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METODIKA - REFERENDUM ČR

POUČÍME SE Z  HISTORIE ???

Mnohým se bude zdát, 
že pohledy a poučení z historie jsou zbytečné. Mnozí to nedočtou, mnozí to ani číst nebudou.
S tím se nedá nic dělat. Náš úkol je ale veliký,  získat 2/3 voličů, získat tím sílu k opravě všeho,
k reformě státu, ke změně zákonů a k lepšímu spravedlivějšímu společenskému systému, opravě
státu,  ekonomiky,  obranyschopnosti,  bezpečí,  sociálnímu  bezpečí,  hospodářství  a  silné
suverenitě. 

Protože pouze budeme-li silně suverénní,  máme šanci uspět i  na mezinárodní úrovni.  Silný si
může  určit  svou  budoucnost,  slabý  může  leda  tak  otročit.  A  opravdu  to  nejsou  fráze  ani
populismus. Proto ti inteligentní (protože to je základ našeho hnutí), prosím dočtěte až do konce.
Protože  jenom  potom  může  přijmout  tento  názor,  nebo  oponovat  nebo  přijít  s něčím  ještě
lepším.

Položme si jednu základní otázku na poučení z historie. 
Není třeba nijak složitě, ale konceptu otázky bychom měli porozumět. Opravdu to není zbytečné.
V podstatě ty příklady z historie známe, ale umíme je koncepčně použít, jednotně a smysluplně?
Otázka: 

„Co je primární, ten hlavní cíl?“
Je  to  soběstačnost?  Je  to  suverenita,  jsou  to  ekonomické  a  hospodářské  změny?  Je  to  snad
spousta velmi důležitých věcí, které bychom chtěli  na domácí i zahraniční úrovni? Já říkám ne,
nejsou. Toto a mnohé další jsou sice hlavní a nezbytné cíle, aby naplnili náš společný pro-národní,
vlastenecký cíl, ale ten nejdůležitější prvek, cíl, je jiný. 

Tím cílem je vítězství, celková výhra, vyhrát ústavní zákonodárnou moc a na to  67%, a jenom
poté můžeme vše opravit,  reformovat  a  zavést  do reality  to,  co jsme si  předsevzali,  předem
připravili, aby každý předem věděl, jak chceme opravit v podstatě vše, co nás trápí.
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„Nepoučíme se tedy z historie ? „
Uvedeme si pár příkladů, kdy se to v různých etapách dějin některým povedlo? V čem je společný
znak suverenity?

Makedonský  král  Filip,  otec  Alexandra  Makedonského musel  nejprve  odstranit  konkurenci  a
sjednotit roztříštěné Řecko na neustále hašteřící se řecké městské státy vzájemné rivality. Teprve
poté měla Makedonie a Řecko sílu prostřednictvím Alexandra Makedonského sjednotit většinu
tehdejšího světa, Egypt, Malou Asii, porazit velkou Perskou říši. Udržení té říše jsou další faktory,
ale to podstatné „Vyhráli.“

Karel Veliký, sjednotil politicky i vojensky Franckou říši, odstranil konkurenci, roztroušené národy,
Franky,  Sasy, Belgy,  aby mohl  zavést pravidla silného a suverénního státu.  A nekompromisně
sjednotil v silnou Franckou říši. „ Prostě Vyhrál.“

Kníže Svjatoslav Rurik, tuším v 10. století, 2. kníže Kyjevský, sjednotil Kyjevskou Rus tím, že vyslal svou
elitní gardu, družinu, která měla vymýtit lupiče v zemi a sjednotit nejednotné rody Slovanů, hádajících
se v nepřátelství mezi sebou, s tím, že buď se přidají ke knížectví Kyjevskému nebo je dobyl a  vypálil.
Velmi rychle sjednotil celou Kyjevskou Rus, zavedl pořádek a potlačil kmeny Pečeněgů a dalších, kteří
pořádali  nájezdy  na Kyjevskou Rus,  poté dobyl  (připojit)  Bulharský chanát,  který  tehdy působil  na
Donu, dále porazil Chazarskou říši a zbavil Východ vlivu tohoto násilnického státu. Vytvořil říši větší na
polovině dnešního Ruska a vytlačil Byzantskou říši. „Odstranil konkurenci, sjednotil zemi a Vyhrál“

Boleslav 1, zvaný Ukrutný.
Tento přívlastek je mu dán katolickou církví. Jak to bylo doopravdy? Václav a Boleslav byli jako bratři
vychováni  každý  jinak.  Václava  měla  po  vlivem  a  vychovávala  jeho  babička  Ludmila,  vyznavačka
římské církve v duchu tehdejší  víry v  „kristianizaci„ (paralela s EU?) ohněm a mečem pohanských
slovanských kmenů a bavorským biskupem. 

Boleslav byl vychován matkou, která nenáviděla Sasy, protože její slovanský kmen, tuším Stodoranů,
usídlených v Polabí kolem dnešního Berlína,  Sasové porazili,  zotročili  a vyvraždili.  Boleslav byl tedy
vychován  pro-slovansky,  odpůrce  germanizace  a  kristianizace  ohněm.  Ač  věřící  křesťan,  odmítal
násilné pokřešťaňšťování a lovy slovanských otroků Bavory a Sasy.

Václav, později katolíky řečený Svatý, jako volený český kníže vladyky a stařešiny kolaboroval nejen
s křesťanstvím,  ale  především s Bavorským biskupem a  kurfrstem,  tehdy  náboženským i  světským
vládcem v jedné osobě, kterému Václav přiděloval výsady pozemkové, osvobození od daní a právo na
vojenskou působnost bavorských vojenských jednotek pro lov otroků z řad pohanského slovanstva,
kteří odmítali přistoupit na křesťanskou víru. Jednou rukou držel v ruce fanaticky kříž a v druhé ruce
bral desátky a úplatky od bavorských kupců a církve, kterým přiděloval statky.

Boleslav I učinil  zásadní krok u rozdělených českých kmenů a pravdou je,  že stál  za odstraněním
knížete  Václava,  přisluhujícímu  cizákům.  Proto  jej  katolíci  označili  hanlivým  přívlastkem  Ukrutný.
Pravdou je, že to byl ale 1. skutečný státo-tvůrce. On a jeho přívrženci ale neodstranili pouze knížete
Václava, ale všechny Václavovi přívržence, kteří otevřeně nebo skrytě kolaborovali s Bavory a Sasy.

Položil  základ 1. českého feudálního knížectví,  přešel z rodové volby na princip feudálního vládce a
světe div se, vládl skoro 40 let, vytvořil stát, který ovládal a platili mu daně Slované od Severního moře
až  k Jaderskému,  od  Šumavy  až  po  Kyjev.  Ustál  a  zvítězil  v několika  sasko-bavorských  nájezdech,
vytvořil  z Prahy  evropské  centrum obchodu a  křižovatku  západo-východní  a  severo-jižní  obchodní
stezky. Nakonec zbavil celou Evropu nájezdů maďarských kmenů za lupem, porazil je na hlavu, zabavil
jim  lup  z celé  Evropy  a  přečíslil  Maďary  tak,  že  už  se  nikdy  do  Evropy  na  nájezdy  nevzmohli.
Podotýkám,  spojené  armády  Franků,  Sasů  a  Bavorů  to  jinde  nedokázaly  a  musely  s obrovskými
ztrátami ustoupit. Boleslav to ustál sám. Podstatné?  „Odstranil konkurenci a zvítězil na téměř 40
let.“
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Mohl bych uvádět další příklady, které mají společný znak  „Vyhrát“ a potom prosadit všechny
změny. Pravda, tehdejší doba byl drsná, ale v přirovnání do dnešní doby není situace jiná.  O co
tedy jde? 

O odstranění překážek (konkurence) a společnou silou „vyhrát“. Na to je potřební nejprve vyhrát
proti konkurenci vnitřní, která rozmělňuje společné síly a potom vyhrát na nepřítelem vnějším, a
tím jsou banksteři a jejich doktrína, nadnárodní korporace a každý, kdo by nám chtěl upírat právo
na suverénní sebeurčení, soběstačnost atd. Potom můžeme měnit, reformovat, opravovat. 

Dnes sice  nejde o podstatu odstranit  konkurenci  „mečem“, nicméně,  máme jasný cíl  a  ideu
silného suverénního státu, lepší život bez otroctví bankám, máme nejenom vizi, ale připravený
celkový program a plány jak realizovat sílu na to,  co  chceme,  získáním zákonodárné moci,
máme plán postupu až na 30 let a zbývá pouze se sjednotit za tímto cílem a vyhrát jako jeden
občanský subjekt.

- připojit vnitřní konkurenci, která žádné skutečné plány nemá a dát jim volbu, připojte a
dělejte si kariéru na společném cíli, nebo se propadnete do neúspěšné historie.

- eliminovat  vnitřní  konkurenci,  která  nemá  cíl,  nic  nedělá,  nemá  zájem  posunout  se
dopředu a nebo toho není schopna, protože jsou to jen a pouze skupiny několika lidí a ve
skutečnosti nemají žádné voliče.

- eliminovat  vnitřní  konkurenci  ve  skutečnosti  řízenou  konfdenty  v zájmu  velkých
politických stran a mající za úkol rozmělňovat vlasteneckou scénu na zbytková procenta
voličů, kdy samostatně nikdy neuspějí, vlastenecké scéně ve skutečnosti úmyslně brání ve
sjednocení.

Odstranění vnitřní konkurence je nezbytný krok pro jednotu pro-národní síly, ale nikoliv stran,
straniček a iniciativ, ale přímo občanů. Jak?

- oslovit každou stranu, straničku, hnutí a iniciativu a dát jim na vybranou, místo programu
a plánů máte jen populistický leták, nemáte kádry pro realizaci s připojte se k Občanské
jednotě  pro-národního  hnutí  občanů,  protože  pro-národní  myšlenka  je  pro  vás  na
předním místě a připojte své schopnosti a síly uvnitř jednoty

- nepřipojte se a klidně bojujte o svá 0,01% a mini korýtka, bankovní bandity s tím nikdy
neporazíte,  nemáte  co  nabídnout  a  zapadnete  na  okraji  pro-národní  alternativy  jako
nepřítel pro-národní myšlenky a zanikněte jako historicky nepodstatná záležitost.

Výzva každému … Ukaž, o co ti jde!
Je to o jednoduché volbě vyzvat každého, s tím, ať se ukáže, o co mu vlastně jde. Zda o změny a
Občanskou jednotu s prosazením občanského programu nebo o cokoliv  jen ne o Občanskou
jednotu a program. 

Všechny subjekty v podstatě nemající co nabídnout mají volbu:
a) přidat se občanskému hnutí a prokázat, že jim jde o skutečné občanské zájmy

b) neodpovědět na výzvu a tím ukázat karty, že jim o občanské zájmy nejde a zařadit se do
kategorie skrytý nepřítel

c) jako otevřený nepřítel přímo odmítnout Občanskou jednotu a zařadit se 
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Jinou nabídku volby tyto subjekty mít nebudou, nedostanou a bude provedena
jenom  jednou,  tak,  aby  každý  občan  viděl  zcela  zřetelně,  kdo  je  kdo,  kdo  je
nepřítel a kdo chce občanské zájmy nebo nechce.

Princip je jasný, nepřítel, proti kterému má Občanská jednota bojovat musí být
vidět a musí být znám. Tento nekompromisně postup zcela jasně ukáže, o co
komu jde.

Ústupky, kompromisy, spekulace a politikaření se nepřipouští.
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