ISLAM
Proč se lidé bojí 1400 let starého tajemství
(Dr. Bill Warner)
https://www.youtube.com/watch?v=Im0IisZ77QI

Dobrý den.
Tohle je má druhá zastávka v Evropě. Předtím jsem byl v Makedonii.
Přestože jako profesor velice rád vidím studenty, kteří se něco chtějí naučit, není to
účel, za kterým jsem přijel do České republiky. Tím účelem, jak už zmínil Milan, je založení
mezinárodního Centra pro studium politického islámu se sídlem zde, v České republice.
Všechno začalo před rokem v Americe.
Ale je potřeba udělat spoustu jiných věcí, než jen psát knihy a přednášet. Je potřeba
udělat spoustu praktické politické práce a na tu se zaměříme v CSPI. Chceme zde vybudovat
několik věcí.
Chceme lidi vzdělávat. Sháníme lidi, kteří se chtějí učit a poté přednášet. Sháníme také
výzkumníky.
Je zajímávé, a to vám ukáži během první přednášky o historii, že lidé neznají
skutečnou historii islámu.
Jak už jsem říkal, přijel jsem z Makedonie, kde vláda provádí něco, čemu tam říkají
"synchronizace dějin". To znamená, že jelikož na Balkáně Turecko investuje spoustu peněz
nechtějí Turky urážet, a tak nemluví o Osmanské říši a o tom, co na Balkáně dělala.
To byl jen jednoduchý příklad.
Lidé se toho o historii musí dozvědět víc.
Máme tu překladatele, protože nemluvíme stejným jazykem. Když napíšeme knihu, je
nutné, aby byla přístupná v mnoha různých jazycích. Proto potřebujeme překladatele. Takže
pokud umíte překládat z angličtiny, což je jediný jazyk, který ovládám, tak nám takhe můžete
pomoct. Potřebujeme lidi, kteří umí dobře mluvit Tohle se mi jednou stalo, když jsem přednášel.
Potřebujeme různé lidi. Například lidi, kteří se vyznají ve financích.
Pokud chcete v politice něco dokázat, tak užel potřebujete peníze a ty je třeba
vyúčtovat.
Potřebujeme fundraising. V podstatě se tu snažíme rozjet politickou záležitost.
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Potřebujeme také například založit knihovnu. Tím chci říct, že o islámu toho víme
hodně, ale některé knihy nejsou tak dobré. Existují však i skvělé staré knihy.
Proto bychom chtěli ustavit výzkumnou sekci, která by nejen studovala historii, ale také
sestavila knihovnu, abyste se o islámu mohli dozvědět pravdu.
Jsem věděc a mám rád racionální a kritické myšlení.
11. září 2001 je zlomový bod v tom, jak Amerika vnímá islám. To byly stopky - abych
věděl, kdy mám skončit.
Určitě jste už někdy poslouchali něčí projev a říkali si: "Haló, budeš už končit?"
Uvědomil jsem si, že v Americe nikdo nerozlišuje mezi sikhem, hinduistou, buddhistou
a muslimem.
Islám jsem začal studovat, když mi bylo 30, což bylo před 43 lety. Něco jsem se o něm
dozvěděl a fascinovalo mě to, protože mě také fascinuje to, že je náboženská doktrína velmi
důležitou složkou historie, což se dnes často zastírá nebo ignoruje.
Myslím si ale, že dnes uvidíme, že náboženská doktrína dějiny pohání.
Dnes také hodlám mluvit o Evropě.
Protože chci vysvětlit, jak a proč nastalo období temna. Ten příběh klasické historie mi
nikdy nedával smysl.
Tvrdí se, že do Říma vpadly germánské kmeny a zkažená Římská říše se zhroutila. A
Evropané najednou neuměli číst a psát. Neuměli vůbec nic. A to mi nedávalo smysl.
Nástup období temna byla velká věc. Jak by to mohla způsobit taková malá epizoda,
jakou byl vpád germánských kmenů do Říma?
První snímek se jmenuje "Jak k tomu došlo?".
Zelená představuje islám.
Jak se to stalo? Většina lidí netuší. Takže to prozkoumáme.
Na dalším snímku vidíme mapu Byzantské říše zhruba v době, kdy se muslimové
chystali vytáhnout z Arábie a napadnout antický svět.
Po pádu Římské říše bylo antické impérium obnoveno. To byla Byzantská říše.
Na dalším snímku vidíme, co se stalo 25 let poté, co islám vpadl do do antického světa.
Jak se mohli rozšířit tak daleko a tak rychle? Severní Afrika. Blízký východ. Jak se to stalo?
Žádné dobré vysvětlení k tomu většinou nedostanete. Zhroutilo se to tak rychle.
Na dalším snímku vidíme to, čemu říkám první fáze ničení klasické civilizace.
Byzantská říše se změnšuje. Islám se protlačil na území, kterému se tenkrát říkalo
Persie. A v severní Africe nezbylo skoro nic z antického světa.
Na dalším snímku vidíme, jak se islám rozšířil po 100 letech. Tohle je masivní expanze.
Jak se to mohlo stát tak rychle?
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Je to jako kolaps. Proč k tomu došlo?
Další snímek.
Čeká vás přednáška zaměřená na data. Bude to o faktech. Bude to o objektivním
myšlení. To znamená, že kdokoliv by mohl udělat to samé.
To je důležité. V rámci CSPI chci lidi naučit, aby nepoužívali názory, ale fakta. Chceme
používat rozum, ne emoce.
Existuje jedna 1100 stran dlouhá historická kniha, která se jmenuje <Vzestup evropské
ekonomiky mezi lety 300 a 900>. Zní to jako opravdu nudná kniha. Ale byla fascinující.
Byla to první historická kniha bez příběhu, kterou jsem četl. Přímo v té knize se píše:
"Tohle je vyprávění bez příběhu." Byla provedena řada výzkumů, které se týkaly pozůstatků
na dně Středozemního moře. A zjistilo se, že vraky lodí nás toho mohou hodně naučit.
Dám vám příklad.
Ve starověku bylo velmi nebezpečné plavit se po Středozemním moři. Tudíž se vždycky
určité procento lodí potopilo. Takže pokud najdete velké množstí vraků z určitého období,
znamená to, že se hodně obchodovalo.
Pokud nenajdete lodě z určitého období, tak to znamená, že se moc neobchodovalo. Z
pozůstatků historie se toho dá zjistit hodně.
Dělal se ještě i jiný archeologický výzkum a ten spočíval ve shromažďování dat.
Antické dokumenty byly přeloženy a uloženy do obrovské databáze. Bylo to opravdu
fascinující. V příloze té knihy je totiž seznam všech bitev, které islám svedl s antickou
civilizací.
Většina lidí, i když o historii něco vědí, znají jen bitvu u Lepanta, pád Konstantinopole,
nebo znají invazi do Španělska v roce 711. A to je zhruba tak všechno, co znají lidé, kteří se
považují za dobré historiky.
Ve skutečnosti se však odehrávala bitva za bitvou. Fascinovalo mě to. Díky tomuto
porozumění jsem totiž byl schopen vysvětlit období temna a vzestup islámu.
Když jsem si z přílohy té knihy vypsal všechny bitvy, začal jsem s výzkumem na
internetu a sestavil jsem databázi 548 bitev, které islám svedl s antickou civilizací. 548. Ale
co pak s tím? Kdybych vám teď začal předčítat seznam 548 bitev, tak byste se odebrali ke
dveřím. Nějak si to ale musíme ukázat.
Proto jsem vyvinul něco, čemu říkám dynamická mapa bitev. Nechci vám totiž ukázat,
co přinesla jedna bitva, ale běh celé historie. Takže tohle je strategický přehled.
Tohle je jeden snímek z dynamické mapy bitev. Zpracoval jsem období, ke kterému
jsem měl informace, což je období mezi lety 632 a 1922 a rozdělil je na úseky po 20 letech.
Takže pokaždé, když se mapa změní, uplyne 20 let.
Vidíme tam bílé tečky. Bílé tečky představují nové a současné bitvy. Pak se změní na
červené, což znamená, že už patří k historii. Takže tu postupně po 20 letech budeme vytvářet
záznam všech těch 548 bitev.
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Takže teď si prosím pusťme první video.
Prvních 20 let. Sledujte, jak rychle se to odehrává. Jedna bitva za druhou. Všimněte si
jedné věci:
Islám uplatňuje svou sílu napříč Středozemním mořem.
Když většina lidí přemýšlí o islámu, tak si představí Arábii, pouště a velbloudy. Ale
tohle je uplatňování námořní síly. Všimněte si, jak rychle padla severní Afrika. Odehrává se
invaze do Španělska. A jedna bitva stíhá druhou, každých 20 let.
Díky těmto invazím na ostrovy a pobřeží skončí milion Evropanů v zajetí jako otroci.
Zamyslete se nad tím!
To není historie, o které by lidé chtěli přemýšlet nebo něco vědět. Můžete si všimnout,
že to je neochabující, nepřetržité a pořád to pokračuje.
Proč tomu tak je? Protože tohle všechno bylo napodobováním Mohameda, největšího
válečníka. Ten se průměrně účastnil jedné bitvy každých šest týdnů během posledních devíti
let svého života. Byl neúnavný a džihád byl neúnavný.
Zelená teď zmizí ze Španělska. Podívejte, co se stalo teď: Konstantinopol padla a
Balkán zažívá nápor. A jak asi víte, dostanou se až k branám Vídně.
Tohle je vrchol expanze.
Mimochodem se hodně bitev odehrává v Africe, Pákistánu a Persii. Zaměřil jsem se
pouze na klasicou evropskou civilizaci.
Hinduisté, zoroastriáni a buddhisté mě kritizovali za to, že jsem tam nezahrnul jejich
bitvy. Na to jsem jim řekl: "Pokud mi sestavíte databázi, zanesu to do své mapy."
Ale ta práce mě vyčerpala.
Další snímek.
Tomuhle říkám ničení klasické civilizace.
Další snímek.
Tohle bylo cvičení v kvantitě. Byly to počty bitev.
Teď vám chci ukázat historii utrpení, ke kterému během toho docházelo. Za tím účelem
jsem pro každé století vybral jakési "hlavní zprávy".
Nestačí nám vědět, kolik bitev se odehrálo, ale také jaká byla povaha těch událostí.
Takže tady mámé 7. století. Mohamed vyslal Chálida, "Meč Alláhův", ke kmeni
Džazíma a nabídl jim, aby konvertovali k islámu. Oni řekli: "Ne, to nechceme." Načež byli
vyhlazeni do posledního muže, ženy a dítěte.
Pak tu máme bitvu u Ullais v Iráku. Poté, co bitva skončila, si Cháild, "Meč Alláhův",
nechal předvést poraženého náčelníka a jeho ženu. Náčelníkovi useknul hlavu, jeho krev
nechal vytéct a pak v té krvi znásilnil jeho ženu.
Když studujeme doktrínu džíhádu, tak se ukazuje, že obsahuje učení o znásilňování.
Důležité je také to, že padl Jeruzalém a z křesťanů a židů se stali dhimmí. To je něco
jako poloviční občané. Ne občané, poloviční otroci.
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V dalším století Všimněte si jedné věci. Tohle je první století zlatého věku. Určitě už jste všichni slyšeli
o zlatém věku Bagdádu. Ukážu vám, co se dělo během několika následujících století. Nejen
kvantitu, ale také kvalitu expanze během zlatého věku.
Islám se přesouvá na východ.
V Hindustánu se zavádí zvláštní daň. 26 000 hinduistů zemřelo v jedné bitvě. Arménští
biskupové a šlechtici pozvali muslimy na debatu. Když debata skončila, muslimové všechny
zavřeli do kostela a zapálili jej. V Efezu bylo zotročeno 7 000 Řeků.
Další snímek.
Chalífa, islámský vládce, nechal zničit všechny nové kostely. V Amoriu došlo k
masivnímu zotročení Řeků. Egyptští křesťané povstali proti džizje. Byli to koptští křesťané,
které islám sužuje dodnes. Tohle byl počátek jejich utrpení.
Džizja byla daň uvalená na dhimmí.
Další snímek.
Stále jsme u zlatého věku, v 10. století. V Soluni bylo zotročeno 22 000 Řeků. V
Seville ve Španělsku jsou masakrováni křesťané. V Egyptě a Sýrii bylo na rozkaz chalífy
zničeno 30 000 kostelů.
Další snímek.
6 000 marockých židů - mimochodem, pořád jsme u zlatého věku. Tohle všechno se
dělo během zlatého věku. 6 000 marockých židů zabito, stovky židů zabity v Córdobě, 4 000
židů zabito v Granadě. Pak přichází invaze do Gruzie a Arménie. V Hindustánu bylo během
jedné bitvy zabito 15 000 lidí a 500 000 lidí bylo zotročeno.
Další snímek.
V Jemenu pokračuje pronásledování židů, musí buď konvertovat nebo zemřít. Křesťané
z Granady jsou deportováni do Maroka. V Indii je během nucených konverzí zničeno mnoho
měst. V jednom městě je zotročeno 20 000 hinduistů.
Další snímek.
50 000 hinduistických otroků je osvobozeno díky konverzi.
Islám má učení o otroctví, které se považuje za prospěšné pro Alláha. Protože jediný
způsob, jak může otrok získat svobodu, je, když konvertuje k islámu.
Proto tady vidíme masovou konverzi hinduistů. Během 20-tiletého tažení se ze 400 000
hinduistů stali muslimové. Buddhističtí mniši jsou masakrováni, mnišky znásilňovány.
A pak přichází pohroma pro vzdělanost.
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Buddhisická knihovna v Nálandě, v té době nějvětší na světě, hořela několik dní, než
byla spálena. V Damašku a Safedu dochází k masovým vraždám křesťanů. Židé v Marakéši
jsou masakrováni a v Tabrízu jsou nuceni kovertovat.
Mimochodem, pořád jsme u zlatého věku. Tohle je zlatý věk.
I s dalším snímkem zůstáváme u zlatého věku.
V Káhiře se koptští křesťané nadále bouří a kostely jsou vypalovány. Nucené konverze
židů v Tabrízu. Tamerlán během jednoho dne zabil 90 000 hinduistů. V Indii je 30 000 lidí
chladnokrevně zmasakrováno. Jeden z útočníků Tughlak, muslim, zajal 180 000 otroků.
S 15. stoletím se konečně dostáváme za zlatý věk.
Ale pojďme se podívat, jestli se něco změnilo. Tarmelán v Indii zničil 700 vesnic.
Tohle je jedna z velkých katastrof. Arabské křesťanství bylo zničeno. Nestoriáni a
jakobité byli vyhlazeni. Většina lidí to neví, ale Persie byla napůl křesťanská. Hedvábná
stezka byla napůl křesťanská. Nestoriánská církev posílala misionáře k čínskému dvoru.
Tuhle historii nikdo nezná. Byla zamlčena, a proto ji neznáme.
Po 700 letech útoků islám nakonec zničil a ovládnul Konstantinopol. Byli vytrvalí.
Když začnete studovat islám, tak si uvědomíte, že je nekonečně trpělivý. Nezáleží na
tom, jestli se to podaří v této generaci. Po této generaci přijde další.
700 let se snažili Konstantinopol dobýt a pak se jim to povedlo. V 16. století
Tamerlánův syn zničil chrámy a nutil lidi ke konverzi. Po této bitvě postavili generálové dvě
věže z lidských hlav. Byly tak vysoké, že přes ně neviděl ani člověk na koni. To samé se dělo
ve Španělsku. Stavěli věže z lebek tak vysoké, že přes ně neviděl ani člověk na koni. V Indii
spáchaly urozené ženy hromandně sebezvraždu, aby unikly sexuálnímu otroctví a znásilnění.
Existuje pro to odborný výraz –
Vyvinul se tam určitý zvyk. Po bitvě, kterou hinduisté prohráli, spáchaly ženy
hinduistických vůdců hromadnou sebevraždu sebeupálením.
Praxe satí.
Už jste někdo slyšeli, z čeho pochází jméno Hindúkuš? To je v Afghánistánu. Hindúkuš
znamená místo smrti hinduistů. Můžete si to dnes najít na Googlu.
17. století.
Další židé jsou nuceni konvertovat v Jemenu a Persii. Řečtí křesťané jsou nuceni
konvertovat. Sílí pronásledování zoroastriánů. Jedním z náboženství, která budou vyhlazena,
je zoroastrismus. Praktikoval se v Persii. V Indii bylo zavražděno 600 000 hinduistů.
V 18. století pronásledování zoroastriánů ještě zesílilo. Židé jsou vyhnáni z Džiddy v
Arábii. V Maroku jsou židé zmasakrováni. Pokračuje pronásledování hinduistů.
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V 19. století, na dalším snímku, máme další nucené konverze a masakry. A začíná
tragédie, která se táhne až do moderní doby. V Turecku je povražděno 250 000 arménských
křesťanů. Zoroastriánství je úplně vyhlazeno.
Ve 20. století umírá milion Arménů. Někteří jste již byli na světě, když se tohle dělo.
Teď bych chtěl něco říct o antické civilizaci. Byla to středomořská civilizace, protože
Středozemní moře umožňovalo jednoduchou a bezpečnou dopravu.
Tady máme nějaká čísla. Pochází z knihy <Vzestup evropské ekonomiky mezi lety 300
a 900>.
Plavba z Kartága v severní Africe do Itálie trvala deset dní. Cesta po zemi trvala 140
dní. Středozemní moře bylo něco jako tryskové letadlo. Šetřilo čas. Po Středozemním moři se
dalo pohybovat velmi rychle. A bylo to levné. Převézt po moři tunu obilí z Egypta do Říma
bylo stejně drahé, jako vézt ji 120 km povozem. Takže to bylo rychlé a levné. Lodě byly ve
své době něco jako dopravní letadla.
Tohle je zajímavé: Dnes považujeme Egypt za součást Afriky. Severoafrické pobřeží,
například Maroko, považujeme za součást Afriky. Ale tehdy tomu tak nebylo. Lodí jste se
totiž z Egypta do Říma mohli dostat velice rychle. Ale dostat se například do Nigérie by vám
trvalo takový rok.
Takže se ve výsledku veškerý obchod odehrával mezi zeměmi Středozemního moře.
Dává to smysl? Cestovat tam bylo tak jednoduché, že zbytek Afriky byl příliš daleko, než aby
se jím zabývali.
Tohle však má skončit.
Římská a Byzantská říše měly tu výhodu, že ve Středozemním moři byla aktivita pirátů
velmi omezená. Jediným nebezpečím bylo počasí.
Představte si, kdyby najednou nákladní doprava přestala být bezpečná. Co by se stalo s
obchodem? Tohle by mělo velké hospodářské důsledky.
V Konstantinopolském přístavu mohlo kotvit až 500 lodí - tak významný byl obchod.
Vidíte, jak důležité Středozemní moře bylo?
Protože tohle se má brzy změnit.
Další snímek.
Než přišel islám, komunikoval Řím s Francií přes moře. Po islámu posílali zprávy přes
Alpy. Proč? Protože to na moři bylo nebezpečné a oni potřebovali, aby ty zprávy dorazily.
Tohle je opravdu zajímavé a opět to mám z té historické knihy.
V antickém světě několikrát propuknula epidemie dýmějového moru, který přenášely
blechy na krysách, které se dostávaly do přístavů. Když se s křesťany moc neobchodovalo,
nemoc se nemohla šířit tak rychle. Před islámem se nemoc po Středomoří obvykle rozšířila za
pouhé čtyři měsíce. Po nástupu islámu to trvalo čtyři roky. Podle toho můžeme určit, do jaké
míry byl námořní obchod postižen.
Jeden z historiků islámu se chvástal, že křesťané na moře nemohli vyslat ani prkno.
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Teď jsme v Brně, tak se vás zeptám: Co kdyby sem nemohly přijet žádné náklaďáky?
Nebo přijel jen jeden každé čtyři měsíce? Co by se stalo s ekonomikou? Zkolabovala by.
Odobí temna teď začínáme vidět v novém světle.
Další snímek.
Evropa byla ekonomicky zbídačena a... a to je důležité, kulturně izolována.
Mimochodem, kdybyste o tyto snímky měli zájem, přijďte si po přednášce pro mou
vizitku a já vám pošlu celou prezentaci.
Získáváme stále více vhledu do podstaty tzv. období temna.
Tohle byl ekonomický džihád.
Musíme pochopit, že islám okrádal křesťanské lodě a evropská a byzantská civilizace se
staly izolovanými a dosti chudými. Co to přineslo? Všichni jsme už slyšeli o evropském
období temna.
Nebylo pouze jedno, ale tři různá období temna. Všechna nastala ve stejné době. Máme
společný následek a máme i společnou příčinu. Nastala v Evropě, Byzantské říši a severní
Africe.
To v severní Africe bylo velmi zajímavé. Tohle mám opět z té knihy o archeologii. Na
pobřeží severní Afriky se nachází vrstva naplavenin. Je to půda, která zvětrala. Jak je možné,
že k té erozi došlo tak rychle? To je velice zajímavé. Jak je možné, že tyto budovy v severní
Africe ještě stojí?
Co se stalo s antickými budovami například v Římě? Použili je jako materiál. Chrámy a
další budovy byly strženy a využity jako lom.
K pádu severoafrické křesťanské civilizace došlo tak rychle, že už tam nezbyl nikdo,
kdo by ten kámen mohl využít.
Existuje věc, které se říká neutronová bomba. Na budovách působí jen velmi malé
škody, ale zabíjí vše živé. Stalo se to tak rychle, že tam nezbyl nikdo, kdo by ty budovy
strhnul.
Na dalším snímku Ještě bych rád řekl jednu věc. Co pak Evropané dělali? Dělali, co mohli, s tím, co měli.
Hospodářství se stalo primitivním. Chytání zvířat a prodej kožešin. Prodej dřeva. Kovářství a
výroba zbraní.
Tohle je ta nejtragičtější a nejostudnější část: V muslimském světě Evropané
prodávali do otroctví své vlastní lidi. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč lidé tuhle
historii nechtějí znát. Kdo by byl hrdý na to, že jeho předci prodávali své druhy, aby vyžili?
"Oficiální autority" tvrdí, že úpadek civilizace neměl s islámem nic společného. Islám
měl pozitivní úlohu, protože uchoval vědomosti zlatého věku.
Já jsem dospěl k jinému závěru, což je kacířství.
Další snímek.
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Fakta ukazují, že řecká a římská civilizace byly džihádem zničeny a nahrazeny
islámskou civilizací. Křesťanství bylo navždy změněno. Arabské křesťanství bylo v
podstatě zničeno. Z klasického křesťanství zbyl jen zakrvácený pahýl.
Další snímek.
Nevím, jak je to tady, ale když se v Americe zmíníte o islámském džihádu, tak lidé
namítnou: „Ale co křížové výpravy? Křížové výpravy jsou tím nejhorším, co se kdy stalo. Co
evropští křesťané dělali, bylo hanebné.“
Dopustili se chyb, ale něco vám povím. Jak jste viděli, kostely byly páleny a ničeny, na
křesťanech byly neustále páchány brutality, a proto křesťané prchali a byzantský císař požádal
o pomoc papeže.
Muselo se mu to říkat opravdu těžce. Křesťanství utrpělo také tím, že když měli
křesťaně čelit islámu, tak se rozdělili a bojovali mezi sebou.
Džihád byl hodně intenzivní.
Křesťany jejich neshody omezovaly a oni se tak nedokázali spojit proti společnému
nepříteli.
Na dalším snímku vidíme to, co viděl papež.
Takto vypadala Evropa kolem roku 1100. Tohle byl svět, který viděl. Jedna bitva stíhala
druhou. Křesťanství v severní Africe zmizelo. Ve Španělsku bylo křesťanství neustálým
terčem útoků. Pronásledování křesťanů pro papeže nebylo ničím abstraktním.
A tak začaly křížové výpravy.
Dále bych chtěl probrat Vzpomeňte si na dynamickou mapu bitev. Mám ještě jednu mapu s bitvami. Ta stejným
způobem ukazuje křesťanské ofenzivní války a bitvy ve stejném časovém rámci.
Přehrajeme si teď video "Křížové výpravy". Vidíme tam bitvy během křížových výprav.
Každý snímek představuje 20 let.
To je vše.
Na dalším snímku pokládám otázku:
Byly morálně rovnocenné, jak říkáme v Americe? Byly srovnatelné? Protože křížové
výpravy byly defenzivní.
"Co tím myslíte, že byly defenzivní? Vždyť jezdili do muslimského světa zabíjet!"
"Ale jak se tam dostali muslimové?"
"Ehm, vpadli tam."
Skončilo to před 800 lety.
Džihád trval 1400 let a je aktivní dodnes. Proto podle mě nejsou morálně rovnocenné.
Nemůžeme tedy říct: "Džihád studovat nebudeme, protože křesťané byli stejně špatní.
Křížové výpravy byly stejně špatné, takže je to morálně rovnocenné."
Nevím, jestli tohle také slýcháte v Evropě, ale já to v Americe slýchám.
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Na dalším snímku se chci zabývat zlatými věky.
Zlaté věky se totiž v Americe líčí Jednou jsem byl v pracovně jednoho univerzitního profesora historie na Princetonu a
ten mi řekl, že v Bagdádu během zlatého věku nastal vrchol veškeré civilizace. Čím víc jsem
si o tom zjistil, tím víc jsem o tom pochyboval.
Takže teď bych vám chtěl pustit jedno krátké video.
Zlaté věky byly dva. Jeden bývá spojován s Andalusií ve Španělsku.
V dalším videu vám chci ukázat dynamickou mapu bitev ve Španělsku. Jsou to ta samá
data. Prostě jen ukazují, co se celých 700 let ve Španělsku dělo. Po některých z těch bitev se
stavěly věže z lidských hlav.
Jeden ze španělských chalífů měl takový zvyk, že za džihádem vždy vyrážel na jaře a na
podzim. Lidé byli zotročováni. První objednávka otroků vzešla od bagdádského chalífy, který
si objednal 3 000 blonďatých panen. Shromáždili je pro něj a poslali do Bagdádu.
Dál to nechám na vaší fantazii.
Mimochodem, křesťané a židé nebyli svobodní. Byli dhimmí - poloviční otroci. Proto
chtěli bojovat. Kdo by chtěl být polovičním otrokem?
Něco vám povím. Během andaluského zlatého věku se některým lidem dařilo dobře.
Tuhle konkrétní historii neznám, ale vsadil bych se, že se to bylo jako při nacistických
invazích. Našli místní lidi, kteří byli ochotni s nimi spolupracovat a obchodovat.
Je to tak? Vždycky to tak je. V poraženém národě se vždycky najde někdo, kdo je
ochotný pro vás pracovat. Proč? Protože chtějí nějak vyžít a nepovažují to za zradu.
Na dalším snímku pokládám tuto otázku:
Počkat. Ve Španělsku nebyl islámský zlatý věk. Ne v pravém slova smyslu. Protože jak
jsem již řekl, křesťané a židé byli dhimmí. Fungovalo tam otroctví. Neustále se válčilo. Elity
se měly dobře.
A já se ptám: Proč nám vyprávějí ten příběh o tom, jak to bylo dobré? Podle mě proto,
že nechceme zjšťovat, jak špatné to bylo.
Na dalším snímku chci mluvit o bagdádském zlatém věku.
Teď si pustíme krátké video a podíváme se, co se během bagdádského zlatého věku
událo. Začínají bitvy. Podle intelektuální historie to byl nádherný zlatý věk myšlení.
Muslimové byli skvělí matematici. A oni v určitých oblastech opravdu vynikali - například v
zeměpise a astronomii.
Ale jakožto vědec jsem si všimnul jedné věci. Přestože se v rané fázi zlatého věku
některým vědám dařilo, muslimové dospěli k tomuto filozofickému závěru:
Neexistuje nic jako přírodní zákony.
Neexistuje příčina a následek.
Přírodní zákony a kauzalita by totiž Alláha omezovaly.
A Alláh žádná omezení nemá.
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Příčina a následek tudíž neexistuje.
Přírodní zákony neexistují.
Víte, co tohle udělá s vědou? Věda zanikne.
Protože věda, a já jsem věděc - Ale vždyť to sami víte, přírodní zákony existují. Když
tohle pustím, tak to spadne. Příčina a následek funguje taky. To je základ vědy.
Na něco se vás zeptám. Když se podíváte na laureáty Nobelových cen, z muslimského
světa jich pochází velmi málo. A ti, kteří pocházejí, jsou káfirové. Káfir je nevěřící. Možná
byste řekli, že káfir je bezvěrec. Nobelovy ceny jsou získávány v kafírských národech
kafírskými vědci.
Na dalším snímku opět vidíme, že křesťané a židé byli dhimmí. Křesťanky sloužily jako
sexuální otrokyně. Odmítali příčinu a následek.
Říká se, že Bagdád uchoval antickou literaturu. Muslimové ale 90 % těch knih zničili.
Zepám se vás: Jestliže 10 % knih z toho období udělalo zlatý věk, jak bychom říkali
období, kdyby existovalo těch původních 100 %? Jak to pojmenovat? Proč to nebyla platina?
A mimochodem, všechny ty báječné překlady nepocházely od muslimů.
Víte, co byla první kniha napsaná v arabštině? Korán.
Arabové byli téměř všichni negramotní. Překlady dělali ti kvalifikovaní a vzdělaní, to
jest židé, ale hlavně křesťané.
Na dalším snímku vidíme islámský svět dnes.
Takhle k tomu došlo. Už jsem vám říkal o databázi 548 bitev, ale ta končí rokem 1922.
Změnilo se něco?
Existuje jedna úžasná webová stránka - https://www.thereligionofpeace.com/.
Tohle je typický snímek z té stránky. Podíval jsem se na ta data a zjistil jsem, že od 11.
září došlo k 19 000 džihadistickým útokům. 11. září používám jako výchozí bod, protože jsem
Američan. To datum pro nás to značí počátek.
Vytvořil jsem na základě těchto dat grafy a tabulky. Založil jsem je na těch 19 000
útocích. Dnes už jich je kolem 22 000. V Americe o těchto útocích ve zprávách nemluví. A
když ano, tak je nikdo nevztahuje k ničemu dalšímu, co se děje.
Mluvím tu o systémových znalostech. Nesoustředím se na jednu konkrétní událost, ale
na vývoj historie.
Jdeme na to.
Behem desíti let se odehrály v různých částech světa tyto bitvy. Do tohoto grafu jsem
zanesl útoky za období desíti let.
Červená značí veškerý džihád.
Zelená je džihád muslimů proti muslimům.
Žlutá jsou útoky muslimů proti káfirům.
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Podívejte se na Islámský stát v Iráku. Co je pro ně na prvním místě? Zabít odpadlíky šíty. Zabít pokrytce - ty, kteří pracují pro vládu. To si nevymýšlím.
Podívejte se na klasickou arabskou historii.
Po Mohamedově smrti první chalífa, což je papež, král a válečník v jedné osobě - Po
Mohamedově smrti si spousta muslimů řekla: "Bylo to fajn být muslimy, ale Mohamed je
mrtev a my s tím končíme. Vrátíme se k tomu, co jsme dělali před Mohamedem."
A Abú Bakr řekl: "To tedy ne. Nikdo neodejde od islámu."
Pak začala ridda neboli války s odpadlíky. 30 000 Arabů zemřelo. A zbylí Arabové poté
řekli: "Víte co, ten islám vypadá dobře."
Pak přišel Umar a došlo k největší expanzi. Expanze byla tak rychlá z několika důvodů.
Zaprvé v antickém světě řádil mor. Zadruhé bojovali Řekové a Peršané mezi sebou.
Islámský stát v Iráku dělá to samé, co dělali Abú Bakr a Umar.
Protože strategií Islámského státu je zbavit se odpadlíků, zbavit se pokrytců, aby jim
zůstala jen pevná pěst, se kterou se dá pracovat.
A jak si říká samozvaný chalífa Islámského státu? Abú Bakr al-Bagdádí. Jde tu o
napodobování dějin? Opakování, ne napodobování.
Mimochodem, všimněte si, že tento džihád je neúnavný. Míří na káfiry a nečisté
muslimy. Džihád se přizpůsobuje, ale nemění se. Je to neměnné učení.
Na dalším snímku vidíme, kolik útoků má džihád ročně na svědomí. Vybral jsem
pouze čtyři země. Nechtěl jsem se zabývat všemi.
Máme tu Izrael, Indii, Thajsko a Filipíny. Tyto údaje však jsou nepoužitelné, protože
Izrael je malý a Indie je velká. Proto potřebujeme počet útoků na počet obyvatel. V Izraeli
jich je nejvíc. Kdo z vás tady ví, že v Thajsku probíhá intenzivní džihád? Věděli jste to? Na
Filipínách zabíjejí hlavně katolíky. V Indii samozřejmě hinduisty.
Dá se na to nahlížet i jinak. Žid, buddhista, křesťan a hinduista. Džihád je proti židům,
buddhistům –
Mimochodem, v Evropě je mnoho sekularistů. Ti říkají: "Mě nezajímá, že zabíjí
křesťany. Křesťany stejně nemám rád." Víte, že více než křesťany a židy islám pohrdá
ateisty? Je i proti sekularistům. Nemyslete si, že vás před džihádem zachrání to, že nevěříte v
Boha. To je horší než věřit v Jahveho.
Další snímek.
Tohle všechno se řídí doktrínou. Po 11. září prohlásil v Americe republikánský
prezident George Bush následující: "Islám je náboženství míru."
Já jsem celých těch 1400 let prošel a zjistil jsem že tam bylo jen 12 desetiletí, během
kterých nedošlo k džihádu.
Dá se tedy tvrdit, že islám je náboženství míru. Z devíti procent.

12

Pracoval jsem jako univerzitní profesor. Kdybyste ke mně přišli na test a měli správně
jen 9 %, dostali byste z toho předmětu F (pozn.: pětku). Georgi Bushovi dávám z mého
předmětu F. Vážně.
Další snímek.
Tohle trvalé násilí je normální. Musíme se sami sebe zeptat: Proč se nikdy nezastaví?
Něco ho pohání. Dává vám to smysl?
1400 let se v ničem nemění, jen v technologii. Takže tam musí být něco trvalého, co ho
pohání. Co je tím vůdčím principem?
Tím vůdčím principem je... Džihád. Ale musíme se podívat, odkud se džihád bere.
Většina lidí si myslí, že islám je založen na koránu. Není to snad všeobecně známá věc?
Alláh je však tou nejmenší složkou islámu. Mohameda zachycují dvě sady textů.
Síra - jeho životopis a hadísy, což jsou jeho zvyklosti.
Nejkratší hadís říká: "Válka je klamání." Hadísy jsou sbírkou toho, co Mohamed řekl a
udělal. A tenhle je nejkratší. Některé jsou i na celou stránku, ale většinou to jsou krátké
odstavce. Jsou záznamem toho, co Mohamed řekl a udělal.
A proč nás to zajímá? Protože v koránu je 93 veršů, které říkají:
"Jednej tak, jak jednal Mohamed."
"Mluv tak, jak mluvil Mohamed."
"Mohamed je dokonalý muslim."
"Mohamed je posvátným modelem člověka."
"Alláh chce, aby byl každý muslim Mohamedem."
Proto se dá tvrdit, že islám je ze 14 % Alláh a z 86 % Mohamed. Je důležité si tohle
uvědomit.
Mimochodem, všimli jste si, že pořád používám čísla? Něčemu nevěříte? Ověřte si to
sami. Tohle není můj názor. K těmto datům může dospět kdokoli. Tohle je to celé učení.
Teď přichází ta zajímavá část.
Vsadím se, že většina lidí si myslí, že islámská doktrína je o muslimech. Není to tak. Je
hlavně o vás a o mně. Možná o tom nevíte, ale jste v koránu. Téměř dvě třetiny koránu jsou
o nevěřících. Nevěřícím - káfirům - je zasvěceno 81 % Mohamedova životopisu. A pouze 37
% hadísů.
Říkám tomu trilogie - korán, síra a hadísy. A více než polovina trilogie je zasvěcena
vám a mně.
Už jste asi slyšeli, že v koránu je verš nebo dva o džihádu. Jenom trošku.
Pojďme se na něco podívat.
Tohle je počátek konceptu dualismu. Kolik džihádu bylo v koránu z Mekky?
Počkat.
Už jste slyšeli o koránu, že? On ale není jeden korán, jsou dva korány. Raný korán a
pozdní korán.
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Raný vznikl v Mekce, pozdní v Medíně. Korán sepsaný v Mekce neobsahuje žádný
džihád. A tudíž je mírumilovný. Džihád však tvoří 24 % medínského koránu.
Na něco se vás zeptám:
Je islám náboženství míru?
Podle koránu z Mekky ano. Ale podle koránu z Medíny je z 24 % džihád. Dvě třetiny
Mohamedova životopisu jsou o džihádu. To jest síra. V hadísech je to jen 21 %. Džihádu
je tedy zasvěcena téměř třetina islámské trilogie.
Další snímek.
Tohle mě fascinuje, protože jsem pracoval jako obchodník. A zajímám se o prodej.
Zajímá mě, jestli se zlepšuje nebo ne.
Řeknu vám málo známá fakta. Já miluju fakta.
Mohamed kázal islámské náboženství v Mekce 13 let. Získal 150 stoupenců. 150. To
jest zhruba deset ročně. Kdyby kázal náboženství až do své smrti, muslimů by nebylo ani
tisíc. A islám by zaniknul.
Ale když Mohamed odešel do Medíny, stal se politikem a vojevůdcem - džihádistou. A
podívejte se, co se stalo.
Když zemřel, každý Arab byl muslimem.
Během posledních devíti let svého života spáchal násilný čin průměrně jednou za šest
týdnů. S tím slavil úspěch. Náboženství nefungovalo, ale politika džihádu fungovala
neuvěřitelně dobře.
Je tu ale ještě něco. Když se islám představuje, je mírumilovný.
Víte, čím začíná džihád? Imigrací. Tohle se píše v Mohamedově životopise. Džihád
začíná imigrací.
Nevymýšlím si to. Podle mě je to fascinující.
Ale také nás to nutí se ptát: Jak to, že jste o tom ještě nikdy neslyšeli? Řeknu vám proč.
Dosud se studiem islámu zabývali orientalisté, tj. lidé kteří studují Blízký východ, arabisté specialisté na arabštinu, teologové a historikové.
Pokud vím, tak jsem první (přírodní) vědec, který studuje islámské texty. Jakožto
první vědec jsem měl v určitém smyslu snadnou práci. To, co následuje, je těžší.
Na dalším snímku máme něco jiného.
Říkám tomu zákon islámského rozšiřování. Viděli jste, jak jsem do grafu zanesl růst
islámu v Arábii. Zpracoval jsem také růst islámu v mnoha jiných muslimských zemích.
Tady máme Turecko. V roce 1300, když tam islám vpadl, se Turecku říkalo Malá Asie
nebo taky Anatolie a bylo křesťanské. Zcela křesťanské. Dnes je z 99,7 % muslimské a pouze
z 0,3 % křesťanské.
Podívejte se na tu časovou osu dole. Staletí a staletí. Islám nikdy nespěchá. Protože má
neměnnou doktrínu, která se bude předávát z generace na generaci. Není třeba si dělat starosti,
jednoho dne se to podaří.
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V Libanonu mají tyto křivky jiný tvar. Libanon byl před 2. světovou křesťanskou zemí.
Teď je převážně muslimský. Víte proč? Protože křesťané ze soucitu přijali palestinské
imigranty.
Začíná to imigrací. Říkám tomu zákon islámského rozšiřování.
V Turecku bude pokračovat, dokud odtamtud nezmizí poslední křesťan.
Další snímek.
Jsem také první, kdo si položil tuto otázku: Kolik lidí zemřelo v džihádu? Je to logická
otázka? Ano, je. Můžete se ptát, kolik lidí zemřelo pod vládou Stalina, Mao Ce-tunga, Pol
Pota nebo Hitlera. Jsou to známá čísla.
Nikdo se však nikdy nezeptal, kolik lidí zemřelo za těch 1400 let. Odpovědí je 10
milionů buddhistů, 80 milionů hinduistů, 60 milionů křesťanů a 120 milionů Afričanů.
Afričané zemřeli v důsedku otroctví.
Africký obchod s otroky poháněl islám. Každého černého Afričana, kterého do
Ameriky odvezli jako otroka bělochům prodal muslimský otrokář, který ho získal od
muslimského kuplíře. Byl to obchod. Používaly se faktury, kupní smlouvy a inventáře.
Řeknu vám něco o tom, jak se otroci většinou získávali. Mluvil jsem s Afričany, kteří
byli otroky muslimů. Přijdou do města a zabijí ty, kteří se brání. Pak zajmou ty, kteří jsou
schopní pracovat. Co se stane s dětmi a nemluvňaty? Jsou opuštěny. Co se slabými, mrzáky a
starci? Jsou opuštěni. Co se stane s těmi, kteří jsou schopní pracovat? Postupně umírají
vysílením. Další zemřou při nuceném pochodu.
Při rozhovoru se Livingstone muslimských otrokářů zeptal: "Proč to děláte?" Oni mu
odpověděli: "Je to naše náboženství."
Říkali také, že se děje něco zlváštního. Mnozí otroci umírají na tzv. "nemoc srdce". To
znamená, že umírají na depresi.
Další snímek.
Já tvrdím, že doktrína určuje historii. A že historie ukazuje skutečnou podstatu
politického islámu.
Jejda, nevysvětlil jsem vám, co je to politický islám.
Něco vám povím: mě islámské náboženství vůbec nezajímá.
Náboženství se kázalo v Mekce. Týká se muslimů a toho, jak se vyhnout peklu a jak se
dostat do ráje. Tohle je náboženství.
Politický islám je to, co nějak ovlivňuje mě. Zničení Světového obchodního centra byl
politický čin s náboženskou motivací. Ale ten čin samotný byl politický.
Politický islám je nepřítelem všech káfirských zemí. Je trvalý a neměnný.
Někteří tvrdí: "Islám jen potřebuje reformu." Řeknu vám, co je učením islámu: Korán je
dokonalý. Je věčný. A je univerzální.
Ptám se vás: jak chcete změnit učení, které je dokonalé a věčné? Protože když něco
vypustíte, tak už to nebude dokonalé. A jestliže to je dokonalé, nemůžete tam nic přidat. Dává
to smysl?
Takže neexistuje nic jako umírnění islámu.
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Umírněný může být muslim, pokud nepraktikuje vše z islámu.
Všimli jste si něčeho? Mluvím tu o muslimech? Mluvím o doktríně a historii. Nikdy
nemluvím o muslimech.
Na dalším snímku máme naši intelektuální historii.
Proč je tohle všechno pro vás novinkou? Proč to není všeobecně známé?
Na historické doktríně je něco hodně zvláštního. Když islám vyšel z Arábie, byli to
saracéni. A Arabové.
Byli to muslimové, když islám zaútočil z Turecka? Ne, byli to Turkové.
Když napadli Španělsko, byli to muslimové? Ne, byli to Maurové.
Například v Anglii se dnes muslimům říká "Asiaté".
Jde o věc, kterou známe z psychologie. Nechceme pojmenovat ty, kdo nám ubližují.
Roli také hraje to, že v Americe jsou odborníci na islám jeho obhájci. Kdybyste viděli, jaké
předměty na univerzitě absolvovali, chápali byste proč. Oni nestudují základní učení. Studují
komentáře muslimů o tom učení. To je něco úplně jiného, než studovat příčinu.
Já používám sekundární zdroje opravdu málo. Snažím se používat primární zdroje, ne
sekundární. Oficiální odborné autority jsou obhájci islámu. Vedoucí Katedry islámských
studií na edinburghské univerzitě je obhájcem islámu.
Kritici islámu oficiálními autoritami nejsou.
Já ani nejsem kritik islámu. Vzpomeňte, co jsem vám říkal - řekl jsem, že je špatný?
Nebo že to neměli dělat? Já jsem vám prostě vysvětlil, CO se stalo a PROČ.
Na dalším snímku pro vás mám otázku.
Prodávám korán, který může pochopit každý. Proč to trvalo 1400 let? Řeknu vám proč.
Já některé ty univerzitní učence znám. Chtějí být hrozně chytří. Svým způsobem je to
elita. Nechtějí, aby to bylo snadné. Ani se neučili, že to je snadné. Očekávají, že korán bude
matoucí a téměř nesrozumitelný. Proto je nenapadne převést ho do čitelné formy.
Ale proč to trvalo tak dlouho? Proč se na amerických školách neučí o koránu, džihádu,
Mohamedovi a hadísech? A navíc se v Americe vrcholu islámu říká zlatý věk. Vrchol lidské
historie. Proč zůstáváme v nevědomosti a dále trpíme?
Krátký příběh.
Po všem tom výzkumu má žena - ta se mnou spolupracuje a dělá výzkum na internetu.
Když studujete tyhle věci, potřebujete někoho, s kým si o tom můžete promluvit. Takže mě
má žena často poslouchá. Možná to tak má většina žen, nevím.
Jednou jsem se jí zeptal: "Proč to nechceme studovat?" Narážím totiž na spoustu
odporu. "Jsi bigotní, jsi nenávistný, jsi islamofob." Proč tomu tak je?
Říkám jí: "Jsme jako týraná žena nebo zneužívané děti." A ona na to: "Počkej chvilku."
Udělala výzkum na internetu a vrátila se s dokumentem od YWCA, což je ženská organizace.
Bylo to o znásilňování a sexuálním zneužívání. V podstatě to byl návod, jak poradit ženám,
které byly zneužívány a bity.
Tento model teď použiju k vysvětlení toho, kým jsme a proč.
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Další snímek.
Mimochodem, v Americe není politicky korektní - Máte tady politickou korektnost? Je
politicky nekorektní kritizovat jakoukoliv menšinu. Označí vás za fanatika. Pak tu je také
možnost, že budete fyzicky napadeni. Tak to dnes funguje. Z historických knih však víme, že
to tu bylo už před politickou korektností a multikulturalismem.
Takže musíme najít odpověď. Vzpomeňte si, jak jsem popisoval neustálou brutalitu. Na
dalším snímku máme něco, čemu říkám traumatizovaná mysl.
Káfiři akceptují násilí a hrozby islámu bez námitek. Popíráme utrpení, které politický
islám způsobil a akceptujeme politickou šaríu. Politickou šaríu vysvětlím během další
přednášky.
V tom návodu se píše, že násilné zneužívání může vést k popírání. Já tvrdím, že západní
mysl je ve stavu popírání.
Další snímek.
Popírají existenci útoků.
Mluvili jste už někdy se zneužívanou ženou? "Ale ne, tu a tam, možná trošku, jednou to
udělal." To je popírání.
V USA média o džihádu mluví minimálně a nikdy neukazují souvislosti. A tohle je
smutné. Křesťané nikdy nemluví o tom, že jsou křesťané zabíjeni v Iráku, Nigérii, Sudánu
nebo v jiných oblastech. Je to věc, o které se nemluví.
Popírání.
Strach. Strach je nástroj, který násilník využívá ke kontrole své oběti.
Odkazuje to k něčemu, co se stalo v Americe.
Znáte karikatury Mohameda? Proč vyvolaly takové pobouření? Vytváří to strach. V
Americe se lidé bojí říct nebo udělat cokoli, co by mohlo urazit islám.
Proč jsou fakta urážkami? Fakta jsou fakta.
Na dalším snímku máme pocit provinění.
"Nechovali jsme se k islámu správně. Když se budeme k islámu chovat lépe, tohle
všechno zmizí."
Tohle násilí vnímáme jako důsledk naší zahraniční politiky. "Máme špatnou politiku.
Kdybychom měli správnou zahraniční politiku, všechno by bylo dobré. Když se budem k
muslimům chovat dobře, budou se tak i oni chovat k nám." Je tu pocit hanby. Lidé o tom
nechtějí mluvit.
To je důvod, proč se v Americe tato historie vůbec neučí.
Na dalším snímku je zahanbení.
Kolik Evropanů se rádo chlubí tím, že jejich předky v islámském světě prodávali do
otroctví? To není věc, o které bychom chtěli mluvit. Hněv se obrací dovnitř.
Něco vám o Americe povím. Po 11. září se americká politika změnila. Hodně v ní ubylo
rozumu a přibylo zášti.
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"George Bush je idiot." To není politický komentář. Není to politický komentář. A není
idiot. Jeho politika se vám líbit nemusí. Ale právě u jejího zkoumání začíná kritické myšlení.
"George Bush je idiot." To není kritické myšlení. To je urážka na cti.
Na mých přednáškách fakta nikdo nikdy nezpochybňuje.
Jenom říkají, že jsem - Víte, co znamená KKK? [Ku-klux-klan]. Jsem z KKK, jsem
neonacista, jsem plný zášti, jsem fanatik. Nikdo mi nikdy neřekl: "Tenhle fakt není fakt."
Říkají, že jsem nemorální člověk.
Další snímek.
Jsme velmi pesimističtí. V Americe islám způsobuje hlubokou depresi. Ptáme se: "Co
budeme dělat?"
Na dalším snímku máme násilníka.
Žádný násilník nikdy neřekl: "Včera jsem tu svou mrchu zmlátil." Ne. To nedělají.
Přece by ji nebili, kdyby to nepotřebovala. Takže nemá smysl o tom mluvit.
Turecko například popírá arménskou genocidu. "Žádná genocida nebyla. Pár lidí
umřelo, ale to proto, že byla válka." Takže to popírají. A mimochodem jsou arogantní a
přehnaně sebevědomí.
Islám je dokonalý.
Na islámu není nic špatného a proto se nesmí kritizovat.
Další snímek.
Nadvláda.
Slovo islám znamená "podrobit". Násilník očekává podrobení. Když jednám s
muslimy, mluvím klidně, nikdy je neurážím, nikdy se nerozčiluji a používám fakta. Jsou
ohromeni. Cože?
"Ty se nepodrobíš? Neomluvíš se? Nesnažíš se být milý?" Opravdu reagují stylem:
"Nemůžu uvěřit, že tu tak stojí a mluví." Očekávají totiž podrobení.
A chtějí, abychom se cítili provinile. Po 11. září muslimové neustále opakovali: "My
jsme skutečnými oběťmi útoků z 11. září." "Lidé o islámu říkají zlé věci." "Ve frontě u
pokladny na mou ženu v hidžábu někdo ukázal prstem." "To my jsme oběti."
Tvrdím následující:
Po 1400 letech džihádu, krutosti, otročení, krádeží, podvodů, znásilňování, ničení
a urážení má káfir stejnou mysl jako zneužívaná žena.
Jak to máme řešit?
Musíme čelit naší historii, musíme čelit našim obavám.
A tím bych skončil.
Děkuji.
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Dobrá, teď bych rád zodpověděl vaše dotazy.
Tak dlouhý proslov musel vyvolat aspoň jednu otázku. Nebo jste už možná moc
unavení. Ale má někdo otázku?
Otázka:
Je možné, že důvodem našich obav z islámu je to, že se v Evropě a v Americe
nechceme přiznat k našim křesťanským kořenům? Může to být příčinou toho, co se teď děje?
Odpověď:
Rád bych něco zdůraznil. Hinduisté jsou jako my. Je to stejné. Tudíž bych řekl, že v
hinduistickém a buddhistickém světě jsou na tom stejně. Popisoval jsem Evropu, ale v Indii to
není jinak.
Jedním z mých dobrých přátel je Vijay Kumar. Ten říká: "Mezi tím, jak reagují
hinduisté, židé a křesťané, není žádný rozdíl." Pokud hledáme odpověď na islám v sobě
samých, je třeba to vzít v úvahu.
Jak už jsem říkal, reakci na islám můžeme pochopit z islámu. Ne z křesťanství.
Ptáte se, proč to nechceme vidět. Všechny Evropany, americké civilizace, křesťanství
silně ovlivnilo, stejně tak je ale ovlivnili i Řekové a Římani.
Proto nehledám odpovědi v nás. Odpovědi hledám v koránu, síře, hadíthech a šaríi. Tam
já hledám odpovědi.
Pohled na historii, který zde představuji, je pohledem vědce. Může vám připadat trochu
zvláštní. A nemusí být správný.
Nejdřív mi ale musíte ukázat, které z mých faktů nejsou správné.
Další otázka.
Otázka:
Mám jednu preventivní, možná trochu osobní otázku. Jste věřící člověk? Jste zbožný
křesťan nebo něco na ten styl?
Odpověď:
Ne.
Dobrá. Moje další otázka:
Umíte mluvit a číst arabsky?
Odpověď:
- Á, otázka na arabštinu.
- Ano, přesně na to se ptám.
- Znám řadu arabských termínů. Ale arabština není problém. Síra už nějakou dobu
existuje v ustáleném překladu. Arabština není ten problém, pokud chceme
porozumět islámu. Pokud si například chcete přečíst korán, můžete jít na webovou
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stránku, která vám nabídne deset různých překladů každého verše. Odpověď je
stejná.
Když už mluvíme o arabštině, řeknu vám, podle čeho hodnotím, jestli je překlad koránu
dobrý nebo ne.
Podívám se na klíčové verše. 9:28. 4:34.
Když se tam píše "bij svou ženu", tak je to nejspíš dobrý překlad. Protože většina
překladů z arabštiny do angličtiny se snaží vyhnout násilí.
Otázka:
Jen abych vysvětlil, proč se ptám.
Protože po vaší přednášce se objeví určité ohlasy. Lidé o tom budou mluvit a tyhle dvě
otázky se přirozeně objeví. To je důvod, proč se ptám.
Odpověď:
Abychom pochopili islám, nepotřebujeme umět arabsky.
Zamyslete se nad tímhle. Jen málokterý muslim umí číst arabsky. Například mnoho
Arabů, kteří arabsky mluví, neumí vůbec arabsky číst.
A v Pákistánu se arabsky ani nemluví. Mluví...nějak. V Pákistánu je mnoho jazyků.
Každopádně problém není v překladu. O překladech byste se mohli dohadovat donekonečna.
Pravdu o islámu poznat můžeme. To je to, co tvrdím.
Například moje další přednáška bude o šaríe. Budu odkazovat na 1400 stran dlouhý
text, ve kterém prvních šest stran zabírají potvrzení věrohodnosti.
Univerzita al-Azhar a mnoho imámů to tam potvrzují: Tento text je přesný.
Takže islám poznat můžeme.
Další otázka.
Otázka:
Dobrý večer. Jmenuji se M.S. a studuji bezpečnostní a strategická studia na Masarykově
univerzitě. Pane Warnere, mohl byste nám z vašeho úhlu pohledu říct, co se dnes dá s
politickým islámem dělat a jak na něj máme reagovat?
A kdo to může dělat?
Kdo je ten hlavní aktér, který s tím může něco udělat?
Moc vám děkuji.
Odpověď:
Myslím, že tahle otázka mi výborně nahrává. V kabaretu byl vždycky člověk, který
ostatním nahrával na vtipy. Děkuji.
Nejdříve musíme pochopit, že kromě určitých jedinců dnes islámu nikdo neklade odpor.
Proto chci v Evropě vytvořit Centrum pro studium politického islámu. Chci, aby mé knihy
byly přeloženy, abychom pak mohli pracovat se společnou zásobou informací. Chci najít lidi,
kteří jsou dost odvážní na to, aby mluvili s jinými lidmi.
Jednu věc musíme pochopit. Pokud má Evropa - O Evropě mluvit nemůžu, ale rozhodně
můžu mluvit o Americe. V Americe se nemůžeme spoléhat na vládu a nemůžeme se spoléhat
ani církve nebo média.
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Zahrnul jsem tam univerzity? Doufám, že ano. Na žádného z těch "odborníků" se
spoléhat nemůžeme.
Tu práci si musíme udělat sami. A tohle se děje v Americe.
Má žená dělá výzkum na internetu a říkala mi –
Já sám strávím na internetu velmi málo času. Většinu času trávím čtením velkých
starých knih. Opravdu, je to tak.
Jsem ze staré školy, jak se říká v Americe. Mám smartphone, ale ani zdaleka
nevyužívám jeho možnosti. Mám ho jen na volání.
Mám rád časovač. Přípomíná mi, když už už musím jít. Když už mluvíme o časovači,
vzpomněl jsem si na stopky. Jako cíl jsem si stanovil udělat 60ti minutovou přednášku, ale
trvala 61 minut.
Myslím, že je důležité vědět, kdy přestat mluvit.
Každopádně taková je situace v Americe.
Po 11. září mi má žena říká: "Bille, proleť si ty články, ale přečti si komentáře." Po 11.
září se ve všech komentářích odehrával třístranný boj mezi levicí, těmi, kterým říkám káfiři a
muslimy.
Mimochodem hodně komentářů na internetu je odporných. Něco ve stylu: "Jdi do
prdele." A tak podobně. Běžte se podívat na internet. "Seš idiot!"
Ale k čemu došlo? Když si dnes na internetu čtete komentáře, tak jsou téměř všechny
od káfirů. Muslimové se nezapojují. A levičáci jen prohlašují: "Všechna náboženství jsou
špatná. Padám odsud." Ve Spojených státech komentářům vládnou káfiři.
Řeknu vám, jak se pozná, že se něco změnilo.
Po 11. září se lidé tvrdili: "Nesmíte pužívat slovo "džihád", protože džihád ve
skutečnosti znamená vnitřní duchovní úsilí." Tohle řekl dalajláma. "Vnitřní džihád je vlastní
všem náboženstvím." "Je vlastní i ateistům, kteří se chtějí rozvíjet." "Džihád znamená úsilí, ne
svatou válku."
A opravdu neznamená svatou válku, v tom mají pravdu. "Je to vnitřní úsilí."
Dobrá, pojďme to určit.
Vzpomeňte si, že 21 % hadísů je o džihádu. Existuje zhruba 7 000 hadísů. Takže 20 %
je zhruba 1400 hadísů. Všechny jsou o džihádu.
Rozdělme si je na hromádky.
Zabíjení káfirů. Vnitřní úsilí. Teď to pojďme spočítat. Necelé 2 % těchto hadísů o
džihádu jsou o náboženském úsilí. 98 % je o zabíjení káfirů.
Vidíte sílu statistické metody?
Můžu říct: Ano, opravdu.
Vnitřní džihád, duchovní džihád, větší džihád je ten pravý. Ze dvou procent.
Zabíjení káfirů z 98 %.
Máte tam oba.
Byla tohle vaše otázka? Musíte mi říct, kdy přestat. Nemám nastavený časovač.
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Otázka:
Dobrý den. Rád bych se zeptal, jak velké bitvy jste do svých statistik zahrnul?
Odpověď:
Zajímavá otázka.
548. Nebyly to všechno velké bitvy. Většina z nich nebylo velkých. Byly to neustálé
nájezdy. Vytvořily však faktor strachu po celém pobřeží Středozemního moře. V poslední
bitvě možná zemřelo jen deset lidí. Ale předtím byla jiná a před ní zase další.
Ubíjí to vědomí. Vytváří to strach.
Proto sem zahrnuji malé i velké bitvy. Na religionofpeace.com je například 11. září
zaznamenáno jako jedna bitva.
Počet obětí jednotlivých útoků bychom mohli prozkoumat blíže. A bylo by dobré to
udělat. Ale potřebuju lidi, kteří jsou ochtoní se ke mně připojit a tu práci udělat. Protože já už
na takovou práci nemám čas. Je potřeba to udělat.
Tohle je ten druh výzkumu, který bych rád viděl v Centru pro studium politického
islámu. Je potřeba udělat obrovské množství intelektuální práce.
Takže tohle je odpověď na vaši otázku.
Otázka:
Dobrý den. Mám krátkou poznámku k bagdádskému zlatému věku. K bagdádské vědě,
kterou jste zmínil - geografie a astronomie. Nebyla to věda pro vědu, byla to praktická věda
pro námořnictvo.
Odpověď:
Řekla jste něco velice zajímavého. Mluví česky mnohem lépe než já. Podívejme se na
to, co muslimové dokázali v astronomii.
Vytvořili hvězdné mapy. Nejlepší hvězdné mapy ve své době. Popsali polohu hvězd i
pohyb komet. Byla to vyníkající práce.
Nepředložili však ani jednu příčinu. To zůstalo na Newtonovi a Keplerovi. Vzpomeňte
si - nebyla tam příčina a následek ani přírodní zákony. Proto mohli pouze vytvářet katalogy.
Tyhle katalogy pak využili Kepler a Newton.
Proč? Dělali vitráže, ne mikroskopy. To je velký rozdíl.
Mohl bych pokračovat. Ve skutečnosti je studium zlatého věku a tehdejší vědy samo o
sobě fascinující.
Protože se dozvíte věci, které byste nečekali. Například existuje kniha, kterou
muslimové rádi ukazují lidem. Je o muslimovi, který cestoval po světě. A je populární říkat:
"Musíte si přečíst toho ibn -" Zapomněl jsem jeho jméno.
Já to četl. Je fascinující, že si ze všeho nejdřív koupil sexuální otrokyni a vzal si ji s
sebou. Podrobně pak popisuje džihád za účelem zajmutí otroků. Je toho hodně, co neznáme.
Jedna z věcí, které chceme v Centru dělat, je shromáždit tyto informace. To je práce pro
více než jednu generaci.
Skvělý dotaz.
Otázka:
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Jmenuji se Tesař. Mnoho let jsem pracoval v islámských zemích. Libye, Alžírsko a také
severní část Nigérie. Přežil jsem a jsem tady. Myslím, že běžní lidé nejsou proti nám. Ale je
otázka, jak to bude v budoucnu. Protože teď je situace velmi špatná. A v těchto státech panuje
zmatek.
Odpověď:
A já myslím, že vaše otázka "Proč se lidé bojí?" je velmi dobrá.
Ale potřebujeme se navzájem. My potřebujeme jejich benzín a oni potřebují naše
mobily a počítače. Je nějaký potenciál - a vy jste větší odborník než já, je nějaký potenciál ve
využití těchto potřeb? Pro obě společenství? Protože my umíme vyrábět.
Ano, ano. A oni potřebují naše produkty. My potřebujeme to, co mají oni, a naopak.
Nechci říct, že se potřebujeme navzájem. Ale jsem obchodník. Všichni jsme lidské
bytosti.
Chtěl bych něco říct.
Zaprvé, pokud jste si všimli, tak nikdy nemluvím o muslimech. Protože muslimové
nevytvářejí islám. Já jsem popisoval tradiční doktrínu. Nikdy nemluvím o muslimech, pouze
když vysvětluji, že nepoužívám termíny umírněný a radikální muslim.
To, čemu většina lidí říká umírněný muslim Něco vám povím: Mohamed byl 100% islám.
Islámský stát je 100% islám.
Průměrný muslim je zhruba 5-10% islám.
To je jedna věc.
Tím, že budeme mluvit s muslimy, islám změnit nemůžeme. Můžeme změnit muslimy.
Jsou to lidské bytosti.
Nemůžeme změnit islám.
Musíme být šikovní, ale myslím si, že do islámského světa musíme vyvážet právě
islám. Ano. Jasný, pochopitelný islám.
Mluvil jsem s muslimy a byli byste ohromení tím, jak málo toho o islámu vědí.
Dám vám příklad.
Loboval jsem v Tennessee za protiteroristický zákon. Mám toho hodně. Když jsme
mluvili o džihádu, muslimové říkali: "Oni nám chtějí vzít naši šaríu. Naše šaría je náboženská
kniha, která nás učí, jak se modlit. To nám nemůžete udělat, nemůžete muslimy takhle
znevýhodňovat."
V Tennessee jsme aktivní. Máme tam člena FBI v důchodu. FBI je Federální úřad pro
vyšetřování, federální policie. Máme tam vysloužilého policistu, který se mnou pracuje v
CSPI.
Každý den sledujeme růst Muslimského bratrstva. A je ohromující, jak rostou. Naši lidé
si vytvořili internetové profily. Takže mámé své "muslimy", kteří jsou na Facebooku a
Twitteru.
Žena, která vedla hnutí Muslimského bratrstva proti zákonu o šaríe, se svého imáma na
Twitteru zeptala: "Co je to šaría? Oni mluví o šaríe a já nevím, co to je."
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Musíme ji v šaríe vzdělat. To je jedná z věcí, co musíme dělat. Musíme přinést islám Skutečný islám.
Jde o to, že muslimové neznají islám ze dvou důvodů.
Zaprvé: šaría říká: Neptej se na obtížné otázky o islámu. Takže tady to začíná.
Za druhé: O koránu bych vám mohl udělat celou přednášku. Korán byl záměrně
vytvořen tak, aby byl těžko srozumitelný. Hadíthy jsou napsány tak, že se čtou špatně. Síra je
napsána tou nejnudnější angličtinou, jakou jste kdy četli.
Učení islámu je chráněno, aby jej muslimům mohli vykládat pouze "odborníci" imámové.
Já jsem učinil islám srozumitelným. Můj korán se dá číst.
Dal jsem svou edici síry 12letému děvčeti a zaplatil jí 20 dolarů, aby si to přečetla. A
zvládnula to. Dal jsem své práce lidem, kteří nikdy nechodili na vysokou školu a ti si je
přečetli a rozuměli tomu.
Zaprvé jsem vědec a neumím psát komplikované věty. Jsou tam jednoduché věty.
Podmět a přísudek.
Takže musíme vyvážet islám k islámu.
Moc vám všem děkuji.
Udělejte si pauzu a pak se vrátíme k politické šaríi.
Děkuji.
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