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Migrace, jak ji v současné době známe, rozhodně není nahodilý proces, ani spontánní akt.
K jejímu hlubšímu pochopení je nutno připomenout některé skutečnosti, které ji historicky
předznamenaly, mnoha běžným lidem a nejen jim však vlivem mediálních masáží, politického
hašteření a v návalu běžných starostí unikly. Kdo z českých, ale i jiných evropských politiků
znal už při nástupu do funkce jména takových deviantů, jako Richard Nicolaus hrabě von
Coudenhove-Kalergi (+1972) nebo Thomas P. M. Barnett (*1962)?
První z nich (1894-1972) je vládnoucími „elitami“ považován za otce-zakladatele
EU, Maastrichtu a multikulturalismu. Ve své knize „Praktický idealismus“ prohlašoval, že
obyvateli budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původní evropské národy, ale
jakýsi uměle vytvořený etnicko-rasový mix. Ten je podle něj třeba „křížením“ Evropanů s
Asiaty a černochy dovést do podoby, kdy pozbude všech původních specifických rysů
a vlastností, aby byl tím snáz ovladatelný mocenskými „elitami“. Právě na jeho počest však
byla ustanovena Evropská cena Coudenhove-Kalergiho, oceňující co dva roky Evropany,
kteří se zvlášť výrazně zasloužili o naplnění jeho plánu. Angela Merkelová ji obdržela už roku
2010 – a to ještě dnešní migrační vlna ještě ani nezačala.
Kalergiho plán našel uplatnění v politice nadnárodních struktur i vlád, které podporou
organizované migrace ohrožují samy základy evropské civilizace. Skrytý cíl, které sledují,
našel výraz i v dokumentu z útrob OSN už z ledna 2000, nazvaném „Migrace k náhradě
původního obyvatelstva - řešení pro stárnoucí a upadající populace“. Evrop, uvádí se tu, bude
už do roku 2025 potřebovat asi 159 miliónů imigrantů. Ještě dál zašel Thomas P. M. Barnett
(*1962), americký vojenský geostratég, těsně spjatý s korporátní oligarchií. Jako poradce
bývalého ministra obrany Donalda Rumsfelda prohlásil už v roce 2002: „Konečným cílem
globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras
s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 miliónů
přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem bude populace s průměrným IQ 90, tedy lidí
příliš hloupých na to, aby chápali, ale dost inteligentních na to, aby pracovali.“
Migrace je jen jedním z mnoha globalizačních procesů, které na sebe navazují, vzájemně se
prolínají, a tím i urychlují. Mezi ty, co se nás týkají bezprostředně, patří i „chudnutí západní
civilizace“ a některé další. Řídícím mozkem jich všech je světová korporátní oligarchie. A
především její představitelé typu George Sorose, bratrů Kochů, klíčových hráčů Federálního
rezervního systému, samotné administrativy USA a jejích zpravodajských služeb. K hlavním
výkonným článkům patří vrcholní představitelé EU i vlády některých členských států. A
na předním místě i vyděračský turecký prezident Erdogan, posedlý vidinou obnovy
Osmanské říše, a turecké zpravodajské služby. Podstatně záludnější roli, než se obecně
připouští, hrají v tom samém scénáři i stovky „neziskových organizací“, úkolovaných
inscenovat „barevné“ a „květinkové revoluce“, zahalené do závoje „demokracie a lidských
práv“. Právě ty přispěchaly na pomoc i dnešní snaze vnutit Evropě masovou vlnu, vymykající
se jakékoli kontrole. A povýšeně okřikovat a skandalizovat každého, kdo si troufne poukázat
na její skutečné cíle, pozadí a rizika.
Už někdy koncem roku 2008, tedy v době podpisů a ratifikace Lisabonské smlouvy, jsem
zveřejnil článek „Cesta do pekel“. Krom jiného jsem tu prezentoval i svou předpověď, že
poslední ratifikací této smlouvy započne tichý rozpad EU. Dnes, po 7 letech o možném
rozpadu EU už mluví i vrcholní představitelé EU, včetně varianty vytvoření jakéhosi „Mini
Schengenu“. Pokud by k tomu došlo, nepůjde podle mne o jeden, ale hned několik „Mini

Schengenů“. Země V4 se naštěstí do žádného „evropského chalífátu“ samy nehrnou. Tlaku
zvenčí i zevnitř, jemuž za to musí čelit, třeba klást co nejrozhodnější odpor.
Nejsem žádným skalním fandou prezidenta ČR. Mám věcné výhrady k jeho některým
přístupům. To ovšem nemění nic na tom, abych mohl odpovědně prohlásit, že prezident
Zeman je snad prvním a dodnes jediným ústavním činitelem ČR, který nejenže rizika
organizované migrační vlny pochopil, ale neváhá se jim i veřejně postavit. V tomto směru mu
budu vždy vyjadřovat plnou podporu, ať už se to havloidním troskám líbí či ne.
Německo zavinilo dvě světové války a nyní se opět velkou měrou začíná podílet na
devastaci evropských národů. Nelze proto vyloučit, že ruská armáda na žádost některých
evropských zemí bude v budoucnu Evropu znovu osvobozovat od hrůz, které ještě dnes
nedokážeme ani domyslet.
Nejsem ani bezvýhradným příznivcem prezidenta Ruské federace Putina. Určité výhrady
mám i k němu, což je u komunisty přirozené. Jsou však nicotné proti tomu, jak Putin dokázal
pozvednout Rusko, zdevastované za alkoholika Jelcina. Jak se mu podařilo obnovit
bojeschopnost ruské armády a vybavit ji novými zbraňovými systémy, šokujícími i americkou
generalitu. Jako člověk, který se roky pohyboval přímo v oboru, to dokáži posoudit tím
konkrétněji.
Děkujme za to, že hlavou našeho státu je Miloš Zeman. Tak jako za to, že v čele Ruské
federace stojí Vladimír Putin. Migrační vlna je inscenací, řízenou viníky tragédií
muslimského světa. Ubránit národní i evropský zájem není jen závazkem každého komunisty,
ale i vlastence a demokrata.

