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Wracam do artykułu: „Putin – monstrum czy zbawca” z dnia
12.04.2015 przesłanego mi przez zdeklarowanego PIS-owca, który pragnie mnie „nawrócić”, podsyłając mi odpowiednie materiały. Było to w
okresie wyborczym, odniosłam się więc do tamtej sytuacji. Wtedy mogłam znaleźć w Internecie bliższe informacje o działalności Instytucji wydającej tego typu artykuły. Jest to oficjalnie istniejąca Instytucja, „Klub
Inteligencji Polskiej”, mająca siedzibę w Warszawie przy ul. Śniadeckich
10, posługująca się hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Wrażenia po przeczytaniu tego artykułu umieściłam w refleksji pt.
„Atak obcych sił”. Dziś nie znalazłam już tych informacji w Internecie.
Wydrukowałam wtedy artykuł i widzę, że odnosi się on głównie do walki
Putina ze światem Zachodu, gdzie szlachetny Putin, obrońca podstawowych wartości, opartych na 10 przykazaniach, walczy z euroatlantycką
dekadencją. Dla Putina bardzo ważnym celem jest rozbicie Unii Europejskiej, a dotychczasowy rząd polski był wzorem demokratycznych
przemian i solidarności z Unią, czego wyrazem był awans Donalda Tuska
do władz Unii. Pierwszym więc zadaniem było zniszczenie wizerunku
Polski na arenie międzynarodowej. Trzeba było tylko zdestabilizować istniejący rząd. W tej sytuacji Jarosław Kaczyński, chorobliwie dążący do
władzy i zagorzały wróg Tuska, jest dla Putina nieocenionym skarbem.
Tu kłamstwo i wykorzystanie ludzkich ułomności jak zawiść, nienawiść,
mściwość, pycha, lenistwo, jednym słowem trzy pokusy szatańskie, to
idealne środki do zrealizowania takiego celu. Okazuje się, że bardzo łatwo jest operować kłamstwem, a „ciemny lud to kupi”. Mamy więc wygraną PIS-u, „dobrą” zmianę i nikt nam nie będzie mówił, że „białe jest
białe”.
Jak wiadomo Putin finansuje różne partie eurosceptyczne na zachodzie i podsyca egoistyczne nastroje „patriotyzmu”. Widać już efekty tej
działalności: referendum w Holandii w sprawie Ukrainy. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że odpowiednie służby KGB zadbały o to, by wmówić Holendrom, że odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu nad Ukrainą odpowiada właśnie Ukraina, a nie Rosjanie wspierający separatystów. Dziś troską KGB będzie referendum w Anglii na temat wyjścia z
Unii. Polskę nie musi finansować KGB. Rząd PIS-u Jarosława Kaczyńskiego (Duda i Szydło to nic nieznaczące marionetki), lekceważąc Unię,
sam skazuje się na marginalizację, stając się dla Unii dodatkowym kłopotem, co oczywiście ją osłabia.
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