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Upozornění:
Tento dokument obsahuje 7 stránek textu. Při jeho přebírání musíte 
zkontrolovat, že je kompletní a obsahuje správně očíslované všechny 
strany. V případě, že nějaká strana chybí, či jakékoliv jiné 
nesrovnalosti, dokument nepřebírejte a incident ihned nahlašte svému 
velícímu důstojníkovi.

Jste oprávněni dokument převzít pouze, pokud máte patřičný stupeň 
prověření. Pokud dokument převezmete, ačkoliv k tomu nejste oprávněni, 
nebo se jiným způsobem budete podílet na jeho kompromitaci, budete 
potrestáni trestem odnětí svobody až na 20 let a peněžitým trestem!
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PROJEKT MOTÝLÍ EFEKT

Závěry výzkumné zprávy o možnostech využití a zneužití zařízení M25B
Vaší agenturou byl u našeho institutu objednán výzkum možností využití 
přístroje M25B (dále v textu označen jako „stroj času“). Tato zpráva 
předkládá ve stručném souhrnu zjištěné skutečnosti a alternativy. Je 
určena pro užší vedení agentury jako podklad pro strategická rozhodnutí. 
V případě potřeby naleznete další údaje v podrobné zprávě vedené pod 
č.j. 2009/12634/TS-12.

---

Potvrzujeme, že jsme experimentálně ověřili, že stroj času lze použít 
k cestování časem a časoprostorové kontinuum lze částečně pozměnit 
v jistých bezpečných mezích. Současně konstatujeme, že větší změny 
časoprostorového kontinua mohou vést ke vzniku lokálních i globálních 
časových paradoxů. Tyto paradoxy představují závažné narušení struktury 
časoprostoru, ve kterém se dále šíří. Pro představu: Tak, jako trhliny ve 
tkanině, při jejím namáhání. Z toho by mělo být zřejmé, že časové 
paradoxy představují nebezpečný fenomén, který by mohl vést k zániku 
vesmíru, nebo jeho části, a proto je nezbytné jim předcházet. Pokud již 
k takové události dojde, je vždy třeba časoprostor co nejdříve opravit.

Dále předkládané doporučené alternativy historie byly vyhodnoceny jako 
bezpečné a lze tedy doporučit jejich implementaci v zájmu vaší agentury. 
Jejich provedení by nemělo vyvolat časový paradox. V závěru zprávy 
naleznete i varování před možným zájmem o narušení časoprostoru, které by 
mohlo vést ke vzniku paradoxu, a tudíž byste se mu měli pokusit zabránit.

Zpráva mapuje identifikované události plošně a popisuje zájmy předních 
světových špionážních agentur tak, abyste získali celkový přehled 
o situaci a možných alternativách historie. V dalším textu budou popsány 
zájmy pěti špionážních centrál: MI6, MOSSAD, CIA, KGB a BIS, ke kterým 
patří i vaše agentura.
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Událost 1: Jacques de Molay
Standardní průběh:
Templářům ze všech účelů, které měli, nezbyl ani jeden. Udělali to tak, že za účel začali 
považovat to, co dříve pro ně byly prostředky, a spravovali své nezměrné bohatství. 
Vládce s centralistickými sklony, jakým byl Filip Sličný, je měl pochopitelně rád jako 
trn v oku. Jak dostat ten svrchovaný řád pod svou kontrolu? Velmistr byl rodem roven 
knížeti, měl pod sebou celou armádu, spravoval obrovský pozemkový fond, byl volen jako 
císař a měl naprostou autoritu. Francouzský poklad neměl v rukou král, ten byl uložen a 
střežen v pařížském Templu. Templáři byli strážci, prokurátoři a správci peněžního fondu, 
který byl jen formálně připsán králi. Inkasovali, vypláceli, vybírali úroky, byli jako 
velká soukromá banka, přitom si však podrželi veškeré výsady a výhody banky státní. 
Královým pokladníkem byl templář. Dalo se za takového stavu věcí vůbec vládnout?

Nemůžeš-li někoho přemoci, pak se k němu připoj. Filip požádal, zdali by se nemohl stát 
čestným templářem. Odpověď', jíž se mu dostalo, byla záporná. Proto namluvil papeži, aby 
templáře a hospitality spojil a nový řád podřídil kontrole některého z jeho synů. 
Templářský velmistr Jacques de Molay přijel s velkou okázalostí z Kypru, kde žil jako 
nějaký monarcha v exilu, a předložil papeži pamětní zápis, ve kterém předstíral, že váží 
výhody, ve skutečnosti však jen vysvětloval nevýhody spojení obou řádů. Mezi jiným 
otevřeně dokládal, že templáři jsou bohatší než hospitalité, a spojení že by tudíž jednu 
stranu ochudilo, druhou obohatilo, a způsobilo tak značnou úhonu duším jeho rytířů. První 
kolo hry, která sotva začala, Molay vyhrál, celá záležitost byla odložena ad acta.

Nezbývalo než uchýlit se k pomluvě, a v tomto směru se králi nabízela řada možností. O 
templářích se už dlouho ledacos povídalo. Co si asi tak mohli říkat lidé, když viděli »ty 
chlapy z kolonií«, jak si vybírají desátky a ničím je neoplácejí, a přitom už přece 
žádnou krev při ochraně Božího hrobu neprolévají? Francouzi to sice jsou, říkali si, ale 
nic moc, asi jako dnešní pieds noirs, tehdy se říkalo poulains. Templáři se třeba vůbec 
nevzdali svých cizokrajných obyčejů, možná spolu mluvili maursky, jak byli navyklí. Byli 
to sice mniši, to je pravda, se svými drsnými mravy se však před veřejností vůbec 
netajili a papež Inocenc III. byl kvůli tornu dokonce nucen vydat bulu De insolentia 
Templariorum. Slib chudoby sice složili, šatili se však nádherně, jako by pařili k nějaké 
aristokratické kastě, a přitom byli chamtiví a dotěrní jako mušketýři.

Od toho k potají pronášeným narážkám nebylo daleko: jsou to kacíři, modloslužebníci, 
uctívají hlavu nějakého vousáče, který určitě nepaří do panteonu správných věřících, 
třeba poznali tajemství ismailitských kacířů, udržují styky s assassiny Starce z Hory. 
Filip a jeho rádci se rozhodli těch řečí využít.

Řád templářských rytířů byl následně zlikvidován a jeho majetek rozdělen. 
Spekuluje se o možnostech přežití části řádu v ilegalitě a jeho spojení s 
Illuminati či Svobodnými zednáři.

Tento standardní průběh historie vyhovuje agenturám KGB a BIS.
Alternativa:
Pokud by Jacques de Molay přijal Filipa Sličného jako čestného templáře, 
spojila by se moc řádu a panovníka, čímž by byla situace zakonzervována 
k užitku obou stran. Následně by se mnohem dříve objevil fenomén 
globalizace. Bankovní sektor by byl monopolem řádu po mnoho staletí. 
Tento vývoj by zabránil bipolárnímu rozdělení světa ve 20. století 
a předešel vzniku východního bloku tak, jak jsme jej znali. Veškerá 
světová ekonomika by odpovídala v tom čase stavu v západní Evropě koncem 
80. let minulého století. Na první pohled se může zdát, že tato 
alternativa nebude vyhovovat MOSSADU, neboť dnešní ekonomika je úzce 
provázána s židovským kapitálem, který by byl vytlačen pseudokřesťanským 
řádem. Opak je ale pravdou. Urychlení ekonomického vývoje by zkrátilo 
dobu, po kterou byli Židé rozptýleni bez svého vlastního státu a byli 
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vyhledávaným objektem útlaku. Tato alternativa by sice nezabránila 
2. světové válce, ani holocaustu židovského obyvatelstva na německem 
okupovaných územích, nicméně již v té době by existoval stát Izrael s 
více méně vyřešenými vztahy s Palestinou. Tato alternativa naopak kromě 
Ruska nevyhovuje malým zemím střední a východní Evropy, neboť v silně 
a časně globalizovaném světě by jejich postavení bylo ještě méně 
významné, než je v současné verzi historie.

Tato alternativa vyhovuje agenturám MOSSAD, CIA a MI6.
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Událost 2: Filadelfský experiment
Standardní průběh:
Přesné datum provedení experimentu není známo. Přibližně kolem 28. října roku 1943 však 
došlo v Delawarském zálivu poblíž města Filadelfie k experimentu, který nesl kódové 
označení Project Rainbow. Pokus proběhl na lodi USS Eldridge (DE-173). Cílem experimentu 
bylo ověřit některé poznatky z Jednotné teorie pole, konkrétně vytvořit oblast 
neviditelnosti, ve které by objekt velikosti torpédoborce zmizel a stal se neodhalitelný 
pro nepřítele.

Experiment proběhl pouze s částečným úspěchem. Při předběžném testu, již 22. července, se 
torpédoborec stal opravdu téměř neviditelný. Někteří svědkové ohlásili pozorování oblaku 
zelené mlhy v místě, kde předtím a potom byla vidět loď. Vedlejší účinky extrémně silného 
magnetického pole, které bylo při experimentu použito, však byly strašlivé. Po 
znovuobjevení lodi trpěla posádka silnou nevolností. Rovněž bylo hlášeno, že někteří 
námořníci byli v průběhu experimentu částečně či úplně zaliti do kovových částí lodi. 
Námořnictvo došlo k závěru, že zařízení nebylo správně kalibrováno a test bude zopakován.

28. října při konečném opakování experimentu se torpédoborec nejen stal zcela 
neviditelným, ale úplně zmizel z oblasti v záblesku modrého světla.  Jak se ukázalo, byl 
teleportován 200 mil daleko do Norfolku ve Virginii. Zde byl pozorován včetně posádky na 
palubě. Po přibližně 10 sekundách zmizel a objevil se zpět v Delawarském zálivu na svém 
původním místě. Tentokrát došlo dokonce k nechtěné teleportaci. Vedlejší účinky byly opět 
neméně strašné. Byla indikována mentální narušení členů posádky. Rovněž bylo pozorováno 
splynutí některých námořníků s lodí i po ukončení experimentu. Někteří muži se dokonce 
prostě rozptýlili do vzduchu i později mimo loď.

Námořnictvo experiment ukončilo a nařídilo provést techniky vymývání mozků na zbylé 
posádce USS Eldridge za účelem zahlazení stop.

Jednotnou teorii pole údajně postuloval Albert Einstein, existují však dohady, že ji před 
svou smrtí zničil z obavy před důsledky jejího zneužití. V přibližně stejné době, krátce 
před svou smrtí v roce 1943, rovněž ohlásil její dokončení Nikola Tesla, avšak práce 
nebyla nikdy publikována.

Důsledky tohoto částečně úspěšného průběhu experimentu vedly k tomu, že 
žádná z velkých světových mocností nezískala výhodu v podobě maskovací 
technologie a po dlouhou dobu se ani nikdo nepokoušel jít znovu touto 
cestou. Největší profit z tohoto vyváženého stavu měla tudíž dohasínající 
koloniální mocnost: Velká Británie.

Tento standardní průběh historie vyhovuje agentuře MI6.
Alternativa 1:
Kdyby byl experiment zcela zastaven jakožto příliš nebezpečný, pokusili 
by se jej o mnoho let později provést Rusové. S novějšími poznatky by 
byli úspěšní a získali tak dominantní světové postavení. Rovněž Izraelci 
by z této situace profitovali, neboť světová dominance USA se chýlí od 
konce 20. století ke svému závěru. Ekonomická krize na počátku našeho 
století tento proces velmi urychlí a ze silného státu v úloze světového 
policisty se nevyhnutelně stane nestabilní a potenciálně nebezpečný stát, 
potýkající se v obrovskými vnitřními problémy. Kdyby za takových 
okolností bylo Rusko schopné převzít dřívější americkou úlohu světové 
bezpečnostní pojistky, zabránilo by to jinak nevyhnutelné další světové 
válce. V prostředí světové ekonomické krize se do lepšího postavení 
dostávají státy, které již mají svůj úpadek za sebou a budou rychleji 
spět k nové ekonomické konjunktuře. Takovými zeměmi jsou dnes Rusko 
a Čína. A Židé vždy historicky tvořili velkou menšinu v rusku, obzvláště 
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mezi tamní společenskou elitou. Tento aspekt by byl ještě umocněn v 
případě implementace alternativy k historické události č. 1.

Tato alternativa vyhovuje agenturám MOSSAD a KGB.
Alternativa 2:
Kdyby byl experiment proveden úspěšně, což je za současného stavu poznání 
možné, obnovily by Spojené Státy Americké své dominantní postavení na 
světě, což by jim umožnilo lépe čelit i důsledkům ekonomické krize. 
Z toho by rovněž profitovaly malé státy, patřící mezi jejich tradiční 
spojence, jako například Česká Republika.

Tato alternativa vyhovuje agenturám CIA a BIS.
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Možný časový paradox
Standardní průběh:
20. dubna 1943 došlo v Berlíně k neúspěšnému pokusu o atentát na říšského 
vůdce Adolfa Hitlera. Atentát byl jedním z mnoha pokusů vůdce zabít. 
Všechny skončily neúspěchem a Hitler nakonec na konci války sám spáchal 
sebevraždu ve svém berlínském bunkru. V tomto případě se plukovník Rudolf 
von Gertsdorff, šéf Hitlerovy zpravodajské služby, pokusil zabít svého 
vůdce ukrytou bombou. Naneštěstí Hitler odešel z budovy dříve, než bylo 
plánováno, a Gertsdorff spláchl rozbušku do toalety.

Alternativa:
Kdyby byl atentát tehdy úspěšný, převzal by místo Hitlera v Německu moc 
Hermann Göring. Dnes je všeobecně známo, že Hitler nebyl dobrým 
vojevůdcem. Ke konci války se dokonce dopustil zrady na svém vlastním 
národu, když upřednostnil vidinu vítězství nad přežitím Německa. Hitler 
byl obětí svých fikcí a měl významný podíl na porážce Německa ve 
2. světové válce. Mnohem kompetentnější Göring by dokázal vytěžit 
z mučednické smrti svého vůdce maximum pro sebe i Německo. Říše by 
neutrpěla další těžké porážky a pravděpodobně by dokončila vývoj 
jaderných zbraní. 2. světová válka by se stala poslední a v polozničeném 
světě by vládla koalice Německa, Japonska a Itálie. Z této situace by 
nejvíce profitovaly mafie. Došlo by ke spojení Yakuzy a Cosa Nostry, 
které by fakticky převzaly světový obchod.

Vedlejším důsledkem takové změny by bylo neuskutečnění žádné varianty 
Filadelfského experimentu, neboť by v první fázi po atentátu došlo 
k ochabnutí pozornosti spojenců, kteří by očekávali rychlý pád Německa. 
Tím by vznikl časový paradox, který by mohl zničit pro nás významnou část 
vesmíru!

-- KONEC ZPRÁVY --
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