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Premiérka Mayová vystoupila opÄ›t ostÅ™e proti Rusku a jeho údajnému ovlivÅˆování voleb v západních zemích. Je vidÄ›l
obrovský strach z propíchnutí informaÄ•ní bubliny, kterou vytvoÅ™ily vládnoucí elity na celém ZápadÄ›. Tento strach je
spí&scaron;e hypotetický, skuteÄ•né informace o aktivitách Ruska nejsou dokázané, spí&scaron;e se operuje s
moÅ¾nostmi, které dne&scaron;ní informaÄ•ní technika umoÅ¾Åˆuje.

Rusko je otloukánek, na kterého se v&scaron;echno svede, ale strach má obecnÄ›j&scaron;í charakter, totéÅ¾, co se
pÅ™iÄ•ítá Putinovi, mÅ¯Å¾e pÅ™ece dÄ›lat kdokoliv, kdyÅ¾ jsou metody známé a otevÅ™ené. Naopak prezidentu Zemanovi
nevadí. OpÄ›t jede za Putinem, se kterým se setká v SoÄ•i a dokonce se má setkat s GorbaÄ•ovam. Sbírá body pÅ™ed volbami
a lednu uvidíme, jak mu to prospÄ›je. Vidíme, Å¾e nejen v EvropÄ›, ale i nás je národ rozdÄ›len, to není samozÅ™ejmÄ› jen
náhledem na Rusko, ale pÅ™íÄ•iny jsou hlub&scaron;í.
InformaÄ•ní vílka proti Rusku je toho jenom jakýmsi obrazem, jakýms
vnÄ›j&scaron;ím projevem. Na Rusko je moÅ¾no si dovolit plivnout, dokonce je to v módÄ› (kdo neplive, není správný Evropan),
hor&scaron;í by bylo plivnout na Mohameda, za to se uÅ¾ dnes v EvropÄ› trestá, pokud nepotrestá zákon, potrestají
muslimové samotní. Putin musí být zniÄ•en, ne proto, Å¾e by byl komunistický nebo diktátorský, to samo o sobÄ› dnes nikomu
nevadí, ale proto Å¾e je konzervativní a je ideovým spojencem pÅ™irozených konzervativcÅ¯ v evropské civilizaci.
Poslední
revoluce Pokud chceme pochopit podstatu souÄ•asných událostí, pokládám za dÅ¯leÅ¾ité se zamyslet nad genezí onÄ›ch
dvou skupin, které proti sobÄ› vystupují na domácím kolbi&scaron;ti a zatahují do toho okolní státy. Vidíme nejradikálnÄ›ji
v Polsku a MaÄ•arsku, Å¾e reakce na svÄ›tový globalizaÄ•ní vývoj vede k jakémusi národnímu konzervatismu. Podobný zápas
vede i Trump. KaÅ¾dá doba má svoje pokrokáÅ™e a konzervativce. V podstatÄ› se mÄ›ní jen ideová náplÅˆ tÄ›chto smÄ›rÅ¯
pochopit ji, je klíÄ•em k pochopení dilematu doby. PokrokáÅ™i bojují, vedou války, dÄ›lají revoluce. Konzervativci hájí souÄ•asn
stav a dejme tomu hodnoty bÄ›Å¾ného Å¾ivota, který je ohroÅ¾en revolucí. PokrokáÅ™i se nemusí nutnÄ› rekrutovat z bývalý
pokrokáÅ™Å¯ a konzervativci z bývalých konzervativcÅ¯. MÅ¯Å¾e to být úplnÄ› naopak. Dnes pokrokáÅ™i ovládli establishment
konzervativní lid se bouÅ™í. Spou&scaron;tÄ›cím momentem této bouÅ™e je migraÄ•ní krize, která vytrhla konzervativce
z &scaron;edé zóny a vzbudila u nich obranné reakce. Tyto reakce vlastní jen ten, kdo je bytostným pÅ™irozeným
konzervativcem. GlobalistiÄ•tí odpadlíci, které budoucnost národa nezajímá, tento instinkt ztratili na &scaron;kolení o
&bdquo;evropských hodnotách&ldquo; nebo jiném vymývání mozkÅ¯.
Dnes jsou pokrokáÅ™i globalistickými aktivisty,
odmítli hájit historické národní zájmy, uÅ¾ se vzná&scaron;ejí ve vlnách &bdquo;svÄ›tového oceánu idejí&ldquo; a
multikulturní existence. Charakteristickým znakem je otevÅ™enost svÄ›tu; rovnost kaÅ¾dého s kaÅ¾dým; rozdávání majetku, k
nevlastní; Å¾ivot bez rodiny; obvykle téÅ¾ cestování, zahraniÄ•ní &scaron;koly a Ä•ást Å¾ivota v zahraniÄ•í; ale hlavnÄ› odlouÄ
od domova a ztráta odpovÄ›dnosti za svoji zemi. Typickým pÅ™íkladem globalistické revoluce je akce Antify na Národní tÅ™ídÄ
v dobÄ› leto&scaron;ních oslav 17. listopadu: &bdquo;náckové táhnÄ›te, migranti vítejte&ldquo;, je pÅ™esnÄ› to, co globalisté
cítí. ChtÄ›jí si uzurpovat minulost, chtÄ›jí si pÅ™ivlastnit Havla a kaÅ¾dého, kdo jen trochu byl kosmopolitní a evropeistický. Ale
pov&scaron;imnÄ›me si jejich jakési nezodpovÄ›dné svobody: co se stane s na&scaron;í zemí, kdyÅ¾ se potopí do moÅ™e
migrantÅ¯? Ale jim je to jedno, oni mají jen svobodu, nikoliv zodpovÄ›dnost, tu pÅ™edali jiným, aby je za to mohli nazývat
nácky. Tuto revoluci nedÄ›lají jen mladí kosmopolité, ale tato revoluce strhuje i ty, kteÅ™í se neorientovali v tomto svÄ›tÄ›,
tÅ™eba bývalé antikomunisty, kteÅ™í bojem proti komunismu ztratili vztah je svému lidu a své zemi. Emigranti se zaÅ™azují na
tu nebo onu stranu, buÄ• jsou z nich národní konzervativci, chtÄ›jí zachovat svoji nÄ›kdej&scaron;í vlast, nebo je pro nÄ›
globalismus východiskem z jejich komplexÅ¯. Tato revoluce není ani socialistická, ani liberální, nebo je obojí.
Staré
rozdÄ›lení na levici a pravici ztrácí na významu. Konfliktní linie mezi globalisty a národními konzervativci jde napÅ™íÄ•
v&scaron;emi starými stranami a hnutími. Strany konfliktu se zabarvují rÅ¯znými ideovými znaky svého pÅ¯vodního
smý&scaron;lení. Mnozí melou svoje staré mantry a snaÅ¾í se je nÄ›jak zaÅ™adit do doby, ale ono to nejde, obvykle jsou mimo
Globalisté konzervativce nÄ›kdy oÄ•erÅˆují jako komunisty a leviÄ•áky, coÅ¾ je nesmysl, pomlouvaÄ•né je i oznaÄ•ení nacionali
a xenofob. Konzervatismus v sobÄ› obsahuje nutnÄ› sounáleÅ¾itost se svým domovem. V rámci my&scaron;lení vykoÅ™enÄ›n
globalistÅ¯ je taková sounáleÅ¾itost nepochopitelná, protoÅ¾e oni znají jen náleÅ¾itost k ideologii nebo ke kolektivu nÄ›jaké
globalistické organizace.
Revoluce globalismu je poslední revolucí v evropské civilizaci a konzervativci hájí poslední
zbytky starého evropského svÄ›ta tradic, které jsou uÅ¾ jen Ä•ásteÄ•nÄ› kÅ™esÅ¥anské, jsou liberální i sociální, jsou prostÄ›
v&scaron;ím tím, co Evropa zaÅ¾ila. Dne&scaron;ní revolucionáÅ™i se uÅ¾ neosvobodili jenom od nÄ›jakých nadÅ™ízených s
ale uÅ¾ i od své pÅ™irozenosti, od rodin, od obce, od národa a stát je jen prostÅ™edkem k dokonÄ•ení revoluce, potom se
zlikviduje. Co bude potom, neví ani samotní globalisté, vÄ›dí jenom, co nebude. Je to revoluce neplodných (Merkelová a
Macron bez dÄ›tí), je to osvobození od v&scaron;ech závazkÅ¯. Å½ádná revoluce se nikdy nestarala o rodiny a dÄ›ti, ale
nikdy nedo&scaron;la tak daleko v ideologii chaosu, aby rodiny pÅ™ímo rozkládala a dÄ›ti odmítala. RevolucionáÅ™i cítí, Å¾e p
nich uÅ¾ nikdo nebude, utÄ›&scaron;ují se ov&scaron;em nadÄ›jí, Å¾e jejich chaos zachvátí v&scaron;echny národy a vzejde
nový svÄ›t. Jiné národy jim ov&scaron;em nerozumí, jejich ideály nepÅ™ijímají, ale jejich zlost a nenávist momentálnÄ›
vyplivaná na symbol vzdoru Putina, signalizuje strach z následkÅ¯ svých nezodpovÄ›dných Ä•inÅ¯ a pomsty zodpovÄ›dných.
Z této revoluce uÅ¾ není návratu, zatímco mladí komunistiÄ•tí revolucionáÅ™i kdysi zpívali: &bdquo;My jsme mládeÅ¾ nová,
mládeÅ¾ Gottwaldova&hellip;&ldquo; a za dvacet let vítali DubÄ•eka a chtÄ›li se VRÁTIT k demokracii, kterou likvidovali,
dne&scaron;ní revolucionáÅ™i se nebudou moci kam vracet.
Zeman v Ä•ele Zeman pochopil velice dobÅ™e lidový
konzervatismus. Hraje dÄ›du z vysoÄ•iny, jakéhosi praotce ÄŒecha, který vystoupil z lÅ¯na dÄ›jin a pÅ™ichází zachránit Ä•eský
dobÅ™e, co pÅ™irození konzervativci cítí. ObÄ•as udÄ›lá nÄ›jaké hlouposti, vede zbyteÄ•ný boj se vzdu&scaron;nými zámky (ja
Peroutka), pÅ™eÅ¾ene servilnost k ÄŒínÄ› a Rusku, nicménÄ› je Ä•eským lidovým konzervativcem proto, Å¾e je vzdorovitý. N
&scaron;íji pÅ™ed západními a potaÅ¾mo evropskými mocenskými silami a jezdí udÄ›lovat vyznamenání ruským vojákÅ¯m
z druhé svÄ›tové války. A to v&scaron;e v dohledu celého svÄ›ta a ke zlosti globalistÅ¯ (a dal&scaron;ích jeho odpÅ¯rcÅ¯,
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kterým je moÅ¾ná pouze lidsky protivný); to je provokace evokující probuzení k diskusi, kterou právÄ› globalisté odmítají,
vÅ¾dyÅ¥ oni mají jedinou pravdu a o té se nediskutuje. Globalisté moÅ¾ná nepochopili tuto hru, moÅ¾ná dÄ›lají, Å¾e
nepochopili, a kydají na nÄ›j svÅ¯j mediální hnÅ¯j osoÄ•ujíce jej jako ruského vazala. Ale ono je to jinak. Zeman sbírá body
svým vzdorem, který lidoví konzervativci cítí, svojí odvahou, svojí nezaÅ™azeností do Å™ady plivajících a bezradných ideologÅ
Západu. Zeman nejenom, Å¾e ucítil pÅ™íleÅ¾itost v této roli, on je tomu urÄ•itÄ› oddán a stane se lidovým hrdinou, o kterém s
národ bude &scaron;eptem vyprávÄ›t v budoucích dobách globalistického útlaku, totality chaosu a evropského
&bdquo;Å¾aláÅ™e národÅ¯&ldquo; pod vládou &scaron;ária. Ale asi se mýlí. Pokud globalisté zvítÄ›zí, nebude uÅ¾ Å¾ádný
národ, který by si &scaron;eptal, a nebudou uÅ¾ Å¾ádné dÄ›jiny. Jejich revoluce je absolutní, velká Å™íjnová byla jen pÅ™ípra
koneÄ•ného vítÄ›zství hlouposti nad lidským rodem.
VLASTIMIL PODRACKÝ
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