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SSSeeekkktttaaa   IIIkkkaaarrrooovvvcccůůů   
   

DDDrrr...   MMMaaatttttthhhiiiaaasss   RRRaaattthhh   
Žijeme v opravdu vzrušující 
době. Vzmáhá se strach – 
strach těch, kteří po desetiletí 
bezohledně drancovali naši 
planetu a obětovali zdraví 
a životy miliónů lidí mamonu 
farmacuetických a ropných 
zisků: sekty Ikarovců. 
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ro členy této sekty je naše planeta jakýmsi 
míčem, do kterého se v zájmu jejich globálního 
loupežného drancování smí volně kopat. Po 
desetiletí pohlíželi členové této sekty na miliar-

dy lidí na této planetě jako na telata, která se mají odvést na 
porážku, ne však bez toho, aniž by předem uhradila svým 
řezníkům jateční poplatek. Tato sekta terorizuje stále 
nestoudnějším způsobem dodnes naši planetu válkami, 
krizemi, epidemiemi, dozorčím státem, organizovaným vydí-
ráním prostřednictvím cen ropy a celosvětového úbytku po-
travin. 
 
Milióny lidí v Německu a v Evropě se už díky tomuto vývoji 
zklamaně od politiky odvrátily. Ale i to je chtěné, protože 
demokratické spoluurčování je pro zájmy této sekty totéž jako 
voda pro oheň. Členové sekty Ikarovců už dávno vědí, že 
pokračování jejich panství není slučitelné s demokratickou 
státní formou. Proto investují cíleně do výstavby kontrolního 
a policejního státu, tedy diktatury, která má pro celé generace 
upevnit panství farmaceutického a ropného kartelu. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ikarus byl postavou řecké mytologie. Byl polapen na jednom 
ze středomořských ostrovů a chtěl uniknout s pomocí umělých 
křídel. K tomu účelu slepil peří voskem a připevnil si je na 
paže. V opojení svým letem ignoroval radu, aby nevzlétl příliš 
vysoko, protože jinak by vosk žhavostí slunce roztál. O jeho 
osudu tím bylo rozhodnuto – umělá křídla selhala a on se zřítil 
do záhuby. 

P 
Ikarus jako 
kmotr sekty  

Je tedy dostatek 
dobrých důvodů, 
podívat se na sektu 
Ikarovců trochu 
důkladněji!  
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Jméno Ikarus se odedávna používá pro lidi, kteří – zaslepeni 
arogancí a touhou po zisku – ignorují fakt, že létají s vypůjče-
nými křídly. Pro lidi, kteří se ve vzduchu – tedy u moci – doká-
žou udržet jen tak dlouho, dokud si na ně nikdo neposvítí. 
 

 
Ropná pole naší Země vznikala po miliardy let a byla společ-
ným dědictvím lidstva – než z nich Ikarovi učedníci v podobě 
hrstky chamtivých ropných finančníků učinili základ miliardo-
vého obchodu, který mezitím ekonomicky zotročil celé lidstvo. 
Nedotknutelnost lidského těla, báze veškerých prohlášení 
o lidských právech, od Magny charty po ústavu, platila po sta-
letí za nezcizitelnou. Pak Ikarovi učedníci – v tomto případě 
bezohlední farmaceutičtí finančníci – objevili choroby lidského 
těla jako tržiště pro miliardový odbyt svých patentovaných 
přípravků. 
 
Bez ohledu na životy miliónů lidí podnikl farmaceutický kartel 
bezpříkladné loupežné tažení po naší planetě. Zanechal za 
sebou stovky miliónů lidí, odsouzených zmírat na nemoci, 
ačkoliv bylo k dispozici vědění k jejich téměř naprostému 
odstranění. 

 
Po celý život jsme na jablka z vlastní zahrady a na brambory ze 
svých záhonů pohlíželi jako na naše nejvlastnější právo na 
zdravou výživu. Nyní, po zásobování energií a lidském těle, 
definovali Ikarovi učedníci třetí univerzální trh: naši výživu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učedníci Ikarovi  
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Pokud by vše proběhlo podle plánů firem Bayer, Sanofi, Mon-
santo, Merck, Glaxo a dalších koncernů, měly by být systema-
ticky geneticky změněny veškeré složky naší potravy, aby bylo 
možno je patentovat. Tento krok má jediný cíl: má se ukončit 
ona éra v dějinách planety, kdy potraviny byly společným ma-
jetkem lidstva, a mají být podrobeny výhardně kontrole malé 
skupiny, která je očividně rozhodnuta podmanit si naši planetu 
a všechny živočichy na generace dopředu ve všech životních 
oblastech. 
 
 

 
 
Paralely mezi Ikarem řecké mytologie a členy sekty Ikarovců 
jsou zřejmé: 
 

 Stejně jako Ikarus ví dnes i sekta Ikarovců, že létá 
s nepravými křídly, především s miliardovým podvod-
ným farmaceutickým obchodem s nemocí a s bez-
ohledným tyranstvím ropného kartelu. 

 

 

 Stejně jako Ikarus vědí i Ikarovi učedníci, že jejich 
výškový let potrvá jen tak dlouho, dokud zůstanou 
neodhalena jejich falešná křídla – čili podvodný 
charakter jejich investičního obchodu. 

 Nyní, když tento podvod vyšel najevo a slunce taví 
vosk falešných křídel, vědí přívrženci sekty, že se zřítí. 

 Tváří v tvář této jistotě se příslušníci sekty zoufale 
snaží nadcházející pád všemi způsoby ještě oddálit: 

 Zamlžují slunce lživými kampaněmi, jako 
např. Že vitamíny jsou škodlivé, že geneticky 
modifikované potraviny vyřeší problémy 
hladovění ve vývojových zemích nebo že 
neexistují skutečné alternativy k tyranii 
ropného kartelu. 

 Prostřednictvím bruselské evropské komise 
budují diktaturu, která má metodami 
policejního státu a vojenským nasazením 
oddálit pád sekty. 

 A zpřetrhají-li se všechna vlákna, je sekta rozhodnuta 
strhnout s sebou do hlubin celý svět v atomovém 
infernu. Jen tak lze vysvětlit fakt, že pohlaváři sekty 
ve Washingtonu a v Paříži otevřeně hrozí světu 
atomovou válkou. 

Paralely mezi Ikarovy 
učedníky a mytologií 
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Aktuálním ohrožením pro sektu je to, že v zemi, která zatím 
platila jako bašta jejího globálního drancování – v USA – má co 
do činění s „hnutím změny“, které je rozhodnuto tam 
hrůzovládu sekty ukončit. 
 
Sekta musí jednat už jen proto, aby zabránila ztrátě moci ve 
své dosavadní ústřední zemi. Neboť jedno je jasné: kandidát 
sekty McCain nebude v dobách míru nikdy zvolen preziden-
tem. Jen když se sektě podaří zaplést svět v příštích pěti měsí-
cích do atomové války, má její kandidát vůbec šanci dostat se 
do Bílého domu, aby odtamtud – za stálého válečného práva – 
dále upevnil světovládu sekty. 
 
Jelikož dosavadní vůdci sekty v USA, Bush und Cheney, už 
možná nejsou politicky schopni rozpoutat jadernou válku, 
vyvinula sekta již „plán B“: v druhé největší jaderné velmoci, 
Francii, aktivovala už v roce 2007 své „spáče“ – členy sekty, 
kteří byli doposud sotva známí. Jejich jména: Nicholas Sarkozy 
a Bernard Kouchner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GGeeoorrggee  BBuusshh  oobbjjíímmáá  

JJoohhnnaa  MMccCCaaiinnaa   
 

 

 

 

Aktuální výzvy pro 
ikarovskou sektu  
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Sarkozy vzestoupil k vůdci sekty ve Francii, poté co s pomocí 
francouzských daňových miliard přivtělil pařížskému farma-
ceutickému trpaslíkovi jménem Sanofi farmaceutický koncern 
Aventis (vzešlý z farmaceutického koncernu a spolubudovatele 
osvětimského koncentračního tábora) a naprosto tak sepjal 
farmaceutické s francouzskými státními zájmy. 
 

Bernard Kouchner založil před třiceti lety maskované uskupení 
sekty, maskované jako „Médécins Sans Frontière“ (MSF, Lékaři 
bez hranic), které dlouhou dobu nepoznáno vyvíjelo aktivity 
především v rozvojových zemích. Nyní vyšlo najevo, že tato 
jednotka v Africe je zodpovědná za to, že příbalové letáky 
jedovatých chemických pilulek na AIDS byly systematicky 
odstraňovány a importované farmaceutické pilulky byly přeba-
lovány do pestrobarevných krabiček. Tato podvodná balení 
měla jako informaci jen potisk barevným logem sekty MSF 
a jedovaté pilulky se – jako žvýkačky – rozdělovaly nic netuší-
címu obyvatelstvu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Spáči“ jsou 
aktivováni  
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Pletichy kolem „uchvácení moci“ dua Sarkozy-Kouchner počát-
kem roku 2007 jsou podrobně dokumentovány v knize prezi-
dentské kandidátky Ségolène Royal (ISBN 978-2246736110). 
Popisuje detailně, jak francouzští členové sekty z farmaceutic-
ké, ropné a jaderné lobby v souladu s jednomyslně laděnými 
francouzskými sdělovacími prostředky zvolili Nicholase Sarko-
zyho za svého vůdce. Volby samotné pak byly – stejně jako 
1933 v Německu – už jen fraška. 
 
Royal také popisuje, jak Sarkozyho tlupa cíleně šířila rasovou 
nenávist a strachy, aby tak poděšené obyvateltvo vehnala do 
náručí sekty, která si navlékla kostým „strážců práva a řádu“. 
Tato metoda je věrnou kopií metod SA, s jejichž pomocí už 
před 75 lety tytéž hospodářské zájmy zničily Výmarskou 
republiku.  
 
Ségolène Royal dokumentuje také „mafiánské metody“, jimiž 
byl Sarkozy protlačen k moci, včetně vloupání do jejího sou-
kromého bytu s poselstvím: „Přijdeme, kdy se nám zachce, 
a děláme, co se nám zachce.“ Nixonova „Watergate“ byla 
proti tomu kašpárkové divadlo. 
 
Tváří v tvář tomuto vývoji se rychle ujasní, že – stejně jako 
farmaceutický a chemický kartel IG Farben v roce 1933 – tytéž 
síly dnes, o 75 let později, znovu protlačily k moci evropského  

 
politika, který má prosadit jejich zájmy v Evropě a ve světě – 
všemi prostředky. 
 
Nepřekvapuje také, že sektářské duo Sarkozy/Kouchner už tři 
měsíce po uchvácení moci ve Francii oznamovalo světu 
v srpnu 2007 jadernou válku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPPooodddllleee   jjjeeejjjiiiccchhh   gggeeesssttt      

jjjeee   pppooozzznnnáááttteee 
 

Ve druhém pololetí 2008 musí sekta především v Evropě dále 
odhalit svoji pravou tvář. Pod Sarkozyho evropským předsed-
nictvím se bude zdokonalovat dozorčí a policejní stát. Sekta 
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nadto plánuje prostřednictvím bruselské EU celoevropsky 
vytvořit struktury, které jsou – obdobně jako SS a Gestapo – 
nepostradatelné pro zřízení diktatury. Z téhož důvodu chce 
Sarkozyho tlupa a ostatní členové sekty v bruselské EU vybu-
dovat evropskou „brannou moc“, která má nejen v zahraničí, 
např. v Africe, silou zbraní prosazovat zájmy a odbytiště sekty. 
Tato evropská armáda je určena k nasazení i ve vesnicích 
a městech Německa a Evropy, pokud by se obyvatelstvo už 
déle nemělo dobrovolně podřizovat vládě sekty. 
 

V tomto roce budeme ještě svědky toho, jak si duo Bush- 
Cheney bude s klikou Sarkozy-Kouchner transatlanticky přihrá-
vat míče s jedním cílem: nechat někde ve světě eskalovat krizi 
natolik, aby došlo k nasazení nukleárních zbraní a tím k začát-
ku třetí světové války. 
 

A pokud se to neprosadí, pokusí se tato klika – pod prahem 
světového požáru – uvést svět v úděs provokací hrůzné událo-
sti. I zde by mohla být kmotrem událost světových dějin: požár 
říšského sněmu, který byl odměněn příspěvkem IG Farben ve 
výši 400.000 říšských marek do pokladny nacistické strany. 
 

Ještě jednou je třeba konstatovat: jen ve válečném scénáři se 
může kandidát sekty v USA nastěhovat do Bílého domu 
a v Evropě může být zpevněna diktatura farmaceutického 
a ropného kartelu  

 

 
Sekta Ikarovců má dlouhou tradici. Pokud vás dosavadní 
popisy sekty zhrozily, odvažte se k pohledu na dějiny: 
 
 

● Duo IG-Farben-Rockefeller 
Před rokem jsme zveřejnili do té doby „ztracené“ protokoly 
norimberského procesu proti odpovědným osobám firem 
Bayer, Hoechst a BASF. (Akciová společnost IG Farben AG). 
Bez IG Farben, jak pravil hlavní americký žalobce Taylor 
v Norimberku, by druhá světová válka nebyla možná 
(www.profit-over-life.org). Americký senátor shrnul v roce 
1943 ve vojenském výboru amerického senátu příčiny druhé 
světové války ještě výstižněji: „IG Farben byl Hitler a Hitler byl 
IG Farben!“ 
 
Od července 2007 studovaly tyto dokumenty téměř všechny 
světové vlády, téměř všechny mezinárodní koncerny a tisíce 
akademických institutů. To, že druhá světová válka by měla 
být dějinnou nehodou, je báchorka, které mezitím už nikdo 
nevěří. 

Prominentní členové 
sekty Ikarovců  
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Přepsání dějinných knih o druhé světové válce je jen otázkou 
času: druhá světová válka byla mocenským bojem mezi dvěma 
skupinami ikarovské sekty – mezi IG-Farben (Bayer, Hoechst, 
BASF) a Standard Oil Company (Rockefeller) – o kontrolu 
tehdy nově vzniklého světového trhu chemického, ropného 
a farmaceutického obchodu. IG Farben vsadili na kartu 
bezohledných nacistických pochopů a prohráli. Po „boji“ byly 
odsouzeny politické a vojenské loutky, pohlaváři IG-Farben 
byli omilostněni a akcie poraženého (IG Farben) byly 
převedeny vítězi (Rockefeller). 
 
Pro Ikarovy učedníky to vše byla jen trochu nevázaná hra 
„Monopoly“. Pro 60 miliónů mrtvých a jejich pozůstalé 
zůstávají příšerné následky této války smrtelně vážné. 
 

● Duo Wurster-Kohl  
Po druhé světové válce pokračovala hra ikarovské sekty neru-
šeně dál. Karl Wurster, v Norimberku ještě obžalovaný jako vá-
lečný zločinec, byl o několik let později zase předsedou správní 
rady BASF. Jeho kolega, ředitel IG Farben Fritz Ter Meer, seděl 
pro kromadnou vraždu a zločinným farmaceutickým experi-
mentům v koncentračním táboře Osvětimi sedm let za mříže-
mi. Očividně jakési „pasování na rytíře“ mezi členy sekty, ne-
boť již v roce 1956 seděl Ter Meer zase na „královském trůnu“ 
– na křesle předsedy dozorčí rady firmy BAYER. 

 
Ale ani Karl Wurster nebyl jen tak 
někdo. Norimberské protokoly 
ukazují, že jeho podnik vyráběl 
pověstný Zyklon B pro koncetrační 
tábor v Osvětimi, s nímž tam byly 
zplynovány milióny lidí. 
 

V poválečném Německu vychová-
val Wurster cílevědomě mladého 
zaměstnance BASF jako člena sekty 
a dostal ho až do kancléřského úřa-
du Spolkové republiky Německo. V letech 1982-1988 se staral 
Helmut Kohl jako „farmaceutický kmotr“ z německého kan-
cléřského úřadu o globální zájmy farmaceutického obchodu. 
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● Duo Merkel-Schäuble  
A ani ikarský adept Helmut Kohl nezmeškal v pravý čas uvést 
své nástupce: Angela Merkelová, Kohlovo „děvče“, je dnes 
kancléřkou Spolkové republiky Německa. Wolfgang Schäuble, 
Kohlův designovaný nástupce, až do doby, kdy klopýtl o skan-
dál s peněžními dary, je dnes ministrem vnitra. 
 
Členové sekty si s porušováním zákonů hlavu nelámou: dělají 
si zatím zákony sami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„„„PPPooolll iiitttbbbyyyrrrooo“““    fffaaarrrmmmaaaccceeeuuutttiiiccckkkéééhhhooo   kkkaaarrrttteeellluuu   dddnnneeesss:::    

hhhlllaaavvvnnn ííí    sssííídddlllooo   EEEUUU   vvv   BBBrrruuussseeellluuu         

 „„PPoolliittbbyyrroo““  ffaarrmmaacceeuuttiicckkééhhoo  kkaarrtteelluu  11993333::  

hhllaavvnníí  ssííddlloo  IIGG--FFaarrbbeenn--AAGG  vvee  FFrraannkkffuurrttuu  
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V roce 1933 bylo ústředí IG-Farben-AG – největšího chemic-
kého a farmaceutického koncernu na světě – „politbyrem“ 
farmaceutického kartelu. Protokoly norimberského tribunálu 
ukazují, že odsud bylo financováno nacistické převzetí moci 
a připravovaly se dobyvačné plány druhé světové války 
(www.profit-over-life.org). 
 
Dnes operuje „politbyro“ kartelu z budovy „Komise EU“ 
v Bruselu s přesně týmž cílem: dobytí a kontrola farma-
ceutického a chemického světového trhu. 
 
Merkelová oproti tomu – vybavena svůdnou vůní fyzičky 
a farářovy dcery – se měla postarat o to, aby diktatura nezů-
stala omezena pouze na Německo, nýbrž aby pojala celou 
Evropu a záhy celý svět. To bylo pozadí, proč Angela Merkelo-
vá v roce 2007 bruselskou EU doslova zavalila kufry s úplatky 
a údery biče. 
 
V květnu 2008 cestovala Angela Merkelová jižní Amerikou 
a prodávala tamním vůdcům vlád bruselskou EU komisi – čili 
ono „politbyro“ farmaceutického kartelu, operující mimo ja-
koukoliv demokratickou kontrolu – jako vzorný příklad pro de-
mokracii k napodobení. Skutečný cíl jednotýdenní cesty členky 
sekty Merkelové na jih: po Evropě by měl být naráz podroben 
i celý jihoamerický kontinent libovůli zájmů sekty Ikarovců. 

 
Musíme si znovu uvědomit, že 
v demokracii tato sekta svoji moc 
neudrží. Potřebuje netajenou dik-
taturu ekonomických zájmů. 
A více: potřebuje celosvětovou 
diktaturu, aby se její kontrole ne-
dokázala vymknout ani jediná ze-
mě. Neboť jakmile by se rdousící-
mu chvatu sekty Ikarovců dokázal 
vymanit jediný stát, vedlo by to 
k nekontrolované řetězové reakci, 
která by nakonec bezohlednému 
řádění ikarské sekty učinila přítrž. 
 
 

● Italská sekta 
I za Alpami má sekta Ikarovců pro-
minentní členy. Současné členství 
v neslavně pověstné mafiánské 
organizaci „Propaganda Due“ (P2) 
přitom očividně není překážkou, 
ale spíše doporučením. Jak Berlus-
coni, tak i jeho ministr zahranič-
ních věcí Franco Frattini jsou do-
kumentovaní členové mafiánské  

http://www.profit-over-life.org/
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skupiny P2. Ale to není všechno: nerozlučný přítel mafie 
a ikarský adept Frattini byl do dubna 2008 zastupujícím před-
sedou komise EU v Bruselu a tam – společně s členem sekty 
Schäublem – jako tzv. právní komisař EU provozoval aktivně 
přeměnu Evropy v dikaturu v zájmu farmaceutického a che-
mického kartelu 
(http://www4ger.dr-rath-foundation.org/DIE_FOUNDATION/brussels_mafia.html). 

 
 

● Duo Gregor-Oskar 
Z četných dalších příkladů se zde zmíníme již jen o jednom. 
Zdůrazňuje důležitý operativní aspekt ikarské sekty: masový 
klam. Ikarští adepti jsou opravdoví „mistři klamu“. 
 
Vzpomínáte si ještě na Oskara Lafontaine? Celé roky po svém 
odstoupení už Oskar nesměl vystupovat v televizi. Ale pak – 
když vosk na křídlech ikarské sekty začínal tát a stále více lidí 
sektu pranýřovalo jako „pohromu kobylek“ – byl najednou 
zase k užitku. 
 
Sekta chápala, že kdyby hněv lidí nesměřoval rozptýleně jen 
proti „kobylkám“, nýbrž kdyby směřoval konkrétně proti far-
maceutickému podvodnému obchodu, kterému obětovali 
milióny lidí, byl by to konec sekty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U soudů notoricky známý „P2“-mafián Franco Frattini, jako 
evropský komisař pro otázky vnitra a bezpečnosti při 
„konzultacích“ s Wolfgangen Schäublem v Bruselu.  

http://www4ger.dr-rath-foundation.org/DIE_FOUNDATION/brussels_mafia.html
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Bylo nutně zapotřebí odlehčení prostřednictvím politických 
loutek v takzvaném levém spektru. Smějí kritizovat všechno, 
jen jednu věc ne: organizovanou masovou vraždu a vydírání 
celých národních hospodářství farmaceutickým obchodem 
s nemocí. 
 
Oskar byl povolán ze svého exilu v Sársku a „oddán“ s Grego-
rem Gysim. Sotva některá královská svatba byla doprovázena 
takovým popraskem ve sdělovacích prostředcích, jako sňatek 
Oskara s Gregorem k takzvané levé straně. Heslo ikarské sekty 
nadále znělo: bez Oskara ani ránu, žádné hovory na prvním 
nebo druhém programu bez Oskara (nebo Gregora). A vskut-
ku, oba smějí veřejně pranýřovat všechno – dokonce smějí 
označit George Bushe za státnického teroristu. 
 
Jen jednu věc nesmějí: zpochybňovat podvodný obchod far-
macie. K tomu patří i to, že ostatní politické strany si smějí 
také trochu zanadávat na levičáky. To činí celou maškarádu o 
to věrohodnější. 
 
Trik zatím funguje. Nesčetní lidé, kteří řádění sekty rozpoznali 
nebo přinejmenším vytušili, se připojili k Oskarovi a Gregorovi 
s falešnou nadějí na změnu. Je asi už jen otázkou času, než 
ikarská sekta propůjčí Oskarovi a Gregorovi čestné členství za 
vykonané služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč tato analýza? 

 

V 2. pololetí roku 2008 stojí svět – jako nikdy předtím v ději-
nách – na rozcestí. Pokrok, nebo zkáza. Pokračování vlády 
sekty Ikarovců, nebo její ukončení. 
 
Zoufalé mechanismy, jimiž chce ikarská sekta ještě zabránit 
svému pádu, jsou chameleónského rázu – dokonce školené  
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oko je nedokáže okamžitě zařadit: nedostatek potravin, hyste-
rie kolem terorismu, bankovní krize, globální virové epidemie, 
hrozba jaderné války – je třeba se přesně dívat, aby se rozpoz-
naly čtyři věci: 
 

1. Na všech pákách moci, vytvářejících tuto krizi, sedí 
loutky farmaceutického a ropného kartelu, čili vůdčí 
čety sekty Ikarovců. 

 

2. Jakkoliv odlišně se tyto krize jeví, mají společný cíl: 
celosvětové vyvolání strachu. Sekta Ikarovců ví, že jen 
ten, kdo má strach, je poddajný a podřídí se nakonec 
dobrovolně jhu diktatury kartelu. 

 

3. Tou měrou, jakou lid Ameriky v současné době 
osvobozuje svoji zemi od tyranství této sekty v Bílém 
domě a v Pentagonu, pokusí se sekta upevnit svůj 
teroristický režim v jiných světadílech. K tomu patří 
v první řadě Evropa, ale i jižní Amerika, Afrika a jiho-
východní Asie. 

 

4. My, lid Evropy, musíme rozhodnout, zda chceme do-
volit teroristickou vládu této sekty – pod pláštíkem 
evropského „sjednocení“. Tato otázka je tím ožeha- 

 
vější, jelikož je jisté, že kartel činí přípravy k tomu, nahradit 
osm let trvající panství kliky Bush-Cheney-Rumsfeld trvalou 
globální diktaturou Sarkozyů, Berlusconiů, Kochů, Becksteinů 
a spol.  
 
Tím důležitější je neznat jen triky a způsob hry této sekty. 
Rozhodující je identifikovat Achilovu patu sekty – slabinu, 
která povede k jejímu konci. Tou slabinou je pravda, která 
vyjde na světlo. 
 
V báji o Ikarovi odpovídá slunci, které roztaví falešná křídla. 
 
Odhalení patentního obchodu s nemocí a geneticky změně-
nou potravou, odkrytí cílů těchto zájmů, které chtějí kontrolu 
nad klíčovými oblastmi zdraví, potravin a energie, opětované 
otevřené vyslovení těchto poznatků s přáteli a známými – to 
je slunce, které roztaví vosk sekty Ikarovců. 
 
Použijte toto vědění – i v zájmu světa, takového, jaký jej 
chcete zanechat svým dětem a vnoučatům. 
   
Srdečně Váš 
 
 
Dr. Matthias Rath 
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„Boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomnění.“ 
 

Milan Kundera 
 
 
 
INFORMACE O POZADÍ: 
Podvodný farmaceutický obchod: .................................................................................. www.pharma-fact.com/main.html 
Podvodný obchod s rakovinovou chemoterapií: ............................................................ www.chemo-facts.com/ 
Vyvraždění národů chemoterapií proti AIDS: ................................................................ www.arv-facts.com/main.html 
Osvětová kampaň Nadace Dr. Ratha v USA: ................................................................ www.end-aids-business.org/ 
Osvětová kampaň Nadace Dr. Ratha v Africe: .............................................................. www.roadmap-to-health.org/ 

Plány farmaceutického a ropného kartelu na dobytí světa v 2. světové válce: 
60 let neznámé spisy Norimberského tribunálu 
proti firmám BAYER/BASF/HOECHST (IG Farben): ..................................................... www.profit-over-life.org 

Propůjčení ceny 30 přeživšími koncentračního tábora  
Nadaci Dr. Ratha za její celosvětovou osvětovou práci  
o příčinách 2. Světové války: ......................................................................................... www.relay-of-life.org 

Řeč Dr. Ratha u příležitosti propůjčení ceny 
13. listopadu 2007 v Osvětimi: ...................................................................................... www.relay-of-life.org/speech/speech.html 

„Návrh ústavy pro lidskou Evropu“,  
předložený přeživšími koncentračního tábora v Osvětimi:............................................. www.relay-of-life.org/pdf/constitution.pdf 
Referendum, na němž byste se měli podílet –  
i v zájmu vašich dětí a vnuků: .................................................................................... www.eu-referendum.org 

 přeložil Jiří Fiala www.paprsky1.de  
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