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Po sedmdesáti letech od nástupu komunistického reÅ¾imu je dobré si Å™íci, jak je to pÅ™edev&scaron;ím leÅ¾, která stojí na
zaÄ•átku totality. LeÅ¾ stále stejná a ohroÅ¾ující nás stále. Pravda je pÅ™irozený princip, je to popis reality, kdeÅ¾to leÅ¾ je v
nedokonalého lidského rozumu. V historickém procesu vÅ¾dy vítÄ›zí pravda, protoÅ¾e má pÅ™irozený charakter.

Nemám na mysli leÅ¾ ne&scaron;kodnou, aÅ¥ uÅ¾ tzv. milosrdnou leÅ¾ nebo fabulaci, tedy pohádky tÅ™eba pro dÄ›ti. Pr
vítÄ›zí hlavnÄ› proto, Å¾e lidé chtÄ›jí znát realitu, touÅ¾í po ní. To má Ä•istÄ› pragmatický dÅ¯vod: chceme se správnÄ› oriento
v Å¾ivotÄ› a leÅ¾ povaÅ¾ujeme za úÄ•elový podvod jiných lidí. Proto lidé za komunistického reÅ¾imu poslouchali rádio Svobo
Evropa, protoÅ¾e vÄ›dÄ›li, Å¾e komunisté jim pravdu neÅ™íkají, ale chtÄ›li se ji dozvÄ›dÄ›t. Dnes hledají informace na intern
protoÅ¾e vÄ›dí, Å¾e jim hlavní sdÄ›lovací prostÅ™edky mnoho vÄ›cí zatajují, jednostrannÄ› je informují, a proto chtÄ›jí sly&sca
&bdquo;hlas z druhé strany&ldquo;, aby si mohli realitu z tÄ›chto informací sestavit.
Mylné pÅ™esvÄ›dÄ•ení a leÅ¾ pÅ™i n
komunistické totality ÄŒlovÄ›k mÅ¯Å¾e vÄ›domÄ› lhát pÅ™ímo z nÄ›jakých osobních dÅ¯vodÅ¯ nebo mÅ¯Å¾e být naveden dr
manipulován ideologií a mít mylné pÅ™esvÄ›dÄ•ení. Tak jako kdysi &bdquo;vÄ›Å™ícím&ldquo; komunistÅ¯m bylo moÅ¾no vys
na ovÄ›Å™itelných faktech, Å¾e pravdu nemají, a oni stále &bdquo;své pravdÄ›&ldquo; vÄ›Å™ili, tak dnes samozÅ™ejmÄ› je ta
velmi mnoho lidí s mylným pÅ™esvÄ›dÄ•ením shodnÄ› se chovajících. Navedení mÅ¯Å¾e být velmi rÅ¯zné, mÅ¯Å¾e to být vliv
osobní prospÄ›ch nebo mylné pÅ™esvÄ›dÄ•ení. Mylné pÅ™esvÄ›dÄ•ení je právÄ› takové, jaké navozují ideologie, rÅ¯zné akti
&scaron;patná výchova. Politické zájmy se snaÅ¾í navodit mylná pÅ™esvÄ›dÄ•ení, která jsou vlastnÄ› lÅ¾ivé my&scaron;lení.
K tomu pÅ™ispívá paradigma doby: v r. 1948 byla pováleÄ•ná doba a vdÄ›Ä•nost SSSR za osvobození, lépe Å™eÄ•eno za
záchranu národa pÅ™ed nacistickým vraÅ¾edným reÅ¾imem. TaktéÅ¾ proÅ¾itek nezamÄ›stnanosti ve tÅ™icátých letech byl
napomáhal komunistickému pÅ™esvÄ›dÄ•ení.
Shrnu tedy hlavní lÅ¾i a manipulace s fakty komunistÅ¯ v dobÄ› pÅ™evratu
1948: 1/ LeÅ¾ o podstatÄ› reÅ¾imu: Komunisté zapírali, lhali o tom, Å¾e jejich reÅ¾im v SSSR hospodáÅ™sky neuspÄ›l, Å
byly zaloÅ¾eny na práci otrokÅ¯ v pracovních táborech, Å¾e tam trvale byla podvýÅ¾iva, nedostatek v&scaron;eho zboÅ¾í a h
neúnosné bytové pomÄ›ry. Cílem mÄ›la být beztÅ™ídní spoleÄ•nost, vlastnÄ› jakýsi neuskuteÄ•nitelný sen, pohádka. Jediné, co
nebyla leÅ¾, byla skuteÄ•nost váleÄ•ného vítÄ›zství nad nacistickým NÄ›meckem a schopnost reÅ¾imu takové vítÄ›zství uskute
kaÅ¾dou cenu. 2/ LeÅ¾ o reálných cílech reÅ¾imu: Komunisté lhali, Å¾e neznárodní malé podnikatele, Å¾ivnostníky a Å¾
nebudou dÄ›lat kolektivizaci zemÄ›dÄ›lství. PÅ™esto, Å¾e byly výpovÄ›di ruských emigrantÅ¯, zprávy o gulazích byly také, pÅ™
lidé nevÄ›Å™ili v násilí sovÄ›tského reÅ¾imu. Komunisté je v tom udrÅ¾ovali sérií lÅ¾í. Cíle dosahovali velmi snadno v dÄ›lnick
prostÅ™edí a u zmanipulované mládeÅ¾e. Mladí lidé vidÄ›li svÅ¯j vzdor konzervativnímu prostÅ™edí v pÅ™ijetí komunistických
my&scaron;lenek (&bdquo;My jsme mládeÅ¾ nová, mládeÅ¾ Gottwaldova&ldquo;).
3/ VytváÅ™ení nepÅ™ítele: Komun
neustále pÅ™ipomínali nebezpeÄ•í NÄ›mecka, jednak historického, ale i pro tu dobu souÄ•asného, a naopak
prohla&scaron;ovali SSSR jako historickou záruku bezpeÄ•nosti Ä•eského a slovenského národa. NÄ›mecko uÅ¾ v té dobÄ›
reálné nebezpeÄ•í nepÅ™edstavovalo, bundeswehr byla smÄ›&scaron;nÄ› malá armáda, kterou se jen stra&scaron;ilo.
SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e tu byli téÅ¾ západní imperialisté se svojí atomovou bombou, kteÅ™í se ov&scaron;em tenkrát spí&scaro
komunismu bránili a urÄ•itÄ› nebyli ani schopni, ani ochotni proti SSSR nÄ›jaké váleÄ•né akce vést. Lhalo se o vývoji svÄ›ta,
o dekolonizaci, o sociálních pokrocích evropských státÅ¯. Tyto lÅ¾i zároveÅˆ s celým paradigmatem pováleÄ•né doby dovedly
asi polovinu obyvatelstva na stranu komunistÅ¯. Prezident Bene&scaron; nechtÄ›l vzdorovat. Podrobil se stejnÄ› jako v r.
1938. NechtÄ›l pÅ™ipustit obÄ•anskou válku, která v té dobÄ› probíhala v Å˜ecku a zpÅ¯sobila mnohá ne&scaron;tÄ›stí.
4/ UdrÅ¾ovací lÅ¾i a postupné vítÄ›zství pravdy: ReÅ¾im ve lÅ¾ích pokraÄ•oval aÅ¾ do svého &bdquo;vítÄ›zného&ldquo; p
Musel v jednom kuse lhát o situaci v západních zemích, musel manipulovat s domácími informacemi, musel mnohé
informace zatajovat, tím pádem zavést cenzuru a pronásledovat nekontrolované informace. To samozÅ™ejmÄ› znamenalo
pronásledovat i lidi, kteÅ™í tyto informace &scaron;íÅ™ili a ru&scaron;it cizí rozhlas. VytváÅ™el se i vnitÅ™ní nepÅ™ítel,
pronásledovali se lidé, kteÅ™í se niÄ•eho nedopustili, a trestali se lidé za opravdu zanedbatelné projevy kritiky;
zastra&scaron;ování bylo souÄ•ástí reÅ¾imu, který se stal opravdu odporným a nepÅ™ijatelným. PostupnÄ› pÅ™itahoval Zápa
nejenom antikomunisty reÅ¾imem pronásledované, ale i lidi, kterým reÅ¾im nevyhovoval nesvobodou nebo lidi, kteÅ™í mÄ›li na
ZápadÄ› daleko lep&scaron;í profesní existenci. Tak bylo zapotÅ™ebí vystavÄ›t na hranicích hlídaný plot, na kterém zahynulo
mnoho lidí. Tak se postupnÄ› neschopný a nepÅ™irozený komunistický systém (zaloÅ¾ený na lÅ¾i o své reálné podstatÄ› a o s
neblahém ekonomickém fungování) pÅ™ijal totalitu jako jediný moÅ¾ný reÅ¾im, ve kterém mohl existovat. Byl nereformovateln
pÅ™esto, Å¾e mnoho komunistÅ¯ v r. 1968 v moÅ¾nost reformy vÄ›Å™ilo a doplatilo na to. KdyÅ¾ se do komunistické zemÄ
Ä•lovÄ›k z náv&scaron;tÄ›vy na ZápadÄ› a Å™ekl, Å¾e tam jsou obchody plné zboÅ¾í a dÄ›lnická tÅ™ída se vozí v autech, co
pravda, byl povaÅ¾ován komunisty za tÅ™ídního nepÅ™ítele a agenta imperialismu, a podle toho dopadl. Tomuto osoÄ•ování
dokonce nÄ›kteÅ™í komunisté vÄ›Å™ili, ale postupnÄ› pravda prosakovala a nakonec uÅ¾ ani komunisté své ideologii nevÄ›Å™
situace se sunula k r. 1968. Pravda postupnÄ› vítÄ›zila.
V Ä•em je dnes situace obdobná pováleÄ•nému období? Dnes
velmi Ä•asto mluví o tom, Å¾e souÄ•asné paradigma je obdobné pováleÄ•nému období. Historie se nikdy zcela neopakuje,
proto podobnost nÄ›kterých situací není podobnost paradigmatu. Mezinárodní situace byla v pováleÄ•ném období jiná, tehdy
tu byl silný SovÄ›tský svaz, dnes na nás takovou sílu nikdo nevykonává, jedinÄ› snad EU, která má ov&scaron;em jiný
charakter. Máme daleko svobodnÄ›j&scaron;í spoleÄ•nost, mnoho nezávislých médií, a internet. Komunistická ideologie
ztratila pÅ™itaÅ¾livost a není podporována Å¾ádnou velmocí. Lid je pÅ™esvÄ›dÄ•en spí&scaron;e konzervativnÄ›. Chce tedy
spí&scaron;e setrvávat v reÅ¾imu, ve kterém je, byÅ¥ má k nÄ›mu výhrady.
Proto volí politiky &ndash; Zemana a
Babi&scaron;e, kteÅ™í se chovají konzervativnÄ›, zachovat pomÄ›ry slibují a aktivitu projevují pouze v nÄ›jakých materiálních
slibech. Lid má spí&scaron;e obavy ze zmÄ›n, které pÅ™iná&scaron;í globalisté z migrace a globalizace. ProtoÅ¾e lidé jsou
stále stejní a pro prosazování ideologií se vÅ¾dy pouÅ¾ívají stejné metody, mÅ¯Å¾eme i dnes pozorovat sérii lÅ¾í, manipulací
vytváÅ™ení nepÅ™ítele apod. V celém západním svÄ›tÄ› se projevuje aktivistická globalistická kampaÅˆ. Mocensky a finanÄ•n
podporovaná, která buduje svoji vizi otevÅ™ené multikulturní spoleÄ•nosti, a Evropská unie je jakousi laboratoÅ™í. Cílem je
vytvoÅ™it jakési admiture kultur, které spolu Å¾ijí. Takovou spoleÄ•nost vidíme tÅ™eba v Sýrii nebo Libanonu. Aktivisté spoléh
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na nÄ›jaký samozÅ™ejmý pÅ™irozený proces. Ten ov&scaron;em nepokraÄ•uje a objevily se konzervativní síly &ndash; Trump
KaczyÅˆski, Orbán vÄ•etnÄ› na&scaron;ich momentálnÄ› zvolených politikÅ¯ (konzervativní mám na mysli ve smyslu
situaÄ•ního konzervatismu). Globalisté si stÄ›Å¾ují, Å¾e lid je hloupý a demokracie je prý &scaron;patná, protoÅ¾e nebyli zvole
oni. Proto je zapotÅ™ebí pouliÄ•ních akcí.
LÅ¾i globalistických aktivistÅ¯ shrnu asi takto: 1/ LeÅ¾ o podstatÄ› reÅ¾imu
spí&scaron;e v zatajování podstaty reÅ¾imu. Jaké jsou cíle globalistÅ¯? Nikdo neví. KoneÄ•ný cíl nÄ›jakého globálního svÄ›ta b
hranic a multikulturní spoleÄ•nosti jsou spí&scaron;e neuskuteÄ•nitelné nesmysly (velmi podobné nesmyslÅ¯m o beztÅ™ídní
spoleÄ•nosti). PÅ™esto se vývoj tímto smÄ›rem ideologicky i politicky prosazuje. 2/ LeÅ¾ o reálných cílech reÅ¾imu: Reáln
reÅ¾imu, otevÅ™ená a multikulturní spoleÄ•nost, pro kterou je Evropská unie jakýsi pokusný králík, se nijak otevÅ™enÄ› o svýc
cílech ne&scaron;íÅ™í. Zato ji pod rÅ¯znými záminkami uskuteÄ•Åˆuje. PÅ™ijetí migrantÅ¯ se nevykládá jako postupné
uskuteÄ•Åˆování multikulturní spoleÄ•nosti, ale jako humanitární pomoc. PÅ™estoÅ¾e je to velmi prÅ¯hledné, humanitární pomo
se pÅ™ece nemusí vykonávat na na&scaron;em území, spoléhají, stejnÄ› jako kdysi komunisté, na sílu svých sdÄ›lovacích
prostÅ™edkÅ¯ a ovlivÅˆování mladých snadno zmanipulovatelných lidí. PÅ™irozené vlastenectví a vztah k domovu potÅ™ebují
globalisté odstranit a tak jakýkoliv takový projev zaÅ™adí do kategorie nepÅ™ípustného nacionalismu, rasizmu, xenofobie a nerovnou nacismu. OpÄ›t spoléhají na sílu propagandy, zvlá&scaron;tÄ› neustálého vyvolávání fobií ze stínÅ¯ minulosti,
kterou si samozÅ™ejmÄ› pro své úÄ•ely uÅ¾ dokázali pÅ™edem upravit (k tomu mÄ›li tÅ™icet let). 3/ VytváÅ™ení nepÅ™íte
reÅ¾im uÅ¾ témÄ›Å™ tÅ™icet let neexistuje a jeho nebezpeÄ•í nehrozí. Hned po jeho pádu se projevila veliká tolerance ke
komunistÅ¯m, proti kterým se akce tenkrát nedÄ›ly. Jediná politická strana KAN (jejíÅ¾ jsem byl Ä•lenem) chtÄ›la vyrovnání
s komunistickým reÅ¾imem, mÄ›la ve volbách zanedbatelný úspÄ›ch, z Ä•ehoÅ¾ vyplývá, Å¾e lidé nÄ›jaké, byÅ¥ symbolické,
vyrovnání nechtÄ›li. Komunisté se vÄ›t&scaron;inou zaÅ™adili do nového systému a obviÅˆovat je po témÄ›Å™ tÅ™iceti letech
zavání úÄ•elovostí. MomentálnÄ› se vytváÅ™í jakýsi kombinovaný nepÅ™ítel &ndash; kvazikomunisté a Rusko. Prý je to jakési
smÄ›Å™ování k východu. To je doprovázeno propagandou, bez sebemen&scaron;ího reálného základu, velmi se podobající
nÄ›kdej&scaron;í komunistické propagandÄ› proti &bdquo;tÅ™ídnímu nepÅ™íteli&ldquo; a &bdquo;americkým
imperialistÅ¯m&ldquo;. Trestají se komunisté, kteÅ™í byli ve strukturách celou dobu na vysokých funkcích a dnes se z nich
vytváÅ™í nebezpeÄ•í nebo zástupné terÄ•e. Propagandistická kampaÅˆ má za záminku &scaron;patné chování ve
volbách zvolených konzervativních politikÅ¯, coÅ¾ jsou vlastnÄ› nÄ›jaké okrajové jevy, které se zveliÄ•ují. Druhým nepÅ™ítele
nacionalismus, jak bylo Å™eÄ•eno shora. PÅ™esto, Å¾e ná&scaron; útoÄ•ný nacionalismus byl okrajový a doplatili jsme na
nacionalismus nÄ›mecký, pÅ™edstírá se jeho nebezpeÄ•nost. Dne&scaron;ní projevy jsou slabé a extrémní projevy vypadají
spí&scaron;e jako provokace globalistÅ¯, aby svoji tezi dokazovali a nepÅ™ítelem stra&scaron;ili. VnÄ›j&scaron;í, opravdu
nebezpeÄ•ný nepÅ™ítel, není (nechci Å™íci, Å¾e nejsou nÄ›jaká potenciální nebezpeÄ•í).
4/ UdrÅ¾ovací lÅ¾i: Globali
nezvítÄ›zili, stále máme svobodu a lid rozhoduje ve volbách. V analogii se nalézáme nÄ›kde na zaÄ•átku roku 1948.
Jestli nás Ä•eká nÄ›jaká barevná revoluce (tentokrát nehrozí rudá, ale duhová) nevím, jestli mládeÅ¾, která dÄ›lala
mnoho revolucí na pokyny &bdquo;odnÄ›kud&ldquo;, opravdu se nechá zmanipulovat.
ZávÄ›rem MomentálnÄ› se
ofenzivní globalistický smÄ›r zadrhl. Národy stÅ™ední Evropy nechtÄ›jí vytváÅ™et na svém tradiÄ•ním území multikulturní
spoleÄ•nost, nechtÄ›jí pÅ™ijímat migranty a podle toho si zvolili reprezentaci. V Polsku a MaÄ•arsku jsou antiglobalistické
vlády. V ÄŒesku byli nÄ›kteÅ™í antiglobalistiÄ•ní politici zvoleni, ale mají velké problémy s globalistickou garniturou, zahnízdÄ›n
ve sdÄ›lovacích prostÅ™edcích, na tradiÄ•nÄ› neomarxistických univerzitách, opírající se o vykoÅ™enÄ›né intelektuály a
zmanipulovanou mládeÅ¾ (ostatnÄ› nic nového). Boj právÄ› probíhá. Do globalistické ideologie byl zaÅ™azen i boj proti
osobám zdiskreditovaným minulým reÅ¾imem, vyuÅ¾ívá se selhání protivníkÅ¯, neobyÄ•ejná propaganda &scaron;pinÄ›ní osob
Demokracie není ohroÅ¾ena od tÄ›ch, kteÅ™í jsou z toho obviÅˆováni, ale od tÄ›ch, kteÅ™í dnes nedemokratické metody ve
zpolitizovaných sdÄ›lovacích prostÅ™edcích pouÅ¾ívají, demokratické rozhodnutí lidu ve volbách zpochybÅˆují, po cenzuÅ™e
internetu volají, na rÅ¯zné weby tlaÄ•í se nechovat nezávisle a snaÅ¾í se cenzuru pod rÅ¯znými záminkami zavádÄ›t (prý pro
nebezpeÄ•í ruských webÅ¯). V tom existuje veliká podobnost s r. 1948 (samozÅ™ejmÄ› v jiném paradigmatu), zvlá&scaron;tÄ›
v bodech vyuÅ¾ití mládeÅ¾e, ideologických intelektuálÅ¯, a lÅ¾í obviÅˆujících protivníka z ohroÅ¾ení demokracie, kterou sami
popírají. K tomu pÅ™istupuje obviÅˆování z rozdÄ›lování národa, který sami rozdÄ›lují. VLASTIMIL PODRACKÝ
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