
Evropané,  

možná si to neovědomujeme, ale opravdu děláme vše pro to, aby evropská civilizace po tisíciletích 
vývoje a po dosažení významné úrovně svobod a myšlení zanikla. A protože si nevážíme svobod 
zaplacených miliony životů našich předků, zcela jistě o ně přijdeme. Možná nás čeká i velký konflikt.   

Naše civilizace zanikne, protože jsme dopustili, aby principy, na kterých je založena, byly 
opomíjeny, zamlžovány, nakaženy falešnou interpretací a dokonce i umlčovány a negovány.   

Snad ještě máme moc to zvrátit. Prosím, nevzdávejme to a spojme se v boji za přežití. Ano, myslím to 
zcela vážně. Bojujeme o přežití. Co nyní uděláme, bude následovat, jak tvrdí znalí přítomného 
okamžiku. Budoucnost tvoříme právě teď, ne až zítra! Tak se proboha už probuďme. Hlavně musíme 
být aktivní, obětovat svůj čas i energii, která musí být větší než ta, která nás má zničit. Musíme být 
silnější než ta negativní síla, co dala do pohybu miliony lidí a která nás hypnotizuje a omezuje jen na 
bezradné pozorování. Musíme se probudit! Máme děti, ženy, dcery.  

Jestliže přijmeme 1 milion mladých muslimských mužů, co budeme dělat, až začnou shánět zbraně? 
Kolik máme vlastně aktivních vojáků? Kdo zvládne takovou masu, až se dá do pohybu? 

Jestliže přijmeme 1 milion mladých muslimských mužů, musíme pro ně mít připraven 1 milion 
evropských žen, které je uspokojí a kterým nebude vadit podřadná role. Nebo musíme obstarat a  
zaplatit odpovídající množství prostitutek, abychom ochránili naše ženy. Nezapomínejme, že pohlavní 
pud je nejsilnějším pudem člověka a nedá se potlačit. Sigmund Freud o něm mluvil jako o palivu 
psychického systému a přiřazoval mu významnou roli v psychice člověka. Tento pud u mužů působí 
na podvědomé úrovni a ani někteří vzdělaní duchovní jej nedokáží potlačit. Když toto nevyřešíme, 
podvědomá úroveň těchto mužů se zákonitě projeví. A po Silvestru už víme jak. Doufejme, že to už 
nikdo nebude veřejnosti tajit. Úředníci snad už pochopí, že žádná školení pohlavní pud "nerozchodí". 
To, že pro migranty jsou osamocené ženy volné a k dispozici, vysvětluje fakt, proč si ve svém 
domovském prostředí své ženy brání zahalováním a zákazem pohybu bez jejich doprovodu. Pro nás to 
je ale nepřijatelné. Nemůžeme rezignovat na dosažené svobody a navrátit se do středověku.  

Je tedy jasné, že se naši volení zástupci bezpečností dostatečně nezabývají. 

Evropa se po reformaci církve a oddělení církevní moci od státu velmi rychle rozvíjela. Jak 
hospodářsky, tak i duchovně. Po mnoha revolucích a strašlivých válkách Evropané spolu s vyspělými 
zeměmi světa v roce 1948 zakotvili svobody pro další generace ve Všeobecné deklaraci lidských práv 
- PROSÍM, PŘEČTĚTE SI JE. My tento odkaz předků zabezpečující zamezení opakování takových 
hrůz nepochopitelně, a vůči našim potomkům trestuhodně, ignorujeme. Jen dodržováním tohoto 
silného dokumentu se zachráníme. Jenom vynucováním dodržování Deklarace můžeme přežít. 

Muslimský svět je všechno jiné, než svobodná Evropa. Kdyby islámští duchovní přišli o moc 
oddělením církevní moci od moci státní, obyčejní muslimové by chtěli také takové svobody, jaké 
vznikly v Evropě po ztrátě moci katolické církve. Katolická církev také měla neomezenou moc nad 
všemi lidmi, zejména nad ženami, které také krutě trestala a některé i upalovala. 

Jedinou možností, jak si islámští duchovní mohou zachovat moc, je zničit evropské svobody, zničit 
Evropany a všechno nemuslimské. Odstranit ze světa všechny svobody znamenající pokrok. 
Svobodný muslim přemýšlí sám a nedá se ovládat. Veškerý nemuslimský svět je mnohem svobodnější 
a proto je pro ně nebezpečný. Aby mohli přežít oni, my musíme být zničeni. V době volného přístupu 
k informacím o svobodném životě pro ně jiná možnost není. Proto islámští duchovní pumpují do 
muslimů nenávist vůči Evropanům, vůči západu a demokracii, tedy vůči všemu, co ohrožuje jejich 
moc. Nenávist šířená ve jménu Boha duchovními šílenci má na svědomí ty nejhorší zločiny v dějinách 
lidstva. 

Zapomněli jsme, a už ani nevnímáme, že se stále aktivně bráníme šíření třídní nenávisti proti 
rozhoření komunistické totalitní moci a že se nepřetržitě aktivně bráníme před šířením rasové 
nenávisti aby znovu nevzplanul národní socialismus či fašismus. Obojí šíření nenávisti vedlo k 
totalitní moci mající na svědomí miliony mrtvých. 



Namyšleně, lehkovážně a trestuhodně necháváme šířit nenávist islámským duchovním za našimi zády 
a děláme, že nic neslyšíme. Proč se nebráníme ve jménu dodržování Deklarace tak jako to úspěšně 
děláme proti šíření komunismu a fašismu? Navíc popírání zločinů fašismu je trestné. A jak si vedeme 
s islámskými zločiny?  Ty na našem území dokonce popírají naše vlastní státní orgány!!! 

Lidé, kteří žili pod útlakem totalitního režimu, v pudu sebezáchovy silněji a instinktivněji vnímají  
nenápadné přibližování nebezpečí další totalitní ideologie. Tou nebezpečnou totalitní ideologií 
rafinovaně maskovanou náboženskou vírou je Islám. A protože žijeme dlouho v prostoru tolerance 
náboženství, jsme bezradní a bezbranní a raději mlčíme, než aby nás náhodou někdo neobvinil z 
netolerance. K tomu lze jen smutně konstatovat : "Nemyslíš - zaplatíš !"   

Bezradně umožňujeme šíření této totalitní ideologie na našem území. Zatímco Evropané čas od času 
společně (aby zesílili účinek) meditují za planetu Zemi či zastavení válek, Muslimové několikrát 
denně a ve stejnou dobu a společně !!! zesilují účinek meditací pro šíření Islámu a nenávisti vůči 
všemu neislámskému. Takové síle nenávisti, takové silné negativní energii, nejsme schopni čelit. 
A to, že nejsme schopni, vidíme v nezastavujícím se proudu migrantů, které nemáme sílu ani 
identifikovat, natož cokoliv rozumného pro naši obranu dělat. Jsme jako ve špatném filmu. Jako zvěř 
jdoucí na porážku. 

Jsme bezradní, protože Islám považujeme jen za náboženství. Jestliže včas nevyužijeme moci 
Deklarace ubránit ušlechtilá práva a svobody, ztratíme je stejně rychle, jako je ztratili křesťané žijící v 
kontaktu s muslimy. Jsme nadutí a nezodpovědní hlupáci, jestliže si myslíme, že to přežijeme. 

K plnění Deklarace se zavázaly i vlády islámských zemí, a to Afghánistánu, Egypta, Iráku, Iránu, 
Pákistánu, Sýrie a Turecka. Hlasování se zdržely státy, kde začaly vládnout totalitní režimy a ty dobře 
věděly, že moci Deklarace nemohou čelit, a to Bělorusko, Československo, Jugoslávie, Sovětský svaz 
a Ukrajina. Zdržela se také Saudská Arábie, ze které se nyní rekrutují a jsou financováni 
nejradikálnější islámští duchovní. 

Deklarace disponuje velkou mocí založenou na vyšších principech. Moc vyšších principů dříve 
úspěšně použila americká Deklarace nezávislosti, francouzská Deklarace práv člověka a občana i 
M.Gándhí k osvobození Indie. Tyto vyšší principy jsou silnější než Islám a s ním spojený export 
nenávisti. Jen využití těchto vyšších principů nás může zachránit.  Nic jiného ! 

Ano, máme co dočinění s krizí Islámu a dokud se Islám nestane soukromou věcí každého jednotlivce 
a neoddělí se od veřejné moci (podobně jako dříve Křesťanství) a dokud nebude tolerantní jako jiná 
náboženství, nezastaví se šíření nenávisti, které vede k boji a zabíjení všech odpůrců a k boji proti 
demokracii. Máme co dočinění s totalitní mocí šířenou zákeřně pod pláštěm víry proti svobodným 
demokratickým zemím. A protože máme zakotveny v Deklaraci náboženské svobody, jsme bezradní. 
V Deklaraci máme ukotveno právo na ochranu našich práv možností přijmout potřebné zákony a 
veřejně deklarovat, co nám škodí, co nebudeme tolerovat :    

" Článek 29, odst.2. 

 Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon 
výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachování práv a svobod ostatních a vyhověno 
spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.  
.... " 

Abychom ubránili naše krvavě vydobytá práva a svobody před islámskou totalitou, musíme na našich 
územích zákonem provést omezení Islámu ve smyslu čl.29 Deklarace. Musíme zakázat veškeré šíření 
všech tezí Islámu mířících proti našim právům. Stejně tak, jak se bráníme tezím fašismu a 
komunismu. Jinak o svá práva přijdeme a žádná Deklarace nám později už nepomůže. 

Donuťme evropské politiky, ať konají svoji povinnost a dodržují Všeobecnou deklaraci lidských práv, 
která končí článkem 30 touto větou : 

"Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo 
osobě jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení 
některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených." 



Ani Islám tedy nemá právo vyvíjet činnost nebo se dopouštět činů, které by směřovaly k 
potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.  

Je všeobecně potvrzeno, že Islám svými myšlenkami a základními principy nutí muslimy 
dopouštět se činů, které směřují k potlačení práv a svobod v deklaraci uvedených.   

Je proto nutné se Islámu bránit stejně účinně jako proti fašismu a komunismu. 

Máme nejen právo, ale i povinnost se bránit. A nikdo to nemůže napadnout. Naše vlády se za nás k 
tomu zavázaly. Pokud to neudělají, naše společnost založená na rovnosti všech lidí zanikne. 

Politici, nebojte se, že pro naši svobodu budete muset přijmout nepříjemná rozhodnutí. Nebudeme vás 
obviňovat z xenofobie. Budeme vás podporovat. Zasloužíte se o záchranu Evropy, o záchranu nás, 
našich žen a dětí.  

Už si nemůžeme dovolit zneužívat naše náboženské svobody militantním Islámem. Zákaz 
zneužití práv je posledním článkem č.54 Listiny základních práv Evropské unie. 

PRO  ZACHOVÁNÍ  SVOBODY  A  EVROPSKÝCH  HODNOT POŽA DUJME  :  

- společné prohlášení evropských vlád, že jsou zavázány a povinny naplňovat Všeobecnou deklaraci 
lidských práv a důsledně bránit všechna práva a svobody v ní zakotvená 

- společné prohlášení evropských vlád, že Islám v mnoha bodech odporuje Všeobecné deklaraci 
lidských práv a že jsou pro zachování těchto hodnot nuceny přijmout zákonná opatření zakazující 
šíření Islámu v současné formě projevující se navenek zabíjením nevinných lidí 

- společné prohlášení evropských vlád, že Islám šíří nenávist vůči ostatním náboženstvím, nedovoluje 
svobodný výběr náboženství a netoleruje jedince bez vyznání a že se tato nenávist projevuje krutými 
tresty i zabíjením nemuslimů a že z těchto důvodů nelze na Islám pohlížet jako na náboženství 
pobírající ochranu Všeobecnou deklarací lidských práv ani Listinou základních práv EU 

- přijmout evropskými vládami směrnici či zákony zakazující na území Evropské unie jakékoliv 
veřejné šíření Islámu slovem, písmem, zvukem a obrazem a to i na sociálních sítích z důvodu 
neslučitelnosti s hodnotami, právy a svobodami zakotvenými ve Všeobecné deklaraci lidských práv 

- pro důslednou a účinnou kontrolu islamistů přijmout evropskými vládami směrnici či zákony 
zakazující používání jiného než úředního jazyka ve všech mešitách i na všech akcích mimo ně a 
zakazující používání jakýchkoliv textů a propagačních materiálů souvisejících s islámem v jiném než 
úředním jazyce 

- společně pronajmout v zemích na okraji Schengenského prostoru jejich území a platit jim za 
vybudování a provoz utečeneckých táborů, kde migranti setrvají v bezpečí do skončení konfliktů 

- masově,  účinně a dlouhodobě oznamovat v zemích, ze kterých migranti odchází, že na území EU 
nebudou vpuštěni bez dokladů a že pobyt všech migrantů je jen dočasný 

- do utečeneckých táborů nevpouštět osoby bez dokladů a automaticky je vracet do sousední země, 
odkud přišly  

- deportovat všechny islámské duchovní bez povolení k pobytu a všechny nově příchozí se současnou 
uprchlickou vlnou 

- posílit roli OSN a mírové sbory, prosadit zásadu, že v případě konfliktu se všem okolním zemím a 
všem obchodním společnostem i fyzickým osobám zakazuje veškerý obchod se stranami konfliktu a 
hranice zabezpečit a kontrolovat mírovými sbory, které jediné mohou dodávat humanitární pomoc 

- ve jménu OSN vytvořit celosvětové nerušitelné informační kanály a jednání s agresory vést v 
přímém přenosu před celým světem způsobem, aby krátce a jasně odpovídali na faktické a ověřitelné 
otázky a museli před celým světem, i svými občany, přiznat porušování mezinárodního práva 

- společnosti lákající nové pracovníky z řad migrantů pro svůj růst, ať státům zaplatí sociální dávky 
pro všechny členy rodiny na celý jejich život -  ať to neplatí daňoví poplatníci         

- účinně a systematicky pomáhat rozvojovým zemím a zajišťovat jim zdroje vody 

                                                                                                                                                  


