
Výzva pro mír  
a rozsáhlá mírová opatření 

 

Široce rozsáhlá odpovědnost vyžaduje změnu politiky  
nasměrované vůči Rusku a změnu současné uprchlické  
politiky ku prospěchu rozsáhlých mírových, logických 

a prozíravých opatření. 
 

 
 

Vážení spolubližní a odpovědní ve všech pozicích! 
Chcete  skutečně  riskovat,  že  v  důsledku  nenávistné  politiky  vůči  Rusku  vyprovokujete  všeničící 
atomovou válku, v jejímž pekelném ohni zahyne hrůznou smrtí celá Evropa včetně všech lidí – a tím 
i  Vy  samotní,  Vaše  rodiny,  příbuzní  a milióny  lidí?  A  chcete  přitom  přihlížet,  jak  vinou  velmi 
podivné uprchlické politiky umožňujete přetížení Německa a všech dalších evropských zemí cizinci, 
načež bude  vymazána nejenom naše  kultura  a národní  identita,  ale  i po dlouhá desetiletí námi 
budovaný blahobyt? Hrozící scénář představuje vzdouvající se, zuřivou občanskou válku, vyvolanou 
sociálními  nepokoji,  které  s  jistotou  přijdou,  pokud  se  řídící  kormidlo  co  nejrychleji  nestrhne 
směrem rozumu, pochopení a logiky! 
Prokažte se prosím,  jako odpovědné a chytré vůdčí síly, které se zasazují o mírovou spolupráci se 
všemi národy a státy, za účelem světového míru, státní nezávislosti a ochrany lidí ve všech zemích 
Evropy a světa. K tomu by přispěla logicky konsekventní a tím rigorózní uprchlická, resp. azylová 
politika, která by Německo a Evropu skutečně chránila, aby došlo k nápravě dosud udělaných chyb. 
Německo a Evropa už v žádném případě nedokáže vstřebat další uprchlíky a azylanty, kteří navíc ve 
skutečnosti nejsou z více jak 90% uprchlíci váleční. V naprosté většině se u těchto lidí jedná o ryzí 
hospodářské a ekonomické uprchlíky, resp. sociální příživníky, kteří své domovské země nechávají 
na holičkách,  aby  si  v  Evropě  –  a obzvláště  v Německu  – užívali na náklady  státu  a  společnosti 
zdánlivě pěkného, bezstarostného a bujného života. Škodlivý kurs ideologie multikulti by se měl co 
nejrychleji zrevidovat, resp. obrátit, aby Německo a další evropské státy, včetně Švýcarska, mohly 
zůstat vysoce rozvinuté, mírové a blahobytné země. 
Pokud pátráte po hlubších příčinách uprchlických proudů, dojdete k závěru, že  jsou podmíněny v 
první  řadě  vinou  celosvětové  exploze  populace  a  v  budoucnosti  tyto  uprchlické  proudy  také 
zapříčiní  uspíšení  přírodních  katastrof.  Druhým  faktorem  jsou  války  v  celém  světě,  které  řídí  a 
schvalují  imperialistické  USA  a  jim  zjevně  poddaní  přimlouvači  a  přívrženci,  načež  dochází  k 
destabilizaci a anarchii v zemích, do kterých USA vpadnou a které terorizují. V důsledku toho se do 
Evropy  hrnou  nepřehlédnutelné  proudy  lidí,  včetně  desítek  či  stovek  tisíc  traumatizovaných  a 
násilnických osob, bez zábran a bez respektu. 
 



Měli byste uvážit následující  jednotlivá  fakta,  která by Vám měla být  coby odpovědným  lidem  s 
předvídavostí srozumitelná: 

Nebezpečí hrozí ze západu, nikoliv z Ruska 
Vojenské obklíčení  a démonizace Ruska  a  jeho prezidenta  je  k dosažení míru  kontraproduktivní. 
Nebezpečí pro mír v Evropě a ve  světě neplyne  z Ruska, ale  z USA a  z Evropské unie, která USA 
poslouchá. Vůdčí  síly EU by  se neměly  slabošsky  a poddajně podrobovat USA, nýbrž by  si měly 
udělat svůj vlastní, svobodný názor. Faktem je, že Rusko ještě nikdy nezačalo útočnou válku a lidé v 
Rusku  jsou  na  základě  svého  světonázoru,  sociálních  struktur  a  smýšlení  od  základu  obráceni  k 
míru. Opakem toho jsou USA, které už dlouhou dobu coby sebezvaný »světový policajt« zosnovují 
války, které v pozadí způsobují prostřednictvím svých tajných služeb, prostřednictvím svého vojska 
a  prostřednictvím  tzv. NNO  (Nestátních  neziskových  organizací)  atd. USA  následně  vniknou  pod 
záminkou »osvobození« a »demokratizace« hrubou sílou do těchto zemí, dosadí si tam určité vlády, 
a  těmto  zemím  pak  ukořistí  nerostné  bohatství  pro  své  účely.  Už  dlouho  ohlášený  cíl  USA  je 
výhradní světovláda, a v honbě za tímto chorobným šílenstvím jdou doslova přes mrtvoly. Ani MMF 
(Mezinárodní  měnový  fond),  řízený  prostřednictvím  USA,  není  žádný  nástroj  pomoci,  nýbrž 
zotročující  orgán  extrémních  boháčů  za  účelem  uspokojení  jejich  chorobné  touhy  po  profitu  a 
mocichtíči. Blaho člověka nic neznamená pro tuto »vykořisťovatelskou tlupu«. Toto lidmi pohrdající 
a války velebící konání by mělo být s Vaší pomocí a na základě Vaší  iniciativy okamžitě zastaveno. 
Přispějte  k  tomu,  aby  se  Německo  a  Evropa  vzepřely  oddanosti  USA  ve  všech  nemírových 
(vojenských, tajně služebních, finančních atd.) záležitostech a cílech, aby se v Evropě nevedla válka 
na  úkor  jejího  obyvatelstva.  Ta  by  vedla  k zatím  nepoznanému  jadernému  fiasku,  jež  by  dalece 
překonávalo jakýkoliv dosud známý horor. 
 

Příliš otevřenosti vede k sebedestrukci 
Německo  a  další  země  v  Evropě  jsou  žel  v  současnosti  na  nejlepší  cestě,  aby  si  vymazali  svou 
identitu,  svůj  blahobyt  a  svou  jedinečnost  vinou  nadále  hrozícího  stěhování  národů,  pokud  se 
přistěhovaleckým proudům konečně neučiní přítrž. Všeho moc škodí; to se týká i vstřícnosti a vítací 
kultury vůči lidem, kteří jsou v nouzi, stejně tak vůči promíchávání národů, které nakonec povedou 
k vyvolání občanských válek, jelikož se Evropané ve svých vlastních zemích už nebudou cítit doma, 
nýbrž cize a svou vlastní vládou podvedeně a opuštěně. Prosím otevřete oči a pohleďte na tu bídu, 
která  na  nás  přijde,  a  usilujte  o  zdravou  a  rigorózní  uprchlickou  a  azylovou  politiku  po  vzoru 
Austrálie.  Jinak Evropa  spáchá  kolektivní  sebevraždu! Vlastenectví  a ochrana domoviny  a  vlastní 
země nemá nic společného s nenávistí vůči cizincům, nacionalizmem a pravicovým populizmem. To 
jsou  znaky,  resp.  symptomy, chybně vedené a  realitě odcizené  ideologie multikulturalizmu vinou 
nezodpovědných státních mocnářů. 
 

EU jedná diktátorsky proti vůli národů 
Evropská unie se stala diktaturou EU komise a mocných šéfů států a vlád. Ti nebyli nikdy zvoleni 
národem v přímé podobě do svých pozic v EU,  jak by to v opravdové demokracii muselo být. Oni 
všichni se usadili sami na vrchol EU a nyní diktují osudy národům svrchu a proti  jejich vůli. Velká 
většina národů Evropy nechtěla euro a  lidé nechtějí ani EU, která podle vlastního gusta diriguje, 
utlačuje  a  dokonce  rozpouští  národní  státy,  aby  je  zpátky  spojila  do  jakéhosi  evropského 
superstátu. To  chtějí  jen  ty vůdčí  síly, které  finančně a mocně profitují  z  těchto nesmyslností na 
náklady  obyvatel,  přičemž  z  toho  lidé  zároveň  stále  více  chudnou  a  navíc  jsou  pod  záminkou 
bezpečnosti před  teroristickými hrozbami  (jež  se  vinou otevření hranic  zmnohonásobily)  totálně 
monitorováni  a  vykořisťováni.  Dalšími  příklady  poručnictví  lidí  je  plánované  zrušení  peněz  v 
hotovosti a následně zamýšlené zasazení RFID čipů lidem (RFID: identifikace na rádiové frekvenci). 
To nevyhnutelně přijde, pokud se proti  tomu konečně něco nepodnikne v  logickém, odvážném a 
prozíravém odporu, který by měli iniciovat odpovědní. 



Prosím uvažte následující návrhy 
 

Potřít příčiny stěhování národů 
Uprchlická  a  azylová  politika,  škodlivá  pro  celou  Evropu,  se musí  změnit  ku  prospěchu  ochrany 
jednotlivých  zemí a v nich  žijících  lidí. Zároveň  se musí potřít příčiny  stěhování národů! Příklady 
takovýchto pochybných kroků je podlézavost spolkové kancléřky Angely Merkelové vůči tureckému 
prezidentovi  a  zavedení bezvízového  styku  s Gruzií, odkud prokazatelně, obzvláště do Německa, 
přichází ve velkém organizované zlodějské bandy. Tyto úmysly jsou v rozporu se selským rozumem 
a mělo by se jim zabránit všemi možnými legálními a mírovými prostředky. 
 

Vystoupit z Evropské unie a NATO 

Německo by mělo vystoupit z EU a NATO a opět by se mělo stát sebeurčující zemí, která se vymaní 
z područí Evropské unie a  z NATO, vedeného  z USA. Ohromné množství peněz bylo v posledních 
letech napumpováno do Řecka a dalších zemí při záchraně eura, aby se EU a euro uměle udrželo při 
životě. Euro je navíc měna, kterou jen stěží někdo chtěl. Infrastruktuře v Německu a v celé Evropě 
teď chybí stovky milionů, ba dokonce miliard euro – a především chybí lidem, kterých upadá stále 
více do chudoby a musí přihlížet tomu, jak si neoprávnění azylanti a uprchlíci žijí ve svých bytech a 
německý  stát  využívají  a  zneužívají.  Chudí  samotní  se  naopak  umlčují  a  zotročují  zákony  typu 
»Hartz IV«, jež lidmi opovrhují, a zachází se s nimi, jako s pracovními otroky. 
 

Vést politiku přátelskou vůči Rusku 
Německo  se musí v míru, ale  rozhodně, odprosit od  škodlivého vlivu USA ve všech  záležitostech 
vojska  i  tajných  služeb a obrátit  se přátelsky k Rusku a k  jeho  lidem! Rusko  je mírová  země a  je 
Němcům mnohem bližší než USA, i když ty přispěly k poražení nacistů pod vedením Adolfa Hitlera. 
To se ovšem událo z ryzí mocenské vypočítavosti USA a v žádném případě to neplyne z ryzí lásky k 
bližnímu a ochoty pomáhat, neboť vyhlášený cíl mocnářů USA je od dob jejich založení ten, pevně 
se usídlit na evropském kontinentě, a pak si Evropu a Rusko přivlastnit – ať to stojí, co to stojí (pro 
ty ostatní, resp. míněni jsme my). I atomová válka je pro mocnáře USA a jejich zákulisní mocnosti 
akceptovatelný  prostředek,  který  ve  svém  zaslepení  považují  za  legitimní,  aby  prosadily  své 
chorobné světovládné cíle. 
 

Sestavení mezinárodních mírově bojových jednotek 
Vhodný základ pro  trvalý, skutečný a celosvětový mír mohou být  jen mezinárodní mírově bojové 
jednotky!  Ty musí  rovnoprávně  organizovat,  vycvičovat,  sestavovat  a  přísně  kontrolovat  světové 
společenství,  a  úkolem  takových  jednotek  je  během  72  hodin  celosvětově  zadusit  v  zárodku 
jakékoliv se vyskytnuvší ohnisko konfliktu. Tyto kvalitně vycvičené, zkušené, uvědomělé a  logicky 
myslící síly mají jen za úkol odzbrojit elementy odpovědné za válečné zločiny a ozbrojené konflikty 
a  vzít  je  bezpečně  do  vazby,  načež  ty  je  pak  nutno  na  základě  rozhodnutí  a  pokynů  světového 
společenství vyloučit na doživotí ze společnosti, aby tyto elementy už nemohly napáchat ještě větší 
škody. Tento postup odpovídá přirozenému principu  logického násilí v nutné sebeobraně, přičemž 
se  nezabíjí  a  nezraňují  nevinní,  ani  nedochází  k  věcným  škodám,  které  by  šly  na  vrub  civilního 
obyvatelstva  země,  ve  kterém  se  chybující  válečné  elementy  zdržovaly.  Vojáci  a  vůdčí  síly 
mezinárodních mírově bojových jednotek musí být na tolik vyškoleny a posíleny ve své osobnosti, 
ve svém myšlení, cítění a  jednání,  jakož  i natolik pozitivně vyrovnaní, že neztratí nervy ani v těch 
extrémních  situacích, nýbrž  své úkoly vyplní  střízlivě, uvědoměle a kontrolovaně, aniž by přitom 
propadly myšlenkám nenávisti a odplaty či krvavému opojení, což se nezřídka stává u »normálních« 
vojáků. Především váleční bojovníci USA jsou žel dnes na drogách, čímž se degradují na krvežíznivé 
válečné  stroje,  které bez  zábran  zabíjejí,  znásilňují  a mučí úděsným  způsobem,  jak  se  to dělo  a 



částečně ještě děje v případě odlidštěných kreatur teroristických milicí »Islámistický stát«. 
 

Zastavení celosvětové exploze obyvatelstva 
Příčina  všeho  zla  na  naší  Zemi  je  exploze  obyvatelstva,  proto  je  nevyhnutelné  zavést  okamžité 
celosvětové  zastavení  porodnosti  na  7  let  s  následným  povolením  porodů  na  jeden  rok  podle 
přísných  kritérií,  které  se musí  v intervalech prosadit  a dodržovat  tak  dlouho,  až  se  celosvětová 
populace  ustálí  na  obhajitelné míře maximálně  1,5 miliard,  načež  bude  také možné  vyřešit  a 
zvládnout všechny celosvětové problémy. Těmi  jsou např. stále se zhoršující klimatická katastrofa, 
uprchlické proudy, stěhování národů, brutalita, absence mezilidských vztahů a drancování a ničení 
veškeré přírody naší krásné modré planety atd. Přelidnění je TA kardinální příčina všech špatných a 
lidem  nedůstojných  zvráceností,  jako  jsou  kriminalita,  války,  nenávist  vůči  cizincům,  likvidace 
životního prostředí, mučení, trest smrti a mnoho dalšího. 
Politici  a  další  odpovědné  osoby,  kteří  dnes  nejsou  schopní  a  ochotní  postavit  se  výzvám  k 
mírovému politickému postoji, potřít kriminálně  se  rozrůstající přelidňování a  zvládnout  stávající 
situaci  lidsky  spravedlivě,  nýbrž  jen  vyčkávají,  zapírají,  praktikují  válečné  štváčství  a  dál 
nezodpovědně podněcují populační explozi, přičemž všechny  tyto praktiky akutní problémy  ještě 
více  zostřují  a  přiostřují,  tak  tito  lidé  vejdou  do  historie  jako  nezodpovědní  neschopové,  kteří 
vyprovokovali  obrovský  plošný  požár!  Všichni  lidé  zbaběle  se  schovávající  za  prázdné  sliby,  líné 
výmluvy, hloupé argumenty a před svou osobní a/nebo státnickou odpovědností,  tak svou vinou 
kvůli své nečinnosti a/nebo slepé mocichtivosti zapříčiňují dosud nevídanou lidskou tragédii! 
 
Prosím, přemýšlejte o  všem  řečeném a nasměrujte  své  jednání  chytře pro blaho  lidí a pro  sebe 
samotné. 
 

Achim Wolf, Německo 
 
 

Dumm kontra gescheit 
In der Politik wird ein dummer 

Mensch mit beschränktem Kopf 
mehr geschätzt als ein einfacher 
Mensch mit gescheitem Kopf, der 

klar bei Verstand und Vernunft, 
sehr weise und daher voll der 
Liebe und des Friedens ist; 

fern allem Despotismus, 
Hass und Hirnlosen. 

SSSC, 21. Oktober 2015, 
11.18 h, Billy 

Hloupý versus chytrý 
V politice je hloupý a omezený člověk 

 ceněn více než obyčejný, chytrý člověk, 
jasně při smyslech, rozumu  
a chápavosti, velmi moudrý, 

a proto pln lásky a míru; 
dalek veškerého despotizmu, 

nenávisti a pitomosti. 
 
 

SSSC, 21. říjen 2015,  
11:18h, Billy 
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