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Trumpove predvolebné
prejavy
obsahovali
Pravdu o súčasnej
situácii.
Bolo
to
neobyčajné
pre
kandidáta na americké
prezidentské
kreslo
a vyhralo mu to voľby.
Súčasne to ukázalo, že
americký ľud má dosť
lží a že sa dožaduje
zmeny.
Ameriku, západnú Európu a väčšiu časť sveta ovládajú bankári, ktorí vlastnia väčšinu svetového
bohatstva. Sú to oni, kto vyberá, stvárňuje do úlohy a predkladá verejnosti svojich amerických a od
Európskej Únie aj svojich európskych prezidentov. Tento krát sa možnosti v Amerike javili ako
protikladné. Jeden kandidát predstavoval pokračovanie po starej ceste. No je to cesta, ktorá sa
dostala do slepej ulice. Hospodárstvo skrachovalo, vojna proti Rusku nepredkladá povzbudivé
výhľady a nespokojnosť doma dosahuje rekordnú úroveň.
Americké prezidentské voľby
predstavovali skúšku ľudovej sily. Trumpa stvorili ako nevyhnutnú odpoveď na očakávania voličov,
ktorí si nebezpečne začínajú uvedomovať spoločenskú a politickú Pravdu. Trump povedal ľudom to,
čo hovoria ľudia a čo chceli počuť.
Trump hovoril o moci korporácií na úkor ľudí, o klamstvách v médiách, o prenasledovaní tých, čo sa
opovážia kritizovať. Povedal, že tí, čo predstavujú zriadenie, sa nezastavia pred „čímkoľvek, čo je
potrebné“. Vari mal povedať, že bankári urobia čokoľvek čo je potrebné na to, aby sa zachránili.
Zahrňovalo to dosadenie Trumpa na prezidentské kreslo.
Svetoví bankári, ktorých najvýraznejším súčasným predstaviteľom je Jacob Rothschild, nepútajú na
seba pozornosť v politike. Je to špinavá práca, ktorú vykonávajú armády úradníkov, pomocníkov
a príživníkov. Sú dobre platení a ich úlohou je brať vinu na seba. Spoločne sa označujú menom
„zriadenie“. Jeho skutočná moc sa približuje k nule.
Akákoľvek moc zriadenia spočíva v byrokracii. Aby prežila, byrokracia musí neustále rásť až sa stane
neudržateľne zložitou. Prešpikovaná korupciou a zlom z jej vlastných radov je parazitom aj voči tým,
ktorým slúži. Byrokratické štruktúry je treba z času na čas prevetrať, no obyčajne na to treba viac
ako zmenu politických bábok. Európska Únia je príkladom byrokratickej zhubnosti.
Ak uvedomelosť a nespokojnosť más začne dosahovať kritický bod tak, ako je tomu v súčasnosti
v Spojených Štátoch, s vážnym nebezpečenstvom že vypukne občianska vojna, v tom prípade je
treba nechať zriadenie padnúť za účelom záchrany bankárov a im blízkych kruhov, tzv. „elít“. Tento
krok sa stane o to naliehavejším, ak sa to, že kto má skutočnú moc a teda aj zodpovednosť, už nedá
tajiť. Trump ako politický fenomén vznikol na tom základe, že ak spoločenské dianie začne vážne
ohrozovať „elity“, vtedy ich jediná záchrana spočíva v tom, že sa ho „elity“ zmocnia a postavia sa do

jeho čela. To, čo vidíme v Amerike a v zvolení
Trumpa za prezidenta, nie je ľudová revolúcia, ale
revolúcia Jacoba Rothschilda s jediným cieľom
samo - záchrany elít.
Dvaja veľkí americkí prezidenti, Abrahám Lincoln
a John F Kennedy boli zavraždení, lebo chceli
ukončiť spoločenskú nespravodlivosť a úžeru.
Chceli dať ľudom ich vlastné bezúrokové peniaze.
Tým, že dal ľudom ich vlastné bezúrokové
peniaze a na tom základe vytvoril pracovné
miesta, Hitler dosiahol hospodársky zázrak. Jeho
zničenie si vyžadovalo doteraz najväčšiu svetovú vojnu, v ktorej sa obetovalo šesťdesiat miliónov
ľudských životov.
Vari sa Trump skutočne snaží povedať americkému ľudu, že tie isté peňažné korporácie, ktoré sa
v minulosti nezastavili pred ničím, mu práve povolili pokračovať tam, kde nebolo dovolené zájsť
Lincolnovi a Kennedymu? Americký ľud už má byť zvyknutý na to, že sa mu predkladajú nezmysly
a že je podvedený. Napriek tomu, výsledok predstavuje dobrú zvesť. Je to krok, ktorý rozohrieva
k tomu, čo ešte má prísť. Trump sa neopováži podviesť na plnej čiare a ak sa mu nepodarí uspokojiť
aspoň do určitej miery, dlho vo funkcii neostane. Zmeny ku ktorým príde, nemožno zastaviť a tým,
že vystrčili Trumpa ako kandidáta, „elity“ ukázali svetu, že si to uvedomujú.
Dalo by sa rozoberať, do akej miery Vladimír Putin vyhral americké voľby pre americký ľud, no tým,
že dal najavo, že ak sa uskutoční útok na Rusko, vojna nebude prebiehať na ruskom území, Putin
k danému výsledku dopomohol. Nebojácnemu a inteligentnému ruskému vodcovi sa dnes dostávajú
obdiv a sympatie sveta.
Nezaujíma ma, čo Trump hovorí o ženách, ktoré on poznal. Vyjadril sa o skorumpovanej tlači a jej
klamstvách a v tom hovoril za mňa. Jeho slová som prijala takmer oduševnene. (BBC a väčšina
britskej tlače klamali o mne. Démonizovali ma po tom, čo som sa dožadovala vyšetrovania smrti
dvoch Slovákov, ktorým sa nedostalo potrebné lekárske ošetrenie, ako aj vyšetrovania obchodnej
zmluvy na dodávku jazykových služieb, za ktoré sa platilo, ale ktoré nebolo vidno.) Keď som si
prehrala to isté video, jeho pery sa hýbali, no jeho tvár ostala bez výrazu.
Proti trumpovské majdany, ktoré sa objavili v priebehu dvadsiatich štyroch hodín po voľbách
poslúžia k tomu, aby sa ľudské slobody ešte výraznejšie potlačili a policajný štát ďalej posilnil, čím sa
sťaží možnosť vypuknutia občianskej vojny, nehovoriac o tom, že to zvádza hnev a nabáda hlúpych
ľudí k tomu, aby sa bili medzi sebou namiesto toho, aby sa bili o svoje práva, o svoju slobodu a o
mier.
Západ sa každým dňom viac zjednocuje, lebo udalosti, ktoré sa odvíjajú, sa týkajú prežitia západnej
civilizácie. Rusi sa začínajú prijímať ako jej doteraz antagonizovaná súčasť so zdravým potenciálom.

Slovenský Katar
http://cathar.org.uk/slovensky_katar.asp

