5. listopad 2009 - Desítky tisíc bojovníků za svobodu protestovaly ve Washingtonu, D.C.
proti Obamovým reformám a totalitářům z NWO.
5. listopad 2009, Washington, D.C. Desítky tisíc lidí se opět sešly za velkého zájmu
světových médií před budovou senátu v americkém hlavním městě, aby protestovaly proti
doslova
smrtící
reformě
zdravotnictví
Obamovy
administrativy
(http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration#Personnel),
která
je
součástí
celosvětového pokusu NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics),
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) o globální převzetí
moci v jednotlivých zemích. A tak zatímco v České republice slaví NWO s podpisem
Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) své drtivé vítězství,
v Americe naopak boj za svobodu a zdravý život běžných lidí pokračuje s neztenčenou silou.
Desítky kongresmanů, slavných lidí, celebrit a především docela obyčejní lidé vyslali
z řečnické tribuny jasný signál: „Takové zákony nechceme“. Bojovníci za svobodu vyzývali
k ideovému sjednocení všech podobně smýšlejících lidí na celém světě, modlili se a
provolávali hesla, která musela jistě provokovat nejednoho totalitáře.
Proti Obamovu: „Yes we can.“, „No You can’t.“ a „Yes We will.“, „Truth will march
on.", „Health care bill will not pass.“, “Tear down this bill.", „We are one nation under God
/.../ and this drive all liberals crazy.", „Vote them out.“ apod.
Patriotičtí, sympatizující, svobodomyslní senátoři přinesli a vystavili demonstrantům
na odiv doslova fyzicky Obamovu reformu zdravotnictví v podobě obrovského stohu papírů
s tisíci stránkami textu (podobnost s LS), které pak za zpěvu národních písní volně vyhazovali
nad hlavy nadšených občanů. Vyzývali dle myšlenek presidenta Reagana
(http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) k obnovení víry lidu v tradiční hodnoty otců
zakladatelů USA, v americký sen (http://en.wikipedia.org/wiki/American_dream). Snažili se
aktivizovat demonstranty návrhem, aby si každý z nich vzal jednu stránku z Obamovy
reformy a nechal si ji vysvětlit panem americkým presidentem, každým, kdo tuto reformu
podporuje. Senátoři především zdůraznili, že americký lid je vždy vítán před budovou senátu
(http://en.wikipedia.org/wiki/American_Senate) a má zde nyní také silné stoupence, kteří
nenechají nezdravé reformy projít. Nedovolí, aby stát vstupoval do soukromí, posílal lidi na
smrt v rámci změn ve zdravotnictví, platil potraty z peněz daňových poplatníků, přiděloval
zdravotní péči po dávkách, nebo omezoval osobní svobody. Jednotliví mluvčí vyjadřovali
svůj odpor k těm členům americké administrativy, kteří zradili staletími prověřené americké
hodnoty (http://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_in_the_United_States), prodali je za
funkce, prebendy, podpořili silnou roli vlády v každodenním životě společnosti na úkor
osobní svobody, křesťanské pomoci bližnímu a umožnili rozkvět totalitních manýr. Vždyť
velké problémy vždy vytvářejí velké vlády, nikoliv běžní lidé. Kongres je zkrátka nyní na
křižovatce. Musí se rozhodnout, zda popře vše, o co v USA šlo od doby jejich vzniku.
Není bez zajímavosti: pan president Obama měl přibližně ve stejnou chvíli projev
v Bílém domě (http://en.wikipedia.org/wiki/White_house) a po vyřčení svých slov doslova
utekl před smrští mediálních dotazů. Nechal namístě pouze svého mluvčího, který musel
odpovídat na nepříjemné otázky shromážděných novinářů. A tak zatímco se též někteří
členové kongresu schovávali před svými voliči, byli tzv. na kafíčku nebo někde ve „sklepích“,
ostatní zastupitelé otevřeně a bez vytáček podpořili bojovníky za svobodu.

FOX

Akce se účastnil také oblíbený černošský kazatel a náboženský komentátor televize
News
(http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel)
Stephen
Broden

(http://www.facebook.com/people/Stephen-Broden/1021665563), jenž jasně vyzval v případě
pokračování nastoleného kurzu Obamovy administrativy, která nerespektuje zájmy, přání
voličů, k odvolání takových zástupců lidu: „If they do not represent people.“, „Get rid of
them.“
Doufejme: také my tady doma v Česku si konečně uvědomíme, o co jde, a přestaneme
se vzájemně pomlouvat, nálepkovat, a soustředíme se konečně na opravdu důležitou ideu pro
budoucí generace, kterou nepochybně je boj proti totalitářům z NWO. S úctou a přáním všeho
dobrého Váš Mgr. Radek Přepiora :o).

