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Родолюбие
ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ
ПАТРИОТИЗЪМ
Българската нация е
уникална. Няма друг
народ с такава древна
история, започваща от
времената след потопа,
доказана с най – старите
археологически находки,
исторически извори,
антична култура,
забележителни и богати
традиции, празници,
песни, хора, носии и т.н.
Няма друг народ с
толкова много гении и
таланти на глава от населението, с такъв висок коефициент на
интелигентност, с толкова награди от олимпиади по
математика и физика, с толкова феноменални изобретения,
без някои от които съвременния ни живот е немислим ( напр.
калкулатор, компютър), а някои от които ако бяха
приложени света щеше да е напълно различен – чист,
сит и свободен (напр. Брауновия двигател).
Няма друга армия в света, която в кратката си независима
съвременна история, въпреки, че е била гладна и боса, да е
победила армиите на пет империи и на всичките си съседи, да
е превзела непревземаеми позиции, без загуба и без пленено
знаме, давайки на света основите на съвременните бойни
действия – авио бомбардировката, блицкрига и огнения вал.
Няма друг народ който за същия този кратък свободен

период, въпреки войните е сътворил невиждано икономическо
чудо, с най – много доброволни кооперативи, с най – развита
икономика на Балканите и една от най – силните в Европа.
Няма друг народ в света, който целенасочено поставен в
сегашните условия, на прага на оцеляването, да успява да
живее достойно, да храни, облича, изучава и възпитава децата
си. По цял свят няма такива индивиди, които сами си поправят
колата, електроуредите, водопровода, строят и си обзавеждат
къщите, гледат си лозята, животните, правят си зимнината,
виното и ракията и едновременно с това работят за мизерните
си заплати.
Ако нашият велик народ се обедини срещу своите душмани и
се освободи от икономическото и политическо робство, той
отново ще процъфтява. Това обаче най – много притеснява
нашите глобални господари от фарисейската световна
финансова олигархия.
Чрез подопечните си политици, медии, армия, полиция,
разузнаване и бандитски групи те всячески разделят народа,
настройват хората един срещу друг и ги подвеждат зад какви
ли не безсмислени каузи и лидери. Основния опонент на
строителите на новия Вавилон са националните
движения. Каква е тактиката на новите интернационалисти болшевики (глобалисти) срещу патриотизма?
Чрез своя пропаганден апарат те създават “лидери” и култ
към тях у националистите в страната. Този култ е толкова
силен, че хората са готови да простят всяка една грешка,
всяка простотия, всяка безпринципна коалиция и позиция на
своя идол в името на “благото на партията и бъдещия успех”. А
издънките и поведението на леки жени, демонстрирано от
“лидерите” е абсолютно преднамерено и цели пълно отчаяние
у привържениците. Вижте само какво се случи с народа, който
излизаше на милионни митинги в началото на 90-те.

Политическите марионетки на глобалните господари почти
успяха да пречупят духа му.
Много граждани обаче усещат театъра, който се превръща в
трагедия за нашия народ. Те започнаха да се обединяват в
независими групи, клубове и сдружения.
Как обаче властта започна да се справя с този “проблем”?
Постепенно сред независимите патриоти започнаха да
се вмъкват криминално проявени елементи, изцяло
подчинени на системата заради висящите си дела (не за
някакви изразени граждански позиции, а за
разпространение на наркотици, кражби, участие в
престъпни групи и т.н.). Още с влизането си в определен
клуб те започват да критикуват, да създават интриги, да
оплюват, да влизат в конфликти и т.н. Тези деструктивни
елементи подведоха една не малка част от младите Българи
(много още деца) към престъпна дейност, употреба на
наркотици и злоупотреба с алкохол. Така в момента те по
нищо не се различават от крадливия циганин.
...
... изкуствената финансова криза, създадена от световните
кукловоди, цели да предизвика обществено напрежение и
гладни бунтове, които ще бъдат последвани от граждански
войни и международни конфликти, които ще доведат новия
световен ред...
...
Едно можем да припомним ... ” Човек и добре да живее,
умира и друг се ражда”.... – да не забравяме, че не сме
последните Българи. Много е важно човек за какво ще
изживее живота си – За Бог и България или за да пълни и
празни червата си.

Въпреки всичко движението е живо и истинско. То
скоро ще покаже новото си лице. Програмата му ще
представлява НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА НА
БЪЛГАРИЯ. Неговите членове ще бъдат антипод на
разрухата и отчаянието, те ще са спретнати и чисти,
дисциплинирани и морални, културни и вежливи, здрави
физически и духовно, истински другари, верни един на
друг, с високо вдигнати глави и ПОГЛЕДИ ВПЕРЕНИ В
БЪДЕЩЕТО КОЕТО ИМ ПРИНАДЛЕЖИ. Те ще повторят
клетвата на техните предци, които комунистите избиха
по мазетата и лагерите:
Бог и България, единство в двойна плът!
Бог и България на клетва ни зоват
и тая клетва ний пред кръста да дадемза нея да живейм, за нея да умрем!
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