
Dopis číslo 1

Změna už je za dveřmi...

Myslíte si, že v naší zemi je vše v pořádku? Že politici jsou ti nejlepší z nás 
a dělají vše pro blaho a rozkvět naší země a lidí? Že mainstreamová média nám
říkají pravdu? Že jsme prosperující země, která hospodaří s tím, co 
vyprodukuje? Že tvoříme nádhernou budoucnost pro naše děti a vnoučata? Zdá 
se vám, že našemu zdravotnictví jde v současnosti opravdu o naše zdraví?

PAK ROZHODNĚ NEČTĚTE DÁL – BYLA BY TO ZTRÁTA ČASU!

Čtete-li teď dál, jste buďto zvědaví, anebo jste si na výše uvedené otázky 
odpověděli záporně.

Zkuste si to představit. Jsme Čechy, nádherná země uprostřed Evropy. 
V dohlédnutelné historii, za 1. republiky, jsme byli velmocí ve strojírenství, 
textilním průmyslu, měli jsme kvalitní potraviny. Ovládali jsme tisíce řemesel, 
a tím jsme fascinovali celý svět. Během krátké doby jsme se dokázali z role 
outsidera Rakouska – Uherska vyšvihnout mezi přední země Evropy. 
A jak je to teď? Ti, kteří si pamatují socialistickou totalitu, potvrdí, že proti 
současnému covidfašismu to byla pohoda a svoboda. To, co se děje teď, nemá 
obdoby. Víte, že dnes, v 21. století, odvádíme minimálně 60–75 % ze 
svého výdělku? Platíme daň z práce, z domu, z darů, ze vzduchu, ze silnic, 
z pojištění, z rádia a TV a ještě navíc 15 nebo 21 % DPH ze všeho, co si za své, 
již jednou zdaněné peníze, koupíme! Víte, že ročně vyprodukujeme 
minimálně 160 bilionů korun a z toho nám ve státním rozpočtu zůstane 
1,6 bilionu? Pro koho jsou všechny ty peníze, které nám nezůstanou? A když 
se nám pak nepatrná část vrátí zpátky domů, formou takzvaných dotací z EU, 
jsme neskonale vděčni. A víte, že dotace jsou ve skutečnosti dluh, a podle 
plánu globalistů jej budou splácet naše děti a vnoučata a jejich potomci? Víte, 
že další generaci čeká budoucnost, kdy se narodí zatíženi doživotním dluhem? 
Tohle opravdu chceme pro svoje děti? A co stále se zdražující energie? Jak je
možné, že 1/3 produkce energie z našich atomových elektráren jde do 
Rakouska a 2/3 do Německa a my stále platíme víc a víc a pořád je to málo?
 
Drtivá většina našich občanů už vidí, že je vlastně jedno, jestli vládne Petr nebo
Pavel, protože ten i ten slouží systému. A systém nastavil Globalista (stejně 
jako naplánoval Evropskou unii, kterou mnozí viděli jako pozitivní moment, 
a teď cítí hořkost a zklamání). Naplánoval to ve prospěch svůj a v neprospěch 
každého jednotlivého člověka, a tím pádem i celého lidstva. Globalista potřebuje
víc a víc našich peněz, naší energie, naší svobody, našeho života, naší 
budoucnosti. Proč? Protože potřebuje mít všechno pod kontrolou.

Tak takhle to teď je.

Ale to neznamená, že takhle to být musí. Je to o nás. O každém z nás, 
o naší volbě, o našem selském rozumu. Potřebujeme změnu. Změnu celého 
systému. Až uzdravíme svoje zklamání z prolhaných médií, pseudoodborníků, 
z politiků, kteří vidí jen svá korýtka, z komedie, kterou s námi hráli tak dlouho, 



pak se konečně volně nadechneme. Pak nám zase začne dávat život smysl, zase
nás bude bavit opravdu tvořit. A všem se uleví, i politikům.
Vždyť i pro vás, milí politici, musí být velmi nepříjemné jednat proti 
ústavě a zákonům své země. Proti svým vlastním lidem, proti svému 
svědomí, ve prospěch Globalisty.

Nechme si doma 160 bilionů, které tu vyprodukujeme. Rázem nebudeme 
potřebovat almužnu od nikoho. Budeme mít dost na výplaty, nejen pro všechny 
státní zaměstnance. Budeme mít i na občanskou rentu. Jak by se vám líbilo, 
kdyby každý měsíc každý řádný občan naší země dostal například 
25 000 Kč, které by byly jen jeho? Zkuste si popřemýšlet, kolik dobrých změn 
by to nastartovalo v naší zemi i v životě každého jednotlivce. 160 bilionů je 
fakt velká suma – tak pokryjeme platby za energie, bydlení bude dostupné 
pro všechny, budeme mít skvělou zdravotní péči, vzdělání a životní úroveň, 
kterou nám bude svět závidět. Zjednoduší se právo, zprůhlední se veškeré 
mechanismy řízení státu a nebude prostor pro mafiánsko-politickou spolupráci.

A také odškodnění pro všechny, kteří se nechali naočkovat jen proto, že měli 
strach o svou práci, protože bez ní by nepoplatili hypotéku, a teď chápou, že 
spadli do pasti.

Pojďme se spojit a obejmout a nenechme se rozdělovat!

Buďme jako voda, která plyne a když potřebuje zdolat překážku, najde skulinky,
rozdělí se do pramínků, a když proteče, opět se spojí v silnou řeku. Je tady! 
Změna už začala! Globalista má plán, který cizeluje po celá staletí. Ale my 
máme také plán! A na rozdíl od něj i touhu po lepším světě pro všechny.
A je nás hodně a stále přibýváme. Chcete znát náš plán a stát se jeho součástí?
Chcete mít pravdivé informace, abyste se mohli správně rozhodovat? Chcete 
zažít spolu s námi zázrak znovuzrození naší země? Chcete být světlem pro lidi 
z okolních států? (Protože i oni jsou vazalové Globalisty.) Chcete je strhnout 
svým nadšením?

Pak nám pomozte!

Do rozhlasu ani TV nás zatím nepustí, protože média slouží dosud Globalistovi.

Staňte se každý malou změnou,
hlasem naděje na krásnou budoucnost

a předejte tuto informaci dál.
(Nejméně 10 dalším libovolným lidem)

Předávejte tuto zprávu přátelům, sousedům, starším i mladším, hasičům, 
policistům, zdravotníkům i lidem na ulici. Pomozte nám dát dětem šanci na 
nádhernou budoucnost. Čím rychleji budete náš vzkaz šířit, tím dříve nás 
poznáte, tím více se projeví změna, tím pokojnější cestou proběhne. 
Těšíme se na viděnou v nových časech.

Jsme změna – Jsme budou(ctnost)


