
Mike Adams – Kolaps moderního světa v plném proudu 

 

Mnoho lidí věří, že svět, jak ho známe, skončí 23. prosince 2012. Tvrdím, že to je nesmysl. 
Daleko pravdivější je, že konec světa, jak ho známe, již začal. Přičemž to neznamená konec 
světa, ale uzavření jedné éry a počátek nové. Jedná se o přechod mezi věky. Tento konkrétní 
přechod nicméně slibuje, že to bude nejbouřlivější a nejnáročnější přechod, jakému kdy 
lidstvo čelilo. 
Nemusíte čekat do prosince r. 2012, ale můžete se s těmito znameními seznámit. 14 znamení, 
které svět řeší právě nyní. Prožíváme konec jedné éry a zrození nové. Až se v budoucnosti 
ohlédneme zpět, bude nám to celé připadat jako jeden historický moment, ale když v tom 
žijeme a procházíme tím, zdá se nám, že se posouváme vpřed hlemýždím tempem. 
Ale nenechme se mýlit – žijeme první kapitoly konce světa tak, jak ho známe a vynoříme se v 
novém světě, který bude od toho dnešního velice odlišný. 

 

1. Tornáda, hurikány, zemětřesení a tsunami 

Zpočátku to vypadalo jako náhoda, ale teď už je to běžný scénář. Počasí je stále více 
extrémní. Přes 120 tornád nedávno zasáhlo na středozápadě USA. Texas je v plamenech a trpí 
kvůli extrémnímu suchu. A tam, kde nejsou požáry a sucha, tam jsou záplavy. Toto je pouze 
začátek… Dají se očekávat další nebezpečné projevy počasí v průběhu příštích 18 měsíců. 

2. Ticho včel 

Colony Collapse Disorder (CCD – syndrom zhroucení včelstev, rychlá úmrtí včelích kolonií z 
doposud nejasného důvodu) nadále zrychluje po celé severní Americe. Už ale víme, že to 
může být způsobeno částečně chemickými pesticidy (a možná i GMO), ale chemický průmysl 
se snaží za každou cenu utajit pravdu, zatímco opylovači našeho světa trpí zničujícím 
populačním kolapsem. 

3. Selhání jaderné vědy 

Katastrofa ve Fukushimě dokazuje jednu věc: vědci jsou nebezpečně arogantní v jejich 
plánování projektů ve velkém měřítku a nedokáží odhadnout schopnosti matky přírody. 
Jaderná věda slibovala čistou, zelenou energii – ale nyní přinesla tichý, neviditelný jed, který 
nakazí naši planetu. 

 



4. Stíhání WikiLeaks 

Ve věku natolik nekontrolovatelných podvodů neexistuje prostor pro pravdu. Ti, kteří vysloví 
pravdu (WikiLeaks), jsou sledováni, jako kdyby oni byli zločinci. 

5. Vzestup policejního lékařského státu 

Zásahy ozbrojených jednotek SWAT na Maryanne Godboldo v Detroitu je pouze začátek. 
Pravdou je, že americký zdravotní systém používá zbraně, aby vnutil vakcíny a chemoterapii 
dětem a dospívajícím v celé Americe. Zdravotnický systém se tak stal naprosto nefunkční, je 
zkorumpovaný a nebezpečný, když musí namířit proti člověku zbraň, aby si vzal jeho lék. 
Nejvíce však ohrožuje naše zdraví a svobodu silný zdravotní monopol. 

6. Zvyšující se frekvence nedostatku potravin 

Všimli jste si, že ceny potravin dosahují rekordních výšin? A to je opět jen začátek. Ceny 
potravin budou nadále rychle stoupat i v příštích letech kvůli důsledkům extrémního počasí, 
ztrátám opylovačů a globální kontaminaci plodin geneticky modifikovanými organismy. 
Skutečné jídlo je v našem světě stále vzácnější. Možná i vy začnete brzy přemýšlet o domácí 
zahradě. 

7. Zničení světa energetickými společnostmi 

Radioaktivní spad z Fukushimy není jediný způsob, jak energetické společnosti ničí náš svět. 
Nezapomeňte na Deepwater Horizon a masivní ropnou skvrnu v Mexickém zálivu – a celá 
katastrofa ještě není u konce. I o rok později stále sprejují jedovatý Corexit! 

8. Pokračující kontaminace naší planety GMO 

To může být nejhorší kapitolou v nadcházejícím kolapsu – rozšíření genetického znečištění 
planety prostřednictvím geneticky modifikovaných organismů. To je zločin proti přírodě a 
proti lidskosti. Únik těchto genů vede k neúrodě a hladu. Používání GMO je nejvíce 
“satanská” věc, kterou v moderním zemědělství naleznete. 

9. Tyranie a trestní zásahy zaměřené na opravdové jídlo (syrové mléko) 

Když nemůžete prodat zdravé jídlo z farmy vašim sousedům, aniž by si na vás počíhali 
policajti a zatkli vás, je se světem něco špatného. Ano, tohle se již dnes v USA děje. 

10. Eskalace padělání peněz 

Selhal ekonomický systém, který se přibližuje ke kolapsu, natvrdlí vůdcové mohou vymyslet 
jen “řešení”, které ve skutečnosti urychlí jejich vlastní pád. Federal Reserve překotně falšuje 
hodnotu peněz (např. “kvantitativní uvolňování” – uvolnění zpomalené ekonomiky zvýšením 
kvantity peněz) a to naznačuje, že se konec rychle blíží. Ekonomické šílenství je zřejmé 
každému, kdo umí základní násobilku. 

 

 



11. Klesající inteligence mas 

Jednou z nejvíce znepokojující známkou všeho je, že jsme již v kolapsu, je velký pokles 
inteligence lidí. Lidé žijící naprosto pohlcení televizí, nemohou přinést světu absolutně nic 
cenného. Jedná se o “hloupé spotřebitele”, kteří se nechali naočkovat tím, na co se dívají v 
televizi a jedí zpracované pasterizované nezdravé potraviny. Jsou pod silným psychologickým 
tlakem a věří všemu, co jim vláda říká. Většina z těchto lidí bude mít problém projít 
kolapsem. 

12. Kompletní výroba mainstreamových zpravodajství 

Většina mainstreamových zpráv je dnes uměle vyráběna: Obamův rodný list, válka v Libyi, 
ekonomika, atd. Vše je přitom natolik naprosto falešné a neuvěřitelné, že inteligentní člověk 
sledující zprávy musí vybuchnout smíchy. Je to znamením tohoto kolapsu, že informační 
zdroje, které ovládají masy, jsou neschopné podat pravdivý obraz a uchylují se k vymýšlení 
politicky účelných výmyslů o všem od zdravotní péče a medicínu až po americký dolar. 

13. Probíhající farmaceutické znečištění našeho světa 

Kromě kontaminace GMO a radiací existuje i významná farmaceutická kontaminace naší 
planety. Není to jenom farmaceutickými továrnami, které vypouští jejich produkty do řek, je 
to také skutečnost, že více než polovina populace užívá léky téměř denně a ty léky prochází 
skrz jejich těla a končí ve vodě, kde infikují ryby. Látky léků dokonce skončí ve splaškovém 
kalu, který je prodáván jako “organická půda”. 

14. radioaktivní kontaminace globálních potravinových zásob 

Tento bod je opravdu zákeřný: celosvětové zásoby potravin jsou nyní kontaminovány 
radioaktivními spady z Fukushimi. Sice bylo řečeno, že byla úroveň záření “nízká”, ale už 
nikdo neřekl, že izotopy radioaktivního cesia přetrvávají v zásobách potravin celá staletí. Jak 
lidské tělo přežije vystavování skenování CT, radioaktivnímu jídlu, paprskům X, tělním 
skenerům TSA a navíc i tajnému DHS mobilnímu X záření, které může proniknout vaším 
tělem, jakmile vstupujete třeba na fotbalový stadión. Celková radiace zatěžuje lidskou rasu a 
podporuje hromadnou neplodnost. 

Zrychlujeme… příliš 
Prosinec 2012 může být užitečným datem nějakého počátku pokročilejší fáze krize, nebo 
možná jako spoušť pro nějaké další zrychlení společenského rozpadu. Ale nenechme se mýlit 
– již nyní žijeme v době kolapsu moderního světa a sedíme v první řadě. 
Přemýšlejte o tom, co se kolem vás v těchto dnech děje. To jsou znaky posledních zoufalých 
spárů civilizace postavené na naprosto neudržitelných postupech, které nemají hodnotu života 
v našem světě. Jedná se o konec časů firemní oligarchie a monopolních pro-ziskových 
korporací, které zničily vše v našem světě výměnou za mírně vyšší čtvrtletní zprávu o 
výnosech. 
V honbě za stále více penězi lidstvo obětovalo své potravinové zásoby, opylovače, oceány, 
lesy a půdy. Lidská chamtivost využívala jiné osoby k lékařským experimentům i jako štít. 
Vytvořili jsme války, abychom prodali ještě více bomb a vymysleli jsme nemoci, abychom 
mohli prodávat psycho-chemikálie. 
To jsou praktiky nezdařené civilizace, jejíž dny jsou sečteny. Sledovat, jak se vše hroutí, je 



mnohem zajímavější, než sledovat pokračování v destruktivních způsobech. Protože ti z nás, 
kteří tomu věnujeme pozornost, vytvoříme budoucí civilizaci, která přijde po kolapsu. 

Rozlučte se s falešnou mocí institucí 
Bylo by samozřejmě hezké, kdyby si naši budoucí vůdci vzpomněli na význam svobody a 
osobní odpovědnosti. Odpověď na všechny problémy světa je svoboda – svoboda v lékařství, 
svoboda v ekonomii a svoboda od vlády tyranie. 
Nalijme si čistého vína – příčina většiny problémů, které právě teď táhnou náš svět ke dnu, je 
špatná vláda. Je to špatná vláda, která schválila geneticky modifikované organismy. Špatná 
vláda prosazuje lékařské monopoly a dovolí pesticidy zabíjet včely medonosné. Špatná vláda 
nás přivedla do nevyhnutelných dluhů a nákladných zahraničních válek. Špatná vláda 
zakázala svobodu zdraví a chránila monopolní praktiky potravinových organizací, 
farmaceutických a chemických společností. 
Pád moderní lidské civilizace je, jak jste již pravděpodobně uhodli, i pád samotné myšlence, 
že vláda vytváří lepší společnost. Protože po kolapsu musí umřít jedna myšlenka – že lidé 
potřebují další skupinu lidí (vládu pracovníků), kteří budou žít z naší tvrdé práce, zatímco nás 
budou honit se svojí falešnou autoritou a řídit každý malý detail našich životů. 
Takže to, co potřebujeme v našem světě, není žádná další vláda, ale více svobody. Pokud 
bychom měli svobodu, nedotknutelnost a osobní zodpovědnost, nemuseli bychom čelit 
globálnímu kolapsu, který již začal. Lidská rasa je ale jako malé děcko, která se evidentně 
musí některé lekce naučit tvrdší cestou. 

Tato lekce by měla být dlouho vzpomínána. Necháte-li podniky, banky a vlády řídit vaši 
ekonomiku, vaše farmy a celý život, budou vás otročit a krást vaši budoucnost. Zatímco spíte, 
budou aplikovat tiché jedy do světa kolem tak dlouho, dokud se jednoho dne neprobudíte a 
vše, co bylo vytvořeno, tak bude zničeno. Budou vám slibovat ráj, ale přinesou vám pouze 
smrt. Dejte si pozor na každý subjekt, který není žijící osobou – žádná vláda, žádná instituce, 
žádná společnost nemají duši, srdce, ani svědomí. Jsou to síly organizovaného ničení, které 
decimují ty věci, kterých si my ceníme a zároveň přináší věci, které nás jen zotročí a poškodí. 
Dejte si pozor na společnost, vládu i neziskové organizace pracující jako přední skupiny 
soukromého průmyslu. Nikdy nedovolte, abyste byli ovládáni přes jakoukoliv instituci, která 
existuje jen jako fiktivní konstrukce stvořený projekcí lidské chamtivosti. 
Buďte připravení na zrychlení kolapsu. Pokud čtete tyto řádky, jste budoucností lidské rasy. 
Máte povinnost zůstat na živu, aby vaše geny zůstaly neporušeny a mohly tak vytvořit novou 
společnost poté, co se tato ztrácí v propadlišti dějin. 
Mike Adams 
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