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„Ležet v samém středu Evropy znamená fatálně být uprostřed každé
historické mely, která se kdy v Evropě strhla. Vskutku tato země
nebyla ušetřena žádné srážky ras, kultur a idejí a platila svou krví
za všechno, co se dálo s ostatní Evropou. A přeci se tu po dvanáct
století udržel malý a houževnatý národ nejzápadnějších Slovanů:
udržel se mezi daleko mocnějšími sousedy a po většinu svých
krvavých dějin se musel proti nim hájit. Tisíc let tradice stačí, aby se
národ pro vždycky dobře naučil tomu obojímu: uhájit své bytí a celým
svým srdcem, celou svou silou stát na straně míru, svobody a evropské
i světové solidarity. To je jeho vůle i jeho krásný osudový úděl.“

— Karel Čapek

Úvod aneb proč tato „studie“
Události kolem Mnichova 1938 a následná okupace Československa Německem
jsou pro náš národ velmi osudovými okamžiky, které na mnohé roky ovlivnily naše
národní cítění a vnímání, a tím i celý náš další vývoj jako národa a státu. Komunistický puč v roce 1948 a obelhání českého národa komunistickou ideologií byl právě důsledek těchto událostí. Současně také na druhou stranu byly karmickým vyústěním kolektivní karmy českého národa. Jinými slovy události předmnichovské,
Mnichov i následnou okupaci Německem v letech 1938–1945 nemůžeme chápat
jako oddělené události bez uvažování karmického kontinua, v kterém jsou začleněny. Dokud tyto události nebudou správně chápány ve správném světle, nebudou správně integrovány, tak budou přinášet našemu národu, ale i jednotlivcům,
z kterých je každý národ tvořen, dále jen bolestivé zkušenosti a neblahé následky
na celkové „duši“ národa.
Studie je také snahou o vyrovnání protičeské snahy o vnucení nám jiného výkladu
našich dějin, který útočí na náš národ a dokonce zpochybňuje národní svrchovanost.
Vyvrací lži typu, že Češi nebojovali, že Beneš byl zbabělec a zrádce, apod. Je také
odpovědí na šíření propagandy sudetského lands-mannschaftu. Pochopení událostí
kolem Mnichova a okupace je nutné, abychom chápali následné dějinné události
ve správném kontextu, aby již nemohly být nikdy opakovány. Studie ukazuje, že
se jednalo zcela o bezprecedentní agresi totalitního Německa vůči nám, které
přitom využilo svou pátou kolonu v podobě Němců žijící na našem území, kteří již
od 19. století vyjadřovali svůj odpor k československému státu a Čechoslovákům.
Tito Němci, kteří si začali říkat „sudetští“ Němci společně s Hitlerem rozbili
Československo, následně je okupovali s cílem konečného vyhlazení našeho národu
a konečného osídlení Němci. Výsledkem bylo šest let teroru, životu ve strachu
o holý život, nevyčíslitelné škody nejen hmotné, za které jsme dosud nedostali nám
podle práva náležející reparace, ale zejména škody duševní a morální. V číslech
360 000 zavražděných.
Dále je nutné si uvědomit, že neexistuje jeden jediný správný výklad dějin
a historie a že ve skutečnosti něco jako neměnná historie nebo neměnná budou
cnost neexistuje. Stále platí z duchovního pohledu a zákonitosti vědomí a jeho
tvořivé moci, která se projevuje i jako pozorovatelné dějiny světa, že se tyto
„dějiny“ stále dějí. Toto „dění dějin“ je však ve skutečnosti zcela reálná vřava
reálně působících sil a energií, které se projevují i nyní ve svých skrytých a jiných
variantách a obměnách.
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Myslet si, že 2. světová válka a příčiny a síly, které v tento konflikt přerostly,
skončily vítězstvím spojeneckých vojsk nad státy osy, je klamem a nevědomostí.
Toho si může citlivější člověk všimnout i dnes. Dnes se stále uplatňují nejrůznější
tendence o tzv. „správný výklad dějin a historie“. Proč? Kdo má zájem na tom,
aby se naše dějiny vykládaly určitým způsobem a určitá fakta se zatajovala nebo
o nich bylo pomlčeno a jiná fakta a skutečnosti se zase naopak zveličovaly? Vždy
za tím stojí určité velké zájmové skupiny – přesněji karmické síly, jak říkají Tibeťané
karmické vichry. Síly, které jednou vznikly a působily ve směru svého naplnění
a nebyly rozpuštěny, nebyly zničeny silami protikladnými, které je svým karmickým
„součtem“ vyrušily nebo neutralizovaly, stále působí. Celá staletí existuje snaha
Němců o ovládnutí českých zemích a likvidaci našeho národa. Tato tendence
trvá od nám známých dějin vzniku prvního státního útvaru na našem historickém
území, tzv. Sámovy říše a později Velkomoravské říše. Ve skutečnosti dějiny našeho
národa nejsou ničím jiným než trvalým zápasem s Německou rozpínavostí směrem
na východ, která má dokonce i svůj obecně známý název Drang nach Osten. Dokonce
i dnes mnoho Němců považuje tento prostor za německé území a k Čechům se staví
jako k podřadným lidem. To není nějaký český nacionalismus, to je reálný život
mnoha běžných lidí například v oblasti západních Čech, na Domažlicku a jinde.
Dnes můžeme vysledovat obecný jev, kdy se v některých médiích německých nebo
i českých, které jsou plně v moci německého kapitálu, právě o toto snaží. V médiích
se objevují takové zprávy jako:
• Češi jako slovanský národ vlastně nikdy neexistovali, jde jen o pár v podstatě
germánských kmenů.
• České historické území je odjakživa Německý prostor.
• Karel IV. byl Němec, a nikoliv Čech.
• Zakladatelé České vlastenecké organizace Sokol byli Němci, a tedy bez Němců
by nebylo ani žádné České vlastenectví.
• Češi ve svém státě utlačovali národnostní menšiny včetně sudetských Němců.
To byla také propaganda, kterou A. Hitler hlásal do světa v období mnichovské
krize.
• Zveřejňují se nepodložené zprávy bez skutečných důkazů o násilí spáchaných
na sudetských Němcích, kteří byli po válce díky Benešovým dekretům odsunuti.
Současně o výročí vyhlazení českých vesnic jako Lidice, Ležáky, Český Malín
a dalších se mlčí, nebo se uvede jen krátká zpráva, zatímco údajnému projevu
násilí na bezbranných chudácích sudetských Němcích se věnuje i polovina
stránky v tisku.
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