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Vylosovaným zločincem je… 

 

„Českou republikou otřásají korupční skandály, policie se konečně probudila“, píší 

světová média. 

„Ratha už dostali, kdo bude další“, dodávají česká média. 

„Konečně se něco děje a někdo už je klepne přes prsty, půjdou sedět, až zčernají“, 

míní občané. Omyl, velký omyl! 

To jen Žid rozehrál jednu z nepřeberného množství pitoreskních epizod jménem 

„hra na spravedlnost“. Zkorumpovaný a úplatný je totiž celý svět a do tohoto prostředí, 

v němž lze koupit doslova vše – všechno a všechny – (obecně řečeno mravnost) ho 

uvedl a neustále uvádí právě Žid. 

Chcete si koupit soudce, policistu, státního zástupce, hejtmana, poslance, senátora, 

ministra…? Zaplaťte požadovanou částku a je váš, a vy se i nadále můžete proviňovat 

proti mravnosti. 

Z mnoha zásadních důvodů se nechci nijak podrobně vyjadřovat k tzv. kauze Rath 

či ke kauze Parkanová, to bych považoval za zcela zbytečné. Nikoli proto, že se jedná 

takříkajíc o malé ryby, i když jsou v našem případě obětováni Židé (viz Protokoly si-

onských mudrců). Malá ryba – velká ryba, to nehraje žádnou roli a roli nehraje ani vý-

še úplatné částky, protože skutkovou podstatu trestního činu naplňuje převzetí jakékoli 

úplatné částky bez ohledu na to, zda to právní systém takto definuje či nikoli. Pokud to 

tak nedefinuje, pak je to špatný právní systém. 

Proč tak nehodlám učinit, je nasnadě. Rath, Parkanová a spol. mě nezajímají… 

Z prostého důvodu – není to poctivé, je to jen hra. Židova hra.  
Až stanou před soudem pánové…  

– Václav Havel † (např. cílená likvidace státní a národní suverenity, zbrojního 

průmyslu na Slovensku, vypuštění kriminálních živlů na bezbrannou veřejnost za sou-

časného paralyzování policie),   
– Václav Klaus (např. iniciace kupónové privatizace, která odstartovala bezostyšné 

rozkrádání národního majetku, jako ministr financí zneužil miliardy z důchodového 

fondu na sanování korupčních židovských bank),   
– Vladimír Dlouhý (např. horlivá likvidace RVHP v roce 1990, resp. úmyslná lik-

vidace odbytových trhů českých a slovenských výrobních podniků bez náhrady),   
– všichni polistopadoví ministři obrany (za rozkradení a úmyslnou likvidaci ar-

mády),   
– všichni polistopadoví ministři vnitra a policejní prezidenti (za úmyslnou likvidaci 

policie a dekonspirování zpravodajských služeb),   
– všichni polistopadoví ministři školství (za úmyslnou likvidaci českého školství),  
– všichni polistopadoví ministři zdravotnictví (za úmyslnou likvidaci českého zdra-

votnictví po té, co se zdravím občanů začali obchodovat, lépe řečeno – kšeftovat),  
– všichni polistopadoví ministři zemědělství (za úmyslnou likvidaci českého země-

dělství),   
– všichni polistopadoví předsedové vlád, ministři, předsedové poslanecké sněmov-

ny a senátu (za úmyslnou likvidaci státní a národní suverenity České republiky),   
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– všichni polistopadoví čelní představitelé justice (soudy, státní zastupitelství a 

pod., za brutální porušování práva, které se postavilo na stranu zločinu proti mravnosti 

a za úmyslné vytváření, napomáhání a tolerování korupčního prostředí) atd. Výše jme-

novaní včetně Ratha a Parkanové jsou rovněž téměř bez výjimky židovského původu  
… teprve po té budu ochoten uvěřit, že kauzy Rath, Parkanová a spol. jsou poctivé!  
Všechny osoby a provinění, která jsem vyjmenoval a stovky dalších, jež jsem ne-

zmínil jmenovitě (bez ohledu, zda to takto definuje právní systém – ústava, zákony) 

naplňují skutkovou podstatu trestního činu VLASTIZRADY. 

Znalci židovské globální strategie teď zcela jistě a právem namítnou, že jmenovaní 

představitelé státu byli bez ohledu na svůj původ jen loutkami, „pouhými“ vykonava-

teli židovských příkazů… Ano, s tím nelze jinak než souhlasit, nicméně tyto příkazy 

vykonávali vědomě, dobrovolně, poslušně a velmi horlivě.  

A právě to je činí vinnými ze spáchání trestního činu vlastizrady. 

Ptáte se, o co tedy jde v kauzách Rath, Parkanová a spol.? Odpovím jednou větou – 

zavřít občanům pusu, resp. aby se občané této země nezajímali právě o ty kauzy, které 

můžeme bez jakýchkoli pochybností kvalifikovat jako trestní čin VLASTIZRADY. 

Vinen totiž není jen Žid, byť právě on určuje pravidla hry, ale stejný, ba co více 

možná ještě větší díl viny nesou také všichni ti, kteří jeho pokyny ochotně vykonávají 

nebo jejich vykonávání napomáhají.  

A proč zmiňuji onen větší díl viny…? Protože Žid musí (je to jeho životní stra-

tegie), Nežid ovšem nemusí, přesto však většina z nich chce. A většina z nich, hnána 

kupředu vidinou materiálních požitků, je dokonce ochotna přijmout ve struktuře Žido-

va služebnictva jakkoli ponižující postavení – jen aby z ďáblova zlatého telete ukořis-

tila co největší díl. 

Omlouvat toto chování nevědomostí, je jako kdyby lékař při operaci použil místo 

sterilního skalpelu špinavý kuchyňský nůž a omlouval to tím, že nůž přece také řeže… 

Čili Rath, Parkanová a spol.  

S mírnou nadsázkou řečeno – třeba zrovna jejich jména Žid „vylosoval“ z nějakého 

osudí tak, jako se tahají čísla Sportky. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá… Co kdy-

by někdo začal zkoumat zločiny těch, které má Žid momentálně zařazené ve skupině 

„nedotknutelných“. Ne, že by si s podobnými „šťouraly“ neuměl poradit, ale Žid nemá 

rád komplikace, nemá rád improvizaci.  

Proto předhodil veřejnosti dvě naprosto nezajímavá jména (kterým však dodal punc 

absolutní zločinnosti), a k nimž může logicky a kdykoli přiřadit stovky dalších. Dříve 

či později samozřejmě i ze skupiny těch momentálně „nedotknutelných“. Až je už ne-

bude potřebovat. Pak je odkopne a obětuje. 

Pochopit židovskou strategii totiž není o schopnosti porozumět (to není jako např. 

u matematiky či fyziky, kde porozumět a pochopit vyžaduje schopnosti a předpokla-

dy), ale o schopnosti (ochotě, vůli) CHTÍT! 

Pokud chcete, přečtěte si Protokoly sionských mudrců a v této souvislosti i moje 

pojednání „Svět v pasti ŽIDOSLOV aneb SOUČASNOST bez BUDOUCNOSTI“. 

Oba tituly jsou k dispozici na těchto stránkách. Když si je pečlivě prostudujete, zji-

stíte, že všechno to, co jste si právě přečetli, není nic jiného, než „pouhé“ logické uva-

žování, „pouhý“ zdravý selský rozum, který byl pro naše předky naprostou samozřej-

mostí, a zejména proto také tehdy Žid žil v určité izolaci a nemohl páchat své zločiny 

v takovém rozsahu, jak to činí dnes.  
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Pochopíte proč! Budete-li ovšem chtít… 

 

Jaromír Hejna 

 

Praha 8. července 2012 
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