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První kapitola

NEMOC ŠÍLENÝCH KRAV

„Kravský mor“ vyvolal po celém světě obrovské znepokojení. V listopadu 1986 se poprvé 
objevila ve Velké Británii choroba Bovine Spongioforme Encephalopathie (BSE). Onemocně
ní zpravidla propuká u skotu ve věku od tří do deseti let. V průběhu choroby BSE ztrácí hově
zí dobytek na váze, je popudlivý a trpí pohybovými poruchami, což je vyvoláváno perforací 
mozkové kůry a odumíráním nervové tkáně. Následkem ztráty kontroly nad končetinami se 
postižené dobytče potácí, padá a nakonec pojde nebo musí být utraceno. Vzhledem k drama
tickým symptomům se choroba záhy začala nazývat nemocí šílených krav.

V mozcích onemocnělých zvířat byly nalezeny bílkovinné molekuly, považované za původ
ce BSE. Profesor Stanley B. Prusiner z kalifornské univerzity v San Franciscu zjistil, že tyto 
molekuly existují v normální (PrPc) i v chorobné (PrPsc) formě. Organismus každého člověka 
produkuje zdravý protein (PrPc), který je nezbytný k určitým funkcím paměti. Zdravý protein 
produkují blány mozkových buněk. Bílkovinným infekčním původcem choroby (PrPsc-Pro
teinaceous infectious particle) je prion. Za svoji prionovou teorii obdržel prof. Prusiner nej
vyšší ocenění v oboru medicíny, Nobelovu cenu.

Priony jsou pravděpodobně nejjednodušší dosud známé formy života. Pozoruhodné při tom 
je,  že se priony samy nemohou rozmnožovat jako třeba baktérie  nebo většina virů,  avšak 
podněcují ostatní bílkovinné stavební prvky, aby se rovněž přeměňovaly na priony, což pak 
znamená, že nemocný protein (prion) napadá zdravý a přeměňuje jej v nemocný. Tím se po
chopitelně mění  stále  více zdravých proteinů.  Nemocné proteiny se  vzájemně skládají  do 
dlouhých stabilních a plynulých řetězců (fibrilární proteinové struktury) a nakonec vedou k 
smrtelné  chorobě  BSE.  Onemocnělé  proteiny  (priony)  mohou  u  skotu  napadnout  mozek, 
nervový systém i vnitřnosti.

Ohledně nemoci šílených krav se dříve vycházelo z předpokladu, že původce BSE je přená
šen  kontaminovanou  zvířecí  masovou  moučkou,  tmavočerveným  práškem,  mnohdy  li
sovaným do granulí. Toto krmivo bohaté na bílkoviny zvyšovalo u skotu produkci mléka i 
masa. Roku 1979 vyzvala britská vláda výrobce krmiva pro dobytek, aby se snažili při pro
dukci svých výrobků využívat početných nepřirozených bílkovinných přísad jako je různý ja
teční odpad, mícha a kostní moučka. K jatečnímu odpadu patří rovněž mozková tkáň, celé 
hlavy, střeva, krev a mnoho dalšího, prostě všechno, co zbývá po porážení, bourání a zpra
cování jatečních zvířat.2 Zbytky se melou, vaří a nakonec suší. Krmením skotu masovou a 
kostní moučkou se z býložravců dělají masožravci! Produkce zvířecí moučky začala úžasně 
rychle stoupat a vedla k tomu, že Británie měla k roku 1990 přebytek hovězího.

Protože známá choroba scrapie (vrtohlavost) ovcí vykazuje podobné symptomy jako BSE, 
mělo se za to, že BSE je vyvolávána scrapií infikovanou masovou moučkou (syrovým ovčím 
odpadem).  Oficiální  verze  o  příčině  BSE zní:  „Bovine  Spongioforme  Encephalopathie  je 
degenerativní onemocnění mozku skotu. BSE je formou ovčí choroby scrapie přenesenou z 
ovcí na hovězí dobytek.“
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Scrapie u ovcí je známa již po staletí; první zprávy o této chorobě pocházejí z roku 1730. 

Jde o smrtelného původce, který se dosud vyskytoval pouze u ovcí, scrapie je pro lidi ne
škodná. Přirozený původce scrapie nemůže překročit hranice daného druhu, a proto také ne
infikuje člověka.

V roce 1979 byl změněn výrobní postup v britských podnicích na zpracování zvířecí mouč
ky. Z úsporných důvodů se snížila teplota při spalování pošlých kusů. Protože výsledky zkou
mání ukázaly, že původce scrapie je mimořádně odolný vůči vysokým teplotám, začalo se tvr
dit, že snížení teploty při spalování způsobilo z větší části rychlé rozšíření BSE v Anglii. Zmí
něný výrobní proces a zkrmování zvířecí moučky byly r. 1988 zakázány.

Druhou důležitou změnou postupu výroby zvířecí moučky se stalo vypuštění procesu vy
luhování rozpouštědly. Činí-li obsah tuku v moučce méně než pět procent, je výrobek déle 
skladovatelný. Rafinovaný lůj je jako zvířecí moučka velmi cenný, a proto se po léta použí
valo hořlavých rozpouštědel k extrahování loje. Po velké explozi v britské chemičce r. 1974 
byly k používání rozpouštědel zavedeny nové přísnější předpisy a místo, aby se investovalo 
do nezbytných drahých aparátů, podniky na zpracování zvířecí moučky raději upustily od po
užívání nebezpečných substancí. Podíl zvířecí moučky, vyráběné extrakcí rozpouštědly, pokle
sl v letech 1981-1982 z padesáti na deset procent a současně se zvýšil obsah tuku z pěti na 
dvanáct procent. Tuk chrání mikroorganismy před vysokou teplotou. Podle závěru mnoha epi
demiologů,  kombinace  nižší  teploty  zpracování  a  nepřítomnosti  extrakce  rozpouštědly, 
ochránila odolného původce nemoci před inaktivací a tím zapříčinila rozšíření choroby.

Podle pozdějších zjištění  však ani  v  dřívějších letech užívaná teplota  při  výrobě zvířecí 
moučky nestačila k zneškodnění původce scrapie, který je odolný vůči teplotám, desinfekčním 
prostředkům, formaldehydu, kyselině karbolové (fenolu), ultrafialovému světlu a dokonce i 
vůči radioaktivnímu záření. Proto mnozí odborníci považují za velmi nepravděpodobné, že by 
scrapií  infikovaná  zvířecí  moučka  byla  příčinou  kravské  nákazy.  K tomu ještě  přistupuje 
okolnost, že při experimentálním přenosu scrapie na skot nevzniká BSE, nýbrž tzv. Downerův 
syndrom, který u hovězího dobytka existuje již dávno. Domněnka, že BSE povstala ze zkr
mování ovčí moučky, musí být tedy mylná. Nesmí se však zapomínat, že se ovce rovněž krmi
ly zvířecí moučkou, znečištěnou hovězími odpady, nakaženými BSE. Je tedy jisté, že BSE 
může být přenášena zvířecí moučkou pouze tehdy, je-li vyrobena z masa skotu, napadeného 
BSE. Odborníci tvrdí,  že k nakažení ovce nebo jalovice stačí  pozření pouhého půl gramu 
mozkové tkáně  infikované  krávy!  Nebezpečný původce  BSE tudíž  může  číhat  i  v  ovčím 
mase!

Brzy bylo vcelku známo, že britští výrobci krmiv po zákazu jejího zkrmování doma, začali 
svou BSE infikovanou zvířecí moučku vyvážet do Evropy i do zemí třetího světa. V britském 
parlamentě bylo toto odsouzeníhodné východisko dokonce uvítáno - chtějí-li Evropané zvířecí 
moučku kupovat, rádi jim posloužíme. Od roku 1988 bylo za nízké ceny exportováno statisíce 
tun nebezpečné zvířecí moučky do Belgie, Holandska, na Blízký východ i do Jižní Afriky. 
Vědci, kteří žádali změnu takové politiky, byli samozřejmě ignorováni. 28. ledna 2001 italská 
televizní stanice RAI oznámila, že Velká Británie ještě po třináct let klidně prodávala domácí 
zvířecí moučku do celého světa. 

Nakaženou zvířecí moučkou se přikrmují také chovné ryby. Rovněž drůbež a vepři se krmí 
zvířecí moučkou a mohou být také nakaženi. U vepřů dosud choroba nepropukla, protože jsou 
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po dvou či nanejvýš třech letech poráženi. V laboratořích byli vepři uměle infikováni a po 
osmi letech se u nich objevilo onemocnění mozku; britští vědci však ve své publikované studii 
tvrdí, že požívání masa těchto zvířat neznamená pro člověka žádné riziko.

Onemocněli i další savci, krmení britskou zvířecí moučkou. Je známo devatenáct druhů sav
ců, kteří vykazují mozkové onemocnění, velmi podobné BSE. Od r. 1993 je již jisté, že BSE 
je přenosná na morčata, mývaly, kozy, kočky, opice, křečky i na gepardy. V německých zoolo
gických zahradách vykazují pštrosi symptomy, velmi podobné BSE. Jedinci pěti druhů anti
lop, včetně vzácných bílých oryxů, jsou rovněž napadáni smrtelnou mozkovou chorobou; v 
krmivu těchto chovaných zvířat byla také nakažená zvířecí moučka.

U chovných norků a vyder se vyskytuje příbuzná choroba, zvaná  Transmissible Mink En
cephalopathy (TME). U divokých zvířat těchto druhů TME není známa a vyskytuje se zjevně 
jen u zvířat, chovaných na farmách a krmených zvířecí moučkou.

Celá Evropa byla ovšem potají zaplavena nejen zvířecí moučkou, ale i masem, podezřelým 
z BSE. Tak např. roku 1997 byl odhalen ilegální export britského hovězího masa a jeho „paše
ráckou cestou“ bylo Holandsko a Belgie.
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Druhá kapitola

CREUTZFELDT-JAKOBOVA CHOROBA

Stejně jako dnes, obávali se už tehdy mnozí, že je choroba BSE přenosná na lidi. Zpráva 
Southwoodovy komise z roku 1989 ujišťuje, že BSE s velkou pravděpodobností nepředstavuje 
žádné nebezpečí pro lidi, nicméně že skot, vykazující příslušné symptomy, by se měl porazit. 
Rovněž naši politici nás přesvědčují, že není žádný důvod k znepokojení kvůli nákaze BSE. 

Všichni si tím ovšem tak jisti nebyli. Britský mikrobiolog a profesor na univerzitě v Leedsu 
Richard Lacey v anglických novinách The Independent napsal: „Jestliže si dobytčata přivodi
la nákazu skrze krmivo, pak byla cesta přenosu přinejmenším zpočátku orální. Tím zde ovšem  
je rovněž možnost orálního přenesení choroby na lidi.“

Mnozí spatřují souvislost mezi požitím infikovaného zvířecího masa a u lidí již více než sto 
let  známé  a  relativně  vzácné  Creutzfeldt-Jakobovy  nemoci  (CJN).  Toto  neurologické 
onemocnění  má genetickou příčinu a vzniká spontánně.  Kromě toho je také známo, že je 
někdy rovněž následkem transplantace tkáně. Jde o progresívní a vždy smrtelně probíhající 
chorobu ústřední nervové soustavy. Neurologové Hans-Georg Creutzfeldt a Alfons Jakob po
psali r. 1920 později po nich pojmenovanou absolutně smrtelnou chorobu. Sporadicky se ob
jevující forma nemoci se obvykle projevuje teprve po pětadvacátem roku věku. Počínající de
mence se rychle rozvíjí a postižený může být i jen několik měsíců po stanovení diagnózy zce
la bezmocný.

Jak již byla výše zmínka, nemá CJN pouze genetické příčiny, nýbrž může být přenesena i 
transplantací  tkáně.  Tisíce  osob  zemřely  po  vstříknutí  růstových hormonů,  získávaných  z 
hypofýzy (podvěsku mozkového) mrtvol. Neplodné ženy po celém světě se nechávají ošet
řovat tímto růstovým hormonem, avšak po několika letech mnohé z nich umírají na Creu
tzfeldt-Jakobovu chorobu. Často umírají v krátké době i děti, které jsou týmž hormonem léče
ny kvůli potížím růstu. Ve Velké Británii, Belgii, Holandsku a v mnoha dalších zemích se 
stejně jako lidé ošetřuje i chovný dobytek, v tomto případě ovšem hormonem získávaným z 
hypofýzy skotu!

Choroba BSE je Creutzfeldt-Jakobově nemoci u lidí skutečně hodně podobná. U pravdě
podobné lidské formy BSE se však jedná o novou variantu CJN, která se zřetelně liší od již 
dlouho známé Creutzfeldt-Jakobovy nemoci; tak například se neomezuje jenom na starší oso
by. Tato forma napadá především mladší lidi, kteří ovšem přežívají o něco déle než postižení 
dosti sporadickou chorobou CJN. S novou variantou choroby se ještě žije průměrně více než 
rok. Liší se pořadí symptomů: na počátku to jsou psychické příznaky, potom poruchy vnímání 
a nakonec i poruchy nebo ztráta paměti. O nové variantě CJN bylo oficiálně řečeno, že inku
bační doba u člověka trvá dvacet až čtyřicet dní. Podle stále se množících odkazů a zpráv 
máme co dělat se zcela novým původcem choroby, který nutí mozek sám sebe otrávit. Všech
ny oběti se vyznačují jednotnou patologií, kdy jsou u nich přítomna poškození v podobě okvě
tí nebo korunek, a během nemoci mozek zhoubovatí. Oběti nemohou chodit, mluvit, přijímat 
potravu, trpí klamnými představami, upadají do bezvědomí a nezadržitelně umírají.
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Profesor Charles Weismann je badatelem v oboru prionů (viz výše) od samého počátku. V 

německém časopisu Focus prohlásil, že mezi pacienty s CJN byl až dosud jen zcela určitý po
čet genotypů. Ti všichni podle Weismanna dědí místo 129 prionových proteinů aminokyselinu 
methionim.  Takový  genotyp  má  čtyřicet  procent  všech  lidí,  což  znamená,  že  náchylnost 
jednotlivců je různá. Nelze však rovněž tvrdit, že ostatní lidé nemohou onemocnět. Podle vše
ho je část lidí náchylnější než ostatní. Na otázku s kolika případy CJN je třeba v Německu po
čítat, profesor Weismann odpověděl protiotázkou, zda jsme si v Německu do nedávna byli jisti 
před nemocí šílených krav. Spočívá označení BSE prostě na nedostatečné kontrole? Osobně je 
přesvědčen, že velký počet případů by se nedal skrývat. Proto je nebezpečí onemocnění v Ně
mecku mimořádně malé.

Bývalý vedoucí výzkumného oddělení neuropatogenese v Edinburghu dr. Richard Kimber
lin říká: „Jestliže BSE skutečně ohrožuje veřejné zdraví, a ta u stále většího počtu pacientů 
bývá rozpoznána jako Creutzfeldt-Jakobova nemoc, potom je příliš pozdě něco udělat pro  
ohrožené obyvatelstvo.“ Pokud by byla BSE přenosná i na lidi, pak by se to týkalo velkého 
počtu lidí!

Odhaduje se, že se ve Velké Británii dostalo na stůl spotřebitelů až milion kusů infikovaného 
skotu  a  britská  vláda  počítá  se  stotřiceti  tisíci  smrtelných  případů.  Prof.  Richard  Lacey 
kalkuluje s padesáti tisíci novými oběťmi po celém světě do roku 2010 v důsledku skandálu s 
BSE a Světová zdravotnická organizace v Ženevě se obává nové celosvětové epidemie.
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Třetí kapitola

PŘENÁŠENÍ NÁKAZY

Pokud  jde  o  poškození  mozku,  nevykazuje  nová  varianta  Creutzfeldt-Jakobovy  nemoci 
velkou podobnost pouze s BSE, scrapií a TME, nýbrž i s kuru, postihující kanibaly z hornati
ny východní Nové Guineje. Podle amerického lékaře a pozdějšího nositele Nobelovy ceny D. 
Carletona Gajduseka opravdu existuje shoda mezi scrapií, BSE, novou variantou mozkového 
onemocnění CJN, a kuru. Náš odborník dává choroby do spojitosti s kanibalismem. Již r. 1980 
Gajdusek oznámil, že se mu podařilo přenést kuru, scrapii a CJN na jistý druh opic požitím 
nakažené mozkové tkáně. Jiní vědci r. 1985 prokázali u křečků orální nákazu v důsledku kani
balismu.

Je  snad  kanibalismus  odpovědný  za  rozšíření  tohoto  spongiformního  onemocnění?  Vý
zkumy ukázaly, že všechny formy spongiformních chorob (TSE přenáší spongiformní encefa
lopatii) jsou přenášeny vstříknutím nebo požitím nakažené mozkové tkáně.

• BSE se přenáší průmyslovým kanibalismem (nakaženou zvířecí moučkou), jsouli zvířata 
krmena zbytky - tedy i mozkové tkáně - chorobou BSE napadených dobytčat.

• CJN byla v minulosti přenášena ošetřováním růstovými hormony (žlázami v mozku).

• CJN  je  pravděpodobně  přenášena  hovězím  masem  (nakaženou  mozkovou  tkání). 
Nemocné priony mohou napadat mozek, nervovou soustavu a vnitřnosti hovězího dobytka.

• Kuru bylo přenášeno lidojedstvím (nemocné mozkové tkáně). Kuru se vyskytovalo téměř 
výhradně u žen a malých dětí, protože muži nejedli mozek. Když příslušný kmen zanechal 
kanibalismu, počet onemocnění rovněž poklesl.

Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že k přenosu BSE dojde tehdy, když jsou infikované látky 
přijmuty do těla spolu s potravou, a tak proniknou do zažívacího traktu. Na rozdíl od ostatních 
bílkovin přečkají priony cestu tělem bez újmy.

Jak se mohou prionové částice dostat z žaludeční partie do mozku? Protože žaludeční kyse
lina nestačí k umrtvení původce nemoci, ten pak proniká střevní sliznicí a odtud se zatím ne
vysvětleným způsobem dostává do  peyer-plaques (shluků mízních uzlin v tenkém střevě). 
Vědci vycházejí z přesvědčení, že původce nemoci se rozmnožují v slezině, hltanových mand
lích a v mízních uzlinách. V pozdějším stadiu choroby napadá její původce nervové buňky 
(neurony) a následně se stěhuje do nejvzdálenějších částí těla, do míchy a mozku.

Zpráva švýcarských badatelů v britském vědeckém časopisu Nature (1997) tvrdí, že si naka
žené priony pomocí určitých krevních buněk nacházejí cestu do nervové soustavy a tím i do 
mozku. Při pokusech s infikovanými myšmi, jejichž imunitní systém byl částečně ochromen, 
dokázali  jako  transportní  látku  lokalizovat  B-lymfocity  (bílé  krvinky).  I  když  normálně 
nemohou bez překážky pronikat krevními přehradami v mozku, vědci se přesto domnívají, že 
dochází k nakažení vnějšího nervového systému. Periferní nervová soustava prochází celým 
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tělem. Jestliže se původce nemoci dostane do těla, jsou neškodné prionové proteiny změněny 
v částice vyvolávající nemoc, soudí někteří odborníci.

Nová varianta je již také přenášena v důsledku transplantace rohovky. V otázce transplanta
ce orgánů přirozeně existuje mnoho osobních názorů. Mnozí jsou však názoru, že transplanta
ce např. rohovky z jiného člověka je také jistou formou kanibalismu.

Příčinou k znepokojení jsou v této souvislosti transplantace pokožky, kostí, kostní dřeně, 
nervů i celých orgánů. Zdrojem prionového onemocnění není jen lidská tkáň; nebezpečím jsou 
rovněž výměšky a dokonce i tělesné tekutiny.

Také bychom neměli zapomínat, že sedmdesát procent všech léků, jako např. želatina, ob
sahují částečky z dobytčat. Roku 1997 bylo oficiálně oznámeno, že při užívaném postupu vý
roby želatiny není původce BSE zcela zničen. Chemické koncerny však klidně ujišťují, že 
riziko nákazy je u léků vyloučené!

Ve své knize Das Pharmakartell podává Peter Eckert detailní obrázek neblahé aliance farma
ceutického průmyslu, zdravotní politiky a lékařů na úkor nemocných a zdravotnických pojiš
ťoven. Autor knihy zná ze své odborné praxe mnohé oblasti německého zdravotního systému, 
dlouho pracoval jako lékař v různých nemocnicích, a v letech 1989 až 1996 byl odpovědný za 
bezpečnost léků u farmaceutického koncernu BAYER. Spisovatel považuje za medicínskou 
časovanou bombu degenerativní mozkové choroby jako BSE či Creutzfeldt-Jakobovu nemoc 
(CJN), které mohou být přenášeny farmaceutickými výrobky. Telata a hovězí dobytek, poten
ciální šiřitele BSE, nechává farmaceutický průmysl porážet jakožto zdroj želatiny, loje, lanoli
nu a paznehtového oleje. Možnosti využití jsou mnohostranné, což jen umocňuje riziko přeno
su BSE. Želatina např. slouží jako stabilizátor očkovacích látek i různých protilátek a rovněž 
se z ní vyrábí opláštění kapslí a pilulek.

Podle Eckerta jsou zvláště nebezpečné krevní preparáty. Při gentechnicky vyráběné krevní 
plazmě jako je Kogenate od BAEYERA tvořilo až do r. 1992 telecí sérum doslova živnou 
půdu pro buněčné kultury, a ještě dnes se hovězí sérum používá jako pomocná látka. Rovněž 
dárci krve s Creutzfeldt-Jakobovou nemocí představují obrovské nebezpečí, protože CJN lze 
jednoznačně diagnostikovat až po smrti pacienta! Jak v posledních letech zveřejnil list Coor
dination, musel již BAYER v USA stáhnout několik šarží Prolastinu, protože u dárce byla 
zjištěna CJN. Rovněž gentechnická krev se až z devadesáti procent skládá z lidských bílkovin 
a proto u ní riziko přenosu není rozhodně o nic menší než při konvenčně vyráběné krevní 
plazmě.

Když britští vědci přenesli na zdravé zvíře krev dobytčete s BSE, vykazoval příjemce po 
transfúzi symptomy této choroby. V USA kvůli nebezpečí BSE zakázali odebírat krev dárcům, 
kteří se v letech 1980 až 1997 zdržovali nejméně šest měsíců ve Velké Británii. Konečně 15. 
září 2000 bylo oficiálně oznámeno, že BSE i nová varianta CJN jsou také přenosné krví a 
krevními produkty.

Je přirozené, že epidemie BSE vyvolává velké znepokojení rovněž u spotřebitelů. Hnojíte 
své rostliny kostní moučkou? Ta je totiž vyráběna z nemocných a následně pošlých dobytčat a 
poté velmi jemně semleta! Nositel Nobelovy ceny a známý virolog Gajdusek tvrdí: „Tak jem
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ný prášek se může snadnou vdechnout a proto nikomu neradím hnojit rostliny kostní mouč
kou.“

Stále se nám říká, že konzumace svaloviny infikovaného skotu je nezávadná. Jak dokonale 
je to ve skutečnosti doloženo? A jak je to s mléčnými výrobky? Na mléčných žlázách krav prý 
dosud žádná infekce objevena nebyla. Jak je tomu z nesčetnými dalšími výrobky? Kolik pů
vodců choroby v nich je skutečně přítomných?

Roku 1993 začal dr. Karin Köster-Lösche bít na poplach, protože se v mnoha zemích Evrop
ské unie zpracovával do kojenecké výživy hovězí lůj, získávaný při nízkých teplotách. O tři 
roky později upozornil rakouského komisaře EU pro zemědělství Franze Fischlera písemně na 
nebezpečí, že se telata mohou nakazit sušeným mlékem s původcem choroby BSE. Fischler na 
vážné upozornění vůbec nezareagoval! Jsme všichni podváděni? A pokud ano, bude zdraví 
nás všech cenou, kterou musíme zaplatit za zisky farmaceutických i ostatních nadnárodních 
koncernů?
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Čtvrtá kapitola

POLITIKA

Naši politici podle všeho nemají skutečný zájem na zjištění skutečné příčiny BSE. Mni
chovská socioložka Kerstin Dresselová prohlásila, že bádání britské vlády po příčinách BSE 
cenzurovaly a všemožně je znesnadňovaly: „Odborná grémia sloužila vládě jen k tomu, aby  
politickému rozhodnutí dodala vědecký nátěr.“

K oklamání  veřejnosti  o  skutečné  míře  ohrožení  chorobou BSE britská  vláda  po  téměř 
patnáct let systematicky potlačovala, ztěžovala a manipulovala vědecké bádání. Prostřednic
tvím metod státních vědeckých subvencí se působilo na výsledky bádání. Tak například reno
movaný londýnský ústav nebyl pověřen vývojem diagnostických postupů BSE a její terapie.

Britský mikrobiolog dr. Stephen Dealler představuje jednu z klíčových postav kroniky BSE. 
Již r. 1987 napsal odborný článek o významných zdravotních rizicích, které pro lidi představu
je chorobou BSE nakažené hovězí maso. Bezprostředně po publikování článku byla Dealle
rovi bez jakéhokoli odůvodnění zastavena veškerá finanční dotace na bádání.

Britskému mikrobiologovi Harash Narangovi rovněž zastavili dotace a přišel navíc o místo 
poté, co vypracoval a provedl první test BSE, který u skotu umožňuje rozpoznat onemocnění i 
bez příslušných symptomů.

Vědcům se všemožně zabraňuje v bádání a někdy se jim i vyhrožuje. Nejsou vznášeny dů
ležité otázky, informace se systematicky falšují či případně nepublikují. Profesor Lacey pro
hlásil: „Ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová věděla všechno, ale vsadila na otá
lení, mystifikovala a lhala.“

Přestože  v  Anglii  každý  týden  onemocnělo  nákazou  BSE  až  tři  sta  dobytčat,  nejvyšší 
zdravotnický činitel Spojeného království sir Donald Acheson bezostyšně prohlašoval, že bri
tské hovězí je nejbezpečnější na světě. Britský ministr zdravotnictví Stephen Dorell dokonce 
zahájil celostátní propagační kampaň s názvem: Hovězí je bezpečné; současně záměrně o více 
než půl roku oddálil zveřejnění kritické zprávy expertů.

V poledne, 20. března 1996, ministr zdravotnictví Dorrel a ministr zemědělství Hogg v bri
tské  Dolní  sněmovně konečně  přiznali,  že  se  vyskytuje  nová  forma Creutzfeldt-Jakobovy 
nemoci, která má pravděpodobně souvislost s BSE. Po dlouhých letech nestydatého lhaní bri
tský premiér John Major 15. května 1996 poprvé veřejně připustil spojitost mezi BSE a novou 
variantou CJN, na níž umírají lidé. A jak už to tak bývá, nikdo nežádal jeho odstoupení z úřa
du!

V závěrečné zprávě vyšetřovacího výboru BSE se hrubé zanedbání boje s nákazou BSE vy
týká nejen Velké Británii, nýbrž i Evropské komisi a Evropské ministerské radě.

Všude začaly mezi politiky propukat skandály kolem BSE. Španělé byli svým ministrem ze
mědělství Ariasem ujišťováni: „U nás ve Španělsku není žádné BSE.” Ačkoli byla rizika náka
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zy BSE dobře známa již počátkem osmdesátých let, politici v Anglii, Německu, Itálii, Holand
sku, Španělsku i v mnoha dalších zemích je nebrali vážně. Mnozí z nich sehráli velmi po
chybnou roli; tak např. britský ministr zemědělství John MacGregor nařídil, že smějí být utrá
cena jen zvířata s akutními symptomy BSE, a hovězí maso všech ostatních nakažených kusů 
přicházelo i nadále na trh!

Roku  1993  psal  komisař  EU  pro  zemědělství  René  Steichen  německému  ministerstvu 
zdravotnictví: „Veřejná debata o problematice BSE je nebezpečná. Každá nová diskuse má  
dramatický dopad na spotřebu hovězího v celém Evropském společenství.“

Roku 1994 požadoval německý ministr zdravotnictví Horst Seehofer zákaz dovozu britské
ho hovězího v zájmu ukončení nepříliš odpovědného experimentu na lidech, avšak  ministři  
EU byli proti tomu! V roce 1995 spolkový ministr hospodářství  odložil dovozní omezení na 
britské hovězí. 4. března 1999 kritizovala bavorská ministryně zdravotnictví Barbara Stam
mová prevetivní program BSE v Severním Vestfálsku jako nevhodný a zbytečný: „Jestliže v  
Německu, kde jak známo BSE není, musejí být zdravá jateční zvířata vyšetřována na BSE, pak  
je výsledek vyšetření již předem jasný.“

O rok později spolkový ministr zemědělství ujišťoval: „Kdo koupil německé značkové zboží,  
ten ví, že je zcela bezpečné.“ A 30. dubna 2000 v televizi ZDF prohlásil: „V Německu BSE ne
existuje.“ Rovněž mluvčí řeznických mistrů z Berlína-Brandenburku tvrdil: „Německé hovězí  
je bezpečné.“

Přestože musel vědět o porušování zákazu zkrmování zvířecí moučky, Karl-Heinz Funke 20. 
listopadu 2000 klidně opakoval: „Jsem skálopevně přesvědčen, že německé hovězí maso je  
zcela bezpečné.“ A o dva dny později dodal: „V naší zemi až dosud nebyl žádný zvláštní pří
pad BSE. Spotřebitelé mohou stejně jako dřív jíst hovězí bez obav o své zdraví.“

Politici nejenže nedbali příslušných varování před BSE, nýbrž ještě po léta jakékoli nebez
pečí popírali a blokovali zřízení nezbytné kontroly; a jako vždy se nyní snaží svalit vinu jeden 
na druhého. Kdo však jsou skuteční viníci?
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Pátá kapitola

ZÁKULISNÍ MANIPULÁTOŘI SVĚTOVÉHO DĚNÍ

Skutečnými viníky krize BSE nejsou naši politici ani naši vědci a proto jsou výklady v této 
kapitole pro čtenáře nezbytné. Pro pochopení událostí kolem krize BSE, k nimž se v následu
jících kapitolách ještě vrátíme, jsou směrodatné a stěžejní.

Jsme vychováváni k důvěře k našim vládám a jsme pevně přesvědčeni, že se o nás dobře 
starají. Kromě toho jsme ustavičně podrobováni vymývání mozků a je nám sugerováno, že se 
náš vychvalovaný a pokročilý zdravotnický establishment spolu se všemi vědci stará o naše 
zdraví a blaho. Pravdou však je, že ve všech bodech podléháme obrovské mystifikaci.

Chceme-li pochopit, proč a jak padají ta která politická rozhodnutí,  musíme si uvědomit 
opravdu vládnoucí síly a jejich cíle. Skutečné odpovědi totiž nenajdeme v parlamentu USA 
nebo v  jednotlivých vládách ostatních  zemí.  Politika  států  není  ve  skutečnosti  ani  v  nej
menším určována tzv. demokraticky zvolenými politiky, nýbrž jejich skrytými lidmi v pozadí. 
Je samozřejmé, že většina národa o této skutečnosti nemá nic vědět a také nic neví. Nikdo ani 
netuší, že se všechny mocenské nitky nahoře sbíhají. Mocní tohoto světa udávají tón a lidmi 
zvolení politici podle něj tančí. Ústřední postavy politiky nejsou nic jiného než ze zákulisí ob
ratně vedené loutky.

Skuteční manipulátoři v zákulisí světového dění patří k nejvlivnějším a nejmocnějším rodi
nám, které během doby již rozprostřely svou síť po celém světě a její chapadla zasahují do 
všech oblastí lidského života. Tito lidé prosazují svůj vliv v náboženství, politice, vzdělání, fi
nancích i v masmédiích, a totéž samozřejmě platí i o vědě. Jejich moc sahá od Moskvy do Pa
říže, z Paříže do New Yorku a odtamtud do Tokia. Pomocí konexí, peněz i násilí se již vplížili 
všude; jejich konečným cílem je diktátorsky vedená světová vláda. Dnes již víme, že mimo 
jiné sledují tyto cíle:

• Vytvoření mezinárodní hospodářské unie,

• zřízení mezinárodního parlamentu,

• zavedení společenského řádu, který by pomocí computerů propojil všechny oblasti života,

• postupné oklešťování národní svrchovanosti v prospěch jedné jediné světové vlá-dy,

• vytvoření světové armády sloučením US-Army, vojsk NATO a pohlcením ostatních ná
rodních armád,

• sjednocení všech náboženství a jejich následné splynutí do jediného protikřesťanského ná
boženství,

• získání absolutní kontroly potravin pomocí World Food Authority,

1746



BSE, nemoc šílených krav a likvidace zemědělství           Příloha číslo 16
• zavedení vegetariánství z ideologických důvodů.

Henry Kissinger  kdysi  prohlásil:  „Kdo kontroluje  potraviny,  má kontrolu nad celým ná
rodem.“

Rozsáhlými fúzemi a agresivními metodami expanze posílili mocní tohoto světa svůj vliv na 
mezinárodní trh a tím i na naší obživu. Multinacionální koncerny (Monsanto, DuPont, Novar
tis,  Agr Evo, Univelever atd.) diktují  tržní podmínky jak spotřebitelům, tak i zemědělství. 
Mají  absolutní  kontrolu nad potravinářským průmyslem a téměř všemi potravinami světa. 
Dnes rozhodují o tom, jak bude naše potrava vyprodukována, zpracována a co se dostane na 
náš stůl.

Potravinářský průmysl se ovšem také stále častěji dostává v negativních souvislostech na 
titulní stránky novin. V posledních letech byl svět opakovaně konfrontován s vážnými po
travinářskými skandály jako bylo hormony vyháněné maso, dioxin ve vejcích, prasečí mor a 
BSE. Co není v pořádku s našimi potravinami? Odkud se bere tolik katastrofálních trendů? 
Existuje  spojitost  mezi potravinářskými skandály a globalizačními plány naší  skryté vrch
nosti?

Podle State of World Population z roku 1991 dosáhne světové obyvatelstvo v roce 2050 
hranice deseti miliard, a to je podle manipulátorů v zákulisí příliš! Před mnoha lety již vypra
covali tři studie k otázce, zda by populační exploze mohla stát v cestě jejich plánům. Všechny 
tři studie došly ke stejnému výsledku, že totiž růst obyvatelstva musí být redukován, a proto 
se světovládci rozhodli za všech okolností zvýšení počtu obyvatelstva světa zamezit. Existují 
konkrétní indicie, že vládnoucí síly páchají v naší době genocidu netušených rozměrů. Svět se 
kvapem blíží k záhubě a nesčetné miliony lidí mají padnout za oběť Novému světovému řádu. 
Existují např. plány zdecimování světového obyvatelstva o sedmdesát pět procent! Cílem je, 
aby na Zemi zůstala jen elita a určitý počet kontrolovatelných a zotročených lidí.

Tak např. dr. Aurelio Peccei, zakladatel Římského klubu (Club of Rome), je již po mnoho let 
pro šíření nové nákazy, podobné černému moru. Prezident Společnosti Maxe Plancka, prof. 
Hubert  Markl,  v  interview  pro  Frankfurter  Rundschau  z  9.  ledna  2001  prohlásil:  „Měli  
bychom dokázat znovu zredukovat světové obyvatelstvo na jednu až dvě miliardy.“ Dlouholetý 
prezident WWF, princ Philip, se vyjádřil takto: „Kdybych se mohl znovu narodit, chtěl bych se 
vrátit  na svět  jako smrtící  virus a působit  proti  přelidnění.“  Ohledně problému přelidnění 
španělský politik a spisovatel, Ramón Tamames, navrhl Fondu OSN pro populační aktivity 
(UNFPA) následující lidumilný program: „Cílem OSN musí být zredukování světového obyva
telstva o dvě až čtyři miliardy lidí.“

V posledních dvaceti letech se objevilo mnoho zcela nových a silně nakažlivých chorob. 
Příčina většiny z těchto nemocí, ohrožujících dnes téměř celé lidstvo, není bohužel známa. 
Přesto vytrvale kolují pověsti a náznaky, že mnoho z nových nemocí bylo vyvinuto v labora
tořích k zredukování lidstva na naší planetě. Patří mezi ně např. nový a vůči antibiotikům 
odolný typ tuberkulózy, zcela nový typ cholery, nový a smrtící druh malárie, který se nedávno 
objevil v Africe, smrtící hemoragická horečka i viry hanta a ebola. Dr. Leonard G. Horowitz 
ve své knize In Emerging Viruses. Aids & Ebola, Accident or International? říká, že i známá 
choroba AIDS vznikla v laboratořích. Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že se úmyslně působí na 
zhoršení zdravotního stavu veškerého obyvatelstva.
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Naše  zdraví  závisí  z  velké  části  i  na  kvalitě  potravin.  Kdybychom opravdu  věděli,  jak 

špatnou kvalitu má naše potrava z příkazu jedné světové síly, nepochybně bychom byli otře
seni z toho, co vlastně jíme! Naprostá většina potravin na našich trzích už vlastně žádné sku
tečné potraviny nejsou. Jsou úmyslně vyráběny tak, aby byla jejich výživná esence zničena. 
Přestože se tím většina výživných látek ničí, klidně se nám vypráví, že je to v zájmu zlepšení 
a zkvalitnění potravin! Celé zušlechťování potravy je jedna velká lež! Ztracené vitamíny jsou 
nahrazovány vitamíny syntetickými, které naše zažívací nemůže zhodnotit. Přibližně osmdesát 
procent všech nemocí je důsledkem chybné resp. nezdravé výživy. Více než sedmdesát pro
cent z tržně nabízených potravin představuje potenciální nebezpečí! Velkoprůmyslová výroba 
potravin přinesla ještě některé další problémy. V důsledku používaných zpracovatelských lá
tek a přísad, především enzymů, se množí výskyt alergických onemocnění.

Skutečně vládnoucí mocnosti již nyní  udělaly rozhodující krok k naprostému zničení naší  
výživy. Konkrétně se jedná o ozařování potravin, jež se provádí radioaktivními izotopy jako je 
např. kobalt 60, který přesně jako ostatní radioaktivní látky vyvolává genetické změny a muta
ce v lidském organismu. Mnozí vědci  nás přesvědčivě poučili,  že ozařování potravin ničí 
všechny výživné látky a často i vyvolává rakovinu. Pokusná zvířata, jimž bylo podáváno ozá
řené  krmení,  vykazovala  změny  bílých  krvinek,  poškození  ledvin  a  negativní  účinky  na 
imunitní tělesný systém. Početné studie kromě toho dokládají, že u zmíněných zvířat byla po
zorována zvýšená míra tvorby zhoubných nádorů. To jednoznačně dokazuje, že různé druhy 
rakoviny lze odvodit od změny složení našich potravin, a dlouhodobý konzum takových po
travin skutečně u lidí určité druhy rakoviny vyvolává.

Aby  se  umlčely  hlasy  proti  ozařování  potravin,  vládnoucí  síly  Nového  světového  řádu 
jednoduše naše potraviny infikují nákazami. V obyvatelstvu rozšířily strach ze znečištěných 
potravin, především pokud jde o salmonelózu a tzv. e-coli.

Všechny velké chemizované a industrializované farmy na světě jsou donuceny k monokul
tuře osiva, umělých hnojiv a rostlinných jedů. Zemědělství sice během posledních padesáti let 
dosáhlo mnohdy působivého zvýšení výnosů, ovšem za cenu použití  obrovského množství 
strojů, minerálních hnojiv a pesticidů. Navíc moderní metody ohrožují v dohledné době po
tenciál zemědělské produkce. Půdní eroze, mizení mnoha druhů fauny i flóry, a zatěžování 
půdy i vody pesticidy jsou už dnes doslova alarmující.

Užívání chemických pesticidů je velice rozšířené. Postupem doby se však staly insekticidy 
odolnější a rychleji se šíří. To pak znovu nutí zemědělství k používání pesticidů a samozřejmě 
stále silnějších a tím i nebezpečnějších. Výzkumy navíc ukazují, že pesticidy nepůsobí ne
změrné škody jen na životním prostředí. Např. otravy rolníků pesticidy jsou dnes závažným 
zdravotnickým problémem v rozvojových zemích. Jenom v Brazílii utrpí každým rokem ko
lem devíti set tisíc lidí otravu pesticidy. Každoročně přijde ve světě tři sta tisíc lidí o život jen 
proto, že byli vystaveni účinkům jedovatých pesticidů.28

To se však má brzy změnit. Používáním genetické techniky se takovým škodám a rizikům 
vyhneme, a přesto budeme i nadále mít velký přírůstek výnosů. Pokud bychom uvěřili lákavé 
propagandě,  pak taková potrava bude zdravější  a  lepší,  než jak ji  dokáže zplodit  příroda. 
Gentechnika je průmyslem a vědou považována za inovaci budoucnosti, napomáhá fúzím a 
povede k zásadnímu přeorganizování celých průmyslových odvětví.
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V genetické technice se kombinují různé druhy molekul DNS, aby se vyvinuly takové rostli

ny a zvířata, které budou vybaveny obranným mechanismem proti škůdcům. Celá technika je 
však přinejmenším velice sporná. Její odpůrci jsou přesvědčeni, že může u lidí vyvolávat růz
né nečekané choroby. Výzkumy na krysách a jiných pokusných zvířatech ukázaly, že gene
tické krmivo vyvolává změny v orgánech a  rakovinu.  Neznámá rizika skrývají  především 
geneticky upravené produkty z kukuřice, sóji, rajčat nebo brambor. K tomu ještě přistupuje 
okolnost, že r. 1997 vydaný řád Novel-Food nevyžaduje žádné značení takových potravin.

K zvýšení odolnosti rostlin pomocí gentechniky se na ně v mnoha případech přenáší jed (Bt-
gen) z půdní bakterie  Bacillus thuringiensis. V Evropě je nejznámější Bt-kukuřice od formy 
Novartis. Varianty Bt-genu se nacházejí v bavlně, bramborách, rajčatech, květáku, lilku atd. 
Stále větší šíření jedů v životním prostředí i v potravinách má pro mocné tohoto světa žádoucí 
účinek, totiž redukování obyvatelstva smrtelnými nemocemi.
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Šestá kapitola

LIKVIDACE ZEMĚDĚLSTVÍ 

„Najde-li se ještě na druhé straně Dunaje kravička, zasloužila by zavěsit na krk zlatý zvo
nec. Nebe i země planou, neboť nastal čas, kdy všechno končí.“ (Strombergerovo proroctví)

Na rozdíl od mnoha jiných laboratorně vyvinutých chorob k redukování počtu světového 
obyvatelstva, je epidemie BSE zřejmě - nejsou žádné důkazy že by byla záměrně vyvolána - 
součástí znamení, o němž Ježíš řekl, že charakterizuje konec času: „Na různých místech bu
dou veliká zemětřesení, hlady a mory a budou  hrůzy a veliká znamení z nebe.” Nová Bible 
Kralická, Nový Zákon - Lukáš 21,11.

To všechno ale ještě neznamená, že by choroba BSE nebyla obratně využívána v zájmu sku
tečně vládnoucích sil. Pro celosvětovou vládu, pro vládu jednotné Evropy, je koncentrace ve 
všech oblastech života absolutním předpokladem ústředního plánování, podchycování, přidě
lování  i  spravování.  V budoucí  Evropě  jsou  rolníci  jako  stav  zcela  zbyteční!  Ve  zgloba
lizovaném a deregulovaném světovém hospodářství není místo pro tradiční středostavovské 
rodinné podniky, a to ne proto, že by nedokázaly produkovat hodnotné potraviny, nýbrž z toho 
důvodu, že překážejí zájmům dominujících mocností.

Postupné odstranění cel na zemědělské výrobky a otevření trhů (volný obchod) podle plánů 
skutečně vládnoucích sil, vedlo k nadprodukci másla, masa atd. Navíc byl zahájen proces kon
centrace a  přenesení tržní síly ze zemědělství na zpracovatelský průmysl a velké obchodní  
koncerny. Rodinné podniky byly zatlačeny do naprosté závislosti! Tím se zemědělství dostalo 
pod  neodolatelný  tlak  a  probíhají  v  něm  zásadní  strukturální  změny  směrem  k  specia
lizovaným velkopodnikům.

Do několika málo kartelů bude záhy soustředěna nejen produkce potravin, jak je tomu už 
dávno např. s obilím, nýbrž i veškerý obchod s potravinami. Chystá se absolutní kontrola nad 
všemi potravinami prostřednictvím World Footh Authority, která se má budoucně starat o ce
losvětové přidělování potravy. Člen evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitelů, David 
Byrne, již ohlásil na začátek roku 2002 jakéhosi předchůdce této organizace, European Food 
Authority, která má údajně kontrolovat bezpečnost potravin v celé Evropě. Ve skutečnosti se 
tím evropské zemědělství stane obětí politiky globalizace a ideologického fanatismu skryté 
vrchnosti. Jako první padnou samostatní rolníci, poté se zhroutí celý venkov, a po něm jsou na 
řadě spotřebitelé.

Cílem vládnoucích sil je prosadit dohodu o Světové obchodní organizaci (WTO), k níž se 
zavázaly evropské vlády. Po tzv. reformách přijde totální odbourání jakékoli regulace trhu a 
všeobecná platnost světových tržních cen. To bude konec středostavovského zemědělství v 
Evropě, postaveného až dosud na nezávislých rodinných podnicích.
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Již po léta jsou potraviny v mezinárodním měřítku nabízeny za  dumpingové ceny, čímž je 

rolnický stav jako takový likvidován. Sedláci jsou stále rychleji vytlačováni ze své půdy a 
jejich hospodářství přebírají banky a velké koncerny. Takový trend je pozorovatelný prakticky 
po celém světě. Jenom v posledních letech bylo v USA dohnáno do bankrotu 1,5 milionu far
mářů. Zhruba v téže době poklesl v zakládajících zemích EU počet rolnických hospodářství o 
42 procent! Jen v roce 1999 klesl v Německu počet rodinných podniků s více něž dvěma hek
tary o celých pět procent na 429 tisíc. Rok 2000 znamenal ztrátu 280 tisíc pracovních míst v 
zemědělství! V celé Evropě žije 44 procent samostatných rolníků pod oficiální hranicí chudo
by!

Roku 1960 bylo v Německé spolkové republice ještě 1,3 milionu rolníků, o jejichž správu se 
staralo kolem 2 500 úředníků. K roku 1980 to bylo jen 550 tisíc sedláků, kteří živili již 4 400 
úředníků plus velkou hlavu v Bruselu! Takové pustošení zemědělství však není důsledkem ná
hodných okolností, jak by si mnozí rádi mysleli. Záměrná koncentrace není ničím jiným než 
vyvlastňování tzv. suchou cestou a přípravou velice nehezké budoucnosti.

Dominující mocnosti proto nyní v krizi BSE vidí vhodnou příležitost k zásadnímu zničení 
zemědělství a hlavně chovu hovězího dobytka. Když spolkový kancléř Schröder svého času 
představoval Renatu Künestovou jako novou ministryni rezortu ochrany sptřebitelů, při té pří
ležitosti prohlásil: „Právě ta okolnost, že vůbec nic nevíme o zemědělství či ochraně spotřebi
telů, je velkou šancí pro zásadní změny.“

Bratr a nástupce velkospekulanta a velkofinančníka ekologického hnutí, Teddy Goldsmith, 
řekl, že jediným pozitivním faktorem politiky je kancléř Schröder, protože se rozhodl zničit 
zemědělství. 

Radikální ekolog a spisovatel, Jeremy Rifkin, v rozhovoru pro Die Welt v lednu 2001 pro
hlásil: „BSE je umíráčkem chovu hovězího. Jde o pravé požehnání, pouze převlečené za zlo.“

Není divu, že s  přibývajícími zprávami o nemoci šílených krav drasticky klesá spotřeba 
hovězího. Ceny jatečních zvířat se hroutí. Mocnosti v pozadí komisí EU nechávají v důsledku 
snížené poptávky porážet a pálit miliony kusů skotu ve všech členských zemích. Již při výsky
tu jednoho jediného případu BSE se likviduje celý stav skotu téměř bez jakéhokoli odškodně
ní. Jediný případ BSE tedy rázem znamená nesmyslnou smrt všech ostatních zvířat daného ze
mědělského podniku! To je z etického hlediska neudržitelné a z vědeckého zcela zbytečné. Ve 
Velké Británii a v Německu již dokonce někteří rolníci spáchali sebevraždu!

Pochybný evropský program vybíjení skotu - údajně kvůli odlehčení trhu - začal s něko
likaměsíčními průtahy koncem března 2001 také v Německu. Celkem mělo být již poraženo 
na 400 tisíc kusů starších třiceti měsíců bez sebemenších známek BSE! Podle údajů spolkové
ho úřadu pro výživu a zemědělství se maso poražených kusů bude do konce dubna zpra
covávat na zvířecí moučku a po tomto termínu pálit.

Stáje jsou přeplněné, řekl mluvčí Německé rolnické jednoty (DBV) Michael Lohse. Vzhle
dem k nízké spotřebitelské poptávce je taková akce nezbytná. Nikoli kvůli BSE, nýbrž údajně 
v zájmu stabilizace cen na trhu, musely být v Evropě poraženy miliony kusů skotu.
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Holocaust hovězího, jak se také systematickému vybíjení zvířat říká, výstižně charakterizuje 

morálku politiky,  která se neustále ohání tolerancí, soucitem a lidskostí,  ale v praxi jedná 
úplně jinak.

Podle náhledu berlínského úřadu státního návladního byla likvidace skotu v souladu se zá
kony na ochranu zvířat a trestní oznámení na ministryni rezortu ochrany spotřebitelů Küna
stovou proto odložili, řekl mluvčí Německého svazu ochránců zvířat v Meklenbursku.

Kvůli hrozící epidemii slintavky a kulhavky (SaK) probíhal v Německu pochybný program 
vybíjení skotu velmi pomalu. Podle údajů ministerstva na ochranu spotřebitelů v Berlíně byl 
hlavním důvodem silně omezený transport zvířat. Vysoké dopravní náklady do vzdálených ja
tek zcela pohltily výnos z prodeje skotu; rolníci museli přepravu zvířat platit ze svého!

Po prasečím moru a BSE se 21. února 2001 ohlásila ve Velké Británii i již zmíněná nákaza 
slintavky a kulhavky. Jde o horečnaté virové onemocnění sudokopytníků, které vyvolává bo
lestivé puchýře a praskání sliznice v tlamě a na paznehtech postižených zvířat.

Pro lidi není tato choroba nebezpečná. Ale její původce, virus ze skupiny picoma, je velice 
nakažlivý a tak agresivní, že se dokáže přenášet větrem na vzdálenost až třiceti kilometrů. 
Infekce SaK se šíří hlavně krmivem, mlékem, krví či lejnem, nebo ji mohou přenášet ostatní 
domácí zvířata i člověk na obuvi nebo oděvu.

Čtyři týdny po propuknutí epidemie SaK již počet prokázaných případů ve Velké Británii či
nil více než osm set a na 615 tisíc kusů bylo určeno k nucené porážce. Koncem března již bylo 
zabito přes 800 tisíc kusů. Vláda vyjádřila srozumění s tím, že se bude muset utratit polovina z 
celkového stavu skotu na britských ostrovech!

V rámci boje proti možnému rozšíření SaK se v celé Evropě  preventivně porážely tisíce 
kusů skotu! V Německu, Francii, Řecku, Itálii i v ostatních zemích byly - prý z opatrnosti - 
poraženy statisíce kusů hovězího, ovcí, vepřů a koz. Občanům se namlouvalo, že je nezbytné 
preventivně porážet zdravá zvířata! Vzdor všem přehnaným opatřením však nákaza slintavky 
a kulhavky přeskočila na pevninu a vypukla ve Francii. Nejvíc byla postižena stáda ve fran
couzském departementu Mayenne v Normandii. Od té doby bylo více než sto padesát milionů 
evropských krav, ovcí, vepřů koz a slepic v přísné karanténě.

Po epidemii SaK ve Francii bylo na řadě Holandsko. Tamější ministr zemědělství Brinkhorst 
oznámil, že se musí okamžitě zabít všechna zvířata na farmách, sousedících s místy nákazy. V 
zhruba dvoukilometrovém sanitním kordonu kolem nakažených míst se podle údajů komise 
nacházelo kolem dvaceti tisíc zvířat, která také byla všechna poražena. Ministr zemědělství je 
zásadový člověk a nejspíš proto nechal zcela neodůvodněně pobít tisíce a tisíce zdravých zví
řat. Stále více kusů (ke konci března již sto tisíc) bylo zbytečně určeno k nucené porážce. A 
stejně  jako  během krize  BSE v  Anglii  vládla  mezi  politiky  -  samozřejmě  mimo kamery 
masmédií - radost z takového masakru!

Mnozí rolníci i zvěrolékaři se domnívají, že možná ani nebyly vůbec žádné případy slin
tavky a kulhavky, a nikdo z nich také žádný nezjistil. Ministr Brinkhorst však stále tvrdil, že 
má důkazy o dobytčatech s chorobou SaK; rolníci jako vždy protestovali nadarmo! V médiích 
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se mezitím neustále mluvilo v tom smyslu, že Brinkhorstovým slovům je třeba bezvýhradně 
důvěřovat; pan ministr by přece nelhal! A krátce na to bylo pobito mnoho dalších tisíc zvířat!

Stále více holandských rolníků je přesvědčeno o tom, že se je vláda zcela záměrně snažila 
zruinovat. Zkušenosti posledních let a pobití tisíců kusů zvířat během krize BSE i SaK je nau
čily nedůvěřovat Evropské unii. Sedláci stále častěji veřejně prohlašují, že  za celou aférou 
vězí EU. V budoucí Evropě jsme zbyteční, říkají mnozí z nich!

2. května 2001 našel jeden rolník na svém pozemku podezřelou skleněnou zkumavku a byl 
přesvědčen, že obsahuje virus SaK k úmyslnému nakažení okolí. Zpráva o nálezu se rychle 
roznesla a po celé zemi vypukla panika i bouře rozhořčení. Dotyčnou zkumavku vládní úřady 
okamžitě zabavily a zaslaly ji k prozkoumání. Trvalo však více než tři dny, než vláda oznámi
la výsledek: Zkumavka nemá vůbec nic společného s infekcí SaK a byla pouze součástí vý
zkumného programu institutu TNO na měření koncentrace amoniaku v krajině.

Jak jsme již viděli, po několik dní vládla mezi rolníky i ostatními obyvateli Holandska sku
tečná panika. Proto je na místě otázka, proč trvalo tak dlouho úřední sdělení výsledku labora
torního zkoumání. O údajném měření amoniaku by muselo vědět mnoho lidí, ale žádný z nich 
nic o něm neřekl. Proč nebyli rolníci uklidněni hned? Kdyby šlo skutečně jen o amoniak, pak 
by se na nález zkumavky muselo ihned zareagovat. Trvalo to snad vládním úředníkům tak 
dlouho proto, že bylo třeba najít k problému nějaké přijatelné vysvětlení?

V Holandsku protestovalo stále více rolníků i ochránců zvířat proti hromadnému vybíjení 
zdravých zvířat v souvislosti s infekcí SaK. Mimo jiné také naléhali na okamžité očkování i 
na radikální změnu dosavadní strategie.

Každoroční očkování inaktivní trivaletní vakcínou proti SaK však od r. 1991 zakázali nikým 
nezvolení bruselští komisaři Evropské unie! Vedoucí národního ústředí pro infekci SaK v Tü
bingenu Bernd Haas tvrdil: „Očkování proti SaK bylo r. 1991 zastaveno, protože zvířatům ne
poskytovalo bezpečnou ochranu proti mnoha různým kmenům viru.“ Rolníkům se vykládalo, 
že očkování neplní svou úlohu ochrany proti těm kmenům viru SaK, které se vyskytují v Ev
ropě. Dodatečné vyhledávání a odstraňování nemocných kusů je prý nejúčinnější metodou k 
potlačení  nákazy,  prohlásila  mluvčí  bruselské  komise!  Zapomněla  však  dodat,  že  ještě 
účinnější praktikovanou metodou je preventivní vybíjení zdravých zvířat!

Avšak existoval údajně ještě další důvod. Komisař EU David Byrne řekl: „Plošné preven
tivní očkování nenavrhnu; tísňové očkování je však možné.“41 Rovněž ministryně Renata Kü
nastová  stále  znovu  odmítala  neustále  sílící  požadavky  po  preventivním  hromadném  oč
kování.  „Očkování  v  případě  nezbytné  potřeby  může  mít  smysl,  abychom  nebyli  svědky  
středověkých scén jako v Anglii, ale hlavně je třeba se zvířaty zacházet důstojněji,“ řekla 30. 
března tiskové agentuře DPA. Tvrdí se, že prý plošné očkování znamená katastrofu pro export 
zvířat i masa. Evropská unie by tím ztratila nejen vývoz do USA a Japonska, ale dalším dů
sledkem by bylo časově neomezené dovozní embargo na výrobky EU zeměmi třetího světa. 
Očkování by však i po skončení nákazy bylo ještě po léta velkým problémem pro export. 
Mluvčí komisaře EU pro zdravotnictví  Davida Byrneho řekla:  „Zastáváme jasný postoj  k  
plošnému preventivnímu očkování, a ten zní: ne!” David Byrne pak Německu přímo pohrozil: 
„Budete-li očkovat třeba jen jediné zvíře, pak jste pro nás zemí s výskytem slintavky a kul
havky; musíme vás izolovat a nedovolíme žádný export do zemí EU.“ Společným přednostním 
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cílem je chránit evropské chovatele dobytka před hospodářskou újmou. V tom byly zajedno i 
kompetentní loutky všech patnácti členských zemí Evropské unie.

Situace byla stále dramatičtější a holandská vláda začala nad ní pomalu ztrácet kontrolu. Jak 
se zdá, byly jak typ séra tak i příslušný kmen viru nové nákazy SaK již dlouho známy, a Ev
ropská unie měla k dispozici očkovací látky, které by zajistily bezpečnou ochranu. Je to zřej
mé z toho, že když se již nákaza nesmírně rozšířila, Brusel v Holandsku povolil místě ome
zené tísňové očkování. V úvahu však připadá pouze očkování k omezení nákazy. A jakkoli se 
nákaza neustále šířila, holandský ministr zemědělství se zahájením tísňového očkování ještě 
několik dní otálel, a postižení rolníci byli i nadále ruinováni! Hromadným porážením dobytka 
byla jedním rázem zmařena také desetiletá pěstitelská práce.  Finanční odškodnění nebylo, 
protože  nákaza  se  považuje  za  profesní  riziko,  a  nějakou  dodatečnou  finanční  pomoc 
nemohou rolníci z Bruselu očekávat, neboť všechny zemědělské rezervy EU byly vyčerpány 
na zvládnutí krize BSE.

Koncem března dostala i Velká Británie z Bruselu zelenou k tísňovému očkování proti šíření 
nákazy. Brusel však současně znovu odmítl všeobecné a plošné preventivní očkování v EU.

Počet nových případů onemocnění SaK stále rostl a stejně tak se rolníci stále znovu a hlasi
těji domáhali plošného očkování zvířat - Evropská unie však zůstala u své pochybné striktní 
politiky ohledně očkování. Komise EU opakovaně tvrdila, že jí jde především o ohroženou 
existenci producentů a jejich exportních šancí. Jestliže by se mělo přistoupit k očkování, pak 
by se muselo jen v Holandsku počítat  se ztrátou tří  miliard marek. Očkování by prý zna
menalo konec sedmdesáti pěti procent celkového stavu skotu v Holandsku.

To je samozřejmě nesmysl! I bez očkování existuje zákaz dovozu ze zemí ohrožených ná
kazou. Již tehdy byl trhu EU uložen termínovaný zákaz dovozu zvířat a masa z mnoha zemí 
kvůli nemoci šílených krav i slintavce a kulhavce, takže se ztrátou tří miliard marek bylo i tak 
počítáno. Příklad nám ukáže, že bez očkování jsou ztráty ještě mnohem vyšší, protože je třeba 
počítat s propouštěním a úpadky netušených rozměrů i v dalších obchodních odvětvích. Jak 
dramatické důsledky může mít nákaza SaK, ukazuje situace ve Velké Británii. Podle ofici
álních údajů britské vlády vykazuje turistický průmysl kvůli nákaze ztrátu zhruba 310 milionů 
marek týdně a ve Francii byly příslušné ztráty odhadnuty na téměř miliardu marek měsíčně. V 
Holandsku obnáší ztráta obratu po čtyřech týdnech kolem 1,5 miliard marek.

Pro nás ostatně není žádným překvapením, že skutečně rozhodující síly za EU vytvářejí v  
Evropě umělý chaos, a jeho prostřednictvím ruinují ještě stávající zemědělské podniky. Je také 
pochopitelné, že EU vědomě problém (zákazem preventivního očkování) vyvolala, aby pak 
pod tlakem protestů přistoupila na rolníky požadované řešení (očkováním). Jestliže se pak v 
důsledku plošného očkování zemědělství ekonomicky zhroutí, nemohou za to rolníci dávat 
vinu vládě, protože očkování sami požadovali. Politici je přece od začátku varovali před zá
kazem exportu, obchodními bariérami a zánikem zemědělství v důsledku preventivního oč
kování. Vinu za soumrak zemědělství v dotyčných zemích zkrátka ponesou rolníci a nikoli 
naše vlády! V důsledku nevědomosti a nezájmu obyvatelstva má skrytá vrchnost bohužel s tou
to metodou vždy úspěch!

Situace rolníků je beznadějná, protože je každé navrhované řešení ruinuje:
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• Upustit od očkování znamená, že bude zabíjeno stále více zvířat, což bude také ko

nec dalších zemědělských podniků.

• Rovněž zahájení tísňového očkování by znamenalo konec mnohých hospodářství, 
protože se bude preventivně rozšiřovat kolem postiženého místa a zvířata se musí tak 
jako zabít.

• Plošné preventivní očkování znamená nejen zákaz exportu a obchodní omezení, 
nýbrž v důsledku také konec zemědělství v mnoha zemích.

Na tomto místě by bylo vhodné připomenout, že slintavka a kulhavka jsou jednou z nejméně 
nebezpečných veterinárních chorob, kterou většina zvířat přežívá a jen málokteré na ni pojde. 
Navíc požívání  masa očkovaných zvířat  je  pro člověka naprosto neškodné a  totéž platí  o 
mléku. Není proto žádný důvod k porážení zvířat! Je-li nemocné zvíře včas očkováno a neče
ká se až na rozšíření nákazy, problém se vyřeší sám od sebe. Tak například v Jižní Africe se r. 
2000 včasným očkováním podařilo nákazu dokonale zvládnout. Pro Evropu jsou podle všeho 
připraveny jiné plány a někomu přišla nákaza SaK jako na zavolanou!

Nebyl žádný důvod k zákazu očkování zvířat a zásadní problém s epidemií SaK spočívá vý
hradně v likvidační politice Evropské unie!

Je to podloženo i tím, že komise EU chladnokrevně využívá krize BSE i SaK k tomu, aby 
chybnou subvenční politikou (jednostranným zvýhodňováním velkochovu) brutálně odbourala 
přebytek hovězího masa a tím i současně začala definitivně ruinovat zemědělství v Evropě. Po 
ledovcích másla a moři mléka máme zde nyní hotové hory masa. Takové metoda je ovšem v 
Evropské unii tradiční: hlavně v jižních zemích EU se převážně za peníze německých da
ňových poplatníků produkuje přebytečná zelenina a ovoce, a potom se za další subvence ničí! 
Tentokrát však nejde o zeleninu nebo ovoce, nýbrž o miliony zvířat, spolustvoření člověka, 
která jsou pobíjena a pak spalována jako obyčejné smetí.

Tak nesmyslné hromadné pobíjení neporušuje hrubě jen zákon na ochranu zvířat, nýbrž i zá
kon Boží!48 Kdysi Bůh řekl Noemovi: „Všeliký živočich je vám dán za potravu.” (Gn.9,2). 
„Toto jsou zvířata, kteráž jísti budete: voly, ovce, kozy, jelena, daňka, srnu, kamzíka, antilopu,  
buvola a losa. Každé hovado, kteréž má kopyta rozdvojená, jísti je budete.” (Dt.14,3-6).

Nelze tedy nic namítat proti tomu, když člověk zabíjí zvířata na nezbytnou potravu. Nejsme 
však nijak oprávněni pobíjet zvířata kvůli tzv. stabilizaci trhu s hovězím masem. Bible opa
kovaně vyzývá abychom se zvířaty jednali spravedlivě a milosrdně. Bůh sám řekl, že spraved
livý pečuje o život hovádka svého (Př.12,10; Ž.145,15). Tudíž nám Boží Zákon ukládá za po
vinnost dobře se starat o domácí zvířata. Vyžadovat od zvířat službu znamená zastávat úřad 
správce, z něhož budeme muset skládat Bohu účty (Lk.12,48).

Snad žádná jiná vláda v Evropě nevyužila tak jako vlády německá a holandská krize BSE a 
SaK jako politickou páku ke skoncování  se  středostavovským zemědělstvím. Schröderova 
vláda, stejně jako před ní Kohlova, poslušně nabrala kurs bruselské komise EU a stala se hro
bařem rolnického stavu v Evropě. Rovněž rolnický svaz při tom své dobromyslné členy vodil 
za nos a halasná slova jeho představitelů o odhodlání bránit  selský stav byla myšlena asi 
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stejně upřímně jako projevy našich politiků. Skutečností zůstává, že politici poplatní Evropské 
unii již bezmála zničili všechny tradiční rolnické struktury v Evropě!
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Sedmá kapitola

OSUD NEBO ZÁMĚRNĚ VYTVOŘENÉ ZLO?

Na rozdíl od způsobu přenášení BSE nejsou stále ještě k dispozici jednoznačné poznatky o 
tzv. spontánním vzniku této choroby i ostatních spongiformních nemocech. Neexistují žádné 
přesvědčivé důkazy, že by se u BSE nebo ostatních spongiformních chorob jednalo o infekční 
nemoc v obecně uznávaném smyslu. Nejsou zde totiž žádní původci choroby (baktérie nebo 
viry). Společným příznakem je záhadná absence zánětu a právě chybějící zánětlivá reakce 
mluví proti infekci jakožto původci choroby.

Při infekci proniká cizí protein do organismu, v němž se usadí, rozmnožuje, rozšiřuje a způ
sobuje záněty, zatímco tělo pracuje na svých obraných opatřeních. Lidské tělo je uzpůsobeno 
tak, že si dokáže samo poradit s mnoha chorobami. Když Bůh stvořil člověka, dal mu na 
ochranu proti zárodkům obdivuhodný obranný mechanismus, který dokáže vzdorovat škod
livým látkám (Ž.139,14).  Hlavní  roli  v něm hraje  jistý  druh bílých krvinek.  Tyto částice, 
zvané lymfocyty, mají schopnost rozpoznat cizí buňky v těle. Intaktní imunitní systém reaguje 
na nepřátelský virus uvolňováním chemické látky, tzv. cytokinu, k potírání vetřelce. Po rozpo
znání cizích buněk jsou vetřelci buď neutralizováni nebo zničeni.

Možnou příčinu BSE nám nabízí britský rolník, Mark Prudey, který za ni považuje pesticidy 
(ústrojné fosfáty) k hubení ovádů u skotu. Od r. 1982 bylo používání preparátů z ústrojných 
(organických) fosfátů (ÚF) zákonem předepsáno a sypaly se dobytčatům na hřbet, kde napa
daly nejen nervovou soustavu ovádů, ale pronikaly současně i do míchy zvířete a přiváděly jej 
k  projevům šílenství.  Připouští  se  také,  že  preparáty nejen postupně ničí  mozek,  ale  již  i 
nervový systém embrya v matčině těle. Rovněž prionový protein v blánách nervových buněk 
reaguje dramaticky na ÚF-preparát.

Toxikoložka  Jane  Axelradová  dává  ÚF-preparáty  do  souvislosti  nejen  s  BSE,  nýbrž  i  s 
novou variantou Creutzfeldt-Jakobovy choroby. V odborném listu Medical Hypothesis o tom 
říká: „Ústrojné fosfáty mohou vyvolat BSE nejenom u skotu; u geneticky disponovaných lidí  
může po styku s těmito prostředky ojediněle dojít k propuknutí Creutzfeldt-Jakobovy choroby.“

Mnozí vědci nás ubezpečují,  že neurologická spongiformní onemocnění mají  genetickou 
příčinu a vznikají spontánně. Charles Weismann zastává hypotézu, že priony BSE se v těle 
zvířat vytvářejí z neškodných vlastních prionů. Chybně uspořádané prionové proteiny jsou ná
sledkem spontánní mutace a mohou normální prionové proteiny změnit do chorobné podoby.

Mezi vědci celého světa se rozhořel spor o správnosti té či oné teze. Co však za onemocně
ním skutečně vězí, když příčiny spontánní BSE jsou stále ještě sporné? Zůstává záhadou, jaký 
mechanismus je podkladem vzniku původce BSE. Odkud se vůbec nemoc bere?

Jak jsme si úvodem řekli, bádání v oblasti prionů již dokázalo přesně určit, že abnormální 
forma bílkovinných molekul vyvolává při spongiformních chorobách poškození mozku. Co 
však zdravé bílkovinné molekuly v mozku přimělo k tomu, že se jejich geometrická forma ná
hle změnila? Co je příčinou strukturálních změn neškodných bílkovinných molekul?
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Až dosud jen málo vědců přišlo na myšlenku, že by BSE i příbuzná CJN mohly vznikat pů

sobením  umělých  elektromagnetických  vln.  Je  možné,  aby  zdravé  bílkovinné  molekuly 
dostaly elektromagnetickými vlnami abnormální choroboplodnou formu?

V každém případě je pozoruhodné, že se již po mnoho let všude na světě úmyslně generují 
elektromagnetické impulzy. Nejen v Evropě, nýbrž i v Spojených státech existují tisíce sítí 
mohutných vysílacích antén (GWEN), které generují základní vlny s VLF (velmi nízkou frek
vencí). Tak například v Německu vyšlo najevo, že také v samém centru Berlína existuje obří 
elektromagnetické silové pole. Právě elektromagnetické vlny jsou podle všeho skutečnou pří
činou všude se objevujícího chronického syndromu únavy, nespavosti, hromadných banálních 
infekcí, všeobecného oslabení imunity a stimulace i poruch zažívání. Tyto vlny jsou, jak se 
zdá,  příčinou nejen tzv.  umírání  lesů,  nýbrž i  příčinou různých druhů rakoviny,  srdečních 
nemocí i psychických chorob!

Způsobily elektromagnetické vlny také změny geometrické struktury zdravých bílkovinných 
buněk u skotu a vyvolaly epidemii BSE? Vědecké výzkumy prionů ukazují, že genetické změ
ny vznikají  nezávisle na sobě.  Zdravé bílkovinné molekuly onemocní  nejen vzájemně ne
závisle, nýbrž jsou podle onemocnění přesně stejné a vyvolávají rovněž tutéž chorobu. Proto 
bychom si měli položit otázku: jsou snad elektromagnetické vlny původcem strukturálních 
změn v neškodných bílkovinných molekulách?

Oficiální věda říká, že samotné elektromagnetické pole nepůsobí mutativně (nemění geny). 
Prakticky všechna dosavadní bádání v tomto směru i většina příslušné odborné literatury jsou 
bohužel přímo či nepřímo financovány dominujícími mocnostmi. Bylo by nerealistické až na
ivní přijímat za věrohodné výsledky bádání,  financovaného pouze jednou stranou. Při  po
zornějším zkoumání ostatně téměř všude narážíme na podivné nesrovnatelnosti!

Doktor Karl Heinz Braun von Gladiß z Paracelsovy kliniky v Lustmühle potvrdil, že elek
tromagnetická pole mohou působit jako spouštěcí faktor strukturálních změn neškodných bíl
kovinných buněk v tom smyslu, že je přeměňují na vysoce infekční a neurodestruktivní viry.

Dnešní chovatelství dbá především na míru produkce masa a na současnou úsporu krmiv, 
která nepřinášejí bezprostřední zisk. K tomu účelu jsou krávy vybaveny malým vysílačem na 
krku nebo na ušním boltci. Pomocí senzoru pak krmivový dopravník pozná, kterou konkrétní 
krávu má před sebou. Dopravník je elektronickým senzorem spojen se silem, takže může zví
řeti dodat příslušné množství krmiva ve vztahu k očekávanému profitu. Již jen tento svérázný 
způsob chovu jatečního skotu zapříčiňuje vysokou míru trvalého kontaminování zvířat elek
tromagnetickým polem. Krávy jsou také vystaveny elektromagnetickému poli z elektrického 
ohradníku na pastvě a kromě toho ještě nízkofrekvenční vysílače mobilních telefonů doplňují 
mozaiku elektromagnetických polí.  Podle dr.  Brauna von Gladiß se  mohou různá elektro
magnetická pole působící na zvířata ve svých biologických účincích vzájemně umocňovat, 
zvláště pokud jde o nárazový impuls změn stérických molekulárních konfigurací. Na výsledný 
efekt nelze pohlížet jako na pouhý součet, nýbrž jako na matematickou mocninu. Spolu s che
mickými jedy včetně moučky z pošlých zvířat v krmivu mohou působit synergicky, tzn. že 
jejich účinek se kombinací zesiluje. Takové rozličné podněty pak společně v biologickém sys
tému vyvolávají zcela nové druhy reakcí, které by žádný z nich jednotlivě vyvolat nemohl.
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Doktor Karl  Heiz Braun von Gladiß poukazuje na následující vědecká fakta v spojitosti 

mezi elektrovlnami a BSE:

• BSE vzniká rotačními impulzy na zdravé molekuly a nikoli infekcí novými viry: prionové 
bádání přesně určilo, že to jsou skladebné změny neškodných bílkovinných buněk v organis
mu, které vyvolávají patogenitu prionů, a ne tedy kontaminace novými viry. Když je např. 
zpočátku boční rameno molekuly umístěno napravo od hlavního molekulárního kmene, posta
čí nepatrný rotační impuls, aby se vytočilo doleva, čímž pak může prion vyvolat chorobu. Na 
molekulární úrovni k tomu dostačují mimořádně slabé nárazové impulsy, které by byly neú
činné, kdyby se jejich efekt nemohl projevit na nejjemnějších strukturách živého tvora, kde 
změny úhlových pozic molekul mají mimořádné funkční účinky.

• Viry mohou způsobit nemoc jenom tehdy, když jsou molekulární formy zasaženy elektro
magnetickými impulsy: stérické molekulární konfigurace jsou biochemickými stavebními ka
meny vlastního prostorové postavení molekul. To tedy znamená, že účinek látky v těle je zá
vislý na úhlovém postavení a směru vzájemného rotování atomů i molekulárních skupin. Bio
chemické komponenty např. želatiny (-C-C-N-C-C-N-C-C-N-C-C-) mohou být zkrouceny v 
tom nebo onom směru i v tom či onom úhlu; chemické složení se tím nemění, ale působení 
molekul v těle může být velmi rozdílné. Rovněž zlomy chromozómů, známý biologický efekt 
athermických elektromagnetických vln, mají svou příčinu nejspíš v modifikaci stérických mo
lekulárních konfigurací.

• Obrana proti BSE spočívá na nedeformovaných slabých elektromagnetických polích přiro
zeného původu. Van der Vallsovy síly jsou výrazem mimořádně slabých elektromagnetických 
polí a v živých organizmech působí na zachovávání přirozených stérických molekulárních 
konfigurací. Fyziologické stérické molekulární konfigurace jsou udržovány tělesnými elektro
magnetickými přitažlivými silami a řídícími impulzy přirozených zdrojů, které se v mole
kulární rovině projevují jako zmíněné Van der Vallsovy síly. Zdrojem těchto přirozených elek
tromagnetických polí jsou interaktivní zemská i kosmická silová pole, tzv. Schumannovy vlny, 
geomagnetické vlny, solární vlny, mikrobouře i jiné vlivy, charakterizující změny klimatu. Sti
mulační síla těchto polí leží převážně v athermické oblasti a navíc je tak malá, že není schop
na změnit myšlenkové impulzy imunologické sférické molekulární konfigurace.

• Elektromagnetické impulzy vyvolávají změny molekulárních stavebních kamenů účinkem 
laseru: tzv. fraktály se při zvětšení podobají celku, jinak řečeno jsou to malé stavební kameny, 
které v sobě skrývají strukturu celku. Přirozenost a tělesná stavba živých tvorů je organizová
na fraktálně. Příkladem toho jsou v přírodě kapradiny, stromy, sněhové vločky, tvorba krystalů 
i struktura krajiny, v případě těla reticuloendotheliální systém (RES), cévové rozvětvení v led
vinách, koronární artérie, histologická stavba řady tkání, cévní systém mozku a mnoho další
ho. Měnivá a nepochopitelná rozmanitost toho, čemu říkáme život, je způsobena proměnlivý
mi kompozicemi nejjednodušších staveních kamenů i vzájemným působením řadících i chao
tických principů. Mikroskopické modifikace jednoho fraktálu se zdánlivě nejnepatrnější silou 
popudu působí  významné makroskopické změny forem a funkcí  celku.  Může stačit  i  mi
nimální fyzikální impuls např. ke změně úhlové pozice v jediném fraktálu, a takový zdánlivě 
irelevantní impuls se efektem umocňování může na makroskopické rovině projevit výraznou 
změnou celku. Koherence v biologickém systému spočívá na fázové vazbě fraktálních rezoná
torů. Jestliže tedy velmi mnoho jemných struktur zareaguje současně na vnější podnět, mohou 
se i minimální stimulace projevit v systému katastrofálně. Takový fenomén je známý z příkla
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du vojenského pochodového kroku na mostě, který v důsledku sjednocení impulzů může vést 
k jeho zřícení.

• Ztráta flexibility redukuje kompenzaci: velikost molekulárních komplexů rozhoduje o bio
logické komptabilitě i metabolické flexibilitě. Rozpětí mezi flexibilitou a strnulostí je v biolo
gickém systému současně dipólem mezi optimálními funkčními rezervami na jedné a zhrou
cením kompenzačních regulací na druhé straně. Kolik molekul H2O se např. ve vodě spojí do 
větších nebo menších komplexů, to pak v organismu podmiňuje, zda se rozvíjí síla a zda fyzi
ologické funkce probíhají korektně nebo ne.

• Elektromagnetické  zásahy  do  formy  a  komplexů  molekul  mění  mozkové  prostředí: 
vlastnost koloidů a působení chemických látek které tam vznikají rozhodují o správné ve
likosti  molekulárních  komplexů.  Stres  a  volné  radikály  vytvářejí  konglomeráty  menších 
stavebních prvků. Vzájemný účinek vnitřních řídících impulzů biologického systému s ex
terními signály podobných stimulačních sil (tedy i vystavení účinku technologie mobilních te
lefonů) vyvolávají stres a nejprve tím nespecificky redukují vyrovnávací síly systému jak pro
ti vlastním intermediálním produktům látkové výměny, tak i proti vnější zátěži potravou i je
dy. Vnitřní struktury a funkce sklivce v oku, středního ucha, chrupavek a meziobratlových 
plotének, šlach, cévní vystýlky, míchy, mozkového moku, krve i mnoha dalších médií těla 
jsou v bezprostřední spojitosti s velikostí a stérickou konfigurací molekulárního komplexu i s 
koloidní rovnováhou daného média.

• Elektromagnetická pole jsou jakýmsi otvíračem dveří chemickým jedům do mozku: pulzu
jící elektromagnetická vysokofrekvenční pole oslabují bariérovou funkci krevních přehrad v 
mozku; zvyšují tedy průchodnost škodlivých krvinek do nervových struktur. Tato patologicky 
zvýšená průchodnost mozkomíšního moku pro cerebrotoxické proteiny, zvaná také efekt troj
ského koně, nezávisí na délce expozice; následek se dostavuje okamžitě. Jsou-li tedy viry v 
krmivu, pak jim elektromagnetická pole usnadňují  přístup do nervových struktur.  Elektro
magnetická pole a priony BSE působí synergicky, tzn. že se jejich účinek kombinuje a doplňu
je. Vývoj nových metod zjišťování virů je přinejmenším nedostatečný, ba dá se dokonce ozna
čit za krok špatným směrem. Politická strategie radikálního vybíjení stád v oblastech, kde se 
případ BSE vyskytne, je z vědeckého pohledu bezmocná a nesmyslná. Mnohem logičtější by 
bylo snížit elektromagnetické zatížení dané oblasti a ne jej ještě dále a také radikálně změnit 
chovné podmínky zvířat a tím i způsob výživy lidí.

Časopis Environment  z  listopadu 1978 přinesl  souhrnný výsledek více  než  čtyřiceti  vě
deckých zkoumání různých univerzit a výzkumných ústavů, které prokazují, že umělé elektro
magnetické vlny působí na lidi i na zvířata škodlivě.

V dalekých pustinách Aljašky existuje velice tajuplný výzkumný ústav, kde mocní tohoto 
světa nechali vytvořit velice zvláštní zařízení. Tam i na pěti dalších místech světa pracují totiž 
vědci na přísně tajném projektu HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program -  
Výzkumný program vysokých frekvencí Aurora). Oficiálně se uvádí, že vědci zkoumají vznik 
polární záře a studují fyzikální procesy v ionosféře.56

Začátek technologie HAARP sahá hodně daleko do minulosti a stál u něj chorvatský vyná
lezce Nicola Tesla (1865-1943). Proslulí bankéři jako Rockefeller, J.P. Morgan a Warburg vý
zkumy od samého počátku financovali.
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Stanici HAARP na Aljašce tvoří 360 antén, které mohou elektromagnetickou energií více 

než sto miliard wattů ostřelovat ochranný obal Země (šest set až tisíc kilometrů nad povr
chem). Mohutnými vysílacími anténami je nad ozónovou vrstvou ležící citlivá ionosféra umě
le měněna tím, že anténami zaostřené vysokofrekvenční rádiové vlny bombardují její určité 
oblasti. Vzhůru vystřelované paprsky jsou ionosférou odráženy a vrhají zpět extrémně níz
kofrekvenční vlny (jejich exaktní hodnota je 7,8 Hz), označované také jako vlny ELF.57 Zmí
něné ELF-vlny jsou neurofyziologicky zvláště nebezpečné, protože leží v téže frekvenční ob
lasti elektromagnetických vln, jaké vytváří náš mozek! Ke spuštění chemických procesů v 
mozku je možné prostřednictvím systému HAARP do něj v této šířce pásma vysílat.

Vlny ELF pronikají na zemi všechno živé i neživé. Procházejí nejen dědičnými informacemi 
v buňkách, nýbrž i kamennými a ocelovými stěnami ba dokonce i zeminou.

Množí se informace naznačující, že těmito elektromagnetickými vlnami lze po celém světě 
přenášet na jiné lidi vedle genetických defektů i informace rakoviny a dalších nemocí, a to 
velmi přesně. Vlny ELF ovlivňují mozky člověka i zvířete, jsouli na něj zaměřeny, a oběť je 
nejen zbavena schopnosti k činnosti a boji, nýbrž má i závažné zdravotní újmy.

Projekt HAARP ohrožuje nás všechny! Lze jím přivést k šílenství třeba celé město a dokon
ce ovlivňovat počasí. HAARP je odpovědný za markantní vzrůst počtu přírodních katastrof, 
pro něž klimatologové nemohou předložit  žádné logické vysvětlení!  Existuje  jednoznačná 
spojitost  ohledně  znečišťování  životního  prostředí,  klimatických  změn,  záplav,  sopečných 
erupcí a zemětřesení.

Vlivem HAARP lze mimo jiné:

• Uspávat lidi,

• vyvolávat u nich únavu a deprese,

• celosvětově ochromit elektronické komunikační systémy,

• stupňovat agresivitu lidí,

• měnit chemické složení buněk těla,

• vyvolávat sexuální agresivitu,

• pozměňovat hormonální rozsah člověka,

• manipulovat se světovým klimatem,

• narušovat jednotlivé ekosystémy,

• nechat onemocnět člověka nebo zvíře libovolnou chorobou.

_______
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Je snad původce BSE rovněž důsledkem tzv. výzkumu ionosféry (HAARP)? Jisté je tolik, že 

elektromagnetické  impulzy  rozhodně  nelze  odbýt  jako  neškodné.  Právě  výzkum  elektro
magnetických vln by nám mohl případně podat vysvětlení choroby BSE u zvířat, která se na
rodila až po zákazu zkrmování zvířecí moučky. Ve Velké Británii je dnes zhruba 35 000 ta
kových případů, které nelze vysvětlit pouze krmením zvířecí moučkou! Mnohá zvířata mají 
původce v sobě, aniž by se jim někdy dostalo kontaminovaného krmiva.

Ohledně různých otázek o možné spojitosti BSE a elektromagnetických vln německý vědec 
a spisovatel Rainer Elschenbroich autorovi této knihy v osobním dopisu sdělil: „Podle ak
tuálních vědeckých poznatků vyvolávají elektromagnetická pole mutativní onemocnění. Zda  
by to mohlo být spolupříčinou BSE, je přinejmenším zajímavá teorie, která musí být ještě po
tvrzena nebo vyvrácena odpovídajícími studiemi.“

Rovněž dr. Karl-Heinz Braun von Gladiß zodpověděl výše uvedenou otázku: „Existují stále  
nové koindicie resp. rezonanční fenomény v myšlení i v duševním vývoji. Na můj příspěvek na  
internetu mi dr. von Klitzing z Lübecku odpověděl, že před nedávnem s kolegy přesně na totéž 
téma podrobně diskutovali.“
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Osmá kapitola

PROROCTVÍ O KONCI ČASU

Verš 11: „Na různých místech budou veliká zemětřesení, hlady a mory a budou hrůzy a ve
liká znamení z nebe.“ Verš 28: „A až se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože  
se blíží vaše vykoupení.“

(Nová Bible Kralická – Nový Zákon, Lukáš 21,11.28, Svaté evangelium Ježíše Krista podle 
sepsání svatého Lukáše)

Naplňují se dnes biblická proroctví, která dokazují, že žijeme v „posledních dnech“? Podle 
Bible budou mezilidské vztahy v posledních dnech charakterizovány egoismem, chamtivostí a 
nedostatkem sebeovládání. Apoštol Pavel mimo jiné psal: „Věz však že v posledních dnech  
nastanou nebezpečné časy. Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní,  
rouhaví, neposlouchajíce rodičů, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, ne
zdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra, zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha.“ 
(2.Tim.3,1-4). Nepřipadá nám to povědomé?

V naší době jsou rovněž vidět jevy, které Ježíš předpověděl, mimo jiné velké mezinárodní 
války: „Povstane národ proti národu a království proti království.“ Ježíš také předpověděl, že 
v posledních dnech nastanou hlad, nákazy a zemětřesení (srv. Mt.24,7).

Ježíš nechává apoštola Jana ve vidění nahlédnout, že předpovězené poměry budou po celém 
světě (Zj.6,2-8). Všechny biblické předpovědi tvoří společně znamení nadcházejícího  konce 
světa, tzn. že je blízko království Boží (srv. Lk.21,31).

„Běda zemi a moři, neboť ďábel sestoupil k vám se zlostí velikou, věda, že má času málo.“ 
(Zj.12,12).

Bible však nelíčí naši epochu jako dobu zoufalství a beznaděje. Naopak, ústřední poselství 
Písma se točí kolem Božího království proto, že přislibuje osvobození. Útrapy jsou také dů
vodem k radosti, protože náš Pán řekl: „A až se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy,  
protože se blíží vaše vykoupení.“ (Lk.21,28). Věřící se nemusejí ničeho obávat, a i kdyby mu
seli ve jménu Kristově přechodně trpět, přesto budou na konec vítězi nad satanem a všemi 
jeho pletichami. „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. …A hle, já jsem s vámi po všech
ny dny až do skonání světa.“ (Mt.28,18-20).
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Poznámky

2) Podle bible nesmí lidé jíst krev zvířat. Mohou ji používat jen k obětování v obřadním 
systému. 3.Moj.17,13.14.

28) Počet lidí, kteří zemřeli požitím stravy otrávené pesticidy, není znám.
41) Zákon EU týkající se MKS z roku 1991 sice zakazuje očkování na území celé Unie, ale 

v nouzových případech dovoluje očkování v okolí vyskytující se nákazy.
48) Zákon na ochranu zvířat zakazuje zabíjení zvířat bez „rozumného důvodu“.
56) Citlivá ionosféra se rozkládá nad ozónovou vrstvou. Je to plynná vrstva, nabitá elek

trickými částicemi, iony. Tvoří horní vrstvu zemské atmosféry ve výšce od šedesáti do tisíce 
kilometrů nad zemí.

57) Každé vybití energie mezi ionosférou a zemským povrchem vytváří jako vedlejší pro
dukt rádiové vlny s extrémně nízkou frekvencí, které jsou schopny rezonovat zemí. Mohou 
vniknout do země, kde se navíc zesilují,  přičemž vznikají  velmi silné vlny s dlouhým ča
sovým odezníváním.
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Zadní strana obálky
Rozšíření „kravského moru“ vyvolalo na celém světě velké obavy. Dosud je záhadou, jaký 

mechanismus tuto nemoc vyvolává.

Holandský badatel a spisovatel, Robin de Ruiter, se od konce sedmdesátých let zabývá zá
kulisními strůjci světového dění. Jeho podrobný rozbor všech známých vědeckých poznatků a 
hypotéz  o  vzniku  BSE  ho  vede  k závěru:  Rozhodujícím  iniciátorem vzniku  jsou  pravdě
podobně elektromagnetické vlny. Gigantický projekt americké vlády HAARP zde může hrát 
důležitou roli.

Robin de Ruiter by chtěl spíše vyloučit, že BSE je úmyslně vyvolávaná nemoc. Odhodlaně 
ukazuje, jak zákulisní strůjci cílevědomě využívají nejen tuto nemoc, ale také slintavku, kul
havku a jiné choroby k manipulování rolnického stavu v západních zemích. Ano, způsobují 
dokonce i velké ztráty na lidských životech.

BSE – je to snad jedno z naplnění prorockého slova o konci světových dějin? Mnoho mluví 
pro.

1767


