„Kdo se nezajímá o politiku, o toho se zajímá politika!“

PROČ?
 USA mají dluh přes 100% HDP.
 USA mají omezené přírodní zdroje.
 USA mají největší armádu na světě.
 USA mají základny po celém světě, hlavně v blízkém okolí SNS (RF).

PROTO:


Proto USA nemají na udržení tak velké armády peníze.



Proto potřebují po svých EU-vazalech, aby navýšili rozpočty na národní armády.



Proto posílají tzv. spojenecké vojáky (včetně našich) „na cvičení“ k hranicím Ruské federace.



Proto převedl „náš“ ministr tzv. obrany velení části armády pod německý Bundeswehr.



Proto má vzniknout tzv. evropská armáda.



Proto přichází tzv. uprchlíci, většinou mladí muži ve vojenském věku...

E D I C E P Ř E Č T I A P O Š L I D Á L kopírování doporučeno!

PROTOŽE:
 Kolaborantská vláda chce vás a vaše děti použít jako otroky a kanonenfutr pro plán
„Barbarossa 2“, čili rozparcelování „nestydatě“ velkého ruského území bohatého na všechny
přírodní zdroje. Podívejte se co se dnes děje na Ukrajině...
 Již dvakrát byl náš velký necitlivý soused zneužit elitou USA pro rozpoutání tažení na Rusko,
pro vyvražďování především Slovanů a pro snahu zabrat jejich území, což nakonec vedlo k
opakovanému globálnímu konfliktu a přerozdělování světa.
 Mám pro vás špatnou zprávu: je to tady zase. Máme tu „čtvrtou říši“ reprezentovanou
„vůdkyní“ Merkelovou a do budoucna možná kni-hovníkem Schulzem. Žijeme v Czechii,
v protektorátní montovně, kde vláda chce zdanit „bohaté“ vydělávající nad 40tisíc Kč, ačkoli
vedle „v rajchu“ je minimální mzda v přepočtu téměř 49tisíc Kč!

CO S TÍM?
 Nechcete-li, v našich zemích úpadek a genocidu, jakou prochází lidé na Ukrajině, nepodporujte
strany, které mají v programu setrvání ve zločineckých organizacích NATO, EU a hájí jejich
protilidské agendy.
 Nepodporujte nadnárodní společnosti, řetězce, podniky vlastněné oligarchy a jejich
„filantropické“ neziskovky, nepracujte pro ně, nedávejte jim svoje peníze.
 Podporujte domácí drobné podnikatele a živnostníky, podporujte sami sebe. Buďte v nejvyšší
možné míře soběstační!
 Vyhledávejte relevantní informace mimo cenzurovaná a manipulující mainstreamová média,
sdílejte je a zařizujte se podle nich.


Buďte ve střehu a nebuďte lhostejní ke svému okolí!

E D I C E P Ř E Č T I A P O Š L I D Á L kopírování doporučeno!

