešním šílenstvím. 

Tato jednoduchá změna v našem chování dramaticky změní způsob 
stavby a používání silnic, způsob cestování a přepravy zboží. Je 
pravděpodobné, že se budou rozvíjet další formy transportu spolu s 
novou technologií, což povede ke zjednodušení a k urychlení veškeré 
přepravy. 

Ale magická přeměna se neodehraje v okamžiku. Během počáteční 
přechodné fáze to budou existující železnice, které budou plnit 
zásadní roli při všech těchto aktivitách během procesu vzdalování se 
od společnosti hnané penězi ke společnosti řízené lidmi. Návrhy v 
tomto sektoru jsou proto založené na využití současných nástrojů a 
technologie, která je použitelná – obojí lze rychle přizpůsobit potřebám 
lidí v době předkládání nových řešení našimi brilantními vědci, 
inženýry, výzkumníky a vynálezci. 

Slovo „transport“ je velmi matoucí a je částí slov a zákonů, které 
nás zotročují, jak je ukázáno v sekci Zákon. Všechna tato slova jsou 
vztažena k Maritime Law (Zákonu o námořním obchodování), který 
tvoří základnu našeho celého současného právního systému. Prosím 
nahlédněte do sekce Zákony a slova, která nás zotročují, kde jsou další 
detaily. 

Slovo „transport“ naznačuje, že zatímco cestujeme po naší zemi 
nebo sousedství, překračujeme hranice nebo cestujeme skrze „přístavy“ 
(ports), jako „přístav vstupu“ a „přístav opuštění“. Evidenci můžeme 
vidět na letištích (airports-vzdušné přístavy) – kde platíme letištní daně 
a poplatky. PROČ?

Na mnoha našich silnicích vyrostly nové mýtné brány, které brání 
lidem v cestování bez zaplacení mýtného – jako kdyby překračovali 
hranice nebo vplouvali do přístavu. PROČ?

Silnice 

Všechny silnice v naší zemi jsou na půdě, která patří lidem. Naši 
služebníci, vláda, prodali tyto silnice soukromým nadnárodním 
korporacím, které nyní ždímají peníze z lidí během cestování. Naše 
práva cestovat po těchto silnicích jsou dramaticky omezená. Silnice 
druhé třídy jsou tak zanedbané, že jsou téměř nepoužitelné, a tak jsme 
nuceni používat soukromě kontrolované silnice a platit mýtné. Jedná 



270

se o čistokrevnou dálniční loupež moderní doby a dochází k hrubým  
porušením našich práv, kdy jsou lidé zrazováni a brání se nám volně 
cestovat ve vlastní zemi. 

Nikdo by neměl platit za cestování, jízdu, chůzi nebo používání 
našich silnic bez ohledu na to, kde je. Jakákoliv forma daní, 
poplatků nebo mýtného je nezákonná a není v zájmu veřejnosti – je 
proto protiústavní a musí být okamžitě zrušena.

UBUNTU model předkládá rozsáhlý projekt veřejných staveb křížem 
krážem Jižní Afrikou, který pravděpodobně zaměstná až jeden milión 
lidí, aby znovu promysleli, znovu naplánovali a zmodernizovali 
všechny naše cesty Jižní Afrikou. Všichni účastníci, od inženýrů až 
po dělníky, dostanou nástroje a nejnovější technologii pro hladký a 
bezproblémový průběh prací.Toto bude součást významného posunu 
směrem k ustanovení UBUNTU jako principu pro společnost v celé 
zemi. Profesionálové a učňové z mnoha měst ležících podél silnic se 
budou účastnit tohoto gigantického projektu a budou tak vytvářet síť 
aktivity v celé zemi. Každý aspekt projektu bude místní a výsledkem 
bude široký nárůst dovedností a výuky. 

Všechna tato aktivita bude integrována do různých potřeb měst a 
komunit jako součást plánování rozvoje města, veřejných prostor, 
sportu a rekreace, a zasáhne také do dalších aktivit ve městě. 

Od inženýrů, architektů a plánovačů města se bude vyžadovat 
aplikování všech jejich znalostí o posvátné geometrii nebo o přírodních 
zákonech k obohacování přirozeného toku energie ve všech místech. 
Tato filosofie je součástí starověké a východní filozofie po tisíce let 
a všichni skvělí architekti a umělci minulosti začlenili posvátnou 
geometrii do svých prací, protože rozuměli jejím vlivům na ty, kteří s 
ní přijdou do kontaktu. 

Všechno, co v UBUNTU komunitách podnikáme, by mělo odpovídat 
těmto základním principům, protože mají pozitivní vliv na lidi, kteří v 
takovém prostředí žijí. Platí pro každý sektor společnosti -  farmaření, 
inženýrství, stavebnictví, plánování měst, čištění vody, věda a všechno 
ostatní v našich životech. 

Uzdravování během přestavby
Jsme odtrženi od Matky Země díky masivnímu šílenství modernizace 
na úkor našeho fyzického a mentálního zdraví. Všichni skuteční léčitelé 
a vědci si uvědomují fakt, že celé stvoření funguje na základních 
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principech harmonické rezonance a soudržnosti.  Jinými slovy, celý 
vesmír vibruje v harmonii – to je to, co udržuje galaxie, sluneční 
systémy a atomy pohromadě. Jestliže nejsme v harmonii se Zemí, 
jsme v „nesnázi“(ease-soulad, snadný; dis-ease-nesoulad, nesnáze) a 
onemocníme (disease=choroba). Znovu jsem potřeboval zde osvětlit 
tuto skutečnost, neboť zasahuje do každé lidské činnosti a ovlivňuje 
naše životy ve všem, co děláme. Naneštěstí naše společnost nežije v 
souladu s těmito principy a proto se nacházíme v disharmonii s naším 
prostředím. 

Protékání vody spirálami, kde se voda nabíjí energií, je jen malý 
příklad. Voda nabitá energií má superschopnosti pro léčení a oživení 
našich těl, rovněž zlepšuje růst plodin a hospodářských zvířat. Vědci 
ukázali, jak může být surová odpadní voda vyčištěna a nabita energií 
pouhým protékáním ve specifických spirálách v délce několika stovek 
metrů. Nejsou třeba žádné chemikálie nebo jedy. Tato jednoduchá 
znalost zákonů přírody je nám upírána kvůli chamtivosti korporací a 
vlády. 

Potřebujeme se znovu spojit s Matkou Zemí ve všem, co děláme. To 
je součást uzdravování a probouzení se komunity. Naše silniční projekty 
budou jeden z klíčových sektorů v tomto nádherném transformačním 
procesu. 

Železnice

Jižní Afrika kdysi měla velmi efektivní železniční síť, kterou používali 
lidé celé země. Byla úplně zničena našimi služebníky, vládou. Všechna 
města a vesnice měly železnici procházející skrz nebo vedoucí 
nedaleko, a přesto dnes má velmi málo měst aktivní železniční spojení 
mezi sebou, které by sloužilo lidem. Stovky starých železničních stanic 
leží v ruinách a každým rokem jsou opuštěnější, zatímco by mohly 
poskytovat velice potřebnou službu lidem v celé zemi. 

Na první pohled se zdá, že naše železnice vůbec nefungují, ale 
tak to není. Vlaky jezdí neustále, dvacet čtyři hodin denně, křižují 
naši zemi a překračují hranice do zemí sousedních – neslouží lidem, 
ale gigantickým korporacím – převáží uhlí, rudu, benzín, automobily, 
dřevo a další výrobky.

Peníze daňových poplatníků jsou využívány na poskytování 
transportu pro korporace, zatímco lidé jsou ponecháni na holičkách. To 
je nepřijatelné. 
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Cesta UBUNTU bude znamenat začátek rozsáhlých projektů na  
reaktivaci a modernizaci kdysi významné železniční sítě Jižní Afriky. 
Všechny staré železniční stanice budou přestavěny a zrenovovány, 
opuštěné tratě budou uvedeny do provozu a každé město a vesnice 
budou mít aktivní systém železnic sloužící lidem. 

Toto bude jeden z klíčových hnacích mechanismů, který zaměstná 
milióny lidí, poskytne možnosti naučit se nové dovednosti a naplní 
každého vírou, že můžeme kontrolovat svůj život a jsme schopní zajistit 
skutečnou a trvalou prosperitu a hojnost pro všechny. 

Vodní transport – oceány, řeky & vodní cesty

Každé pobřežní městečko a město bude hrát důležitou roli při reaktivaci 
a transformaci naší země. Toto bude zahrnovat zajištění energie, 
rybaření a chov ryb, konzervaci pobřeží a mořského života, zlepšení a 
údržbu přístavů a kotvišť, a dokonce import a export našeho zboží – to 
všechno se dramaticky změní při přechodu na UBUNTU způsob života 
– řízený lidmi a jejich přáním, a ne poháněný penězi. 

Každý přístav a kotviště budou zrenovovány a znovu navrženy tak, 
aby sloužily lidem, a ne potřebám mezinárodních korporací na úkor 
lidí. 

Každé pobřežní městečko, město a vesnice budou mít vlastní přístav 
nebo kotviště podle potřeb a aktivit dané komunity. Komunita sama bude 
plánovat a rozhodovat o tom, co je nutné. Tento proces bude vyžadovat 
schopnosti a účast mnoha lidí na renovacích a údržbě. Ti, kteří rádi žijí 
u oceánu, budou v této akci vidět skvělou příležitost vystěhovat se z 
přelidněného města do klidu života na pobřeží. Je zřejmé, že stěhování 
lidí bude všude výrazně aktivovat činnost sektorů výstavby, bydlení a 
plánování měst, a spolu s tím vznikne mnoho příležitostí pro lidi ze 
všech sfér života. 

Existující lodě a vodní dopravní prostředky budou zmodernizovány 
a přizpůsobeny k poskytování specifických služeb lidem v celé zemi a v 
jednotlivých komunitách. Každý rybář a majitel lodi bude povzbuzován 
k účasti v řadě odvětví transportu a cestování podél pobřeží, po řekách 
a jiných vodních cestách. 

Často půjde o úplně novou iniciativu a o masivní rozvoj variant 
cestování a nových možností bydlení ve srovnání s dneškem. Situace 
bude vyžadovat tvořivé myšlení, masivní konstrukce, stavby a trénink, 
a zároveň nabídne mnoho zajímavých příležitostí lidem s různými 
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dovednostmi. Naše pobřeží, řeky a vodní cesty poskytnou novátorské 
způsoby  cestování a transportu zboží, které nejsou dnes možné, 
jelikož jsou příliš nákladné a nedostupné. Kdokoliv, kdekoliv podél 
pobřeží, bude schopen chytit člun nebo transport zboží do jakéhokoliv 
pobřežního města. 

Letiště, cestování vzduchem & transport

South African Airways a další vládou kontrolované letecké společnosti, 
letiště a všechna s nimi spojená zařízení byla zaplacena lidmi. A 
proto letadla, letiště a všechna příbuzná zařízení pod kontrolou vlády 
náleží lidem. Jakákoliv smlouva vlády s nadnárodními korporacemi o 
kontrole nebo managementu těchto zařízení v zastoupení lidí, na úkor 
lidí, je nezákonná a byla podepsána bez vědomí lidí. Smlouvy existující 
v současnosti nepřinášejí lidem žádný užitek. 

Celý sektor vzdušného transportu a cestování bude přestavěn tak, 
aby prospíval lidem všude. Každému pilotu a majiteli letadla bude 
nabídnuta možnost účasti, aby se i oni stali součástí řešení a přinesli 
své schopnosti do tohoto sektoru. 

Letiště a vzdušný transport budou důležitými složkami změny 
ve způsobu cestování lidí a transportu zboží. Budeme používat nové 
technologie poskytnuté vědci, kteří budou mít volný prostor na vývoj 
nového druhu letadla, jakmile to bude možné. Ale ve stejnou dobu 
budeme podporovat používání všech funkčních letadel, která stojí v 
hangárech v Jižní Africe (nebo v jiné zemi), provádění oprav a uvádění 
těchto letadel do provozu lidem k užitku. 

Existuje mnoho takových letadel a většina z nich není v provozu 
hlavně kvůli ceně oprav. UBUNTU plán rozdělí všechny zdroje, bez 
omezování peněžními fondy, na opravy a modernizaci pro každé 
existující letadlo v zemi. Je opravdu vzrušující letět ve starém vrtulovém 
letadle, což mnozí lidé ještě neprožili a velice rádi by to zkusili. 
Nevyházíme starší stroje jenom proto, že máme novou tryskovou 
technologii. Pokud slouží lidem nebo hrají roli jako připomínka 
starých časů, je dobře takové stroje využít. Toto bude platit i pro oblast 
železničních a motorových dopravních prostředků. Protože Jižní Afrika 
je jedním z důležitých výrobců benzínu přes firmu SASOL, palivo 
používané leteckými společnostmi a všemi dalšími letadly v Jižní 
Africe bude poskytováno levně firmou SASOL – některým sektorům 
dokonce zdarma. 
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UBUNTU PLÁN AKCE - TRANSPORT
& CESTOVÁNÍ
Rozsáhlé veřejné projekty v celé zemi

1. UBUNTU plán znamená začátek rozsáhlých projektů na obnovení 
celkového systému silnic, železnic, přístavů a kotvišť, letišť a 
letecké dopravy k užitku lidí, a ne pro zisky soukromých korporací, 
které prohlašují, že zastupují lidi a o všechno se starají. 

2. Projekty by mohly zaměstnat více než 4 milióny lidí napříč Jižní 
Afrikou a pravděpodobně přes 40 miliónů lidí s různými dovednostmi 
v USA. V rámci projektů se rozvine výuka dovedností a zásobování 
materiály ve velkém. Vznikne základ pro osvobození lidí z finanční 
tyranie. Je to semeno, které přinese udržitelnou prosperitu na mnoha 
úrovních a v každém sektoru našeho života. Tyto projekty nás 
rychle posunou směrem ke společnosti UBUNTU, která nezávisí na 
penězích a chamtivosti, ale je založena na vzájemné spolupráci lidí 
– konání toho nejlepšího pro každého v komunitě a pro zemi jako 
celek. 

3. Všechny staré železniční stanice se přestaví a zmodernizují, opuštěné 
tratě se obnoví, všechna města a vesnice budou mít aktivní systém 
železnic sloužící lidem. Staré parní lokomotivy budou zrenovovány 
a vystaveny nebo se budou používat pro rekreační a vzpomínkové 
účely. Obnovíme a zlepšíme kdysi mocnou železniční síť Jižní 
Afriky. 

4. Vidíme železnice jako hlavní přepravní prostředek v blízké i 
vzdálené budoucnosti. Železnice přinesou užitek průmyslovému 
sektoru, který následně bude prospívat lidem. Jakmile nastartujeme 
tento proces změny ke zlepšení, nebude možné tento stroj prosperity 
zastavit.

5. Každá komunita bude mít příležitost účastnit se plánování, návrhů a 
zavádění systému železnic, to samé platí pro silnice, přístavy, letiště 
a všechny s nimi spojené aktivity. Objeví se také mnoho příležitostí 
pro ty, kteří milují průmysl transportu a budou se chtít účastnit řady 
aktivit na všech úrovních v každém městě, městečku a komunitě.

6. Vznikne příležitost k decentralizaci přelidněných měst, protože lidé 
si budou moci vybrat město nebo komunitu, kde se chtějí usadit a 
kde se zapojí do zajímavých aktivit veřejných projektů kolem silnic, 
železnic, přístavů a vzdušné přepravy. 

7. Tyto projekty budou vyžadovat dovednosti, materiály a trénink, 
který se rozšíří po celé zemi a dorazí do každé malé vesnice.  
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8. Doprovodným jevem bude zakládání mnoha příbuzných průmyslů, 
které dnes můžeme těžko předvídat. Vyvine se mnoho nových 
sektorů nutných pro zhotovování nástrojů, přípravu technologií a 
uplatní se odborné znalosti potřebné k dosažení cíle.

Každá komunita vyvine různá zařízení, aby byla schopná poskytnout 
stavební materiály pro aktivní projekty. Jedná se o zpracování oceli, 
kovů, o kamenické závody, cement, cihly, písek, pily, zpracování dřeva 
a o celou řadu dalších udržitelných materiálů. 

INTEGRACE A TRÉNINK

Trénování lidí v nejrůznějších dovednostech v těchto oblastech bude 
důležitým aspektem aktivace projektů a jejich úspěšnosti. Veškerá tato 
aktivita poskytne místním developerům a plánovačům, architektům a 
stavitelům podklady nezbytné pro plánování a zlepšení územního plánu 
města spolu s jeho vybavením tak, aby obyvatelé měli z těchto změn co 
nejlepší užitek. 

Patří sem bydlení, sport, rekreace, umění a kultura, místní průmysl, 
zemědělství, dodávky energie a vše ostatní, co město potřebuje, aby 
bylo soběstačné po všech stránkách a v co nejvyšší možné míře. Cílem 
je stále poskytovat okamžité výhody lidem a produkovat třikrát více než 
je spotřeba komunity. Takto se může začít uplatňovat princip UBUNTU 
přispívání a bude možné začít zásobovat i ostatní, nejen sebe. 

Mnoho lidí pracujících v sektoru transportu, například v rozsáhlém 
taxi sektoru, se jistě bude účastnit přechodného procesu a dostanou 
podporu, kterou budou potřebovat k začlenění a k účasti v dalších 
aspektech gigantické podpůrné sítě silnic, železnic, přístavů a letišť. 
Nikdo nebude vynechán nebo zanedbán – proces musí být komplexní 
a otevřený, aby přinášel výhody všem lidem všude – založený na 
spolupráci, a ne na soutěži. 

Mějte na paměti, že v této aktivitě nejde o vydělání sumy peněz 
malou skupinou lidí na úkor většiny, jak tomu bývalo v minulosti, ale 
jedná se o přechodnou fázi, během které se všichni posuneme směrem 
k principům UBUNTU – budeme používat stále méně a méně peněz, 
protože naše potřeby budou zajištěny a všichni budou mít stále všechno, 
co potřebují, neboť tak UBUNTU systém funguje.

Peníze již nebudou překážkou pokroku, ani nebudou zneužívány 
jako nástroj k vytvoření nedostatku. Model a řešení jsou základní 
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a jednoduchá – nedovolte těm, kteří nerozumí principu, situaci 
komplikovat a zasévat zmatek. Farmáři zásobují potravinami, inženýři 
staví mosty, učitelé učí, vědci poskytují vědecká řešení, pekaři pečou a 
každý má to, co potřebuje, stále a bez starostí o vydělávání peněz.  

KOMUNIKACE A VYSÍLÁNÍ

Telekomunikace a vysílání jsou kritickým aspektem našich životů a 
naší společnosti. Měly by být volně dostupné lidem. 

„Vlny ve vzduchu náleží vesmíru – ne vládám nebo soukromým 
korporacím.“ Až do nedávna byl TELKOM jediná telekomunikační 
společnost poskytující pevné linky v Jižní Africe. Všechna technologie 
a instalace, které umožňují TELKOMU natáhnout telefonní dráty do 
našich domů, byly mnohonásobně zaplaceny z našich daní. Jakmile 
jsou linky jednou natažené, následná údržba není drahá. Jestliže tedy 
lidé již všechno zaplatili, proč platíme za telefonní hovory? Je to náš 
systém a my bychom z něho měli mít výhody a používat jej zdarma 
nebo přinejmenším téměř zdarma. 

NEOTEL je soukromá společnost, která v poslední době získala 
právo podnikat jako nově příchozí v monopolu pevných linek. 
Problémem je, že tento NEOTEL má nyní právo používat infrastrukturu 
pevných linek, která byla zaplacena lidmi a proto patří lidem. 

Je šílené si představit, že by lidé něco zaplatili a potom dovolili 
soukromé společnosti převzít vlastnictví našich instalací, aby nám 
mohli účtovat za telefonování. Tady je opět jedna indikace, jak se nám 
lže a jak jsme finančně využíváni našimi vůdci, kteří nám mají sloužit. 

Mobilní komunikace

Společnosti provozující mobilní telefony používají mikrovlnné 
frekvence nebo „vzdušné vlny“ k přenosu signálu bez drátů. Tyto 
signály a frekvence jsou přenášeny vysílači rozmístěnými všude po 
naší zemi a někdy jsou podporovány satelitním spojením. 

Společnosti provozující mobilní telefony jsou nadnárodní korporace 
náležející k nejúspěšnějším na světě. To je vidět z toho, kolik 
sportovních akcí sponzorují. V mnoha případech se mobilní korporace 
staly obrovskými bankami, které vybírají šílené sumy peněz, překračují 
hranice, a nikdo jejich ativity nezkoumá. Nemají žádné reálné výdaje 



277

na přenos signálu, jakmile jsou věže postavené a schopné přenosu. A 
přesto shrabují miliardy od tvrdě pracujících a chudých lidí světa. 

Všechny tyto korporace doslova vyrábějí peníze ze VZDUCHU 
a ždímají peníze od lidí, aby financovali své světové dominantní 
iniciativy. Vzdušné vlny a frekvence jsou součástí elekromagnetického 
spektra vytvářejícího celý vesmír. Je nemyslitelné, aby si na ně někdo 
dělal nárok – na něco, co bylo vytvořené božským Stvořitelem. 

Ale nejen že si náš služebník, vláda, tyto frekvence přivlastňuje, 
navíc předala exkluzivní práva soukromým mobilním korporacím na 
používání vzdušných vln, aby mohly ždímat nepředstavitelné sumy 
peněz od lidí. Vzdušné vlny a frekvence náleží lidem. Nenáleží vládě 
ani jiné korporaci, která si na ně nezákonně dělá nárok. Všechna 
tato aktivita vlády a mobilních telefonních společností je nezákonná, 
protiústavní a je v přímém konfliktu s vůlí lidí. 

Navíc výzkum ukázal, že mikrovlnné frekvence používané v 
mobilních telefonech jsou extrémně škodlivé lidským bytostem. Naše 
vlády vynakládají obrovské úsilí na utajení této informace. My pověříme 
nejschopnější vědce a výzkumné pracovníky, aby poskytli lidem naše 
vlastní pravdivé informace a budeme jednat podle nich. 

Bylo také dokázáno, že tyto frekvence jsou používány přenosovými 
stanicemi k přenosu dalších frekvencí, které ovlivňují naši mysl, 
myšlenky a podobně. Z počátku to zní přitažené za vlasy, ale existuje 
značné množství evidence prezentované výzkumníky po celém světě, 
kteří prohlašují, že toto představuje skutečnou hrozbu lidem kdekoliv. 
Ve svém televizním pořadu „Konspirační teorie“ Jessy Ventura odhalil 
pouze špičku ledovce o používání takové technologie vládou USA jako 
nástroje kontroly mysli, a dokonce i mučení. 

Musíme si uvědomit, že při probíhajícím vražedném útoku na lidstvo 
jde v podstatě o absolutní kontrolu nad lidmi. V dnešním světě ti, kteří 
kontrolují peníze, kontrolují svět. Jestliže odstraníme jejich nástroj 
kontroly, nebudou mít nad lidmi moc žádnou. 
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Vysílání – rádio – televize – internet – další média

Výroky elity o kontrole médií
Několik výroků elity o kontrole a využití světových médií. 

„Ne všechny zprávy by měly být publikovány. Spíše ti, kteří kontrolují 
zpravodajskou politiku, musí cíleně usilovat o to, aby zprávy sloužily 
určitému účelu.“

Joseph Paul Goebbels – Ministr nacistické propagandy

„Jsme vděční the Washington Post, the New York Times, Time Magazine 
a dalším skvělým publikacím, jejichž ředitelé navštěvují naše schůzky 
a dodržují své sliby o diskrétnosti již téměř čtyřicet let. Bylo by pro nás  
nemožné potají uskutečňovat náš světový plán, kdyby byl vystaven 
kritickému světlu publicity během uplynulých let. Ale nyní je svět 
sofistikovanější a připravený na pochod směrem ke světové vládě. 
Nadnárodní suverenita intelektuální elity a světových bankéřů má zcela 
jistě přednost před vlastním národním sebeurčením praktikovaným v 
minulých stoletích.“

David Rockefeller - C. F. R a zakladatel Trilateral Commission 

„Nestačí, aby novináři viděli sami sebe jako pouhé poslíčky zpráv, aniž 
by rozuměli skryté agendě zprávy a mýtů, které zprávu obklopují.“

John Pilger

„My (Sionisté) máme všechno pod takovou kontrolou, že nikdo – nikdo, 
ani žádná skupina lidí nemůže mediálně oslovit širokou veřejnost jinak 
než přes ‘naše’ kontrolovaná média. Máme je v hrsti!“

Harold Wallace Rosenthal – z interview v roce 1976

„V březnu 1915 J. P. Morgan úroky, ocel, stavba lodí, smíšený úrok a 
jejich dceřiné organizace shromáždily 12 mužů ve vysokém postavení 
ve světových novinách a pověřily je výběrem nejvlivnějších novin v USA 
v takovém počtu, který zajistí celkovou kontrolu každodenní tiskové 
politiky… Zjistili, že je nezbytné koupit kontrolu pouze u 25 nejlepších 
novin.“

U. S. Congressman Oscar Callaway, 1917
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„Svět může proto využít příležitosti (krize v Perském zálivu) k naplnění 
dlouhodobého slibu nového světového řádu, ve kterém se spojují různé 
národy k dosažení univerzálních aspirací lidstva.“

George Herbert Walker Bush

Vysílací/mediální sektor je monopolizovaný a kontrolovaný stejnou 
měrou všude po světě malou skupinou. V Jižní Africe je v rukou SABC, 
Multichoice, Primedia a několika málo dalších. Vlády ukradly tato 
práva lidem a zaručily je hrstce korporací. Vláda pokračuje v diktování, 
kdo může začít provozovat vysílací studio, a kdo nemůže. A je to stejné 
všude na světě. Hlavní světová média jsou kontrolována stejným malým 
počtem mocných lidí, kteří kontrolují zásobu peněz. Používají zprávy 
jako médium na vymývání mozků, které neustále propaguje agendu 
bankéřské a politické elity. Z tohoto důvodu je vydávání vysílacích 
licencí vysoce omezeno a kontrolováno.  

Světové zprávy se staly nejmocnějším nástrojem manipulace, který 
nutí člověka, aby věřil tomu, co mu předkládá – ve většině případů se 
jedná o pravý opak pravdy. Prosím buďte objektivní. V celém světě 
působí nesmírně talentované „hlavy“ ve vědě, technologii, objevech, 
na poli archeologie, pracují ve světě divokých zvířat, zabývají se 
životem rostlin, výzkumem vesmíru, věnují se novým vynálezům a 
nekonečnému spektru aktivit – jak je možné, že veškeré významné 
zpravodajské sítě vysílají přesně to samé a nepřinášejí žádné skutečné 
nové zprávy, kromě těch, které zasévají do lidí strach? 

Všechno, co vidíme, je násilí, zločin, válka, politika, zprávy z 
podnikání a ekonomika. Vidíme politiky nekonečně slibovat sliby, 
které nikdy nesplní, a naopak nám stále říkají, že „si musíme utáhnout 
opasky“. Sledujeme dlouhé debaty arogantních ekonomů o peněžních 
trzích pohybujících se nahoru a dolů, mluví o indikátorech a finančních 
předpovědích, otupují nám mysl a nutí nás si myslet, že to všechno 
je velice důležitá a nedílná součást života. Pomalu, ale jistě, světová 
média přesvědčila lidi, že to jsou peníze, co otáčí světem. Po pravdě 
řečeno, je to přece jen velká lež. Slunce vyjde každý den a svět se otáčí 
sám od sebe. Lidé otáčejí světem svou kreativitou, vědeckým myšlením 
a nekonečnou schopností milovat. Peníze činí pravý opak. 

Zatímco existuje jistý počet nových soukromých radiových a 
televizních stanic v Jižní Africe, které se zdají reprezentovat určité 
skupiny lidí, vláda znemožňuje široké veřejnosti vstoupit na tento trh, 
a nevydá národní vysílací rádiová a televizní práva jen tak někomu. 
Je skutečně nemožné pro normální osobu z ulice začít provoz vysílací 
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stanice. Měli bychom mít stovky soukromých stanic, které dovolí lidem 
v každém městě nebo kultuře vyjádřit své názory a být v kontaktu s 
ostatními nejen v naší zemi, ale i za hranicemi. 

Jako v každém jiném sektoru společnosti, naši služebníci, vláda, 
ukradla všechna naše práva a zaručila je malému počtu nadnárodních 
korporací na úkor lidí, kteří jsou těmito korporacemi trvale finančně 
zneužíváni. Všechny tyto aktivity jsou protiústavní, nezákonné a budou 
zrušeny s okamžitou platností. 

Instalace satelitů
Na území Jižní Afriky existuje několik satelitních zařízení na vysoké 
technické úrovni, které jsou nainstalovány na dobře utajených místech, 
kam veřejnost nemá přístup, jako například rádiové teleskopy v 
Hartebeeshoek. Jak je možné, že lidé, kteří zaplatili instalace a 
technologii, ve skutečnosti vůbec neví, k čemu jsou tato zařízení  
používána, a nemají k nim přístup? My lidé bychom měli mít přístup 
k informacím o každé vládní a vojenské instalaci a měli bychom být 
informováni o účelu těchto míst. 

UBUNTU PLÁN AKCE – KOMUNIKACE & 
VYSÍLÁNÍ

1. Všechny staré vyhlášky a zákony řídící tento sektor budou zrušeny 
a nahrazeny novými pravidly, která přinesou užitek lidem, a ne 
korporacím, ani nebudou podporovat tajné aktivity vlády. 

2. Všechny zahraniční akcie a vlastnictví ve všech telekomunikačních 
společnostech, včetně mobilních operátorů, budou zrušeny s 
okamžitou platností. 

3. Všichni mobilní operátoři dostanou příležitost změnit svůj provozní 
model na poskytování mobilní komunikace lidem prakticky zdarma. 

4. Všechny komunikace prováděné operátory pevných linek a jejich 
infrastruktura budou zdarma dostupné všem lidem. Může být 
účtován malý měsíční poplatek na údržbu a renovace, pokud to 
bude nutné. 

5. Během přechodné fáze na UBUNTU komunity budou zaměstnanci 
komunikačních společností, stejně jako v jiných sektorech, placeni 
přímo nově založenou People´s Bank (Lidová banka), která nahradí 
soukromou South African Reserve Bank. 

6. Tím dojde k uvolnění mnoha lidí pracujících pro tyto společnosti 
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– v účtárnách, například – aby mohli jít dělat to, co mají rádi a 
co si vyberou jako jejich příspěvek komunitě, případně se mohou 
přestěhovat do městečka nebo města vlastního výběru – bez 
finančního omezování. Jedná se přece o UBUNTU model – lidé 
dělají to, co mají rádi a přitom vytvářejí nadbytek. 

7. Kdokoliv, kdekoliv, bude moci začít provozovat novou mobilní 
technologii, pokud zůstane v souladu s novými zákony napsanými 
lidmi. 

8. Bude ustanoven nový mobilní operátor pro lidi využívající existující 
infrastrukturu. Zároveň bude do provozu uvedena nejnovější 
technologie na vysoké úrovni, která neškodí člověku. 

9. Tato nová služba bude pro lidi zdarma kdekoliv, v podstatě se 
tak znemožní existujícím mobilním operátorům pokračovat ve 
vykořisťování uživatelů. 

10. My, lidé, budeme podporovat průběžný výzkum pro zlepšení 
technologie v těchto oblastech a výsledky budou co nejdříve  
realizovány, abychom co nejdříve používali bezpečnou technologii. 

11. V Jižní Africe bude zaveden stabilní internet a mezinárodní 
operátoři internetu, kteří nesouhlasí s naším novým přístupem, jej 
nebudou moci blokovat. 

12. Veškeré internetové komunikace budou volně poskytované všem - 
do škol, na veřejná místa a do soukromých domů. 

13. Každá škola a každý student budou mít volný přístup k internetu. 
14. Internet se stane hlavním médiem volného vysílání informací 

lidem. 
15. Každý bude mít právo začít rádiovou nebo televizní stanici kdekoliv 

v Jižní Africe, pokud bude v souladu s novými zákony napsanými 
lidmi. 

16. Existující televizní a rádiové monopoly v Jižní Africe se budou 
muset přizpůsobit novým způsobům, aby mohly i nadále nabízet 
své služby lidem. 

17. Sponzorování sportovních televizních a rádiových programů bude 
zbytečné. 

18. Sportovní a kulturní akce se budou vysílat v mnohem širší nabídce 
- budou pokrývat tolik událostí, kolik jich lidé budou chtít vidět - 
bez finančního omezování nebo potřeby sponzorů. 

19. Koncept reklamy se dramaticky změní. Lidé nebudou tolerovat 
propagování výrobků nebo služeb, které vykořisťují. A protože 
všechno bude zdarma - kapitalistické společnosti nebudou mít 
důvod k reklamě - ale spíše nastanou přeměny ve světě marketing k 
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užitku posluchačů. Reklama se změní v nové prostředí, které bude 
sloužit k oznamování nových informací o výrobcích. 

20. Plánované zastarání výrobků bude rychle odstraněno, jakmile lidé 
přestanou používat nástroje a technologie, které se rozbíjejí nebo 
musí být často nahrazovány. 

21. Nezávislé zpravodajské kanály se velmi pravděpodobně stanou 
základnou pro zveřejňování skutečných zpráv, objevů, aktivit a 
vynálezů, které budou posluchače inspirovat - namísto propagandy 
v oboru zpráv, které jsou dnes zneužívány světovými giganty ke 
kontrole toku disinformací a k udržování populace v temnotě.
Všechny nové rádiové a televizní stanice budou potřebovat nové 
programy a živé vysílání událostí, zpravodajské kanály a novinky 
z komunit. Tím se otevře mnoho nových příležitostí pro tisíce lidí, 
kteří chtějí být součástí rádiového a televizního vysílání a chtějí se 
účastnit produkčního obsahu ve všech těchto sektorech. Vysílání je 
nenasytná šelma.  

22. Do této oblasti patří i filmový sektor, který rovněž přispívá do 
vysílání. Filmová produkce se dramaticky změní podle přání lidí 
a rozvinou se nové oblíbené žánry, zatímco odstraníme minulé 
posedlosti. Například násilí pravděpodobně okamžitě zmizí z filmů, 
protože již nebude součástí naší nové reality.

23. Všechna satelitní zařízení a místa, kde jsou umístěny teleskopy, 
budou přístupná veřejnosti, a lidé budou průběžně informováni o 
účelu využívání těchto instalací.

24. Jakákoliv pochybná aktivita, která může být eventuelně škodlivá, 
nebo jakákoliv aktivita, která nepřináší lidem užitek a provádí se na 
těchto místech, bude okamžitě zastavena. 

25. Všechny satelitní instalace budou průběžně modernizovány novou 
technologií, aby mohly lidem nabízet lepší služby. 

26. Sektor komunikací a vysílání, spolu s filmovým sektorem, se 
skutečně stane médiem sdílení vědomostí a předávání informací 
lidmi - lidem - a bude napomáhat dosažení hojnosti na všech 
úrovních naší společnosti.

Tištěná média
Každé město, vesnice a velkoměsto budou schopné pravidelně 
publikovat a tisknout vlastní místní noviny podle rozhodnutí lidí. 
Národní noviny a časopisy speciálního zaměření budou podporovány 
a placeny během přechodné doby přes People´s Bank. Eventuelně se 
takové tiskoviny stanou součástí každé komunity a budou připravovány 
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lidmi v rámci jejich LOL k užitku komunity a země. Vznikne zajímavé 
prostředí, kde se může realizovat mnoho nových spisovatelů, fotografů 
a umělecky založených jednotlivců. Národní monopoly sice budou moci 
pokračovat, ale je velmi pravděpodobné, že se budou muset přizpůsobit 
a publikovat pravdivé a reálné informace namísto vládní a bankéřské 
agendy, protože jejich nechutné lži jednak nebudou nikoho zajímat, 
jednak již nebudou částí naší reality. Všechna tištěná média se budou 
tisknout na biologicky odbouratelném, recyklovatelném a nejedovatém 
materiálu. 

FINANČNÍ SEKTOR A BANKOVNICTVÍ

Sem patří každá korporace, která je nějakým způsobem spojená s 
penězi, s tvorbou peněz, skladováním peněz, tisknutím peněz, dále 
banky, účetnické firmy, pojišťovny a další, které díky chytrému zastírání 
unikly naší pozornosti.

Celý bankovní systém a podpůrný průmysl jsou postaveny na 
nezákonném, vykořisťovatelském a zkorumpovaném základě. Jedná 
se o největší zločinný podvod, jaký byl kdy spáchán na lidstvu. 
Banky každodenně nelítostně porušují zákon bez jakékoliv právní 
odpovědnosti a ničí životy miliónům důvěřivých lidí. 

Společně s právním/soudním sektorem bude finanční sektor 
kompletně přestavěn tak, aby byl k užitku lidem, a aby nepřinášel 
prospěch akcionářům bank nebo nadnárodním korporacím, které tento 
sektor zneužívají jako nástroj kontroly nad lidmi. 

Utrpení a těžkosti způsobené finančním průmyslem jsou téměř 
nepředstavitelné. Jsou tak hrozné, že každý rok řada lidí zabije svou 
rodinu a potom spáchá sebevraždu, k čemuž byli dohnáni nezákonnou 
aktivitou bank. V morální společnosti, kde lidská práva jsou na prvním 
místě, jsou takové aktivity bank naprosto nepřijatelné. 

Ačkoliv naše filozofie je postavená na tom, že peníze nejsou nutné 
k prospívání lidské rasy, a že můžeme dosáhnout většího úspěchu jako 
společnost bez peněz, přece jen změna potrvá nějakou dobu, během 
které musíme udělat několik klíčových kroků k dosažení cíle. Co tedy 
podnikneme s finančním sektorem? Jak začneme měnit věci krátkodobě 
a jak dlouhodobě?

Okamžitá restrukturalizace finančního sektoru je nesmírně 
důležitá pro zastavení krvácení.
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ISLAND – příklad hodný následování

Musíme se podívat na úspěšné příklady ve světě, kde již podobné 
aktivity uspěly a přinesly lidem okamžitou úlevu. Perfektním modelem 
hodným následování je povstání lidí na Islandu v roce 2010 proti vládě, 
bankám a centrální bance. 

V málo zemích došlo k pozoruhodnějšímu výbuchu než na Islandu 
během finanční krize v roce 2008. Místní burza spadla o 90%, 
nezaměstnanost stoupla devětkrát, inflace vyletěla o více než 18% a  
největší banky země padly. Toto nebyla post-Lehman Brothers recese, 
to byla totální deprese. 

Podle prezidenta Ólafura Ragnara Grímssona, „Vláda vyplatila lid 
a uvěznila bankstery, na rozdíl od toho, co udělala Amerika a zbytek 
Evropy.“ Na rozdíl od zbytku západního světa Island potrestal viníky 
stojící za krizí – bankéře, kteří vytvořili problémy stejně tak jako 
jinde ve světě. To, co se přihodilo na Islandu, není pouze emotivně 
uspokojující, mělo by se to stát příkladem pro každou zemi. Zatímco 
se Island regeneruje, zbytek západního světa, který vyplatil bankéře a 
nechává běžnou populaci platit za zločiny bankéřů, trpí dál. 

Jednoduše řečeno, lidé donutili vládu k rezignaci, jmenovali vládu 
novou, potrestali a uvěznili bankstery, odepsali více než 50 miliard z 
nezákonných hypoték a půjček na automobily a tak osvobodili obyvatele 
z vykořisťování a podvodů banksterů. Následně přehodnotili dluh v cizí 
měně vzhledem k devalvované islandské koruně a „efektivně oholili“ 
věřitele. V červnu 2010 národní Supreme Court poskytl dlužníkům 
další úlevu - vyhlásil za ilegální bankovní půjčky indexované podle 
cizí měny. Jelikož během krize islandská koruna spadla o 80%, narostla 
cena splátek zahraničních dluhů na více než dvojnásobek. Zatímco 
rozhodnutí soudu umožnilo zákazníkům splatit dluhy, jako by byly 
v islandských korunách. Dnes má Island nepochybně nejsilnější 
ekonomiku na hlavu, ve srovnání s eurozónou. 

Nenechte se zmást komplikovaným jazykem ekonomů, bankéřů 
a právníků, který je chrání. Oni tento jazyk používají k povyšování 
vlastního ega a ke klamání lidí, vedou veřejnost k názoru, že tento jazyk 
je pro běžnou populaci příliš komplikovaný a pouze finanční odborníci 
na vysoké úrovni mohou řešit tak důležité věci. Je to ohavná lež a jasná 
manipulace k udržování většiny řádných lidí v temnotě, aby se neptali, 
co bankéři provádějí. 

Nic není komplikované – všechno je jednoduché, a pokud nejsou 
schopni to lidem vysvětlit, potom je nutná změna, která umožní lidem 
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pochopit a porozumět fungování financí; aby následně mohli provádět 
takové změny, které jim budou k užitku. Ale šance, že se něco takového 
stane, jsou nulové. Většina lidí prostě nemůže uvěřit nesmírnému 
rozsahu zpronevěry páchaném bankstery. Objem světové bankéřské 
zpronevěry má peněžní hodnotu několika deseti násobků hrubého 
produktu celé planety. 

K plnému pochopení neotřesitelné pozice bank a celého finančního 
sektoru potřebujete dobře pochopit, jak se vytvářejí peníze, kdo vlastní 
banky, jak funguje zásobování penězi a jak hrstka bankéřských rodin  
kontroluje tuto světovou finanční říši, která kontroluje celou planetu. 

Pro snadnější porozumění předkládám seznam faktů o světovém 
bankovním kartelu. 

Fakta o světové bankovní mašinérii

1. Všechny významnější banky ve světě jsou vlastněné a kontrolované 
bankéřskými rodinami. 

2. Ony kontrolují celý process tvorby, tisku a rozdělování peněz pro 
celý svět. 

3. Tři největší jména v tomto kartelu jsou Rothschild, Rockefeller a 
Morgan, kteří vlastní nebo kontrolují všechny banky světa, spolu 
s menším počtem dalších mocných bankéřských rodin, jako jsou 
Carnegie, Harriman, Schiff a Warburg. 

4. Tato skupina je nazývána „banksteři“ těmi, kteří jsou si vědomi 
jejich podvodné aktivity. 

5. Všechny větší centrální banky světa, včetně Reserve Bank of South 
Africa, stejně jako Federal Reserve Bank v USA, jsou soukromé 
korporace, které plně kontrolují finanční trhy. 

6. Soukromé centrální banky získaly práva diktovat finanční pravidla 
lidem každé země. To je naprosto nepředstavitelné a nepřijatelné 
pro kteroukoliv zdravě uvažující komunitu.

7. Bankéřské rodiny a centrální banky jsou zákonem samy pro sebe 
a nejsou nikomu odpovědné. Například, sekce 33 v South African 
Reserve Bank Act jim dovoluje zatajovat jejich akce. 

8. Globální finanční systém vytvořený kolem zásobování penězi je tak 
zmotaný a komplexní, že jej pochopí jen několik málo lidí. Tato 
skutečnost je využívána jako výmluva při odpovědi na otázku, proč 
se k jednání nezvou prostí lidé. 

9. Do hloubky komplexní právní systém je používán stejným 
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způsobem k manipulaci a k udržení této struktury, a zároveň upírá 
řádným lidem přístup ke spravedlnosti. 

10. Spravedlnost podle zákona nemůže v existovat za současného stavu, 
kdy země je korporace, prezident jmenuje soudce, soudci pracují 
pro korporaci a musí prosazovat její prospěch – nikoliv práva lidí. 

11. Banky oficiálně nepracují s penězi. Pracují se směnkami, dluhopisy 
a cennými papíry.

12. Slovo „peníze“ dokonce není definováno v Bank Act of South 
Africa (Zákon o bankovnictví Jižní Afriky), a ani slovo „platba“ 
není definováno.  

13. Všechny významnější peníze světa jsou „FIAT“ peníze – nejsou 
podložené žádnou hodnotou A NEJSOU podložené vzácnými kovy, 
zlatem nebo stříbrem jako kdysi dávno. FIAT peníze vytváří banky, 
čarují je ze vzduchu, když si vezmete „půjčku“. Ve skutečnosti se 
nejedná o půjčku – nic fyzického není směněno – jedná se o podvod. 
Zásoba peněz Jižní Afriky narostla čtyřikrát během posledních 
deseti let, a přesto tento nárůst zásoby neodpovídá paralelnímu 
navýšení zlata, stříbra nebo další reálné komodity v rezervách.

14. To znamená, že papírové/plastové peníze, které používáme, jsou 
úplně bezcenné. Jsou to jenom hezky vypadající kousky papíru s 
vytištěnými obrázky, které nemají hodnotu. Jejich „hodnota“ je 
dána důvěrou masy lidí ve svou měnu a v její používání.

15. Například velmi málo lidí ví, že platba/komise/legální úplatek je 
vyplácen vládě Jižní Afriky pokaždé, když se použitá bankovka 
nebo mince vrátí do SA Reserve Bank. Tato platba se nazývá 
ražebné a dovoluje naší vládě profitovat na vykořisťování lidí 
papírovými/plastickými penězi, které kontroluje Reserve Bank, 
finálním kontrolorem je Bank For International Settlements (Banka 
pro mezinárodní platby), odkud Reserve Bank dostává příkazy. 

16. Přesto je ilegální zničit tyto bezcenné kousky papíru a lidé, kteří 
zavedou alternativní kousky papíru nebo tyto kopírují, jsou 
uvězněni pro porušení práva kopírování. 

17.  Jediným důvodem hodnoty našich peněz je naše důvěra v peníze, 
která jim hodnotu přisoudí – naše chápání hodnoty je ta jediná 
hodnota, kterou peníze mají. Jestliže lidé ztratí důvěru v peníze, 
peníze zkrachují, protože je nic nepodporuje. Ve skutečnosti slovo 
„kredit“ pochází z latinského credere, což znamená „věřit“. Důkaz 
najdeme téměř pokaždé, když guvernér centrální banky otevře ústa. 
Uslyšíte slovo „důvěra“ omílané znovu a znovu a znovu, protože 
hlavním posláním guvernéra centrální banky je udržovat důvěru 
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v bankovnictví za každou cenu. Ztráta důvěry vede ke krachu 
systému. Přesně toto byl důvod, proč tvář Nelsona Mandely byla 
umístěna na bankovky Jižní Afriky – pro zavedení a obnovení 
důvěry v naše peníze, zatímco byla naprosto pošlapána oddanost 
Mandely ke svobodě. 

18. Banky tvoří peníze „z čistého vzduchu“ jednoduchou tvorbou 
debitů a kreditů v účetním počítačovém systému. Tomu se říká 
přiřazovací princip a je řízen Generally Accepted Accounting 
Principles –GAAP (Obecně přijímané účetní principy). 

19. „Půjčka“ není půjčkou ve fyzickém smyslu slova, je to instrukce, 
že vy, zákazník, podepisujete v procesu tvorby směnku, kterou 
„odevzdáváte“ bankovní autoritě, a dáváte bance svolení na oplátku 
vydat jednu z jejich směnek. Jejich směnka (která přijde ve formě 
bankovního výpisu generovaného počítačem) je navržena tak, aby 
vypadala jako půjčka. Takže, jejich slib vám (výměnou za váš slib 
jim) je půjčka, kterou dostanete. V podstatě jste instruovali banku 
vytvořit peníze ze vzduchu. Protože nejste dost moudří, souhlasíte 
s vykořisťovatelskými termíny a podmínkami vyznačenými ve 
smlouvě, kterou, samozřejmě, soudy budou prosazovat k prospěchu 
banky.

20. Banky nemají vlastní peníze na půjčování, jak většina lidí věří. V 
systému neexistovaly žádné peníze předtím, než vám byla zaručena 
„půjčka“.

21. Banky tvoří peníze na základě podpisů svých klientů, smluv a 
půjček podepsaných jejich zákazníky. Tyto smlouvy se prodávají 
v procesu nazývaném sekuritizace třetím stranám, které je obratem 
prodají na světových burzách. Toto je vysoce utajovaná a dobře 
střežená technika, pomocí které profitují a vytváří nezasloužené 
bohatství. Následně banky vytvoří svazky těchto půjček a prodají 
je lidem zpátky skrze důchodové fondy a pojistky. Už jste zmatení? 
Měli byste být – mnoho právníků a soudců tomu nerozumí a proto 
musíme sami studovat, abychom se uměli obhajovat u soudů 
proti těm právníkům, kteří obhajují bankstery a velmi dobře tomu 
rozumí. Lidé musí vědět.

22. Prodejem vašeho podpisu nebo „směnky“ nebo závazné smlouvy 
o hypotéce banky ztrácí všechna legální práva k jakémukoliv 
majetku, který financovali. V právním termínu se toto nazývá ztráta 
„locus standi“. 

23. Když banka zajistí půjčku, dostanou předem zaplacenou celou sumu 
půjčky plus úroky. To znamená, že vaše půjčka je ve skutečnosti 
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předplacená třetí stranou, která je pojištěná pro případ, že nemůžete 
splácet, zatímco vy ani netušíte, co se děje v pozadí. 

24. Banky porušují zákon o smlouvách prohlašováním, že půjčují, co 
nemají – peníze. Oni pouze vytváří peníze, ve většině případů cyber-
peníze, po vašem podepsání všech dokumentů a po prodeji vaší 
směnky třetí straně, která ji následně prodá dále, někdy i několikrát, 
dalším stranám na světových burzách. Proto je sekuritizace   
pyramidové schéma, o kterém se musí každý dozvědět. Je také 
známo jako „stínové bankovnictví“ a můžete jej snadno studovat 
na internetu. 

25. Banky nic z toho svým zákazníkům nesdělí, my jsme drženi v 
temnotě. Možná, že věříte, že vám byly zapůjčeny skutečné peníze. 
To je lež. Oni vám nikdy nepůjčili něco hodnotného, a proto nikdy 
neexistovalo „rovnocenné uvažování“, kde vy i banka jste vystaveni 
stejnému riziku ztráty. Toto je facka do tváře základnímu zákonu 
o smlouvě, nemluvě o běžné morálce a slušnosti mezi lidmi. Ale 
banky nejsou lidé – jsou to legální fiktivní korporace. 

26. Vy jste vytvořili veškerou hodnotu ve své mysli a byl to váš 
podpis, který vyvolal uvolnění peněz od kupce třetí strany, které 
banka obdržela ve vašem zastoupení – jenomže vás nikdy o tom 
neinformovali, že ano? 

27. Banky jednají jako prostředníci podobně jako realitní agenti, 
protože vám nepůjčují SVÉ peníze. Jestliže ony nám nic nepůjčují, 
ale pouze něco získaly na základě našich podpisů, od třetí strany, 
potom vymáhání úroků je čisté vykořisťování a podvod. Aby byla 
smlouva platná, musí být fakta předložena otevřeně. 

28. Peníze v Jižní Africe tiskne South African Mint – rovněž soukromá 
společnost, která jednoše profituje z tvrdé práce lidí. Nicméně, 
v poslední době byl tisk peněz převeden do Švédska, což byla 
katastrofa, která způsobila nesmírnou hanbu Reserve Bank, poté, 
co bankovky v hodnotě několika miliard Randů byly vytištěny 
nesprávně se špatnými rozměry a musely být zničeny. Ale nemusíte 
panikařit – je to pouze papír s pěknými obrázky. 

29. Reserve Bank, soukromá společnost, má na starosti tisk peněz, které 
potom prodává nebo půjčuje bankám za zlomek hodnoty vytištěné 
na bankovkách. 

30. Když banky vrátí použité bankovky do Reserve Bank, dostanou 
zaplaceno téměř úplnou hodnotu těchto bankovek, vytvoří se tak 
obohacení ze vzduchu, vytvořením peněz ze vzduchu pouhým 
přemísťováním papírů. 
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31. Banky provozují tzv. „bankovnictví částečných rezerv“. To 
znamená, že musí udržovat pouze malé procento hotovosti z vkladů 
a zbytek mohou rozpůjčovat opakovaně veřejnosti, vytvářejíce 
spirálu dluhu na penězích, které ani neexistují. 

32. Například: Za každých $100, které uložíte do banky, banka půjčí 
zhruba $900 vymyšlených fiktivních peněz svým klientům. 
Reálným podvodem je účtování úroku na úrok (složené úrokování) 
na neexistující peníze. Toto je zcela jasný podvod a kdokoliv jiný 
by za to šel do vězení na dlouhou dobu. 

33. Úrok se účtuje předem. Úrok je bankou považován za „skutečné 
peníze“ a tyto vymyšlené peníze se používají na vytvoření dalších 
půjček, ze vzduchu, proti tomuto úroku, který původně vůbec 
neexistoval. 

34. Jak to vypadá dnes, ve světě neexistuje dost peněz na splacení 
všech dluhů kvůli úrokům. Toto je přesně situace, kterou banksteři 
chtěli vytvořit. Situace, která jim umožňuje kompletní kontrolu nad 
majetkem a dalšími hodnotami, které si banka může vzít zpátky a 
znovu je prodat jiné naivní osobě, která skončí ve stejné dluhové 
situaci. 

35. Veškerá tato aktivita je průběžně podporovaná právním systémem 
a ignorantními soudci, kteří pouze udržují podvod v chodu tváří v 
tvář jasné evidenci. Ale ne všichni soudci jsou ignoratní. Jenomže 
mnozí jsou na výplatních listinách bank a vehementně podporují 
podvodný plán proti důvěřivým lidem, kteří věří, že soudci jsou 
vysoko na seznamu čestných lidí.

36. V některých zemích jsou tvrdě pracující lidé zavíráni do vězení, 
když nejsou schopni splácet dluh. Toto je jasný zločin proti lidstvu, 
za který by měli být uvězněni bankéři, a soudci by se měli zodpovídat 
lidem, kterým slouží. Jenže ve skutečnosti oni neslouží lidem, ale 
slouží korporacím, které je zaměstnávají - THE REPUBLIC OF 
SOUTH AFRICA a dalším korporacím, které se maskují jako země. 
A proto většina soudců chrání práva korporací, ne lidí. 

37. Tištěné bankovky, které nazýváme peníze, jsou ve skutečnosti 
dluhovými nástroji a měly by být ilegální. Peníze, jak je dnes 
známe, mohou být vydány pouze jako dluh. Říká se, že asi 40% 
dluhu v USA je fiktivní/zfalšovaný dluh, dlužený Federal Reserve 
Bank, která jej původně vytvořila ze vzduchu a potom si účtovala 
úrok na takový dluh. Všechny daně z příjmu vybrané v USA se 
používají na vyplácení úroků z dluhu majitelům Federal Reserve 
Bank. 
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To byla malá ukázka zamotané sítě podvodů utkané proto, aby nás držela 
v nevědomosti a v úplném otroctví pod globální kontrolou banksterů. 

Neexistuje důvod, proč bychom my, lidé, nemohli vytvořit naši 
vlastní měnu jako alternativu nástrojů, které používají banky k našemu 
zotročování, a používat tuto novou měnu jako přechodný nástroj ke 
stabilizaci ekonomické krize. Zákonný druh peněz, který slouží lidem.  

UBUNTU PLÁN AKCE – FINANCE & 
BANKOVNICTVÍ

1. Následovat  příklad Islandu – potrestat bankéře a právníky, kteří je 
vědomě bránili s vědomím, že páchají zločiny proti lidstvu. 

2. Potrestat soudce, kteří vydávají nezákonné rozsudky k prospěchu 
bank, proti čestným lidem, kteří byli bankami okradeni. Soudci 
nesloužili spravedlnosti ani nepoužívali zdravý rozum, ale klamali 
lidi a měli by být potrestáni za všechno to nepředstavitelné utrpení, 
které miliónům lidí způsobili. 

3. Vytvořit novou PEOPLE´S EXCHANGE/BANK, která bude 
loajální k lidem a ne k mezinárodním akcionářům soukromých 
korporací nazývaných banky. Toto je krátkodobý krok na cestě ke 
komunitě bez peněz. Jakmile si uvědomíme, že peníze jsou nám 
poskytovány pro všechny naše činnosti, například na stavbu nebo 
rozvoj dalších věcí, které lidé potřebují, brzy si uvědomíme, že 
peníze nepotřebujeme vůbec. A že můžeme pokračovat ve stavění a 
rozvíjení a vynalézání, aniž by nám peníze stály v cestě. 

4. Podložit naši novou měnu zlatem nebo stříbrem, aby získala 
reálnou hodnotu – a tak se Rand stane nejsilnější měnou světa přes 
noc. Tento podklad může být teoretický – založený na bohatých 
minerálních nalezištích – nikoliv na zlatě někde v pokladnici. 
Potřebujeme okamžitě zastavit znásilňování Země kvůli finančním 
ziskům. 

5. Zavřít všechny obchodní banky a Reserve Bank a povolat jejich 
ředitele a akcionáře k osobní odpovědnosti za dluh, který naložili 
na ramena důvěřivých lidských bytostí. Jinými slovy, oni dluh 
vytvořili, oni jej mohou mít. 

6. Přeměnit existující bankovní pobočky na místa People´s Exchange. 
7. Současní zaměstnanci bank mohou zůstat, ale jako zaměstnanci 

nové People´s Exchange, která je vlastněna lidmi a slouží lidem. 
8. Odepsat všechny existující hypotéky na domy, půjčky na 
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financování automobilů, dluhy na kreditních kartách a všechny 
ostatní půjčky banky tohoto typu, které byly vytvořené sekuritizací 
a dalšími bankéřskými podvody jako je např. bankovnictví 
částečných rezerv. (Pamatujte, že všechny takzvané peníze, které 
nám oni zapůjčili, již byly proplaceny bankám skrze proces zvaný 
sekuritizace, prodejem našich podpisů na globálních burzách – v 
podstatě žádný dluh neexistuje.)

9. Všechny soukromé a veřejné bezpečnostní struktury sloužící 
bankám a korporacím budou okamžitě rozpuštěny. Ironicky to 
zahrnuje také celou armádu a všechny policejní složky, které dnes 
existují. 

10. Vytvořit alternativní měny pro různá města na jejich ochranu během 
přechodné fáze proti vykořisťování těmi, kteří mají hromady peněz 
a zlé úmysly. Chamtivost bude nějakou dobu působit mezi lidmi, 
než odezní na naší cestě k systému bez peněz. 

11. Všechen majetek dnes financovaný je již zaplacen na základě moci 
našich podpisů a neměl by existovat ŽÁDNÝ dluh. Toto je ten 
nejúžasnější podvod, který bankéři vytvořili, aby nás hnali hlouběji 
a hlouběji do dluhu pomocí přemrštěného složeného úroku. 

12. I když to možní zní bláznivě, nikdo o nic nepřijde s výjimkou 
chamtivých bankéřů, kteří z nás profitují. 

Tento plán akce se bude rozrůstat a přizpůsobovat situaci, stejná situace 
bude probíhat v dalších sektorech společnosti v systému dobrovolného 
přispívání. Podle mého názoru je jakýkoliv systém kontrolovaný lidmi, 
s úmyslem naprosto průhledně prospívat všem lidem, lepší než dnešní 
podvodný nehumánní finanční systém.

PRŮMYSL & VÝROBA

V Livermore, severní Kalifornie, byla v roce 1901 zapnuta elektrická 
žárovka. Do dnešního dne svítí. Dříve jsme vyráběli věci tak, aby 
vydržely. Dnes vyrábíme veteš na jednu sezónu. 

Představte si, že žijete ve světě, kde je všechno možné získáno, 
navrženo, změřeno, plánováno, vyráběno, zaváděno, stavěno, pěstováno, 
uvařeno, vytvořeno, namalováno nebo poskytováno lidmi pro lidi. To je 
svět UBUNTU přispívání – žádné překážky pokroku. 

Neexistují omezení činnosti lidí. Čehokoliv jsou lidé schopni, mohou 
dělat k užitku jejich komunity – nikdy ne ku prospěchu jednotlivců na 
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úkor jiných. Toto se samozřejmě nevztahuje na osobní zájmy nebo 
koníčky, na umění a kulturu, kterými se lidé zabývají, ale jedná se o 
aktivity vyžadující účast lidí v produkci v rámci komunity. 

Tato nespoutaná cesta myšlení povede ke vzniku nepředstavitelného 
průmyslu a výroby, o jakých dnes jenom sníme. Mnoho existujících 
odvětví průmyslu zanikne, speciálně ta, která znečišťují nebo mají 
negativní dopad na ekosystémy, a budou nahrazena novými způsoby 
výroby. 

Pravděpodobně dojde k rychlé decentralizaci celého průmyslu, který 
se přestěhuje do blízkosti měst a vesnic v souladu s postupným přebíráním 
kontroly lidmi nad životem komunity a zajišťováním dodávek. Takový 
průmysl nebude zajišťovat pouze každodenní zásobování potravinami, 
ale rozšíří se na rozmanitou a specializovanou výrobu jako jsou stavební 
materiály, dřevěné výrobky, dílny na zpracování kovů, na tvorbu 
keramiky, látek, zhotovování obuvi a tak dále. 

Uvidíme zakládání specializovaných komunit, které se budou 
formovat kolem produkce surovin nutných pro výrobce v dalších 
komunitách. Jedná se například o železo, slitiny, kovy, křemík, 
novodobé plasty a mnoho dalších materiálů považovaných dnes za 
finančně nevýhodné. Města, která vyrostou v okolí existujících dolů 
a těžkého průmyslu produkujících platinu, zlato, železo, ocel, se sama 
stanou klíčovými komunitami, které budou průběžně dodávat uvedené 
suroviny. Původně byla města založena v blízkosti zdrojů surovin a měla 
by tam zůstat tak dlouho, dokud nová technologie nepřinese alternativy. 

Pamatujte, že v UBUNTU systému se věci budou zhotovovat tak, 
aby vydržely co nejdéle, což způsobí významné snížení požadavků na 
naše zdroje. To je opak plánovaného „zastarání výrobků“,které dnes 
živí korporátní struktury. Z tohoto důvodu a díky novému přístupu ke  
spotřebě se požadavky na materiály dramaticky sníží. Nebude existovat 
žádný export našich minerálů nebo surovin pro zisky – budeme 
produkovat pouze pro potřebu lidí a pro rozmanité aktivity v našich 
komunitách. 

Uvažujme o dnešním způsobu balení věcí - je to nesmírné plýtvání, 
které se rovněž rychle změní. Dnes všechno přijde v krabici nebo v 
pytli nebo v nějakém obalu, který se odstraní a vyhodí. Většina obalů 
je navržena jako reklama obsahu. Speciálně potravinářský průmysl je 
vinen neuvěřitelným plýtváním – kde lidé odhodí obal během vteřin 
hned po nákupu. Téměř všechno v našem světě se odhazuje a plní 
skládky odpadu. 

Uvidíme explozi nové technologie a materiálů poskytujících nové 
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alternativy v oblasti výroby. Dramaticky se změní způsob používání 
materiálů. Ale zpočátku budou důležitá průmyslová odvětví pokračovat 
v zásobování surovinami rostoucí počet druhotných výrobců, kteří vyrábí 
specifické věci určené k zásobování výrobců ještě více specializovaných 
věcí, a tak dále. 

Pomyslete na všechny komponenty nutné k výrobě auta a hned je 
zřejmé, kolik rozdílných výrobních kroků existuje. A nyní si představte 
výrobu vlaků, vrtulníků, počítačů, světel, rádií, reproduktorů, knih, brýlí 
na čtení, ledniček, topení, francouzských klíčů, klik u dveří, vrtáků, 
zahradních koleček, sekaček na trávu, tužek, tiskáren, telefonů atd., atd. 

Každý výrobce obdrží potřebné věci od výrobců požadovaných 
komponent – ti získali své materiály od výrobců požadovaných 
materiálů, a tak dále. Tento proces vyžaduje přesné a zkušené vedení. 
Řízení řetězce zásobování bude důležitou součástí našich nových 
UBUNTU komunit a nabídne příležitosti k uplatnění mnoha lidem. 
Potřebné nové továrny budou navrženy nejlepšími architekty s těmi 
nejlepšími specifikacemi, postaveny nejlepšími inženýry, z nejlepších 
stavebních materiálů tak, aby dodávaly výrobky v té nejlepší kvalitě s 
vysokou trvanlivostí. Prioritou hnutí UBUNTU je navrátit co nejdříve 
všechny druhy podnikání zpátky do komunity. Korporace nebudou 
moci nadále ovládat průmysl v komunitě, vysávat ji dosucha a potom ji 
opustit, a nutit lidi nakupovat vlastní výrobky za drahé ceny. 

Uvidíme rozvoj specializovaných komunit zaměřených na jisté 
aspekty života. Některé budou spíše v ústraní jako budhistické ašrámy, 
jiné se budou orientovat na sporty, další se zaměří na umění a kulturu, 
budou existovat komunity technologické a počítových „podivínů“, a 
podobně. Omezovat nás bude pouze naše představivost. Je to vzrušující 
si představovat, jak se život změní, když zmizí ochromující zátěž boje  
o přežití. Ale možná jsme úplně na omylu a možná uvidíme naprosto 
jinou akumulaci lidí založenou na rozmanitých zájmech. Naše současné 
sociální zvyky lidí sdružovat se s těmi, kteří mají podobné zájmy, mohou 
být jenom podvědomá reakce na strach z neznáma. 

Všechny podvědomé problémy ovlivňující naše chování se po 
odstranění peněz ze systému výrazně změní a nastoupí naprostá 
svoboda. Veškeré dění nebo způsob rozvoje něčeno bude realizací rychle 
rostoucího vědomí jednoty s celým stvořením. My jsme katalyzátorem 
této změny. 
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ŽIVOT V HARMONII S PŘÍRODOU & MATKOU ZEMÍ
Recyklace – obnovení – ekologický – nejedovatý – biologicky 
odbouratelný

Všechno, co děláme v našem novém světě a v našich nových utopických 
životech, musí být v naprosté harmonii s Matkou Zemí. Nově vyvíjené 
materiály musí být plně biologicky odbouratelné a obnovitelné. Není 
těžké toho dosáhnout, když necháme řešení na odbornících a na těch, 
kteří se rádi zabývají touto problematikou. Nové a volné technologie 
sdílené mezi všemi nám dovolí vytvářet takové druhy nových materiálů, 
o jakých dnes můžeme jenom snít. 

Všechno, co používáme nebo vytváříme, musí být recyklovatelné 
– nebo, jestliže z nějakého důvodu danou věc nelze recyklovat, 
pravděpodobně bychom ji nepoužívali. Pokud opravdu nutně musíme 
používat něco pro přežití, co nelze recyklovat, musíme zajistit přeměnu 
na jinou užitečnou věc použitelnou v komunitě. Bude velmi těžké 
přesvědčit lidi ve svobodné společnosti o výrobě něčeho, co škodí jim 
nebo životnímu prostředí. 

Tento princip bude platný ve všech sektorech naší společnosti –
balení, potraviny, zemědělství, průmysl, technologie, konstrukce, 
vzdělávání, zdravotní péče a všude jinde. Z tohoto důvodu je evidentní, 
že komunity UBUNTU přispívání budou automaticky a rychle směřovat 
k harmonickému soužití s naší planetou. Jakékoliv jiné chování je 
jednoduše v konfliktu se zákony přírody a je nepřijatelné ve vysoce 
uvědomělé společnosti. Bylo by to jako zkoušet plavat bez vody. 

Stručně řečeno, žití v komunitě UBUNTU znamená žít v dokonalé 
harmonii s přírodou a Matkou Zemí. 

STRUKTURA KOMUNIT

Jak bylo uvedeno dříve, naše komunity porostou jako buňky v našich 
tělech, v kruhovém tvaru, budou se dělit a podporovat jedna druhou na 
každém kroku pro zdraví celé komunity. Některé komunity vyrostou do 
větší velikosti, budou se skládat z více buněk, stejně jako existují větší 
orgány ve vašem těle, zatímco jiné zůstanou malé a nenápadné. Ale 
všechny pracují v jednotě a spolupráci a provádějí jedinečné zásadní 
úlohy oceňované komunitou. Nikdy mezi sebou nesoutěží ani nejsou v 
konfliktu. Poučme se z této skvělé lekce, že jen v jednotě můžeme docílit 
nekonečné rozmanitosti a hojnosti na všech úrovních lidského snažení.  
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UBUNTU komunity budou plné nádherných návrhů a architektury, 
která je nyní rezervována pouze pro bohaté a mocné v kapitalistické 
společnosti. Každým rokem tisíce lidí platí tisíce dolarů za exkluzivní 
výlet na safari v Africe, pobývají v luxusních táborech, které si většina 
z nás nemůže dovolit. Každý bude moci žít v 7-hvězdičkovém luxusu 
postaveném z nejlepších přírodních materiálů, ze kterých jsou postavené 
nejdražší resorty ve světě. Projekt New Earth, který je úzce spojen 
s hnutím UBUNTU, již začíná ukazovat možné cesty. Ekologické 
domy s volnou energií a všemi nutnými komponentami k vytvoření 
harmonického životního prostředí pro všechny. http://www.new-earth-
project.org/

  

Nahoře: Umělecká představa harmonického soužití beze stresu a nutnosti 
městské džungle. Samozřejmě, každá komunita bude mít vlastní návrhy, struktury 
a rozložení podle potřeb a přání lidí. 

   

Nahoře: Pozoruhodná řemeslná dovednost a návrh, který si dnes jen málokdo 
může dovolit, bude dostupná všem a všude. Vlevo dole: Každý se může trvale cítit 
jako na 5-hvězdičkovém safari, když bydlí v dřevostavbách jako Londolozi v Jižní 
Africe. Vpravo dole: „Earthships“ jsou skvělým příkladem budovy v přírodním 
stylu určené k harmonickému bydlení. 
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MOC SLOV A JAZYKA

Aniž bychom to věděli, náš jazyk je téměř nekonečně mocný nástroj 
zotročování, jehož působení sahá daleko za hranice naší nejdivočejší 
představivosti. Již jsme probrali zákony a slova, která nás zotročují 
a principy „právnické hantýrky“, kde slova mají naprosto rozdílný 
význam od toho, čemu my věříme, ale také dnešní způsob používání 
jazyka je velmi chytře designován tak, aby nás udržoval v jakémsi 
hypnotickém omámení. 

Můžeme použít příklad v nadpisu příští kapitoly „Slova a slogany, 
které nás očarují“. Někoho očarovat znamená uvést je pod vliv nějakého 
druhu magického kouzla. Starověké záhadné praktikování voodoo je 
forma očarování mnoha způsoby. Mnozí z nás dnes věří, že to je snůška 
nesmyslů vymyšlená spisovateli fantazií, ale jsou ve velkém omylu. 

Již jsme probrali skutečnost, že frekvenční technologie je používána 
ke kontrole mysli lidí a k donucení vykonání věcí, které by normálně 
neudělali. Vojáci a obyčejní lidé se stanou zabijáky, kteří jsou aktivováni 
hlasem nebo zvukovou frekvencí k provedení činu, který si později 
vůbec nepamatují. Klíčové slovo zde je „frekvence“. 

Slova a zvuky, které mohou z lidí udělat zabijáky, jsou frekvence 
používané jako zbraně s jistým účinkem. Zde nacházíme propojení 
mezi starověkým čarodějnictvím, kouzelnictvím, magickým kouzlem, 
voodoo a moderní techologií používanou armádou. Experimenty v 
německých supermarketech s podprahovými frekvencemi schovanými 
v pozadí hudby ovlivňují zákazníky a vedou je k častějšímu výběru 
specifických věcí.

A tak jsme si uvědomili, že náš jazyk, slova, která vyslovujeme, a 
fráze, které používáme, jsou skutečně mocné nástroje, jež lze používat 
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pro naše dobro nebo k naší škodě, ale většina z nás si této skutečnosti 
není vědomá. 

Zvuky tvořící písmena naší abecedy mají tajuplný původ. Každé 
písmeno má zvuk/frekvenci s ním spojenou. Tyto zvuky/frekvence 
působí na fyzický svět, ve kterém žijeme. 

Z tohoto důvodu mohou čarodějové provádět kouzla vyslovením 
specifické sekvence slov nebo frází či zaklínadel k vyvolání účinku. 
Přestože to dnešním lidem zní šíleně, je toto všechno součástí dlouhodobé 
dezinformace, které jsme vystavováni – používáním našeho vlastního 
jazyka a slov k dosažení účinku. Nejen velká díla umění vytvořená 
velkými mistry minulosti jsou zakódována pokročilou znalostí 
zákonů přírody a posvátné geometrie, stejně tak jsou podprahovými  
informacemi zakódována skvěle napsaná díla Shakespearova, které 
dokážou jednomu vrtat v hlavě. 

Inženýr elektřiny, Willem de Swart z Johannesburgu, Jižní Afrika, 
objevil mnoho příkladů zakódovaných informací, ale jeho významný 
přínos spočívá v dekódování velkofilmů z Hollywoodu. Prosím 
čtěte na této webové stránce www.secretnumbers.org, kde naleznete 
neuvěřitelné informace. Je zajímavé, že hollywoodské velkofilmy jsou 
zakódovány pokročilou vědomostí – ale za jakým účelem? Abychom 
byli očarováni, aby na nás bylo uvrženo kouzlo, nebo nám mají pomoci 
probudit se z ignorantního hypnotického stavu?

Zdá se, že tyto zakódované informace jsou skutečně cílené na 
probuzení lidstva z hlubokého hypnotického stavu mysli do vyšších 
úrovní vědomí a vedou nás k uvědomění si našeho místa – bytosti s 
vysokou úrovní vědomí a s nekonečnými schopnostmi – tvořit naší 
myslí a myšlenkami. Toto se nám snažili sdělit někteří velcí učitelé 
minulosti a současnosti – „můžete hory přenášet“ svou myslí. Na druhé 
straně je to ta samá věc, která nás zotročuje. 

Všechna tato podivná aktivita se zakódovanými vzkazy v umění, 
literatuře a ve filmech se stává ještě záhadnější, když analyzujeme 
jméno Hollywood. Pro kouzelníky bylo podstatné používat dřevo ze 
svatého stromu – jinými slovy, „svaté dřevo“, aby mohli kouzlit. 

Jeden z největších příkladů zakódovaných vzkazů v knihách a 
filmech je ve slavné práci L. Franka Bauma, který napsal The Wonderful 
Wizard of Oz (Úžasný čaroděj ze země Oz) v roce 1900, který se později 
stal ikonickým filmem začínající éry Hollywoodu. Je jasné, že Baum 
věděl přesně, co psal, a měli bychom prozkoumat jeho rodokmen, 
abychom viděli, jak se hodí do širšího náhledu na věci. 

Příběh vypráví o cestě ze žlutých cihel neboli o cestě dlážděné 
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zlatými cihlami vedoucí k velkému kouzelníkovi ukrytému za závojem 
tajnosti, odkud kontroluje zlato, unci za uncí. Měrná jednotka zlata je 
unce označená jako oz. 

Charakter známý jako Strašák je ve skutečnosti jen reprezentace 
našeho strašáka do zelí. Tato smyšlená právní fikce psaná VELKÝMI 
PÍSMENY nebo OSOBA – ta je vytvořená naší korporátní vládou pro 
každého z nás při narození. Všechno co Strašák chtěl od kouzelníka z 
Oz byl mozek, protože právní fikce je pouhý kousek papíru, a proto 
nemůže mít mozek. Naneštěstí Strašák nemohl získat, co si přál, ale 
namísto mozku dostal certifikát – rodný list pro nové právnické stvoření. 
Byl pyšný na svůj nový legální status se všemi zaručenými právními 
výhodami. Stal se skutečným ztělesněním hloupého pytle slámy, který 
dostal certifikát namísto mozku, aby nemohl pochopit lži a podvody, 
které jej zotročují. 

Tin Man (cínový panáček) představuje lidí, kteří otročí, aby 
zaplatili daně. TIN znamená Taxpayer Identification Number (daňové 
identifikační číslo). Ubohý Tin Man pouze bezmyšlenkovitě stojí a koná 
svou práci, až jeho tělo doslova zamrzne a přestane fungovat. My jsme 
živé dýchající lidské bytosti, které o sobě věří, že jsou Tin Man a upracují 
se k smrti pro nezákonnou vládu. On představuje bezcitnou legální fikci, 
bez srdce, jinak řečeno stvoření roboticky plnící své denní úkoly, jako 
by už byl mrtvý. Jeho pán ho udržuje chladného navenek a bez srdce 
uvnitř, aby tak kontroloval jeho lidské emoce a spojení s ostatními. Proto 
chtěl Tin Man od kouzelníka srdce, ale žádné nedostal. Dostal náhradu 
zhotovenou ze sametu naplněnou pilinami, která vypadala jako srdce. 

Zbabělý Lev chtěl od kouzelníka statečnost, protože měl vždy strach 
bránit sám sebe, ale byl násilnický a uřvaný, když šikanoval ty menší. 
Stejně jako jedinci zastávající nějakou pozici autority se chovají naoko 
velmi statečně, ale ve skutečnosti v nich žádná kuráž není. Zbabělý Lev 
se vždycky stáhl a kňoural, když se mu někdo, jakkoliv veliký, odvážil 
postavit. A proto chtěl statečnost od kouzelníka, místo statečnosti však 
dostal medaili oficiálního uznání. Nyní, bez ohledu na jeho zbabělost, 
získal oficiální status násilníka s oficiálně uznanou autoritou. Je stejný 
jako právníci bankéřů, kteří stojí za zákonem a prokurátoři, kteří se 
schovávají za Middle Courts of the Temple Bar. 

Výlet polem rozkvetlých máků je opravdu fascinující. To 
pravděpodobně osvětluje fakt, že to byli právní fikce, ne reální lidé, a 
proto na ně drogy neměly žádný vliv. The Wonderful Wizard of Oz byl 
napsán na přelomu století a přece měl autor předtuchu, že Amerika bude 
zdrogovaná. 
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Podobně jako „War on Drugs“ (Válka s drogami) je falešná vlajková 
operace vytvořená vládou USA, hraje the Crown falešnou drogovou 
hru kartelu po staletí. Historie Hong Kongu a opiových válek je 
připomínkou, čeho jsou tyto tajné bezzásadové společnosti schopné. The 
Crown udělala přínosnou zkušenost s dobýváním celé Číny pomocí drog 
a zbytek světa by následoval. Avšak objevil se malý nevýznamný psík 
Toto, který konečně odhalil Čaroděje, jaký opravdu byl. V latině Toto 
znamená „vcelku, všichni společně“, výraz běžně používaný u soudů a 
v legálních dokumentech právníků. Přestože byl tak malý, Toto se nebál 
pompézního divadla, které Velký Čaroděj prováděl. Kouř, plameny a 
stínové představy byly navrženy k vyděšení lidí tak, aby konali to, co 
Velký Čaroděj z Oz poručil. Toto se jednoduše vplížil za scénu, podíval 
se za závoj – korporátní závoj bank a soudů – a viděl celý ten podvod. 
Jeho vytrvalé štěkání probudilo ostatní, kteří si ho povšimli a přišli se 
podívat, co se vlastně děje. 

K jejich překvapení zjistili, že jde o obyčejnou osobu bez zvláštních 
schopností tahající za páky a vytvářející iluzi Velkého Čaroděje, 
samozvané autority. Byl stržen korporátní závoj podvodu kryjící legální 
fikci a jeho falešné soudy. Čaroděj byl odhalen a všichni ho mohli vidět. 

Ve světě existuje mnoho lidí štěkajících jako Toto upozorňujících na 
globální korporátní a bankovní podvod. Je pouze otázkou času, než si 
lidé uvědomí, jak se s nimi manipuluje, jak jsou zneužíváni a jak se 
jim lže. Připomeňme si, že my máme moc všechno změnit, jak Glinda, 
dobrá čarodějka, řekla Dorotce, „vždy jsi tu moc měla… měla jsi ji 
stále u sebe…“, moc najít věčnou blaženost a utopický svobodný život 
bez zneužívání a otroctví. 

Lidstvo je posedlé filmy, obrazy aktivovanými světlem promítanými 
na stříbrnou obrazovku – filmy jsou projekce reality – ne skutečnost. 
Herci jsou nazýváni „hvězdami“, které jasně září do životů obyčejných 
lidí. Skutečné hvězdy, například naše slunce, vyzařují světlo – a život na 
zemí se nabíjí energií světlem naší hvězdy, Slunce. 

Existuje proto velmi silná podobnost mezi promítanou realitou filmů 
a tak zvanou realitou, kterou jako lidské bytosti prožíváme. Možná, že 
jde právě o tento vztah osvětlující pravý původ našich nesmrtelných duší 
věčně spojených se Stvořitelem všeho a rozehrávajících projektovanou 
realitu na této planetě zvané Země. 

Je také důležité poznamenat, že z tohoto důvodu jsme vyučováni 
„hláskovat“ (spell-hláskovat, kouzlo) slova, když se učíme číst. 
Podvědomě pracujeme s nástroji, které se používají k pronášení kouzel 
a mají potenciál změnit naši realitu. Toto „hláskování“ slov a strategické 
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využívání slov je podrobně odhaleno ve výzkumu soudce Davida Wynna 
Millera. 

V roce 1988 objevil matematické rozhraní pro jazyk a představil 
světu svou studii QAUNTUM-LANGUAGE-PARSE-SYNTAX-
GRAMMAR, kterou vysvětlil důvody zneuctívání našeho jazyka po 
dobu delší než posledních 8 500 let. 

David nás učí, že dnešní způsob používání slov je naprosto 
neproduktivní. Naše slova jsou okradena o svou frekvenci a energii 
a ztrácí svůj pozitivní účinek. Kořen této podvodné lži spočívá v 
jazyce, který používáme a ve způsobu jeho používání. Existují mezi 
námi ti, kteří mají tuto znalost a jsou mistry v používání jazyka proti  
nevědomému lidstvu. Vysvětluje numerickou strukturu slov, vět a 
působení slov a vět, které může být velice mocné a dobré nebo naopak 
velmi škodlivé. V podstatě David vysvětluje základy čarodějnictví. Více 
se o tomto převratném výzkumu dozvíte na jeho webové stránce www.
davidwynnmiller.com

Zdá se, že existuje fascinující přetahovaná mezi určitými sektory 
médií. Některá nás ze všech sil udržují v hlouposti, jako jsou zprávy 
a reality show, zatímco hollywoodské filmy tzv. „blockbusters“ nás 
krmí podprahovými informacemi, které nám dovolují „roztříštit“ naše 
podvědomé „bloky“ univerzální znalosti a pozdvihnout naše kolektivní 
vědomí na vyšší úroveň. 

Slova a úsloví, která nás „očarují“ a udržují v kletbě

Prozkoumejme některá denně používaná klíčová slova a úsloví 
udržující nás v hypnotickém stavu. Přijímáme tato slova bez otázek, 
nepátráme po jejich významu nebo úmyslu ovlivňovat naši realitu. 
Většina těchto slov a výrazů jsou produktem kapitalistické společnosti 
a jsou nepochybně spojena s naším trvajícím zotročením. Slyšíme tyto 
výrazy mnohokrát za den, udržují matrici živou v našem podvědomí. 
Jestliže jednoduše otevřeme mysl a uvědomíme si aktivity kolem nás, 
jaké jsou a o co se jedná, získáme pravdivé porozumění běhu věcí proti 
přirozenému toku energie – obzvláště proti lidské energii. Níže jsou 
uvedená nejen slova a fráze, ale také konání lidí a používané výrazy, 
které na sebe vezmou úplně jiný význam, když jednoduše otevřeme 
naše srdce a začneme přemýšlet jako lidské bytosti. 
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Soutěž je dobrá
Soutěž není dobrá – vede k oddělování, rozdělení a konfliktu. Vede k 
potlačování znalosti a posiluje princip „rozděl a panuj“. Měli bychom 
se snažit o kooperaci. Díky kooperaci dosáhneme nekonečné hojnosti, 
znalosti a průlomu ve všech úrovních

Ekonomika & ekonomický růst
Je postavena na principu nedostatku – být ekonomický – strach z 
nedostatku pro každého – nutnost šetřit pro budoucnost – založený 
na penězích – nepotřebné a nechtěné zbytečnosti, pokud chceme žít v 
hojnosti. Růst ekonomiky nám vnucuje přesvědčení, že když neroste 
ekonomika, lidé nebudou prosperovat. Ekonomika je spojená s děsivým 
hladomorem a depresí, které vždycky souvisí s dostupností peněz - 
nikdy ne se schopností lidí tvořit a poskytovat – která je nekonečná. 
Svobodní lidé nemohou nikdy prožívat ekonomické zpomalení. Slovo 
ekonomika je naprosto cizí v UBUNTU komunitách, kde je všechno 
produkováno a vytvářeno lidmi podle vůle – není řízeno zásobou 
peněz. 

Finanční stabilita
Podsouvá nám přesvědčení, že bez peněz nemůžeme být stabilní – 
staneme se nestabilní a nevhodní pro společnost. Nutí většinu z nás 
dát rovnítko mezi nedostatek peněz a chudobu – protože „ekonomika“ 
nás udržuje ve stavu nedostatku. Společnost bez peněz není chudá 
– je svobodná a plná hojnosti na všech úrovních lidské činnosti. 
Peníze a finance nestabilizují naše životy, kontrolují naše životy. Bez 
existujících peněz jsme nestabilní – nemůžeme být kontrolováni.  

Chudoba
Výmysl kapitalismu používaný jako taktika strachu. Svět bez peněz 
nedělá z lidí chudáky, naopak jsou svobodní bez otroctví. Chudoba 
nemůže existovat v UBUNTU komunitě – svět bez peněz, kde každý 
má to, co potřebuje a co miluje – kde všechno je všem stále dostupné – 
kde lidé budují a tvoří potřebné věci k dosažení hojnosti pro všechny. 

Svoboda & volnost
Jak můžeme hovořit o svobodě po tisíci letech v otroctví – nemáme 
vůbec ponětí, co to je svoboda, protože jsme zotročený druh. Nicméně 
se nám neustále připomíná, že musíme svou svobodu a volnost bránit. 
Ti, kteří věří, že jsou svobodní, zavádějí podvodně zbytek lidstva 
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do podobné ignorantní víry. Patriotismus je propagován vládami a 
hluboce rozděluje rodiny, kde se někteří stanou vojáky a účastní se 
napadení jiné země ve jménu svobody, zatímco další se nahlas ozývají 
proti zneužívání volnosti a svobody a následně jsou obvinění z anti-
patriotismu. Pamatujte, svoboda NENÍ nezávislost! Svobody jsou 
výhody zaručené vyšší autoritou někomu, kdo přísahal svou věrnost. 
Svobody mohou být odebrány nebo změněny kdykoliv, protože existuje 
předpoklad, že každá osoba souhlasila s poslušností vyšší autoritě. 

Bezpečnost
Vnucuje nám pocit bezpečí – ale před čím se máme cítit v bezpečí? 
Bezpečně před ostatními, kteří se nám snaží ublížit? Podvědomě slovo 
bezpečnost vyvolá rozdělení, napětí a podezření, protože předpokládá 
trvalou existence ohrožení našeho majetku a našich životů od těch 
kolem nás. Bezpečnost je „náhodou“ slovo používané bankami a 
finančními společnostmi pro nástroje, se kterými obchodují. Když 
vám banka oznámí, že nahrávají váš telefonát kvůli vaší bezpečnosti, 
ve skutečnosti nahrávají váš telefonát, aby sami sobě potvrdili, že vy 
jste záruka/majetek k obchodování a jste jim zavázáni. Než se nahlas 
zasmějete, chvíli o tom přemýšlejte. 

Vzdělání
Je trvale zaměňováno s moudrostí. Lidé nemusí být vzděláni 
současným systémem, aby byli moudří. Někteří z nejmoudřejších lidí 
ve světě nikdy neviděli školu. Jsme vedeni k tomu, abychom věřili, že 
bez vzdělání ničeho nedosáhneme – skončíme bez domova a hladoví –
nebudeme schopní najít si práci – stále se jedná o přípravu lidí na pozici 
zaměstnaných otroků pracujících pro korporace. Velmi mocný nástroj, 
který nás drží ve strachu z neúspěchu, když nebudeme vzdělaní. 

Kariéra & práce
Po většinu našeho života pracujeme jako ignorantní otroci, potom co 
nám byly dostatečně vymyty mozky skrze VZDĚLÁNÍ a získali jsme 
ZAMĚSTNÁNÍ, kde pracujeme většinu našeho života – potom se 
jedná o KARIÉRU. Systém vás odmění zlatými hodinkami, protože 
jste tak dobrý otrok, nezkoumal jste jeho detaily a zasvětil jste svůj 
život podporování systému, který vás zotročuje. Ptáme se našich dětí 
„Čím jednou budeš?“. Jako by nebyly ničím a musí projít nějakým 
podivným rituálem něčím „se stát“ – nevědomky zaséváme do jejich 
mladé mysli semínka podřízenosti. Jsme živé dýchající lidské bytosti, 
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boží stvoření, každý s velmi jedinečnými a speciálními dary, se kterými 
jsme se narodili. Nemusíme se stát něčím. Jsme!

Jídlo
Televize nás vede k domněnce, že dobré jídlo je něco, co umí připravit 
pouze šéfkuchař. Obyčejní lidé už nedovedou vytvořit skvělá jídla 
nebo připravit jednoduché jídlo pro své rodiny. Potraviny na policích 
v supermarketu jsou příliš drahé pro většinu z nás a další variantou je 
nezdravá strava plná toxinů udržujících nás hloupé. Pěstování plodin 
se stává na mnoha místech ilegální činností, což znamená, že dobré 
jídlo se rychle stává luxusní věcí – získat je mohou pouze ti otroci, 
kteří hrají podle pravidel a podporují system. Plodiny k jídlu by však 
měly růst přirozeně všude. 
 
Podnikání
Jsme bombardováni zprávami z oblasti podnikání 24/7 – podvědomě 
věříme, že bez podnikání nemůžeme existovat. Podnikání vytváří 
zaměstnání, které lidé potřebují k přežití – vydělat více peněz – být 
hlouběji zapleten do matrice otroctví. Není to nic jiného než odpoutávání 
pozornosti od přemýšlení – jsme udržováni ve stresu – spěchající a 
konající bezmyšlenkovité věci, abychom vypadali „zaměstnaně“. Toto 
je skvělý lidský klam a tvůrce ega. Někteří nejúspěšnější podnikatelé, 
muži i ženy, kteří mají ta nejvyšší ega, jsou v médiích vyzdvihováni jako 
příklad úžasného úspěchu. Populární televizní show Učeň s Donaldem 
Trumpem, který je skvělým příkladem skutečně politováníhodné lidské 
bytosti, je používána jako extrémně úspěšný nástroj k ovládání mysli. 
Je to brutální představení „kde jeden požírá druhého“, o soutěživosti, 
lži a podvodech, dokud nepřežije pouze jeden. Učí naši mládež té 
nejhorší morálce – v podstatě chování, které je fackou do tváře lidské 
bytosti a UBUNTU principům jednotného vědomí. 

Nová technologie
Skvělé odvádění pozornosti – jednoduše znamená něco starého 
přebaleného a potaženého novým lesklým kovem. Každoročně 
představované nové modely aut jsou nejlepším příkladem posedlosti 
lidstva padajícího do léčky „nového blýskavého kovu“ znovu a 
znovu, je to léčka, která nás udržuje v zotročení bankstery. Jedná 
se o velmi chytrou taktiku plýtvání naším časem a plýtvání našimi 
životy na bezvýznamné aktivity, které nám brání v přemýšlení nad 
vlastním bytím a vědomím. Technologie je doslova hračka navržená 
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k udržování pohledu ven, odvádí naši pozornost, zatímco naše vnitřní 
energie je spoutána a chycena podlými silami, na které většina z nás 
nevěří. Skutečná vysoce vyvinutá technologie používaná vojensko-
průmyslovým komplexem nebude lidem nikdy předána. 

Investment
Říká se nám, že když nebudeme investovat během našich nejlepších 
let, budeme ve stáří žít v chudobě, a tak se rozdmýchává faktor strachu. 
Nebudeme moci jít do důchodu a vyrazit na ryby. Investment je také 
poháněn naší touhou sedět někde na pláži, protože náš investment nám 
umožní nic nedělat a jednoduše budeme dostávat peníze za nic. Toto 
je pohon kapitalistického stroje. Ideální svět, kde někteří sedí na pláži 
na zadku, zatímco jiní pobíhají okolo a posluhují jim. Ve společnosti 
fungující bez peněz ztrácí investment smysl. Investovat co? Kde? Proč? 
Jakmile se zamyslíme nad těmito faktory, je jasné, že jde o další chytrý 
výmysl kapitalismu platný pouze ve společnosti hnané penězi. Věčná 
blaženost a štěstí se nedají získat investováním. Věčná blaženost je v 
nás – nyní jediné, co musíme udělat, je pro NI sáhnout. 

Odchod do důchodu
Odchod odkud? Odchod do důchodu nese význam toho, že děláte něco, 
co ve skutečnosti dělat nechcete a jste v nějakém stadiu to vzdát a dělat 
něco jiného, například věnovat se svým koníčkům a zamilovaným 
aktivitám. Ale abyste se tak mohli zachovat, museli jste šetřit peníze 
nebo investovat, jinak nemůžete odejít do důchodu, a budete muset dál 
otročit až do smrti. Jestliže žijete a děláte to, co milujete, používáte 
talenty od Boha a obohacujete životy všech lidí v komunitě, od čeho 
odejdete do důchodu? Od samotného života? V komunitách UBUNTU 
lidé neodcházejí do důchodu, nedává to smysl. Lidé vždy chtějí něco 
dělat a starší jsou ti s moudrostí a zkušeností. Takoví lidé budou moudře 
řídit a vést zbytek komunity. Starší mají dovednosti, které nevyžadují 
fyzickou aktivitu. Lidé vždy budou chtít pokračovat ve vytváření 
nebo dělání toho, co jim přináší potěšení a zároveň obohacuje životy 
ostatních. Ti, kteří jsou příliš staří a zesláblí a nemohou fyzicky dělat 
nic, budou automaticky v rukou pečovatelů v komunitě – těch, kteří se 
rádi s láskou starají o druhé, což v kapitalistické společnosti není vždy 
finančně výhodné. 

Splněný sen
Další z klasických pastí udržujících „naději“ a „sen“ při životě. 
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Jestliže udržujeme sen při životě, znamená to, že pouze sníme a 
nežijeme. Většina „splněných snů“ je spojena se získáním, obdržením, 
dostáním, udržením, dosažením věcí, které mají peněžní hodnotu běžně 
nedostupnou těm, kteří o ní sní. Tak se krmí blázinec televizních soutěží, 
loterie, hazardu a mnoha dalších aktivit na výhru peněz, abychom se 
mohli odměnit za to, že jsme dobrými otroky. Proč bychom se měli těšit 
na splnění snu, jestliže žijeme ve světě, kde je všechno možné – protože 
my všechno děláme. V UBUNTU komunitách je všechno dostupné, 
možné, dá se udělat, něčeho lze dosáhnout… protože lidé rozhodují, 
co budou dělat nebo stavět nebo vytvářet – ne politici a otrokáři, kteří 
kontrolují peníze. 

Pouliční prodavači
Představte si, že by všichni pouliční prodavači, kteří se snaží přežít  
prodáváním něčeho na ulicích nebo na křižovatkách, skutečně dělali 
něco pozitivního pro komunitu na rozdíl od zoufalých pokusů prodávat 
věci, které ve skutečnosti lidé ani nepotřebují, ani nechtějí. Představte 
si, kolik věcí bychom měli, kdyby tito jedinci používali své talenty 
k vytváření hojnosti pro svou komunitu namísto výměny za papírky 
kontrolované bankstery. Každý z těchto pouličních prodavačů je 
nádherná lidská bytost s duší toužící po svobodě a spravedlnosti. Každý 
má zvláštní talent a dovednosti, které by měl používat k obohacení svého 
života a životů těch kolem sebe, namísto plýtvání časem na pouhé přežití 
a na snášení zákroků policie, která prosazuje nespravedlivé zákony 
korporátní vlády a bankéřské elity. Toto platí i pro majitele obchodů 
a další prodavače. Mnozí z nich, kteří milují interakci se zákazníky, 
se velmi pravděpodobně stanou zásobovači zbožím v komunitách 
UBUNTU. Mnohem ušlechtilejší způsob využití jejich nadání. 

Vydělávání & výdělky
Tato slova předpokládají, že lidské bytosti nemají žádnou hodnotu, a 
musíme dělat něco víc, než jednoduše používat naše přirozené nadání a 
dovednosti. Říká se nám, že musíme tvrdě pracovat pro získání peněz 
a respektu a musíme dělat věci cizí lidské přirozenosti k uspokojení 
požadavků samozvaných autorit. V korporátním světě to znamená 
pot a krev vyždímané z miliónů lidí v procesu tvorby „výdělku“ pro 
majitele korporací nebo pro vládu. Otroci tvoří výdělky bez získávání 
výhod. Korporace otroky plně kontroluje a zajišťuje buď pokračování 
práce otroků ke tvorbě výdělků, nebo je potrestá při porušení pravidel 
systému. Každý z nás je nekonečně jedinečný, s nezcizitelnými právy 
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na život v míru tam, kde chceme. Nesouhlasili jsme s tvorbou „výdělků“ 
při narození. Jediné, co musíme dělat, je žít a tvořit používáním našich 
talentů od Boha nebo dovedností, které se naučíme při uskutečňování 
vlastní lidské touhy. Všechno, co vytvoříme s láskou, je k prospěchu 
někomu okolo nás způsobem, který se ani neuvědomujeme. Prostým 
narozením, tím, že jsme se stali živou dýchající lidskou bytostí v 
tomto světě, jsme si „vydělali“ právo na život v blaženosti a hojnosti, a 
můžeme vyjadřovat nejzákladnější aspekt lidské přirozenosti – tvoření. 
Výdělky jsou lidské přirozenosti cizí. 

Soukromý sektor
Obdivujeme se finančním a ekonomickým reportérům v televizi, jak 
plynule hlásí aktivity na různých burzách světa. Ignorantním masám 
se jeví jako vysoce inteligentní lidé, kterým trvalo celé roky zvládnout  
komplexní svět financí, který napomáhá lidstvu prosperovat a světu, 
aby se otáčel. Nevědomé masy netuší, že ubozí reportéři ani neví, co 
vlastně říkají nebo jak svět financí funguje – protože kdyby to věděli, 
jejich svědomí by jim v této činnosti zabránilo. 

Je velice chytlavé, když reportéři začnou hovořit o „soukromém 
sektoru“ – staví jej do pozice spasitele lidstva. Co to je soukromý 
sektor? Jsou to soukromé nadnárodní korporace, které se chopily 
kontroly planety a poroučí našim vládám. Soukromý sektor vlastní 
všechno přírodní bohatství a zdroje – náš průmysl, doly, zemědělství, 
vodu a obzvláště bankovnictví – tvorbu peněz, dále kontroluje globální 
média, takže může vymývat mozky masám bezduchými ekonomickými 
zprávami, zatímco s ekonomikou tajně manipuluje za zavřenými 
dveřmi. Tento iluzorní soukromý sektor, který můžeme rovněž nazvat 
„tajný“ sektor, ke kterému mnoho lidí vzhlíží až s chorobným obdivem, 
si uzurpoval všechno, co mu dává absolutní kontrolu nad živými 
dýchajícími lidskými bytostmi. Soukromý sektor musí být rozpuštěn s 
okamžitým účinkem, a lidé tak budou osvobozeni od vykořisťování a 
otroctví na všech úrovních existence. 

Při pročítání seznamu slov a výrazů níže, prosím, zamyslete se nad 
místem každého výrazu v naší kapitalistické společnosti, a potom si 
zkuste představit, co se změní ve světě dobrovolného přispívání – bude 
daný výraz i nadále ovlivňovat naše životy nebo zmizí z naší reality? 
Toto je velmi vzrušující cvičení, protože začínáme uvolňovat oprátku 
strachu a dovolíme sami sobě si připustit existenci utopie, která nás 
očekává. 
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TŘETÍ SVĚT; NADĚJE; FINANČNÍ ZPRÁVY; BANKOVNICTVÍ; 
OBCHODOVÁNÍ NA BURZE; MAKLÉŘI; ŽEBRÁCI; 
OBCHODNÍCI; UDÍLENÍ CEN; SOUTĚŽE KRÁSY; ZÁVODY; 
PŘEHLÍDKA HER; LIDSKÁ PŘIROZENOST; PRŮMYSL; 
VÝROBA; ROČNÍ NÁRŮST; EKONOMICKÉ ZPOMALENÍ; 
FINANCE; TOVÁRNY; VÝROBNÍ LINKY; AUTOMOBILY; 
ZAHRANIČNÍ INVESTMENT; ZAHRANIČNÍ AKCIE; 
VLASTNICTVÍ; STATISTIKY; SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ 
FÓRUM; ÚTULEK; ZDRAVÍ; MEDICÍNA; FARMACIE; ZÁKON; 
DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ; POLICEJNÍ SLOŽKY; VOJSKO; 
ARMÁDA; DĚTI; VÁLKA; ZLOČIN; NADÁNÍ; AMBICE; 
NAKUPOVÁNÍ; OBCHODNÍ CENTRA; SPORTY; DOVOLENÁ; 
RESTAURACE; REZORTY; TAJNÉ DOKUMENTY; TAJEMSTVÍ;  
POLITIKA; KAMPANĚ; SLIBY; DANĚ; ZVÝŠENÍ DANÍ; 
NEZAMĚSTNANOST; RIZIKO; FRANCOUZSKÉ ÚZEMÍ; 
BRITSKÁ KOLONIE; PŘÍJEM; PŘÍJEM NA ÚTRATU; 
PŘIŘAZENÍ; DLUHOPISY; VLÁDNÍ DLUHOPISY…

Nyní si vezměte noviny a čtěte titulky – přemýšlejte o každém kriticky 
tak, jak zvládnete, a představte si, co se změní ve světě bez peněz. Jsem 
si jistý, že se budete usmívat. A když ne poprvé, eventuelně budete, až 
si začnete uvědomovat, jak se naše mysl stala otrávenou, a jak se nám 
každodenně vtlouká do hlavy, že ve skutečnosti zprávy přinášejí něco 
dobrého do našich životů. Potom, až si uvědomíte tuto skutečnost, 
odložte noviny, a už nikdy žádné noviny nekupujte, ani nečtěte. 

Budete se cítit neuvěřitelně osvobození.

DOTAZY POSLUCHAČŮ

Názory na dobrovolné přispívání při prvním seznámení
Tyto otázky se opakují pravidelně jako chod hodinek. Od roku 2005 
jsem zodpověděl tisíckrát tyto a další otázky lidem po celém světě. Z 
toho je vidět, jak jsme stejně nastaveni a jak stejně myslíme. Vzdělávací 
systém otrokářů slouží dobře. 

Zdá se, že strach je hlavní základní motivátor pro obranu otrockého 
systému, ve kterém se nacházíme. Tento strach je v nás zakořeněn 
tak hluboko, že většina lidstva je neustálým strachem paralyzována – 
strach být odlišný – strach z posměšků– strach vystoupit z řady a začít 
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se ptát na realitu. Odpovědi na tyto otázky jsou skutečně jednoduché a 
tak zřejmé, že jakmile jednou porozumíte, budete se usmívat v úžasu 
nad tím, jak jsou naše mysli otrávené kapitalismem, konzumem a 
hromaděním věcí po celý náš život dokud nevydechneme naposledy. 

Musím znovu opakovat a zdůraznit následující. Systém 
dobrovolného příspívání je tak jednoduchý, že ho nemůžeme pokazit. 
Chová se podle přirozeného pořádku věcí a upravuje sám sebe. Pokud 
se budeme držet pěti bodů mantry , odpovědi se samy nabízejí jako 
na talíři – pokud dáme přednost službě k prospěchu komunity před 
vlastními sobeckými potřebami. 

Chtěl bych vám doporučit přečíst si tyto otázky a chvilku přemýšlet 
o každé z nich. Zkuste si na ně sami odpovědět. To je ta nejlepší cesta 
dostat se do jiné zóny a myslet jinak, než obvykle, vykročit proti 
všemu, co se nám až dosud předkládalo jako důvěryhodné. 

Dříve, než se podíváte na odpovědi, položte následující otázky 
sami sobě, tam, kde je to možné, a pozorujte, zda vás vedou správným 
směrem:

• Jak se tato situace změní ve společnosti bez peněz?
• Budu z toho mít prospěch jenom já nebo celá komunita?
• Proč je současná situace taková?
• Proč to chci?
• Proč se toto děje?
• Opravdu to potřebuji?
• Kdyby toto dělal každý, uškodilo by to někomu?

Zopakujte si PĚT BODŮ MANTRY, které vám dají odpovědi.

1. Žádné peníze
2. Žádná výměna práce
3. Žádná hodnota se nepřisuzuje ani věcem, ani práci, aby se „něco“ 

nestalo hodnotnějším než „něco jiného“ - protože všechny naše 
příspěvky musí být respektovány a přijímány jako sobě rovné

4. Žádný obchod
5. Každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými 

dovednostmi k prospěchu všech v komunitě

Trvalo mi dlouhou dobu (mnoho let) všechno pochopit a odhodit 
hluboko zaryté kapitalistické myšlení. Musel jsem si neustále 
připomínat, že neexistuje žádná potřeba hromadění, strachu ze ztráty 
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nebo krádeže, ani potřeba jakýchkoliv dalších problémů, které zírají 
dnešní společnosti do tváře. Neexistuje již přemýšlení „co je v tom pro 
mě“, protože všechno v tomto společenství je pro „mě“. Není třeba 
honit se za penězi, ale jednoduše přispívat mou zamilovanou činností. 

Od roku 2005 se naše kolektivní vědomí hodně posunulo a vidím, 
jak lidé přijdou na odpovědi během minut - odpovědi, na které jsem 
já sám zpočátku přišel až za několik týdnů, měsíců, a v některých 
případech dokonce po několika letech. 

Odpovědi ukazují, jak snadno se můžeme přesunout od chamtivé 
a hromadící sobecké mentality k mentalitě sdílení ve službě druhým a 
naší komunitě. Službou druhým sloužíme sobě. Neexistuje větší čest a 
uspokojení než dávání - a v dávání nás vesmír odmění hojností. 

Nejčastěji kladené otázky

1. Když je všechno zadarmo, můžu jen sedět na zadku, nedělat nic, 
a lidi mi všechno přinesou - všechno, co chci?

Odpověď: Ne - systém se nazývá dobrovolné přispívání, kde každý 
přispívá několik málo hodin denně vlastními dovednostmi komunitě. 
Máte mnoho dovedností a zamilovaných činností, které jste získali a 
rozvinuli během života. Nyní je můžete využívat produktivně. Důvodem 
stálé dostupnosti všeho všem je tento velmi jednoduchý princip. Po 
přispění 3 hodin denně, kdy děláte svou „zamilovanou práci“, stále 
budete mít 21 hodin na sezení na zadku a nicnedělání. Toto ale bude v 
komunitě UBUNTU velice nepravděpodobné, protože se budete věnovat 
mnoha dalším zájmům nebo koníčkům - všechno zdarma s přístupem 
ke všem nástrojům, které potřebujete pro svůj koníček - protože jste se 
rozhodli zůstat v komunitě a přispívat svou oblíbenou prací k prospěchu 
všech. 

Nicméně, pokud přispívat nebudete, Rada starších vás pravděpodobně 
požádá, abyste komunitu opustili. V takovém případě máte možnost žít 
si podle svého v opuštěné oblasti - ale když budete sedět na zadku a nic 
nedělat - nevyhnutelným výsledkem je smrt. Nezáleží na tom, jak se 
na věc díváte - budete dělat něco, abyste zůstali naživu. Právě tak jako 
žebráci na ulicích - museli se zatěžovat oblékáním, nalezením klobouku, 
nalezením hrnku a nalezením dopravního prostředku, aby se dostali tam, 
kde chtějí žebrat. Nedělají „nic“, dělají něco - žebrají. A to není příliš 
produktivní nebo důstojný způsob, jak strávit svůj den. 
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2. A kdo se bude hrabat v odpadcích?

Odpověď: Dobrá zpráva, která se týká oblíbené činnosti lidí a 
rozmanitosti jejich zájmů, pro nás -  vedle jednoho každého rozkvétajícího 
Michelangela nebo Leonarda da Vinciho existují tisíce šílených mladých 
vědců, kteří jsou stejně tak zapálení pro chemii a pro řešení situace s 
odpadem. Oni ví, jak přeměnit surový odpad na kompost, čistou vodu, 
energii a další věci, které jsme ještě neobjevili, protože to není finančně 
výnosné. Jakmile jednou dáme volnost těmto skvělým mozkům a 
umožníme jim „hrát si“ v jejich laboratořích, přijdou s mnoha báječnými 
objevy. 

Již dříve jsem se zmínil o EM (efektivní mikroorganismy), které jsou 
příkladem přírodní čistící metody, jež může vyřešit mnoho palčivých 
problémů během několika dnů. Takže ve chvíli, kdy odpad opouští naše 
domy, je již přeměněn na řadu dobrých věcí, které budou krášlit naše 
zahrady a zlepšovat naše životy tak, aby se nikdo v odpadcích nemusel 
hrabat. 

Z jiného úhlu pohledu, uklízení odpadu je náš způsob zdůraznění 
hierarchie kapitalistické společnosti. Méně placení lidé jsou nuceni dělat 
práce, do kterých se snobům z věží ze slonové kosti nechce, můžeme 
zmínit čištění toalet, zametání ulic a odvoz odpadků. Ti platí jiným za 
provedení práce, protože mají peníze, což je v podstatě výraz našeho ega, 
a ti, kteří vydělávají více peněz, hledí shůry na ty, kdo tyto práce dělají. 
V komunitách UBUNTU si jsou všichni rovni a neexistuje hierarchie 
vytvořená penězi. Od každého v komunitě se vyžaduje práce pro 
komunitu. To znamená i zametání ulic a udržování čistoty na veřejných 
místech, kromě jiných aktivit. Na nikoho se nebude pohlížet shůry – 
v tom je síla komunity UBUNTU, a ne slabý článek ve společnosti, 
jak je tomu dnes. Každý si zvolí svou zamilovanou práci, kterou bude 
přispívat 3 hodiny denně pět dní v týdnu – a další 3 hodiny týdně v 
jednom z projektů komunity. Po zbytek času mohou lidé dělat, co chtějí 
– věnovat se řadě svých zálib a vyjadřovat svou kreativitu. Protože lidé 
mají mnoho zájmů, ve svobodné společnosti rozvinou řadu nových 
dovedností a zájmů, kterým se budou věnovat. 

3. Když je všechno ZDARMA, chci 10 paláců a 50 Ferrari. 

Odpověď: V UBUNTU komunitách neexistuje vlastnictví půdy. Každý 
má svůj vlastní krásný dům, kde žije, navržený a postavený pro něj 
zadarmo, nejlepšími architekty a staviteli, podle velikosti rodiny nebo 
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podle potřeby. Každý má půdu přidělenou komunitou a Radou starších, 
v závislosti na tom, co v komunitě dělá. Farmáři budou mít dostatek 
půdy, kterou potřebují k produkci toho, co produkují v dostatečném 
množství pro komunitu. Pěstitelé bylin budou používat méně půdy než 
pěstitelé kukuřice atd. Neexistuje hmotný majetek, protože všechno 
je všem stále dostupné. Velké paláce a drahá auta, jako Ferrari, jsou 
vedlejším výsledkem kapitalismu, který si mohou dovolit pouze ti s 
penězi, většinou k vystavování svého bohatství, které je odděluje od 
těch, kteří se je dovolit nemohou. 

Tyto věci jsou symboly postavení, především jde o vyjádření ega, 
které způsobují rozdělení a vytvářejí závist spolu s dalšími problémy, 
které se snažíme z našich životů vymazat. I kdybyste měli 50 Ferrari, 
nikoho tím neohromíte, protože ostatní je mohou mít také, když budou 
chtít. Ferrari nebudou mít žádnou hodnotu podobnou té dnešní. Budou 
pouze zabírat místo a bude se na ně prášit. Pro takové chování nebudete 
příliš populární v komunitě. Uvědomte si, že transport a doprava budou 
v UBUNTU komunitách zdarma. 

Budou existovat nové energie a úžasné nové objevy v transportu, 
dopravě a v automobilovém sektoru. Auta se pravděpodobně nebudou 
vyrábět ze stejných důvodů jako dnes, protože se na ně bude nahlížet 
jako na zastaralá a neefektivní. Automobily ani nebudou dovoleny v 
komunitách kvůli znečišťování prostředí, jedině když budou poháněna 
novým zdrojem energie. Z tohoto důvodu uvidíme explozi aktivity 
nadšenců do aut, kteří budou pokračovat ve stavění starých automobilů 
ze sentimentálních důvodů v automobilových klubech, tak jako dnes. 
Takže budete mít svých 50 Ferrari, ale ta budou pravděpodobně náležet 
místnímu klubu, kde budou patřit všem, a každý bude mít právo s 
těmi automobily jezdit nebo do klubu vstoupit a postavit si historický 
automobil. 

Takové kluby se pravděpodobně objeví z nostalgických důvodů 
kolem mnoha sektorů spojených s minulostí. Kde lidé ocení design, tvar 
automobilu a budou si všímat umělecké stránky automobilu – ne ceny. 
Výroba aut se stane uměleckou tvorbou – nikoliv nutností pro transport. 
Komunita a Rada starších zde budou hrát klíčovou roli – umožní 
aplikovat pravidlo menšiny – kooperaci namísto soutěže – aby poskytli 
všem menšinám, co je třeba, pokud to nebude narušovat práva dalších 
nebo komunity jako celku. Jinými slovy, všechno je možné. 
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4. Proč bych se měl vzdát všech věcí, kvůli kterým jsem se dřel celý 
život?

Odpověď: Nebudete se muset vzdát ničeho, ve skutečnosti získáte 
všechno, o čem jste kdy snili. My hromadíme a sbíráme věci celý život. 
Skladujeme je v garážích, v podkroví a ve sklepě pro případ, že je někdy 
na něco budeme potřebovat, abychom je později vyhodili. Zdobíme 
své domy zbytečným nábytkem a vytváříme nová místa, která v závěru 
vypadají jako výkladní skříně, aniž by se kdy používala. Mnohé z toho, 
co jste možná nashromáždili ve svém životě, bude mít pro vás jiný 
význam nebo hodnotu ve společnosti, kde nejsou peníze, kde je všechno 
všem stále dostupné. Budete mít přístup k nekonečnému množství věcí, 
které si ani v této chvíli neumíte představit.

Pravděpodobně se vám uleví, že se konečně všech těch krámů můžete 
zbavit – s vědomím, že cokoliv budete potřebovat, můžete získat nebo 
jednoduše objednat podle svých požadavků. 

5. Proč bych vám měl dávat něco, když vy mně nic nedáte na 
oplátku?

Odpověď: Toto je dotaz založený na názoru „co z toho budu mít“. 
Pamatujte, že pro vás je v tom všechno. Ne jako současný systém, kde 
je to vaše účast, co systému dodává energii. Vy jste lidská baterie, která 
dává programu energii, aby běžel – jak to vysvětlil Morpheus ve filmu 
The Matrix. Nebudete muset dělat něco pro nic, a ani nikdo jiný.  

Budete mít stále všechno, co potřebujete. Vyberete si svou oblíbenou 
práci, kterou budete chtít dělat, podle vašich dovedností, které jste 
se během života naučili, a budete to vykonávat jak pro vaše vlastní 
uspokojení, tak k užitku celé komunity. 

Takže, zatímco přispíváte svým nadáním a dovednostmi k potěšení 
a prospěchu všech, rovněž všichni ostatní vám umožní mít neomezený 
užitek z jejich nadání a dovedností. Tím se vám otevře přístup k oceánu 
nadání, dovedností, zboží, produktů a všemu dalšímu, co si jen vykouzlíte 
v hlavě. Někdo někde bude schopen to udělat nebo zhotovit. 

6. Není tohle jen jiná forma komunismu?

Odpověď: Ne, určitě není. Zatímco komunismus možná začal jako 
vznešená myšlenka k prospěchu lidí, zmocnili se ho politici toužící 
po moci a zkorumpovaní penězi. Slabost komunismu byla stejná jako 
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slabost každého jiného systému – peníze. Zde je kritický rozdíl mezi 
dobrovolným přispíváním a všemi ostatními socio-politickými systémy, 
které jsme kdy měli. Peníze nejsou součástí systému UBUNTU - a proto 
není možné lidi zkorumpovat, podplácet, vyplácet nebo jim zaplatit za 
to, že udělají něco nechutného. 

Ve skutečnosti existuje velmi malý rozdíl mezi kapitalismem a 
komunismem tak, jak jsme je zažili zde na Zemi. Klasický komunismus 
je pouhá zkratka k absolutní moci – zatímco v kapitalismu to trvá trochu 
déle, než si lidé uvědomí, že jsou pod naprostou kontrolou své vlády a 
dalších korporací, které skoupily všechno možné. Stejně jako současný 
kapitalismus, tak i komunismus je centralizovaný systém, který vyžaduje 
přítomnost korporátního reprezentanta nazývaného vláda. 

7. A co lidská přirozenost – lidé jsou od přírody líní. 

Odpověď: Toto je naprosto scestný argument, který používá mnoho lidí. 
Pro nás je nemožné hodnotně posuzovat lidskou přirozenost, když jsme 
polapeni v matrici. Nemáme ani potuchy, jaká je lidská přirozenost – ani 
nevíme, co to znamená být člověkem. Jsme tak zamotáni v matrici, že 
většina z nás stále odmítá si přiznat naprosté zotročení systémem. Naše 
chápání lidstva je totálně zničené komunitou, ve které žijeme. Ukažte mi 
osobu, která nevěnuje svůj čas a energii tomu, co ji opravdu těší. 

Naše hodnoty a morálka jsou nám diktovány někým, kdo má prohnilé 
úmysly. Náš názor na svět a na lidstvo kolem je diktován globálními 
médii a politiky, kteří dávají přednost válce a konfliktu před mírem a  
jednotou. Vytrvale se nám říká, že jsme přirozeně líní. Říká se nám, že 
když nebudeme tvrdě pracovat, nikdy ničeho nedosáhneme. Žijeme ve 
stresu na tolika úrovních, že je zázrak, že vůbec fungujeme. Většina z 
nás dělá práci, kterou nenávidíme, ale dělat ji musíme, abychom vůbec 
přežili. 

Hluboko v nitru lidé ví, že jsou zneužíváni, ale neví, co se s tím dá 
dělat. Lenost je důsledek kapitalismu – není součástí lidské přirozenosti. 
Hodně lidí věří tomu, že bez ohledu na to, jak moc se snaží, nikdy se 
nedostanou z gheta ven. Lidé jsou líní, protože se cítí poraženi. Je to 
druh rebelie proti neviditelným silám, které je kontrolují. Sedí a nic 
nedělají, protože se jim celý život říká, že jsou k ničemu, a že nikdy 
ničeho nedosáhou. Ne každý má touhu zvítězit nebo touhu drát se na 
vrchol. Toto jsou kapitalistická dogmata, která nás všechny matou. 
Možná, že oni tak zvaní líní lidé instinktivně tuší, že „jenom krysa může 
vyhrát v krysím závodě“, a nechtějí se takového závodu účastnit. Ti, 
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kteří říkají, že lidská přirozenost je být líný a konfliktní, se stali klony 
kapitalistických dogmat a zapoměli, co to znamená být člověkem. Lidé 
se narodí s přirozenými talenty, dary a touhou pro různé věci. Tyto talenty 
jsou zničené během dětství naším vzdělávacím systémem a společností 
jako celkem. Eventuelně lidé zapomenou své sny a touhy a jednoduše 
vezmou jakoukoliv práci, jen aby přežili. Lidská přirozenost je naprosto 
rozdílná od těchto charakteristik. Všichni jsme částí skvělého stvoření – 
naše základní přirozenost je tvořit, být kreativní a vyjadřovat své talenty 
od Boha.

8. Znamená to, že se vracíme do doby temna a budeme žít v 
jeskyních?

Odpověď: Jestliže neznáte odpověď na tuto otázku, znamená to, že 
jste nedávali pozor. Mějte rozum – jak můžeme jít zpět do doby temna, 
když jsme uvolnili naše vědce a vynálezce, aby získali volnou energii 
a vytvořili tak pokročilé nové technologie, které nyní ve společnosti 
poháněné penězi ani neumíme vymyslet. Existuje více než dost půdy 
pro všechny lidi světa. Všechny překážky pokroku budou odstraněny. 
Nejdeme zpět do doby temna, míříme ke hvězdám. Naše znalosti a 
technologie zastíní všechno, co jsme viděli ve Star Treku nebo vědecko-
fantastických filmech. Přesto zůstaneme pevně ukotveni na terra 
firma, naší překrásné planetě Zemi – budeme žít v harmonii s přírodou 
– všechny naše potřeby splněné – protože chápeme mnohem více a 
uvědomujeme si, že nepotřebujeme okázalé automobily a diamanty na  
ohromení sousedů. 

9. Toto není společnost otevřená všem a bez zákonů, kde si každý 
může dělat co chce?

Odpověď: Ne – v minulosti nám byly zákony vnucovány vládami. To 
už se nebude dít. Všechny existující zákony budou zrušeny, protože byly 
vytvářeny po tisíce let kontroly, aby chránily systém a ty, kteří kontrolují 
peníze. Nové zákony a vyhlášky budou napsány lidmi pro lidi, založené 
na přirozeném morálním zákonu. Neškoď, nekraď, nepodváděj. Navíc 
si každá komunita utvoří svůj vlastní soubor nových zákonů založených 
na potřebách dané komunity. Ve společnosti, kde je všechno stále 
dostupné všem, kde lidé naplňují své touhy, vyjadřují své talenty od 
Boha bez omezení, kde peníze nepřekáží žádnému pokroku, a kde se 
všichni navzájem znají, tam bude velmi malá potřeba prosazovat nějaký 
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příšerný zákon. Je to opravdová výzva dokázat si představit takovou 
svobodnou a mírovou společnost, zatímco jsme stále polapeni tady v té. 

10.  Kdo bude tvořit pravidla?

Odpověď: Zákony a pravidla budou psány lidmi pro lidi. Extrémní 
svoboda může vyžadovat extrémní opatření při jednání s těmi, kteří 
takovou svobodu zneužijí. Bude záležet na vůli lidí v každé komunitě, 
aby skrze Radu starších stanovili, jak bude naloženo s násilím, zločinem 
nebo dalšími činy. Toto je živá právní společnost, která bude denně 
přizpůsobovat své zákony, když to bude nutné, potřebám lidí. Pamatujte, 
že každý může žít v komunitě svého výběru a užívat výhod nadbytku. Ti, 
kteří zneužijí těchto výhod a svobod, budou pravděpodobně požádáni, 
aby komunitu opustili. Jejich činy nebudou tolerovány. Další způsob 
pohledu je takový, že pravidla začínají u vás osobně, potom uvažujte 
za rámec rodiny, následně rozšiřte pohled mimo vaše sousedství a 
dále uvažujte o celé komunitě. Každá komunita je spojena s dalšími 
komunitami a bude se chovat v souladu s dalšími komunitami, nebude 
jim škodit, ale spíše pomáhat. Stejně jako v některých sportech, pravidla 
jsou stanovena pro bezpečnost a jsou aplikována přirozená morální 
pravidla. Ale přesto se ještě v každé situaci o pravidlech uvažuje, i když 
dojde k jejich jasnému porušení. Pokud budeme pravidla dodržovat 
velmi přísně a rychle, bez uvažování, skončíme ve stagnující společnosti 
(nebo s jednoduchým sportem), a proto je dobré v každé situaci použít 
rozvahu a jednat v zájmu potřeb společnosti a k prospěchu lidem. 

11. A co pokrok, rozvoj a technologie – znamená to, že ustupujeme 
a jdeme zpátky?

Odpověď: Ne - zcela jistě ne. Míříme ke hvězdám s technologií, kterou 
si dnes ani neumíme představit, protože vědci nebudou vůbec omezováni 
ve svých vynálezech. Neexistují tajné vládní projekty, žádné utajování 
informací ani žádná potřeba skrývat něco před lidmi. 

12. Jestliže neexistují peníze, jak budeme kupovat věci?

Odpověď: Nikdo nebude muset nic kupovat. Všechno je stále dostupné 
všem, pokud jsou přispívajícím členem komunity. Můžete žít v komunitě 
svého výběru. Nikdo není k ničemu nucen - každý si zvolí svou 
zamilovanou práci jako svůj příspěvek komunitě a na oplátku bude mít 
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přístup ke všemu, co bude potřebovat nebo chtít. Toto umožní volnost ve 
sdílení všeho, obzvláště informací. 

Pekaři pečou, inženýři konstruují, farmáři pěstují, řidiči řídí, ševci 
dělají boty, umělci tvoří umění, surfaři vyučují surfování atd. Všechno 
je všem v komunitě každodenně dostupné. Pokud něco chybí, komunita 
se rozhodne, zda začne s výrobou nebo jestli danou věc koupí od jiného 
města, které ji vyrábí. Není nutné nakupovat jídlo na celý měsíc a 
připravovat rozpočet dopředu nebo si dělat každý měsíc starosti s cenou 
benzínu. 

Dovolte mi ukázat na následujícím příkladu, jak se budou sdílet 
informace:

Jsem švec a navrhuji pár bot pro jednoho z atletů v mém městě. 
Používám nejmodernější materiály, které dostanu od těch, kteří tento 
materiál vyrábějí. Boty se tak povedou, že umožní atletovi překonat 
světový rekord na 400 metrů. Najednou všichni ostatní běžci také chtějí 
pár mých speciálních bot. Zavolá mi sportovní trenér z Paříže zdarma 
přes internetový komunikační systém Skype, který má požadavek od 
svého atleta na moje běžecké boty. Trenér mi předá jméno jeho ševce 
a já během minut vložím specifikace návrhu bot na internet, kde jsou 
okamžitě dostupné všem. Moje běžecké boty se stanou nejpoužívanějším 
návrhem sportovních bot za posledních 100 let a každý ví, že jsem je 
navrhl já. Byl to můj dar lidem, můj příspěvek světu. Ne moje značka, 
kterou si dovolí pouze několik málo lidí nebo patent, který čeká na 
přidělení obchodní značky,  takže nikdo jiný je nesmí vyrábět, a pouze 
já vydělávám bilióny dolarů. 

13.  Proč bych měl chtít otročit celé dny zadarmo?

Odpověď: Pletete si váš dnešní otrocký život, ve kterém mnoho 
lidí musí mít více než jednu práci pro pouhé přežití, s utopickým 
životem v blaženosti, který všichni zažijeme v UBUNTU komunitách 
dobrovolného přispívání. Nikdo už nikdy nebude otročit. Každý bude 
vykonávat zvolenou práci pro svou komunitu, protože ji dělá rád a je 
v ní dobrý. Každý se může věnovat tomu, co miluje a může využívat 
talenty od Boha tak, jak to má být. Neexistují žádné práce nebo kariéry 
a korporace – každý má svou oblíbenou práci (LOL), kterou přispívá 
své komunitě. Výraz „workoholik“ nabere úplně odlišný význam. Už 
nemusíte otročit 12 hodin denně v honbě za penězi, ani pracovat v 
odporných továrnách pro nějakou korporaci, která vás vykořisťuje kvůli 
vlastnímu profitu. Každý bude muset odpracovat pouze 3 hodiny denně 
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své LOL, a potom budete mít dalších 21 hodin na to, abyste si dělali, 
co budete chtít – bez omezení a bez vlastních nákladů. Věnujte se svým 
koníčkům, jděte na ryby, jezděte na koni, pěstujte sazenice, malujte 
nebo vytvářejte sochy, nebo skládejte dohromady model Ferrari. Nikdo 
už nikdy nebude muset otročit. Otroctví je vedlejší produkt kapitalismu. 
Protože již nebudeme muset shánět peníze, všechno naše úsilí přispěje 
k nadbytku na všech úrovních. Proto potřebujeme vykonávat naši LOL 
pouze 3 hodiny denně. Jinak by bylo příliš mnoho věcí. Příliš mnoho 
mostů, příliš mnoho bot, příliš mnoho keramiky, příliš mnoho svíček 
a příliš mnoho jídla, které by se zkazilo. Nikdo se nebude muset cítit 
zotročený. Počet hodin, které budeme muset přispívat denně, je pouze 
vodítko, a pravděpodobně se změní podle potřeb komunity. Nakonec 
se může jednat pouze o pár hodin týdně, protože jinak by bylo příliš 
mnoho všeho. 

14. Kdo bude poskytovat jídlo?

Odpověď: Farmáři budou pěstovat úrodu, výrobci sýrů budou vyrábět 
sýr, pekaři budou péci atd. Dále existuje celá síť lidí, kteří zhotovují 
všechny věci potřebné pro zásobovací řetězec, aby bylo zajištěno, že 
dostaneme potraviny zabalené v biologicky odbouratelných obalech, 
doručené zeleným transportem a vystavené na tržnicích s potravinami 
a dalších místech, která dnes pravděpodobně nemůžeme předvídat. 
Mnoho lidí se bude účastnit činností v oboru potravinářství, průběžně 
budou přicházet s novými myšlenkami a budou zkoušet nové věci, které 
jsou dnes považovány za finančně nevýhodné. 

Farmářské trhy a tržnice s čerstvými potravinami budou nejběžnějším 
místem, kde se dají potraviny získat – denně čerstvé zásobování. 
Komunitní jídelny a myriády restaurací vedených kuchaři-specialisty a 
šéfkuchaři poskytnou komunitě ty nejvybranější představitelné lahůdky 
– nikoho to nebude nic stát. Pamatujte, šéfkuchaři jsou jmenováni 
Radou starších v zastoupení lidí, protože jsou schopni uvařit vyjímečně 
lahodná jídla – ne proto, že si chtějí vydělat peníze. Nikdo si nebude 
muset vařit, pouze když bude chtít a protože vaří rád. Jídlo bude stále 
dostupné všem v komunitě, protože každý je přijímaný a respektovaný 
komunitou za přispívání k užitku celé komunity. Být přijímán a 
respektován komunitou je nejvyšší forma ocenění, kterou kdy můžeme 
získat. Žádná suma peněz se tomu nikdy nevyrovná.

15. Co se stane se vzděláváním?
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Odpověď: Budeme mít úplně nový přístup ke vzdělávání, který je 
vysvětlen do detailu v sekci o vzdělávání. Opustíme strukturu třídy a 
zkoušek a začneme více praktické výuky skutečných dovedností pro 
život. V UBUNTU komunitách se o děti stará celá komunita stejně jako 
se starají biologičtí rodiče. Dětem nic nehrozí a mají volnost pobíhat, hrát 
si a prozkoumávat. Naše školky a výuková střediska se stanou inkubátory 
otevřených myslí budoucnosti, budou klást základy pravdivých znalostí 
na rozdíl od papouškování informací z knihy během zkoušky. 

Děti se od nejranějšího věku budou učit základní dovednosti pro 
život, budou moci vyjadřovat své přirozené talenty a kreativitu, rozvíjet 
své dovednosti v mnoha oblastech tak, jak budou chtít a bez omezování.
Budou se učit od mistrů učitelů, kteří byli jmenováni komunitou pro 
jejich znalosti, dovednosti a schopnosti. Samotné děti se také budou 
vyučovat navzájem, stejně jako to dělají ve školách bojových umění 
po tisíce let. Být jmenován mistrem učitelem bude jedna z nejvyšších 
úrovní cti a respektu udělená členu komunity. Pouze mistr učitel bude 
moci jmenovat studenta, kterého vede, do pozice nového mistra učitele. 

Vzdělání bude začínat krátkými interaktivními hrami a pracovními 
aktivitami pro malé děti, kde se budou učit základní vědomosti o životě 
a Matce Zemi, konkrétně o vodě, půdě, vysévání semen, pěstování 
potravin, také o dojení krav, výrobě sýrů a tak dále. Tyto krátké pracovní 
aktivity se budou časově prodlužovat s rostoucím věkem dětí a budou 
zasahovat do celé řady různých oblastí, kde se děti seznámí s mnoha 
různými dovednostmi. Ve věku od 14 do 16 let se z pracovních aktivit 
stanou několika měsíční odborné praxe, kde budou mladí lidé vybrušovat 
své dovednosti ve vybraných předmětech. V tomto věku budou velmi 
dobře znát své přirozené talenty, přání svého srdce a budou vědět, co 
chtějí dělat během další fáze života jako příspěvek pro komunitu. Jejich 
oblíbenou práci. 

Náš vzdělávací systém nebude vytvářet pologramotné mladé lidi 
s kouskem papíru v ruce, nazývaným certifikát, kteří vyjdou z nějaké 
školy nebo vyšší odborné školy a budou hledat práci v kanceláři nebo v 
továrně. Ve věku 16ti let budou děti umět zorat půdu, pěstovat potraviny, 
vyrobit sýr, upéci chléb, stavět mosty, navrhovat vysoké věže, získat 
volnou energii, stavět rakety, čistit vodu a příst bavlnu do nádherných 
látek – protože si už tisíce věci vyzkoušely vlastníma rukama a budou 
vědět více, než všichni dnešní profesoři světa dohromady. Každý mladý 
dospělý bude respektovaným členem své komunity za přispívání novými 
dovednostmi a znalostmi. Kdokoliv se může rozhodnout naučit se nové 



319

dovednosti kdykoliv. Takové rozhodnutí bude považováno za součást 
jejich práce pro komunitu, neboť během výuky budou poskytovat 
hodnotné služby v nějakém aspektu jejich tréninku. Celý vzdělávací 
systém je plně propojený s potřebami komunity, formuje vyrovnané 
mladé lidi s otevřenou myslí, kteří skvěle přispívají celé komunitě. 

16. Jak budeme získávat elektřinu?

Odpověď: Měl bych poznamenat, že 60% veškeré energie se ztratí při 
přenosu z elektrárny do domácnosti. Z toho jasně plyne, že generování 
veškeré energie by mělo probíhat místně v každé komunitě. Ta může 
použít rozvody existující energetické sítě pro poskytování energie 
vlastnímu městu jakoukoliv vhodnou metodou a zároveň může vlastní 
zásobování energií kontrolovat.

Způsoby získávání energie budou v každé komunitě jiné. Města 
na pobřeží mohou využít oceán a vítr, zatímco jiná mají slunce, řeky 
a geotermální energetické možnosti. Musíme využít všechny možnosti 
při hledání volné energie. Energie z hydroelektrárny tam, kde je tekoucí 
voda, další druhy energie jsou solární, větrná, plynná, geotermální, 
pohybová z vln a další. Naši vědci a inženýři budou vytrvale pracovat na 
vývoji a realizaci nových forem volné energie – o kterých víme, že již 
existují, ale jsou potlačovány. Nebude dlouho trvat a tato zařízení budou 
realizována, v podstatě ihned po odstranění pasti peněz. 

Důsledky ovlivní všechno v našich životech – způsob cestování, 
automobily, letadla, způsob stavby našich domů, průmysl, výrobu a další 
oblasti života. Nová volná energie výrazně obohatí naše životy, což si 
my, polapení v neudržitelné energetické síti kontrolované uhlím, naftou 
a chamtivostí, ani nedokážeme představit. 

17. Nejedná se o případ „bohatým brát a chudým dávat“?

Odpověď: Ne – nejsou žádní bohatí a nejsou žádní chudí v systému 
dobrovolného přispívání, protože neexistují žádné peníze, aby docházelo 
k rozdělování do tříd, jak nám bylo dosud vnucováno. Všichni mají stále 
všechno, co potřebují. Neexistuje nic, co mám já, co bys nemohl mít 
i ty. Lidé budou mít, co budou chtít a potřebovat podle jejich vkusu a 
preferencí. Proto neexistuje koncept krádeží – protože proč bych vám 
chtěl něco ukrást, když tu věc mohu jednoduše získat od těch, kteří 
každého zásobují? Ve stylu, tvaru nebo barvě, kterou chci! A… jestliže z 
nějakého důvodu někdo něco někomu vezme v otevřené komunitě, kde 
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se všichni znají, bude snadné zjistit, kdo to udělal. Ostuda, kterou by 
pachatel musel prožít, by byla ve většině případů velmi těžko snesitelná, 
neboť pachatel ví, že mohl danou věc získat jednoduše od dodavatelů. 

18. Proč se nezaměříme na zlepšení ekonomiky, odstranění chudoby, 
zajištění práce a dostatku jídla, a na další věci?

Odpověď: Ekonomika je filozofie vytvořená kapitalismem. 
Předpokládá, že existuje nedostatek něčeho – že musíme šetřit a být 
šetrní v tom, co děláme. Tak některé věci nabývají vyšší hodnoty než 
jiné, což pohání finanční burzy. Slovo ekonomika nebude v existovat v 
komunitách UBUNTU. Tam nemůže být žádná chudoba, protože nejsou 
peníze. Každý má všechno, co potřebuje, každý má překrásný dům podle 
vlastního návrhu a každý dělá to, co má rád a v čem je dobrý. A proto se 
lidé probouzí ráno s úsměvem na tváři a těší se na celý den – na rozdíl 
od špatné nálady a hledání každé dobré výmluvy, abychom nemuseli jít 
do té mizerné práce, kterou nenávidíme.

„Práce“ je pouze ozdobné slovo pro dělání něčeho za peníze – což 
znamená otroctví. Nebudeme se muset starat o zlepšení „ekonomiky“ 
ani o „odstranění chudoby“ nebo zajišťování jídla. Všechno je dobře 
zajištěno jednotnou komunitou poskytující hojnost všem. 

 
19. Jak budeme importovat věci?

Odpověď: Budeme navrhovat a vyrábět zcela nový sortiment výrobků 
pro naši společnost, protože peníze již nebudou překážkou různým 
druhům výroby. Zbytek světa fungující v kapitalismu, kde lidé musí 
věci kupovat a nemohou si je dovolit, nebude schopen nabídnout 
naší společnosti něco zajímavého. Pokud budeme mít všechny nutné 
materiály, můžeme si vyrábět sami pro sebe, aniž bychom importovali 
produkty horší kvality z továren, které vyrábí věci s krátkodobou 
životností, čímž nutí zákazníky koupit další výrobek. Naše schopnost 
navrhnout a vyrobit cokoliv bude omezována pouze naší představivostí. 
I kdybychom neměli nějakou vzácnou zemskou surovinu, naši vědci 
vyvinou alternativní materiál, který bude nekonečně praktičtější, 
ekologický, biologicky odbouratelný a dlouho vydrží. Tak proč bychom 
vůbec měli chtít cokoliv importovat z jiných, většinou kapitalistických, 
zemí?

20. Neznamená to degradaci našeho životního stylu?
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Odpověď: Ne – znamená to naprostý opak. Znamená to, že máme 
všechno, co potřebujeme nebo chceme, abychom žili šťastný a naplněný 
život, věnovali se bez omezování svým zamilovaným aktivitám, 
vytvářeli umění a podle chuti se účastnili kulturních akcí. Jak by mohlo 
snížení stresu a kriminality znamenat degradaci našeho životního stylu?

21. Jestliže je všechno zdarma, mohu jít do tvého domu a vzít si, co 
chci?

Odpověď: Ne – proč by jsi chtěl jít do mého domu a sebrat mi něco, 
když můžeš získat cokoliv chceš z trhu nebo od výrobce produktů právě 
tak, jak jsem to získal já. Proto zločin a krádež tohoto druhu skutečně 
vymizí přes noc. V komunitě, kde každý každého zná, ví kde žije a co 
dělá, by bylo velmi hloupé někomu něco vzít, protože každý bude o 
tvém činu okamžitě vědět. S takovou aktivitou bude naloženo podle 
zákonů komunity vedené Radou starších. 

Lidé trvale narušující klid v jejich městě budou nejspíše požádáni, 
aby odešli. Žádná komunita je nebude vítat nadšeně, pokud ruší 
pořádek. Proč by jsi chtěl dobrovolně rušit klid ve své komunitě, když 
máš všechno, co potřebuješ, lidé tě mají rádi a respektují tě takového, 
jaký jsi, a za tvůj příspěvek pro komunitu? Zlatá otázka, která si rovněž 
zaslouží  odpověď, zní: „Proč jsi to udělal?“. Jestliže dokážete odpovědět 
uspokojivě Radě starších nebo obyvatelům, budiž. Možná, že člověk, 
kterému jste něco vzali, vám onu věc daruje, protože vy ji potřebujete 
víc. A vám zbývá udělat jediné, musíte ho požádat.

22. Co se stane se zákony, s policií a s bezpečnostními složkami?

Odpověď: V UBUNTU komunitách bude málokdy používána jakákoliv 
síla. Policejní síly, obranné síly a podobné nástroje kapitalistické 
vlády budou rozpuštěny a přemění se na podpůrné skupiny pro 
komunitu. Budou poskytovat podporu v podobě pohotovostní služby, 
pro případ požáru, záplav, zemětřesení, tornáda, hurikánů a dalších 
nepředvídatelných katastrof a nabídnou své schopnosti komunitě v 
kritických dobách. Ochránci pokoje budou sloužit lidem v komunitě 
namísto vnucování příšerných zákonů vlády vlastním lidem. Budou mít 
přístup k nejmodernějším nástrojům, technologii a zbraním, aby byli také 
schopni bránit komunitu proti nečekané provokaci zvenčí. Volné sdílení 
technologie a zbraní zabrání zbytečným provokacím mezi komunitami, 
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neboť si uvědomí, že každý má neomezené vědecké možnosti na svou 
obranu, a že způsobí útočníkovi významné škody při obraně. Absence 
peněz v naší společnosti zapůsobí jako „prášek na uklidnění“ na války 
chtivé.

23. A co ti, kteří mají vyšší vzdělání a dovednosti než ostatní… je 
jejich čas cennější?

Odpověď: Vzdělání se úplně změní. Lidé si nebudou vybírat kariéry 
kvůli vysokým příjmům - budou rozvíjet své přirozené talenty a 
zlepšovat své dovednosti. Každý bude mít přístup ke vzdělání a výcviku 
a kdykoliv může zlepšit svůj talent a schopnosti. Lidé nejsou za svůj 
um placeni, ale přispívají dovednostmi a talenty v komunitě k užitku 
všech. Na oplátku je komunita za přispívání ctí a respektuje. Existuje 
tolik různých talentů a dovedností, kolik existuje lidí, ale neexistuje 
hierarchie talentů v komunitách UBUNTU, protože příspěvek každého 
má stejnou hodnotu. Proto tento systém funguje hladce a opravuje sám 
sebe, když se objeví zádrhel. Je to samoopravný systém, který nelze 
zneužít nebo zkorumpovat chamtivostí.

ZÁVĚR – SDÍLENÍ ZNALOSTI SE VŠEMI

Exponenciální růst je neuvěřitelná věc. Když se zaseje malé semínko, 
neumíme si představit, kolik ovoce a semen vytvoří během svého života.  
V tom spočívá úžasná a nepředvídatelná hojnost přírody. Takže nyní, 
když víme, co víme, musíme rozsévat semena znalosti a informace tak 
široko, jak jen můžeme – jeden každý z nás. Nemůžeme zůstat tichými 
diváky v pozoruhodné explozi vědomí, která bouřlivě dobývá planetu. 
Účastněme se a sdílejme naši znalost s každým, zasévejme semínka 
vědomí všude tam, kam přijdeme. Nejste samotní. Existují milióny lidí 
jako vy, mnozí z nich jsou ostýchaví a bojí se mluvit veřejně o tom, co 
ví, ale mnozí setřásají strach a jsou slyšet, jejich rostoucí sebedůvěra je 
silnější každým dnem. Čím více hovoří o pravdě, tím rychleji se zbavují 
strachu a tím více lidí jim chce naslouchat. Protože hluboko uvnitř každý 
z nás rezonuje s nejvyšší pravdou, s univerzální rezonancí jednotného 
vědomí božského stvoření všeho. Velmi brzy se „kanály“ vědomí 
vyrůstající z každého semínka, které se rozpínají do všech směrů, začnou 
spojovat mezi sebou a vytvoří světovou síť vědomí, kterou nelze zničit. 
Kdyby jeden z deseti lidí, se kterými budete hovořit, řekl deseti dalším 
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lidem, budeme zakrátko manifestovat utopii. 
Nyní záleží na nás, abychom vytvořili budoucnost, kterou chceme, 

pro sebe a pro všechny budoucí generace. Myšlenky jsou mocné nástroje 
– používejte je moudře a produktivně. Vizualizujte utopii, kterou všichni 
chceme, a kterou si z titulu žijících dýchajících lidských bytostí s 
nesmrtelnou duší zasloužíme. 

Manifestujme NOVÝ SVĚT během našeho života

• Nebojte se. 
• Setřeste strach – nemá žádné místo v nekonečném vesmíru LÁSKY. 
• Začněte sdílet svou znalost s každým. 
• Uvědomte si, že nejste samotní – milióny jako vy se učí a sdílejí. 
• Začněte kolektivně kontrolovat svou komunitu. 
• Využívejte kolektivní finanční sílu k řízení managementu vaší 

komunity. 
• Začněte tolik komunity projektů, kolik je možné, k prospěchu 

komunity. 
• Proměňte svou komunitu, aby se stala soběstačnou v hlavních 

oblastech nutných pro přežití. Voda, jídlo, energie, bydlení, zdraví, 
vzdělávání, umění, kultura atd.

• Použijte příjem z těchto projektů k vytvoření dalších projektů, které 
budou výhodné pro vaši specifickou komunitu. 

• Vytvořte přechodnou měnu pro svou komunitu na ochranu před 
vykořisťováním zvenčí. 

• Brzy se váš úspěch bude přelévat do všech okolních měst, protože 
nebudou schopni soutěžit s vypěstovanou úrodou a službami 
vytvářenými vaší komunitou. 

• Vytvoříte domino efekt a začnete světovou explozi UBUNTU. 

VÍTEJTE DO NAŠEHO KRÁSNÉHO UTOPICKÉHO SVĚTA LIDÍ S 
VYVINUTÝM VĚDOMÍM – ŽIJÍCÍCH V JEDNOTĚ A HARMONII 

S NAŠÍ PLANETOU A SE VŠÍM ŽIVÝM.

POUZE V JEDNOTĚ MŮŽEME ZACHOVAT NEKONEČNOU 
ROZMANITOST – AŤ SE TAK STANE.
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NOVÁ LISTINA SVOBOD

Přijatá lidmi při založení SYSTÉMU UBUNTU PŘISPÍVÁNÍ, 
Waterval Boven, Mpumalanga, Jižní Afrika, 

dne 3. listopadu 2010. 

„Svoboda není naše právo - je to dar od božského Stvořitele. Nikdo 
nemá právo nám ji vzít nebo nás zotročit jakýmkoliv způsobem.“ 

Michael Tellinger, 3. listopadu 2010

• Vláda zradila sny každého Jihoafričana, v minulosti i přítomnosti, 
včetně NELSONA MANDELY a dalších čestných starších, kteří žili 
a zemřeli za svobodu svého lidu

• Vláda zneuctila Listinu svobod a všechna naše lidská práva
• Zlomyslně z jednoho každého z nás udělali otroky své korporátní 

vlády a světové bankéřské elity
• Dnes jsou naši lidé zotročeni více než kdy předtím
• Nová Listina svobod slouží potřebám lidí a jejich nezcizitelným 

právům
• Toto je živý dokument, který se bude měnit v čase spolu s potřebami 

lidí, nikoliv s potřebami vlády 
• Informujte se a poznejte pravdu, ne propagandu 
• Slibte sami sobě, že své vědomosti budete sdílet se všemi, které znáte
• To je náš slib a toto jsou vaše práva
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PROHLÁŠENÍ LIDU

My, lidé Jižní Afriky, prohlašujeme
a dáváme na vědomí všem v naší zemi a ve světě následující:

Jižní Afrika a půda náleží všem, kdo na ní žijí;

Vláda a velké nadnárodní korporace ukradly zemi a půdu lidem;

Lidé ji musí získat zpátky;

Z naší vlády se stala nezákonná korporace s nedefinovanými akcionáři, 
bez vědomí lidí;

Žádná vláda nemá právo poroučet lidem a kontrolovat jejich zemi, 
pokud není jmenována lidmi zákonně, falešná předstírání nebo jiné 
druhy podvodů jsou neplatné;

Vláda udělala z lidí otroky soukromé korporace nazývané REPUBLIC 
OF SOUTH AFRICA;

Tato korporace využívá své soudy a své soudce k násilnému prosazování 
zákonů korporace lidem Jižní Afriky;

Z lidí se nevědomky stal majetek a otroci sloužící korporaci;

Korporace nazývaná REPUBLIC OF SOUTH AFRICA používá 
lidské bytosti, které slouží u policie a u dalších bezpečnostních složek, 
proti lidským bytostem, se kterými a vedle kterých žijí, aniž by si 
uvědomovali, že prosazují práva korporace proti vlastním bratrům, 
sestrám, matkám a otcům a znesvěcují všechna jejich lidská práva a 
přirozený morální zákon během tohoto procesu;

Naše lidská práva jsou znesvěcena ústavou, která není ústavou lidí, ale 
ústavou hlásající práva korporace nazývané REPUBLIC OF SOUTH 
AFRICA;

Lidé země nazývané Jižní Afrika jmenovali vládu, aby sloužila lidu 
Jižní Afriky, a aby realizovala vůli lidu v každé době;
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Lidé mají právo kdykoliv nahradit vládu mírovými prostředky a 
veřejným referendem, jestliže se domnívají, že o jejich potřeby není 
postaráno;

Žádná vláda, politická strana, korporace nebo jednotlivec si nemůže 
dělat vlastnické nároky na lid, zemi nebo nějakou její část;

A proto my, lidé Jižní Afriky, všichni svobodní a sobě rovní, lidé země 
a bratři přijímáme tuto novou Listinu svobod v roce 2010;

A zavazujeme se ke společnému snažení, kdy nebudeme šetřit ani silou, 
ani odvahou při obnovení našich nezcizitelných práv a přirozeného 
morálního zákona pro náš lid a naši zemi. 

Lidé budou vládnout!

Nové zákony a nové vládní struktury budou vytvořeny na základě vůle 
lidí na místní a národní úrovni;

Budou znovu zavedeny africké kmenové struktury kombinované s 
Radou starších, které povedou a budou radit komunitám;

Tyto nové kmenové rady přijmou základní principy UBUNTU 
přispívání, aby obohatily svou schopnost vést a radit lidem;

Každý muž a každá žena budou mít právo kandidovat do Rady 
reprezentující jejich komunitu a dohlížející na dodržování zákonů;

Všichni lidé budou mít nárok účastnit se administrace země, města 
nebo komunity v souladu s novými, lidmi napsanými zákony;

Transparentnost bude dodržována na všech úrovních každé rady a 
umožní stálý přístup ke všem a k jakékoliv informaci;

Všechna rozhodnutí budou zveřejňována v každém dostupném 
sdělovacím prostředku pro celou komunitu nebo zemi k nahlédnutí, 
všude tam, kam zasáhne vliv rozhodnutí, pro zajištění informovanosti o 
každodenních rozhodnutích;
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Lidé každé komunity nebo země mají právo odstranit představitele, 
který se jeví jako neefektivní nebo nežádoucí;

Lidská práva platí pro všechny stejně bez ohledu na rasu, barvu nebo 
pohlaví;

Všichni lidé a národnostní skupiny mají stejná práva!

Princip JEDNOTY bude základem všech komunit a národního řídícího 
orgánu;

Všichni lidé budou mít stejná práva k používání jejich vlastních jazyků 
a k rozvíjení jejich vlastní kultury a zvyků, pokud nebudou narušovat 
zvyky ostatních;

Rozmanitost a krása našich kultur a jazyků bude podporována a 
oslavována v co nejširším měřítku;

Všechny národnostní skupiny budou chráněny zákonem proti urážkám 
rasy a národní hrdosti;

Nebude existovat žádná hierarchie nebo úrovně nadřízenosti v žádném 
aspektu společnosti, přispívání jedné osoby bude považováno za stejně 
důležité jako přispívání někoho jiného;

Všechny diskriminační zákony a způsoby jednání budou odstraněny;

Používání peněz a bohatství jako nástrojů oddělování, rozdělení a 
diskriminace bude zrušeno;

Lidé se budou podílet na bohatství země!

Národní bohatství naší země, dědictví Jihoafričanů, bude navráceno 
lidem a budou vytvořeny nové zákony k prospěchu a na ochranu lidí 
na všech frontách;

Veškeré minerální bohatství nad a pod zemí bude kontrolováno lidmi 
a používáno k užitku všech lidí a všech komunit – monopolizace 
jednotlivci, korporacemi nebo nějakým řídícím orgánem nebude 
dovolena; 
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Všechen mezinárodní obchod bude lidmi přizpůsoben tak, aby 
umožňoval všem lidem dobře žít;

Všechen průmysl a výroba budou podporovány a přizpůsobeny mnoha 
různými způsoby pro zajištění nadbytku ve všech věcech pro každého;

Obor turistiky se bude rozvíjet tak, aby se v něm mohli účastnit a 
mít z něho užitek lidé ze všech „koutů života“, kdy se zároveň bude 
maximalizovat potenciál příjmu pro každého v naší zemi během 
přechodu k UBUNTU – všechny národní parky a další takové oblasti 
budou zmodernizovány na co nejvyšší úroveň, aby přilákaly velký 
počet turistů z celého světa; čímž dojde k vytvoření tisíců příležitostí 
pro nás;

Všichni lidé budou mít stejné právo zvolit si řemeslo, umění nebo 
profesi, které se chtějí účastnit, a veškerý trénink a vzdělávání na 
získání jejich profese bude zdarma;

Bankovní a finanční systém a kontrola tisku peněz bude postupně 
likvidována, až úplně vymizí potřeba peněz v naší společnosti; People´s 
Bank bude poskytovat všechno financování během přechodné fáze k 
UBUNTU;

Půda bude používána těmi, kteří na ní pracují!

Farmáři, kteří dávají lidu najíst, jsou hrdinové země, a dostanou půdu, 
nástroje, semena, technologie a všechnu nutnou pomoc, aby mohli 
maximalizovat produkci nejen úrody na polích, ale také produkci ovoce 
a zeleniny;

Používání půdy bude uzpůsobeno tak, aby bylo výhodné pro všechny 
lidi, a půda bude dostupná těm, kteří na ní pracují, čímž dojde k 
odstranění neúrody a hladomoru;

Protože půda náleží všem lidem, bude zrušeno vlastnictví půdy a nové 
zákony budou řídit využívání půdy v nové společnosti, což přinese 
výhody všem lidem, zvláště těm, kteří dodávají potraviny;

Protože peníze nebudou již součástí systému, žádná půda se nebude 
prodávat ani nebude vlastněna jednotlivci nebo korporacemi;
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Existující farmáři budou požádáni, aby využívali svou půdu k užitku 
komunity, nebo aby učili nové farmáře obdělávat volnou půdu, aby tak 
pomáhali dát lidem najíst;

Každý, kdo přispívá do komunity, dostane tolik půdy, kolik potřebuje 
ke splnění svých úkolů;

Lidé v každé komunitě budou plánovat a realizovat rekonstrukci 
komunity, rozvoj veřejných parků a rekreačních oblastí způsobem, 
který přinese komunitě co nejlepší užitek;

Každá komunita bude mít právo kontrolovat určenou oblast okolo 
svých hranic pro pěstování plodin a pro další farmářské potřeby;

Tyto hranice budou specifikovány novými právními strukturami, které 
budou zavedeny v rámci rovných práv dobrovolného přispívání a budou 
založeny na populaci v komunitě;

Každá komunita bude povzbuzována, aby se spoléhala sama na 
sebe a stala se soběstačnou ve všem, co produkuje a zároveň bude 
povzbuzována produkovat třikrát více než je její vlastní spotřeba, aby 
mohla pomoci jiným komunitám v čase potřeby;

Jídlo se bude distribuovat mezi komunitami v národním měřítku a bude 
se také dodávat komunitám, které se nemohou samy zajistit, veškeré 
potraviny a další farmářské nebo zemědělské produkty budou dostupné 
lidem zdarma;

Všichni lidé budou mít právo usadit se v komunitě podle svého výběru 
a tam přispívat svými dovednostmi nebo talenty;

Všichni si budou před zákonem rovni!

Bude zaveden nový právní systém založený na přirozeném morálním 
zákoně sepsaný lidmi pro národ a celou zemi, ALE každá komunita 
bude mít právo přidat nové zákony specifické pro její vlastní jedinečné 
potřeby;

Každá komunita bude mít právo spravovat své město a hranice podle 
zákonů vytvořených komunitou, pokud její zákony neporušují práva 
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ostatních nebo nejdou proti základním přirozeným morálním zákonům 
národa;

Nikdo nebude uvězněn, deportován nebo nějak omezen bez řádného 
soudu v souladu s novým právním systémem zavedeným lidmi v rámci 
dobrovolného přispívání;

Soudy budou reprezentovat všechny obyvatele;

Uvěznění bude pouze za vážné zločiny spáchané proti lidem, o kterém 
rozhodnou lidé vedení Radou starších, a jeho cílem bude převýchova, 
ne pomsta;

Policie, armáda a všechny podobné skupiny se stanou pomocníky a 
ochránci lidí, ke kterým se každý může přihlásit na základě rovnosti;

Policie a armáda budou restrukturalizovány podle potřeb a vůle lidí , 
dostanou všechny nástroje a potřebnou podporu k vykonávání úkolů 
vyžadovaných novými zákony v systému dobrovolného přispívání;

Policie a armáda budou považovány za ochránce míru;

Všichni se budou těšit z rovných lidských práv!

Univerzální lidská práva budou považována za ta nejvyšší práva všech 
lidských bytostí;

Žádná jiná práva nebudou považována za vyšší, ani nebudou 
prosazována jako nadřazena právům lidí;

Všichni lidé jsou si rovní ve všech aspektech v systému UBUNTU 
přispívání;

Nikdo nemá právo podrývat nebo narušovat naše nezcizitelná lidská 
práva jakýmkoliv způsobem;

Rada starších bude vytvářet patřičné zákony, na základě odsouhlasení 
lidmi jak na úrovni každé komunity, tak na kolektivní národní úrovni,  
které se budou týkat zacházení s těmi, kteří poruší práva ostatních, 
zvláště lidská práva ostatních;
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Neexistuje žádná hierarchie jakéhokoliv druhu, neboť skutečně nelze 
diskriminovat skupiny nebo jednotlivce v komunitě UBUNTU nebo ve 
společnosti, která není rozdělená do tříd vytvořených penězi.

Přechodné období

Bude práce a jistota!

Ve svobodné společnosti operující v systému UBUNTU přispívání 
nikdo nebude pracovat pro peníze, ale pro osobní uspokojení a hrdost 
ve své komunitě – peníze budou ze systému odstraněny;

Výraz „práce“ v nové společnosti rychle vymizí a bude nahrazen 
milovanou prací (Labour Of Love), protože lidé se budou věnovat 
svým zálibám nebo talentům od Boha, aby svým přispíváním obohatili 
nejen vlastní život, ale i životy ostatních v komunitě;

Lidé ustanoví nové zákony řešící účast a přispívání členů ve svých 
komunitách;

Během přechodné fáze k úplnému dobrovolnému přispívání bude každý, 
kdo je bez práce, bez vlastní firmy nebo bez příjmu požádán o účast a 
přispívání do národních nebo místních projektů veřejných služeb, což 
znamená modernizaci a dostupnost všech aspektů transportu, zdraví, 
bydlení, komunikací, energií a mnoha dalších služeb;

Všichni přispívající budou placeni stejně a budou přispívat zhruba 
tři hodiny denně, což bude součást přípravy pro přechod k úplnému 
dobrovolnému přispívání;

Všichni, kteří přispívají, dostanou zdarma potraviny, vodu, bydlení a 
elektřinu jako část jejich odměny;

Každý řemeslník dostane všechny nástroje, materiály a potřebnou 
podporu, aby mohl pracovat co nejlépe a v co nejvyšším standardu 
svého řemesla;
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V době transformace naší společnosti na úplné UBUNTU přispívání 
nebudou existovat žádná zaměstnání, ale pouze zamilovaná práce 
každého, příspěvek 3 hodin denně odváděním vlastní LOL komunitě;

Dále se bude od každého člena komunity vyžadovat příspěvek 3 hodin 
týdně v projektech komunity bez ohledu na to, jaké jiné aktivity se 
účastní nebo čím přispívají své komunitě; 

Každá komunita bude sjednocená a jednotná ve své snaze připravit všem 
tak snadný a příjemný život, který by mohli naplno prožívat v radosti;

Dveře učení a kultury budou otevřené!

Vzdělávání a učení je nejzajímavější část růstu a je to základní část 
tvorby dobře vyvážené společnosti;

Cílem vzdělávání bude vyučovat mládež k lásce ke svému lidu a své 
kultuře, k úctě k lidskému bratrstvu, ke svobodě a míru, a k životu v 
harmonii s Matkou Zemí;

Všechno vzdělávání na všech úrovních bude zdarma a děti i studenti si 
budou vybírat, co se chtějí učit, denně, týdně, měsíčně a celoročně;

Bude skoncováno s negramotností dospělých masovým vyučovacím 
plánem v komunitě;

Současný vzdělávací systém není vůbec v souladu s potřebami lidí; a 
proto celá vzdělávací struktura a systém budou změněny a vyučování ve 
třídách bude zrušeno;

Do vzdělávání malých dětí budou zavedeny koncepty „hraní“ a 
„interaktivních her“, protože v takovém prostředí je možné rychle a 
dobře položit základy vzdělanosti;

Výuka ve třídách bude nahrazena vzrušující a zajímavou sérií odborných 
praxí, kde bude dětem dovoleno věnovat se svým zálibám a učit se 
skutečné dovednosti pro život v mnoha různých oblastech od mistrů v 
daném oboru tak, aby ve věku 16ti let měli rozsáhlé vědomosti a jasnou 
představu o tom, jakou oblíbenou prací budou přispívat v komunitě.
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Učitele jmenuje komunita, odborníky v jejich oboru, kteří budou 
vyučovat skupiny dětí v rámci denního programu odborných praxí, tyto 
odborné praxe se budou prodlužovat v souladu s vyšším věkem dětí a s 
vybranou specifickou oblastí učení;

Všechny děti budou nejdříve vyučovány základním principům života a 
přežití, budou se učit o půdě, vodě, Zemi, rostlinách, zvířatech, 
o pěstování a sklízení úrody, o farmaření, budou vyučovány, jak vytvářet 
pevné vazby mezi lidmi, a jak milovat a prokazovat úctu Matce Zemi, 
potom se mohou vydat jakýmkoliv směrem učení, který si zvolí;

Každý se kdykoliv během života může rozhodnout změnit to, co dělá 
a může vstoupit do vybraného programu výuky, kde se naučí nové 
dovednosti;

Objevování a rozvíjení talentů v každém věku, které obohatí náš 
kulturní život, bude podporováno na všech úrovních;

Všechny kulturní poklady lidstva budou otevřeny všem, bude existovat 
volná výměna knih a ideí, komunity budou pěstovat pravidelné kontakty 
mezi sebou a s komunitami z jiných zemí;

Budou domy, bezpečí a pohodlí!

Všichni lidé mají právo žít, kde si vyberou, a stanou se součástí vybrané 
komunity;

Chudinské čtvrti budou srovnány se zemí a budou vystavěna nová 
předměstí, kde všichni lidé mají k dispozici transport, silnice, osvětlení, 
hřiště, školky a jesle, sociální centra a další vybavení;

Každá komunita bude kolektivně plánovat a rekonstruovat své město a 
sídliště podle vůle a potřeb lidí dané komunity;

Plánování a výstavba budou prováděny zkušenými členy komunity 
nebo odborníky zvenčí, kteří byli požádáni vůdci komunity o pomoc v 
tomto procesu;

Ekologické návrhy a trvanlivé struktury nahradí struktury staré z doby 
předešlého režimu, které nerespektovaly potřeby lidí a jejich komunity;
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Všechny materiály pro všechna odvětví stavebnictví a konstrukce 
budou dodávány stavitelům specifickými odvětvími průmyslu v 
blízkosti komunity, jmenovitě jde o doly, povrchové doly, lesnictví a 
další průmyslové obory, které mohou hrát roli dodavatele materiálů 
komunitě;

 Bude vynaložena značná snaha na použití nejmodernější technologie 
pro zlepšení úrovně komunity v oblasti telekomunikací a IT;

Nová alternativní a volná energie bude poskytována co nejdříve, 
jakmile to bude možné;

Dojde ke zjednodušení distribuce vody;

Všechny služby budou zdarma a budou poskytovat zdarma energii, 
zdarma vodu, zdarma bydlení a eventuelně – jídlo zdarma těm lidem v 
komunitě, kteří přispívají svými službami;

Budou navrženy a vybudovány parky, rekreační místa, sportovní a 
kulturní zařízení podle potřeb každé komunity, a používání všech těchto 
zařízení bude zdarma pro všechny v komunitě;

Nebude existovat nájem ani jakékoliv poplatky nařizované lidem;

Nemocnice a centra pro zestárlé budou vystavěna tou nejnovější 
technologií dostupnou v každé komunitě;

Lékařská péče a hospitalizace budou poskytovány zdarma všem, se 
speciální péčí o matky a malé děti;

Zestárlí, sirotci, tělesně postižení a nemocní budou opatrováni 
komunitou;

Nebude třeba zdravotní nebo úrazové pojištění jakéhokoliv druhu – 
všechna lékařská péče bude zdarma pro všechny;

Veterinářské nemocnice a rehabilitační centra budou vybudovány v 
každé komunitě a jejich služby budou zdarma pro všechny;
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Budou zkoumány nové alternativní léky a způsoby ošetřování, které 
budou aplikovány tam, kde to bude možné, tím dojde k nahrazení 
jedovatého ošetřování farmaceutickými společnostmi;

Alternativní léčitelé dostanou všechnu podporu, kterou budou 
potřebovat ke zkoumání přírodních léčiv pro všechny choroby;

Pokračující výzkum přírodního ošetřování a léčení bude aktivně  
propagován centrálními řídícími strukturami a každou komunitou, tento 
výzkum dostane všechny nutné nástroje a potřebnou podporu;

Budou zlikvidována oplocená místa a gheta a zákony rozbíjející rodiny 
budou zamítnuty komunitou;

Policie komunity a bezpečnostní složky utvoří bezpečnostní struktury 
podle určení komunitou a jejími vůdci;

Ti budou mít potřebnou pravomoc zaručenou zákony komunity;

Všechny nutné nástroje pro zavedení bezpečnostních opatření budou 
členům bezpečnostních složek poskytovány komunitou;

Všichni členové komunity se budou účastnit činnosti bezpečnostních 
složek v minimálním počtu hodin stanoveném zákony každé komunity;

Jelikož hnací silou v pozadí většiny zločinů jsou peníze, UBUNTU 
komunity budou většinou bez zločinu, a proto zatýkání a uvěznění 
budou minimální;

Transport zdarma pro všechny!

Všechen vlakový, silniční a letecký transport bude zdarma a bez 
jakýchkoliv poplatků;

Silnice a dálnice budou zmodernizovány na nejlepší možnou kvalitu;

Všechny železnice a nádraží budou znovu vybaveny a zmodernizovány, 
budou vybudovány nové železnice spojující všechna města a komunity 
křížem krážem zemí, takže každý bude moci cestovat vlakem do města 
nebo komunity podle svého přání;
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Vědci budou podporováni na všech úrovních ve vývoji nových alternativ 
transportu, které jsou ZELENÉ a používají VOLNOU ENERGII;

Tato řešení s využitím VOLNÉ ENERGIE byla v minulosti zatajována 
naftovými a energetickými společnostmi, které chtějí stále lidi 
zotročovat – toto již nebude tolerováno a všechny nové objevy budou 
zveřejňovány a představovány lidem všude;

Bude mír, přátelství a svobodná média!

Jižní Afrika bude plně nezávislým státem, který respektuje práva a 
suverenitu všech národů;

Jižní Afrika se bude snažit udržovat mír ve světě a bude řešit všechny 
mezinárodní spory vyjednáváním – ne válkou nebo konfliktem;

Mír a přátelství mezi našimi lidmi budou zajištěny dodržováním stejných 
práv, příležitostí a postavení všech, bez oddělování nebo rozdělování 
nebo nějakých hierarchických struktur, které takové rozdělení lidí 
způsobují;

Novinky a informace se budou volně šířit všemi běžnými kanály a 
každý bude mít právo přispět nebo rozšiřovat zprávy a informace nebo 
založit vlastní médium pro takovou distribuci informací;

Přenosové kanály pro rádio, televizi, internet a další média nebudou 
vyhrazena exkluzivní elitě k používání.

Ať všichni lidé, kteří milují svůj národ a svou zemi, řeknou zde spolu 
s námi:

BUDEME USILOVAT O DOSAŽENÍ TĚCHTO SVOBOD BOK PO 
BOKU BĚHEM NAŠICH ŽIVOTŮ TAK DLOUHO, AŽ ZÍSKÁME 
SVOU VOLNOST A NAŠI ZEMI A PŮDU ZPĚT OD VLÁDY A 
NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ, KTERÉ NÁM JE NEZÁKONNĚ 
UKRADLY A PROHLÁSILY ZA SVÉ VLASTNICTVÍ.
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UBUNTU

Under Ubuntu we can create for ourselves a new Earth. 
 Where all beings are honoured for their individual worth. 
Become once again a planet of equal sharing. 
 With abundance for all and compassionate caring. 
United we will evolve into a species at peace. 
 Set free from suffering, triggering enslavement release. 
No longer controlled by the vice-grip of banks. 
 Without money there will be no more missiles, guns and tanks. 
Treating each other with pure love and respect
 will have the enlightening, transforming effect. 
Unity between nations - all races and tribes,
 will ensure that our beautiful blue planet survives. 

Vanessa Bristow-Rose

Díky Vanesse za poskytnutí dokonalého závěru pro tuto knihu.

Připojte se ke světovému UBUNTU hnutí
Staňte se semínkem vědomí

www.ubuntuplanet.org








