Do takzvanej revolúcie v roku 1989 nemalo
Československo nijaký dlh. Štát mal vlastný majetok
a vlastné zdroje. Nepotreboval tzv. zahraničných investorov,
ani iných špekulantov typu Medzinárodný menový fond
či Svetová banka. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
slúžila svojim členom, a pomáhala aj rozvojovým krajinám.
Štát, sťaby majiteľ, mohol financovať všetko: bol investorom,
staviteľom, ochrancom aj sponzorom. Požičiaval občanom
bez toho, aby hrozil exekútormi. Aby živil veľkú a rafinovanú
skupinu parazitov v oblekoch. Tých sme poznali len
zo západných, či starých filmov.
Privatizáciou sa na úkor občanov obohatili jedinci,
domáci aj zahraniční. Za účelom zabezpečenia ich
beztrestnosti bábky v parlamente schválili potrebné zákony
a zločin na poctivých občanoch sa tak úplne legalizoval.
Rozvrat
spoločnosti
v súčasnosti
prebieha
na všetkých úrovniach. Úpadok Slovenska je dnes už aj
genetický a demografický. Čoho sme mali prebytok, nám
dnes chýba. Kvalitné potraviny domácej produkcie sme
vymenili za odpad v krásnych obaloch.
Naše banky a poisťovne sme vytrhli z rúk štátu,
a odovzdali do zahraničia. Slovenská sporiteľňa, niekdajšia
najväčšia slovenská banka, živí rakúskych supermanov.
Chudoba ostala doma, no všetky zisky idú von. Prečo? Vari
rozumný človek dá svoju peňaženku niekomu cudziemu,
aby v nej gazdoval? To neurobí ani hlupák.
Aby z nás architekti nového svetového poriadku
a ich sluhovia vo vláde spravili otrokov, ochotných robiť aj
jesť čokoľvek, najprv nás musia maximálne ponížiť
a zbedačiť. Zbaviť nás posledných zvyškov dôstojnosti
a hrdosti. A nezamestnanosť a chudoba sú na to tie
najistejšie spôsoby!
Začína byť jasné, kto mal taký záujem na odstránení
hraníc. Naše matky, ženy a dcéry robia slúžky v Rakúsku,
a svojimi ťažko zarobenými eurami často zachraňujú celé

rodiny. Čo všetko pritom musia strpieť a robiť, vedia len ony.
Spoločenská kríza sa však neprejavuje len exportom našich
žien do zahraničia, ale aj importom odpadu všetkého druhu
zo zahraničia na Slovensko. Obchody sú zaplavené
dotovanými brakmi zo zahraničia, hoci naše družstvá
a fabriky zapadajú prachom. Cez zrušené hranice Slovensko
zaplavuje podradný tovar a nebezpečné potraviny. A vláda
s tým nerobí nič, lebo páni v Bruseli si to tak prajú.
Tí, čo tvoria hodnoty, žijú z minimálnej mzdy.
Dôchodcovia živoria, mnoho rodín balansuje na hranici
chudoby. Privatizéri, teraz už ako vlastníci rozkradnutého
majetku, a na nich napojení politici a konatelia spriatelených
firiem, si však žijú nad pomery. Aj európske. Diferencovane,
ale s náskokom. A aby tento zločinecký systém vyzeral
ľudovo, vysmieva sa nám cez masku ľudských práv,
demokracie a slobody.
Vykorisťovanie národa je elegantné a v súlade
so zákonmi. Sami si ho celkom dobrovoľne, pod vplyvom
celebrít škeriacich sa z tisícok plagátov, pravidelne volíme.
Z Ústavy, ako piliera zákona a spravodlivosti, sa stal len zdrap
papiera. Republika je zadlžená, a bude sa zadlžovať naďalej.
Pri pokračovaní ponovembrových štýlov vlád štátny dlh
nikdy nesplatíme. Z každého bludiska, z každej krízy však
existuje cesta von.
Únikový východ jestvuje aj z tej krízy slovenskej.
Je ním vyvlastnenie tých, ktorí rozkradli štát. Je ním
nahradenie zahraničnej produkcie domácimi výrobkami
a opätovné získanie energetickej a potravinovej
sebestačnosti. Nič z toho však nebude možné dovtedy, kým
budeme zotročení členstvom v NATO a EÚ. Preto prvý krok
na ceste z krízy musí byť zároveň razantným krokom
z týchto podivných spolkov. Inak to jednoducho nepôjde.
Mgr. Marian Kotleba
www.MarianKotleba.sk

SLOBODNÍ OBČANIA, ČI ZASLEPENÍ OTROCI?

Život na Slovensku je čoraz
ťažší, ľudia sú nadriadenými nútení
čoraz viac času tráviť v práci,
mnohokrát aj za nižší plat ako im
prislúcha. Oni to rešpektujú, doma si
poťažkajú a opäť dennodenne sa
prispôsobujú systému, ktorí z ľudí
pomaly ale isto robí opäť nevoľníkov.
Mnohí si ani neuvedomujú, že nežijú,
ale len prežívajú. Po roku 1989 sme sa
otvorili dokorán svetu. Ohúrení chuťou
virtuálnej slobody nik nepostavil sieť
na zachytávanie negatívnych vplyvov
zo západu. Boli sme oslnení vidinou
blahobytu a svetských radovánok.
Presne na tomto pozlátku sa začal
budovať aj nový štát. Tí, ktorí vtedy
ťahali za nitky vedeli veľmi dobre,
čo treba ponúknuť ľuďom, aby s nimi
mohli ľubovoľne manipulovať. Chlieb
a hry, peniaze a funkcie.
Médiá vytvorili falošný obraz
zhubných ideálov a ľudia len naskočili
na rozbiehajúci sa vlak do pekla. Zdalo
sa im, že do roku 1989 žili len v akejsi
sivej priemernosti a teraz sa im
ponúkala šanca stať sa výnimočným!
Falošná nastrčená myšlienka si našla na
komunistami
odchovanom
obyvateľstve veľmi rýchlo svoje pevné
miesto.
Stúpal počet úspešných
a bohatých ľudí, no s nimi aj počet
chudobných a zúfalých. Mafia súdnych
exekútorov len prilievala olej do ohňa
a na Slovensku sa objavil dovtedy
nepoznaný fenomén – bezdomovci.
Veľa zlého, čo sme mohli
ovplyvniť, sme ignorovali, a preto zlo
v spoločnosti narastalo.
Každá reakcia vyvoláva reakciu a preto
ani tento zhnitý systém a jeho
správanie neostali bez odozvy. Kritikov
systému na čele s Marianom Kotlebom
však médiá rýchlo označili za radikálov,
extrémistov či nacistov. Lenže čas
ukázal, že všetko, na čo sme
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pod vedením
Mgr.
poukazovali, je pravdou!

Kotlebu

Rozkrádanie štátu – pravda.
Likvidácia ekonomiky
a poľnohospodárstva – pravda.
Likvidácia slovenského školstva
a zdravotníctva – pravda.
Negatívny demografický vývoj
a nárast cigánskej kriminality– pravda.
Rozpredávanie najúrodnejšej
poľnohospodárskej pôdy – pravda.
Prekrúcanie slovenskej aj európskej
histórie – pravda.
Rozbíjanie kresťanských hodnôt
a tradícií – pravda.
Tak prečo človek, ktorý
neklame je systematicky označovaný
za extrémistu?
Z
jednoduchého
dôvodu. Ľudia nesmú počuť pravdu,
nemôžu začať samostatne rozmýšľať!
To tento systém nepotrebuje. Davové
rozmýšľanie je účinnejšie a ľahšie
manipulovateľné! Davové zmýšľanie
nebude robiť problémy pri vytváraní
novej vízie štátu, nového svetového
poriadku.
V tomto chaose bude
v budúcnosti
pozdvihnutý
a do významnej funkcie dosadený
VYVOLENÝ občan. Občan dostatočne
manipulovateľný.
Občan
ako
jednotlivec preto, že sa ľahšie zapredá
(alebo kúpi) ako celá politická strana.
O pravdivosti tohto modelu sa o tom
sami môžeme dennodenne presviedčať
na konaní nezávislých poslancov,
nezávislých starostov. Preto sú
v súčasnosti tak propagované snahy

o to, aby bolo fungovanie štátu
bez politických strán.
Na prvý pohľad sa táto
myšlienka, prezentovaná pod názvom
priama demokracia, zdá byť veľmi
lákavá. Isto si nájde svojich stúpencov,
najmä keď si uvedomíme, koľko škôd
parlamentné a zvlášť vládne strany
doposiaľ napáchali. Musíme si však
uvedomiť, že sme ešte ako občania
,,nedozreli“, pretože názor väčšiny
obyvateľstva
neformujú
životné
skúsenosti, ale médiá a pochybné tzv.
celebrity. Systém priamej demokracie
by v súčasnosti len urýchlil vytváranie
chaosu,
tak
potrebného
pre vybudovanie už spomínaného
nového svetového poriadku (NWO).
V poslednom čase sa najmä
z anonymity internetu a sociálnych sietí
vynárajú noví bojovníci za ,,pravdu“.
Často ide o mladých ľudí, ktorí nemajú
ani potuchy, že nejaký Kotleba tu roky
bojuje proti súčasnému neľudskému
systému. Mnohí z týchto nových
bojovníkov
uverili
mediálnej
propagande o tom, že Kotleba bojuje
len proti cigánskemu extrémizmu, a to
sa im zdá príliš málo.
Opak je však pravdou. Marian
Kotleba už desať rokov bojuje proti
tomuto systému nespravodlivosti ako
takému. Prvý verejne kritizoval
vydieračský systém Bruselu voči
Slovensku,
prvý
upozorňoval
na hroziacu
stratu
suverenity,
vyplývajúcu z členstva SR v EÚ a NATO.
Preto si ho vážim a pokiaľ Mgr. Kotleba
zotrvá pevne na hodnotách, ktoré
vyznáva, vážiť si ho budem. Verím
tomu, že sa nedá zlákať leskom slávy.
Verím, že svoje skúsenosti bude múdro
odovzdávať ďalším, ktorí ho budú
nasledovať a podporovať jeho činnosť
v rámci Ľudovej strany Naše Slovensko.
Alena Szabová
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VYMÝVANIE MOZGOV ANGLO-AMERICKOU KULTÚROU
Multikulturalizmus a občianska spoločnosť (ako
priame protiklady národného štátu) sú dnes pevnou súčasťou
ideológie drvivej väčšiny politických strán a médií
na Slovensku. Multikulturalizmus a naň nadväzujúce
politické smery sú prezentované výlučne a bez výhrad
kladne. Čo i len spochybňovať a kritizovať tieto idey sa
rovná novodobému kacírstvu. V tom lepšom prípade bude
dotyčný nepovšimnutý a vytlačený na okraj spoločnosti,
v tom horšom ho ako
„extrémistu“ vyhodia
z práce či rovno zavrú
za niektorý
z politických trestných
činov, ktoré slovenský
trestný zákon obsahuje.
Základom
multikulturalizmu
je tvrdenie, že kultúrna
rozmanitosť je prospešná
pre
štát
a spoločnosť. Ak sa
však na uplatňovanie
politiky
multikulturalizmu
pozrieme bližšie tak
zistíme,
že
jeho
tvorcom
a podporovateľom
nejde
o kultúrnu
rozmanitosť, ale práve
naopak, svojimi činmi
ju ničia ako v národnom, tak aj v medzinárodnom rozmere.
Miešaním rôznych kultúr a ich nositeľov – národov
(nehovoriac o tzv. politickej integrácii, čiže o zjednocovaní
národov do jedného politického celku), nedochádza
k posilňovaniu kultúrnej rozmanitosti ľudstva, ale práve
naopak, k nevratnej likvidácii národných kultúr a identít.
Vytvára sa akási zmiešanina, v ktorej sa stráca pôvodná
krása a originalita jednotlivých kultúr, hoci v konečnom
dôsledku v tomto mixe vždy jedna kultúra prevládne.
Tak je to aj na Slovensku. Pôvodná slovenská
národná kultúra je vo všetkých ohľadoch dlhodobo
vytláčaná cudzou, najmä povedaná anglo-americká kvázi
kultúrou. Absolútna väčšina hudobnej a filmovej produkcie
v súkromných, ale aj vo verejnoprávnych médiách pochádza
z tohto kultúrneho okruhu. Najkrikľavejšie sa to prejavuje
v slovenských rádiách.
Stačí sa bližšie pozrieť napr. na verejnoprávne
Rádio Slovensko. V rádiu, v ktorom by mala mať
jednoznačnú prevahu slovenská tvorba, a kde by mala
byť najväčšia vyváženosť jednotlivých druhov svetovej
hudobnej produkcie, je viac než 70 % piesní vysielaných
v cudzích jazykoch! Inými slovami, podiel slovenčiny
v hlavnom štátnom rádiu nedosahuje ani 30%! Ďalším

zarážajúcim faktom je, že z cudzích jazykov jednoznačne
dominuje angličtina – až 85 % všetkých cudzojazyčných
piesní je práve v angličtine. Nám najbližšie slovanské
jazyky majú podiel len 11%! Dokonca aj v rámci tejto
slovanskej kultúry vládne úplná jednotvárnosť, pretože iné
ako české piesne Rádio Slovensko jednoducho nehrá.
Ruština, srbčina, ukrajinčina, chorvátčina, bulharčina
či poľština akoby ani neexistovali. Rádio Slovensko nehrá
vôbec
alebo
len
výnimočne
piesne
nemecké, francúzske,
španielske, talianske,
grécke,
ale
ani
maďarské či rakúske,
hoci ide o vyspelé
a významné európske
kultúry.
Médiá
a predajcovia
hudby
na Slovensku tento
nešťastný stav obhajujú
tým, že ľudia si želajú
hudbu hlavne v angličtine. Argumentujú tým,
že by ich nikto
nepočúval,
ak
by
zmenili
hudobný
program.
Schválne
však
prehliadajú
skutočnosť, že sú to
práve médiá, ktoré
v tejto oblasti vytvárajú preferencie obyvateľstva. Médiá
tým, že ľuďom vnucujú cudziu, aj to celkom jednotvárnu
kultúru, čím obmedzujú ich kultúrny obzor a ničia ich
národné povedomie a jedinečnosť.
Ako potom môžu ľudia požadovať niečo, o čom
nevedia že vôbec existuje? Ako majú poznať krásu aj inej
európskej
kultúry,
keď
ju
nenájdu
v médiách
ani obchodoch? Keď na nich neustále a zo všetkých strán
útočí len jedna globálna anglo-americká šou?
Multikulturalizmus v praxi teda nie je žiadna
kultúrna rozmanitosť, ale premyslená politika, ktorej cieľom
je zničenie národných štátov a národov ako takých. Človek
s multikultúrnym myslením sa ľahšie zriekne vlastného
samostatného štátu, a ľahšie sa podriadi cudzej moci.
Človek bez úcty k svojim koreňom, a teda bez úcty k sebe
samému, sa dá ľahšie ovládnuť a zmanipulovať.
Multikulturalizmus preto nie je ničím iným ako jedným
z mnohých nástrojov sionistov a ich slobodomurárskych
poskokov na vytvorenie nového svetového poriadku. Práve
dnes je preto pravý čas, aby sme sa postavili proti propagácii
zhubnej myšlienky multikulturalizmu v médiách, v škole,
v práci, aj v spoločenskom živote!
-vs-
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SLOVÁCI, BUDÍČEK!
Albánci už útočia aj na nás!

Jedným z najväčších zločinov 1. Dzurindovej vlády v oblasti zahraničnej politiky nepochybne bolo otvorenie nášho vzdušného
priestoru lietadlám NATO počas bombardovania Juhoslávie pod zámienkou ochrany kosovských Albáncov v roku 1999.
Vtedajšia vláda SR fakticky podporila teroristickú agresiu NATO na ochranu moslimských extrémistov. O tom, ako si niektorí
Albánci predstavujú spolužitie s kresťanmi, svedčí nedávny prípad slovenského kláštora sv. Maximiliána Kolbeho v albánskom
meste Fier. Toto sídlo slovenskej rehole bratov minoritov 20. januára tohto roku vypálil 25-ročný moslimský Albánec!

Britský príklad pre Slovensko

Najneskôr v roku 2017 budú môcť Briti rozhodnúť o zotrvaní svojej krajiny v Európskej únii. Deklaroval to britský premiér
David Cameron. Mnohí britskí občania už dávno vytriezveli z euro-ošiaľu a nemienia ďalej podporovať tento nezmyselný
politický projekt, ktorý celkom jednoznačne smeruje k vytvoreniu Spojených štátov Európskych, a tým k totálnej likvidácii
nezávislosti jednotlivých členských štátov. Briti svoj cit pre nezávislosť dokázali už aj v minulosti, keď sa odmietli vzdať svojej
libry a prijať virtuálnu menu euro. Kým Veľká Británia vážne uvažuje o vystúpení z EÚ, Slovensko sa čoraz viac pchá do zadku
bruselským úradníkom. Ficova vláda plne podporuje ďalšie obmedzovanie suverenity Slovenska a centralizáciu EÚ
pod zámienkou, že musíme zostať „v prvej lige“, teda v spolku národov, ktoré sa dobrovoľne vzdávajú vlastnej slobody
a nezávislosti, za ktorú bojovali a umierali ich predkovia.

Do kedy budeme smetiskom Európy?

To, že slovenské výroby sú čoraz viac vytláčané dotovanou zahraničnou produkciou, je dávno známym faktom. To,
že to znamená likvidáciu slovenského hospodárstva, a tým aj nárast nezamestrnanosti, tiež nie je žiadnym tajomstvom.
Rovnako sa neustále potvrdzuje, že cudzie potraviny okrem slovenského hospodárstva ohrozujú aj naše zdravie. Svedčí o tom
aj posledný potravinový škandál poľských sladkostí, ktoré boli kontaminované jedom na potkany. Nešlo pritom o nejaký
trhový predaj kdesi na vidieku pri hraniciach. Výrobky sa predávali aj vo veľkých obchodných reťazcoch ako Tesco či Kaufland!
Namiesto toho, aby vláda takéto pochybné výrobky zastavila už na hraniciach, skončili v nákupných košíkoch mnohých
Slovákov, ktorí by doteraz netušili čo vlastne nakúpili, keby o prípade neinformovala samotná poľská strana.

Systém (pre) zločincov

Smiešne nízke tresty za závažné trestné činy, prepúšťanie zločincov vrátane recidivistov „za dobré správanie“, beztrestnosť
politikov a iných verejných činiteľov, či totálna neschopnosť polície ochrániť ľudí pred cigánskymi extrémistami – to všetko
patrí k systému „spravodlivosti“ na Slovensku. K systému, v ktorom sú v duchu pseudohumanizmu chránení zločinci viac
ako ich obete. Na druhej strane k tomuto systému patrí aj prenasledovanie a kriminalizovanie vláde nevyhovujúcich jedincov
a názorov. Akoby to všetko ešte nestačilo, spravodlivosť dostala facku aj pri 20. výročí vzniku Slovenskej republiky. Prezident
Gašparovič udelil amnestiu viac než 700 odsúdeným. Od amnestie prešlo len pár týždňov a viacerí z prepustených už stihli
spáchať ďalšie trestné činy krádeže, nebezpečného vyhrážania, či obmedzovania osobnej slobody. Prezidentská amnestia im
prišla vhod na osobné pomsty alebo pokračovanie v doterajšom kriminálnom živote. Následky prezidentovho „gesta“
tak na sebe pocítia najmä slušní ľudia.

Státisíce Francúzov proti manželstvám homosexuálov – bez povšimnutia „slovenských“ médií

Francúzsko je svojim liberalizmom historicky známe. Napriek tomu sa v ňom zdvihla vlna obrovského odporu proti úchylnosti
a ďalšiemu mravnému rozkladu spoločnosti – proti manželstvám homosexuálov, ktoré chce zaviesť sociálno-demokratický
prezident Hollande. Za tradičnú rodinu v Paríži pochodovalo až 300 tisíc ľudí! Kým tzv. dúhové pochody na propagáciu
sexuálnych úchyliek sa tešia vrelej mediálnej podpore a pozornosti, túto obrovskú akciu, si „objektívne a nezávislé“ médiá
na Slovensku ani nevšimli. Francúzsky pochod môže byť nepochybne inšpiráciou aj pre nás Slovákov. Ak sa opäť nejaký
pomätený liberál alebo socialista rozhodne v parlamente presadiť registrované partnerstvá homosexuálov, čo je prvý krok
na ceste k homosexuálnym manželstvám a adopciám detí, alebo sa na Slovensku uskutoční ďalšia manifestácia úchylnosti,
mali by vyjsť do ulíc všetci, ktorí ešte zostali verní zdravému rozumu a tradičným národným a kresťanským hodnotám.

