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George Soros před evropskými volbami agituje za proEUnijní strany. Současné vedení EU
nicméně přirovnal k politbyru, jak ho již dlouho označuje řada kritiků, včetně mě. Většinou
jsme označováni za Putinovy agenty, kremliny či kremloboty. Všiml si Sorosových slov vůbec
někdo z uvědomělých (většinou tzv. „liberálně-demokratických“) „proEUnionistů“?
Nezaznamenal jsem, že bychom zažili Den Trifidů. Vždyť vaše božstvo bylo zhaněno! Pokárá
někdo Sorose? Nebo druhé božstvo a štědrý donátor zkrátka může
„Současné vedení (EU) připomíná politbyro v době hroucení Sovětského svazu – pokračuje
ve vydávání nařízení, jako by byly stále relevantní,“ uvedl konkrétně americký miliardář ve
svém textu zveřejněném na serveru The Guardian.
Soros objevuje Ameriku a uvědomělá obec mlčí…
Pan Soros zjevně objevil Ameriku, kterou my – „nácci“, „Putinovi agenti“, „kremlini“,
„kremloboti“ a „trollové“ – již máme dávno rozparcelovanou. Nevšiml jsem si, že by některý
z proEUnijních novinářů nebo politiků Sorose takto počastoval.
„Evropa náměsíčně kráčí do zapomnění a její lidé se potřebují probudit, než bude příliš
pozdě. Pokud se tak nestane, Evropská unie půjde cestou Sovětského svazu v roce 1991. Ani
naši leadeři, ani obyčejní občané, zdá se, nechápou, že zažíváme revoluční chvíli, jejíž rozsah
vyústění je široký a eventuální výsledek je velmi nejistý,“ píše dále mimo jiné Soros.
Zdá se, že narůstající obavy začínají sužovat i gurua většiny tzv. „liberálních demokratů“,
zastánců nepolitické politiky a neziskovkářů – amerického miliardáře (prý taky filantropa) a
zakladatele (možná největší) nadnárodní politické neziskovky Open Society Fund, která je
infiltrována skrze svou pobočku i u nás.
Co s neposlušnými? Tak třeba humanitární bombardování?
„Anti-EUnijní síly si bohužel užívají konkurenční výhody. Existuje pro to několik důvodů

včetně zastaralého stranického systému ve většině evropských zemí, praktická nemožnost
změny smlouvy (pozn. autora: myšlena zřejmě Lisabonská smlouva) a nedostatek právních
nástrojů pro ukáznění členských států, které porušují zásady, na nichž byla EU založena. EU
může kandidátským zemím nařídit zákony, ale postrádá dostatečnou kapacitu, pro jejich
vymáhání na členských státech.“
Tak tak, problém je „nedostatek právních nástrojů pro ukáznění členských států, které
porušují zásady, na nichž byla EU založena“. Trestat, trestat a trestat ty, kteří nejsou s námi
a nesdílejí pravdu politbyra! Nechci moc radit, ale mohla by pomoci třeba evropská armáda,
případně „humanitární bombardování“.
Idea Panevropy a euroasijsko-negroidní rasy budoucnosti
Pokud vím, hlavními principy, na nichž byla EU založena, byly (minimálně tedy na oko) volný
pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb. Nebo snad byla založena na globalistických principech
sjednocené Panevropy? Beznárodní? Bezhodnotové? S původními Evropany promíšenými s
Afričany a Araby v takzvané „Mongrelly“? Tak jak to ve svém díle popsal – slovy Karla
Schwarzenberga z dokumentu „Zle, matičko, zle, Schwarzenberci zde!“ – ten, „který to
všechno vymyslel“ – Richard von Coudenhove-Kalergi (otec Panevropy).
Pokud jste o Kalergim, Panevropě nebo Kalergiho plánu zatím neslyšeli, uvádím jednu z
chuťovek tohoto rakouského politika a filosofa s japonskými kořeny (a československým
občanstvím) z díla Practical Idealism (1925): „Člověk budoucnosti bude míšenec (mongrel).
Dnešní rasy a třídy zmizí v důsledku zániku prostoru, času a předsudku. Eurasijskonegroidní rasa budoucnosti, podobná svým vnějším vzhledem starověkým Egypťanům,
nahradí rozmanitosti národů a jedinců“ (odkaz na anglický překlad Practical Idealism).
Poznámka: Na stránce v odkazu najdete ke stažení také původní německou verzi
Kalergiho knihy.
Bude-li brexit či nebude-li brexit. Kdo to ví, kdo nám napoví?
„Stranický systém jednotlivých států odráží rozdíly, na nichž záleželo v 19. a 20. století, jako
jsou konflikt mezi kapitálem a prací. Dnes ale nejvíce záleží na štěpení na pro a
protievropské síly.“
Tady můžu souhlasit. Jak už řekl někdo přede mnou: v současné době je boj mezi pravicí a
levicí druhořadý, na prvním místě je souboj mezi stranami „globalisticky-proEUnijními“ a
„konzervativně-vlasteneckými“.
A nebyl by to Soros, kdyby nevyjádřil naději na druhé referendum o brexitu, případně o jeho

zrušení. Já od začátku tvrdím, že ke skutečnému brexitu nedojde – možná se pletu – ale
zatím tomu stále spousta věcí nahrává.
„Šance, že dohoda Mayové bude znovu odmítnuta poslanci, se zvyšuje. To by mohlo podpořit
referendum – nebo ještě lépe, stažení britského oznámení o článku 50 (pozn. autora: o
odstoupení z EU).“
No jo, když pro nás volby dopadnou špatně, je třeba je opakovat. V tom by si prastarý pán
rozuměl i s řadou našich tzv. lepšolidí.
Komentář: My v redakci stále nemáme jasno ohledně Kalergiho záměru. On sám se v
roce 1966 na Panevropském kongresu ve Vídni vyjádřil ve smyslu, že jeho myšlenky
byly realizátory projektu evropské integrace překrouceny, a že tvůrci projektu EU se
zcela vzdálili jeho myšlence, že Evropa má být především bílá a křesťanská. Píše o tom
L’Imprécateur z 24.listopadu 2015, kde je rovněž uvedeno, že tzv. Kalergiho plán se
poprvé objevil v roce 1978, šest let po jeho smrti, a ti, kteří document prezentovali,
odkazovali na jeho údajný vznik kolem roku 1922, tedy rok před vydáním Kalergiho
knihy ‘Paneuropa’. Tvůrci Kalergiho plánu prý umně použili extrakty z knihy ‘Praktický
idealismus’ k formulaci svých představ o budoucí podobě EU. Pro rozřešení otázky
Kalergiho plánu je tak nezbytné nastudování inkriminované knihy, na což se teprve
chystáme. Díky autorovi článku Tomáši Vyoralovi za uvedení odkazu.

