Mar-a-Lago pod útokem a zvyšující se hladina korupce
Jane Kaufman, 22 srpna 2022
Všichni dobře víme o prohledání vily bývalého Presidenta Donalda Trumpa na Floridě, zvané
Mar-a-Lago, federálními agenty. Není zcela jisté co hledali, prý snad 15 krabic s nějakými
dokumenty, které byly vyžádány úředníky z Národního archivu a které nebyly včas dodány.
Jestli to je skutečný důvod, kvůli kterému podrobili bývalého presidenta takové potupě, pak je to
značně ubohý důvod, který vyžaduje řádné potrestání těch, kteří to celé vymysleli.
Je pravda, že existuje mnoho lidí, kterým je naprosto jedno, jestli Trump nějaké dokumenty
zadržel, anebo ne, ale kteří by ho rádi viděli za mřížemi, ať tak, či onak. Chtějí ho z cesty,
s největší pravděpodobností proto, že se bojí, že by mohl vyhrát další volby a pak by s nimi po
právu zatočil. Většina z nich má na svědomí řádné přečiny, anebo odněkud berou úplatky a to
kdyby vyšlo najevo, tak by za mřížemi skončili oni sami.
Tito lidé jsou přesně ti, kteří tvrdili, že aféra kolem notebooku Huntera Bidena jsou ruské
výmysly a přitom ať už on sám, nebo spolu s jeho presidentským otcem, byl Hunter prokazatelně
zapleten v tolika nekalých akcích, ze kterých získal miliony, že asi dnes není podvod, ve kterém
by nefiguroval jeden nebo druhý.
Přesto, že je nejspíš celá záležitost s nedoručenými dokumenty naprostý výmysl, přesto je zde
nebezpečí, že zákon bude bývalého presidenta stíhat, soudit a že ho i odsoudí. Když soud chce
prokázat něčí vinu, tak dobře ví, jak nastavit situaci, aby viníka dostal za mříže a nikdo a nic, ani
zákon sám mu to nepřekazí.
Každý z nás někdy udělal nějaký přečin. Jinak to ani nejde. Vy sami si možná ničeho takového
nejste vědomi, ale už třeba kdybyste koupili od známého novou televizi a pak se ukáže, že on ji
někde ukradl. Nejen že přijdete o televizi, ale ještě můžete být považován za spoluviníka.
Ta škála možností je obrovská
V Americe byl případ, firma, která dovážela kraby, byla obviněna, že je lovili ve vodách, které
patří Hondurasu a tím se proviňovali proti hondurasským zákonům. Hlavní soudce Hondurasu
sám jednal s FBI a vysvětloval jim, že vůbec o žádné provinění nešlo. Přesto, dovozci byli
odsouzeni na 8 let vězení.
Jak píše americký novinář Matt Taibbi, „Dosáhli jsme bod v americké historii, kdy všecko, co
vidíme ve zprávách musíme chápat jako politické divadlo. Jinými slovy, to podání zpráv
pokaždé dominuje jejich obsah, který je často předkládán nedůvěryhodně, jakoby byl bezcenný.“
Dobře si vzpomínám, jednou jsem byla povolána za soudce z lidu. Zkoušela jsem se vymluvit,
ale nešlo to, v Americe to je povinnost. Dostavila jsem se do kanceláře, kde už několik lidí
čekalo. Jednalo se o spor, který měl rasové zabarvení. Přišel za námi soudce a ptal se jednoho po
druhém: „Co si myslíte o Italech? Jaký máte názor na dnešní tisk? Co je váš názor na ženské
vedoucí firem.“ A tak dále. Ti, kteří odpověděli tak, jak to chtěl slyšet, jak totiž chtěl, aby soud
dopadl, byli vybráni a odvedeni do jiné místnosti. Na mne nikdy nedošlo, protože jich vybrali
dost a ten zbytek poslali domů.

Ovšem jestli politikové opravdu začnou proces s Trumpem, pak si říkají o komplikace, jejichž
konec prakticky neexistuje. Něco takového může způsobit mezi lidmi takové rozhořčení, že ty
následky mohou být děsivé. To samo by mohlo Ameriku zcela zničit, pokud už se tak nestalo.
Informátor v Mar-a-Lago?
I když Trumpovi právníci potvrdili, že v jeho vlastnictví nezůstaly žádné důležité dokumenty,
podezření zůstává. Ukázalo se totiž, že FBI mělo přímo v domě spolehlivého informátora, který
byl schopen označit o které dokumenty se jedná a kde se nacházejí.
Když přišlo třicet po zuby ozbrojených
FBI agentů do Trumpovy vily (na
obrázku), přikázali zaměstnancům, aby
vypnuli kamery a vyhnali právníka. Tito
odmítli uposlechnout, takže díky jim
existuje video záznam jejich činnosti.
Agenti se odmítali prokázat soudním
pověřením a až teprve po delším nátlaku
je předložili. Co je důvod pro tuto
domovní prohlídku, odmítli vyjevit.
Přivedli s sebou člověka, který otevřel
trezor a dokonce prohrabali Melaniin šatník. Co pak tam asi hledali? Podle chování Trumpa
samotného a členů jeho rodiny se nezdá, že by měli obavy z toho, že by agenti objevili něco
nezákonného. Spíš se starají, aby něco nezákonného sami nepřidali, co by později „objevili.“
Příkaz k prohledání domu obviňoval Trumpa z následujících „zločinů:“ Skrývání, odstranění,
nebo zničení (dokumentů); Shromažďování, předávání, nebo ztráta obranných informací;
Zničení, změnění, nebo padělání záznamů federálního vyšetřování.
Nehoupejte člunem, nebo vás FBI utopí
Jak říká člen Kongresu, republikán Warren Davidson, „Prohledání Mar-a-Lago bývalého
Presidenta Donalda Trumpa agenty FBI je vyvrcholení neustálých útoků na každého, kdo si
dovolí měnit současný politický status ve Washingtonu.“
Skutečně, Hillary Clinton byla soudně usvědčena, že záměrně zničila 30 000 důležitých emailů,
které prokazovaly její provinění a které byly soudně od ní požadovány a nic se jí nestalo. Ještě si
tím dělá reklamu, prodává čepice s nápisem „… a co její emaily?“ Stejně tak Bill Clinton zničil
některé důležité dokumenty a naprosto bez následků. Barack Obama prý opustil Bílý dům se
čtyřiceti bednami dokumentů, které se nikdy nepodařilo získat zpátky a nikdo ho za to netrestal.
Nikdo nepátrá a pro jistotu ani nechce vědět co má na svědomí Hunter Biden a i jeho otec Joe.
Kdo asi byl tajemný informátor?
Trumpova neteř, Mary Trump říká, že někdo jako Jared Kushner, manžel Trumpovy dcery
Ivany, zvané Ivanka byl ten, kdo Trumpa označil pro FBI a řekl jim o tajných dokumentech a
kde jsou. Prý to nemusí být přímo on, ale někdo jako on, řekla.

Při rozhovoru s novináři se vyjádřila, že: „Musíme začít s těmi, kteří měli k těmto věcem přístup.
A taky musíme myslet na to, kdo v tom může být zapleten … aby se sám dostal z problémů, anebo
aspoň zmírnil jeho problémy. To mně přijde jako někdo na Jaredově místě. Neříkám, že je to
Jared, ale může to být.“
Mary také poukázala na velký vklad $2 miliard, který vložila do Kushnerovy investiční firmy
Saudská Arábie šest měsíců poté, co Trump opustil Bílý dům. „Měli bychom pátrat, proč Jared
dostal 2 miliardy dolarů a proč je tak nezvykle potichu již tolik měsíců,“ řekla.
Stejné podezření měl také Trumpův právník, Michael Cohen. Řekl, že ten udavač je rozhodně
někdo z Donaldova blízkého okruhu a že by nebyl překvapen, kdyby to byl Jared, anebo některé
z jeho dětí. Už Trumpova dcera Ivanka se vyznamenala, když vypovídala před Kongresem, že
„si nemyslí, že volby v r. 2020 byly zfalšované.“ Šla proti svému vlastnímu otci a přitom všichni
dobře ví, že volby zfalšované byly.
FBI prohlásili, že z Trumpovy residence odvezli 11 sad tajných dokumentů, na což Trump
odpověděl, že to není možné, že žádné dokumenty v jeho vlastnictví nebyly tajné.
Co doopravdy agenti FBI v Mar-a-Lago hledali?
Sice se oháněli tvrzením, že hledají tajné dokumenty z bývalé presidentské kanceláře, ale je
možné, že šlo o něco zcela jiného. Ještě ve funkci presidenta, Trump vydal obvinění pro různé
členy tajné vlády, zvané „deep state“ (tajná garnitura), které byly některým rozdány, ale některé
ještě zůstaly v jeho vlastnictví, nepoužity. Prý také došlo k soudům a popravám těch, kterým
byly tyto zapečetěné obálky rozdány, ale oficiální potvrzení pro to není. Agenti údajně hledali ta
zbylá, zapečetěná obvinění. Dále hledali důkaz toho, že Trump uvedl v platnost „Povstalecký
zákon“ (Insurrection Act) z r. 1807, kterým předal dočasně vládu Spojených států armádě. A pak
prý hledali důkazy o zfalšování voleb v r. 2020, které má údajně Trump ve vlastnictví.
Je pravda, že situace je od zvolení Bidena podivná. Armáda novému presidentovi odmítla vydat
nukleární kódy, které má po zvolení dostat a on je dnes zkouší získat od Trumpa, protože zřejmě
chce zaútočit proti Rusům na Ukrajině jadernými zbraněmi. Armádní vedení jezdí na poradu ke
Trumpovi, na Floridu a ne do Bílého domu. Biden také nelétá s presidentským letadlem Air
Force 1, ale používá Air Force 2, zatím co s jedničkou létá Trump. To všecko je tajeno.
Někteří lidé, jako na příklad Barack Obama jsou nezvěstní, nikdo neví, kde jsou. Prý má Obama
občanství v asi šesti zemích, které nevydávají zločince a do US se dostaví pouze někdy.
FBI agenti pak odešli s 15 krabicemi nějakých papírů, které bez přebírání do nich narovnali.
Trump nebyl doma, bylo to tak plánováno. Zřejmě neměli odvahu jednat s ním osobně.
Korupce anebo strach?
Nedávno začaly pronikat do tisku zprávy, že americký daňový úřad IRS (Internal Revenue
Services) začal hromadně najímat nové agenty a kupovat zbraně. Velké pohoršení vyvolal
inzerát, kterým hledali „zvláštní agenty pro kriminální vyšetřování“ a ten hlavní požadavek byl,
aby měli oprávnění nosit zbraň, kterou musí být ochotni a schopni použít v případě potřeby.
Musí se zúčastnit zatčení, provádět domovní prohlídky a jiné nebezpečné úkony.

Takže IRS zbrojí! Proti komu asi? No, rozhodně ne proti vládě, ale proti obyčejným lidem, které
mají v úmyslu okrást ještě víc než kdy předtím. Chtějí se zaměřit na malé podnikatele a na ty,
kteří mají příjem nad $75 000 ročně. Nový zákon, který má být odsouhlasen, jim dovoluje
najmout 87 000 nových zaměstnanců, čímž dojde ke zdvojnásobení jejich personálu.
Tito agenti jsou cvičeni v tom, jak podnikat ozbrojené útoky na obytné domy. Výcvik zahrnuje
zacházení se zbraněmi, fyzickou zdatnost, obranyschopnost i beze zbraní, použití násilí a
vniknutí do domu. Říkají tomu „inflaci snižující akt,“ ale jestli chtějí snižovat inflaci tím, že
okradou ty, kteří už tak nemají moc, tak ta logika za něčím takovým je velice špatná.
Jedna věc je zajímavá, že při výcviku střílení se netrefují do terče, ale do siluety člověka!
Informátor, který nemůže vyjevit svoji totožnost řekl, že IRS má dokonce i snipery (ostrostřelce).
Je jich asi 150 a chtějí jejich počet zvýšit na 5 000. Střílet po někom na dálku, ze zálohy přece
nespadá do povinností výběrčích daní! Přesto chtějí založit výcvikové středisko pro tyto lidi a již
pro ně objednávají speciální pušky.
Je to rozhodně velmi podivné počínání a zdá se, že se IRS mění na zcela jinou organizaci, která
kromě vymáhání daní má v úmyslu vykonávat ještě jiné, zcela odlišné úkony, které jsou spíš na
úrovni FBI a CIA a svým zaměřením jsou velice podezřelé. Stávají se z nich teroristé!
Je zajímavé, že to, co je v Americe dobré – a není toho málo – to se do světa záhadně nerozšíří.
Ale to všecko špatné, všecko nežádoucí, to každý rád okopíruje. Takže je nutno dávat pozor, aby
evropské vlády nezkoušely na své lidi použít něco podobného.
Zato některým projde všecko
Zatím co jsou desetitisíce IRS agentů najímáni na terorizování obyvatelstva, různé veřejné
osobnosti, herci a také Paul Pelosi, Nancy manžel, kapitalizují na současné situaci. Právě vyšlo
najevo, že tito lidé si vzali milionové půjčky v rámci programu „na zajištění výplaty“ (Paycheck
Protection Program), který byl zprovozněn v období „pandemie“ na podporu malého podnikání.
Je pravděpodobné, že o tomto programu většina lidí ani nevěděla, zato tihle chytráci ano.
O půjčku mohly požádat všecky firmy, které zaměstnávají pod 500 zaměstnanců. Mohly to být
různé druhy korporací, rodinné podniky, neziskovky, náboženské skupiny a skupiny veteránů.
Milionáři a miliardáři, jako jsou Jared Kushner ($3M), Paul Pelosi ($1,7M), Kanye West
($2,3M), Jay-Z ($2,1M), Reese Witherspoon ($975 000), Khloe Kardashian ($1,2M), si pilně
vypůjčovali. Vypůjčené obnosy jsou v závorkách; „M“ znamená milion.
Tyto půjčky organizovala státní „Administrace malého podnikání“ (Small Business
Administration) a byly financovány z příspěvků daňových poplatníků. Nejhorší na tom je, že
všecky tyto půjčky byly prominuty! Ti, kteří si tyto peníze vypůjčili, je nemusí splácet!
Jestli to není naprostý podvod, tak co pak to je?

