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Destruktivní síly v Kanadě a okolí



 (otištěno v časopise Fanatismus x duchovní svoboda, č. 3, rok 1991, Klatovy)

Přesto, že následující článek se zřejmě bude zdát mnohým přinejmenším podivný, rozhodli jsme se jej uveřejnit, neboť společenské poměry u nás se budou postupně více či méně přibližovat poměrům na západě a naší povinností je upozornit na možná nebezpečí, přičemž článek má být chápán jako osobní názor našeho přispěvatele.


V tomto článku chci využít toho,že z „kanadské perspektivy“, tj. za života v Kanadě plus dobré informovanosti o všem dění, jak hlavně v Kanadě, tak ve Spojených státech, jsou mnohé skutečnosti vidět daleko zřetelněji než při pohledu odtud. Chci vyzdvihnout určité skutečnosti, které zatím zde prosvítají jen tak slabě, že by si jich mnozí nemuseli všimnout.
	Ve svém článku chci popsat, jak destruktivní síly působí ve snaze o ovládnutí celých rozsáhlých oblastí, trochu popsat jejich strategii. Budu proto psát o destruktivních silách a nikoli o destruktivních kultech, neboť daleko důležitější je to, co působí, než popis vykrystalizování těchto sil v určitých sektách s určitým názvem.
Podobně se nechci zdržovat pracnou kvantitativní metodou určování stupně destruktivnosti - zkoumáním, zda destruktivnost té které sekty či skupiny natolik poškozuje osobní práva jednotlivce, že je to podle zákona trestné a je jí tedy možno oficiálně prohlásit za destruktivní. Místo toho dávám přednost soustředění se na společného jmenovatele destruktivnosti.
Společným jmenovatelem je potlačování individuality. Potlačování může být jak přímé - hrubým či subtilním nátlakem (které však není příliš účinné, protože snadno vyvolá opačnou reakci), nebo nepřímé, kdy je lidem vnucena vadná ideologie, a oni pak potlačují vlastní individualitu sami buď proto, že ideologie říká, že individualita je něco špatného, co je třeba potlačit, nebo proto, že ideologie ztotožňuje individualitu s něčím, co individualitou není, a tak potlačují svou individualitu v domnění, že ji rozvíjejí.
Nejrozšířenější a zřejmě také nejúčinnější z těchto zvrácených ideologií je antiabortionismus - protipotratismus. Je to nejtěžší demagogie, jaká kdy byla vymyšlena.
V dnešní době, kdy už jen velice málo lidí má nějakou povědomost o reinkarnaci, kdy jen velmi málo lidí ví, že individuální život začíná až po narození, mají protipotratistické lži v podstatě volné pole působnosti.
(Duše vstupuje při prvním fyzickém nádechu, nebo během prvních dvaceti čtyř hodin období činnosti na hmotné úrovni. Ne vždy při prvním nádechu. Někdy to trvá hodiny, a dokonce dochází k výměně osobností, které chtějí vstoupit.
Edgar Cayce‘s Story of Karma, p 253)

Hlavní lži protipotratismu jsou:

Tvrzení, že embryo je osobností
Přesunutím určitého názvu na opačný jev pozbývá označování původního jevu tímto názvem obsahu. (Nazváním černého bílým se stává nazývání bílého bílým neudržitelným - i bez jeho nazývání černým.) Je to tedy upření individuality narozeným bytostem. Takže jinými slovy: Pouze embrya prý jsou osobnostmi a narozené bytosti se musejí vzdát individuality, aby se osobnostmi staly.
Podle této demagogie by tedy logicky měl každý, kdo se chce stát osobností, usilovat o regresi do embryonálního stavu, kdy není individuální duše vtělena.

Tvrzení, že potrat je zabíjení
Jinými slovy ztotožnění živé hmoty s živou bytostí. Je to nejhrubší forma materialismu.
Je to naprostá ignorace skutečnosti, že aby bylo možno něco zabít, musí se to napřed narodit. (Název „nenarozené dítě“ je takovým znásilněním logiky, že jeho vyslovení  by snad mělo být trestné.)
Toto tvrzení apelující na nenásilí může působit navenek přitažlivě, a je schopno zmást i mnoho lidí nakloněných orientálním naukám a snažících se usilovat o ahinsu. Opět však v důsledku znamená, že zabíjení narozených bytosti, které mají individualitu, není zabíjením ani ničím špatným, což je vidět na všeobecné nekrofilnosti protipotratistického hnutí. Ad absurdum je tato „úcta k životu“ dovedena na požadavku některých extrémistů, kteří chtějí uzákonit, aby v případě, že je život embrya ohrožen, byla žena utracena a embryo zachráněno - udržováno při životě buď v mrtvém těle ženy udržovaném na přístrojích, samostatně na přístrojích nebo implantováno do jiného těla živého či mrtvého.

Tvrzení, že potrat odporuje křesťanství (nebo např. morálce atd.)
Jinými slovy je to vyhrožování: Kdo není s námi, je proti křesťanství (nemorální atd. ...).
Potrat neodporuje původnímu křesťanství, a dokonce i v katolické církvi, která už má s původním křesťanstvím sotva co společného, jsou dosud dva směry: tomistický propotratový a augustiniánský protipotratistický. Církev nemá žádné dogma týkající se této tématiky, věřící jsou zcela volni vybrat si směr, který chtějí. Papežův názor v této oblasti má platnost pouze jeho osobního názoru, a pokud vyhlašuje protipotratovou hysterii za oficiální učení církve, jedná protizákonně, proti církevnímu právu a měl by být zbaven úřadu. (Navíc je sporné, zda je to skutečně jeho názor či přesvědčení.)
Církev je však natolik v rukou protipotratistů, že o těchto věcech nechce ani slyšet, a pokud se i v jejích vlastních řadách najde pár jedinců nebo i skupin nesouhlasících s touto církevní politikou, nemohou na tom změnit o moc víc než neukázněný vojín chodící bez čepice či bez opasku.

Ukázkovou demagogií je i vlastní nazývání se protipotratistů „pro life“ - „pro život“ (a podobně i nazývání násilných akcí těchto fašistických tlup, při kterých bývá zraněno mnoho nezúčastněných lidí, „operation rescue“ - „akce záchrana“).
Až příliš to připomíná, jak se jistá skupina z podobných demagogicko-reklamně-propagandistických důvodů „terminologické převahy“ nazvala „bolševickou“. - Na jediné schůzi, kde získala nepatrnou většinu, a to jen díky tomu, že místo schůze bylo několikrát přeloženo, aby se mohli zúčastnit jen vybraní. (V letech před i po tomto jediném hlasování byla ona skupina vždy v menšině, což však díky optickému klamu, kterým název působí, málokdo ví.)
Dodejme ještě: Jelikož odmítání potratu je odmítáním osobnosti, individuality, nemůže být odmítání potratu nikdy osobním názorem. Pouze názorem přijatým, „názorem“ média.
Za protipotratismem stojí obrovská finanční síla. Nechutná fašistická propaganda zahlcuje sdělovací prostředky, často pokrývá několik stránek ve všech novinách. Je prostě všude - např. i na obrovských reklamních tabulích u transkanadské silnice v Saskačevanu.

Katolická církev působí v Severní Americe tak destruktivním způsobem, že něco destruktivnějšího si lze těžko představit.
Kanada má katolickou vládu - např. první tajemník je katolík, premiér provincie Ontario byl také katolík (teď se mu nepodařilo zfalšovat volby a tak musel odstoupit, takže možná /?/ dojde k nějakému zmírnění), a tak v Ontariu vládne skutečný katolický teror. Ze všech pozemků se platí desátky katolické církvi. Tyto desátky jsou značně vysoké - dvojnásobek pozemkové daně a musí je platit i lidé, kteří nemají a nechtějí mít s katolickou církví nic společného, i podniky.
Dále dochází k násilnému pokatoličťování, násilnému nahánění dětí do katolických škol. Ruší se veřejné školství a zavádějí se pouze katolické školy. Provádí se to tak, že katolická církev násilně zabaví veřejnou školu v místě, kde bydlí podle průzkumu procentuálně nejmíň katolíků, udělá z ní katolickou školu, a pokud někteří rodiče nechtějí posílat své děti do katolické školy, přidělí jim malou přeplněnou veřejnou školu na opačném konci města, do které se ani v podstatě není možné dostat pro neexistenci dopravy. Naproti tomu katolické školy se snaží nalákat další žáky i tím, že poskytují všem svým žákům dopravu ode dveří domu ke dveřím školy a jiné výhody. To je jim umožněno tím, že dostávají od vlády na žáka třikrát větší částku peněz než veřejné školy. Samozřejmě z daní placených všemi, či přesněji řečeno, chudší částí obyvatelstva.
Není třeba podotýkat, že si zabavují ty největší školy - s kapacitou minimálně třikrát větší, než kolik žáků mohou v dané oblasti momentálně sehnat. ...Počítají, že ty ostatní už donutí.
Pokud mám informace o výuce na katolických školách samých, jde o tvrdý brainwashing (vymývání mozků), kdy není žákům povolen žádný vlastní názor. Paradoxně, právě u věřících, respektive u lidí snažících se brát náboženství vážně, vyvolává alergii na slovo „Bůh“, pociťují nenávist při slyšení tohoto slova, z čehož mají pocit provinění, a katolickou školu raději opouštějí. Systém je dobrý jen k dalšímu otupění již otupělých.
(Pokud jde o školství, vynechávám násilné pofrancouzšťování v Kanadě. - To je záležitost spíš politická než černomagická.)
V Kanadě je to právě katolická církev, kdo spravuje všechny sirotčince, polepšovny a podobné instituce. Ve všech těchto ústavech jsou děti znásilňovány a sadisticky týrány, a to v zarážejícím rozsahu. Tyto ústavy slouží i jako sadisticko-pedofilní bordely pro církevní hodnostáře a členy vlády. V poslední době bylo mnoho desítek skandálů, kdy tyto skutečnosti vyšly na povrch, avšak jejich prošetření je nemožné. Je vždy zastaveno na příkaz shora a vyšetřovatelé, kteří vyšetřování vedli, jsou vyhozeni od policie. Katolická církev má i dlouhé prsty sahající do jiných církví, mnohé církve jsou katolickou ovládány. A tak např. farář jedné z protestantských církví, který v kázání řekl, že katoličtí kněží, kteří násilní malé děti, by měli být kastrováni, dlouho farářem nebyl. Byl v podstatě „zbaven státního souhlasu“.
Katolická církev má také slovo pokud jde o přidělování dětí k adopci. A tak jsou to např. „svobodní muži pravidelně chodící do kostela“, kteří si adoptují tříleté chlapečky, které pak znásilňují a mučí. - ...Asi proto protipotratisté tak neúnavně omílají, že jedinou přípustnou alternativou potratu je porodit a dát dítě k adopci. Potrat je pro mnohé z nich ztrátou „dětského masa“.
A také se nesmí zapomínat na to, že to byla právě katolická církev, která naprosto zlikvidovala indiánskou a eskymáckou kulturu. Místo původní kultury už dnes u indiánů a eskymáků najdeme jen vysokou porodnost, kriminalitu a alkoholismus.
...Měl jsem v rukou jeden časopis vydávaný pro indiány. Tak nechutná fašistická propaganda se málokdy vidí, a tak mě napadlo podívat se, kdo jej vydává. - V redakční radě měli skoro všichni německá jména.

Za veškerým děním v Severní Americe velice zřetelně prosvítají jisté temné síly. A jde definitivně o síly, o kterých psal spisovatel Ludvík Souček - o tajemné fašistické homosexuální organizace. (Skutečnost, že věděl něco o těchto silách, byla pravděpodobně důvodem, proč se v podstatě upil.)
Do Ameriky a Kanady odešlo po válce velké množství fašistů a dosáhli značného vlivu. Lidé vystupující proti válečným zločincům tam nejsou životem bezpečni, v Kanadě ani nebylo možno válečné zločince až do minulého roku soudit a nynější procesy jsou frašky, kdy se soud svědkům sprostě vysměje a obžalovaný je vždy osvobozen. Chtěl bych však upozornit na to, že nynější fašismus není totožný s tím dřívějším. Jde o fašismus poučený svou porážkou, fašismus, který se už například v žádném případě nechce opírat o určité společenské vrstvy - např. střední vrstvu či nejnižší vrstvu, jak obvykle různé politické směry činí. Na rozdíl od toho nynější fašismus hledá podporu u lidí psychicky narušených, úchylných. A jelikož počet těchto lidí ve společnosti dnes rychle stoupá, je definitivně ve výhodě.
Kanada a Amerika jsou v podstatě oficiálně homosexuální země. Ve vládě mají většinu homosexuální fašisté, homosexuálové jsou všude preferováni, kdežto heterosexuálové tvrdě diskriminováni, stále vznikají nové zákony a návrhy zákonů, které ještě více upřednostňují homosexuály a heterosexualitu staví mimo zákon. Zákon v některých oblastech povoluje v podstatě pouze homosexuální styk, pouze homosexuální pornografii a pouze homosexuální prostituci. Dále, úmyslné šíření AJCu není např. na rozdíl od šíření kapavky trestné a AJCáci jsou uctíváni jako národní hrdinové jako tady dříve „členové odboje“.

A je to opět hlavně katolická církev, která v Kanadě hlásá (a také učí ve svých školách), že neexistovaly žádné nacistické tábory, žádné vyhlazování Židů, že za druhé světové války nebyl ani jeden Žid zabit, a že jakékoliv tvrzení o tom, že koncentrační tábory existovaly, je protikřesťanská propaganda!
V dané vzdálenosti od Evropy, za daného časového odstupu, a při úrovni kanadské „vzdělanosti“ se jim daří tyto nesmysly mnoha lidem vštípit. (Je zajímavé, jak v oblastech, kde je o vyhlazování Židů nějaká povědomost, tito fašisté naopak ztotožňují potraty s vyhlazováním a projektují fašismus, který tam má negativní přízvuk, na všechny, kdo s nimi nesouhlasí.)
Skinhedi, kteří jsou v Kanadě řízeni katolickou církví - možno je tam nazvat „papež-jugend“, ničí židovské hřbitovy - ničí náhrobky, vytahují mrtvoly a rozhazují kusy mrtvých těl. Také mrzačí lidi, kteří se někdy - třeba i před čtyřiceti lety vyslovili proti fašismu.
Katolická církev se v rámci své politiky neštítí ani takových teroristických akcí, jakou bylo postřílení čtrnácti studentek na universitě...

Zvláštním jevem je americký satanismus. Je velice rozšířený, a tak o něm dnes proniká stále více a více informací. Nejčastěji jde o tajné rituály, kterých se účastní jen členové ustálené skupiny (případně plus oběti). Některé skupiny se omezují pouze na rituály v maskách, bez provádění oběti, jiní rituálně znásilňují děti obojího pohlaví, mučí je, nutí je jíst výkaly, pít moč a menstruační krev atd. To je nejtypičtější případ. - Americký satanismus by bylo možno všeobecně definovat jako rituální pedofilii. Další skupiny provádějí krvavé oběti, a to zvířecí, a jakousi náhražku za lidské. Ženy ze skupiny jsou úmyslně otěhotněny, pak je proveden potrat a členové skupiny pojídají potratí maso a pijí jeho krev. Není třeba podotýkat, že v této fázi se utvrzují v protipotratistické ideologii. Namlouvají si, že potrat je zabitím, a že tedy provádějí skutečné lidské oběti. Některé skupiny však provádějí i ty, a počet lidí usmrcených při těchto obětech se odhaduje na nejméně 1 200 ročně (jen v Kanadě). Je možno se domnívat, že z těch, kteří projeví skutečné magické schopnosti, jsou vybíráni organizátoři protipotratistického hnutí, případně se i jinak podílejí na černomagické oběti veškerého života na Zemi.
Satanistické skupiny tvoří často lidé navzájem spojení příbuzenskými svazky, a kromě vyhrožování má na utajení podíl také akt spoluviny. - Všichni členové skupiny jsou nuceni aktivně se účastnit strašných mučení a při lidských obětech se při zabíjení dotýkají smrtícího nástroje opět všichni. Vůdcem skupiny je vysvěcený kněz, a můžeme celou věc považovat za řízenou katolickou církví. V podstatě je to esoterní katolicismus. Oběti pocházejí často z rodin členů skupiny, ale můžeme si představit, jak snadným zdrojem mohou být sirotčince spravované katolickou církví.
Většina svědectví o satanismu pochází od psychiatrických pacientů trpících „multiple personality disorder“. Nemohu nikde najít český název, ale v Americe je to velice častá porucha, kdy psychika pacienta obsahuje několik - někdy až několik desítek osobností. Pacienti s touto poruchou (dnes ve věku 20 až 30 let) byli povětšinou od malička násilněni při satanistických rituálech, a často se účastnili i lidských oběti. Existují však i rozsáhlé výpovědi dospělých účastníků satanistických rituálů netrpících touto poruchou.
Jaká je reakce veřejnosti na zprávy o satanismu? Jako vždy, podivná. Satanismus je módní, a tak jsou časté případy, kdy se jej snaží teenageři napodobovat např. tak, že trhají kočkám hlavy a pijí jejich krev.

Neméně šokující je stav současného amerického lékařství. Lékařství je zcela v moci destruktivních sil, a tak je možné provádět jakoukoliv vivisekci, kterou si jen lze představit. Neexistují žádné zákony, které by některé druhy zbytečných operací zakazovaly. - Takové zákony existují např. i v Německu.
A tak se provádějí tisíce druhů „léčení“ neplodnosti, umělé hnojení (artificial fertilization - méně přesně překládáno jako umělé oplodňování), běžná je hyperprodukční prostituce (nesprávně používaná předpona re-  /reprodukce/ rozhodně nevystihuje význam pře- ). Tím myslím plození za peníze jak dětí vlastních, tak inseminovaných nebo z implantovaných embryí. Dále se provádí implantování embryí do těl žen po přechodu, výroba dětí v mrtvých tělech (s mrtvým mozkem) udržovaných na přístrojích, prenatální chirurgie - např. srdeční operace na embryích napojených na krevní oběh ženy, atd. Za zmínku stojí také nepřiměřené snahy o uchování života neschopných novorozenců při životě - např. transplantace jater z živých dárců.
Samozřejmě, že destruktivní propaganda se snaží prosadit tyto věci za normu, aby každý, kdo se vyjádří proti implantování embryí do těl mužů a do mrtvol, byl hned znemožněn a označen za nemorálního. Každá kritika vyvolá hned osobní napadení v tisku na titulní straně za „odsuzování pokroku, který není možné zastavit“.
(Stav lékařství je vůbec zoufalost sama. Viz např. takové absurdity, jako je spojení gynekologie s porodnictvím /které spolu souvisí ještě míň než řitní a nosní/ nebo šířeji, naprostá neexistence uceleného sexuálního lékařství, které je roztříštěno mezi gynekologii, kožní, urologii, psychologii či psychiatrii a řadu dalších oborů. Dokud se nad tím nepozastaví nikdo v Evropě, můžeme těžko očekávat, že se nad tím pozastaví někdo na americkém kontinentě. Např. v Kanadě mají lékaři v průměru 20x vyšší příjem než ostatní smrtelníci, a tak si dají pozor, aby neporušili „linii strany“ a o své postavení nepřišli .)

Vraťme se však k tomu, že nejcharakterističtějším rysem všeho konání destruktivních sil je protipotratismus.
fašisté jsou protipotratisté
homosexuálové jsou protipotratisté. Jich se zákaz potratů netýká. Naopak je to jejich způsob boje proti heterosexualitě. - Postavit heterosexualitu mimo zákon, a tak ji učinit ještě nebezpečnější než homosexuální styk.
(I do českých sdělovacích prostředků už proniká propaganda, údajně zaměřená proti AJCu.Ve skutečnosti však jde o tvrdý útok na heterosexualitu a o propagaci homosexuality. AJC je v ní vždy spojován pouze s heterosexuálním stykem - navzdory skutečnosti, že při anální souloži je pravděpodobnost přenosu 250x větší než při vaginální. Také propaganda žádající „ochranu práv homosexuálů“ není ničím jiným. A to nemluvím o sanktifikaci obětí AJCu - vyvěšování jejich jmen v kostelech.)
katolíci jsou protipotratisté
američtí satanisté jsou rovněž protipotratisté. Protipotratismus je např. nedílnou součástí onoho stupně satanismu, kdy pojídání potratů nahrazuje lidské oběti.
Tyto skupiny navíc nejsou nijak ohraničeny, spíš naopak. Totálně se prolínají. A tak můžeme např. v kanadské a americké vládě najít mnoho homosexuálních fašistů, kteří jsou zároveň katolíky a protipotratisty. Pouze jejich účast na satanistických rituálech není jistá. Můžeme si však představit, že mnozí z nich se na nějakých sadisticko-pedofilních orgiích, které jsou jim předkládány jako satanismus, účastní. Nedomnívám se však, že by tito političtí činitelé měli sami nějakou magickou moc.
Avšak ačkoli např. fašismus, katolictví a protipotratismus jsou v Kanadě naprostými synonymy (i když i tak dávám z čistě osobního vkusu přednost názvu „fašistická církev“, neboť slovo „catholic“ je přece jen příliš obsažné - používá se i v biologii pro všežravce), je to právě protipotratismus, který je nejsnáze„uchopitelný“. Neboť:

- fašismus se může nazývat jinak
- homosexualita může být skrývaná nebo latentní
- katolická církev může působit i skrz církve a skupiny navenek samostatné
- satanismus je vždy tajen

- pouze protipotratismus je vždy protipotratismem a téměř vždy veřejný

Protipotratismus je totiž nejen nejcharakterističtějším rysem destruktivních sil, ale také jejich nejdůležitějším nástrojem.
...I když tím samozřejmě neříkám, že sekty, které nevyřvávají protipotratismus, jsou automaticky ve všem pozitivní a nemohou být destruktivní.
(Například může občas dojít k přechodné změně „názoru“ za účelem „povolení a utažení“. Jako např. v případě kanadského prvního tajemníka, jehož úmyslem bylo nahradit jeden protipotratový zákon druhým - horším.)

O co však všem těm destruktivním silám jde?
Jde o černomagickou oběť veškerého života na Zemi.

Celkem je ještě známo, že vyhlazování v koncentračních táborech (jejichž existence je na americkém kontinentě popírána) bylo ve skutečnosti černomagickou obětí. Ani tyto milionové oběti však někomu nepřipadaly dost účinné - nepřinesly mu světovládu, a tak se přešlo na jiný druh oběti.
Jelikož smrt na hmotném světě je narozením v bardickém světě a narození na hmotném světě je smrtí v bardickém světě, je úmyslné způsobení narození rovněž černomagickou obětí, a jelikož jde o sestup z vyššího světa do nižšího - hmotného, dokonce černomagickou obětí větší účinnosti.
A tak se přešlo od plynových komor k populační explozi. Černomagickou propagandou typu „milujte se a množte se“, neadekvátním používáním lékařství a neadekvátním rozdělováním hmotných prostředků se rozjelo bezprecedentní zabíjení bardických bytostí, které už nešlo do „pouhých“ milionů, ale do miliard. Dodnes tak bylo obětováno již tisíckrát víc bytostí než za celou existenci koncentračních táborů, a navíc šlo o oběť vyšších - bardických bytostí.
Oběti v koncentračních táborech tedy byly zcela úspěšně nahrazeny obětmi bardických bytostí, a již kolem roku 1950 bylo dosaženo bodu, kdy snížení počtu obyvatelstva na únosnou míru přestalo být možné přirozenou cestou, bez katastrofy. Zhruba: od toho okamžiku je lidí na Zemi tolik, že i kdyby se přestali množit, stačí zničit veškerý život na Zemi dřív, než stačí sami vymřít přirozenou smrtí.
...S tím pravděpodobně souvisí vznik letopočtu, používaného jako archeologické datace a označovaného BPE, což znamená „before present era“ = před rokem 1950. ...Zcela logicky se nabízí také zrcadlovitá datace od tohoto bodu směrem do přítomnosti - A. I. = After /the point of/ Irreversibility = po roce 1950.

Zbývá jen dodat: Kdo může mít zájem na oběti veškerého života na Zemi? Nikdo, kdo má hmotné tělo. Zájem mohou mít jen bytosti žijící na nehmotné úrovni. Všichni, kteří mají hmotná těla a pomáhají jim v uskutečňování této oběti, jsou médii.

          -uf-

