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K tomuto tématu jsme též vedli diskuse a došli jsme k jednoznačnému závěru, že na straně pro-
národně orientovaných stran, hnutí  i  jednotlivých aktivistů je potřebné nastavit  takovou laťku,
úroveň pro-národních aktivit, aby byly schopny dosáhnout výsledků. 

Je skutečností, že náš protivník, nepřítel, ať již tuzemský nebo nadnárodní, (říkejme jim jednoduše
globalisté a jejich pohůnci) je velmi dobře organizován. 

Má k dispozici vše, ovládá média, plánování na dlouho dopředu a umí prolínat plány uvnitř plánů
(profi.. se jim říká operativní kombinace). Pokud chceme být lepší (jinak se vyhrát nedá), musíme se
to jako pro-národní alternativa naučit a to od základu, od detailů a maličkostí až po koncepční
plánování.

Naučme se  jednu  věc,  nikdy  nepodceňovat  svého  nepřítele,  a  to  od  detailů  až  po  koncepci
plánovaní k dosažení společného pro-národního cíle. 

Některé prvky, ať už samovolně přirozené nebo jim nepřítel napomáhá, které proti nám nepřítel
používá, skrytě i otevřeně jsou:

1) naše vlastní neschopnost se na úrovni oslovit, sejít a zorganizovat

2) naše neschopnost plánovat cíle a ukázněně je plnit krok po kroku

3) naše neschopnost odhalovat četné nasazené konfidenty a provokatéry, odvádějící pro-národní
aktivity na nic neřešící slepou kolej a plýtvání časem a marné úsilí na akce bez cíle a koncepce
s výsledkem.

4) naše neschopnost dlouhodobého plánování a taktiky s návazností na dosažení cíle. 

5) atd. je toho více, čeho nepřítel se smíchem využívá zcela automaticky a každodenně.

Zamysleme se sebekriticky nad tím, zda jsme schopni s tímto vybavením porazit globalisty nebo
se naopak po všech stránkách zlepšit, abychom toho byli schopni !!! Brečet nad tím, co všechno je
špatně dávno víme. Je čas jít dopředu a opravit vše, co se nám nelíbí.

Za předsednictvo - Referendum ČSR
Jindřich Tichý
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